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اإلىداء
إىل مه كلله اهلل ثبهلٍجخ والىقبس.
وعلمين العطبء ثذون اوزظبس.
إىل مه دفعين للعلم  ...الصداد ثه افزخبس ...إىل سوح والذ احلجٍت.
إىل معنى احلنبن والزفبوً والعطبء.
إىل مه كبن دعبءهب سش جنبحً  ...إىل سوح والذرً احلنىوه.
إىل املخلصخ الىفٍه الصبثشح اليت ركجذد معً مشقخ هزا اجلهذ وكبوذ سنذاً .وداعمبً معنىٌبً
صوجيت الغبلٍخ  ...إىل القلىة الطبهشح الشقٍقخ والنفىط الجربٌئخ .فلزاد أكجبدي أثنبئً األعضاء.
إىل مه حجهم جيشي ثعشوقً ،وٌلهج ثزكشهم فؤادي ،إىل سنذي وقىرً ومالري .إخىارً
وإخىاوً األعضاء.
إلٍهم مجٍعب أهذي مثشح هزا اجلهذ املزىاضع.

ث

شكر وتقدير
الشكر هلل عز وجؿ عمى وافر نعمو التي تكرـ بيا عمي؛ إذ لوال رعايتو وتوفيقو لي لما استطعت

إنجاز ىذا العمؿ.

كما وأتقدـ بجزيؿ شكري وعرفاني ألستاذي ومعممي األستاذ الدكتور /كماؿ األسطؿ الذي شرفت

بإشرافو عمى ىذه الدراسة؛ لما حباني بو مف حب ورعاية؛ حيث كاف نعمو العالـ الذي جمع بيف العمـ

والخمؽ؛ فكاف كريماً في عطائو لمعمـ والجيد والتوجييات؛ التي لوالىا لما خرج ىذا العمؿ بيذا الشكؿ
إلى النور؛ فميو مني عظيـ امتناني وتقديري؛ وجزاه اهلل عني وعف أىؿ العمـ خير الجزاء.

كما ال يفوتني أف أقدـ جزيؿ شكري وعرفاني إلى كؿ األصدقاء الذيف ساندوني ،ووقفوا بجانبي
في فترة دراستي واعدادي ليذا العمؿ المتواضع ،وأخص بالذكر الدكتور :رمضاف بركة والدكتور:
ناىض حماد ،المذيف شجعاني ودعماني وسانداني فترة دراستي .

كما ال يفوتني أف أقدـ جزيؿ شكري وعرفاني ألسرة قسـ العموـ السياسية في جامعة األزىر –غزه
الذيف لـ يبخمو عمينا بوافر عمميـ أثناء دراستنا ،فميـ مني جميعاً كؿ حب وتقدير.
كذلؾ أتقدـ بشكري الجزيؿ لمقائميف عمى جامعة األزىر-غزة ،ىذا الصرح األكاديمي العظيـ ،لما
حبوني بو مف اىتماـ ورعاية ساعدتنا عمى إكماؿ مشوارنا التعميمي.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتور خميؿ عبد الفتاح حماد الذي تفضؿ بتدقيؽ رسالتي لغوياً فجزاه

اهلل عني خير الجزاء.

وأخي اًر ال يفوتني أف أتقدـ بخالص الشكر وتقدير إلى كؿ مف ساىـ ولو بجزء بسيط في إنجاز

ىذا العمؿ مف طباعو ومراجعو.

وفقني اهلل واياكـ إلى ما فيو خير لمجميع.

واهلل ولي توفيق، ، ،

الباحث
رامي عبدالرحمف بركات أبودقة
د

الممخص
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى مالمح تحوؿ النظاـ الدولي في ظؿ مفيوـ القوة (– 6006
 ،)6006والتي اتضحت في العديد مف األزمات الدولية ،وتبرز أىمية الدراسة كونيا مف الدراسات ذات
العالقة بالنظاـ الدولي والعالقات الدولية ،والتي تبحث في تفاعالت القوة في بيئة النظاـ الدولي منذ

تطوره ونشأتو ،مرو اًر بمرحمة نياية الحرب الباردة ،ونشوء األحادية القطبية وصوالً إلى متغيرات

وارىاصات مرحمة جديدة في نسؽ النظاـ الدولي.

اعتمدت الدراسة في مقاربتيا المنيجية عمى المنيج (الوصفي التحميمي) ،والذي يساىـ في عممية
وصؼ وتحميؿ الظاىرة باالستناد إلى الجزء التاريخي ليا ،باإلضافة إلى (اقتراب النسؽ الدولي) ،والذي
يعتمد في تفسيره لطبيعة النظاـ الدولي في مرحمة معينة عمى عدد الفاعميف في النسؽ الدولي ،وطبيعة

العالقة بينيـ ،والتي تنعكس عمى درجة استقرار النسؽ واحتماالت الحرب في ظؿ توظيؼ الفاعميف
لمقوة في عالقاتيـ الدولية.
ولإلجابة عمى تساؤالت الدراسة تـ تقسيـ الدراسة إلى أربعة فصوؿ ركز الفصؿ األوؿ عمى اإلطار
العاـ لمدراسة ،أما الفصؿ الثاني تناوؿ القوة والنظاـ الدولي (المفيوـ والتطور) ،أما الفصؿ الثالث ركز

عمى تطور النظاـ الدولي مف معاىدة ويستفاليا حتى نياية الحرب الباردة ،بينما ركز الفصؿ الرابع
عمى النظاـ الدولي في ظؿ األحادية القطبية (البنية والمؤشرات ومواقؼ الدوؿ الفاعمة) ،أما الفصؿ

الخامس فقد ركز عمى إرىاصات التحوؿ في النظاـ الدولي (االتجاىات والمالمح والسمات واألزمات).
وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا:
 -0وجود إرىاصات تشير إلى تحوؿ النظاـ الدولي مف نظاـ األحادية القطبية إلى نظاـ تعدد
األقطاب.
 -6إ ف تعدد األقطاب منقسـ ما بيف الصيف وروسيا وحمفائيـ كقطب والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي وحمفائيـ كقطب.

 -3إف نشوء العديد مف المنظمات الدولية ساىـ في ترسيخ مالمح تحوؿ في النظاـ الدولي.
 -4وجود رغبة لمدوؿ والقوى الفاعمة الكبرى في تغيير النظاـ الدولي األحادي القطبية إلى نظاـ تعدد
األقطاب.

ج

Abstract
The study aimed to identify the features of the shifting of the
international system under the concept of power (2006-2016( , which became
apparent in a number of international crises. The importance of the study
arises from the fact that as it one of the studies related to the international
system and international relations that investigate the power interactions in
the international environment from the moment of its emergence and
development, going through the end of the Cold War era, the emergence of
unipolarity, reaching the changes and harbingers of a new era in the
international system structure.
The study adopted the analytical-descriptive approach, which describes
and analyzes a phenomenon, based on its historical part, in addition to (the
international system approach), which is based on its interpretation of the
nature of the international system in certain eras based on the number of
active players in the International system, and the nature of the relationship
between them, which is reflected in the degree of stability of the system and
the prospect of wars as a result of active players’ use of power in the
international relations.
To answer the study questions, the researcher divided the study into four
chapters. Chapter One focused on the general framework of the study;
Chapter Two dealt with power and the international system (the concept and
development); Chapter Three focused on the development of the international
system from the Treaty of Westphalia until the end of the Cold War; Chapter
Four focused on the international system under unipolarity (structure,
indicators and attitudes of the active countries; and Chapter Five focused on
the harbingers of the shift in the international system (trends, features, traits
and crises). The study reached a number of conclusions, including:
1. The existence of harbingers indicating a change in the international system
from the unipolar system to a multi-polar system.
2. Multipolarity is divided between China and Russia and their allies as one
pole and the United States and the European Union as another pole.
3. The emergence of many international organizations contributed to the
consolidation of the features of a shift in the international system.
4. There is a desire among the greater acting player and powers to change the
mono-polar international system to a multipolar one.
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 0لفال دل
طاا لعا ل يا ةةةة
1.1

المقدمة

1.3

أىمية الدراسة

1.2
1.4

مشكمة الدراسة
أىداؼ الدراسة

1.5

منيج الد ارسة

1.7

حدود الدراسة

1.6
1.8
1.9

1.12

متغيرات الدراسة

مصطمحات الدراسة
الدراسات السابقة
تقسيمات الدراسة

 0.0المقدمة:
يتميز النسؽ الدولي في ىيكميتو المطمقة بحالة مف الفوضى تفضي عميو عدـ االستقرار والثبات
المطمؽ ،وبتغير دور الفواعؿ الرسمية فيو تبعاً لتغير ميزاف القوة ما بيف ىذه الفواعؿ أو األطراؼ التي
تشكؿ في مجمميا العاـ الفاعؿ المؤثر في مجريات النسؽ الدولي ،وبسبب حالة الفوضى التي يتسـ بيا
ىذا النسؽ فإف إمكانية خمؽ حالة مف التوازف والتحكـ تجعؿ األمر شبو مستحيالً ،تبعاً لمتغيرات في
طبيعة النظـ المؤثرة فيو ،في ظؿ حالة التنافس الشديد ،والصراع الدائـ التي تؤدي إلى صعود أقطاب،
وىبوط أقطاب مما يشكؿ حالة مف االستم اررية في التغير ،وعدـ الثبات في الوضع العاـ ليذا النسؽ.
وعمى الرغـ مف وجود العديد مف المؤسسات الدولية التي أنشأىا الفاعموف المؤثروف في ىذا النسؽ
المتسـ بالفوضى في محاولة لضبط طبيعة العالقات ما بيف األنظمة السياسية داخمو ،لموصوؿ إلى
أكبر قدر مف االستقرار الدولي فيو ،إال أف ىذه المؤسسات بقيت عاجزة عف أداء دورىا المناط بيا
لغياب السمة األساسية التي تميز النظاـ السياسي لمدوؿ عف النسؽ الدولي ،والمتمثمة في غياب
المساواة والفارؽ في قدرة التأثير تبعاً لمقوة االقتصادية والعسكرية.
إال أف حالة التغير وعدـ الثبات في ىذا النسؽ في ظؿ التغيرات الفاصمة والحتمية التي أثرت في
توجياتو وفي تأثير الفاعميف فيو ،خصوصاً ما بعد انييار االتحاد السوفيتي وانتياء الحرب الباردة،
وأحداث الحادي عشر مف سبتمبر ،والتي شكمت نقطة تحوؿ جوىرية أعادت صياغة العالقات الدولية
ما بيف العديد مف الدوؿ حتى المؤثرة والفاعمة فييا ،واعادة توزيع أنماط القوى عمى مستوى األفعاؿ،
وردود األفعاؿ داخؿ المنظومة القيمية لمعالقات الدولية في ىذا النسؽ.
ذلؾ يدفعنا إلى النظر في طبيعة النسؽ الدولي في ظؿ التطورات التي شيدىا المجتمع الدولي
خالؿ العشر سنوات األخيرة والممتدة ما بيف عامي (6006 – 6006ـ) والتي شكمت بداية إرىاصات
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التحوؿ في النظاـ الدولي ،والتي ظيرت في كيفية توظيؼ القوة في التعامؿ مع العديد مف الممفات بدءاً
مف الحرب عمى العراؽ وأفغانستاف عاـ (6003ـ) ،وصوالً إلى األزمة السورية (6000ـ) التي ظيرت
مع ما يسمى بالربيع العربي ،والتي تداخمت فييا العديد مف القوى الفاعمة الدولية ،مع إمكانية طرح
الدراسة أنموذج تطبيقي يظير واقع التحوؿ في النظاـ الدولي ،خالؿ الفترة (6006-6006ـ).

 0.6مشكمة الدراسة:
تتمخص مشكمة الدراسة في دراسة مالمح تحوؿ النظاـ الدولي في ظؿ مفيوـ القوة ،والتي
اتضحت في العديد مف األزمات الدولية ،ويمكف إعادة بمورة المشكمة في التساؤؿ الرئيس التالي:
ما ىي مالمح التحوؿ في النظاـ الدولي في ظؿ مفيوـ القوة؟
ويتفرع مف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 -0ما المقصود بمفيوـ القوة في أدبيات العالقات الدولية؟
-6

ما طبيعة التحوؿ في النظاـ الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى القطبية األحادية؟

-3

ما طبيعة تحوؿ القوة في نظاـ األحادية القطبية؟

 -4إلى أي مدى شكمت الفترة ما بيف عامي (6006 – 6006ـ) بداية إرىاصات التحوؿ في
النظاـ الدولي؟

 0.4أىمية الدراسة:
تبرز أىمية الدراسة كونيا مف الدراسات ذات العالقة بالنظاـ الدولي والعالقات الدولية ،وتكمف
أىميتيا عمى النحو التالي:
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 البحث في تفاعالت القوة في بيئة النظاـ الدولي منذ تطوره ونشأتو ،مرو اًر بمرحمة نياية الحرب
الباردة ،ونشوء األحادية القطبية ،وصوالً إلى متغيرات وارىاصات مرحمة جديدة في نسؽ
النظاـ الدولي.
 تشكؿ ىذه الدراسة رؤية لمالمح التحوؿ في العالقات الدولية مف منظور التحالفات ،والتي
ستمعب دو اًر رئيسياً في حؿ الصراعات والقضايا الدولية المرتبطة بإرادة الفاعميف المؤثريف في
السياسة الدولية ،وتشكؿ رؤية واضحة لصانعي ومتخذي القرار في طبيعة توجيو السياسة
الخارجية وفؽ التغيرات في النظاـ الدولي.
 إلى جانب كونيا إضافة عممية لمراكز البحث السياسية والجامعات.

 0.3أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ إلى مفيوـ القوة في العالقات الدولية وأىـ خصائصيا ومقوماتيا.
 استجالء مراحؿ تطور النظاـ الدولي منذ معاىدة وستفاليا عاـ (0846ـ) وحتى نياية الحرب
الباردة عاـ (0989ـ).
 توضيح واقع النظاـ الدولي في مرحمة القطبية األحادية والتفرد األمريكي بالسياسة الدولية.
 تبياف أىـ المؤشرات التي ميدت إلى مالمح التحوؿ في النظاـ الدولي.
 استشراؼ سيناريوىات مستقبؿ تحوؿ النظاـ الدولي في ظؿ مفيوـ القوة.

 0.1منيج الدراسة:
يعتمد البحث عمى المنيج (الوصفي التحميمي) ،والذي يساىـ في عممية وصؼ الظاىرة باالستناد
إلى الجزء التاريخي ليا ،لكوف الحاضر ال ينفصؿ عف الماضي بوحداتو وتطوراتو السياسية ،وتعد
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نقطة ارتكاز نحو المستقبؿ ،أما عممية التحميؿ فيي مرتبطة في تفسير الظاىرة ،وتحميميا وربط
المتغيرات المؤثرة فييا .
كما ستستند الدراسة إلى (اقتراب النسؽ الدولي) ،والذي يعتمد في تفسيره لطبيعة النظاـ الدولي
في مرحمة معينة عمى عدد الفاعميف في النسؽ الدولي ،وطبيعة العالقة بينيـ ،والتي تنعكس عمى درجة
استقرار النسؽ واحتماالت الحرب في ظؿ توظيؼ الفاعميف لمقوة في عالقاتيـ الدولية ،ويرى (والتز)
أحد منظري ىذا االقتراب أف ىناؾ عالقةً طرديةً بيف الفاعميف ودرجة استقرار النسؽ الدولي ،أي كمما
قؿ عدد الفاعميف يقؿ عدد احتماؿ الحرب ويزداد االستقرار ،فكمما قؿ عدد الوحدات يسيؿ تحديد نقاط
الخالؼ واالتفاؽ ،بينما يرى (دويتش وسينجر) أف زيادة عدد الفاعميف يزيد مف استقرار النسؽ ،ويزيد
مف حجـ التفاعؿ ،ويشتت االنتباه الذي يوجيو كؿ فاعؿ لألفراد ،فإذا تشتت االنتباه قمت الحساسية،
وكمما زاد عدد الفاعميف كمما قمت نسبة االنتباه الموجية إلى فاعؿ دولي واحد ،واذا ازداد عدد الفاعميف
الدولييف ،وتعددت الكتؿ الدولية ،فإف احتماالت الصراعات الدولية المحدودة تزداد ،لكف احتماالت
الحروب الشاممة تصؿ إلى حد كبير ،ما لـ يمتمؾ الفاعموف أسمحة نووية ،وينطوي اقتراب النسؽ
الدولي عمى أربعة عناصر رئيسة تساىـ في رصد وفيـ واقع النظاـ الدولي والسياسة الدولية في مرحمة
معينة وتفسيره ،وىذه العناصر ىي( :سليم6006 ،م ،ص :)63-00
 الوحدات :فاعموف يقوموا بأدوار معينة داخؿ نسؽ كمي أو فرعي.
 البنياف :يتضمف توزيع المقدرات ومبدأ الترتيب في النسؽ ،فالبنياف يجعؿ مف النسؽ وحدة
مترابطة ،ويحدد العالقات التفاعمية بيف وحدات النسؽ.
 المؤسسات :التنظيمات الدولية والقواعد القانونية التي تنظـ سموؾ الفاعميف الدولييف.
 أنشطة سياسية :تتـ في النسؽ الدولي في إطار الييكؿ والمؤسسات مثؿ عمميات الحرب
والسمـ والوفاؽ الدولي وتوازف القوى.
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 0.2متغيرات الدراسة:


المتغير المستقؿ :مفيوـ القوة.



المتغير التابع :مالمح التحوؿ في النظاـ الدولي.

 0.3حدود الدراسة:


الحدود الموضوعية :تقع حدود الدراسة الموضوعية في توضيح مالمح التحوؿ في النظاـ
الدولي.



الحدود الزمنية :والتي ستمتد خالؿ الفترة (6006 – 6006ـ).



الحدود المكانية :النظاـ الدولي.

 0.4مصطمحات الدراسة:
 .1مفيوـ النظاـ :
مصطمح  International Orderيعني النظاـ الدولي فيػو يتكػوف مػف كممتيف،األولى
 Internationalالتي تعني دولي ،أو بيف الدوؿ ،وكممػة  Orderفمعناىا منتظـ ،وىي مرتبطة بكممة
Organicالتي تعني متناسؽ األجزاء ،ومنيما يشتؽ مصطمح Organicismالعضوانية وىي النظرية
القائمػة بػأف العمميػات الحيوية تنشأ مف نشاط الكائف الحي كميا بوصفيا نظاماً متكامال (.إبراىيـ أبراش،
حدود النظاـ وأزمة الشرعية في النظاـ الدولي الجديد ،مجمة المستقبؿ العربػي ،مركػز دراسات الوحدة
العربية ،القاىرة ،العدد 185،يوليو 1994ـ ،ص )4
.2النظاـ الدولي:
أصبحت فكرة (النظاـ) مف المفاىيـ األساسية التي يقوـ عمييا عمـ العالقات الدوليػة ،والتػي تيدؼ إلى
اكتشاؼ أنماط التفاعؿ في السياسة الدولية ،وبيذا فإف النظاـ العالمي يمثػؿ أنمػاط العالقات
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والتفاعالت بيف الفواعؿ السياسية الموجودة في العالـ خالؿ فترة زمنية محددة ،ويقصػد بػو أنمػاط
التفاعالت الدولية عمى مستوى القمة بيف الدوؿ الكبرى ،والتي يترتب عمى نوعية عالقاتيػا تحديد مناخ
العالقات الدولية في العالـ كمو ،ونشير في ىذا الصدد إلى عدة نماذج ،مثؿ توازف القوى ( (Balance

 of powerوالثنائية القطبية ( (Bi-polarityالتي تأخذ شػكؿ الثنائيػة المحكمة ( (Tightأو غيػر المحكمػة
) (Looseوتعػدد األقطػاب أو الم اركػز ( )Poly-Centersأو أحادي القطبية )( ،(The Unipolarمطر،
ىالؿ0983 ،ـ ،ص ،)85وىو مجموعة مف القواعد العامة لمتعامؿ الدولي في جوانبو التعاونية
والصراعية (.بكف  ،1993،ص)13
كما ويقصد بييكؿ النظاـ الدولي" :توزيع القدرات فيو وترتيب الوحدات المكونة لو بالنسبة لبعضيا
البعض"( .عميمي6006 ،ـ ،ص :)00
.3القوة:
ىي النفوذ المتحكـ في السمطة أو الحكـ ،واذا اكتسب صفة الشرعية أصبح سمطةً ،وقد تكوف القوة
سياسية أو عسكرية ،أو اقتصادية ،أو تكنولوجية ومعرفية ،ويعرفيا البعض بأنيا القدرة عمى حمؿ
اآلخريف عمى أف يفعموا ما نريدىـ أف يقوموا بو ،عمى افتراض أف ىذا مختمؼ بطريقة ما عما يرغبوف
بعممو ،وذلؾ باستخداـ التيديد وباستخداـ العقوبات إذا لزـ األمر( .عبد الكافي6005 ،ـ ،ص .)337
.4الحرب الباردة:
تعرؼ بأنيا الحرب التي تستخدـ فييا األطراؼ المتعادية كؿ أنواع القوة المستطاعة عدا القوات
المسمحة بقصد إرغاـ العدو عمػى التسميـ إلرادة الطرؼ المنتصر وتسود خالؿ فترة الحرب الباردة حالة
مف التوتر الشديد في العالقات بيف األطراؼ المتنازعة بحيث يشعر كؿ طرؼ بأنػو ميػدد بمخاطر
احتماؿ العدواف المسمح األمر الذي يقتضي توطيد المجيود الحربي (.بدوي ،1972 ،ص)11
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.5النظاـ متعدد األقطاب
يشير النظاـ متعدد األقطاب إلى تعدد الوحدات السياسية التي تتمتع بمستويات مف القوة تييئ لتوازنيا
فيما بينيا ،وتشكؿ بذلؾ طبقو متميزة داخؿ النظاـ قادرة عمى تقرير كيانو كمو ،وىذا النموذج كاف سائداً
في الحقبة األخيرة مف القرف التاسع حتى قياـ الحرب العالمية األولى ،والذى عرؼ "بالنسؽ األوروبي"
المتعدد األقطاب )بدوى ،مرسى،1989،،ص(163-161

 0.5الدراسات السابقة:
 0.5.0الدراسات العربية:
 -0دراسة باىي سمير :تأثػير التحوالت الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة عمى السياسات الخارجية
لمدوؿ المغاربية  -دراسة لمنموذج الميبي ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،قسـ العموـ السياسية6000 ،ـ.
تناولت الدراسة تأثػير التحوالت الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة عمى السياسات الخارجية لمدوؿ
المغاربية  -دراسة لمنموذج الميبي  ،و قد أشارت إلى أف التحوالت العميقة التي شيدىا النظاـ الدولي
بعد الحرب الباردة الذي تَكوف بعد انييار االتحاد السوفييتي ،والذي أعطى أىمية بالغة لممبادالت
االقتصادية ،مستفيدة مف األىمية الجيواقتصادية لميبيا في المنطقة ،وضمف توجيات عممية المنافسة
مابيف الكتؿ االقتصادية عمى المناطؽ الغنية التي يكوف ليا أىمية متزايدة في ضوء األحادية القطبية
انعكس عمى السياسة الخارجية الميبية ،مما أدى إلى إعادة ترتيب أولوياتيا ،حيث ومف خالؿ دراسة
السياسة الخارجية الميبية بعد الحرب الباردة .وقد توصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج:
.0إف دراسة وتحميؿ السياسة الخارجية لمدوؿ مف منظور العوامؿ المؤثرة فييا ،يتطمب تفكيؾ
عممية السياسة الخارجية إلى مجموعة مف المتغيرات منيا المتعمؽ بالبيئة الداخمية (عوامؿ
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اء ما
اقتصادية ،جغرافية ،نفسية ،مؤسساتية) ،وأخرى تتعمؽ بالبيئة الدولية المحيطة بالدولة سو ً
يتعمؽ منيا بالنظاـ الدولي مف حيث الوحدات أـ مف حيث طبيعة التفاعالت القائمة بينيا.
.6إف تغير النظاـ الدولي مف نظاـ ثنائي القطبية إلى نظاـ أحادي القطب ،يفرض حتماً عمى
الدوؿ الصغيرة ضرورة التغيير والتكيؼ مع مقتضيات الحقبة الدولية الجديدة ،والتي تشيد سيطرة
دولة واحدة عمى العالـ اقتصادياً وسياسياً وخصوصاً عسكرياً.
.3إف التغيرات الييكمية والقيمية التي شيدىا النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة أثّر بشكؿ بارز
عمى طبيعة األنظمة السياسية المغاربية مف خالؿ تحوليا نحو تبني الديمقراطية الميبرالية .
.4إف األوضاع العالمية الجديدة تتضمف مرحمة انتقاؿ ىائمة بما يرافقيا مف غموض ،األمر
الذي يفرض عمى السياسة الخارجية إدراؾ الخصائص التي تميز ىذه المرحمة ،وحدودىا وما
تقدمو مف فرص وتحديات.
 -6دراسة كريـ حالوة :سياسات القوة الذكية ودورىا في العالقات الدولية ،مركز دمشؽ لألبحاث
والدراسات "مداد"6001 ،ـ.
تناولت الدراسة سياسات القوة الذكية وعرفيا بأنيا القوة التي تجمع بيف القوتيف :الناعمة والخشنة،
أي :تربط بيف التسامح والشدة؛ فبالقوة الناعمة يمكف تحقيؽ األىداؼ المرجوة عف طريؽ الترغيب
والجذب والقدرة عمى االستقطاب واإلقناع ،ومف خالؿ الجاذبية الثقافية أو السياسية أو اإلعالمية...الخ
لمدولة إلقامة عالقات مع الحمفاء ،وتقديـ المساعدات االقتصادية ،والتبادؿ الثقافي مع الدوؿ األخرى،
وخمؽ رأي عاـ موات  ،مع التمويح الدائـ بإمكانية استخداـ القوة ودورىا في العالقات الدولية،
كما توصمت إلى مجموعة مف النتائج منيا:
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-0إف االعتماد عمى القوة الصمبة (العسكرية) وحدىا في عصرنا الحالي ال يؤدي إلحراز
األىداؼ المتعمقة بالشأف السياسي الخارجي لمدولة ،وانما تطمب ذلؾ المزيد مف استخداـ
وسائؿ اإلقناع والجذب (القوة الناعمة .)Soft
-6إف تتبع الدوؿ سياسة القوة الذكية في سياستيا الخارجية بدرجات متفاوتة ،وبطرؽ وأدوات
تختمؼ مف دولة ألخرى.
 -3رغـ ما رسمتو الواليات المتحدة لنفسيا مف استراتيجيات لمقوة الذكية إالّ أنيا ما زالت تنفؽ
عمى القوة العسكرية أكثر مف الناعمة ب 07ضعفاً ،واف دؿ ىذا عمى شيء فإنو قد يدؿ عمى
أنيا تموح باستخداـ القوة الذكية كغطاء الستمرارىا باستخداـ القوة العسكرية.
 -4إف القوى والمصالح التي تقؼ خمؼ النخبة الحاكمة بتوجياتيا االستراتيجية ال تزاؿ تعتقد أف
استخداـ القوة العسكرية أمر مشروع ومطموب لمحاربة اإلرىاب.
-5إف الدبموماسية العامة تشكؿ أداة ميمة في ترسانة القوة الذكية ،ولكف ىذه الدبموماسية تتطمب
فيماً سميماً لممصداقية ،والنقد الذاتي ،ودور المجتمع المدني في توليد القوة الناعمة.
 -4دراسة باسؿ خميؿ خضر :أثر التحوؿ في مفيوـ القوة عمى العالقات الدولية الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي نموذجاً( ،رسالة ماجستير ،جامعػة األزىػر-غزة 6003ـ.
تناولت ىذه الدراسة مفيوـ القوة بعدة تحوالت منذ بداية استخداميا في العالقات الدولية ،فكانت
في البدايات تتكوف مف عنصر وشكؿ واحد ،فكاف العنصر ىو الجيش والشكؿ ىو الحرب ،وبدأت
تتطور القوة حيث دخؿ االقتصاد كأحد عناصر القوة ،وبدأ استخدامو بأشكاؿ مختمفة مثؿ العقوبات
والمساعدات ،وبعد ذلؾ أصبحت لمقوة الكثير مف العناصر ،وكاف مف بينيا الثقافة والقيـ والمبادئ
لمدوؿ والتي تـ استخداميا مف خالؿ القوة الناعمة حديثاً ،ومع التطور التكنولوجي والتطور في وسائؿ
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اإلعالـ وبخاصةً االجتماعي بدأ استخداـ شكؿ جديد لمقوة وىو القوة االفتراضية ،وىي استخداـ المعرفة
التكنولوجية في التأثير عمى اآلخريف ،وقد ظيرت القوة التي تعتمد عمى تقميؿ استخداـ العنؼ لصالح
الدبموماسية والمنظمات المدنية ،فبعد ىذا التطور في أشكاؿ القوة أصبحت الدوؿ تستخدـ كافة ىذه
األشكاؿ الصمبة والناعمة،كما تعرضت الدراسة إلى ىذه التحوالت في مفيوـ القوة وسنبحث عف أثر
ىذه التحوالت عمى العالقات الدولية ،وحالة التطور في القوة الفمسطينية والقوة اإلسرائيمية ،وكيفية
استخداميما ألشكاؿ القوة الحديثة ،وبعد ذلؾ سنتعرؼ إلى أثر ىذه التحوالت في القوة الفمسطينية
واإلسرائيمية عمى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
وأشارت الدراسة إلى نتائج ركزت عمى عناصر لمقوة اإلسرائيمية ،وعدة أشكاؿ لمقوة أيضاً ،ومنيا:
.0

المنظمة الصييونية والقوة العسكرية واالقتصاد والتحالؼ مع األقوياء ،والعديد مف
العناصر التي جعمت مف إسرائيؿ دولة قوية ،وتـ استخداـ ىذه العناصر بعدة أشكاؿ
مف أىميا شف الحروب عمى الفمسطينييف والحصار واالستبطاف والعقوبات.

.6

كبير لتطورات القوة اإلسرائيمية
إف إسرائيؿ استخدمت القوة االفتراضية ،وكأف ىناؾ
تأثير اً
اً
عمى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،فمثالً ىي مف جعمت الفمسطينييف طرفاً ضعيفاً
غير قادر عمى الحصوؿ عمى حقوقو المشروعة.

كما توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج حوؿ عناصر وأشكاؿ متعددة لمقوة الفمسطينية،
فكاف مف أىما :
.0البعد العربي والبعد اإلسالمي ،والتأييد الدولي لعدالة القضية الفمسطينية ،ولحقيـ التاريخي
في األرض.
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 .6كاف لالنتماء الوطني والمقاومة والصمود أثر كبير عمى زيادة قدرة الفمسطينييف عمى
التحدي والثبات ،وىناؾ أشكاؿ متعددة لمقوة الفمسطينية أىميا الكفاح المسمح واالنتفاضات
الشعبية والمقاومة السممية ،والقوة االفتراضية والقوة الناعمة الفمسطينية،
.3

كاف الشكؿ األىـ لمقوة الفمسطينية ىو الدبموماسية التي استطاع الفمسطينيوف مف خالليا
تحقيؽ عدة نجاحات عمى مستوى األمـ المتحدة والمنظمات الدولية.

 -3دراسة حامد بف عبد العزيز محمد النوري :أثر القوة في العالقات الدولية :المتغيرات السياسية
المعاصرة في منطقة الشرؽ األوسط0550-0531 :ـ ،رسالة ماجستير ،جامعة الخرطوـ ،كمية
الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،قسـ العموـ السياسية6002 ،ـ.
تناولت ىذه الدراسة التغييرات السياسية في منطقة الشرؽ األوسط بالتركيز عمى ميزاف القوة بيف
األمة العربية ،ودولة إسرائيؿ في فترة تاريخية محددة مع ما يثيره ىػذا الصراع مف تقاطعات وتنافس
بيف الدوؿ العظمى في المنطقة ،ويعتمد البحث عمى منيج عالقات القوة كمؤثر رئيس في العالقات
الدولية ،وىي المحرؾ األساسي ليذه العالقات منذ قياميا بصورتيا الحديثة وحتى اآلف ،وغطت ىذه
المعمومات جوانب عديدة منيا ميػزاف القػوى الدولي وفترة القطبية الثنائية والحرب الباردة ونياية بالفترة
التي أعقبت انييار االتحاد السوفيتي ،وانعكاسات كؿ ذلؾ عمى الصراع العربي اإلسرائيمي.
كما توصمت الدراسة بعد تحميؿ المعمومات إلى عدد مف النتائج الميمة أبرزىا:
.4

تأرجح ميزاف القوة في المنطقة مرو اًر بفترة الحرب الباردة إلى انييار االتحاد الػسوفيتي
ثػـ محاوالت بناء نظاـ عالمي جديد بقيادة الواليات المتحدة األمريكيػة ،وانعكػاس ىػذا
التأرجح اضطراباً وعدـ استقرار اإلقميـ.
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وخمصت الدراسة إلى ما آلت إليو األمور في ىذه الفترة ،والتوقعات المحتممة في القضايا
األساسية إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي.
 -1دراسة حسف رزؽ سمماف عبػدو :النظاـ العالمي ومستقبؿ سيادة الدولة في الشرؽ األوسط،
رسالة ماجستير في دراسات الشرؽ األوسط ،جامعة األزىر– غزة ،كمية اآلداب والعموـ
اإلنسانية ،قسـ التاريخ والعموـ السياسية6000 ،ـ.
تناولت ىذه الدراسة إشكالية العالقة القائمة بيف النظاـ العالمي بوصفو مشروع لمسيادة العالمية
يسعى لمتوسع والييمنة والسيطرة مف جية ،والدولة القومية في الشرؽ األوسط التػي تتمسػؾ
بسيادتيا كفكرة دفاعية لمحفاظ عمى سالمة ترابيا الوطني مف تدخالت النظاـ العالمي ،وانتياكو
المتواصؿ لسيادتيا مف جية أخرى ،وتتجمى ىذه اإلشكالية المعقدة والمركبة بأبشع صورىا اليوـ في
دوؿ منطقة الشرؽ األوسػط ،بعد التحوالت التي طرأت عمى النظاـ العالمي ،أي بعد انييار االتحاد
السػوفيتي والمنظومػة االشتراكية ،وانتقاؿ النظاـ العالمي مف الثنائية القطبية إلى األحادية القطبية،
والتفرد األمريكػي في قمرة القيادة العالمية ،حيث أصبح الحديث عف حؽ التدخؿ لمنظاـ العالمي الذي
تقوده الدوؿ الكبرى ثابت مف ثوابت السياسة الدولية في الشرؽ األوسط ،بعد أف كنا نتحدث عف مبدأ
عػدـ التدخؿ كثابت مف ثوابت ىذه السياسة.
كما حاولت الدراسة إلقاء الضوء عمى نشأة النظاـ العالمي وتعريفاتو ودالالتو المختمفة ،والمتغيرات
التي صاحبت تطور مراحمو التاريخية ،ونزعتو الدائمة لمييمنة والسيطرة وآثار ذلػؾ السػمبية
عمى مفيوـ السيادة الوطنية في دوؿ الشرؽ األوسط ،كما حاولت الدراسة تتبع مفيوـ السػيادة
الوطنية وخصائصيا وتعريفاتيا ونظرياتيا المختمفة .وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 -0أف ىناؾ عالقةً طرديةً بيف المتغيرات التي صاحبت النظػاـ العػالمي وتقمص السيادة الوطنية في
دوؿ الشرؽ األوسط ،وىو ما يتضح مف ارتخاء قبضة الدولة عمى أصوليا وأجزاء مف إقميميا
وسحب بعض الوظائؼ منيا ،كوظيفة األمػف والػدفاع فػي دوؿ الخميج العربي.
 -6وجود عالقة طردية بيف تأثر سيادة الدولة سمبياً ومتغيػرات النظػاـ العالمي ،وسيادة نموذج
االقتصاد الميبرالي الرأسمالي وبخاصة بعد انييار النموذج االشتراكي في عاـ 1989ـ.
-3

أف تأثيرات النظاـ العالمي عمى سيادة الدولة ليست بدرجة متساوية عمى جميع الدوؿ ،فيناؾ
عالقة عكسية بيف تقدـ الدولة ومدى تأثرىا بمتغيرات النظػاـ العػالمي ،فالدولة الصغيرة والنامية
عرضة لمتأثر بدرجة أكبر لعدـ قدرتيا عمى منافسة الدوؿ المتقدمػة ،واف كانت آليات التيميش
والييمنة والتفتيت قد ضربت أيضاً الدوؿ المتوسػطة الغنيػة فػي الشرؽ األوسط.

-4

أف ىناؾ عالقة اقتراف موجبة بيف الطبيعة المتغيػرة لمنظػاـ العالمي ،ومتغيرات مفيوـ سيادة
الدولة في الشرؽ األوسط ،كذلؾ يؤكد البحث وجػود عالقػةً اقتراف موجبة بيف متغيرات مفيوـ
سيادة الدولة مع تغيير مضموف الوظائؼ التي تقػوـ بيػا الدولة ،بمعنى كمما تغير مفيوـ السيادة
تغير مضموف وظائؼ الدولة.

 -5تأكيد فرضية وجود عالقة اقتراف إيجابية محتممة بيف تدخالت النظػاـ العالمي ،ومصالح الدوؿ
الكبرى ونزعتيا لمييمنة والسيطرة عمى الدولة في الشرؽ األوسط.
-6

وجود عالقة اقتراف سالبة بيف النظاـ العالمي وسيادة الدولة في الشػرؽ األوسط ،بمعنى كمما
تطور النظاـ العالمي أثر سمباً عمى سيادة الدولة في الشرؽ األوسط.

-7

وجود عالقة اقتراف موجبة بيف ضػعؼ الدولػة وزيػادة التػدخالت الخارجية ،بمعنى كمما تفككت
الدولة وضعفت ،كمما كاف ذلؾ مدعاة لتدخؿ النظػاـ العػالمي لممشاركة في النزاعات الوطنية
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وتدويميا .والعكس صحيح أي كمما قويت الدولة ،وتماسكت مع غيرىا يقؿ فرص النظاـ العالمي
لمتدخؿ وتدويؿ النزاعات الوطنية دوف االعتبار لمبدأ سػيادة الدولة في الشرؽ األوسط.
 -2دراسة حبيبة زالقي :تأثير التحوالت الدولية لما بعد الحرب الباردة عمى السياسة الخارجية
اإليرانية ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،-كمية الحقوؽ ،قسـ العموـ
السياسية والعالقات الدولية6000 ،ـ.
تناولت الدراسة تأثير التحوالت الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة عمى السياسة الخارجية اإليرانية،
وما مجاالت التأثير فييا ،فالتحوالت الدولية تحدث في إطار النظاـ الدولي الذي بدوره يتحدد مف خالؿ
اء أكاف أحادي القطب ،أـ ثنائي
سموكيات الدوؿ التي تتعامؿ فيو) خصوصاً مف خالؿ ىيكمو ،سو ً
األقطاب أـ متعدد األقطاب ،وأيضاً مف خالؿ أنماط التفاعالت وطبيعة سموكيات الدوؿ فيو (والسياسة
اء أكانت سموكيات ،وقد
الخارجية ىي التي تبرز لنا سموكيات الدوؿ في إطار النظاـ الدولي ،سو ً
افترضت الدراسة بأف التحوالت التي حدثت في النظاـ الدولي أثّرت في السياسة الخارجية اإليرانية ،وأف
السياسة الخارجية اإليرانية مستمرة (أي تتميز باالستم اررية وليس االنقطاع) ،عمى الرغـ مف تغير
صناع القرار فييا ،وقد توصمت الدراسة مف خالؿ التحميؿ إلى مجموعة مف النتائج:
أوالً -النتائج عمى صعيد التحوالت التي حدثت في ىيكؿ النظاـ الدولي:
.0أدى سقوط االتحاد السوفييتي إلى نياية األيديولوجيا في العالقات الدولية ،بحيث أصبحت
أيديولوجية واحدة سائدة ىي األيديولوجيا الرأسمالية التي تزعمتيا الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ
الغربية ،إالّ أف ىذه النقطة لـ تؤثر في السياسة الخارجية اإليرانية ،بحيث إف الطابع األيديولوجي
فييا مازاؿ سائداً.
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.6تسعى إيراف دائماً ومنذ نجاح ثورتيا اإلسالمية لتصدير األيديولوجيا الشيعية لدوؿ العالـ
اإلسالمي ،بؿ إف األيديولوجيا محرؾ أساسي في السياسة الخارجية اإليرانية وتوجياتيا المختمفة،
اء أكاف إزاء الدوؿ الغربية والدوؿ العربية وحتى الدوؿ اإلسالمية.
سو ً
.3أثّر سقوط اإلتحاد السوفيتي عمى السياسة الخارجية اإليرانية ،مف خالؿ ظيور دويالت عمى
حدودىا في معظميا غير متماسكة ومخترقة أمنياً (العراؽ ،أفغانستاف ،دوؿ الجميوريات
اإلسالمية المستقمة عف االتحاد السوفييتي) ،وحالياً باكستاف مف خالؿ حربيا مع حركة طالباف).
مما أثر ويؤثر فعمياً عمى أمف إيراف القومي.
.4أدى سقوط االتحاد السوفيتي قد فتح الباب أماـ إيراف لمتوجو نحو أسيا الوسطى ودوليا ،والتي
أصبحت سوقاً استيالكية لممنتجات اإليرانية .وبالمقابؿ تدىورت العالقات بيف إيراف والواليات
المتحدة األمريكية  -التي تعتبر عمى رأس النظاـ الدولي .
ثانياً -النتائج عمى صعيد التحوالت التي حدثت عمى مستوى التفاعالت في النظاـ الدولي:
.0فكرة االنتقاؿ مف األنماط العسكرية إلى األنماط االقتصادية عمى المستوى الدولي ،لـ يؤثر في
السياسة الخارجية اإليرانية بصفة كاممة ،بحيث نجد أف إيراف انتقمت إلى األنماط االقتصادية مف خالؿ
تعامالتيا المختمفة وتوقيعيا التفاقيات تعاوف بيف كؿ مف روسيا والصيف تدوـ لسنوات( ،الصيف إتفاقية
لمدة  25سنة بدأت منذ (2004ـ).
 .6فكرة حقوؽ اإلنساف واإلرىاب قد أثّرت سمباً عمى إيراف ،بحيث أف كالّ مف الواليات المتحدةاألمريكية واالتحاد األوروبي أصبحا يشترطاف في تعامميما مع إيراف إعطاء أىمية أكبر لحقوؽ
اإلنساف فييا ،وكذلؾ وقؼ دعميا لإلرىاب في مختمؼ دوؿ العالـ ،وقد كانت ىاتاف القضيتاف سبباً في
إفشاؿ سياسة (الحوار النقدي) التي كانت قائمة بيف اإلتحاد األوروبي وايراف.
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.3أف التحوالت الدولية الجديدة لـ تؤثر بصفة مطمقة في سياسة إيراف الخارجية ،بؿ نجد أف ىناؾ
انقطاعاً نسبياً إلى حد ما بيف ىذه التحوالت والسياسة الخارجية اإليرانية .وذلؾ راجع لتميزىا عف باقي
سياسات الدوؿ األخرى ،وتميزىا بالتشدد انطالقاً مف وجود التيار المحافظ في مؤسساتيا الحاكمة،
وبخاصة مجمس الشورى اإلسالمي (البرلماف اإليراني).
 -3دراسة :عمي عواد الشرعة :أثر التغير في النظاـ الدولي عمى السياسات الخارجية لمدوؿ
العربية 0550ـ – 6001ـ ،مجمة المنارة – جامعة دمشؽ ،المجمد ،03العدد6004 ،6ـ.
تناولت الدراسة النظاـ العالمي الجديد ،الذي تـ اإلعالف عنو أثناء حرب الخميج الثانية ،تحدياً
حقيقياً بالنسبة لمدوؿ العربية ،خاصة أف ىذا النظاـ قد ارتبط بسقوط االتحاد السوفيتي السابؽ الذي
كاف يعد الحميؼ االستراتيجي لمدوؿ العربية .ويمكف إرجاع ذلؾ إلى كوف انييار ىذا الحميؼ
االستراتيجي قد مثّؿ ف ارغاً استراتيجياً في المنطقة العربية ،مف حيث الدعـ السياسي الذي كاف يقدمو
لمدوؿ العربية في كثير مف المواقؼ واألزمات ،وعمى رأسيا الصراع العربي  -اإلسرائيمي ،فضالً عف
الدعـ االقتصادي والمساعدات التي كاف يقدميا ،والتي كانت تعتمد عمييا كثير مف الدوؿ العربية.
وارتبط بذلؾ ،وكنتيجة لو ،بروز دور الواليات المتحدة األمريكية كالدولة العظمى األحادية التي
تستطيع أف تمعب دو اًر أساسياً في مجريات السياسة العالمية ،وظيور تكتالت اقتصادية جديدة ،والى
غير ذلؾ مف المتغيرات التي طرأت عمى خريطة العالـ في السنوات األخيرة ،والتي ما زاؿ أثرىا ووقعيا
مستم اًر في تداعياتو عمى الصعيد العالمي ،وبخاصة في وقت يشيد فيو العالـ ثورة ىائمة في
المعمومات واالتصاالت.
كما ا ىتمت ىذه الدراسة باألساس بدراسة أثر التغير في النظاـ الدولي عمى السياسة الخارجية
لمدوؿ العربية ،مع التركيز باألساس عمى تناوؿ طبيعة ىذا التغير وأبعاده المختمفة ،مع تطبيؽ أثر ىذا
07

التغير عمى بعض القضايا الميمة لمسياسة الخارجية لمدوؿ العربية ،مثؿ :القضية الفمسطينية ،وقضية
الشراكة األوربية المتوسطية،وطبيعة العالقة بيف النظاـ الدولي والنظاـ العربي ،التغير في النظاـ
الدولي والسياسات الخارجية لمدوؿ العربية ،و نياية الصراع االيديولوجي العالمي ،تيميش العالـ
الثالث ،األولويات العالمية الجديدة ،انتياء مرحمة القطبية الثنائية ،االستراتيجية األمريكية تجاه العالـ
العربي ،القضية الفمسطينية في السياسات الخارجية لمدوؿ العربية ،والعالقات العربية – األوربية
(الشراكة األوربية المتوسطية).
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف الحقائؽ منيا:
 -1تعد التغيرات الكبرى التي تشيدىا الساحة الدولية منذ عاـ (0985ـ) بداية لنظاـ عالمي جديد
لـ تحدد معالمو بعد عمى نحو قاطع ،وبخاصة وأف ىذا النظاـ قد ارتبط بسقوط االتحاد
السوفيتي السابؽ الذي كاف يعد الحميؼ االستراتيجي لمدوؿ العربية ،والذي مثؿ انيياره فراغاً
إف النظاـ الدولي يشيد في ىذه المرحمة
استراتيجياً في المنطقة العربية .ورغـ ىذا يمكف القوؿ ّ
قطبية أحادية ،سواء أكانت حقيقية طويمة المدى أـ مؤقتة وعمى المدى القصير ،وتتمثؿ ىذه
ال قطبية في بروز دور الواليات المتحدة األمريكية بوصفيا الدولة العظمى الوحيدة التي تستطيع
أف تؤدي دو اًر أساسياً في مجريات السياسة العالمية .وىى واحدة مف أكثر الظواىر الدولية
خطورة عمى مستقبؿ العالـ ككؿ وعمى العالـ الثالث عمى نحو خاص ،والوطف العربي بشكؿ
أخص .وعمى الرغـ مف كوف متغير النظاـ العالمي ليس ىو المتغير الوحيد في التأثير عمى
اء
السياسة الخارجية لمدوؿ ،وانما ىناؾ عدد كبير مف المتغيرات التي تحكـ ىذه العممية سو ً
أكانت متغيرات داخمية أـ خارجية إالّ أف متغير النظاـ العالمي مف أىـ ىذه المتغيرات،
انطالقاً مف أنو إذا كانت النخبة القومية تحدد ما الذي تفعمو الحكومات فإف البيئة المحيطة
تحدد ما الذي يمكف أف تفعمو الحكومات.
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 -2وعمى الرغـ مف كوف متغير النظاـ العالمي ليس ىو المتغير الوحيد في التأثير عمى السياسة
اء أكانت
الخارجية لمدوؿ ،وانما ىناؾ عدد كبير مف المتغيرات التي تحكـ ىذه العممية ،سو ً
متغيرات داخمية ،أـ خارجية إال أف متغير النظاـ العالمي مف أىـ ىذه المتغيرات انطالقاً مف
أنو إذا كانت النخبة القومية تحدد ما الذي تفعمو الحكومات ،فإف البيئة المحيطة تحدد ما الذي
يمكف أف تفعمو الحكومات ،وقد ارتبطت ىذه التغيرات بتقميص مساحات حرية الحركة الخارجية
التي كانت تتمتع بيا الدوؿ الصغيرة ومنيا الدوؿ العربية إباف القطبية الثنائية ،وذلؾ ألف
السياسة الخارجية لموحدات الصغيرة والمتوسطة أكثر قابمية لمتأثر بالبنياف الدولي مف
السياسات الخارجية لموحدات الكبرى أو العظمى .وىذا يعنى تدىور مكانة الدوؿ العربية في
ىذا النظاـ وتضييؽ ىامش المناورة أماميا في الساحة الدولية.
 -3اتضح تأثير ىذه التغيرات عمى قضايا العالـ العربي بشكؿ كبير ،خاصة في قضايا الصراع
العربي اإلسرائيمي والشراكة األوربية وغيرىا .ورغـ ىذا لـ تتكيؼ الدوؿ العربية بصورة أكثر
فاعمية في تفاعميا مع النظاـ الدولي .ومف مؤشرات ذلؾ تحرؾ كؿ دولة بمفردىا في تفاعميا
مع النظاـ الدولي ،فعمى مستوى الصراع العربي اإلسرائيمي اتجيت الدوؿ المعنية بالصراع إلى
التفاوض مع إسرائيؿ وفقاً لمسارات ثنائية ال تشمؿ باقي أطراؼ الصراع ،وترتب عمى ذلؾ
تجاه بعض الدوؿ العربية إلى تطبيع العالقات االقتصادية مع إسرائيؿ.
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 1.9.2الدراسات األجنبية:
0.Geoffrey L. Herrera: Technology and International Transformation:
The Railroad ،the Atom Bomb ،and the Politics of Technological Change.
Albany: State University of New York Press ،2006.
حيث يناقش الباحث في دراستو وفؽ نظرية البنائية في العالقات الدولية تأثير التغير والتطور
التكنولوجي عمى السياسة الدولية ،ويمخص الباحث أفكا اًر رئسية حوؿ تاريخ التكنولوجيا ويظير كيؼ
تتصؿ ىذه العالقة لتفسيرات البنائية لمعالقات الدولية ،ووقد خمصت الدراسة إلى أىـ النتائج ومنيا:
 أف بعض تقنيات التكنولوجيا كبيرة األنظمة ستكوف ليا عواقب مباشرة عمى النظاـ الدولي ،وعمىالتغيرات في أشخاص الفاعميف وقدراتيـ.
Weijian: The Transformation of the International System and

6.Li

China’s Positive Diplomacy in the Middle East ،Journal of Middle
Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 3 ،No. 1 ،2009
تناولت دراسة" ويجيف" التحوؿ في النظاـ الدولي والدبموماسية الصينية اإليجابية في الشرؽ
األوسط ،حيث يرى ويجيف أف النظاـ الدولي ىو في لحظة تاريخية لمتجديد ،وأف مرحمة األحادية
القطبية في االنخفاض ،فقد أصبحت العديد مف مختمؼ القوى آخذة في االرتفاع مف بينيا الصيف ،فقد
أصبحت الصيف بالفعؿ قوة ميمة في بناء نظاـ عالمي جديد ،وأحدثت تغييرات ىادئة عبر الفمسفة
والممارسات الدبموماسية الصينية ،خصوصاً في ظؿ الوضع السياسي في الشرؽ األوسط وضعؼ
تأثير القوى الخارجية ،والذي يحتوي عمى الكثير مف الطاقات الجديدة التي ىي مصدر الحياة.وقد
توصمت الدراسة إلى أىـ النتئج ومنيا:
 إف مستقبؿ العالقات بيف القوى األوروبية والواليات المتحدة األمريكية سيتأثر في المدى البعيدبالدبموماسية الصينية األكثر نشاطاً ،والتي تسعى وتركز عمى التعاوف متعدد األطراؼ
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بالتنسيؽ مع أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،والذي سيؤثر في المدى البعيد عمى الوضع
السياسي في الشرؽ األوسط وعمى قدرة الفاعميف في التأثير فيو.

 0.5.4تعقيب عمى الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات السابقة التي ناقشت التحوالت في النظاـ الدولي مف قريب أو مف بعيد ،وربطتيا
بالعديد مف المتغيرات المختمفة ،وقد انقسمت ىذه الدراسات إلى قسميف ،األوؿ -ناقش تأثير التحوالت
الدولية عمى السياسات الخارجية لمدوؿ كالمغرب وايراف والدوؿ العربية بشكؿ عاـ كما ربطيا
بالسياسات الدبموماسية أو سياسات القوة الذكية كالتكنولوجيا والتحوؿ الدولي أو النظاـ الدولي
والدبموماسية الصينية ،وبمستقبؿ سيادة الدولة ،واآلخر -ناقش التحوالت الدولية وربطيا بالصراعات
كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،أو ربطيا بالتغيرات المعاصرة في أقاليـ محددة كإقميـ الشرؽ األوسط
خالؿ الفترة (0990 – 0945ـ).
إف الدراسة القائمة تعتبر مكممة لمنسؽ المعرفي السابؽ ،ولكنيا ستضيؼ عميو بأنيا ستناقش
مالمح التحوؿ في النظاـ الدولي في مرحمة ما بعد األحادية القطبية ،مف خالؿ توضيح صراعات القوة
في النظاـ الدولي مف منظور المنافسة ،وفرض األمر الواقع بعيداً عف سياسة القطب الواحد ذلؾ في
ظؿ تعدد القضايا واألزمات الدولية خالؿ فترة الدراسة ما بيف عامي (6006 – 6006ـ) ،كاألزمة
الكورية الشمالية واألوكرانية وجورجيا وسوريا وأزمة القرـ ،والعراؽ وأفغانستاف ما قبؿ عاـ (6006ـ)
إلى جانب البرنامج النووي اإليراني ،وال يعني ذلؾ أف الدراسة ستناقش كؿ تمؾ الممفات وانما ستستند
إلى ممؼ أو اثنيف كدراسة تطبيقية توضح التطور في النظاـ الدولي وانتقالو إلى حالة التعددية مع
إلقاء الضوء عمى جزء مف الممفات األخرى ،وكيؼ تـ التعامؿ معيا وفؽ مفيوـ القوة حيث سيتـ
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التركيز عمى بعض أزمات التحوؿ في النظاـ الدولي ومنيا (الدور الروسي) في التعامؿ مع أزمة
أوكرانيا"أزمة شبة جزيرة القرـ" ،واألزمة السورية .

 0.00تقسيمات الدراسة:
تناولت الدراسة لخمس فصوؿ تناوؿ منيا الفصؿ األوؿ -خطػ ػػة الد ارسػ ػػة،أما الفصؿ الثاني بعنواف-
القوة (المفيوـ والتطور) ،حيث تناوؿ الفصؿ مفيوـ القوة في الفكر الغربي والعالقات الدولية ،وانماط
القوة واستخداماتيا في العالقات الدولية ،بينما ركز الفصؿ الثالث عمى تطور النظاـ الدولي مف
معاىدة وستفاليا حتى نياية الحرب الباردة ، -حيث أوضحنا مفيوـ النظاـ الدولي ونياية الصراع
األيديولوجي العالمي ،ومراحؿ تطور النظاـ الدولي ،أما الفصؿ الرابع -النظاـ الدولي في ظؿ األحادية
القطبية (البنية والمؤشرات ومواقؼ الدوؿ الفاعمة) ،حيث أشرنا إلى األحادية القطبية( البنية الييكيمية
والفكرية ،باالضافة إلى مواقؼ الدوؿ الكبرى مف األحادية القطبية( الصيف ،روسيا ،االتحاد
األوروبي).بينما تناوؿ الفصؿ الخامس -إرىاصات التحوؿ في النظاـ الدولي (االتجاىات والمالمح
والسمات واألزمات) ،حيث تناولنا التغير في النظاـ الدولي مف حيث االتجاىات والسمات ،وأزمات
توضح التحوؿ في النظاـ الدولي في إشارة إلى الدور الروسي مف أزمة شبو جزيرة القرـ  ،واألزمة
السورية ،والتوصؿ لخاتمة الدراسة مع أىـ النتائج.
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 6لفال لثاني
لق ( ملفه د لوط ا)
 مقدمة. 2.1المبحث األوؿ -مفيوـ القوة في الفكر الغربي والعالقات الدولية.
 2.2المبحث الثاني -أنماط القوة واستخداماتيا في العالقات الدولية.
 -الخالصة.

مقدمة:
تناوؿ العديد مف المفكريف المفيوـ الفمسفي لمقوة ،وىو مفيوـ قػديـ قػدـ المجتمعات اإلنسانية،
وىناؾ مف يربط قياـ تمؾ المجتمعات بيذا المفيوـ ،وفي ىػذا اإلطار تاتي نظرية القوة ،والقوة كنظرية
ظيرت في فترة متقدمة اذ تنص ىذه النظرية عمى أف المجتمع نشأ نتيجة خضوع الضعيؼ لمقوي وكما
يصح ىذا عمى األفراد يصح أيضاً عمى القبائؿ واإلمبراطوريات ،وتعتبر نظرية القوة مف أىـ النظريات
التي تبيف الغرض أو الطريؽ التي ظيرت بيا الدولة في المجتمع وأصبحت ىذه النظرية مجاالً لكثير
مف الفمسفات والتنظير فيمػا يختص بالقوة كيدؼ ووسيمة كتغيرية القوة عمى أف الدولة نشأت نتيجة
فرضيا مف قبؿ شخص أو مجموعة مف األشخاص بما ليـ مف قوة ،وتعني القوة في ىذه النظرية القػوة
المادية وليس السمطة أو النفوذ( .سميماف0994 ،ـ ،ص)76
في ىذا الفصؿ سنتعرض لمفيوـ القوة في العالقات الدولية ،نتعرض فيو لنظرية القوة عامة
ومساىمة المفكريف في ىذا المجاؿ ،ونمقي الضوء عمى تعريؼ القوة في العالقات الدولية وماىي
حدودىا واألسػس التػي تحكػـ اسػتخداميا وأنماطيا ثـ طرؽ قياسيا ،والتي تتمثؿ في عنصرىا وأخي اًر
فكرة توازف القوى باعتباره فكرة جوىرية أو أساسية في العالقات الدولية.
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 6.0المبحث األوؿ
مفيوـ القوة في الفكر الغربي والعالقات الدولية
 6.0.0مفيوـ القوة:
تعد القوة مف أقدـ المفاىيـ التي تناوليا الباحثوف منذ القدـ ،وذىبوا إلى أف معناىا ىو القدرة عمى
الفعؿ واالستطاعة ،وعمى التأثير والنفوذ والسمطة (الصابوني0996 ،ـ ،ص  ،)05والتي كانت غالبا ما
يتـ فيميا في إطار المعنى التقميدي لمقوة ،لكف مع تطور البيئة السياسية الدولية وتعاظـ آثارىا السمبية
وزيادة تكمفة استخداـ القوة العسكرية والتي كانت في السابؽ مقبولة مع األخذ في االعتبار أف االعتماد
االقتصادي المتبادؿ بيف الدوؿ في الفترات السابقة كاف أقؿ بكثير .لذا كاف ىذا بمثابة الدافع الذي أدى
إلى التحوؿ في مفيوـ القوة وظيور مصطمح القوة الناعمة عمي يد جوزيؼ ناي عاـ 0990ـ والذي
قدمو في مقالتو Soft Power؛ كي يتالءـ مع طبيعة البيئة الجديدة لمعالقات الدولية التي يتزايد فييا
التبادؿ االقتصادي وخطورة أي محاولة الستخداـ القوة.)Nye, 1990, pp153-171( .
والقوة كنظرية



ظيرت في فترة متقدمة ،إذ تنص ىذه النظرية عمى أف المجتمع نشأ نتيجة

خضوع الضعيؼ لمقوي ،وكما يصح ىذا عمى األفراد يصح أيضاَ عمى القبائؿ واإلمبراطوريات( ،غالي،
0984ـ ،ص ،)080وبذلؾ فقد ركز الفالسفة في تناوليـ مفيوـ القوة لتوضيح طبيعة العالقات
التنافسية داخؿ المجتمعات ،فقد ركزت افتراضات استعماؿ القػوة (الػذي سػبؽ أي ممارسة سياسية بؿ
 يشير مفيوـ القوة إلى القدرة عمى فرض قبوؿ اآلخريف لألوامر ،ومف أشير الكتابات عف صفوة القوة ما تحدث عف
رايت ميمزو أف مف يممكوف القوة ليـ تأثير واضح وواسع في المجتمع وفي إحداث التغيير في الجوانب االجتماعية

واالقتصادية والسياسية.
** مف النظريات العممية التي تعتمد عمييا طريقة تنظيـ المجتمع  :نظرية القوة :تعتبر نظرية القوة إحدى النظريات
التي تيـ المنظـ االجتماعي عند التعامؿ مع المجتمع ..وقد أشار معجـ ويستر إلى القوة بأنيا (فرض اإلرادة سواء تـ

ذلؾ مف خالؿ شخص أو جماعة وذلؾ لمتأثير وممارسة القوة عمى اآلخريف باستخداـ وسائؿ معينة).
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حتى األشكاؿ االجتماعية العديدة) عمى مفيوـ الصراع ،فقد كاف الصراع صراع قوة تمثؿ في محاولة
اإلنساف إلخضاع الطبيعة مف حولػو ،وكذلؾ تك ارره لعممية السيطرة عمى الحيوانات واخضاعيا لو ،وفي
ىذا الػسياؽ يؤكػد جينيؾ في كتابو (تاريخ السياسة) أف الدولة تنشأ عندما يبرز قائد يقود مجموعػة مػف
المحاربيف ،وينجح في بسط سيطرتو الدائمة عمى إقميـ محدد إما عف طريؽ بسط السيطرة عمى القبيمة
أو عف طريؽ الغزو واليجوـ( .سميماف0994 ،ـ ،ص)63
كما تعرض كثير مف المفكريف لمفيوـ القوة ،بؿ بنى بعضيـ عمييا كؿ أفكاره ،وكانت بداية ظيور
ىذا المفيوـ في فمسفات السفسطائييف في العصر اإلغريقي ،وفي فمسفات اليند القديمػة والتػي تحدثت
عف مفيوـ القوة باعتبارىا محصمة إمكانيات صاحبيا فػي مواجيػة محػصمة إمكانيات األطراؼ األخرى.
(مجموعة اساتذة0990 ،ـ ،ص ،)606ويرى الباحث أف القوة مفيوـ شامؿ تعني باألساس امتالؾ
المقومات المتعددة المصادر سواء بشكميا العسكري أوالدبموماسي ،أواالقتصادي أو السياسي ،أو
الحضاري بقصد التأثير وامتالؾ النفوذ والسمطة.

 2.1.2القوة في الفكر الغربي:
كاف أرسطو أوؿ مف استخدـ ىذا المفيوـ في الفكر الغربي ،حيث ذكره في مؤلفو "السياسة" ،الذي
ّبيف فيو "أف كؿ مجتمع سياسي يتكوف مف حكاـ ورعايػا ،فينػاؾ إنػساف أو مجموعة مف البشر لدييا ما

 سفسطة كما تشير أغمب الكتب ىي مذىب فكري-فمسفي نشأ في اليوناف إباف نياية القرف الخامس ،وبداية القرف
السادس ؽ.ـ في بالد اإلغريؽ)اليوناف حالياً) ،بعد انحسار حكـ األوليغارشية )األقمية) وظيور طبقة حاكمة

جديدة ديمقراطية تمثؿ الشعب ،وقد ظير السفسطائيوف كممثميف لمشعب وحامميف لفكره وحرية منطقو ومذىبو العقمي
والتوجو المذكور ىذا ىو الذي كمفيـ كؿ ما تعرضوا لو مف ىجوـ حتى ليصدؽ القوؿ بأف السفسطائييف كانوا مف أوائؿ
المذاىب الفكرية التي تعرضت لمتنكيؿ والنفي والقتؿ لمجرد كونيا تخدـ مصمحة الضعفاء والمساكيف ،فقتؿ أغمب قادتيـ
وشرد الباقوف ،كمثؿ ما حصؿ مع ىيبياسي ،الذي كاف مف أشير قادة الديمقراطييف ،والذي تعرض فيما بعد لإلعداـ.

وكذلؾ بروتاجوراس الذي أوكمت إليو ميمة وضع دستور لمبالد اإلغريقية إباف الحكـ الديمقراطي الجديد ،حيث أحرقت
كتبو ونفي مف أثينا .وكذلؾ" بروديقوس "الذي عذب وحوكـ باإلعداـ بشرب السـ بتيمة إفساد عقوؿ الشباب.
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يمكنيا مف تشغيؿ اآلخريف مف اعضاء ذلؾ المجتمع ،ومػا كانوا فاعميف ذلؾ مف تمقاء أنفسيـ"( ،عبد
ّ
القادر0990 ،ـ ،ص ،)6وحاوؿ ميكيافممي االنطالؽ مف نقطة أف القوة ىي أسػاس الػشرعية السياسية،
واعتبر أف نجاح السياسة يقاس بمدى استخداـ القوة ،حيث يصورىا الػساسة عمى أنيا معركة مستمرة
تتمثؿ في الصراع عمى القوة عمى أساس اف كافة السياسات ماىي إال سياسات قوة(.توفيؽ0996 ،ـ،
ص)6
وىنا نجد ميكيافممي يجعؿ القوة أساساً لكؿ سياسة ،ويمكف أف تكوف غاية أي سياسة ،كذلؾ أعطى
ميكيافممي األولوية الستخداـ وسيمة القوة ،فموال استخداـ القوة لمػا استطاع حاكـ إقامة سمطتو وتدعيميا
ولفشمت الحضارات الكبرى في إرساء دعائميا(مجموعة مشاركوف1994/93 ،ـ ،ص ،)364أي نجده
ىنا يتعامؿ مع القوة كوسيمة وبجانب نظرتو األساسية لمقوة بأنيا األساس لكػؿ سياسة ،حيث يتبيف أف
رؤيتو لمقوة ىي األساس والوسيمة واليدؼ ،ويواصؿ ميكيافممي في تفسيره ىذا المفيوـ ويؤكد عمى
اختالؼ طبيعة الشعوب التي قد يكوف مف السيؿ اقناعيا ،وليذا أصبح مف الضروري عرض األمر
عمييا ،حتى إذا توقفت عف االقتناع أرغمت عميو بالقوة ،وفي المعنى الواسع ليذه الكممة تكوف القوة
تعبي اًر عف استطاعة دولة اف تجعػؿ إلرادتيا الغمبة ،وتعبي اًر عف اسػتطاعة تأكيػد االحتػراـ وفرض
يعرؼ القوة في أبػسط تعريػؼ ليػا بأنيا القدرة
الطاعة" (ميكيافممي0985 ،ـ ،ص ،)009وىناؾ مف ّ
عمى االنتصار في الصراع( .دويتش0986 ،ـ ،ص ،)30كما أف القوة ليا دالالت أخرى مف خالؿ
بسط النفوذ واالرادة عبر العديد مف الوسائؿ كاإلكراه والردع والييمنة والسيطرة مف خالؿ تأثير دولة
عمى دولة أخرى،أو مجموعة دوؿ.
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 6.0.4القوة السياسية
القوة السياسية تعني بالنسبة لمفرد قدرتو عمى أف يأمر ويطاع في تنػافس مػع أوامر منافسة مف جانب
خصوـ آخريف وفي تنافس مع رغبات جميوره ،ولكف بالنسبة لممجتمع ككؿ تعني قدرة المجتمع
السياسي كمو عمى التنسيؽ بيف جيود أعضائو وتعبئة تأييدىـ واعادة توجية أنماط تعاونيـ( .دويتش،
1982ـ ،ص ،)61وتظير القوة السياسية في المجتمع في شكميف رئيسيف ىما :السمطة والنفوذ ،وىما
يمثالف ركني القوة السياسية األساسياف( .مجموعة مشاركوف1994/93،ـ ،ص.)491
وفي جانب آخر يمكف اإلشارة إلى ثالثة اتجاىات في تعريؼ القػوة الػسياسية وىي( :اليدر،
0980ـ ،ص .)96
يعرؼ القوة بأنيا القدرة عمى التأثير في الغير ،وىي القدرة عمى حمؿ اآلخريف
اإلتجاه األوؿّ :
لمتصرؼ بطريقة تضيؼ إلى مصالح مالؾ القوة.
يعرؼ القوة بأنيا المشاركة الفعالة في صنع الق اررات الميمة في المجثمع.
االتجاه الثانيّ :
االتجاه الثالث :يحاوؿ أف يجمع بيف االتجاىيف السابقيف ،ويع ّػرؼ القوة بأنيا التحكـ والسيطرة
المباشرة أو غير المباشرة لشخص معيف أو جماعة معينة عمى أوجو إثارة القضايا السياسية ،أو عممية
توزيع القيـ وما يترتب عمييا مف مقدرة في تقرير أو تأثير في الموقؼ في االتجاه الذي يفضمو صاحب
القوة.
أما في مجاؿ السياسة الخارجية فتعتبر القوة -في كثير مف األحياف  -وسيمة لتحقيػؽ أىداؼ الدولة في
السياسة الدولية ،غير أنو مف الممكف اعتبار القوة ىدفاً أساسػياً مػف أىداؼ السياسة الخارجية لمعظـ
الدوؿ ،وليس القصد ىنا القوة العسكرية بؿ بسط النفوذ السياسي والعسكري واالقتصادي ،وفي السياسة
الخارجية نقصد بالقوة (القػوة الوطنيػة) ويمكف تعريفيا بأنيا" :قدرة الدولة عمى استخداـ جميع إمكانياتيا
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الثابتة والمتغيرة بحيػث تؤثر في تصرفات الدوؿ وأشخاص السياسة الدولية األخرى إيجاباَ (بالقياـ بمػا
تريػده الدولة مف أعماؿ) أو سمباً (باالمتناع عف القياـ بأي أعماؿ غير مرغػوب فييػا مػف
قبميا(( .الساكت0985 ،ـ ،ص ، (34وتختمؼ مواقؼ استخداـ ىذه القوة حسب طبيعة العالقة مع
الدوؿ مف جانب ومصمحة الدولة ذات التأثير المباشر فطبيعة العالقات الدواية تحكميا المصالح بشتى
رؤاىا المختمفة.
وىذه القوة التي تستخدـ كوسيمة لتحقيؽ المصالح القومية كاألمف واالسػتقرار والتوسع والرخاء
ونحو ذلؾ ،وقد تصبح بدورىا ىدفاً إلى الوصوؿ إلى غاياتيا ،وتثبػت بيا قيميا فتتحوؿ بذلؾ القوة
نفسيا إلى قيمة تسعى الدولة إلى تحقيقيا لػذاتيا ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ مورجنتاو" :طموح القوة ىو
العامػؿ المميػز لمػسياسة الدولية" ،)MARGNTHAU, 1986, p.29( ،كما حاوؿ البعض الحديث عف
الري العاـ الدولي ،القانوف الدولي.
قيود عمى ممارسػة القػوة القوميػة وتتمثػؿ فػي األخالقيات الدولية ،أ
(العويني0988 ،ـ ،ص)408

 6.0.3مفيوـ القوة في العالقات الدولية:
لقوة ( )Powerىي  -ببساطة  -القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف واخضاعيـ إلدارة
إف مفيوـ ا ّ
قوة الدولة مف
القوى الفاعمة في أي موقؼ اجتماعي كاف أـ سياسياً أـ اقتصادياً أـ ثقافياً ،وتعتبر ّ
القوة ىي التي ترسـ
العوامؿ التي يعمّؽ عمييا أىمية خاصة في ميداف العالقات الدولية ،وذلؾ ألف ىذه ّ
أبعاد الدور الذي تقوـ بو الدولة في المجتمع الدولي ،وىي التي تحدد إطار عالقاتيا باألطراؼ
الخارجية في البيئة الدولية( .مقمد0987 ،ـ ،ص)063
ّ
القوة ىي إحدى المفردات التي توقؼ عندىا كؿ المفكريف ،وذىبوا إلى أف معناىا ىو القدرة عمى
و ّ
الفعؿ واالستطاعة ،وعمى التأثير والنفوذ والسمطة.
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 6.0.1المفيوـ االصطالحي لمقوة:
معيف مؤثر في سموؾ
عرؼ عمـ االجتماع القوة بأنيا القدرة عمى إحداث أمر ّ
اصطالحاً فقد ّ
القوة ىنا ال تأتي مرادفة
اآلخريف ،والقوة في رأي (كارؿ فريدريؾ) ىي "القدرة عمى إنشاء عالقة تبعية" ،و ّ
لمفيوـ التسمّط فقط ،ولكنيا تتضمف أيضاً القدرة عمى االستمالة والنفوذ لدى اآلخريف ،ويرى (فريدريؾ)
لمقوة يتمكف الطرؼ (أ) مف أف يجعؿ الطرؼ (ب) بفعؿ ما يريد دوف
أنو باالستخداـ الماىر والذكي ّ
قير أو إرغاـ ،ويمكف تحويؿ القير إلى اتفاؽ وتزامف كنفوذ جماعات الضغط في المجتمعات
القوة تعني البقاء عمى قيد الحياة ،وقدرة الفرد عمى فرض إرادتو
المتحضرة ،أما (سبيكماف) فيرى أف ّ
قوة ليـ ،وامكانية إجبار
عمى اآلخريف ،والمقدرة أيضاً عمى إمالء ىذه اإلرادة عمى أولئؾ الذيف ال ّ
القوة األقؿ عمى تقديـ تنازالت( .ىيئة البحوث العسكرية0990 ،ـ ،ص)0
اآلخريف ذوي ّ
القوة ىي الوسيمة والغاية النيائية التي تعمؿ الدولة
بينما (ميكافيممي وىوبز ومورغنثاو) اعتبروا أف" ّ
القوة بأنو مرادؼ
لموصوؿ إلييا في مجاالت العالقات
ّ
الدولية" ،في حيف بمور عمماء الجيوبولتيكا مفيوـ ّ
لمفيوـ السيطرة ،ومنيـ (راتزؿ) الذي رأى بأف الدولة ىي كائف حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو
القوة( .اليدر0980 ،ـ ،ص)75
كاف عف طريؽ ّ
اتيجيات استخداـ القوة ىو ما يشار إليو نظرياً
ولعؿ أخطر ما يمكف أف يكوف مطروحاً بشأف استر ّ
القوة والقدرة ،فإف الفعؿ (السموؾ) سيكوف أكثر تأثي اًر
دوف أف يكوف قائماً عممياً ،وعندما تجتمع عوامؿ ّ
في الطرؼ المقابؿ؛ والعكس صحيح .وىنا ال بد مف إدراؾ أف الذي يحقؽ ىذا التوازف ىو "صانع
القرار" ،ولـ تحدد الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة ما إذا كانت "القوة" التي تشير
القوة المسمحة أو أي نوع آخر مف أنواع القوة .ومع ذلؾ فإف البعض قد رأى أف المقصود
إلييا ىي ّ
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القوة المسمحة الواردة في ديباجة الميثاؽ (.سكافي،
القوة المسمح ،ة وذلؾ بالرجوع إلى عبارة ّ
بالقوة ىي ّ
ّ
6009ـ ،ص)06
القوة في العالقات الدولية خالؿ الحرب الباردة وما بعدىا حزمة مف التغيرات،
كما شيد مفيوـ ّ
التغير؛ مستوى
وبخاصة ما تعمّؽ منيا بمفيوـ األمف ،وفي ىذا السياؽ يمكف التمييز بيف مستوييف مف ّ
المكونة لمقوة واألشكاؿ المختمفة التي تتخذىا القوة .والمستوى الثاني خاص بالطرؼ
خاص بالعناصر
ّ
القوة
القوة ،وبخاصة وأف ىناؾ فاعميف مف غير الدولة قد أصبحوا يممكوف بعض مصادر ّ
الذي يممؾ ّ
ذات التأثير في العالقات الدولية( .مقبؿ6006 ،ـ)
القومية لمدولة بأنيا اإلمكانية أو القدرة التي
القوة
ّ
أما كمية الحرب األمريكية فقد ّ
عرفت مفيوـ ّ
القومية في الصراع الدولي ،أي أنيا ىي الطاقة
تمكف مستخدميا (الدولة) مف الوصوؿ إلى أىدافيا
ّ
العامة لمدولة التي تسيّؿ السيطرة عمى تصرفات اآلخريف والتحكـ بيا (ربيع ،مقمد0993 ،ـ،
ّ
ص ،)074ومف أبرز الصفات األساسية المميزة لظاىرة استخداـ القوة في العالقات الدولية ىو
استخداـ القوة الجماعية أي التنظيـ الجماعي لظاىرة استخداـ القوة التي أخذت تظير بعد الحرب
العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكؿ المنظمات الجماعية المختمفة
بيدؼ تنظيـ ظاىرة القوة عمماً بأف مجاالت تنظيـ ىذه الظاىرة قد تنوعت فظيرت المنظمات العسكرية
والسياسية واالقتصادية المختمفة ،إف انتشار التكتالت والتجمعات المختمفة كاف ىدفو األساسي تحقيؽ
أكبر قدرة ممكنة مف القوة الالزمة لتنفيذ األىداؼ والمخططات الموضوعة( .شدود0990 ،ـ،
ص)007-004
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 6.0.2المفاىيـ المرتبطة بمفيوـ القوة:
يتداخؿ مفيوـ القوة مع عدة مفاىيـ أخرى مثؿ السمطة والنفوذ والقير والتأثير واإلرغاـ والردع
واإلرىاب واإلغراء ،وىي تستخدـ كمترادفات وكعناصر لتحميؿ القوة(Army war collage, 1992,p.3) ،

بمور عمماء الجيوبولتيكا مفيوـ القوة وكأنو مرادؼ لمفيوـ السيطرة ،فمقد بيف راتزؿ بأف الدولة كائف حي
يحتاج إلى النمو التطور حتى لوكاف عف طريؽ القوة .ويعتبر عمماء السياسة أف مفيوـ القوة ىو
المفيوـ الرئيس لدى عمماء السياسة ،بؿ ومف المفاىيـ الرئيسة في العموـ االجتماعية كميا ومف ناحية
أخرى فإف السياسة ترتبط بشكؿ وثيؽ مع القوة ،حيث تشكؿ القوة وعالقاتيا صمب عمـ السياسة ،وىي
تتجسد في الواقع أكثر مف عالقات بيف طرفي قوى فعمية ىما الحاكموف والمحكوموف( ،األسطؿ،
6006ـ ،ص ،)607كما أف البحث عف القوة يميز السياسة عف األنواع األخرى مف النشاط اإلنساني.
(اليدر0980 ،ـ ،ص.)75

 2.1.7مفيوـ القوة الذكية وتحدياتيا:
مبتكر وانما ىو نتاج الجمع بيف القوة الصمبة والقوة
ًا
مفيوما جديدا أو
يعد مفيوـ القوة الذكية ليس
ً
معا وفقا الستراتيجية محددة تجمع بينيـ ،ويعرؼ آرنست ويمسوف القوة الذكية بأنيا قدرة
الناعمة ً
الفاعؿ الدولي عمى مزج عناصر القوة الصمبة والقوة الناعمة بطريقة تضمف تدعيـ تحقيؽ أىداؼ
الفاعؿ بكفاءة وفعالية ،ويحدد ىذا التعريؼ مجموعة مف الشروط اإلضافية التي يجب توافراىا لتحقيؽ
القوة الذكية:
 اليدؼ مف ممارسة القوة :فالقوة ال يمكف أف تكوف ذكية دوف أف يعرؼ ممارسوىا اليدؼ مف
استخداميا والشعوب والمناطؽ المستيدفة مف ىذه القوة.
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 اإلدراؾ والفيـ الذاتي لألىداؼ باالتساؽ مع القدرات واإلمكانيات المتاحة ،فال يمكف لمقوة
الذكية أف تعتمد عمى األىداؼ دوف تحديد عنصري اإلرادة والقدرة عمى تحقيقيا.
 السياؽ اإلقميمي والدولي الذي سيتـ في نطاقو تحقيؽ األىداؼ.
 األدوات التي سيتـ استخداميا باإلضافة إلى وقت وكيفية توظيفيا منفصمة أو مع غيرىا.
ويقدـ أرنست ويمسوف في دراستو عف القوة الذكية مجموعة مف التحديات التي تقؼ في وجو
استخداـ القوة الذكية والقدرة عمى إنجاحيا .وتنقسـ ىذه التحديات إلى تحدييف (يمكف إضافتيا لتحدي
الفيـ الصحيح لما تعنيو القوة الذكية) وىما:
 .0التحدي المؤسسي:
يتمركز التحدي المؤسسي لمقوة الذكية في الفجوة القائمة بيف مؤسسات القوة الصمبة المتمثمة في
المؤسسة العسكرية أو الجيش ومؤسسات األمف التي تعتمد عمى استخداـ اإلكراه واإلجبار وبيف
مؤسسات القوة الناعمة التي قد تدخؿ ضمف ميزانية الدولة في صورة ميممة أو دوف إعطائيا وزنيا
الحقيقي .فحجـ مؤسسات القوة الصمبة أكبر بكثير مف نظرائيا لمقوة الناعمة مف حيث الحجـ المؤسسي
والرسوخ والثبات ناىيؾ عف ميزانية الدولة في كؿ منيما ،فالتبايف المؤسسي بيف القوتيف ينتج تعقيدات
تتعمؽ بحجـ المؤسسات ومكانتيا وثقافتيا المؤسسية ،وكؿ ىذا بالطبع يؤثر في أدائيا وبالتالي أداء
القوة الذكية ،وىذا يعني بشكؿ أو بآخر أف مؤسسات القوة الناعمة تكوف خاضعة  -إلى حد ما-
لمؤسسات القوة الصمبة كالمؤسسة العسكرية والمخابرات التي قد تحدد ما يفعؿ أو ما ال يفعؿ عمى
صعيد القوة الناعمة .كما أف الرسوخ والثقافة المؤسسية لممؤسسات األمنية بشكؿ عاـ قد تمثؿ معوقا
ألي تعاوف قد يحدث بيف مؤسسات طرفي القوة وىو ما يؤثر سمبياً وبشدة عمى تحقيؽ القوة الذكية
بشكؿ مثمر ،لذا يمكف القوؿ أف القدرة ،عمى إيجاد ترتيبات مؤسسية متوازنة يعتمد عمى رغبة القيادة
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السياسية لمدولة عمى فيـ مثؿ ىذه التعقيدات ومحاولة التنسيؽ والموازنة بينيـ إلى جانب تأييد مف
التجمعات السياسية لمثؿ ىذا التوجو مف القوة الذكية)Wilson, 2008, p. 112( .
.6التحدي السياسي:
القوة الذكية ال تحتاج فقط إلى مؤسسات تدعميا وحسب ،بؿ تحتاج إلى قوة سياسية وارادة مف
القيادة لتحقيقيا .فالجانب المؤسسي يعتمد في إصالحو باألساس عمى مثؿ ىذه القيادة الراغبة
) (willingnessفغياب التوازف السياسي بيف القوة الناعمة والقوة الصمبة تحدي أخر مف تحديات القوة
وتمثيال مف أنصار القوة الناعمة ،وىذا ال
وحجما
الذكية .فأنصار القوة الصمبة ومؤيدوىا أكثر قوة
ً
ً
يقتصر عمى النخبة السياسية لمدولة بؿ يمتد لدوائر الجماىير والتأييد الشعبي ليا .فالناخبوف السياسيوف
عندما يختاروف ممثالً ليـ ،فيـ يفضموف التوجو الذي يعتمد عمى القوة الصمبة المرئية والممموسة التي
رمز لقوة الدولة وتأثيرىا ومقدرة عمى حماية مصالحيا .فأنصار
يأخذىا ىؤالء في االعتبار ويعتبرونيا ًا
القوة الناعمة بيف فئات المواطنيف أقؿ بكثير مف ىؤالء المؤيديف لمقوة الصمبة ،ويقتصر التأييد والدعوة
ليذا التوجو عمى فئات األكاديمييف والدبموماسييف السابقيف فال يوجد قوة شعبية توازف تمؾ التي تمتمكيا
القوة الصمبة )Wilson, OPi.cit, p.124(.

 2.1.8مفيوـ القوة الصمبة:
يعرؼ القوة عمى أنيا القدرة عمى فرض
يشير مفيوـ القوة الصمبة إلى المفيوـ التقميدي لمقوة والذي ّ
السيطرة عمى اآلخريف عف طريؽ اإلكراه أو الحوافز المادية .وتعتبر المصادر األساسية لمقوة الصمبة
ىي القوة العسكرية والقوة االقتصادية)Nye opi. cit, p74 ( .
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 2.1.9مفيوـ القوة الناعمة وأنواعيا:
يشير مفيوـ القوة  -بشكؿ عاـ  -إلى القدرة عمى فرض السيطرة عمى اآلخريف وجعميـ يفعموف ما
قد ال يريدونو ،وألف القدرة عمى السيطرة ترتبط بامتالؾ موارد معينة تتناوؿ بشكؿ عاـ السكاف واألرض
والموارد الطبيعية وحجـ االقتصاد والقوات المسمحة واالستقرار السياسي ،ولعؿ االختبار التقميدي لمقوة
كاف يتمثؿ في قوتيا عمى تحقيؽ االنتصار في الحروب ،كما عرفو ناي Nyeإلى أنو اتجاه أكثر
جاذبية لفرض القوة يختمؼ عف الوسائؿ التقميدية .فالدولة تستطيع تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا في
السياسة الدولية ،ألف غيرىا مف الدوؿ ترغب في أف تتبعيا أو ألنيا ارتضت وضعاً معيناً يصنع
مجموعة مف النتائج المترتبة والتي تستيدفيا الدولة التي تمارس قوتيا .وىذا يحدث عندما تستطيع
الدولة جعؿ غيرىا مف الدوؿ يرغب فيما ترغبو ىي ” "to want what it wantsوحرحبط القدرة عمى
التأثير عمى اآلخريف وتوجيو رغباتيـ وتحديدىا بمصادر معنوية أو غير مادية لمقوة كالثقافة
واأليديولوجية والمؤسسات)Nye, opi.cit, p154( .
تقسيما لمقوة الناعمة وعممية تحويميا لقوة فعمية يعتمد
ويقدـ" جيف لي" في نظريتو لمقوة الناعمة
ً
عمى اليدؼ المنشود مف استخداـ ىذه القوة والغرض مف ورائيا ،لذا يقدـ جيف لى خمس فئات لمقوة
الناعمة كميا تشترؾ في عنصر الجاذبية أو وجودىا ،ولكف تختمؼ مف حيث كونيا إيجابية أو سمبية،
ويمتد التقسيـ عمى ىيئة خط متصؿ مف القوة الناعمة يبدأ بالجاذبية السمبية وينتيي بالجاذبية النشطة
أو اإليجابية .ومفيوـ الجاذبية لو جانباف فال يقتصر أف تكوف الجاذبية مف وجية نظر الدولة التي
تمارس القوة بؿ مف المستقبؿ ليذه القوة أو الواقع عميو تأثيرىا ،ولعؿ ىذا التقسيـ يساعدنا في فيـ
ممارسة الدوؿ لمقوة الناعمة والسيما بعيدا عف تركيز ناي لمقوة الناعمة لمواليات المتحدة األمريكية
كثير عف غيرىا مف الدوؿ التي ال يمكف تصنيفيا عمى أنيا دوؿ قائدة في النظاـ الدولي،
والتي تختمؼ ًا
وتبدأ القوة الناعمة القائمة عمى الجاذبية السمبية والتي تقوـ عمى خمؽ الصورة الجاذبة لمدوؿ
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) (creatingبينما تعتمد الجاذبية النشطة عمى توجيو ىذه الجاذبية واستخداميا ) (projectingوليس فقط
االقتصار عمى خمقيا ،ويمكف اإلشارة ليذه األنواع فيما يمي( :يمني6006 ،ـ)
 6.3.4.0القوة الناعمة السمبية:


القوة الناعمة لتحسيف بيئة األمف الخارجية وخمؽ مناخ مستقر لمدولة وذلؾ بخمؽ صورة

جذابة وسممية لمدولة ويعتمد ىذا عمى مزيج مف أدوات القوة الناعمة المتمثمة في الشعارات القومية
والخطط والسياسات والدبموماسية الشعبية.


القوة الناعمة لخمؽ وحدة مجتمعية أو وحدة بيف مجتمع مف الدوؿ تمكنيـ مف العمؿ معاً

لتحقيؽ أىداؼ وسياسات مشتركة ،أي خمؽ قيادة مؤثرة تعمؿ عمى توجيو األحداث وتوجيو مسار
السياسات عمى المستوى الدولي ،وقد يعتمد ىذا عمى أدوات كالمغة المشتركة أو خمؽ وتقديـ تقاليد
وأساليب مشتركة.
تعتمدالقوة الناعمة النشطة عمى توجيو الصورة الجاذبة لمدوؿ واستخداميا ) (projectingوليس فقط
االقتصار عمى خمقيا ،ويمكف اإلشارة ليذه األنواع فيما يمي )Vasilevskyte, 2013, pp.151-152( :

 6.3.4.6فئات القوة الناعمة النشطة:


القوة الناعمة لخمؽ الدعـ عمى المستوى الداخمى ،أي تدعيـ القيادة والحصوؿ عمى تأييد شعبي
داخمي لسياسات الدولة والقيادة.



القوة الناعمة لخمؽ الدعـ الخارجي لمدولة ،بمعنى أف يكوف ىناؾ حمقة داعمة لمدولة ،وىذا
يحتاج إلى قيادة مؤثرة تستطيع أف تحقؽ مثؿ ىذا الدعـ ،ولكنيا قد تكوف فعالة في تقميؿ تكمفة
استخداـ القوة الصمبة.
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اليدؼ مف ممارسة القوة فالقوة :ال يمكف أف تكوف ذكية دوف أف يعرؼ ممارسوىا اليدؼ مف
استخداميا والشعوب والمناطؽ المستيدفة مف ىذه القوة.



اإلدراؾ والفيـ الذاتي لألىداؼ باالتساؽ مع القدرات واإلمكانيات المتاحة ،فال يمكف لمقوة
الذكية أف تعتمد عمى األىداؼ دوف تحديد عنصري اإلرادة والقدرة عمى تحقيقيا.



السياؽ اإلقميمي والدولي الذي سيتـ في نطاقو تحقيؽ األىداؼ.



األدوات التي سيتـ استخداميا باالضافة إلى وقت وكيفية توظيفيا منفصمة أو مع غيرىا.

 2.1.12القوة الناعمة وعالقتيا بالقوة الصمبة:
القوة الناعمة ال تستطيع أف تعمؿ وحدىا ،فيي بحاجة دائمة لوجود القوة الصمبة ،فال يمكف
التسميـ بأف ىناؾ فواصؿ جامدة بينيـ بؿ يتداخالف بشدة ،ولعؿ ىذا يتضح مف خالؿ االتجاىيف
القائميف بتفسير القوة الناعمة( :عبد الصبور6003 ،ـ ،ص )005
االتجاه األوؿ "اتجاه السموؾ أو المخرجات":
يعد جوزيؼ ناي  ،Joseph S. Nyeأىـ منظري ىذا االتجاه والذي يشير إلى أف القوة الناعمة ىي
القوة التي تعتمد عمى الجاذبية واإلقناع ًأيا كانت المصادر التي تعتمد عمييا ،فقد تكوف المصادر
ممموسة أو غير ممموسة ،فالمصادر ممموسة كالقوة العسكرية والقوة االقتصادية قد تستخدـ كعامؿ
جذب وعمى الجانب اآلخر مصادر غير ممموسة كالشعارات الوطنية واألخالؽ والشرعية قد تسيـ في
تدعيـ القوة الصمبة القائمة عمى اإلكراه واإلجبار وزيادة القوة العسكرية.
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حيث يرى أصحاب ىذا االتجاه ضرورة التفرقة بيف مصادر القوة ،وسموؾ القوة وأف القوة الناعمة
تتحدد بسموؾ القوة مف حيث كونيا قوة جذب واقناع ،وقد يستخدـ في ىذا مصادر ممموسة صمبة أو
غير ممموسة.
االتجاه الثاني "اتجاه المصادر":
ومف أىـ منظري ىذا االتجاه ىو  Geun Leeوالتي تفسر القوة الناعمة وفقا لممصادر الداخمة في
خمؽ ىذه القوة ( ،)resource-based theory of soft powerوتقوـ ىذه النظرية عمى أف القوة الناعمة قد
تكوف قوة جذب واقناع أو قوة إكراه واجبار ،ولكف البد ليا أف تعتمد عمى مصادر غير ممموسة أو
مصادر ناعمة لمقوة فامتالؾ القوة ،الناعمة يقوـ عمى امتالؾ ىذه المصادر الناعمة لمقوة والقدرة عمى
توظيفيا وتحويميا لقوة فعمية ّأياّ كاف ىيئتيا جذب أو إكراه.

 2.1.11عناصر القوة
مسألة قياس القوة أثارت الكثير مف الجدؿ وسط عمماء العموـ السياسية وال يوجد اتفاؽ عمى
مقياس معيف ،ولكف ىناؾ بعض المحاوالت ،ربما تعتبر محاولة روبرت داؿ ىي أنجح محاولة لتعريؼ
القوة إجرائيا حيث يرى أف القوة تساوي قدرة (أ) عمى دفػع (ب) لمقياـ بالعمؿ (س) ىذا ناقصاً ،احتماؿ
قياـ(ب) بالعمؿ (س) بغض النظر عما فعمو (أ)  ،وبالرغـ مف منطقية تمؾ الصيغة فإف دارسي
العالقات الدولية لـ يحاولوا تطبيقيػا في دراساتيـ لتحديد صعوبة ما الذي يمكف أف يفعمو(ب) في
غياب محاولة (أ) دفعػو لمقياـ بالعمؿ (س(( .النوري ،6006 ،ص)30
أما دويتش فيقترح قياس القوة عمى أساس مدى درجة الرضا عف الناتج النيائي لمسياسة
الخارجية( ،جينسيف1989 ،ـ ،ص ،)640وقد ركزت معظـ الدراسات التي حاولت قياس القوة في
العالقات الدولية عمػى تطوير مؤشرات لقياس مكونات القوة الوطنية خاصة المكونات المادية كالسكاف
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والقدرة الصناعية والقدرة العسكرية وغيرىا ،وىذه المكونات لمقوة تعود بنا لمحديث عف مفيوميف لمقوة
يتحدث عنيا البعض ،فيناؾ مف يقوؿ إف لمقوة مفيوميف مفيوماً تقميدياً لمقوة ،ومفيوماً سموكياً لمقوة،
(عبد القادر0986 ،ـ ،ص ،)049وىناؾ ثمة اتفاؽ عاـ بيف خبراء العالقات الدولية عمى أف أىـ
العناصػر التػي تدخؿ في تكويف قوة الدولة ىي العوامؿ الجغرافيػة ،اإلمكانيػات والمػوارد الماديػة
الطبيعية ،السكاف ،مستوى النمو االقتصادي والصناعي ،كفاءة المؤسػسات الػسياسية والدبموماسية
وأجيزة الدعاية ومستوى الروح المعنوية السائدة( .مقمد1985 ،ـ ،ص)003
أما جيفري ىارت فيقدـ ثالثة توجيات لقياس القوة تمثمت في)Hart ,1976, p. 290-296( :
.1القوة كقدرة عمى التحكـ في الموارد:
يركز ىذا االتجاه لقياس القوة عمى الموارد وامتالكيا وتوظيفيا إلنتاج القوة ،فيي تركز عمى حجـ
النفقات العسكرية وحجـ القوات المسمحة وحجـ اإلنتاج القومي والسكاف وما يتبعيا مف موارد تمتمكيا
الدوؿ ،وتعتبر مؤشرات لقوة الدولة حيث تستخدـ في الدراسات اإلمبريقية ،ألنيا تمكف الدارسيف مف
ترتيب الدوؿ بشكؿ مقبوؿ وعمى أساس مؤشرات وعوامؿ محددة.
2ػ القوة كقدرة في التحكـ في الفواعؿ:
يتمثؿ محور ىذا االتجاه في الفواعؿ وكيفية التحكـ فييا وفقا لتعريؼ "داىاؿ" ،وىو قدرة الفاعؿ
(أ) لمتحكـ في الفاعؿ (ب) وجعمو يتصرؼ كما يريد .وبالرغـ مف إمكانية تضميف الفواعؿ مف غير
الدوؿ( (Non-state actorsفي ىذا االتجاه إال أنو ال يسيؿ وفقا ليذا االتجاه أف يفسر مدى استقاللية
ىذه الفواعؿ عف الحكومات القومية في ممارستيا لمقوة.
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3ػ القوة كقدرة عمى التحكـ في األحداث والمخرجات:
يعتمد ىذا االتجاه عمى نظرية االختيار العقالني لتفسير القوة (Rational Choice Theory of
) ،Powerوال تي تجعؿ مف السيطرة عمى الموارد والسيطرة عمى الفواعؿ ما ىي إال سبؿ لموصوؿ إلى
مخرج معيف ،والمخرجات ىي نتاج الفعؿ الفردي أو الجماعي بشكؿ منفصؿ غير متداخؿ .ولكف كاف
الربط بيف األفعاؿ والمخرجات يتـ عف طريؽ خط وسيط بينيما ،فكؿ فعؿ يؤدي إلى حدث ،وكؿ حدث
يفضي بالضرورة لمخرج واحد عمى األقؿ ،والمخرجات تؤثر عمى المنفعة العامة.
كما أدخمت مجموعة مف المعايير مثؿ األخالؽ القومية والقدرات الثقافية ونظاـ القيـ والقدرات
قوة
التنظيمية ،وبالرغـ مف أف األدبيات االجتماعية قد أنكرت عمى ىذه المعايير قدرتيا عمى قياس ّ
الدولة إال أنيا أقرت بأنيا يمكف أف تؤسس القاعدة التي ترتكز عمييا عممية رصد قدرة الدولة عمى
التأثير في غيرىا( .الحضرمي6003 ،ـ ،ص )56
المقومات
واستناداً إلى كؿ ما سبؽ ،فإف موازيف القوة تقاس مف خالؿ معادالت تحاوؿ صير
ّ
القوة،
لقوة الدولة؛ كانت مادية أـ معنوية ،ثابتة أـ ّ
متغيرة ،وذلؾ لموصوؿ إلى تقدير تقريبي ليذه ّ
الكمية ّ
المادية التي يمكف قياسيا مباشرة
القوة مف مثؿ االستناد إلى العوامؿ
ّ
وذلؾ وفؽ ّ
عدة مناىج لقياس ّ
كمية (الدخؿ القومي ،عدد السكاف ،حجـ القوات المسمحة ،معدات إنتاج الطاقة ،الزراعة،
بمؤشرات ّ
المادية والعوامؿ المعنوية.
الصناعة ،التعديف ،واألرض) ،واالستناد إلى محاولة الجمع بيف العوامؿ
ّ
قوة الدولة وقدرتيا
القوة ألية دولة يبدو أم اًر معقداً إف لـ يكف مستحيالً ،إذ أف ّ
إف حصر عناصر ّ
عمى لعب دور مؤثر ومف ثـ جعميا دولة كبيرة نابع  -في األصؿ  -مف مجموع العناصر األساسية
وما يتفرع عنيا ،مثؿ األرض التي تمثؿ جانباً ميماً في تمكيف الدولة ونعني باألرض ىنا الموقع
اتيجية متميزة عمى خريطة العالـ مثؿ بنما وتركيا واليمف ومصر
الجغرافي ،فثمة دوؿ تحتؿ مواقع استر ّ
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وايراف ،بينما تقع دوؿ أخرى في مواقع معزولة ،ولعؿ المدرسة الجغرافية واألمريكية وعمى رأسيا (الفرد
القوة البحرية ىي
ماىاف ونيكوالس سبيكماف) ،قد قدما أبحاثاً قيمة في نظريات الجيوبوليتيكي ،إف ّ
قوة بحرية كبيرة،
قوة الدولة ،وأف أية دولة تريد السيطرة عمى العالـ يجب أف تتحكـ في (تممؾ) ّ
أساس ّ
تم ّكنيا مف السيطرة عمى البحار .وقد ذىب إلى اإليماف بأف "الدولة البحرية" ىي التي ستسود العالـ في
عدىا ىي األساس في تكويف
النياية .وحتى يضع النظرية في سياقيا التطبيقي فقد وضع ستة عوامؿ ّ
القوة البحرية لمدوؿ وىي( :الحضرمي6003 ،ـ ،ص )53
ّ
-0الموقع الجغرافي (اإلطالؿ عمى بحار مفتوحة).
-6شكؿ الساحؿ وامتداده.
 -3خصائص الظيير القاري (يجب أف يكوف غنياً بالموارد).
-4الصفات القومية لمشعب.
-5شخصية الحكومة وسياستيا.
 -6عدد السكاف.
وقبؿ (ماىاف) كانت السيادة العالمية لمقوة البرية التي تمتد في مساحات شاسعة مثؿ
اإلمبراطورية الرومانية والروسية ،إال أف (ماىاف) رأى أف القوى البحرية ىي التي تقرر الدولة القوية
التي ستسود العالـ .ويؤكد (ماىاف) أف أوراسيا ىي أىـ جزء في العالـ الشمالي ،وبالرغـ أف روسيا
تحتؿ موقعاً برياً مسيط اًر في آسيا إال أنيا تبقى كتمة أرضية حبيسة ،وعميو فإف (ماىاف) يرى أف وجود
دولة بحرية قوية بإمكانيا بسط السيطرة عمى البحار ،األمر الذي يعزز حظوظيا في السيطرة
العالمية) ،)Khechib, 2011( .وتحدد عناصر القوة لمدوؿ في العديد مف العناصر التي توافرىا يشير
إلى قوة الدولة ،ىذه العناصر ىي( :عطوي6000 ،ـ ،ص)044-043
قوة الدولة ولكف بصور متباينة مف خالؿ:
 .0العنصر الديمغرافي :لمعنصر البشري دوره في التأثير في ّ
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قوة الدولة ،لما يرتبط بو مف نسب النمو وقدرة الدولة عمى
أ -التعداد ،وىو األبرز في تشكيؿ ّ
االستيعاب وحجـ الضغط عمى الموارد.
ب -توزيع السكاف عمرياً وجغرافياً وما يتبع ذلؾ مف مؤشرات لمتنمية البشرية ،وتحويؿ القدرات
إلى أدوات قابمة لمصرؼ في مجاؿ التأثير في الدوؿ األخرى ،إلى جانب الدخوؿ في محاور االستقرار
السياسي وأداء النظاـ السياسي ،ومؤشرات الوحدة الوطنية لمدولة.
 -4االقتصاد :وىو وسيمة ىائمة األىمية في بناء حجـ الدولة التأثيري ،وذلؾ بعد أف أصبح االقتصاد
محور عمميات تفاعؿ واسعة النطاؽ بيف الدوؿ ،ال تؤثر فحسب ،عمى رفاىية الشعوب وانما عمى أمف
رراتيا أيضاً)Goombes,1982, pp.66-67( .
الدوؿ واستغالؿ ق ا

القوة العسكرية والنتائج التي ترتبت عمى ذلؾ،
ّ -3
القوة العسكرية :إف المياـ التي أوكمتيا الدوؿ إلى ّ
القوة االقتصادية قد يؤدي إلى الفقر والعوز ،بينما
جعمتيا أكبر وسائؿ القوة وأضخميا .إذ إف فشؿ ّ
مقومات
يعني فشؿ القوة العسكرية االحتالؿ وضياع السيادة وفقداف القدرة عمى صيانة الموارد وضعؼ ّ
حماية األفراد وبالتالي موت الدولة بالمفيوـ االجتماعي والقانوني(Campbell,2006,P.22( .
 -1القوة االستخباراتية :وتعني قدرة الدولة عمى جمع المعمومات الخاصة بقدرات األطراؼ األخرى
ونواياىا وخططيا وتحركاتيا ذات العالقة بمصالح ىذه الدولة .وتتجاوز ىذه القوة حدود االستطالع
والتنصت وتجنيد العمالء والجواسيس إلى تنفيذ عمميات االغتياؿ واالختطاؼ والتوريط والتيريب
القوة إلى مجاالت أوسع لتشمؿ الصفقات األمنية والسياسية
واالتجار بالسالح .بؿ وربما تذىب ىذه ّ
التكنولوجية.
واالقتصادية و
ّ
 -7الوسائؿ الدبموماسية :كوف السفارات لـ تعد تضـ عدداً مف الدبموماسييف فقط ،إنما ينضـ إلييا
الممحقوف التجاريوف والثقافيوف واإلعالميوف والعسكريوف وعناصر االستخبارات ،وىؤالء كميـ يعمموف
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القوة في بمدانيـ ،)Jogn, 2004, p57( .وىذا يؤكد عمى الدور الفاعؿ لمعمؿ
في إطار أدوات ّ
الدبموماسي بكافة أجيزتو المتنوعة في خدمة مصالح الدوؿ وارتباطاتيا مع الدوؿ األخرى سواء في
إطار عالقات الصراع أو التعاوف.

43

 2.2المبحث الثاني
أنماط القوة واستخداماتيا في العالقات الدولية
حعذدث وحنىعج أنماط القىة واسخخذاماحها في العالقاث الذوليت والخي يمكن إبرازها كما هى مىضح
على النحى الخالي:

 2.2.1أنماط القوة:
ال يوجد تنظير كثير في مسالة أنماط القوة ،ولكف ىناؾ محاوالت مبدئية حاولػت تحديد أنماط لمقوة
وىي ال تخرج عف أػربعة أنماط وىي( :نمط انفرادي ،وتحػالفي ،وجماعي ،ونمط حكومة عالمية).
(بدوي1976 ،ـ ،ص)222
إف أنماط القوة في المجتمع الدولي تتحدد تبعاً لرغبة الدولة في تنظيـ قوتيا وبحسب طبيعة
المصالح وتبعاَ لخارطة موازيف القوى التي تسعى ليا الدوؿ والتحديات التي تواجييا ،تجسدت محاوالت
تحديد أنماط لمقوة في التالي:

 2.2.2نمط القوة االنفرادي:
وفيو تعتمد الدولة بشكؿ تاـ عمى إمكانياتيا ومواردىا الذاتية لتحقيؽ مػصالحيا ومجابية التحديات
التي تواجييا .ويمكف أف نأخذ (بريطانيا) كمثاؿ ،ففي نيايػة القػرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع
عشر خاصة بعد الثورة الصناعية وبداية االسػتعمار سيطرت بريطانيا عمى جيات كثيرة في العالـ،
وأصبح ىذا الػنمط محػدوداً اآلف ،وذلؾ لمتطور التكنولوجي اليائؿ والتقدـ الذي شيدتو معظـ دوؿ
العالـ ،وكذلؾ الػنقص الحاد في الموارد ،الشئ الذي يجعؿ مف الصعب عمى دولة منفردة اف تكتفي مف
الموارد ،وبالتالي ال تحتاج بقية الدوؿ( .كيالي0999 ،ـ ،ص )09
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 2.2.3نمط القوة التحالفي:
وىذا يتكوف مف مجموعة مف الدوؿ في شكؿ تحالؼ عبر معاىدات قوية ،وفػي نطاؽ ىذا النمط
يقوـ كؿ تحالؼ بتركيز إمكانات القوة المتاحة ألعضائو في محور قوى جماعي يستطيع مف خاللو
حماية أفراد التحالؼ مف أي جيات أخرى ،ومثاؿ لذلؾ حمؼ (األطمنطي) ،وقد ظير ىذا النمط بصورة
فعالة وواضحة عقب الحرب العالميػة الثانيػة وبداية الحرب الباردة بيف المعسكريف الغربي والشرقي.

 2.2.4نمط القوة الجماعي:
وىو قائـ عمى نظاـ األمف الجماعي ،وىو تحالؼ قوي عػالمي تػديره منظمػة مسؤولة وميمتو
تنحصر في الحفاظ عمى السمـ واألمف العالمييف ،حيث ظيرت الحاجػة ليػذا النمط عقب الحرب
العالمية األولى بقياـ (عصبة األمـ) ،وكذلؾ األمـ المتحدة واألمف الجماعي ويمكف أف نالحظ أف ىذا
النمط أو النظاـ فشؿ في ميمتو األساسية وذلؾ الختالؼ آراء ومصالح الدوؿ المكونػة ليػذا النمط
وعدـ وضوح األىداؼ والوسائؿ التي يعتمد عمييا في تنفيذ ميامو وقصوره عػف إيجاد آلية لتحقيؽ
أىدافو( .كيالي ،مرجع سابؽ ،ص )09

 2.2.5نمط الحكومة العالمية:
وىو يشبو الحكومات الفيدرالية في داخؿ الدوؿ ويمثؿ في شكؿ بنػاء فيػدرالي عالمي تكوف السمطة
فيو الحكومة العالمية .ونجد أف ىذا النمط بعيد كؿ البعد عف الواقػع العالمي أو ال يمكف أف يتحقؽ في
عالـ السمة األساسية فيو التبايف واالخػتالؼ ،فينػاؾ اختالؼ في المغات والحضارات والقوميات
واختالؼ في المصالح وفي الموارد نفسيا ،وفي طرؽ استخداـ القوة نجد حاالت عديدة وأشكاالً متنوعة
الستخداـ القوة فػي العالقات الدولية أو في الساحة الدولية ،وىذه الطرؽ تختمؼ وتتدرج حسب الموقؼ
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مثار النزاع وحسب الوضع الدولي .ىنالؾ ثالثة اشتراطات أساسية لكؿ طرؼ يريد استخداـ
القوة وىي( :كيالي ،مرجع سابؽ،ص )60
 .0أف يكوف لو ىدؼ يؤمف بو شعبو .
 .6أف يكوف لػو مجموعػة مػف الحجج السياسية والقانونية والتاريخية واألدبية والدعائية لتدعيـ
موقؼ ىذا الطرؼ تجاه اآلخريف.
 .3أف يكوف لدى الطرؼ وسائؿ القوة العمميػة والماديػة الكفيمػة بتحقيػؽ مطمبو ،وقد كثر الحديث
عف طرائؽ وأساليب استخداـ القوة ،ولكف ىناؾ اتفاؽ عمى نوعية مف األساليب وىي تتطور
حسب الموقؼ أو القضية السياسية المطروحػة .ويمكػف أف نشمميا في اإلقناع ،تقديـ
اإلغراءات ،فرض العقوبات ،التيديد باسػتخداـ القػوة ،ثػـ استخداـ القوة.

 2.2.6القوة والتوازف:
مبدأ توازف القوة مبدأ قديـ قدـ التاريخ ونشوء العالقات بيف األفػراد والػشعوب ،وىو يعبر عف
موقؼ وسياسة ونظاـ في الوقت نفسو ،ويعتبر ىذا المبدأ مف أكثر األمور التي ارتبطت بنظريات القوة
في السياسة الدولية .واعتبر بمثابػة األداة او الميكػانيزـ التي تساعد الدوؿ عمى تنظيـ صراعاً القوة فيما
بينيا حتى تضمف استمرار النظاـ الدولي القائـ عمى التعددية ،أي أف ىناؾ صراع بػيف طػرفيف وسػبب
الصراع غالباً مايكوف المصالح ،ويستند مبدأ التوازف إلى فرضية مفادىا أف الذي يخمؽ النزعة الى
العدواف ويشجع عمى ممارسة سياسات التوسع ىو وجود فائض متراكـ مف إمكانات القوى يزيد بكثير
عما يتطمبة الدفاع عف األمف القػومي لمػدوؿ التػي تممػؾ الفائض( ،مجموعة مشاركوف0994 /93،ـ،
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ص ،)678ويعني توازف القوى وجود دولتيف أو أكثر في وضع صراع ويتشكؿ الػصراع باإلمكانية
المتوافرة لدى طرفي الصراع( .العويني1988 ،ـ ،ص(126
الشؾ أف ىناؾ اختالفات في القوى النسبية لمدوؿ ،ومرد ىذا االختالؼ يعود إلى تبايف ما ىو
متاح لكؿ دولة مف المصادر والمكونات والمػوارد المادية وغير المادية التي تدخؿ في تركيب ىذه القوة،
وتدرؾ كؿ دولة في ظؿ البيئة الدولية الحالية والتي يحكميا منطؽ الصراع أف حماية حدودىا
ومكتسباتيا الوطنية فضالً عف تحقيؽ مصالحيا القومية رىف بامتالؾ القوة والسعي الدائـ إلى زيادة
ىذه القوة إلى أبعد مدى ممكف ،وذلؾ بإضافة مصادر أو طرؽ أو وحػدات إنتاج جديدة لمقوة (تحالؼ،
تعاىد تفوؽ عممي وعسػكري وغيرىا) أو بالعمؿ عمى إضػعاؼ قوى اآلخػريف بشتى الطػرائؽ (الحرب،
الحرب النفسية ،التفريؽ ،التقسيـ وغيرىا) لخمؽ التوازف المطموب لضماف أمنيا وصيانة استقالليا.
(ربيع ،0983 ،ص)60 ،54
.كما تراوحت أساليب التوازف التي مورست عبر التاريخ ما بيف التحالفات والتحالفات المضادة
والتدخؿ المباشر وغير المباشر ،ونزع السالح والتفرقة بيف الخصوـ والتعويضات والتيدئة بؿ والحرب
بمستوياتيا ،وتمجأ الدوؿ إلى إتباع ما يناسبيا فييا في إطار النظاـ الدولي في مرحمة معينة بما
يتضمنو مف شروط وعالقات متغيرة ،وال توجد قاعدة ثابتة ومحددة تحكـ توازف القوى( ،الخزرجي،
6005ـ ،ص ،)676ولقد نادى جورباتشوؼ باستبعاد استخداـ القوة في حؿ الصراعات العالمية

 توازف القوى  (Balance of Power):نظرية تقوـ عمى أف وجود الدوؿ والتحالفات في حالة تكاد تتعادؿ فييا قوتيا
العسكرية أمر مف شأنو أف يحوؿ دوف نشوب النزاع المسمح ،وعميو فإف بعضاً مف الدوؿ تسعى إلى الحفاظ عمى التوازف

العسكري فيما بينيا ،ويعتبر سعي إحدى الدوؿ لزيادة قدرتيا العسكرية بالصورة التي تخؿ بتوازف القوى أم اًر يدعو

لالضطراب ويولّد سعياً مف قبؿ الدوؿ األخرى لتعزيز توازف القوى بمعاىدات تمتزـ فييا الدوؿ األطراؼ بالحفاظ عمى

قوتيا العسكرية ضمف حدود مقبولة مف الدوؿ األخرى .وفي معاىدات السالـ التي تبرـ بيف الدوؿ بعد إنقضاء الحروب

يتـ في العادة التطرؽ لتوازف القوى واإلشارة إلى الترتيبات التي مف شأنيا أف تحافظ عميو وتحوؿ دوف اإلخالؿ بو.
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وأضاؼ إلييا الصراعات اإلقميمية أيضاً (ىيئة البحوث العسكرية0990 ،ـ ،ص ،)00وتعددت أساليب
تحقيؽ توازف القوى وأىميا( :العويني0988 ،ـ ،ص )440-438
فرؽ تػسد كمػا حدث أللمانيا عقب الحرب العالمية الثانية.
 .0أسموب ّ
 .6أسموب التسميح وىو عكس نزع السالح ،وىذا شيدناه في فترة الحرب الباردة.
 .4أسموب التحالفات وىو التكتؿ في إطار ثنائي أو جماعي يسعى نحو تحقيؽ المفيوـ األمني
وكمثاؿ لو أحالؼ االطمنطي وبغداد.
وىناؾ أساليب أخرى لمتأثير وتغيير ميزاف القوة كالحرب النفػسية والدعائيػة ،تشجيع أعماؿ التمرد
والعصياف واإلرىاب لدى الخصـ ،الحصار االقتصادي والضغوط المالية ،أعماؿ التخريب والتجسس.
(عبد الممؾ0988 ،ـ ،ص ،)50وتتكامؿ الدبموماسية والحرب بوصفيما أداتيف لمقوة أو وسيمتيف إلقناع
أو إكراه الطرؼ اآلخر عمى االمتثاؿ إلرادة الدولة ،ولعؿ ىذا التكامؿ يفسر عدة مظاىر ،مثؿ مشاركة
الدبموماسييف والعسكرييف في مجالس األمف القومي وفي تشكيؿ سياساتو ،وظيور ما يعرؼ
بالدبموماسية العسكرية أو دبموماسية القوة ،نتيجة لتعييف العسكرييف -بعد انتياء مدة خدمتيـ بالجيش –
في السمؾ الدبموماسي ،وغير ذلؾ مف مظاىر التقارب والتعاوف بيف الدبموماسييف والعسكرييف ،وبصفة
جسدت ىذه العالقة الوثيقة بيف الدبموماسية والحرب بوصفيما
خاصة عقب الحرب العالمية الثانية التي ّ
أداتيف لمقوة ،ودعامتيف لمفيوـ األمف القومي)Hans,1990,p.140( .

القوة
 2.2.7مصادر ّ
القوة وعناصرىا ذات أىمية قصوى كونيا تمثؿ العامؿ األساسي في تحديد وزف
تعد مصادر ّ
الدولة ضمف ىيكؿ القوة العالمي .فعمى الرغـ مف الدور الحيوي الذي تمعبو بعض القدرات المحددة

48

(العسكرية واالقتصادية والتقنية وغيرىا) ،إال أف عدـ استناد تمؾ القدرات عمى موارد كبيرة وحسف
يحد مف تأثيرىا عمى المستوى العاـ.
إدارتياّ ،
إف تصنيؼ الدوؿ إلى قوى عظمى وقوى كبرى ،ودوؿ متوسطة ودوؿ صغيرة يرتكز ،عادة ،عمى
القوة ذات الطبيعة الثابتة نسبياً .فانييار االتحاد السوفيتي ىبط بالدولة الوريثة (روسيا االتحادية)
أسس ّ
قوة عسكرية ،وكذلؾ فإف امتالؾ
مف مصاؼ الدوؿ العظمى إلى موانع الدولة الكبرى ،رغـ امتالكيا ّ
القوة إلى قوى كبرى،
يحوليما مف دوؿ متوسطة ّ
كؿ مف اليند وباكستاف لمسالح النووي ،إال أف ذلؾ لـ ّ
وحيازة بعض دوؿ جنوب شرؽ آسيا والخميج العربي لقدرات اقتصادية ومالية كبيرة لـ يؤد إلى تعديؿ
القوة العالمية( .خميؿ0996 ،ـ ،ص)40-39
أوضاعيا في ىيكؿ ّ

 2.2.8خصائص القوة
تتصؼ القوة بندرتيا ،مما يترتب عمى ذلؾ أف الدوؿ ميما ممكت مف قوة فإنيا تحرص عمى ما
تمتمكو وتحاوؿ عدـ تشتيت جيودىا ،واف القوة  -بطبيعتيا  -شي نسبي ،ألف قوة الدولة تقاس
بمقارنتيا بقوة الدوؿ األخرى ،كما تظير القوة بشكؿ تدريجي ،وىذا يعني أف بعض الدوؿ الضعيفة
نسبياً يمكف أف تمعب دو اًر فعاالً في أزمة معينة بشكؿ سريع وغير متوقع ،والقوة مفيوـ حركي ديناميكي
غير ثابت يدخؿ في تكوينيا عدد كبير مف العناصر المتغيرة المادية وغير المادية التي ترتبط مع
بعضيا والبعض اآلخر ،لذلؾ فإف أي استنتاج يتعمؽ بقوة الدولة أو ترتيبيا بيف الدوؿ األخرى واف كاف
مبنياً عمى معمومات حديثة ىو في الواقع مرىوف بوقت ظيوره ،وىذا يتطمب إعادة تقييـ الدولة بصورة
مستمرة( .الظاىر6003 ،ـ ،ص)67
وتتدرج ممارسة القوة بيف التأثير بالطرؽ الدبموماسية مف جية وبيف أسموب اإلجبار والقسر مف
جية ثانية ،واف المجوء إلى القوة ىو  -في الحقيقة  -الوصوؿ إلى مرحمة العجز عف الحؿ بالطرائؽ

49

السممية ويعتمد السعي وراء القوة عمى الموارد المتاحة مف أجؿ تنفيذ سياسة الدولة( .سعد0994 ،ـ،
ص ،67حسيف 0976ـ ،ص )636-635

 2.2.9دور القوة في العالقات الدولية:
يتحدد دور ووزف أي دولة مف الدوؿ في المجاؿ الدولي بحجـ مواردىا المادية أو البشرية التي
تضعيا في خدمة عمميا الدبموماسي االستراتيجي ،ومف واجب الدوؿ أف ال ترسـ لنفسيا أىدافاً ال
تستطيع مواردىا تحقيقيا ،ولقد تبدؿ دور القوة اآلف ،ألف أىداؼ الدولة تبدلت بدورىا ،عمى سبيؿ
المثاؿ فإف ىدؼ الدولة كاف في وقت مضى يتمثؿ في الحصوؿ عمى موقع قوة يتفوؽ نسبياً عمى
الدوؿ المجاورة ،وعمى مكاسب اقتصادية بالمقارنة مع المكاسب السابقة ،ولكف الدولة اليوـ ىي أكثر
اىتماماً بموضوع المكاسب االقتصادية المطمقة التي تمكف مواطنييا مف التمتع بمستوى أعمى مف
الحياة ،وىذا التقدـ االقتصادي يتطمب عالماً مستق اًر يكوف التعاوف االقتصادي الدولي فيو ممكناً والدوؿ
تعتمد عمى بعضيا إلى حد كبير ،والمشكالت األكثر صعوبة في عالـ اليوـ ال يمكف حميا إال عبر
الجيود المشتركة ،والطرائؽ الحالية المستخدمة في حؿ النزاعات والػخالفات عمػى المصالح تعتمد أكثر
فأكػثر عمػى الدبموماسية الماىرة ،والمساومات اليادئة اليادفة إلى تحقيؽ مستويات مقبولة مف الجميع،
كما يجب التفريؽ بيف استخداـ القوة والتيديد باستخداميا وىو األكثر شيوعاً في العالقات الدولية والذي
يبدو جمياً في عمميات الردع( .سعيد0993 ،ـ ،ص )63
ويؤكد (والتز) أيضاً أف إزالة عيوب الدوؿ (إصالح مؤسساتيا) تضع أسس السالـ وقواعده ،وىذا
يعني ضرورة تغيير سموؾ الدوؿ لتصحيح أفعاليا الخارجية( .أبوزيد6000 ،ـ ،ص ،)000-98وبعدىا
جاء (جوزيؼ ناي) الذي أثار في مقالة لو في مجمة السياسة الخارجية "أف العالـ انتقؿ بعد الحرب
الباردة مف عصر سياسة القوة إلى عصر الجغرافيا االقتصادية ،وذلؾ بعد أف ترابطت السياسة مع
االقتصاد"( .شايمر6000 ،ـ)
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الخالصة
تعددت المسارات واالتجاىات التي طرحت مفيوـ القوة في الفكر الغربي والعالقات الدولية
وعناصره تبعاً لمعرفيو ما بيف الجغرافيا والسياسية والقانوف الدولي ،وقد حددت أنماط القوة واستخداماتيا
في العالقات الدولية في العناصر الداخمية المادية التي تمتمكيا الدولة ،وفي العناصر الخارجية والتي
تمثمت في موقعيا الجغرافي بالنسبة لمقوى العالمية ،وقدرتيا عمى التأثير في السياسات الخارجية وفي
توجيات النظاـ الدولي ،وتتحدياتو سواء عمى المستوى المؤسسي أو السياسي ،باإلضافة إلى المفاىيـ
المرتبطة بالقوة وأنواعيا ،وعناصرىا.
وبتنوع عناصر القوة تنوعت أنماطيا واستخدامتيا في العالقات ما بيف الدوؿ أو في المؤسسات
الدولية ،كما ساىمت القوة في عالقاتيا ما بيف الدوؿ بإحداث نوع مف التوازف في العالقات والسياسات،
أو في فرؽ ىيمنة دولة عمى أخرى ،وتعددت مصادر القوة كما تعددت خصائصيا والتي ساىمت في
تحديد طبيعة دورىا في العالقات الدولية مف حيث الوزف أو التأثير بحجـ موارده المختمفة مف أجؿ
توظيفيا في خدمة مكانتيا وعمميا الدبموماسي.
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 3لفال لثالث
تط ا لنظا ليدلي من د سوفال ا حوى
نها حل ب لباا
 مقدمة. 3.1المبحث األوؿ :النظاـ الدولي و نياية الصراع األيديولوجي العالمي.
 3.2المبحث الثاني :مراحؿ تطور النظاـ الدولي.
 -الخالصة.

مقدمة:
يشير مفيوـ النظاـ الدولي إلى التفاعالت واألنشطة السياسية الدولية التي ينتج عنيا بروز أنماط
مختمفة ونماذج متباينة مف العالقات التي ترتكز حوؿ أطر تنظيمية وىياكؿ مؤسسية معينة ،وقواعد
سموكية دولية محددة ،وىي القواعد التي يمكف أف تتطور مع الوقت وفؽ ما تقضي بو معطيات الواقع،
وتفرضو متغيرات الظروؼ( .مقمد6007 ،ـ ،ص)634
وىكذا ترجع البداية التاريخية لظيور النظاـ السياسي الدولي الراىف إلى منتصؼ القرف السابع
عشر ،وبالتحديد إلى عاـ 0648ـ ،عندما عقدت معاىدة "وستفاليا" الشييرة التي أنيت الحروب
الدينية



عاما متصمة ،والنظاـ السياسي الدولي (األوروبي في
في أوروبا ،والتي استمرت زىاء ثالثيف ً

حقيقتو) الذي أرست معاىدة "وستفاليا" وىو نظاـ اعتمد في صميمو عمى محاولة الفصؿ الصارـ بيف
الديف والسياسة في عالقات دوؿ القارة األوروبية ببعضيا ،وكذلؾ عمى محاولة فرض االحتراـ لمبدأ
االستقالؿ السياسي ،والسيادة الوطنية ،والسالمة اإلقميمية ونشأة الدولة القومية  ،Nation-stateبصرؼ
النظر عما إذا كانت كبيرة أـ صغيرة ،قوية أـ ضعيفة ،وبما كاف يعنيو ذلؾ مف االمتناع عف التدخؿ

 معاىدة مونستر وأوسنابروؾ أو معاىدة ويستفاليا ،ىي المعاىدة التي تـ توقيعيا في عاـ 1648ـ في مونستر
(ألمانيا) ،مما أدى إلى انتياء حرب الثالثيف عاماً ،كما أنيا الحرب التي بدأت مع الثورة ضد ىابسبورغ في بوىيميا في
عاـ 1618ـ والتي كانت بسبب الصراعات المختمفة بشأف دستور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ،ونظاـ الدولة مف

أوروبا .شارؾ في معاىدة ويستفاليا كؿ مف اإلمبراطور الروماني المقدس ،فرديناند الثالث؛ مممكة أسبانيا ،مممكة فرنسا؛
اإلمبراطورية السويدية ،الجميورية اليولندية ،أمراء اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ،ومموؾ المدف اإلمبراطورية الحرة.
 يطمؽ اسـ الحروب الدينية في أوروبا عمى سمسمة مف المعارؾ األوربية التي حدثت في القرنيف السادس عشر

والسابع عشر الميالدي بعد ظيور حركة اإلصالح البروتستانتية .ورغـ أف الديف ال يدخؿ أحيانا كسبب مباشر ،إال أف

جميع ىذه الحروب كانت مرتبطة بالتغير الديني في تمؾ الفترة والصراع والتنافس الذي أدى إليو.
استمرت الحروب الدينية بصورة متعاقبة لمدة مئة وواحد وثالثيف سنة بيف عامي ( 1648 - 1517ـ) ،وجرت في
سويس ار ،فرنسا ،ألمانيا ،النمسا ،بوىيميا ،ىولندا ،إنكمت ار ،سكوتمندا ،إيرلندا ،والدنمارؾ.
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في شؤونيا الداخمية تحت أي مبرر كاف ،وقد قاـ النظاـ الدولي السابؽ عمى أساس توازف القوى بيف
الدوؿ الفاعمة فيو والتي تقاسمت القوة فيما بينيا ،وعرؼ بالنظاـ الدولي متعدد القوى ،ويالحظ أف الذي
تحمؿ بصورة رئيسية مسؤولية تنفيذ نظاـ توازف القوى ،والذي شكؿ الركيزة األساسية والميمة في وجود
ّ
واستمرار النظاـ السياسي الدولي (األوروبي) وقتيا ،ىي الدوؿ الكبرى ،ذلؾ أنو لـ يكف ىناؾ سمطة
دولية مركزية عميا دائمة وفعالة يمكنيا أف تفرض ىذا التوازف ونصرتو ضد كؿ أشكاؿ التيديد
والعدواف( .مقمد6007 ،ـ ،ص)40-40
لقد شيد مسار النظاـ الدولي في القرف العشريف في مسرحو المركزي (األوروبي) حربيف ساخنتيف،
وحرًبا باردة ،شكمت كؿ منيا انتقاالً مف نظاـ دولي إلى نظاـ آخر ،وأدت كؿ منيا إلى سقوط
إمبراطوريات ،وبروز قوى جديدة ،تحولت مع الوقت ىي ذاتيا إلى إمبراطوريات ،فغداة الحرب العالمية
األولى سقطت إمبراطوريتاف أوروبيتاف ،ىما ألمانيا والنمسا/المجر ،وامبراطوريتاف أوروبيتاف آسيويتاف
ىما روسيا وتركيا ،وبرزت الواليات المتحدة األمريكية كقوة كبرى ،إال أنيا آثرت االنسحاب واتباع
سياسة انعزالية ،مما سمح باستمرار نظاـ ميزاف القوى في المسرح األوروبي ،وجاءت الحرب العالمية
الثانية لتنيي كال مف اإلمبراطورية الفرنسية والبريطانية ،ولتشيد عمى قياـ إمبراطوريتيف غير
أوروبيتيف ،الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،ىيمنتا عمى المسرح المركزي األوروبي ،ومف
خاللو عمى العالـ (حتى0996 ،ـ ،ص .)36
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 4.0المبحث األوؿ
النظاـ الدولي و نياية الصراع األيديولوجي العالمي
في ىذا المبحث سيتـ التركيز عمى النظاـ الدولي مف حيث التعريؼ ،والتطور في ىذا النظاـ وصوالَ

إلى نياية الصراع األيديولوجي العالمي .

 4.0.0تعريؼ النظاـ الدولي
يقصد بالنظاـ الدولي تمؾ التفاعالت بيف الفاعميف العالمييف ،والذي يتحدد وفؽ مجموعة غير
المبسط عمى عناصر ثالثة رئيسة( :قرني ،ىالؿ0994 ،ـ،
محدودة مف القواعد ،ويشتمؿ ىذا التعريؼ
ّ
ص)44-43
-0إف الفاعميف العالمييف ،سواء الدوؿ ذات السيادة أـ غيرىا كالمنظمات الدولية ،أـ ىيئات المجتمع
المدني ،أشخاص القانوف الدولي العاـ ،أو الشركات متعددة الجنسيات – يتباينوف مف حيث قدراتيـ،
أو خصائصيـ الييكمية ،أو أىدافيـ.
 -6تأخذ العالقات بيف ىؤالء الفاعميف أنماطا منتظمة مف الصراع أو التعاوف الدولي ،وتتضمف
جوانب مختمفة :دبموماسية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وثقافية.
-3تحكـ ىذه العالقات مجموعة مف القواعد في إطار ما يعرؼ بالقانوف والعرؼ الدولييف.
قد يكوف مف الميـ قبؿ تناوؿ التغير في النظاـ الدولي توضيح العالقة بيف النظاـ الدولي
والسياسات الخارجية ،فمكؿ نظاـ دولي ىيكؿ قابؿ لمتحديد ،حيث يتميز بشكؿ ما لمقوة والنفوذ
والعالقات السائدة ،استناداً إلى اختالؼ وتفاوت قدرات وسموؾ وحدات ذلؾ النظاـ .ويوجد داخؿ ىيكؿ
كؿ نظاـ دولي ثالثة مستويات :األوؿ ىو األعمى ويضـ الدوؿ القائدة ،أو العظمى ،أو الكبرى ،ثـ
مستوى ثاف يضـ دوال ليا وزنيا داخؿ النظاـ ،لكف ليست ليا القدرة عمى قيادتو  ،وقد شيدت الفترة
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الممتدة مف معاىدة ويستفاليا وحتى الحرب العالمية الثانية تميز النظاـ الدولي بالتعددية القطبية حيث
كانت ىناؾ مجموعة مف القوى السياسية التي تتنافس وتتصارع فيما بينيا لمسيطرة عمى القوة السياسية
في العالـ ،مثؿ الدولة العثمانية ،وامبراطورية النمسا والمجر ،وغيرىا مف القوى األوروبية ،ولكف بعد
وتحوؿ إلى نظاـ الثنائية القطبية
تغير النظاـ الدولي
انتياء الحرب العالمية الثانية في العاـ 0945ـ ّ
ّ
عندما دار الصراع في السيطرة عمى القوة بيف االتحاد السوفييتي السابؽ والواليات المتحدة األمريكية وىو
الصراع الذي يطمؽ عميو الحرب الباردة ،واتسـ الصراع نفسو باستقطاب القوتيف األعظـ (موسكو،
وواشنطف) لكافة دوؿ العالـ التي صارت تابعة ألحد القطبيف الرئيسيف ،وفي العاـ 0990ـ شيد العالـ
تغير النظاـ الدولي مف نظاـ
تحوالً ميماً عندما سقط االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي ،وعمى الفور ّ
الثنائية القطبية إلى النظاـ أحادي القطبية الذي تسيطر عميو الواليات المتحدة ،وىي الحالة التي ال تزاؿ
سائدة في النظاـ حتى اليوـ ،إذ ال يوجد طرؼ دولي ينافس الواليات المتحدة ،ولذلؾ يطمؽ عمييا لدى
خبراء العالقات الدولية وعمماء السياسة بأنيا القوة األعظـ في العالـ( .عموي6005 ،ـ)

وقد حاولت معظـ الدراسات في حقؿ العالقات الدولية أف تعطى تفسي اًر لموضع الدولي عف طريؽ
فيـ العوامؿ الداخمية في الدوؿ ،ومثاؿ ذلؾ الضغوط التي مارستيا الواليات المتحدة األمريكية عمى كؿ
مف العراؽ وليبيا ،وترى ىذه الدراسات السياسة الخارجية لمدوؿ وكأنيا نتاج وانعكاسات لمعوامؿ
الداخمية وتفاعالتيا السياسية .ولكف ىذه الرؤية اختمفت ،حيث تؤكد الدراسات اآلف عمى أف بعض
السياسات الخارجية ليست نابعة مف عوامؿ داخمية باألساس ،بؿ إنيا انعكاس لموضع الدولي الذي قد
يفرض تغيرات ومؤثرات عمى دولة معينة ويجعميا تغير مف سياساتيا ومؤسساتيا الداخمية ،ومف ثـ تتغير
وتتأثر سياساتيا الخارجية ،وبالتالي السبب األساسي التخاذ سياسة خارجية معينة ال يكوف مرجعو
بالضرورة ألسباب داخمية كما يبدو ظاىرياً ،بؿ إف مرجع ىذه السياسات ىو وضع دولي معيف تفرضو
بعض الدوؿ الكبرى المؤثرة في النظاـ الدولي ( .يوسؼ0999 ،ـ ،ص)65–64
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واذا كاف النظاـ الدولي يؤثر عمى السياسات الخارجية لمدوؿ ،فمف الميـ توضيح التغير الحادث
في النظاـ الدولي ،حيث يوجد اختالفات واسعة حوؿ تشخيص التطورات التي حفمت بيا الساحة
الدولية خالؿ السنوات الماضية .وترجع ىذه االختالفات إلى الغموض الكامف في ىذه التطورات ذاتيا.
وبعيداً عف ىذه االختالفات ىناؾ تميز بيف معنييف لمفيوـ النظاـ الدولي ،األوؿ يرتبط بالتفاعالت
الفعمية وموازيف القوى وتبايف المصالح وتعدد االستراتيجيات فيما بيف الدوؿ ،وخاصة الكبرى منيا،
والثاني يقوـ عمى القيـ والقواعد المرعية وعمى القانوف .وىذا التميز واضح في المغة اإلنجميزية حيث
يستخدـ مصطمح " "Systemلوصؼ المعنى األوؿ ومصطمح " "Orderلوصؼ المعنى الثاني ،وبرصد
التحوالت الراىنة في ىيكؿ القوى عمى الساحة العالمية نجد ردة مف حيث المضموف مقارنة بالمرحمة
السابقة عمييا ،والتي تميزت بتوازف نسبى ومتحرؾ بيف العمالقيف .وىذه الردة ليست حركة ميكانيكية
وانما عممية جدلية ،ولكنيا تعكس  -في نياية  -األمر فرض عالقات ىيمنة جديدة بيف األقوياء
والضعفاء ،أو بيف القوى العظمى والعالـ الثالث)Rosenau,1990,p.60(.

 4.0.6نياية الصراع اإليديولوجي العالمي:
برزت التطورات الدولية في نياية الصراع األيديولوجي بيف االشتراكية والرأسمالية ،وانييار القوة
السوفيتية في السياسة العالمية ،حيث إنتيى االستقطاب األيديولوجي بما يشبو اليزيمة الكاممة لمشرؽ
واالنتصار الكامؿ لمغرب ،وترجع ىزيمة االشتراكية السوفيتية إلى تفوؽ النظاـ السياسي الديمقراطي في
الغرب ،مقابؿ جموده وشموليتو في الشرؽ .كما أف السياسات العدوانية المتطرفة لمرئيس األمريكي
ريجاف كاف ليا الفضؿ في تسريع التحوالت اليائمة التي لحقت باالتحاد السوفيتي ،وأدت بو في النياية
إلى التخمي عف الشيوعية .ىذا باإلضافة إلى التدىور االقتصادي والفشؿ بالمحاؽ بالثورة التكنولوجية
الثالثة وجمود اإلدارة االقتصادية ،ويرى البعض بعض المؤشرات اإليجابية لنياية ىذا الصراع منيا
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النظر إلى الصراعات اإلقميمية والمحمية تبعاً لخصوصياتيا بدالً مف النظر إلييا مف منظور الصراع
ميز عصر الحرب الباردة ،فضالً عف المحافظة عمى السالـ
األيديولوجي واالستراتيجي العالمي الذي ّ
العالمي وحؽ البشرية في الحياة والتقدـ بعيداً عف التيديد الدائـ بالحرب النووية( .الشرعة،6008،
ص ،)600ولكف عمى الرغـ مف انتياء الحرب الباردة بمعناىا التقميدي وتفكؾ االتحاد السوفيتي ،وما
يمثمو ىذا مف ضعؼ احتماالت حدوث حرب عالمية ،فإف ذلؾ لـ يحقؽ االستقرار عمى الصعيد
العالمي ،بؿ إنو ،عمى العكس مف ذلؾ ،أدى إلى انفجار األوضاع عمى عدة مستويات ،نذكر منيا:
 نشوب صراعات إقميمية جديدة وتصعيد صراعات كاف ليا جذورىا السابقة ،وبخاصة بيفالدوؿ األعضاء في (رابطة الدوؿ المستقمة) ،والصراع في البوسنة واليرسؾ وكوسوفو مف مارس
0996ـ حتى نوفمبر 0995ـ ،وغيرىا مف البؤر المتوترة في العالـ ،ىذا إلى جانب استمرار الصراع
العربي اإلسرائيمي منذ عاـ 0948ـ الذي يتذبذب ما بيف لحظات استقرار وأوقات طويمة مف عدـ
االستقرار والتوتر( .توفيؽ0996 ،ـ ،ص  ،)50وىنا نشير إلى أزمة الخميج الثانية عاـ 0990ـ وما
ترتب عمييا مف أحداث ما زالت مستمرة إلى اآلف .كؿ ذلؾ كاف لو أبمغ األثر عمى السياسة الخارجية
لمدوؿ العربية مف أكثر مف زاوية ،منيا اآلتي:
أ .االنقساـ الذي شيدتو الدوؿ العربية حوؿ أسموب وطريقة التعامؿ مع العراؽ .فنجد أف دوؿ
الخميج كانت تؤيد اإلجراءات االنتقامية التي تتخذىا الدوؿ الكبرى وعمى رأسيا الواليات المتحدة
األمريكية ضد العراؽ ،بينما نجد دوالً أخرى ومنيا مصر تطالب بضرورة إعادة النظر في حالة
العقوبات المفروضة عمى العراؽ ،وذلؾ تمييداً إلنيائيا.
ب .تأثرت السياسة الخارجية لدوؿ الخميج بشكؿ واضح فيما يتعمؽ بتحديد العدو المفترض
مواجيتو ،وحيث اعتبرت أف العراؽ يمثؿ العدو األوؿ ليا ،وىو ما يوضح التحوؿ الذي شيدتو أجندة
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السياسة الخارجية لعدد مف الدوؿ العربي ،ويؤكد ذلؾ أيضا توجيو دوؿ الخميج لقواتيا العسكرية تجاه
دولة العراؽ .وىو ما يوضح اعتبارىا أف العراؽ ىو العدو األوؿ ليا ،ذلؾ حتى واف صرحت في
المناسبات الرسمية بأنيا مستعدة لعودة العالقات( .الشرعة ،مرجع سابؽ ،ص .)600-600
كما تسعى الواليات المتحدة األمريكية في قيادتيا لمعالـ أف تقيـ "النظاـ العالمي" بناء عمى رؤيتيا
ووفقاً لمعاييرىا وقيميا الخاصة .فنجد اإلدارة األمريكية تتحدث عف الديمقراطية التعددية وحقوؽ اإلنساف
ومكافحة اإلرىاب بينما تساند نظماً غير ديمقراطية وال تحترـ ىذه الحقوؽ( .سميماف0998 ،ـ ،ص،)89-86
وىذه تعتبر ضمف رؤية الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر  ،6000فيما يتعمؽ
بنشر الديمقراطية والحرب عمى اإلرىاب وتعزيز مبادىء حقوؽ االنساف ودعـ حقوؽ األقميات والتدخؿ
المباشر في شؤوف الدوؿ الداخمية لبسط الييمنة والنفوذ .

 4.0.4تطور النظاـ الدولي:
لقد أصبحت فكرة توازف القوى بعد ظيور النظاـ الدولي عقب معاىدة وستفاليا عاـ 0648ـ ،مف
أىـ اآلليات التي عمؿ بيا النظاـ في جميع المراحؿ التاريخية ،حيث كاف لظيور الدولة القومية في
أوروبا أثر في ذلؾ مف ناحية إفضائيا إلي رسـ الحدود الفاصمة بيف الدوؿ وتحديد مجاالت سيادة كؿ
منيا ،واندفاعيا لتطور عوامؿ قوتيا باعتبارىا مف أىـ مطالب الشعور القومي المتدفؽ لدييا ،فأصبح
التوازف بينيما عف طريؽ القوة ىو السبيؿ لمنع تجاوز اي منيما عمي حدود الدوؿ األخرى وسيادتيا
ومصالحيا ،وتـ تأطير ذلؾ قانونياً ضمف معاىدة أوترخت عاـ 0703ـ ،إف القاعدة األساسية لتوازف

 معاىدة أوترخت ىي مجموعة مف المعاىدات واالتفاقيات التي وقعتيا األطراؼ األوروبية المتنازعة بيف شيري

آذار/مارس ونيساف/أبريؿ لتنيي حرب الخالفة األسبانية ( .)1713 -1701أبرمت االتفاقية بيف ممثمي الممؾ لويس

الرابع عشر ممؾ فرنسا وممثمي الممؾ فيميب الخامس ممؾ إسبانيا مف جية ،وبيف ممثمي المممكة المتحدة ودوؽ
سافوي مف النمسا مف جية أخرى.
59

القوى تتمثؿ في اعتبار الصراع الطابع المميز لمعالقات الدولية ،وىذا الصراع ال تمميو عوامؿ
االختالؼ في المصالح القومية لمدوؿ فحسب وانما في محاولة كؿ دولة زيادة قوتيا القومية عمي
حساب غيرىا مف الدوؿ ،ويترتب عمي ذلؾ أنو إذا أمكف لدولة واحدة أف تحصؿ عمي تفوؽ ضخـ
وساحؽ في قواىا ،فإف ذلؾ سيدفع بيا إلى تيديد حرية الدوؿ األخري واستقالليا ،وىذا التحدي ىو
الذي يدفع ىذه الدوؿ إلى مواجية القوة بالقوة مف خالؿ تطوير قواىا أو تجمعيا في ائتالؼ قوي او
محور مضاد قادر عمي مجابية التحدي الصادر مف الخصـ( .إبراىيـ6006 ،ـ)
إف ظيور النظاـ السياسي ىو الذي قاد إلى نشوء العالقات الدولية ،وظير أوؿ ما ظير في أوروبا بعد
إنييار نظاـ اإلقطاع ،وبرزت الدولة القومية أو الوطنية وبدأت معالـ النظاـ السياسي الدولي في
التكويف ،إذ قبؿ ذلؾ انتشرت الحروب الدينية في أوربا ،وقد تشكمت معالـ النظاـ الدولي مف خالؿ
التوصؿ إلى معاىدة وستفاليا عاـ 0648ـ ووفقاً ليذه المعاىدة تـ إنياء الحروب الدينية في أوربا ،ومنذ
إبراـ معادة وستفاليا في العاـ 0648ـ وحتى مطمع القرف العشريف كانت السياسة الدولية مرادفة
لمسياسة األوربية ،وىنا يمكف أف نميز بيف مرحمتيف أساسيتيف في مراحؿ النظاـ السياسي الدولي وىي:
(ضياء الديف ،6003 ،ص.)8
المرحمة األولى :مرحمة توازف القوى مف (0503-0234ـ)  :تمتد منذ إبراـ معاىدة وستفاليا
عاـ 0234ـ حتى اوائؿ القرف العشريف.
تبدأ ىذه المرحمة مف معاىدة وستفاليا سنة 1648ـ والتي أنيت الحػروب الدينيػة ،وأقامػت
النظاـ الدولي الحديث المبني عمى تعدد الدوؿ القومية واستقالليا ،كما أخذت بفكػرة تػوازف القوى
كوسيمة لتحقيؽ السالـ ،وأعطت أىمية لمبعثات الدبموماسية ،وتنتيي ىذه المرحمة بنيايػة الحرب
العالمية األولى"  ،وكانت الفكرة القومية ىي الظاىرة األساسية في النظاـ الدولي ،فيي أسػاس قيػاـ
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الػدوؿ وأساس الصراع بيف المصالح القومية لمدوؿ ،ولـ تكف الظواىر األيديولوجيػة األخػرى قػد ظيرت
بعد ،مثؿ الصراع بيف الرأسمالية واالشتراكية وغيرىا( .بركات6004 ،ـ)
ويسمى ىذا النظاـ بتوازف القوى ( (Balance of Powerوىو يقوـ عمى وجود عدد
مف التحالفات أو المحاور التي تتكافأ قواىا أو تكاد ،وذلؾ لردع أي محور دولي مف اسػتغالؿ
أي تفوؽ مؤقت في قواه لتغيير معالـ الوضع الدولي القائـ ،ومف أبرز خصائصو تعدد الػدوؿ
واستقالليا ومرونتيا الكاممة في الدخوؿ واالنسحاب مف التحالفات والتجمعات الدولية( .مقمد0999 ،ـ،
ص  ،)66وتصؼ الرؤى الفكرية في عمـ السياسة الدولية ىذه المرحمة (بالفوضى الدولية) والمقصػود
بذلؾ أف العالقات الدولية تتسـ بعدـ وجود سمطة عميا فوؽ الدولة ،ومف ثـ فإف الدولػة ىػي
الحكـ األخير فيما تتخذه مف قرارات ،وما تقوـ بو مف سموكيات ،ما يجعؿ مف العالقات الدولية
عممية صراعية باألساس ،ويمكف تمخيص خصائص ىذه المرحمة بالعناصر التالية( :سميـ6005 ،ـ،
ص )47-46
 -0الدولة ىي الفاعؿ الرئيس ،إف لـ يكف الوحيد في العالقات الدولية بحكـ امتالكيا عنصري القوة
والسيادة ،والنظاـ الدولي عبارة عف مجموعة مف الدوؿ ذات السيادة.
 -6إف كؿ دولة تستطيع أف تفعؿ ما تراه مناسبا ومحققا لمصالحيا ،فالفوضى الدوليػة ىػي السمة
المميزة ليذه المرحمة.
 -3إف قضية األمف أصبحت بمثابة القضية المحورية لمنظاـ ،حيث رأت كؿ دولة أف القوة ىي
الكفيمة لمحفاظ عمى سيادتيا.
 -4ال يعني حالة الفوضى الدولية ديمومة الحرب ،فقد عممت آليات قممّت مف نشوب الحػرب،
ولعؿ أىـ ىذه اآلليات (توازف القوى) مف خالؿ كوابح الرشادة ،أي أف الدولة تتصرؼ بنػاء
60

عمى حساب موضوعي لممكاسب والخسائر ،واختيار البديؿ األكثر تعظيما لممكاسب ،أو تقميال
لمخسائر ،وقد ظيرت في تمؾ المرحمة نظريات الجيوبولتكس المختمفة ،أشيرىا نظرية ما كندر،
وماىاف ،وسبيكماف وغيرىا .ويعتبر إسماعيؿ صبري" :أف (آليات توازف القوى) سيطرت عمى
العالقات الدوليػة منذ قياـ الدولة الحديثة في أوروبا في أعقاب انتياء الحروب الدينية وعقد
معاىدة وستفاليا في سنة 1648ـ حتى أواخر الثالثينات مف القرف الماضي( .مقمد0999 ،ـ،
ص.)67
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 4.6المبحث الثاني
التّحوؿ في النظاـ الدولي منذ الحرب العالمية الثانية 0531ـ حتى 6002ـ
 4.6.0النظاـ الدولي االنتقالي منذ الحرب العالمية الثانية 0531ـ وحتى عاـ 0550ـ:
عرؼ العالـ بعد الحرب العالمية الثانية تغي اًر في مسار العالقات الدولية نتيجة بروز قطبيف
وكتمتيف مختمفتي التوجو والمصالح ،وىما" الكتمة الشرقية" بزعامة االتحاد السوفيتي و"الكتمة الغربية "
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أدى التنافس بينيما عمى زعامة العالـ واستقطاب مناطؽ نفوذ
إلى توتر العالقات بينيما ،وشيد عاـ 0947ـ إعالف مبدأ (تروماف) الذي كاف الخطوة األولى لشطر
العالـ إلى شطريف ،ثـ برنامج (مارشاؿ) ودعوة االتحاد السوفيتي إلى إنشاء (الكونفورـ) ،وأدى كؿ
ذلؾ إلندالع الحرب الباردة األولى (0947ـ – 0963ـ) التي كاف تقسيـ كوريا مف أىـ مظاىرىا ،تمتيا
فترة تعايش سممي (0979 – 0963ـ) ثـ حرب باردة ثانية انتيت بتعاقب أحداث أدت إلى تالشي
نظاـ القطبية الثنائية وتحطيـ جدار برليف في نوفمبر 0989ـ وانييار االتحاد السوفيتي ومعسكره
الشيوعي عاـ 0990ـ ،واذا كاف عاـ 0947ـ يعتبر عاماً لتكريس انقساـ العالـ إلى معسكريف فإف عاـ
0948ـ كاف قد حمؿ معو ليس المزيد مف التوتر والتدىور في عالقة الكتمتيف فقط وانما بداية المواجية
بينيما فعمياً ،ولكف بشكؿ محدود وغير مباشر في شكؿ حرب باردة ،فقد شيدت الفترة حصار سور
برليف والذي نتج عنو قياـ جميوريتيف ألمانيتيف ،وثـ دمجت ألمانيا الغربية إلى المعسكر الغربي وألمانيا
الشرقية إلى المعسكر الشرقي ،وشيدت الفترة ذاتيا ميالد ميثاؽ (بروكسيؿ) بيف فرنسا وبريطانيا

وىولندا وبمجيكا ولكسمبورج تحت ميثاؽ رسمي عرؼ بميثاؽ التعاوف عاـ  ، 0948ويعتبر ميالداً

 الكونفورـ  : Conformمكتب اإلعالـ الشيوعي آنذاؾ -لمرد عمى أي تحرؾ في الكتمة الغربية.

 معاىدة بروكسؿ تـ توقيعيا في  17مارس 1948ـ بيف بمجيكا ،فرنسا ،لوكسمبورغ ،ىولندا والمممكة المتحدة،

باعتبارىا امتداداً لمعاىدة الدفاع في السنة السابقة "معاىدة دونكيرؾ" الموقعة بيف بريطانيا وفرنسا .وحيث إف معاىدة
بروكسؿ تتضمف بند الدفاع المشترؾ فقد وفرت األساس الذي تأسس عميو مؤتمر باريس 1954ـ اتحاد أوروبا
الغربية( .)WEUأنييت في  31مارس 2010ـ.
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لسمسمة مف األحالؼ الموجية ضد اإلتحاد السوفيتي ،كما شيدت ىذه الفترة ميالد ميثاؽ
(األطمسي)عاـ 0940



بيف الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية والذي كاف موجياً بوضوح

نحو اإلتحاد السوفيتي ،وشيدت ىذه الفترة أيضاً محاوالت مف اإلتحاد السوفيتي لمقياـ بحمؼ موازي
يضـ معو دوؿ أوروبا الشرقية ،ولـ يتـ ذلؾ إال في عاـ 0955ـ وشيد الشرؽ في ىذه الفترة أحداثاً
كثيرة كاف أخطرىا أحداث فمسطيف وتأثيراتيا عمى السالـ العالمي مف خالؿ تحيز واضح بريطاني
أمريكي إلى الصييونية( .ضياء الديف،مرجع سابؽ ،ص )60
زادت الحاجة إلى البتروؿ إثر التقدـ التكنولوجي ،وأخذت الدوؿ الكبرى نتصارع وتتسابؽ عمى
استثماره مما زاد أىمية الشرؽ األوسط في مجاؿ التنافس الدولي ،وتجمى ذلؾ في تصميـ الواليات
المتحدة األمريكية في توفير احتياطاتيا مف النفط اعتماداً عمى بتروؿ الشرؽ األوسط ،وىنا اصطدمت
الرغبة األمريكية بالمصالح البريطانية وشيدت ىذه الفترة الحرب األىمية الصينية حيث تدخمت الحكومة
األمريكية لصالح القوات الحكومية ودعمتيا ،فقاـ اإلتحاد السوفيتي بدعـ القوات الشيوعية ،ىذا الصراع
أدى بدوره إلى قياـ الجميورية الشعبية الصينية واجتاحت منطقة الشرؽ األقصى موجة تحررية كبيرة
أنتجت استقالؿ عشر دوؿ (الفمبيف – اليند – الباكستاف – سيالف – بورما – أندونيسيا – فيتناـ
الشمالية – فيتناـ الجنوبية – كمبوديا – الوس) لكنيا أيضاً أصبحت ترزح تحت اإلستعمار الحديث
وساحات لمصراع ،ومع نياية عاـ 0956ـ كاف يتنازع سياسات الواليات المتحدة األمريكية وجيتا نظر
ىي:

 ميثاؽ األطمسي ىو إعالف مشترؾ أصدره رئيس وزراء بريطانيا ونستوف تشرشؿ و رئيس الواليات المتحدة
وضح الميثاؽ أىداؼ الحمفاء في فترة ما بعد الحرب.
األمريكية فرانكميف روزفمت يوـ  14آب 1941ـ وقد ّ
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 -0وجية نظر ترى ضرورة تحرير الديمقراطيات الشعبية مف ىيمنة االتحاد السوفيتي.
 -6وجية النظر الثانية وترى عدـ المجابية مع اإلتحاد السوفيتي ،وانما إضافتو عف طريؽ
تطوير األسمحة األمريكية وبناء حاجز عسكري وسياسي في وجيو( .السيؿ0994 ،ـ ،ص)68
ووجدت كمتا النظرتيف تأييداً واسعاً ،لكف الواقع كاف نصير وجية النظر الثانية نظ اًر لعجز الواليات
المتحدة األمريكية مف إحراز نصر عسكري في حرب كوريا ،فاضطرت الواليات المتحدة األمريكية
لمتسميـ لفكرة التعايش السممي بيف المعسكريف ،والعدوؿ عف االستمرار بالتدخؿ في حرب اليند الصينية
بشكؿ مباشر ،وضغطيـ عمى الرئيس تروماف لعدـ األخذ بفكرة تطوير الحرب الكورية لدرجة اليجوـ
عمى الصيف الشعبية ،وتحديداً موقؼ بريطانيا وفرنسا إثر امتالؾ االتحاد السوفيتي لمقنبمة الذرية ثـ
الييدروجينية مما يعني أنو إذا طورت الواليات المتحدة األمريكية حربيا في اليند الصينية إلى درجة
استخداـ القوة الذرية ،فإف حمفاءىا في أوروبا يقعوف تحت الطائمة التدميرية الذرية لالتحاد السوفيتي
الذي ىو أكبر حميؼ لمصيف الشعبية ،مما يعني حرباً عالمية ثالثة مما أقنع الجميع بأف التعايش سممياً
ىو الحؿ الوحيد الممكف بيف المعسكريف ،كما اعترضت مسيرة التعايش السممي واإلنفراج الدولي بعض
العقبات ،وكادت أف تؤدي إلى التفجير وفي طميعتيا حيث تدخؿ االتحاد السوفيتي في ىنغاريا ،وكذلؾ
الحممة الثالثية عمى مصر مما دفع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي إلى اتخاذ موقؼ موحد وألوؿ
مرة بعد الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى وقؼ العمميات العسكرية( .السيؿ ،مرجع سابؽ،
ص)006
ومع كؿ ذلؾ وبعد أف أحرز االتحاد السوفيتي النجاح في حقؿ الصواريخ العابرة لمقارات،
وأصبحت األىداؼ األمريكية ليست بمنأى عف التدمير واالجتياح ،ىذا ما جعؿ خطر اإلفناء يصؿ
إلى الرأي العاـ األمريكي بعد أف كاف يسيطر عمى الرأي العاـ األوربي الحميؼ فقط ،وبذلؾ أصبح
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نظاـ (توازف الرعب) أكثر شموالً ،ومع ىذا النظاـ المرعب نشطت أيضاً الدبموماسية ،تال تمؾ األحداث
وفاة استاليف عاـ 0953ـ مما حدا باالتحاد السوفيتي إلعادة تنظيـ جبيتو الداخمية ،وكانت السياسة
السوفيتية تنظر لمسياسة األمريكية بحذر شديد خاصة في أوروبا والشرؽ األقصى ،وعمى وجو
الخصوص فيما يتعمؽ بإنشاء (اتحاد أوروبا الغربية) ،فعمد اإلتحاد السوفيتي إلى الدعوة لمؤتمر يعقد
في موسكو يدرس قضية األمف األوربي ،ودعا لو الدوؿ الغربية وتـ ذلؾ في العاـ 0954ـ بإعالنيـ
االستعداد التخاذ االجراءات الالزمة إلعادة تنظيـ قواتيـ المسمحة وقيادتيا ،ورغـ ذلؾ إال أف الكتمتيف
لـ تتوقؼ عف الحوار لحؿ القضايا الشائكة في العالـ ،فعقد مؤتمر برليف لحؿ القضية األلمانية
ومعاىدة الصمح بيف ألمانيا والنمسا ،وتطور األمر حتى مؤتمر القمة الرباعي في جنيؼ بيف الواليات
المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا ،وتمت فيو مناقشة قضايا األمف األوروبي ونزع السالح
واحتكاؾ الغرب والشرؽ ،ولـ يؤد المؤتمر إلى نتائج عممية في الساحة الدولية ،وظمت الحرب الباردة
تظير وتختفي جراء إصرار كؿ فريؽ عمى مواقفو وعدـ تقديـ التنازالت( .السيؿ ،مرجع سابؽ،
ص)004
إف القطبية الثنائية التي جسدت حالة انفصاؿ بيف عالميف مختمفيف ىي قضية قائمة في العقؿ في
كال الجانبيف ،ولكف انطوت العالقات والقضايا بيف المعسكريف عمى قاعدة عدـ التدخؿ في شؤوف
اآلخر ،فقد أقرت كؿ كتمة ضمنياً بأف أراضي الكتمة األخرى تعتبر (منطقة صيد محروسة) ،ومف ثـ
فال يجوز االقتراب منيا ،واحتراماً ليذه القاعدة اتخذت الواليات المتحدة األمريكية موقؼ المتفرج مف
عمميات القمع التي استخدميا االتحاد السوفيتي في مواجية الثورات المناىضة لو ،وذلؾ في برليف
0953ـ – بولندا  – 80 – 70 – 56المجر 0956ـ) وترؾ االتحاد السوفيتي الواليات المتحدة تتدخؿ
بحرية في الدوؿ التي تعتبرىا منطقة نفوذ ليا (ساف دموينجو – بنما – جرينادا) وحتى عندما جرت
محاوالت لتغيير الوضع اإلقميمي (حصار برليف – كوبا – الصواريخ السوفيتية) رغـ أف ىذه المحاوالت
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أدت إلى اندالع أزمات حادة ،لكنيا انتيت جميعيا بالعودة إلى نقطة البداية ،وىنالؾ قاعدة أخرى
تعامؿ بيا المعسكراف وىي غير مكتوبة وىي (حدة التنافس لمسيطرة عمى التخوـ) ،وبذلت القوتاف
أقصى جيد الستمالة الدوؿ إلييا ،واستخدمت كافة األساليب واألدوات ،وبذلؾ يفسر لماذا ظمت بنية
العالقات الدولية محكومة في مجمميا بالقطبية الثنائية ،ومف ثـ ففي دفتر حسابات ىذه القطبية الثنائية
وحدىا تسجؿ وتنسب وقائع النصر أو اليزيمة( .السيؿ0994 ،ـ  ،ص)58
وخالؿ السبعينات تمكف االتحاد السوفيتي مف تحقيؽ التوازف العسكري مع الواليات المتحدة
األمريكية ،وانتصرت حركات التحرر واالشتراكية التي ساندىا االتحاد السوفيتي ضد الواليات المتحدة
األمريكية في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ،وأحدث التدخؿ العسكري السوفيتي في أفغانستاف
تطو اًر نوعياً جديداً لمسموؾ السوفيتي في الحرب الباردة ،بيد أنو ما كاد ينتيي عقد السبعينات حتى
قادت إدارة الرئيس األمريكي رونالد ريغاف تصعيداً غير مسبوؽ لمحرب الباردة ضد االتحاد السوفيتيى
واستيدؼ ذلؾ وأد اإلشتراكية ذاتيا وحشد القدرات الشاممة األمريكية والغربية لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف
خالؿ إجبار اإلتحاد السوفيتي عمى سباؽ جديد لمتسمح يقوده إلى اإلنييار واإلستسالـ( .إزفات،
0999ـ ،ص)68
وفي بداية الثمانينات قاد الرئيس السوفييت (يوري أندرويوؼ) خط التشدد األيدلوجي العسكري فيما
السباؽ التسمح وتحوؿ صراع األفكار
أسماه (نزعة الييمنة األمريكية عمى العالـ) والتصعيد األمريكي ّ
إلى صراع عسكري في محاولة لتقويض التوازف العسكري االستراتيجي القائـ ،بيد أف وصوؿ
غورباتشوؼ إلى زعامة الحزب والدولة في االتحاد السوفيتي وسجؿ في الوقت ذاتو بداية ثورة
الجالسنوست*

والبيروسترويكا التي أطمقيا خميفتو ميخائيؿ غورباتشوؼ ،واذا كاف أندروبوؼ قد

واصؿ خط التشدد في إدارة الصراع السوفيتي األمريكي مستنداً إلى قبوؿ تحدي سباؽ التسمح فإف خط
الميادنة الذي تبناه ميخائيؿ غورباتشوؼ انطمؽ مف اليقيف باستحالة مواصمة دور القوة العظمى في
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الحرب الباردة باالستناد إلى القوة العسكرية وحدىا خاصة مع تدىور القدرة االقتصادية السوفيتية ومع
إقداـ جورباتشوؼ عمى تقديـ التنازالت العسكرية والسياسية مف جانب واحد ،وىو يؤكد بذلؾ انييار
القوة العظمى السوفيتية ،واذا كاف أندروبوؼ قد طالب بالتروي في التغيير الذي أراده في إطار النظاـ
ذاتو ،فإف جورباتشوؼ قد فجر الثورة التي قادت إلى تفكيؾ البناء االمبراطوري وانييار النظاـ الشيوعي
بإضعاؼ التالحـ الشمولي وطبقاً لألدبيات السوفيتية ،إف مفيوـ القوة الشاممة لمدولة كاف يعني أنيا
تشمؿ الجوانب التالية :القدرة الجيوبولوتيكية ،الموارد الطبيعية ،القدرة االقتصادية ،ميزاف التجارة ،القوة
العسكرية والسكاف ،العوامؿ المعنوية والسياسية ونوعية الدبموماسية ومستوى التقدـ العممي ومستوى
التحديث والتجديد( .حاليقة6004 ،ـ)
ورغـ امتالؾ االتحاد السوفيتي أعظـ ترسانات األسمحة التقميدية والنووية وغيرىا مف أسمحة الدمار
الشامؿ ،فإف احتفاظو بالتفوؽ في مجاؿ القوة العسكرية بدا مستحيالً بالنظر إلى تكاليؼ ومخاطر ىذا
التوجو ،واألىـ ىو تدىور القوة االقتصادية السوفيتية نتيجة عجز آليات اقتصاد األوامر عف توفير
األساليب التكنولوجية والتنظيمية واإلدارية الحديثة التي تؤمف تسريع التنمية ورفع اإلنتاجية ،وقد تفاقـ
مأزؽ االقتصاد السوفيتي بسبب الحصار التكنولوجي واستخداـ سالح الغذاء وتصعيد سباؽ التسمح مف
جانب الدوؿ الغربية ،ىذا باإلضافة إلى تخصيص االتحاد السوفيتي لموارده العممية والتكنولوجية
والمالية والبشرية وغيرىا لألغراض العسكرية عمى حساب حاجات االقتصاد ،وىو ما ادى إلى تدىور
القدرة االقتصادية النسبية لالتحاد السوفيتي عمى الصعيد العالمي ،ويمكف تحديد أىـ مؤشرات ضعؼ
االتحاد السوفيتي منذ التفكؾ في  66ديسمبر 0990ـ في المؤشرات التالية( :سيرغي بريزكوف،
6004ـ)
.0تحوؿ األيديولوجية في رسالة التحرير إلى رمز لمكبت :مف الواضح أف األيدلوجية التي قاـ عمييا
النظاـ الشيوعي في االتحاد السوفيتي قد تحولت إلى مؤسسات تنسب لنفسيا صفة تجسيد األيدلوجية،
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بينما أصبحت ىذه المؤسسات في نظر الجماىير مجرد بناء مؤسسي ينطوي عمى قدر كبير مف
الكبت ،ولـ تعد ليا جاذبية ،ومع ىذه التحوالت داخؿ النظاـ الشيوعي ظيرت احتماالت ،االحتماؿ
األوؿ يرى أف النظاـ االشتراكي الذي أنجز في العقد الثاني في القرف العشريف أصبح مآلو السقوط
واالنييار مف الداخؿ عاجالً أـ آجالً ،واالحتماؿ الثاني يؤكد أف ىناؾ وعياً ذاتياً بأف عممية السقوط
واردة ال محالة وبالتالي يجب التصدي ليذه العممية قبؿ حدوثيا.
 .6فشؿ عممية اإلصالح :إف نظرية جورباتشوؼ اإلصالحية ىي أكثر النظريات شمولية وعمومية،
وقد جاءت متأخرة بحيث لـ تعد مجدية في تحقيؽ ميمة إنقاذ النظاـ واصالحو مف داخمو ،وعمى نحو
سممي ،وبإيجاز شديد فإف النظاـ السوفيتي القديـ اتسـ بالركود الممتد والعجز عمى التكيؼ مع
المتغيرات الداخمية والخارجية عمى نحو منيجي مما أدى إلى تكدس ركاـ ىائؿ مف المشكالت
والتناقضات المستفحمة في ىياكؿ المجتمع والدولة لفترة طويمة مف الزمف ،وبمجرد عدـ مزاولة
جورباتشوؼ لمعنؼ لقمع ىذه التناقضات ظيرة الفجوة بيف المشكالت المتراكمة والقدرة المحدودة لمنظاـ
القديـ مما أدى إلى زيادة عوامؿ اليدـ داخؿ النظاـ الشيوعي.

 4.6.6مف انييار االتحاد السوفيتي 0550ـ وحتى عاـ 6002ـ:
شكؿ إنييار الشيوعية في شرؽ أوربا حدثاً تاريخياً وتجمت خطورة وعظمة الحدث في أف أحداً لـ
يستطع التنبؤ بوقوعو ،فضالً عف أنو تـ دوف مظاىر عنؼ داخمي أو خارجي ومف تمقاء نفسو ،وشكؿ
ىذا اإلنييار اختفاء أحد قطبي الحرب الباردة ،فحدث تغير في ترتيبات القوى الدبموماسية واالستراتيجية
في العالـ ليصؿ إلى بنية العالقات الدولية ليسفر عف توزيع جديد لممسؤوليات الدولية أفصحت بوجييا
مف خالؿ أزمة وحرب الخميج 0990 – 0990ـ ،فطريقة تعامؿ األمـ المتحدة مع األزمة أرسؿ إشارة
إلى ما يمكف أف يكوف عميو النظاـ الدولي الجديد ،وكذلؾ الحرب العراقية حيث أصبح العالـ يتجو
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وبخطوات متسارعة نحو التشكؿ مف جديد وبوجو يحمؿ قطبية واحدة تتجاوز بما ليا مف قوة عسكرية
واقتصادية كؿ الحواجز والقوانيف واألعراؼ ،وأصبحت تجعؿ ىذا الوجو بالنشاط في مجاؿ حقوؽ
اإلنساف والتدخؿ في الشؤوف اإلنسانية ،ومف خالؿ منظمات المجتمع المدني والتي تحمؿ في أضابيرىا
ما تحمؿ( .الولدفير6003 ،ـ ،ص  ،)09وعندما تشكؿ النظاـ األحادي القطبية تغيرت السياسات
مسارف ىما( :ولتفيد6003 ،ـ)
ا
العالمية وأصبح ليا
أوالً -السير عممياً في تشكيؿ السياسة الدولية عمى أساس مسارات ثقافية وحضارية ،ويتضح ذلؾ
مف خالؿ كتاب (صراع الحضارات واعادة بناء النظاـ العالمي).
ثانياً -تدور السياسة العالمية حوؿ القوة والصراع مف أجميا وتتغير العالقات الدولية اليوـ عمى
أساس ىذا البعد الحاسـ ،ففي مرحمة الحرب الباردة كانت بنية القوة العالمية ذات قطبيف ،أما بنية
النظاـ األحادي فيي مختمفة المنشأ.
لقد تحولت طبيعة الييكمية الدولية وانتقمت مف حالة التعددية القطبية إلى حالة القطبية الثنائية بيف
االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،وبذلؾ دخؿ القطباف حالة مف حاالت الصراع المستداـ
الذي كاف يطمؽ عمى تمؾ الفترة بالحرب الباردة ،ومف ثـ حدث تطور ميماً جداً في طبيعة الييكمية
الدولية بحموؿ العقد األخير مف القرف المنصرـ وىو تفكؾ االتحاد السوفيتي وانتقاؿ الييكمية الدولية إلى
نظاـ أحادي القطبية ،حيث ىيمنت الواليات المتحدة عمى ىرـ القطبية األحادية عمى الرغـ مف أف
معالـ الييكمية الدولية الحالية مشوىة وغير واضحة ،بحيث يمكننا أف نمتمس ذلؾ مف خالؿ أىـ
القطاعات التي ترتكز عمييا الدوؿ ،وىي القطاع العسكري واالقتصادي ،وعندما يتعمؽ األمر بالقطاع
العسكري فإف الواليات المتحدة األمريكية تعد عسكرياً ىي ذات ىيمنة عمى العالـ ،بحيث إف أقرب
منافسييا وىي الصيف وروسيا مجتمعتاف ال يمكنيما الوقوؼ في وجو الترسانة العسكرية اليائمة
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لمواليات المتحدة ،ويعود التفوؽ العسكري األمريكي إلى االنتشار الشامؿ والكامؿ لمقواعد األمريكية
والجيش األمريكي في كؿ أنحاء العالـ ،باإلضافة إلى األساطيؿ األمريكية والجيش األمريكي في كؿ
أنحاء العالـ ،باإلضافة إلى األساطيؿ األمريكية التي تنتشر في المياه الدولية ،فالواليات المتحدة تمتمؾ
اليوـ أقوى سالح بحرية في العالـ أجمع ،حيث يمكف لمواليات المتحدة أف تحتفظ بطائرات عسكرية
عمى حامالت طائراتيا تساوي ضعؼ ما يممكو العالـ أجمع مف طائرات عسكرية ،وال يقتصر التفوؽ
العسكري األمريكي عمى سالح البحرية بؿ في كافة فروع األسمحة ،وبذلؾ فإف الواليات المتحدة لدييا
أكبر نسبة لإلنفاؽ العسكري حوؿ العالـ ،بحيث لو تـ جمع المجموع العالمي لإلنفاؽ العسكري لوجد
أف الواليات المتحدة األمريكية تتفوؽ عمى العالـ بأسره وبنسبة كبيرة ،وبيذا فإف القطبية األحادية
والييمنة العالمية ىي لمواليات المتحدة األمريكية عسكرياً(.شندب6003 ،ـ ،ص )03-06
وبعد انييار االتحاد السوفيتي وسيطرة الواليات المتحدة عمى مجريات األحداث العالمية ،ىذه
ار لنمط األحادية القطبية مف
السيطرة تمت مف خالؿ ما يعرؼ بالنظاـ العالمي الجديد وىو يعتبر إقر اً
تسير العالقات الدولية.
جانب الواليات المتحدة مف خالؿ فرضيا قيـ وضوابط أمريكية ّ
ليس النظاـ الدولي أحادي القطبية نظاـ السوؽ والديمقراطية والطريقة األمريكية في الحياة عمى
اعتبار نياية التاريخ ،كما طرحو فوكوياما* وليس ىو صراع الثقافات واالقتصاد والمدنية كما أفاد
ىينتغتوف* بأف العالـ الجديد ىو صراع الحضارات موجياً إلى تجاوز االستقطاب في العالـ اآلخر ،بؿ
إف مشروع السيطرة السياسية والعسكرية األمريكية األحادي القطب موجو بالدرجة األولى إلى ضماف
إمداد الغرب الصناعي المتقدـ بالموارد األولية والنفط ،األمر الذي يتطمب بدوره استقطاباً عالمياً أكثر
تفاقماً وحدةً ،أما المشروع الكوني لممجتمع المدني كما يفكر المدافعوف الغربيوف عنو فيقوـ عمى تجاىؿ
نتا ئج البنية االستقطابية العالمية ويعجز عف إدراؾ أف تمديف الرأسمالية في القسـ الذي يتمتع
باإلمتيازات مف العالـ ليس ممكناً بسبب آثاره التي ستنعكس عمى بقية العالـ( .شعيبي6006 ،ـ،
70

ص ،)05ويرى بعض العمماء أف الممارسات األمريكية في مرحمة ما بعد ىزيمة القطب الشيوعي تذكر
بممارسة االمبراطوريات الكبرى ،ىذا ما أدى إلى ظيور بيئة جديدة في العالقات الدولية ،ىذه البيئة
الجديدة الخالية مف التوازف خمقت مستمزمات التوتر وعدـ االستقرار وسيادة منطؽ القوة في العالقات
الدولية والتوسع العسكري وبسط النفوذ وانتشار الحروب واالحتالؿ والصراعات األىمية والفقر،
وتعرضت شعوب ودوؿ لمخاطر كبرى ،وىذا ما شجع بعض الدوؿ عمى العمؿ إلقامة نظاـ دولي
متعدد األقطاب متنوع النظـ يعيد التوازف لموضع الدولي ،وال يسمح فيو لمتفرد األمريكي كقطب واحد
لقيادة العالـ الذي عرض األمف والسمـ الدولييف إلى الخطر مما أفرغ ميثاؽ األمـ المتحدة مف محتواه،
مبرر لكي تنفرد دولة بالييمنة عمى العالـ والتحكـ
ولذلؾ لـ يقتنع الرأي العاـ العالمي أف ىناؾ
اً
بمصائره ومصائر شعوبو ،وىذا ما يؤكد أف مرحمة القطب الواحد التي يمر بيا العالـ خالؿ النظاـ
العالمي الجديد ىي حالة طارئة فرضت نفسيا عمى العالقات الدولية نتيجة لمتداعيات التي شيدىا
االتحاد السوفيتي ودوؿ أوربا الشرقية آنذاؾ عقب انتياء الحرب الباردة( .ضياء الديف ،مرجع سابؽ،
ص.)39
بعد أف سيطرت الواليات المتحدة األمريكية عمى مجريات العالقات الدولية وانفردت بقيادة العالـ
فيما يعرؼ بالعالـ أحادي القطبية ،ىنا تجمت واتضحت سياسة الواليات المتحدة في محاولتيا في
السيطرة عمى العالـ ،وفي ىذه الفترة كانت السياسة األمريكية لمسيطرة عمى العالـ تقوـ عمى مصالح
أىميا تعزيز مكانتيا العالمية بما يحفظ ليا الريادة العالمية ،وتعتبر السياسة األمريكية األحادية القطبية
ىي امتداد لألنكموسكسونية التي تأسست بعد فتح أمريكا ونشوء فكرة القيامة والخالص وتكريس العنؼ
ألجؿ انتصار المقدس عمى المدنس أو الخير عمى الشر ،ولذلؾ عممت الواليات المتحدة عمى تطبيؽ
مفيوـ سيادتيا وسيطرتيا عمى العالـ وذلؾ مف خالؿ األساليب االستراتيجية التالية(:ضياء الديف،
مرجع سابؽ ،ص.)40
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 -0تعظيـ دور القيادات والرموز األمريكية واظيارىـ بصورة المنقذيف لمعالـ.
 -6توجيو سياسات العالـ مف خالؿ الضغوط والمساعدات االقتصادية نحو الرؤية األمريكية.
 -3إعطاء دور كبير لمشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات إلسناد السياسة األمريكية
لمسيطرة عمى العالـ.
 -4إظيار الواليات المتحدة األمريكية بأنيا القوة العظمى المسيطرة عمى العالـ وتعميـ نموذجيا
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي عمى العالـ ،والتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمبمداف
والمنظمات واالتحادات والنقابات وكؿ أشكاؿ العالقات الدولية.
واصمت الواليات المتحدة فكرتيا وسياستيا التي تقوـ عمى الييمنة السياسية واالقتصادية وتطبيؽ
فرؽ تسد ،وتطبيؽ سياسة الطرؽ عمى الجدراف مف أسفميا ،ومف
السياسات البراغماتية واستخداـ سياسة ّ
أىـ المناطؽ التي سيطرت الواليات فييا عمى مجريات األحداث منطقة الشرؽ األوسط باعتبارىا ذات
أىمية سياسية واستراتيجية واقتصادية وتجارية ،وقد اعتمدت السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط عمى
ثالثة مرتكزات أساسية ىي(ضياء الديف ،مرجع سابؽ ،ص:)40
 -0استمرار واقع التجزئة بيف شعوبيا.
 -6استمرار تدفؽ النفط لمغرب وبأسعار معقولة.
 -3استمرار وجود إسرائيؿ كامتداد أصيؿ لمغرب وحارس ميداني لمصالح الواليات المتحدة األمريكية
في المنطقة.
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الخالصة:
لعبت القوة دو اًر أساسياً وكبي اًر في توجيو النظاـ الدولي بتحالفاتو ،وتحديد سمات المرحمة التي يمر
بيا النظاـ ،والتي تـ تقسيميا عمى أربعة مراحؿ بدأت بمعاىدة ويستفاليا (0648ـ) حتى نياية الحرب
العالمية األولى (0907ـ) ،ومف الحرب العالمية الثانية مف 0939ـ وحتى نيايتيا عاـ (0945ـ)،
ومف ثـ فترة الثنائية القطبية ،والتي امتدت منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،وحتى انييار االتحاد
السوفيتي عاـ (0990ـ) ،والتي بدأت ترسخ لنظاـ دولي جديد أحادي القطبية تحت سيطرة الواليات
المتحدة األمريكية ،والذي امتد حتى عاـ (6006ـ).
وقد شكؿ عاـ (6006ـ) وفقاً لمعديد مف المنظريف والباحثيف إرىاصات التغير في النظاـ الدولي
نحو نظاـ متعدد األقطاب يقوـ عمى التحالفات ما بيف الدوؿ في أقطاب موحدة تجمعيا المصالح،
والذي سيأخذ فترة مف الزمف حتى تستقر معالمو وتتضح قواه ،وىذا ماستوضحو الدراسة في الفصؿ
القادـ.
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 4لفال ل بع
لنظا ليدلي يف ظل حا
( لبن د ملؤش

لقطب

دم ف ليدل لفاع )

 مقدمة. 4.1المبحث األوؿ -النظاـ الدولي في ظؿ األحادية القطبية(البنية الييكمية
والفكرية).
 4.2المبحث الثاني -موقؼ الدوؿ الكبرى مف األحادية القطبية (الصيف–روسيا–
اال تحاد األوروبي).
 -الخالصة.

مقدمة:
شيد مسار النظاـ الدولي في القرف العشريف في مسرحو المركزي (األوروبي) حربيف ساخنتيف،
وحرًبا باردة ،شكمت كؿ منيا انتقاالً مف نظاـ دولي إلى نظاـ آخر ،وأدت كؿ منيا إلى سقوط
إمبراطوريات ،وبروز قوى جديدة ،تحولت مع الوقت ىي ذاتيا إلى إمبراطوريات ،فغداة الحرب العالمية
األولى سقطت إمبراطوريتاف أوروبيتاف ،ىما ألمانيا والنمسا/المجر ،وامبراطوريتاف أوروبيتاف آسيويتاف
ىما روسيا وتركيا ،وبرزت الواليات المتحدة كقوة كبرى ،إالّ أنيا آثرت االنسحاب واتباع سياسة
انعزالية ،مما سمح باستمرار نظاـ ميزاف القوى في المسرح األوروبي ،وجاءت الحرب العالمية الثانية
لتنيي كال مف اإلمبراطورية الفرنسية والبريطانية ،ولتشيد عمى قياـ إمبراطوريتيف غير أوروبيتيف،
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،ىيمنا عمى المسرح المركزي األوروبي ،ومف خاللو عمى
العالـ( .حتى0996 ،ـ ،ص .)30
وقد قاـ النظاـ الدولي السابؽ عمى أساس توازف القوى بيف الدوؿ الفاعمة فيو ،والتي تقاسمت القوة
فيما بينيا ،وعرؼ بالنظاـ الدولي متعدد القوى ،ويالحظ أف الذي تحمؿ بصورة رئيسة مسؤولية تنفيذ
نظاـ توازف القوى ،والذي شكؿ الركيزة األساسية والميمة في وجود واستمرار النظاـ السياسي الدولي
(األوروبي) وقتيا ،ىي الدوؿ الكبرى ،ذلؾ أنو لـ يكف ىناؾ سمطة دولية مركزية عميا دائمة وفعالة
يمكنيا أف تفرض ىذا التوازف ونصرتو ضد كؿ أشكاؿ التيديد والعدواف ،أما عف أساس النظاـ
السياسي الدولي الجديد مف الشرعية القانونية ،فقد استند إلى منظومة مف قواعد القانوف الدولي ،وىي
المنظومة التي كانت قد تشكمت مف خالؿ الظروؼ السياسية التي سادت القارة األوروبية آنذاؾ،
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أساسا
معيار يحكـ معامالتيا وعالقاتيا المتبادلة ،واستمرت
ًا
وارتضتيا الدوؿ األطراؼ في ىذا النظاـ
ً
لشرعية النظـ الدولية المتتالية (مقمد6007 ،ـ ،ص .)40-40
ومنذ انييار االتحاد السوفيتي عاـ (0990ـ) أصبحت الواليات المتحدة األمريكية ىي الدولة
العظمى التي تسيطر عمى معظـ النظاـ الدولي ،فأصبح النظاـ كمو يتسـ بنموذج النظاـ األحادي
القطبية؛ بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ لما تممكو مف مقومات عسكريو واقتصاديو وتكنولوجية
مما يؤىميا لمتربع عمى ىرـ النظاـ الدولي ،ومع ذلؾ ىناؾ آراء ترى أف حالة الييمنة والزعامة
األمريكية ما ىي إال مرحمو انتقاليو في النظاـ الدولي ليفضي بعدىا إلى التعددية القطبية.
ويرى البعض أف بداية التحوالت في النظاـ الدولي الجديد بدأت بترسخ ثماني حضارات في
الوقت الحاضر ،أي أف النظاـ الدولي الذي كاف مبنياً عمى االتحاد السوفييتي سػابقاً ،وأمريكػا كقػوتيف
عظيمتيف والعالـ الثالث كقطب ثالث ،تحوؿ إلى نظاـ جديد يتكوف مف ثماني حػضارات وىي:
الحضارة الغربية ،اليابانية ،الكونفوشيوسية ،اليندية ،اإلسػالمية ،الػسالفية  -األرثودوكسية ،أمريكا
الالتينية ،ويمكف أف تكوف كػذلؾ الحػضارة األفريقيػة ،فيػذه الحضارات ىي التي تش ّكؿ السمة السائدة
لمنظاـ الػدولي الػراىف ،ومػف الطبيعػي أف تتصارع ىذه الحضارات مف أجؿ البقاء والتأثير ،وكذلؾ مف
أجؿ الييمنة ،فحقيقة الغرب اآلف في القمة ،وىواألقوى ّإال أف ىناؾ حػضارات أخػرى تحػاوؿ تنميػة
وتطػوير

اقتصادياتيا

وقوتيا العسكرية

وطاقتيا الثقافية،

مف أجؿ منافسة الغرب.

)(Rubenstein,0994,P114
وكما يقوؿ ىنتنغتوف أيضاً" :أظير التاريخ أنو كمما تطورت الػدوؿ مػف الناحيػة الصناعية أصبحت
أكثر قوةً ونفوذاً ،وأحياناً تػصبح ليػذه الػدوؿ أطمػاع توسػعية إمبريالية ،ويبدومف المحتمؿ أف ترغب
الصيف في تأكيد نفسيا في ىذا المجػاؿ ،فخالؿ ألفي عاـ ظمت الصيف قوة مسيطرة في شرؽ آسيا،
ولكف منذ عاـ (1850ـ) تفوقت عمييا الياباف ودوؿ الغرب ،ولذلؾ يشعر الصينيوف بالذؿ واليواف،
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ومػف الطبيعػي أنيـ يريدوف استئناؼ مػا يرونػو كمكػانيـ الطبيعػي فػي العػالـ ،وأف الحػضارات
الكونفوشيوسية واإلسالمية تتحدث عف الغرب باعتباره الخصـ الرئيس ليا ،فينتنغتوف ومف خالؿ
طرحو السابؽ ينبو الغػرب وم اركػز النفوذ ومؤسسات صناعة القرار ،إال أف ىناؾ قوى صاعدةً تحمؿ
مخزونػاً حػضارياً وتاريخياً عريقاً ،واذا ما توطّدت أركانيا اقتصادياً واستقرت سياسياً ،فػإف ىػذا
ىػوالخطر المحدؽ بالغرب وثقافتو الكونية (العمياف6003 ،ـ ،ص،)65وىذا يدلؿ بشكؿ واضح عمى
بداية ظيور الصيف كقوة اقتصادية رائدة في بنية النظاـ الدولي الجديد باإلعتماد عمى القوة
االقتصادية ،تمييدا إلبراز دورىا السياسي في السياسة الخارجية كقوة صاعدة في النظاـ الدولي.
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 4.1المبحث األوؿ
النظاـ الدولي في ظؿ األحادية القطبية (البنية الييكمية والفكرية)
 4.1.1النظاـ الدولي في ظؿ األحادية القطبية:
بعد انييار حمؼ وارسو ،وتفكؾ االتحاد السوفيتي في أوائؿ عقد التسعينيات ،حدث تحوؿ جذري
في بنية النظاـ الدولي ،حيث انتيت مرحمة الثنائية القطبية ،وتحوؿ معيا النظاـ الدولي إلى شكؿ
آخر ،اشتد حولو الجدؿ العممي الذي دار في أغمبو حوؿ ثالثة اتجاىات ،وىي( :ناصر الطويؿ،
2001ـ)
االتجاه األوؿ -يرى بأنو لـ تمحؽ بالنظاـ الدولي ثنائي القطبية تغييرات جوىرية ،وأنو الزاؿ عمى
حالو ،وأف ما يشيده العالـ في منتصؼ التسعينيات ال يعد وأف يكوف امتداداً لمنظاـ الدولي السابؽ،
نظاـ القطبية الثنائية.
االتجاه الثاني -يقر بتجاوز مرحمة النظاـ الدولي ثنائي القطبية الذي تأسس بعد الحرب العالمية
الثانية ،وامتد حتى عاـ (0990ـ) ،غير أف األوضاع الدولية ال تزاؿ في مرحمة تحوؿ مف نظاـ ثنائي
القطبية إلى نظاـ آخر ،وقد يستقر إما في شكؿ أحادي القطبية أومتعدد األقطاب.
االتجاه الثالث -يرى بأف النظاـ الدولي في العقد األخير مف القرف العشريف ىونظاـ أحادي
القطبية ،حيث تنفرد دولة واحدة ىي الواليات المتحدة األمريكية بقدر كبير مف مصادر القوة في العالـ،
وال يقع إلى القرب منيا أي مف القوى السياسية الدولية األخرى ،وبالتالي فإنيا تتربع عمى قمة النظاـ
الدولي ،وتتولى عممية الضبط واإلدارة.
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مثار خالؿ عقد التسعينيات
واذا كاف تبايف اآلراء حوؿ التوصيؼ الدقيؽ لمواقع الدولي ظؿ ًا
وبخاصة النصؼ األوؿ منو ،فإف أحداث  00سبتمبر ،وما ترتب عمييا مف سموؾ أمريكي غمب عميو
االنفرادية في إدارة عدد مف األزمات الدولية ،حسـ -إلى حد كبير -الرأي بأحادية النظاـ السياسي
الدولي الذي نعاصره.كما شكؿ انييار النظاـ الثنائي القطبية إيذاناً ببداية نظاـ أحادي القطبية تتزعمو
الواليات المتحدة بحكـ قوتيا العسكرية وقدراتيا التكنولوجية واقتصادىا العالمي ،كؿ ذلؾ أفضى إلى
تيميش دور األمـ المتحدة في حؿ الصراعات الدولية ،وعدـ اكتراث أمريكا بالمعاىدات الدولية يتاؿ
وقعت عمييا مثؿ انسحابيا مف معاىدة كيوتولضبط المناخ العالمي ،ومف معاىدة حظر انتشار
الصواريخ ،ورفضيا االنضماـ إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وسعييا لعقد اتفاقيات ثنائيو مع الدوؿ مف
أجؿ عدـ مالحقة ومحاكمة ضباطيا وجنودىا (يسيف6004 ،ـ ،ص .)60
لقد اتسـ النظاـ الدولي منذ انييار االتحاد السوفيتي عاـ (0990ـ) وحتى نياية عاـ (6005ـ)
بفترة األحادية القطبية بقيادة الواليات المتحدة األميركية ،حيث أصبحت الواليات المتحدة القوة المركزية
العالمية لتشكؿ محور النظاـ العالمي حتى منتصؼ العقد األوؿ مف القرف الحادي والعشريف ،وقد بدأت
ىيمنتيا الجيوسياسية عمى أقؿ تقدير باالنحسار والتراجع في مناطؽ كثيرة مف العالـ ،حيث بدأت
العديد مف الدوؿ واألنظمة بالتمرد عمى سياساتيا ومخططاتيا االستراتيجية ،وعدـ قدرتيا عمى فرض
ىيبتيا وقوتيا كما كاف سابقاً ،مما أدى إلى تراجع نفوذىا الجيواستراتيجي شيئاً فشيئاً خالؿ الفترة
القادمة ،وبالتالي تالشي دورىا المركزي في المستقبؿ القريب ،عمى الرغـ مف كونيا ال تزاؿ المحور
الرئيس لمنظاـ العالمي.
ويؤ ّكد الباحث األمريكي كروثمر  KROUTHAMMERحيث يقوؿ عمى أف النظاـ الدولي لما بعد
الحرب الباردة ،ىونظاـ أحادي القطب" :إف عالـ ما بعد الحػرب الباردة ليس عالماً متعدد األقطاب بؿ
عالـ القطب الواحد ،فمركز القوة العالمية ىػي القوة العظمى التي ال تواجو أي تحدي فيي الواليات
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المتحػدة األمريكية التػي يؤيػدىا حمفاؤىػا الغربيوف ،واف دور القوى الغربية بما في ذلؾ القوى االقتػصادية
مثػؿ الياباف وألمانيا ال يتعدى قياميا بتنفيذ التوجيات األمريكية"( ،ودودة0995 ،ـ ،ص ،)67وىوما
يؤكده الدكتور "عبد الكريـ كيبش" فػي قولػو" :إف المالحظ أف النظاـ الدولي يتجو نحو األحادية
القطبية"( .كيبنش6006 ،ـ ،ص  ،)607وأيػضاً أكده المفكػر برادلي ثاير

BRADELLY

THAYERفي قولو" :بالنسبة لممستقبؿ المنظور ،العشريف سنة القادمة ،سوؼ تسود الواليات المتحدة
األمريكية النظاـ الدولي في غياب كامؿ لنظير أوشبو نظير يواجو ىيمنتيا"( .قبسي6008 ،ـ ،ص
 ،)6ويعد جوزيؼ ناي  JOSEPH NYEمف أبرز المػدافعيف عف فكرة األحادية القطبية بقيادة الواليات
المتحدة األمريكية ،ولكف ليس بامتالؾ الواليات المتحػدة لمقوة العسكرية فقط ،لكف بامتالكيا لمصادر
بأنو لفيـ دور الواليات المتحدة في عالـ ما بعد الحرب
أخرى لمقوة ىي القوة المينة الثقافية ،فيػرى" ناي" ّ
الباردة يجب فيػـ أىميػة المصادر المادية والمعنوية لمقوة الوطنية ،إذ يرى أف القوة الصمبة Hard
" powerالقدرة عمى التحكـ في اآلخريف ،وعادةً ما يتـ ذلؾ مف خالؿ المصادر المادية مثؿ القػوة
العسكرية واالقتصادية" ،أما القوة المينة  Soft Powerفيي "جاذبية أفكار الدولة والقدرة عمى وضع
برنامج سياسي ،وتحديد إطار عمؿ يأخذ بعيف االعتبار األىداؼ األخرى ،ويقر"ناي" كذلؾ بأف
الواليات المتحدة األمريكية تممؾ معايير االستقطاب ،ولكف ليس بصورة منسجمة ومستقرة ،ومع ذلؾ
يمكف معالجة المشاكؿ التػي تعاني منػيا ،وبالتالي فالواليات المتحدة األمريكية في رأيو ستبقى القوة
القيادية الوحيدة (.)Ney,1991.pp 33-34
ويرى " ناي" أف حرب الخميج الثانية (1991ـ) بينت بشكؿ حاسـ تفرد الواليات المتحدة بامتالؾ
جميع ىذه المصادر (الصمبة والمينة) ،ونجاحيا في تجنيد تحالؼ دولي ضد العراؽ ،كما في رأيو أف
حرب الخميج بينت الطبيعة األحادية لمقوة األوروبية ،اليابانية واأللمانية مف ناحية كونيا قوة اقتصادية
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فقط وتنقصيا المصادر األخرى لمقوة ،وحتى قوتيا االقتصادية ىي أصغر بكثير مف القوة االقتصادية
األمريكية)Opi. Cit. P34( .
بأنو" :ال ّبد مف اإلقرار بأف أوروبا تبقى قزماً سياسياً جماعياً بسبب
وبيذا الصدد يقوؿ سمير أميف ّ
موقعيا تحت المظمة النووية األمريكية ،وبسبب تمزقيا بيف التباينات السياسية المختمفة لدوليا ،فمـ
تجرئ أوروبا حتى اآلف أف تأخذ مسافة فعمية إزاء الواليات المتحدةّ ،إنيا تمغي ذاتيا بسبب ضعؼ
مشاركتيا في إيجاد حموؿ لممشاكؿ الكبرى بيف الشماؿ والجنوب كالقضية الفمسطينية مثالً ،وتنتيي
دائماً باالنضواء تحت سقؼ الق اررات األمريكية ،كما بدا ذلؾ في حرب الخميج (أميف0990 ،ـ،
ص.)40
وقدـ شارؿ كراوتيامر مبر اًر لمييمنة العسكرية واالقتصادية مف قبؿ القطب الواحد ،وربط بيف
الحروب في كثير مف مناطؽ العالـ أبرزىا حرب العراؽ ،وبيف الدور األمريكي الجديد بعد اختفاء
االتحاد السوفيتي كقوة عظمى عمى المسرح الدولي ،ويرى شارؿ أف الواليات المتحدة تنفرد بمدى
إمبريالي كوني نتيجة لقدرتيا عمى دمج قوتيا العسكرية واالقتصادية والسياسية في مركب واحد جديد
وفريد مف نوعو ،أما تكويف تحالفات أوالحصوؿ عمى تكميفات مف األمـ المتحدة ،كتمؾ التي حصمت
عمييا أمريكا إباف حرب الخميج فال يغيراف مف األحادية القطبية لمنظاـ العالمي الجديد ،وال يمساف
بالدور باألمريكي القيادي واف كاف ىنالؾ سبباف لالستغاثة باألمـ المتحدة وبالدوؿ الحميفة األخرى ىي:
(برابوؼ0990 ،ـ ،ص )36
-0

توزيع تكاليؼ العمميات العسكرية عمى أطراؼ متعددة.

 -6زيادة مشروعية أي إجراء أمريكي أحادي القطب حياؿ االنعزالييف داخؿ أمريكا والرأس العاـ
العالمي الرافض خارجيا.
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واصمت الواليات المتحدة األمريكية فكرتيا وسياستيا التي تقوـ عمى الييمنة السياسية واالقتصادية،
وتطبيؽ السياسات البراغماتية واستخداـ سياسة فرؽ تسد وتطبيؽ سياسة الطرؽ عمى الجدراف مف
أسفميا ،ومف أىـ المناطؽ التي سيطرت الواليات فييا عمى مجريات األحداث منطقة الشرؽ األوسط
باعتبارىا ذات أىمية سياسية واستراتيجية واقتصادية وتجارية ،وقد اعتمدت السياسة األمريكية في
الشرؽ األوسط عمى ثالثة مرتكزات أساسية ىي( :فرج6000 ،ـ ،ص:)48
 -0استمرار واقع التجزئة بيف شعوبيا.
 -6استمرار تدفؽ النفط لمغرب وبأسعار معقولة.
 -3استمرار وجود إسرائيؿ كإمتداد أصيؿ لمغرب وحارس ميداني لمصالح أمريكا في المنطقة.
إف الييمنة األمريكية ال تتقبؿ إرادة الشعوب ،بؿ تعتمد عمى مبدأ القوة فقط والتيديد المباشر،
وأصبحت اإلجراءات األمريكية ضد معارضييا تصؿ إلى إجراءات وتدخالت عسكرية ،أوأقؿ مف ىذه
اإلجراءات مثؿ العقوبات االقتصادية والمالية ،وأصبح عيد األحادية القطبية ىو عيد السيطرة
البد
األمريكية المطمقة ولـ يعد موضع الواليات المتحدة األمريكية وما تريده قابؿ لمنقاش والتفاوض ،بؿ ّ
مف تنفيذه بأسموب اإلمالء تحت طائمة التيديد ،وقد تجمت السيطرة األمريكية عمى العالـ ،وأثرىا عندما
أطمؽ وزير الخارجية الفرنسي فيديريف في أكثر مف مناسبة تحذيراتو مف نتائج ىيمنة وسيطرة الواليات
المتحدة عمى مجريات العالـ عمى المصالح المشروعة األوروبية ،مما أدى لظيور ظاىرة تعرؼ بػ
(كراىية األمريكي) وذلؾ عندما صرح رئيس الوزراء الكندي السابؽ كريستياف أف تبني موقؼ يعارض
السياسات األمريكية أصبح مدخالً لكسب أصوات الناخبيف في كندا ،وأكد أف الممارسات األمريكية
الممنيجة أدت لسيطرتيا عمى العالـ جغرافياً وسياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً مما أدى لتحرؾ بعض
الدوؿ واالتحادات حتى تجابو ىذه السيطرة األمريكية( .فرج ،مرجع سابؽ ،ص)50
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إف الممارسات األمريكية في مرحمة ما بعد ىزيمة القطب الشيوعي عكست ممارسات
اإلمبراطوريات الكبرى ،ىذا ما أدى إلى ظيور بيئة جديدة في العالقات الدولية ،ىذه البيئة الجديدة
الخالية مف التوازف خمقت مستمزمات التوتر ،وعدـ االستقرار وسيادة منطؽ القوة في العالقات الدولية،
والتوسع العسكري وبسط النفوذ وانتشار الحروب واالحتالؿ والصراعات األىمية والفقر ،وتعرضت
شعوب ودوؿ لمخاطر كبرى ،وىذا ما شجع بعض الدوؿ عمى العمؿ إلقامة نظاـ دولي متعدد األقطاب
متنوع النظـ يعيد التوازف لموضع الدولي ،وال يسمح فيو لمتفرد األمريكي كقطب واحد لقيادة العالـ الذي
عرض األمف والسمـ الدولييف إلى الخطر مما أفرغ ميثاؽ األمـ المتحدة في محتواه ،ولذلؾ لـ يقتنع
مبرر ،لكي تنفرد دولة بالييمنة عمى العالـ والتحكـ بمصائره ومصائر
الرأي العاـ العالمي أف ىناؾ
اً
شعوبو ،وىذا ما يؤكد أف مرحمة القطب الواحد التي يمر بيا العالـ خالؿ النظاـ العالمي الجديد ىي
حالة طارئة فرضت نفسيا عمى العالقات الدولية نتيجة لمتداعيات التي شيدىا االتحاد السوفيتي ،ودوؿ
أوربا الشرقية آنذاؾ عقب إنتياء الحرب الباردة( .شعيبي6006 ،ـ ،ص)07

 4.1.2البنية الييكمية والفكرية لمنظاـ الدولي الحالي:
لكؿ نظاـ دولي ىيكؿ قابؿ لمتحديد ،حيث يتميز بشكؿ ما لمقوة والنفوذ والعالقات السائدة ،استناداً
إلى اختالؼ وتفاوت قدرات وسموؾ وحدات ذلؾ النظاـ ،ويوجد داخؿ ىيكؿ كؿ نظاـ دولي ثالثة
مستويات :األوؿ -ىو األعمى ويضـ الدوؿ القائدة ،أوالعظمى ،أوالكبرى ،ثـ مستوى ثاف -يضـ دوال
ليا وزنيا داخؿ النظاـ ،لكف ليست ليا القدرة عمى قيادتو ومستوى ثالث -يضـ الدوؿ الصغرى التي
تمثؿ أغمبية عددية ألعضاء النظاـ الدولي ،وال يقوـ ىيكؿ النظاـ الدولي فقط عمى عدد القوى الكبرى،
أيضا عمى نمط التحالفات القائمة بيف
أواألطراؼ الفاعمة فيو والقدرات القومية لكؿ منيا ،وانما يتأسس ً
القوى الكبرى ،والنسؽ القيمي واأليديولوجي الذي يقوـ عميو النظاـ ،ونوع المؤسسات العميا التي تحفظ
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توازف القوى داخمو ،ويتأثر ىيكؿ النظاـ الدولي بالتوازنات القائمة في حركة العالقات الدولية ،وبشكؿ
التحالفات التي تقيميا األطراؼ الرئيسة في النظاـ الدولي ،وبمدى القدرة عمى أداء الوظائؼ المختمفة
حاكما لييكؿ النظاـ فيدفع إلى زيادة االىتماـ
لذلؾ النظاـ .أما االتجاه الذي يرى عنصر التوازف
ً
بالفاعميف العالمييف متعددي الجنسيات مف ناحية ،والفاعميف اإلقميمييف مف ناحية أخرى بكيفية إدارتيـ
لعالقاتيـ وارتباطاتيـ الدولية .كما يؤدي التغير في ىذه التحالفات إلى تغير في بنية النظاـ الدولي
(عموي6005 ،ـ).
واليياكؿ الثالثة الرئيسة لمقوة التي عرفيا النظاـ الدولي في مراحؿ تطوره منذ منتصؼ القرف
السابع عشر وحتى اآلف تتمثؿ في القطبية التعددية ،والقطبية الثنائية ،والقطبية األحادية .وتتميز
القطبية التعددية بوجود عدة دوؿ كبرى ،أوأقطاب ،لدييا موارد وقدرات وامكانات متعادلة مف حيث القوة
والقدرة عمى ممارسة النفوذ ،والتأثير عمى العالقات الدولية في مجاالتيا المختمفة العسكرية واالقتصادية
والسياسية والعممية -والتكنولوجية ،وبما يمكف كؿ مف ىذه القوى القطبية مف استقطاب الدوؿ األقؿ ،أو
األضعؼ منيا .وتتميز القطبية الثنائية بتركز عالقات القوة والنفوذ في محيط قوتيف قطبيتيف
عمالقتيف ،وبوجود درجة عالية مف الصراعات والمنافسات بيف ىاتيف القوتيف ،ومسافات طويمة بيف
كؿ منيا ،والدوؿ المتحالفة معيا ،وغيرىا مف دوؿ العالـ في شأف عناصر وقدرات القوة .وفي القطبية
الثنائية يوجد عادة ،صراع أ يديولوجي فيما بيف القطبيف الكبيريف حيث يوظؼ كؿ منيا أيديولوجيتو
كأساس إلقامة تحالؼ دولي عسكري ومجموعة اقتصادية ،وتنضـ الدوؿ التابعة لكؿ مف العمالقيف إلى
التحالؼ الذي يقوده والى األ يديولوجية التى يتبناىا .وال يتوقؼ الصراع بيف القطبيف عند حدود
التحالفيف المذيف يقوداىما ،بؿ يمتد ليشمؿ دوالً مف خارج كؿ مف التحالفيف ،دوؿ العالـ الثالث التي
تبنت سياسة عدـ االنحياز رسمياً ،ولكف بعضيا كاف يتعاوف مع ىذا الحمؼ ،أوذاؾ ،الذي يقوده قطب
عالمي .وتتميز القطبية األحادية بوجود درجة عالية مف تركز قدرات القوة وامكانات العمؿ الدولي
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المؤثر في محيط دولة واحدة مييمنة عمى النظاـ الدولي ،وقد يكوف الطرؼ المييمف الواحد دولة
أومجموعة مف الدوؿ المتحالفة فيما بينيا ،وحيث يكوف ليذا القطب مف الموارد واإلمكانات والقوة في
المجاالت االقتصادية والعسكرية واالجتماعية والعممية التكنولوجية ما يؤىميا لفرض إرادتيا وبسط
نفوذىا السياسي عمى الوحدات السياسية األخرى المشكمة لمنظاـ الدولي( .عموي6005 ،ـ).
ويتحدد ىيكؿ النظاـ الدولي بنمط توزيع القوة بيف الدوؿ الكبرى عند قمتو ،وىوالنمط الذي يحدد
بدوره توزيع القطبية في النظاـ الدولي ،وال يقتصر مفيوـ القوة ىنا عمى القوة السياسية ،وانما يشير
جميعا يتحدد ذلؾ الييكؿ ،وفي
أيضاً إلى القوة العسكرية والقوة التكنولوجية والقوة االقتصادية ،فبيف
ً
ىذا الشأف فإف الواليات المتحدة تنفرد دوف سواىا مف القوى الكبرى ،بوضع القطب الذي تتجمع بيف
يدعوكثير مف الباحثيف إلى وصؼ
ًا
معا ،ولعؿ ذلؾ الوضع ىو الذي
يديو األنواع الثالثة مف القوة ً
ىيكؿ النظاـ الدولي باألحادية القطبية ،فالياباف قوة كبرى في اقتصادىا وتكنولوجيتيا ،ولكنيا ليست
سياسيا وال عسكرًيا ،والصيف واليند ما تزاالف قوتيف إقميميتيف باألساس ،ونفس األمر بالنسبة
كذلؾ ال
ً
لدولة روسيا االتحادية ولعدد مف الدوؿ األوروبية منفردة ،ألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،أومجتمعة في
إطار دوؿ االتحاد األوروبي ،حيث إف كالً منيا يحوز منفرداً عمى بعد أوأكثر مف أبعاد القوة( .السيد،
6007ـ)
ولعؿ القدرة الكبيرة التي تتمتع بيا الواليات المتحدة األمريكية اآلف عمى إنفاذ تصوراتيا وتحويميا إلى
واقع معاصر ،تعود إلى الفجوة الكبيرة التي تفصميا عف غيرىا مف القوى الكبرى األخرى ،مف حيث
القوة العسكرية والقوة التكنولوجية العسكرية التي تقدميا عمى تمؾ القوى األخرى ،ومف حيث القوة
أيضا إلى امتالكيا لتصور استراتيجي متكامؿ لمستقبؿ النظاـ الدولي ،وعدـ امتالؾ
االقتصادية ،و ً
اآلخريف لتصور بديؿ ،بؿ واتفاقيـ مع كثير مف عناصر ذلؾ التصور ،وبخاصة العناصر التي تتعمؽ
باألىداؼ ،حتى واف اختمفوا كميـ أوبعضيـ مع التصور األمريكي في أدوات ووسائؿ تنفيذه ،كما تمتمؾ
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الواليات المتحدة األمريكية خبرة متراكمة في مجاؿ تسيير العالقات الدولية ،والتعامؿ مع األزمات
الدولية ،والتناغـ والتكامؿ بيف القوة والرؤية ،وىذه األخيرة امتمكتيا بفعؿ شبكة واسعة مف المؤسسات
البحثية التي تعمؿ في تناغـ وتكامؿ مع أجيزة ومؤسسات صنع السياسات الخارجية وادارة العالقات
الدولية (عموي ،د.ت ،ص .)44-43
وقد كاف ألحداث  00سبتمبر (6000ـ) دور كبير في استثارة القوة األمريكية واستنفارىا في بمورة
رؤية أمريكية لتغيير العالـ خاصة العالـ اإلسالمي منو ،تمؾ الرؤية األمريكية تنطمؽ مف اعتبار
أحداث  00سبتمبر ،حيث تمثؿ نقطة انطالؽ مف أجؿ تغيير النظاـ الدولي ،والتغيير المتصور ىنا
ىوتغيير في قواعد إدارة العالقات الدولية ،وتغيير في أنظمة بعض الدوؿ أوالوحدات التي تشكؿ
عضوية النظاـ الدولي ،وعمى النحو الذي يكرس أحادية القطب األمريكي ،وسيطرتو عمى النظاـ
معيار لسياستيا منذ لحظة انخراطيا
ًا
الدولي ،وينشد "مبدأ الحرية" بالفيـ الذي اتخذتو الواليات المتحدة
في شؤوف العالقات الدولية ،حيث تحولت الواليات المتحدة إلى قوة داعية إلى تغيير النظاـ الدولي،
حتى ولواستمزـ ذلؾ عدـ احتراـ مبادئ السيادة الوطنية ،وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ،وصنع
التغيير لدى الغير بائتالؼ مع الدوؿ الحميفة الجاىزة لمتدخؿ ،والمؤمنة بو ،مثؿ بريطانيا ،واال فيجب
وبناء عمى التحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي وبسببو ،تغيرت قضايا
أف يتـ التغيير بتدخؿ أمريكي منفرد،
ً
وأولويات النظاـ الدولي الجديد عف تمؾ التي كانت تيـ النظاـ الدولي السابؽ ،فاألولويات في النظاـ
الدولي الحالي ارتبطت بالتصور األمريكي لمخطر ،أو باألخرى بذلؾ التصور ألولويات الخطر الذي
ييدد األمف األمريكي واألمف الدولي ،ولقد كاف ألحداث  00سبتمبر أثر كبير في تحديد ذلؾ التصور،
وبما يجعؿ اإلرىاب الدولي أوؿ وأخطر مصادر التيديد ،ويميو األنظمة الديكتاتورية الحاكمة في بالد
محور الشر ،ثـ الخمؿ في البنياف االجتماعي والسياسي في بعض البمداف الصديقة لمواليات المتحدة
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األمريكية ،ثـ بعض الصراعات اإلقميمية التي قد يؤدي استمرارىا إلى تيديد أمف المناطؽ التي تقع
فييا ،أو األمف الدولي عمى اتساعو( .عموي ،د.ت ،ص )50-44

 4.1.3مؤشرات تراجع القطبية األمريكية نحو التعددية القطبية:
إف التطورات والتصرفات األحادية لمواليات المتحدة األمريكية حركت طموحات قوى أخرى مما
أدى لظيور مؤشرات تفيد بأنو في المستقبؿ القريب أو البعيد أو المتوسط سيشيد ظيور قوى دولية
أخرى يكوف ليا دور أساسي في صناعة الق اررات الدولية األمر الذي سيجعؿ الواليات المتحدة غير
قادرة عمى صناعة واتخاذ الق ار ارت الدولية بمفردىا ،فالصيف أمست تحقؽ أعمى معدالت النموفي العالـ
إضافةً إلى منتجاتيا التي أصبحت متوفرة في كؿ أنحاء العالـ ،باإلضافة كونيا قوة نووية تمتمؾ كرسياً
دائـ العضوية في مجمس األمف ،أما الياباف فيي الدولة التي يعد اقتصادىا مف أقوى االقتصاديات في
العالـ ،واليند الدولة النووية التي أصبحت رقماً ميماً في المعبة الدولية ،حيث تعد مف أكثر الدوؿ
سكاناً ،وتشكؿ مع ماليزيا وأندونيسيا والكوريتيف قوة آسيوية واعدة تحقؽ تطو اًر ونمواً جيداً ،أما روسيا
اال تحادية التي عادت إلى واجية المعبة الدولية مف جديد بعد ترتيب بيتيا الداخمي ،وىي تمتمؾ قاعدة
صناعية نووية وثروات نفطية وغازية تجعميا مف الدوؿ المتقدمة في السباؽ الدولي ،وناىيؾ عف
االتحاد األوروبي الذي يشكؿ تحالفاً قوياً ضد األحادية القطبية ويبحث عف الخالص منيا ،وفتح
المجاؿ أماـ قوى جديدة لمتشارؾ في عممية صنع الق اررات الدولية( .جار اهلل6003 ،ـ)
إذاً فاألحادية القطبية بدأت تستنفذ قدراتيا وامكانياتيا ،ىذا ما قد يؤدي لتييئة الساحة الدولية
لظيور نظاـ متعدد األقطاب تكوف فيو الواليات المتحدة واحدة مف عدد وجزء مف كؿ ،وىذا ما قد
يسيـ في استقرار العالـ والنظاـ الدولي بشكؿ أكبر مف عيد األحادية القطبية.
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كما ط أر تغيير كبير عمى الشرعية الدولية في النظاـ الدولي الجديد ،ويقصد بالشرعية الدولية
"احتراـ وتطبيؽ جميع قواعػد القػانوف الػدولي فػي العالقػات والتفاعالت بيف الدوؿ ،وجميع ما يصدر
عنيا مف تصرفات األشخاص الفاعميف فػي العالقات الدولية" (محروس0995 ،ـ ،ص ،)05ويقصد
فييا أيضاً مجموعة القواعد والمبادئ التي استقرت في ضمير الجماعة الدولية ،وتقوـ عمى مجموعة
مف المبادئ( ،متولي6003 ،ـ ،ص ،)306-300كما طرأت تغيير عمى السيادة الوطنية ،حيث
تحولت السيادة الوطنية مف سيادة مطمقة تػضمنيا ميثاؽ األمـ المتحدة ،إلى سيادة مقيدة ،بسبب
التدخؿ الخارجي في الشؤوف الداخميػة لمدوؿ ،بحجج متعددة ،أصبحت تتيح لألمـ المتحدة ،والدولة
المسيطرة فػي النظػاـ العالمي ،التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ،والضغط عمييا ،والتيديد بالمجوء إلػى
مجمس األمف واستخداـ الفصؿ السابع( .حداد6000 ،ـ ،ص )685-680
كما برزت االزدواجية في تعامؿ النظاـ الدولي مع القضايا العالمية ،خاصةً مف قبؿ الواليات
المتحدة األمريكية ،التي مارست االزدواجية في التعامؿ مع القضايا العالمية بصفتيا زعيمة الدوؿ
الرأسمالية ،وىي التي تقود النظػاـ العػالمي الجديد ،وظير ذلؾ بوضوح في تعامميا مع األزمات التي
حدثت في كؿ مف العراؽ وأفغانستاف والبوسنة واليرسؾ ،حيث تدخمت عسكرياً في العراؽ وخالفػت
جميػع لدوؿ بما فييا حمفاؤىا وتصرفت ضد رغبة المجتمع الدولي .وفي حػاالت كثيػرة لجأت إلى انتزاع
ق اررات مف مجمس األمف الدولي ،إلضفاء شرعية دوليػة عمػى أعماليا ،ولكف في ما يخص الصراع
العربي اإلسرائيمي ،عمدت الواليات المتحػدة األمريكية إلى استخداـ الفيتوضد ق اررات األمـ المتحدة التي
تمزـ إسػرائيؿ االنػسحاب مػف األراضي العربية المحتمة ،حيث وقفت األمـ المتحػدة عػاجزة عػف تنفيػذ تمػؾ
الق اررات ،رغـ مرور سنيف طويمة عمى اتخاذىا ،بؿ ،واستخدمت حؽ النقض الفيتػو ضد أي قرار يجبر
إسرائيؿ عمى فعؿ ذلؾ ،إذف ىي ازدواجية فػي التعامػؿ مػع القضايا العالمية وفؽ ما تحققو مف رؤية
أمريكية وتنفيذ لسياساتيا( .حداد ،د.ت ،ص )74-76
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لقد انتقؿ الصراع تدريجياً في النظاـ الدولي الجديد إلى صراع ما بػيف الشرؽ والغرب ،الغرب بما
يعنيو مف تقدـ عممي وتكنولػوجي وصػناعي وديمق ارطػي ،والشرؽ بما يعنيو مف ضعؼ عممي وصناعي
وتكنولوجي مقارنة مع الغرب( ،أحمد0995 ،ـ ،ص ،)90وازدادت الفجوة بيف دوؿ الشرؽ والغرب ،في
جميع المجاالت بصورة أصبح مف الصعب تداركيا في ظؿ الظروؼ الراىنة ،وانتياج تمؾ الدوؿ
سياسات تػدعـ ىػذا التفوؽ ،واىماؿ رغبة الشرؽ في تطوير نفسو ،وتحقيؽ معدالت نمو تػساعده فػي
القضاء عمى مظاىر الفقر والبطالة والفساد ،وتطػوير صػناعاتو ،وتحقيػؽ تقػدـ تكنولوجي يساعده في
المحاؽ يركب بالغرب ،ومع بداية اإلعالف عف النظاـ الػدولي الجديد أصبح ىنالؾ وضوح بأف الصراع
قد انتقؿ فعمياً إلى صراع ما بيف الشرؽ والغرب ،بيدؼ السيطرة عمى المواد األوليػة واالقتػصادية،
وأصػبح المعيػار االقتصادي ىو الذي يرسـ قوة الدولة ويحدد ثقميا في العالقات الدولية( .الفاليمة،
6007ـ ،ص)50
لقد استطاع النظاـ العالمي الجديد أف يكرس واقعاً جديداً في العالقات الدوليػة ،تمثؿ في توازف
المصالح والنفوذ ،بدالً مف توازف القوى ،حيث إف معظػـ الدوؿ واف اختمفت مع سياسات الواليات
المتحدة األمريكية في العراؽ وأفغانػستاف وفي معظـ القضايا الدولية ،لـ تستطع معارضة الواليات
المتحدة األمريكية ولـ تمجأ إلى حؽ النقض الفيتو ،مما يعني أف ىذه الدوؿ أصبحت تتغاضػى عػف
سياسػات الواليات المتحدة األمريكية ،مقابؿ اعتراؼ الواليات المتحدة ليػا بمنػاطؽ نفػوذ ومصالح
خاصة بيا ،وجميع ىذه األمور تكرس سيطرة الدوؿ الكبرى ،وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية
عمى الدوؿ األخرى اقتصادياً وعسكرياً في ظؿ نظاـ عالمي جديػد تمعب فيو العولمة دو اًر كبي اًر ومؤث اًر.
(أبو العال ،د.ت ،ص.)74-76
لقد كثرت التحميالت بخصوص طبيعة النظاـ الجديد ،وصورتو البعض قاؿ إنو متعػدد األقطاب
بوجود قوى جديدة مثؿ :الياباف ،وأوروبا الموحدة ،وىي قوى اقتػصادية كبيرة ،والصيف التي تسير بقوة
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اقتصادية وعسكرية ،وروسػيا الوريػث الػشرعي لالتحاد والسوفيتي حتى في مجمس اآلمف ،والبعض
اآلخر رأى فيو بداية نظاـ دولي جديد ،يتـ فيو تفعيؿ منظمة األمـ المتحدة ،والتي تـ تحييدىا مف
خالؿ نظاـ ثنػائي القطبية(.أبو الوفا0995 ،ـ ،ص )79
إف التغيرات في أولويات النظاـ الدولي وفي دعوة الواليات المتحدة األمريكية لمشاركة دوؿ العالـ
ليا في حربيا ضد اإلرىاب أو التي اعتبرت مف أولويات وسمات النظاـ الدولي الجديد ،رسخت لدى
فريؽ أنصار النظاـ الدولي التعددي (نظاـ المشاركة الدولية نظاـ دولي ىرمي) ،أف النظاـ الحالي نظاـ
تعددي وليس نظاماً قطبياً ،وانطمقوا مف فرضية أساسية ىي أف وجود مجموعة مف القوى األساسية
تشترؾ جميعيا في تسيير وتوجيو النظاـ الدولي لما بعد الحرب الباردة ،مع وجود طرؼ يقوـ بدور
الموازف ليذه العممية التفاعمية ،وليس مف الضروري أف تكوف كؿ المعايير متوفرة عند المشارؾ أو أف
تكوف انسجاميتيا أوتوزيعيا النسبي متعادالً أومتكافئاً ،فالمشاركة في المصالح أو األدوار أوالكمفة مع
وجود طرؼ يتولى دو ار قياديا بصفة عامة ،فيناؾ حاالت تتيح تولي أدوار قيادية مف طرؼ مشاركيف
آخريف دو اًر قيادياً بصفة عامة ،فيناؾ حاالت تتيح تولي أدوار قيادية مف طرؼ مشاركيف آخريف،
وبذلؾ ال تكوف قيادة العالـ في يد أي دولة ،بؿ في يد مجموعة دوؿ مع وجود دولة تقوـ بدور الموازف
عمى مستوى تفاعالت النظاـ الدولي فحسب( .كاضـ0993 ،ـ ،ص )40
أما أنصار فكرة تعدد األقطاب في ىيكؿ النظاـ الدولي فيشيروف إلػى أف مراجعة توزيع عناصر
القوة بيف الوحدات الرئيسة في ىذا النظاـ (الواليػات المتحػدة األمريكية ،الياباف ،ودوؿ االتحاد
األوروبي ،الصيف ،وروسيا) ،ال توجد بينيـ أي دولة لوحدىا تتمتع بتفوؽ في جميع عناصر القوة،
األمر الذي يؤدي إلى غياب القوة العظمى في ىػذا النظاـ( ،كاضـ0993 ،ـ ،ص ، (53وىذا ما يؤكده
بدراف ودودة بأف الواليات المتحدة األمريكية واف كانت تتمتع بتفػوؽ كبير في بعض عناصر القوة
العسكرية

(التفوؽ

التكنولوجي

والقدرة

عمى
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نشر

القوات

السياسية)،

وجاذبية

األفكار

السياسية(الدبموماسية) ،وعالقات صداقة وتحػالؼ مع العديد مف الوحدات الدولية ،وانتشار الثقافة
األمريكية عبر العالـ (الثقافية) ،إالّ ّأنيا مف ناحية القوة االقتصادية تعاني مف مشاكؿ عديدة ،فألوؿ
مرة تواجو الواليػات المتحػدة األمريكية تيديداً اقتصادياً في إطار تدىور أدائيا في ىذا المجاؿ ،وىوما
يتضح بمقارنػة أدائيػا باألداء األوروبي والياباني حوؿ عدد مف المؤشرات( ،ودودة0995 ،ـ ،ص،)68
وحسب األستاذ "وليد عبد الحي" فإف مؤشرات ىبوط الواليات المتحػدة األمريكية وتراجعيػا أساسا تتمثؿ
في( :عبد الحي6006 ،ـ ،ص)003
 تزايد عمميات االنسحاب العسكري مف العالـ. تراجع فائض اإلنتاج الصناعي ووصولو مرحمة العجز. ارتفاع نسبة المديونية بشكؿ مذىؿ. ارتفاع الفرؽ بيف دخوؿ الطبقات بشكؿ جعميا األعمى بيف الدوؿ الصناعية. تراجعيا إلى المرتبة 29بيف الدوؿ المتطورة مف حيث نوعية الحياة. تراجع نصيبيا في إجمالي ناتج البحث العممي العالمي. تزايد االعتماد عمى المستثمريف األجانب لتمويؿ العجز التجاري.فيذه مؤشرات تبرز التراجع الممحوظ في سياسة الواليات المتحدة األمريكية ،و ّأنيا لـ توفّؽ في
قيادة العالـ لفترة ما بعد الحرب الباردة ،كما أف الواليػات المتحػدة األمريكيػة أصبحت تعاني منذ سنوات
التسعينيات مف القرف العشريف عج اًز في الموازنة بحيث بمػغ  159مميار دوالر عاـ (2002ـ) ،وىناؾ
توقعات بارتفاع نسبة العجز في السنوات القادمة ،في حيف بمغ العجز في الموازنة عاـ 2016ـ 600
مميار دوالر (الحاج2005 ،ـ ،ص .)54
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ويؤكد سيميناتور  SEMINATOREأف النظاـ الدولي الحالي يتجو نحوتعدد األقطاب ،ويظير ذلؾ
حسب رأيو مف خالؿ النقاط التالية(Imerio.1996, p605) :
 غياب قيادة معترؼ بيا وغياب قوة إلضفاء الشرعية عمى مشروع حضاري أوفكػرةتاريخية.
 اتجاه الواليات المتحدة األمريكية نحو العزلة ،وتزايد الشكوؾ حوؿ قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتياومسؤولياتيا العالمية .
 الممارسة الجماعية في تسيير النظاـ مف خالؿ شكؿ مف " الحكـ المتعدد األطراؼ. لذلؾ فإف ىيكؿ النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ال يمكف وصفو بنظاـ القطب الواحد .الذيعكس وجية نظر بعض المسؤوليف األمريكييف في أوائؿ القرف العشريف.
ويحدد ناصيؼ يوسؼ السمات الالزمة حتى يترسخ نظاـ متعدد األقطاب (حتى0994 ،ـ ،ص:)000
 مزيداً مف تراجع القوة العسكرية األمريكية ،مع سياسة تخفيض التسمح األمريكي ليصبح حجـقدرتيا أكثر انسجاماً مع قدرات األطراؼ األخرى ولو بقيت في المقدمة.
 تثبيت المسافة السياسية إلى حد معيف بيف األطراؼ الغربية ،بحيث يعمػؿ كػؿ منيػا كقطبوكمرجعية ،وال يعني ذلؾ احتماؿ التحالؼ فيما بينيا ،ويكوف ذلؾ مرتبطاً بنػسؽ معيف ومتغير ال
يكوف التحالؼ ىو األساس واالختالؼ ىػواالسػتثناء ،بحيػث تقػوـ العالقات بيف األقطاب الرئيسة
عمى دينامية التعاوف والتنافس.
 تعافي روسيا وتطبيع دورىا وعودتيا إلى لعب دور مناسب مػع قػدراتيا الكامنػة ،كامتداد حدودالمجموعة األوروبية نحوالشرؽ ،وحمؼ الشماؿ األطمسي نحو األ ارضػي الروسية يحتـ عمييـ
التعاوف االقتصادي مع روسيا ،والتعاوف في مجاؿ السياسة النوويػة وقضايا األمف.
93

 استقرار الدور الصيني في التحوؿ الذي يجري ،بحيث ال تحدث ىزات قد تربؾ الصيف وتشغمياداخمياً.
 يعتمد عدد األقطاب عمى المسار التكاممي لمجماعة األوروبية ،ففيما لوتعطؿ ذلؾ وىو مستبعد فيالمدى المنظور ،قد تظير أقطاب أوروبية عندئذ (فرنسا ،بريطانيا ،ألمانيػا( كؿ منيا يعمؿ في
إطار مجاؿ إقميمي محدد.
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 4.2المبحث الثاني
موقؼ الدوؿ الكبرى مف األحادية القطبية (الصيف – روسيا – اإلتحاد األوروبي)
 4.2.1موقؼ الدوؿ الكبرى مف األحادية القطبية:
ال يزاؿ يرى العديد مف المفكريف بأف االقتصاد األمريكي ما زاؿ األقوى في العالـ واألكثر إبداعاً
في أىـ المجاالت مثؿ الكمبيوتر والتكنولوجيا الحيوية والتعميـ الجامعي ،وىو األكثر شباباً وديموغرافية
عمى عكس المنافسيف اآلخريف( :الصيف – روسيا – اليند– االتحاد األوروبي) ،وأف القوة العسكرية
األمريكية ما تزاؿ األقوى بشكؿ ال يمكف مقارنتيا مع القوى األخرى الصاعدة ،فحجـ اإلنفاؽ العسكري
لمواليات المتحدة األمريكية يتجاوز حجـ اإلنفاؽ العسكري لمدوؿ األربعة عشر التي تمييا قوة( .عبد
الحميـ6003 ،ـ ،ص)06
إال أف المفكريف دخموا في حالة مف السجاؿ العريض حوؿ قدرة الواليات المتحدة األمريكية عمى
المحافظة عمى موقعيا القيادي المؤثر في العالـ ،ومدى تواصمو لصيغة األحادية القطبية العالمية،
حيث ىنالؾ أطروحات ترى أننا دخمنا بالفعؿ حقبة التعددية القطبية ،واف دور الواليات المتحدة
األمريكية ونفوذىا في تراجع مستمر ،وىنالؾ رأي آخر يقوؿ إف العالـ يتجو إلى شكؿ ال قطبي ،حيث
تختفي صيغة وجود قوى كبرى تتحكـ بمسيرة العالـ مقابؿ بقية الدوؿ والشعوب ،وتنشأ عوضاً عف ذلؾ
شريحة واسعة مف الالعبية الدولييف دوالً وغير دوؿ ذات قوة ونفوذ متقاربيف ،ولكف منظرو األحادية
القطبية يقولوف أف صعود الصيف وروسيا والياباف واليند ومنافسة االتحاد األوروبي لف يؤثر عمى
المكانة القيادية األمريكية ،وستظؿ الواليات المتحدة قاردة عمى إخضاع اآلخريف لسيطرتيا واف كؿ ما
تحتاجو الواليات المتحدة لمبقاء في موقع القيادة العالمية والسيطرة ىوتغيير سياستيا الخارجية ثـ
الداخمية ،باتباع سياسة أمريكية غير االمبريالية وتعاونية مع الدوؿ األخرى ،وىذا سيضمف ليا مواصمة
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قيادتيا لمعالـ (عبد الحميـ6003 ،ـ ،ص ،)03ولكف يبقى التساؤؿ عف موقؼ الدوؿ الكبرى مف التفرد
األمريكي بقيادة النظاـ الدولي العالمي ،وامالء رغباتيا وغاياتيا عمى المجتمع الدولي بأكممو.

 4.2.2الصيف:
تعتبر الصيف قوة صاعدة تحاوؿ منافسة الواليات المتحدة عمى زعامة العالـ فالعالقات الصينية
األمريكية تدؿ عمى وجود صراع عمى قيادة العالـ ،فالعالقات بيف البمديف تمثؿ نموذجاً يجمع بيف
الصراع والتعاوف والحذر ،وتمتمؾ الصيف عناصر القوة والثقؿ الديموغرافي واالقتصادي والسياسي
والعسكري المتزايد ،وىي بذلؾ تعمؿ مف أجؿ الوصوؿ لقمة النظاـ الدولي خالؿ منتصؼ ىذا القرف،
ولذلؾ فإف الواليات المتحدة تنظر لمصيف كقوة ناىضة ليا دورىا اإلقميمي والعالمي ،كما تنظر الصيف
لمواليات المتحدة باعتبارىا القوة العظمى الوحيدة ذات المصالح المتشعبة عمى مستوى العالـ ،كما أنيا
يمكف أف تعمب دو اًر ميماً بالنسبة لمصيف ،ولكف في الوقت نفسو فإف الواليات المتحدة ترى أف صعود
البد مف إنياء السيطرة العالمية
الصيف ييدد مصالحيا الحيوية وأمنيا القومي ،فنظرة الصيف أنو ّ
لمواليات المتحدة والتوجو نحوعالـ متعدد األقطاب يكوف فيو التوازف لقوى متعددة فيو ،فالواليات المتحدة
األمريكية تنبيت لدور الصيف منذ عاـ (0949ـ) عندما قامت بدعـ تايواف لالنفصاؿ عف الصيف التي
ترى أف تايواف جزء منيا ،وبرز الصراع األمريكي الصيني بوضوح في شكؿ الدعـ األمريكي العسكري
لمياباف واليند الذي اعتبرتو الصيف موجو ضدىا واليدؼ مف وراءه تحجيـ دورىا العالمي واإلقميمي،
حيث سعت الواليات المتحدة األمريكية لمتواجد في آسيا عسكرياً لتحقؽ التوازف اإلقميمي وردع
الصيف ،وذلؾ بالتواجد في المجاؿ الحيوي الصيني ،فيدؼ االستراتيجية األمريكية الرئيس فى آسيا
ىوتطويؽ الصيف ومنع حدوث تحالؼ استراتيجي بيف الصيف وروسيا ،وبذلؾ ظير مصطمح
استراتيجية (احتواء الصيف) في األدبيات األمريكية ،وأصبح ميمة ىذه االستراتيجية ىوتكثيؼ التواجد
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األمريكي في العمؽ االستراتيجي الصيني ،وتجمى الصراع بيف القطب األمريكي األوحد والصيف عاـ
(0998ـ) والعقوبات األمريكية التي فرضت عمى الصيف وبيع مقاتالت إؼ 06-لتايواف وحادثة سفينة
المجرة وربط مسائؿ حقوؽ اإلنساف لمتجارة ،كؿ ذلؾ أوضح مدى الصراع بيف الطرفيف( .عبد الحميـ،
6003ـ ،ص)08-04
عمدت الواليات المتحدة األمريكية عمى استخداـ ممؼ حقوؽ اإلنساف كورقة ضغط عمى الصيف
إلحراجيا ،وتشويو صورتيا أماـ المجتمع الدولي وابراز أنيا غير جديرة أف تكوف قوة ريادية بالعالـ ،
ووجيت الواليات المتحدة العديد مف اإلتيامات لمصيف في مجاالت حقوؽ اإلنساف ،حيث إف الواليات
المتحدة تعارض سياسة (الطفؿ الواحد) الصينية وتجد أف ذلؾ ضد حقوؽ اإلنساف في حيف أف الصيف
ترى أف أوضاعيا السكانية ىي التي فرضت عمييا ىذا حتى تستطيع تحقيؽ التنمية ،وتنتقد الواليات
المتحدة النظاـ الشيوعي الصيني وتدعوه التخاذ مواقؼ واصالحات سياسية وفقاً لمرؤية األمريكية وفتح
الباب أماـ حرية الرأي والتعبير ،وعدـ قمع المعارضة ،وىذا ما رأت فيو الصيف أنيا مساعي أمريكية
لتفكيؾ الكياف الصيتي مثمما حدث مع االتحاد السوفيتي عندما تبنى سياسات اصالحية تعرؼ بػ
(البروسترويكا) ،كما تضغط الواليات المتحدة لمتغيير في النظاـ االجتماعي الصيني بينما حاولت
الصيف تكثيؼ الضغط عمى الواليات المتحدة مف خالؿ تحميميا مسئولية التموث البيئي العالمي مف
خالؿ عدد مف المؤتمرات وحاولت الصيف مف حد االستثمارات األمريكية فييا حتى ال يؤدي ذلؾ
لتحكـ خارجي في اقتصادىا ،ويرى عمماء العالقات الدولية أف الصراع عمى القيادة العالمية بيف
القطب األوحد والصيف يأخذ ثالثة مسارات ىي( :جريدة صوت اآلخر6007 ،ـ).
المسار األوؿ -حالة مف التقارب والتعاوف الصيني األمريكي الصيني مف الممكف أف يحدث
مستقبالً ،وذلؾ في حالة تفعيؿ الحوار واالعتماد عمى لغة الدبموماسية ،باإلضافة لمعالقات االقتصادية
والسياسية بيف البمديف ،فيناؾ نقاط التقاء بيف الطرفيف مثؿ المصالح االستراتيجية الصينية األمريكية
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في الحفاظ عمى السالـ في شرؽ آسيا وأوجدت أحداث  00سبتمبر نقاط التقاء جديدة في مسألة
مكافحة اإلرىاب الدولي.
المسار الثاني -وىويعرؼ بالمسار الصراعي ،إذ يتوقع أف تشيد العالقات الصينية األمريكية
المزيد مف التوترات واإلحتكاكات األمر الذي قد يقود إلى صراع عسكري بينيما ،وذلؾ في ظؿ الرغبة
الصينية الكبيرة في التحوؿ إلى قوة عظمى في ظؿ سعييا الدائـ لتطوير قدراتيا وانفاقيا العسكري،
األمر الذي تنظر لو الواليات المتحدة عمى أنو مصدر التيديد الرئيس لألمف القومي األمريكي
وإلمكانياتيا في النظاـ الدولي ،فيناؾ قمؽ أمريكي مف تزايد القدرات العسكرية الصينية والخوؼ مف
حدوث تحالؼ استراتيجي مع الند الروسي باإلضافة إلى تفوؽ الصيف الكمي والذي يقابؿ بتفوؽ
أمريكي كيفي.
المسار الثالث -وىوالمسار الواقعي ويتوقع إف العالقات بيف الصيف والواليات المتحدة قد ترقى
لحد التقارب والتعاوف االستراتيجي ،وأنيا لـ تصؿ أيضاً لحد المواجية العسكرية ،فيناؾ توترات
وخالفات جوىرية يقابميا وجود مصالح مشتركة مما قد يؤرجح العالقات بينيما بيف الصعود والنزوؿ،
فكؿ منيما قادر عمى اإلضرار بمصالح اآلخر أوالعمؿ عمى تنسيقيا وتقويتيا.
يرى الباحث أنو في ظؿ إستعداد االقتصاد الصيني ليتجاوز اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية
مف حيث الحجـ وليس في مستوى التطور ،أف العالقة الصينية-األميركية تتجو نحو مستقبؿ يكتنفو
وكثير ما يرى الطرفاف في "انعداـ الثقة" أحد العوامؿ المؤثرة عمى العالقة بينيما ،ولكف ربما
ًا
الغموض،
تأثير في ىذا الشأف،
تماما بيف البمديف ىي مف العوامؿ األكثر ًا
ميزاف القوى ونماذج الحكـ المختمفة ً
ومف الواضح أف آخر ما يرغب بو الطرفاف ىو الصراع ،وبالتالي سوؼ تستمر الصيف والواليات
المتحدة في احتواء المنافسة لتجنب الصداـ.
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 4.2.3االتحاد األوروبي:
االتحاد األوروبي ىو جمعية دولية لمدوؿ األوربية يضـ  67دولة وتأسس بناء عمى اتفاقية
معروفة باسـ معاىدة (ماستريخت) الموقعة عاـ (0996ـ) ،ولكف العديد مف أفكارىا موجودة منذ
خمسينات القرف الماضي ،ومف أىـ مبادئ االتحاد األوروبي نقؿ صالحيات الدوؿ القومية إلى
المؤسسات الدولية األوروبية ،لكف تظؿ ىذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة مف كؿ
دولة عمى حدا ،لذا ال يمكف اعتبار ىذا االتحاد فدرالي ،حيث إنو يتفرد بنظاـ سياسي فريد مف نوعو
في العالـ ولإلتحاد األوربي نشاطات عديدة أىميا كونو سوقاً موحداً ذوعممة واحدة ىي اليور والذي
تبنت استخدامو  07دولة مف أصؿ الػ  67دولة األعضاء ،كما أف لو سياسة ذراعية مشتركة وسياسة
صيد بحري موحدة ،ولذلؾ فإف الشعار الوطني لالتحاد األوروبي ىو (متحدوف في التنوع) والنشيد
الوطني لو ىو (نشيد الفرح) ،ويوجد باالتحاد األوروبي أكبر المصارؼ والبيوتات المصرفية ،وبيا أكبر
 7دوؿ صناعية في العالـ مف أصؿ  00دوؿ ،أما عسكرياً فيمثؿ حمؼ الناتو القوة االستراتيجية
العسكرية األولى لألوروبا( .عبد اهلل0999 ،ـ ،ص)68
لقد نجح االتحاد األوروبي في إنشاء نموذج يحتذى بو في الحوكمة مابعد الحداثية ،ولكنو يعاني
حالياً عدداً مف األزمات الحادة التي تعدد بسقوطو في حالة مف الشمؿ التقؿ خطورة عف تفكؾ المشروع
األوروبي نفسو ،ويواجو المشروع األوروبي لمتوازف العالمي ،وخمؽ توازف مع الواليات المتحدة األمريكية
يواجو ىذا المشروع األوروبي أزمة اقتصادية وسياسية حادة قد تكوف ليا تداعيات بعيدة المدى ،وىي
مستقبؿ القارة األوروبية ودورىا العالمي المناط بيا القياـ بو ،وقد قدـ ديفيد ميميباند وزير الخارجية
البريطاني السابؽ تحميالً يقارف فيو بيف المشاكؿ الييكمية التي يواجييا المشروع األوروبي ،ومشاكؿ
الواليات المتحدة األمريكية ،فيويرى في تحميمو أف ىنالؾ عدـ توازف داخؿ أوروبا بيف دوؿ القمب القوية
ودوؿ األطراؼ التي تعاني أزمات مالية حادة يتوازى مع عدـ التوازف الدولي الذي تمثمو الفوائض
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الصينية الكبيرة والعجز األمريكي غير المسبوؽ ،وكما أف ىنالؾ غياباً لمقيادة السياسية عمى المستوى
األوروبي ،ولذلؾ طرح الباحث سباستياف روساتو* في بحثو (سياسات القوة وحالة المشروع األوروبي)
رؤية تحميمية تربط تطور االتحاد األوروبي ،فالباحث يرى أف بناء االتحاد األوروبي كاف مدفوعاً
بالخوؼ مف وجود قوة االتحاد السوفيتي القاىرة عمى حدود أوروبا ،حيث كاف مف المستحيؿ في ظؿ
موازيف القوى السائدة أف تستطيع أي دولة أوروبية غربية بمفردىا موازنة االتحاد السوفيتي ،وكاف
ىنالؾ تخوؼ أوروبي مف أف الواليات المتحدة سوؼ تسحب قواتيا مف أوروبا عاجالً أـ آجالً ،لذلؾ
بحثت عف طريقة لموازنة االتحاد السوفيتي وىو االتحاد األوروبي ،وبعد تغير موازيف القوى بسقوط
االتحاد السوفيتي عاـ (0990ـ) واجو األوربيوف خصماً قوياً وقائداً أوحداً لمعالـ ىي الواليات المتحدة،
وبالرغـ مف أف األوروبييف لـ يعد ليـ سبب جغرافي سياسي لمحفاظ عمى وحدتيـ ،لكف التغيرات الدولية
التي مكنت مف السيطرة الكاممة لمواليات المتحدة األمريكية خاصة حرب الخميج في العراؽ (6003ـ)
وأفغانستاف أظيرت ىذه األحداث مدى القوة والسيطرة األمريكية عمى العالـ ،وحاوؿ االتحاد األوربي
مجابية ىذه السيطرة العسكرية األمريكية ،وذلؾ بمحاولة الدوؿ األوربية نشر أساطيميا في الخميج
العربي واقامة القواعد العسكرية في العالـ وتقديـ الدعومات العسكرية ،ولكف لـ تستطيع أوروبا مضاىاة
الواليات المتحدة عسكريا ،وذلؾ لمتقدـ الكبير لمواليات المتحدة( .الشيخ6008 ،ـ)
عمى الصعيد االقتصادي فإف القارة األوربية لـ تستطيع مواجية االقتصاد األمريكي الميبرالي*
خاصة بعد تراجع معدالت النموفي فرنسا إلى أقؿ مف  %6سنوياً بيف عامي ( 6000و6007ـ) ،بينما
لـ يتعد  %0في ألمانيا ،كما ارتفعت معدالت البطالة ولـ يترتب عمى إطالؽ العممة األوروبية الموحدة
(اليورو) أي تحسف ممموس في معدؿ النمو أو اإلنتاجية األوروبية ،ومع المشكالت االقتصادية لجأت
اإلقتصاديات األلمانية والفرنسية لمرجوع إلى استخداـ أشياء مخالفة لمقوانيف التي تحكـ الوحدة
اإلقتصادية األوروبية ،ولكؿ ىذه المشاكؿ الداخمية التي تحدث داخؿ االتحاد األوروبي فتحدث عف
000

ذلؾ أستاذ العالقات الدولية بجامعة برينستوف البروفيسور جوف ايكنبري عف رؤية أكثر عف قدرة النظاـ
الحالي العالمي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عمى القيادة باالستم اررية ولمدة طويمة رغـ محاوالت
الصيف واالتحاد األوروبي منازعة أمريكا لمقيادة العالمية( .عبد اهلل0999 ،ـ ،ص )30-69

 4.2.4روسيا:
عرفت العالقات الروسية – األمريكية مراحؿ مختمفة مف التوتر ،فبعد انتياء الحرب األيديولوجية بيف
المعسكريف الرأسمالي واالشتراكي ،تشكمت مراحؿ جديدة مف الشد والجذب بيف القطبيف الروسي
واألمريكي ،تمتيا حرب القوقاز واستقالؿ كوسوفو وتجارب روسيا الناجحة لمصواريخ العابرة لمقارات،
حيث ترغب روسيا وضع حد لمتفرد األحادي األمريكي في شؤوف العالـ ،وفي ىذا السبيؿ بدأت
موسكوتسارع إلى تكثيؼ كؿ ما مف شأنو الظيور بمظير القطب اآلخر والسعي لإلعتراؼ بيا،
وبخاصة عندما نشرت واشنطف بعض مف مخططاتيا لنشر الدروع الصاروخية في أوروبا في بولندا
وتشيكيا ،وىوالموقؼ الذي شكؿ ش اررة إطالؽ سمسمة المواقؼ الروسية ما حمؿ في طياتو سباقاً جديداً
لمتسمح وأعطى إشارات أخرى نحوتعمد موسكو إلثارة المزيد مف فصوؿ حرب باردة جديدة قبؿ انتياء
والية الرئيس بوتيف في السمطة ،وبيدؼ ضماف استمرار وتواصؿ نيجو في التعاطي مع الواليات
المتحدة ،إال أف تنافساً جدياً بيف مصالح قومية متضاربة ال يمكنو أف يخفي شكالً مف أشكاؿ الحرب
الباردة المتواصمة منذ سنوات القرف الفائت ،وىي الحرب التي ورثتيا الرأسماليات العالمية في أعقاب
حربيا الدامية الساخنة ،ولذلؾ يرى البعض أف الحرب عمى برودتيا المنخفضة تتواصؿ لكف األسباب
والمسميات تختمؼ ،وذلؾ عمى خمفية فشؿ التوصؿ إلى تسويات مقبولة وراسخة إزاء العديد مف
الممفات الموروثة والجديدة في عالـ أحادي القطبية ،حيث سعت روسيا لبناء اقتصاد قوي وعممت عمى
الخروج مف فرديات ضعفيا السياسي الذي تركيا نظاـ بوريس يمسف تغوص فيو لتواجو الغرب الذي
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تعاطى معيا كرجؿ مريض عمى غرار التعاطي الذي ساد مع الدولة العثمانية ،إال أف صعود العدوانية
األمريكية ما بعد أحداث  00سبتمبر6000ـ والتمويح بأىدافيا اإلمبراطورية عبر قوة عسكرية أحادية
البد ليما مف أف يدفعا بقية األطراؼ األخرى إلى الدخوؿ لحمبة المنافسة مما أدى الحتداـ
طاغية كاف ّ
المنافسة عمى قيادة العالـ الذي مازالت الواليات المتحدة مسيطرة عميو ،وتوجيت روسيا نحو تطوير كؿ
أنظمة التسمح الباليستية والتقميدية والنووية ،وذلؾ كرد عممي عمى نوايا واشنطف لنشر الدروع
الصاروخية ،وتعتبر ىاتيف الخطوتيف توجياً عممياً نحو سباؽ التسمح ،وبذلؾ أصبح لروسيا قدرات
اقتصادية عالية بفضؿ عقود الغاز المرتفعة وعقود الغاز واستثمارات أخرى أتاحت تدفقات مالية ىائمة،
ولكف بالرغـ مف ذلؾ لـ تستطع روسيا اقناع العالـ بأنيا تستطيع قيادة النظاـ العالمي اآلف لموازنة
السيطرة األحادية األمريكية ىنالؾ قوى أخرى أيضاً ليا أدوار أقؿ في النظاـ العالمي مثؿ الياباف
وألمانيا ،حيث تعتبراف مف القوى االقتصادية الكبرى في العالـ ،وتعتبر الصناعة ىي القطاع المييمف
عمى اقتصادىا ،بينما يشغؿ القطاع الزراعي حجماً أقؿ في اقتصادىا،ويرى عمماء العالقات الدولية أف
الياباف لدييا ضعؼ كبير في الجانب العسكري ،وىذا ما يضعؼ دورىا عمى المستوى العالمي ،حيث
إف القوة ىي المقياس الحقيقي لمتأثير والسيطرة في الساحة الدولية (رشواف6005 ،ـ).
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الخالصة:
إف طبيعة التغيرات التي طرأت عمى اىتمامات النظاـ الدولي خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر
مف سبتمبر (6000ـ) ،والحرب التي أعمنتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى اإلرىاب مطالبة المجتمع
الدولي بالوقوؼ إما معيا أو محور الشر الذي حددتو لمقضاء عمى اإلرىاب ،واتخاذىا خطوات فردية
بعيدة عف اإلرادة الدولية والمجتمع الدولي ساىـ في بداية وضع إرىاصات جديدة لتشكؿ نظاـ دولي
جديد ،إضافةً إلى التغيرات الداخمية التي طرأت عمى الواليات المتحدة األمريكية مف أزمات داخمية،
وارتفاع حجـ العجز في الموازنة العامة مقارنة بارتفاع مستوى النمو االقتصادي لدوؿ أخرى كالصيف
وروسيا والياباف ساىـ في ترسيخ بداية انتياء التفرد األمريكي بالسيطرة عمى النظاـ الدولي أو بمعنى
أدؽ بداية نياية انتياء نظاـ األحادية القطبية والتحوؿ إلى نظاـ متعدد األقطاب ،وقد برز ذلؾ في
المؤتمرات االقتصادية واالنقساـ الحادث ما بيف الواليات المتحدة األمريكية وحمفاؤىا والصيف روسيا
وحمفاؤىا  ،وأف ىناؾ تطورات جوىرية حدثت عمػى مػستوى النظػاـ الدولي منذ سقوط االتحاد السوفياتى
إلى أف نصؿ لصياغة جديدة لمنظاـ الػدولي .
وبذلؾ فإف المرحمة الحالية ىي مرحمة إرىاصات تشكيؿ نظاـ دولي جديد لـ تتحدد معالمو بعد،
ولكنيا في طوؿ التشكؿ والتكوف ،ينقسـ خالليا المجتمع الدولي حوؿ معسكريف رئيسييف يتمثؿ األوؿ
في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وحمفاؤىـ ،وروسيا والصيف وحمفاؤىـ كمحور تاني ،كما نصؿ
إلى أف السياسة الخارجية ذات طبيعة معقدة نظ اًر لمبيئات المختمفة التي تتعامؿ فييا ومعيا الدولة في
إطار توجيييا لػسياساتيا الخارجية كما أف الواليات المتحدة األمريكية مف خالؿ مقوماتيا المختمفة،
تعتبر الدولة األكثػر تأثي اًر في تفاعالت النظاـ الدولي ،إلى جانب بعض القػوى الدوليػة األخػرى كاليابػاف
واالتحاد األوروبي ،والى حد ما الصيف ،وىي كميا تعتبر دوال مػؤثرة فػي مختمػؼ التفاعالت الدولية،
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غير أف الواليات المتحدة األمريكية تبقى األكثر تأثي اًر في النظػاـ لدولي لما بعد الحرب الباردة ومختمؼ
اء أكاف باسػتخداـ القوة المينة أـ القوة العسكرية والتدخؿ العسكري
تفاعالتو وسموكيات الدوؿ فيو .سو ً
أوحتى التدخؿ ألغراض إنسانية.
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 5لفال خلام
إا اصا لوح ل يف لنظا ليدلي
( دجتا ا د ملالمح د لسنا د ما )
 مقدمة. 5.1المبحث األوؿ -التغير في النظاـ الدولي (االتجاىات والسمات).
 5.2المبحث الثاني -أزمات توضح التحوؿ في النظاـ الدولي (الدور
الروسي).
 -خالصة.

مقدمة:
تحدث التحوالت في النظاـ الدولي مف خالؿ التطور في ميزاف القوى الدولي إما بالتوازف في القوة
ما بيف قوتي ف كفترة الحرب الباردة ما بيف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،أو باختالؿ
ميزاف القوة لصالح قوة عظمى كفترة القطبية األحادية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية لمعالـ ما بعد
انييار االتحاد السوفيتي ،أو بوجود عدة قوى متوازنة كفترة الحرب العالمية األولى والثانية.
وفي ظؿ الحديث عف وجود إرىاصات تحوؿ في النظاـ الدولي الحالي مف القطبية األحادية إلى
التعددية القطبية التي ال تزاؿ في طور التشكيؿ ،فإف أىـ ىذه اإلرىاصات التي يمكف أف تؤكد وجود
ىذا التحوؿ يكمف في سموؾ الدوؿ ذات القدرات التي تمكنيا مف اعتبارىا قوة عالمية ليا مكانتيا عمى
المستوى الدولي ،تمكنيا مف اعتبارىا قطباً مف أقطابو.
وقد تعددت الممفات التي برزت في اآلونة األخيرة ،ولعبت فييا العديد مف الدوؿ كروسيا والصيف
واالتحاد األوروبي دو اًر في حميا ،أو في إنشاء تحالفات وتكتالت اقتصادية وسياسية ،مثؿ :منظمة
شنغياي التي ضمت( :الصيف ،وروسيا ،كازاخستاف ،أوزباكستاف ،طاجيكستاف ،قيرغيزيا) ،وقد
انضمت ليما في عاـ (6005ـ) اليند وباكستاف ،والتي بتوسعيا مف الممكف أف يكوف ليا دور موازف
لممؤسسات الدولية التي تشكمت بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،والتي تقع تحت السيطرة الغربية،
إضافةً إلى مجموعة بريكس والتي تضـ( :روسيا والصيف والب ارزيؿ واليند وجنوب أفريقيا) ،والتي مف
أىـ أىدافيا إعادة تشكيؿ النظاـ الدولي والخروج مف حالة األحادية القطبية ،أو مف خالؿ األزمات
التي وقعت في العشر سنوات األخيرة والتي لعبت فييا دو اًر مؤث اًر كاألزمة السورية والجورجية وأزمة
أوكرانيا وضـ القرـ.
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تطرح الدراسة في ىذا الفصؿ اتجاىات النظاـ الدولي الجديد ،ومالمح وأبعاد التغير في النظاـ
الدولي األحادي القطبية ،وسمات ومعالـ النظاـ العالي الجديد ،وأزمات توضح إرىاصات التحوؿ في
النظاـ الدولي.
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 5.1المبحث األوؿ
التغير في النظاـ الدولي (االتجاىات والسمات)
 5.1.1مالمح وأبعاد التغير في النظاـ الدولي:
تغير جوىري في ىيكؿ النظاـ الدولي نحومزيد مف
تتسارع التطورات الدولية التي تشير إلى ّ
التعددية عمى الصعيديف االقتصادي واالستراتيجي ،وعكست قمة العشريف األخيرة في أستراليا ومف
اضحا لمنظاـ
قبمي ا قمة منتدى التعاوف االقتصادي آلسيا والمحيط اليادي (آبيؾ) في بكيف،
تحديا و ً
ً
جادا نحوتغييره مف جانب مجموعة مف الدوؿ تتقدميا
أحادي القطبية بقيادة الواليات المتحدة ،وتحرًكا ً
يبدوطبيعيا ،فتتبع تاريخ العالقات الدولية ،وتطورىا يؤكد أف سيطرة أي قوة
روسيا والصيف .وىوأمر
ً
عمى قمة النظاـ الدولي ميما طالت مدتيا إلى زواؿ ،كما تزايد الصعود الصينى عمى الساحة الدولية
حتى أضحى البعض يتحدث عف إمكانية وصوؿ الصيف إلى قمة النظاـ العالمى ،وأطمؽ البعض عمى
القرف الحالى ” القرف الصينى ” ،وتشير التوقعات إلى أف الصيف سوؼ تصؿ لقيادة النظاـ الدولى
بحموؿ (6065ـ) ويذىب البعض إلى أف ذلؾ سوؼ يتحقؽ فى منتصؼ القرف الحالى ،حيث قاد
انييار االتحاد السوفيتى في  66ديسمبر0990ـ(مثؿ تفكؾ االتحاد السوفييتي ونياية الحرب الباردة)
إلى فتح آفاؽ جديدة أماـ العديد مف القوى كاالتحاد األوروبى والصيف والياباف واليند لتمعب دور أكثر
فاعمية فى النظاـ العالمى الجديد ،ولعؿ المتتبع لمنظاـ العالمى يالحظ صعود وبروز الدور الصينى
عمى الساحة الدولية بشكؿ ممحوظ ،ويذىب البعض إلى إف الصيف سوؼ تصبح القوة األولى فى
النظاـ العالمى بحموؿ العاـ 6050ـ( .جودة6000 ،ـ) ،ويعتقد الباحث أف ذلؾ اليزاؿ مبك اَر برغـ عدـ
استحالتو في النظاـ الدولي.
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يقوؿ ريتشارد ىاس المفكر االستراتيجي األمريكي ورئيس مجمس العالقات الخارجية األمريكية أف
العالـ يتجو اآلف إلى نظاـ الالقطبية ،وىذا يعني حسب نظرتو والدة نظاـ مؤقت جديد وبالعودة إلى
التاريخ نالحظ أف القرف الماضي بدأ بنظاـ متعدد األقطاب ،ولكف بعد حربيف عالميتيف وعدد مف
النزاعات اإلقميمية والدولية أصبح ثنائي القطبية ومع إنتياء الحرب الباردة ،وسقوط االتحاد السوفيتي
دخؿ النظاـ العالمي إلى مرحمة األحادية القطبية األمريكية ،أما اآلف فقد حدث نوع مف التشتيت لمنفوذ
العالمي األمر الذي يشكؿ بداية المرحمة االنتقالية ،وىي مرحمة الالقطبية ،وذلؾ بسبب أف السمة
الرئيس ة الغالبة عمى طبيعة العالقات السائدة حتى العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف ،ترنوكما
يبدوالى الالقطبية أي نموعالـ التسيطر عميو قوة واحدة منفردة وال قوة غالبة أودولتاف عظيمتاف
متنافستاف ،وال حتى بضعة دوؿ أخرى عظمى قريبة أوقميمة في القوة والحجـ ،وانما عشرات الفاعميف
عمى المسرح الدولي ممف يمتمكوف أنواعاً مختمفة مف القوة ،وىذا ما يعد تحوالً بنيوياً عف مراحؿ
العالقات الدولية الماضية(.رشواف6007 ،ـ).
كما استطاعت مجموعة مف القوى العائدة والصاعدة تحجيـ الواليات المتحدة ،واعاقة حركتيا في
مواقؼ عدة كاف مف أبرزىا أزمة أوسيتيا الجنوبية عاـ (6008ـ) ،واألزمة السورية التي بدأت في
مارس (6000ـ) ثـ األزمة األوكرانية التي بدأت نياية (6003ـ) ،وما زالت تمقى بظالؿ واضحة ليس
فقط عمى العالقات الروسية الغربية وانما عمى مجمؿ النظاـ الدولي ،الذي يشيد تغيرات جوىرية تتمثؿ
أبرز مالمحيا في ثالثة أبعاد أساسية ،وىي( :الشيخ6005 ،ـ).
أوليا -أف خريطة القوى االقتصادية امتدت خارج أوروبا والواليات المتحدة ،ويميؿ ميزاف القوة
االقتصادية بوضوح لصالح القارة اآلسيوية في ضوء األجياؿ المتتابعة مف النمور اآلسيوية ،ففي
ممثال في الصيف التي تنافس بقوة لمصعود لممركز األوؿ ،والى جانب
آسيا ثاني أكبر اقتصاد عالمي ً
اقتصادا في العالـ ،حيث حققت دوؿ مثؿ اليند
الصيف والياباف يوجد في آسيا عشرة مف أكبر عشريف
ً
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عددا مف ىذه الدوؿ اآلسيوية تعمؿ جاىدة
وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا طفرات تنموية واضحة ،و ً
عالميا بفارؽ كبير ،بعد
عمى تطوير خارطتيا العسكرية ،فالصيف تعتبر ثاني أكبر إنفاؽ عسكري
ً
الواليات المتحدة ،وتنمو بيا الصناعات العسكرية وتتطور التكنولوجيا في ىذا المجاؿ بثبات ،وىناؾ
أربع دوؿ ذات قدرات نووية عسكرية في آسيا ،وىي الصيف واليند وكوريا الشمالية وباكستاف ،ودوؿ
لدييا قدرات نووية لالستخدامات السممية فقط ومنيا الياباف وكوريا الجنوبية( .أسامة6005 ،ـ)
ثانييا -إرىاصات انقساـ دولي جديد بيف كتمتيف مرة أخرى بمعطيات وأسس جديدة يغمب عمييا
الطابع المصمحي البراجماتي ،حيث االنضماـ إلى أي مف الكتمتيف طوعي عمى أساس تقارب المصالح
أيديولوجيا قصرًيا ،وتضـ الكتمة األولى الواليات المتحدة وشركاءىا في أوربا وآسيا،
والرؤى ،وليس
ً
وتضـ الثانية روسيا والصيف وشركاءىما في آسيا وأمريكا الالتينية مف الدوؿ غير الراضية عف
السياسات األمريكية ،وتتطمع لوضع أفضؿ في النظاـ الدولي ،وتعد مجموعة البريكس التي تضـ
روسيا والصيف والب ارزيؿ واليند وجنوب إفريقيا ويبمغ إجمالي ناتجيا المحمي  %60مف حجـ االقتصاد
العالمي ،وتمتمؾ ما بيف  %30إلى  %60مف المخزوف العالمي لمختمؼ الموارد ،ومنظمة شنغياي
لمتعاوف والتنسيؽ األمني التي تضـ روسيا والصيف ودوؿ آسيا الوسطى ،حجر زاوية ليذا المحور الذي
سيمتد لجذب شركاء إقميمييف في منطقة الشرؽ األوسط وغيرىا ،وقد عكست قمة منتدى التعاوف
االقتصادي آلسيا والمحيط اليادي (آبيؾ) األخيرة في نوفمبر ببكيف أحد أبعاد ىذا االنقساـ ،حيث
ركزت الواليات المتحدة عمى مبادرتيا بعنواف "الشراكة عبر المحيط اليادئ" التي تستيدؼ إقامة منطقة
تجارة حرة بيف  06دولة فقط وىي :أستراليا والواليات المتحدة وبروناي وتشيمي وكندا وماليزيا والمكسيؾ
ونيوزيمندا وبيرووسنغافورة وفيتناـ والياباف ،وتستبعد منيا روسيا والصيف ،في حيف ىاجمت روسيا
المبادرة واعتبرتيا محاولة جديدة مف الواليات المتحدة األمريكية لبناء ىيكمية تعاوف اقتصادي إقميمية
تعود بالمنفعة عمييا ،واعتبرت أنو مف المستبعد إقامة تعاوف اقتصادي تجاري فاعؿ بيف دوؿ
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جميعا
المجموعة في غياب العبيف إقميمييف كبيريف مثؿ روسيا والصيف ،وانو عمى دوؿ (آبيؾ)
ً
وعددىا  60دولة بحث كيفية بمورة منطقة تجارة حرة كبرى فيما بينيا ،وىوما تدعمو بكيف بشدة.
(الشيخ6005 ،ـ).
ميما عمى االستقطاب
ًا
كما تعتبر الطفرة الكبيرة في التعاوف االستراتيجي بيف روسيا والصيف
مؤشر ً
الدولي الجديد ،فقد كاف لقاء زعيمي البمديف في نوفمبر (6004ـ) عمى ىامش قمة منظمة دوؿ آسيا
والمحيط اليادي ىوالخامس خالؿ عاـ (6004ـ) ،وتخمؿ ذلؾ وأعقبو زيارات عدة لمسئوليف مف
الجانبيف ،كاف مف أبرزىا زيارة رئيس مجمس الدولة الصيني "لي كو تشيانج" إلى روسيا خالؿ الفترة ما
بيف  06و 04أكتوبر (6004ـ) ،والتي وقع خالليا  38اتفاقية مشتركة لمتعاوف في مختمؼ المجاالت.
كثير عمى الصيف في إطار توجييا لتنويع أسواؽ الطاقة الروسية حتى ال تكوف رىينة
وتعوؿ روسيا ًا
ّ
لمتيديدات الغربية بتخفيض واردات الطاقة مف روسيا ،وكاف مف بيف االتفاقات الموقعة بيف البمديف
اتفاؽ حكومي بشأف إمدادات الوقود األزرؽ عبر أنبوب "قوة سيبريا" وىوالخط الشرقي لتوريدات الغاز
سيزود مناطؽ الصيف الشرقية الصناعية بالغاز ،وىي اتفاقية ضرورية
الروسي إلى الصيف ،الذي
ّ
ومكممة لممضي قدما في تنفيذ اتفاؽ توريد الغاز الروسي لمدة  30عاماً بقيمة  400مميار دوالر الذي
تـ توقيعو بيف الطرفيف في مايو .6004كما اتفؽ البمداف عمى مقايضة عممتي البمديف ،الروبؿ واليواف،
بديال عف الدوالر .وسيكوف ليذا تداعياتو بالتأكيد عمى
واستخداميما في الحسابات التجارية الثنائية ً
االقتصاد األمريكي خاصة في حاؿ نجاح التجربة وتوسيع نطاقيا لتشمؿ دوالً أخرى غير راضية عف
النظاـ االقتصادي والمالي الحالي ،نظاـ "بريتوف وودز" الذي وضعتو الواليات المتحدة وحمفاؤىا
الغربيوف منتصؼ األربعينيات مف القرف الماضي.ونظاـ الكتؿ الجديد ليس نظاماً جامداً كسابقو خالؿ
الحرب الباردة ،ولكنو يتسـ بالمرونة بحكـ أساسو المصمحي ،وبعده عف األيديولوجيات والقوالب
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الجامدة .ولذا فإف الدوؿ المنتمية إلحدى الكتؿ قد ترتبط بشراكات وعالقات تعاوف وتفاىمات مع الدوؿ
في الكتمة األخرى وفقًا لتوافؽ المصالح بيف الجانبيف(.زغيب6004 ،ـ)
ثالثيا -إف روسيا تعتبر قاطرة معسكر التحدي لمواليات المتحدة ،وذلؾ بعد ما يزيد عمى عقد
مف انييار القدرات الروسية وانكفاء موسكوعمى أزماتيا الداخمية المتفاقمة ،وما اقترف بذلؾ مف
تراجع في دورىا اإلقميمي ومكانتيا الدولية ،وقبوليا بقيادة الواليات المتحدة لمعالـ في إطار نظاـ دولي
سياسيا ومنيارة اقتصادياً ،وأكد القادة
أحادي القطبية .فقد خرجت روسيا مف الحرب الباردة ميزومة
ً
ار أنو ال عودة لمشيوعية وصراع النفوذ ،وسمموا بالنيج األمريكي في إدارة األزمات والقضايا
الروس مرًا
الدولية واإلقميمية ،والذي انطوى في الكثير مف الحاالت عمى مساس بالمصالح الروسية ،وأبرزىا
الضربات األمريكية عاـ (0999ـ) عمى صربيا حميؼ روسيا وامتدادىا العرقي والديني والثقافي في
دفاعا عنيا .كما قبمت موسكو بتمدد النفوذ األمريكي
أوربا ،والتي دخمت روسيا الحرب العالمية األولى ً
في الجميوريات السوفيتية السابقة ،والذي وصؿ حداً غير مسبوؽ مف التغمغؿ العسكري واالقتصادي لـ
متصور في منطقة كانت جزًءا مف االتحاد السوفيتي ،وال تزاؿ تمثؿ المجاؿ الحيوي لروسيا
ًا
يكف
االتحادية ،إال أف قبوؿ روسيا بالزعامة األمريكية لـ يكف عف قناعة أو رضاً مطمؽ بوضع روسيا
ودورىا ،وما كاف صمت روسيا عف الييمنة األمريكية سوى ستار مرف يخفي عزـ واصرار الرئيس
الروسي بوتيف عمى إعادة روسيا لمكانتيا ،ووضع حداً لمتيديد األمريكي لممصالح الروسية متى سنحت
الفرصة وسمحت القدرات الروسية بذلؾ .وعقب عقد طاحف مف االنييار االقتصادي ،وعدـ االستقرار
السياسي خالؿ التسعينيات بدأت روسيا في استعادة عافيتيا ،ومع نياية العقد المنصرـ كانت روسيا قد
اقتصاديا وعسكرًيا .وأخذت تعد العدة لتغيير قواعد إدارة
عادت لمصاؼ القوى الكبرى الفاعمة والمؤثرة
ً
العالقات مع الغرب التي ال تتفؽ مع المصالح والمكانة الروسية ،وفى مقدمتيا انفراد الواليات المتحدة
باتخاذ القرار الدولي ،وفرض اإلرادة األمريكية عمى الدوؿ والشعوب ،وتسيير األزمات والقضايا الدولية
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واإلقميمية وفؽ مسار أوحد يتفؽ والمصالح األمريكية وحسب ىذا في الوقت الذي شعرت فيو واشنطف
أمر غير قابؿ لمتحدي أو التغيير (الشيخ،
تصدرىا قمة النظاـ الدولي ًا
بنشوة النصر واعتبرت أف
ّ
6005ـ).

 5.1.2اتجاىات النظاـ الدولي الجديد:
االتجاه األوؿ :يرى ىذا االتجاه أف النظاـ الدولي يقوـ عمى كيفية توزيع القدرات وترتيب الوحدات
صنؼ ىذه القدرات عمى أنيا
في النظاـ الدولي حتى داخؿ االتجاه الواحد انقسموا إلى فريقيف ،فريؽ ّ
قوة عسكريو مييمنو تسيطر عميو الواليات المتحدة األمريكية بال منازع ،والفريؽ الثاني يرى بأف ىيكؿ
النظاـ الدولي ىو متعدد األقطاب ،ويعود ذلؾ لتراجع القوة االقتصادية لمواليات المتحدة األمريكية أماـ
التكتالت االقتصادية الصاعدة كاالتحاد األوروبي ،والصيف ،اليند( .القطري6004 ،ـ ،ص)39
االتجاه الثاني :ينطمؽ أنصاره في التحميؿ بأنو يجب التمييز بيف مستوييف لمتحميؿ ىما المستوى
االستراتيجي العسكري ،وىذا يقوـ عمى أف الواليات المتحدة وروسيا ستظالف تتمتعاف بموقعيما العالمي
المتميز عمى المستوى العسكري واالستراتيجي في ظؿ استم اررية الثنائية القطبية( ،مطر ،ىالؿ،
6000ـ ،ص ،)40وفى المستوى الثاني االقتصادي ىو نظاـ متعدد األقطاب عمى افتراض أف الواليات
المتحدة األمريكية وروسيا لف تفك ار في بناء قوتيما العسكرية( .الشرعة6000 ،ـ ،ص)4
االتجاه الثالث :مف الناحية الفكرية تتعارض مدرستاف في العالقات الدولية في فيـ االتجاىات
التي ظيرت بعد الحرب الباردة ،األولى المدرسة الواقعية الجديدة لكينيث والتز التي تركز في التغير
عمى مستوى الفاعؿ الدولي وبالتالي ال يوجد تغير عمى مستوى النظاـ الدوليحتى ،واف حدث تغير فيو
محدود ولف يؤثر بشكؿ حاسـ في استقرار البنياف الدولي ،ويؤكد مايكؿ ىاس بأف النظاـ الدولي أحادي
القطبية ىو أكثر استق ار ار بحكـ القوة المييمنة ليذا القطب ،أما المدرسة الثانية فيي تتجو إلى أف النظاـ
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الدولي يشيد التغير في العمؽ ،وعميو يجب إعادة النظر في دور الدولة التي لـ تعد الفاعؿ المركزي
في العالقات الدولية"( ،القطري6004 ،ـ ،ص  ،)40وبالتركيز عمى متغير القوة فيناؾ فريقاف يحمّؿ
كؿ واحد منيما النظاـ الدولي لما بعػد الحرب الباردة حسب معطياتو ،فريؽ يعطي األولوية لمقوة
العسكريػػة ،وفريؽ يركػز عمى عناصر القوة االقتصادية والسياسية.
 5.1.3سمات ومعالـ النظاـ الدولي الجديد:

ىناؾ العديد مف السمات والمعالـ التي تبرز طبيعة النظاـ الدولي الجدي والتي يمكف إبرازىا
عمى النحو التالي:
.0عدـ االستقرار :عمى الرغـ مف انتياء الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفييتي ،وصعود
الواليات المتحدة عمى قمة اليرـ السياسي الدولي إال أف ذلؾ لـ يؤد إال لمزيد مف الصراعات ،كالصراع
السابؽ في البوسنو واليرسؾ واقميـ كوسوفو ،وأزمة الخميج العربي وتداعياتيا عمى النظاـ اإلقميمي
العربي ،والصراع العربي اإلسرائيمي باإلضافة إلى األزمة المالية العالمية في سبتمبر6008ـ
 .6االعتمادية الدولية المتبادلة :يتميز العالـ بتشابؾ المصالح وتداخؿ الحاجات نتيجة التقدـ
العممي والتكنولوجي ،مما أوجد ميالً لموحدات الدولية إلى إشباع حاجاتيا في المجاالت المختمفة مما
دفعيا إلى الدخوؿ في تفاعالت تعاونيو وباالتجاه إلى جعؿ اعتمادىا عمى بعضيا بشكؿ تصاعدي.
(خيري6000 ،ـ).
 .4خاصية عدـ التجانس :النظاـ الدولي يتكوف مف وحدات سياسيو متباينة ومختمفة في
اإلمكانات والقدرات مف حيث القوة والحجـ ،فيناؾ فجوة دائمة تفصؿ بيف الدوؿ في مجالي توزيع الثروة
والقوة ،وتعكس حالة الالتجانس في تنوع وعدد وقدرة الفاعميف الدولييف ،ىذا التنوع أوجد شبكة معقدة
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مف التفاعالت حيث أصبح مف الصعوبة ضبطيا كالوحدات الدولية العظمى المييمنة باإلضافة إلى
زيادة نشاط المنظمات اإلقميمية التي تبحث عف األمف والرفاىية( .فيمي0997 ،ـ ،ص )008-006
 .3معضمة األداء :وتتثمؿ بتنازع االختصاص السيادي بيف وحدات النظاـ األساسية (الدوؿ(
ومؤسساتو المختصة بالحفاظ عمى استق ارره واستم ارريتو ،وىذا يظير لمعياف عندما تتعارض ق اررات
األمـ المتحدة مع سياسات الدوؿ الكبرى ،فالمصالح والتوازنات الدولية ىي التي تعمو فوؽ القانوف
الدولي مما جعؿ التنظيـ الدولي قاص اًر في أدائو الوظيفي( .الخزرجي6006 ،ـ ،ص )607-606
 .1تعدد الفاعميف الدولييف :إف المعطيات التي فرضيا الواقع الدولي مف تصاعد قوى ذات ثقؿ
اقتصادي وسياسي متناـ أصبحت محددات ال يمكف لمواليات المتحدة األمريكية غض الطرؼ عنيا،
وفي سبيؿ البحث عف مصالحيا ربما تجد مف األفضؿ أف تتالقى مصالحيا مع مصالح ىذه القوى
المتنامية ،لتعيد تشكيؿ النظاـ أحادي القطبية إلى نظاـ متعدد األقطاب ،غير أف الواليات المتحدة
األمريكية ال تسعى إلى تأسيس نظاـ متعدد األقطاب بقدر ما تسعى إلى احتواء القوى الصاعدة خاصة
الصيف.)Drezner, 2007) .
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 5.2المبحث الثاني
التحوؿ في النظاـ الدولي (الدور الروسي)
أزمات توضح
ّ
 5.2.1التحوؿ في النظاـ الدولي (الدور الروسي):
لروسيا أىمية كبيرة؛ فيي ليست فقط قوة عالمية عظمي بسبب قدراتيا العسكرية الكبيرة وال
مساحتيا الشاسعة ،وال مواردىا االقتصادية ،والقدرات العممية والتكنولوجية التي تمتمكيا ،ولكف تحتؿ
ىذه المكانة العظمي بسبب ما شيدتو خالؿ العاـ (6000ـ) منذ تولي الرئيس فالديمير بوتيف رئاستيا
حتي اآلف مف استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه اإلصالح لمعودة إلي مسرح السياسة العالمية
السياسية بعد معاناتيا مف التفكؾ واالنييار لسنوات طويمة حيث أضحت عمي حافة التجزئة واإلنقساـ
واالنفصاؿ بعدما كانت امبراطورية كبري أثناء االتحاد السوفيتي ،وتتضاعؼ أىمية روسيا بالنظر إلى
ميراثيا مف االتحاد السوفيتي الذي كاف يعتبر قطباً عالمياً في ظؿ الثنائية القطبية لعدة قروف ،وحتي
بالرغـ مف انتياء صراع القطبية وظيور التعاوف العالمي إال أنو ما زالت المواقؼ الروسية تمعب الكثير
مف التأثيرات عمى مجمس األمف ،وفي السنوات األخيرة تبنت روسيا العديد مف المواقؼ في السياسة
الخارجية أدت إلى إحياء اآلماؿ والتطمعات بعودة التوازف إلى قمة العالـ ،و تعتبر مواقؼ السياسة
الروسية في الشرؽ األوسط بوجو خاص مثير لالنتباه والجدؿ مع استمرار دعميا لنظاـ بشار األسد
لمدة ثالث سنوات( .سالمة6006 ،ـ)
وقد ازدادت فاعمية الدور الروسي مع وصوؿ الرئيس فالديمير بوتيف إلى الحكـ عاـ (6000ـ)،
وعمى كاىمو عبء ثقيؿ ،وىو انتشاؿ روسيا مما تعانيو مف تدىور في شتى المجاالت ،ليس ىذا
فحسب بؿ واستعادة مكانة روسيا اإلقميمية والدولية لتعود فاعالً قوياً عمى الساحة الدولية ،وبالفعؿ فقد
بدأت روسيا تحت قيادة بوتيف في المضي قدما نحو استعادة مكانتيا الدولية ،وشيدت روسيا صعوداً
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قوياً عمى كافة األصعدة مما دفع بعض المحمميف إلى القوؿ بأف العالـ في طريقو ليشيد حرباً باردة
جديدة ،ويمكف القوؿ بأف الصعود الروسي بدأ يبرز بشدة ،ويتضح في الفترة الثانية لحكـ بوتيف خاصة
منذ عاـ 6006ـ ،حيث يعتبر إيفغيني بريماكوؼ أف روسيا بدأت عاـ 6006ـ مرحمة جديدة في
نيوضيا تتميز بالقطيعة مع السياسات السابقة التي سادت منذ انييار االتحاد السوفييتي ،عمى صعيد
العالقات الروسية الداخمية وعمى صعيد العالقات الروسية الخارجية .وبرأي ىذا السياسي الروسي
المخضرـ ،فإف الرئيس بوتيف انكب عمى أمريف أساسييف :األوؿ ىو إحكاـ سيطرة الدولة عمى ثروات
روسيا الطبيعية ،ليقطع بذلؾ مع العديد مف مكونات النظرية النيوليبرالية فيعيد لمدولة دورىا في تنظيـ
االقتصاد وادارة التنمية في األقاليـ؛ والثاني ىو العمؿ عمى تجديد القدرة العسكرية الروسية ،وعودتيا
إلى لعب دور متعاظـ عمى المسرح الدولي باالستناد إلى ثرواتيا الطبيعية ،ومع مجيء فالديمير بوتيف
وضع توجيات جديدة في السياسة الخارجية تعمف أف سنوات الضعؼ والميانة قد انتيت ،وتطالب
الواليات المتحدة والغرب بأف تعامؿ روسيا باحتراـ كقوة ليا مكانتيا ودورىا العالمي( ،األصفياني،
0990ـ ،ص  ،)064ويمكف إبراز أىـ مالمح التوجيات الجديدة في السياسة الخارجية الروسية فيما
يمي( :شمبي6009 ،ـ ،ص)657 -656
أوالً -العمؿ عمى بناء القوة الذاتية الروسية بشكؿ مستقؿ عف النماذج الغربية الجاىزة ،والنظر
إلى تمؾ القوة وحدىا عمى أنيا المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية .وقد عبر بوتيف عف ذلؾ في
خطابو أماـ البرلماف الروسي في مايو سنة 2005ـ بقولو" إف روسيا دولة تصوف قيميا الخاصة
وتحمييا ،وتمتزـ بميراثيا وطريقيا الخاص لمديمقراطية .وأضاؼ أنو ‘لف يتحدد وضعنا في العالـ
الحديث إال بمقدار نجاحنا وقوتنا" .وفي ىذا السياؽ رفضت روسيا التعميقات األمريكية عمى التطور
الديمقراطي في روسيا.
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ثانياً -معارضة الغزو األمريكي لمعراؽ سنة 2003ـ بدوف ترخيص مف مجمس األمف .وفي ىذا
الميداف ،نسقت روسيا سياستيا مع مابدا ليا أنو معارضة ألمانية  -فرنسية لمسياسة األمريكية.
ثالثا -انتقد الرئيس بوتيف السياسة األمريكية األحادية واالنفرادية ،وطالب بإنشاء نظاـ عالمي
ديمقراطي أي متعدد األقطاب ،وبتقوية دور القانوف الدولي ،وفي مناسبة االنتصار السوفيتي في
ستالينجراد عمي النازية ،أشار بوتيف إلي أف األخطار التي شكمتيا النازية لـ تختؼ ،وانما اتخذت
أشكاال جديدة‘ .فأفكار الرايخ الثالث التي تتسـ باحتقار البشر ،والسعي لمييمنة عمى العالـ مازالت
قائمة’ ،مما كاف يعد إشارة إلى أف الخطر األمريكي يعادؿ الخطر النازي.
رابعاً-عارض بوتيف إنشاء الواليات المتحدة األمريكية لمدرع الصاروخية والمحطة الرادارية في
بولندا وجميورية التشيؾ ،حيث اعتبر أف الدرع والمحطة ليستا موجيتيف ضد إيراف ،وانما ضد روسيا
ذاتيا.
خامساً -سعت روسيا إلي تقميص النفوذ األمريكي في آسيا الوسطي ،وطالبت الواليات المتحدة
بسحب قواعدىا العسكرية في أوزبكستاف وقيرغيزستاف ،وبالفعؿ نجحت مف خالؿ عالقاتيا الجديدة مع
أوزبكستاف في إنياء الوجود العسكري األمريكي في تمؾ الدولة.
سادسا :سعت روسيا الى بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع الصيف في إطار منظمة
شنغياي لمتعاوف ،والتي تضـ دوؿ آسيا الوسطي ،عدا تركمانستاف ،وشمؿ ذلؾ مشاركة نفطية لمد
خطوط نقؿ النفط الروسي مع سيبيريا إلى الصيف ،مع السعي الي إعطاء المنظمة بعداً عسكريا.
سابعاً -سعت روسيا إلى إعادة تقوية عالقاتيا مع دوؿ كومنولث (رابطة الدوؿ المستقمة) ،مف
خالؿ عدة أساليب ،بما فييا الدبموماسية ‘القسرية’ ،خاصة لدى الدوؿ ذات التوجو األمريكي في
سياستيا الخارجية .فقد نجحت في إعادة دوؿ آسيا الوسطي إلي حظيرة نفوذىا مف خالؿ دعـ نظميا
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ضد الحركات السياسية اإلسالمية المحمية المعارضة ،وتقوية عالقاتيا المؤسسية األمنية واالقتصادية
بيا.
ثامناً -سعت روسيا إلى االضطالع بدور أقوى في منطقة الشرؽ األوسط ،وتحوؿ بوتيف مف
سياسة الحياد السمبي إزاء قضايا المنطقة إلي سياسة المبادرات.

 5.2.2أزمة أوكرانيا (أزمة شبو جزيرة القرـ):
أعادت األزمة األوكرانية مصطمح الحرب الباردة مف جديد؛ فقد بدأت بالمواجية بيف األقطاب
الدولية؛ والصراع عمى النفوذ بيف القطب الغربي األوروبي واألمريكي الذي يريد استمرار السيطرة عمى
المقدرات العالمية ،والقطب الشرقي المتمثؿ في روسيا الذي بدأ ينيض مف جديد ،بعض اآلراء تقوؿ
إف الواليات المتحدة األمريكية ىي التي صنعت األزمة األوكرانية لغرض ضرب االقتصاد الروسي؛
وفي سبيؿ ذلؾ قامت الواليات المتحدة األمريكية بتقويض صادرات روسيا مف الطاقة ألوروبا؛
فالواليات المتحدة عندما قامت بتخفيض سعر النفط تريد تكرار ما حدث مع االتحاد السوفيتي في
مطمع السبعينات وأدى إلى انيياره ،وذلؾ في ظؿ اكتشاؼ الشركات األمريكية لمنفط الصخري بكميات
كبيرة وبتكاليؼ منخفضة نسبياً ليشكؿ إنتاجو حوالي ( )%69مف مجمؿ إنتاج النفط األمريكي ،أما
الغاز الصخري فيمثؿ حوالي ( )%40مف إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة وفؽ
تقديرات 6006ـ( .جودة6005 ،ـ ،ص )066-065
ت َذ ِّكر األزمة األوكرانية بالفعؿ بحقبة الحرب الباردة ،وواشنطف أصبحت مدركة بشكؿ متزايد بأف
السياسة الخارجية التي يعتمدىا الرئيس الروسي فالديمير بوتيف تتعارض مع مصالحيا ،ويرى ديموف
ويمسوف نائب رئيس مجموعة األبحاث “مجمس األطمسي” أف السياسة الخارجية الحالية لمروس تقوـ
عمى استعادة بعض النفوذ والييبة الروسية في العالـ ،وينتيج بوتيف ىذه االستراتيجية عبر اختبار
009

حدود التأثير األميركي .واإلدارة األميركية ال تخفي أيضا انزعاجيا مف الطموحات الجيوسياسية التي
عادت موسكو لمعمؿ عمييا ،وىو موضوع حساس أساسا منذ حرب صيؼ 2008ـ في جورجيا والدولة
التي أرادت الخروج مف فمؾ سياسة موسكو ،و بالتالي تتجو سياسة بوتيف ،وبعد ثالث سنوات مف
التيدئة النسبية مع واشنطف خالؿ فترة تولي ديمتري ميدفيديؼ السمطة ،إلى وضع حد ليذه السياسة
اليادئة بعد عودتو إلى الكرمميف ،ويبدو أف روسيا تتجو مجدداً إلى الصراع مع الحرب عمى كؿ ممؼ
مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي( .المصري2016 ،ـ)
انعكس الصراع الروسى األوروبى عمى أوكرانيا فى زيادة حدة االستقطاب بيف النظاـ والمعارضة
التى قامت بالتصعيد ،وساىـ أسموب يانوكوفيتش الخاطئ فى إدارة األزمة باستخدامو القوة المفرطة
لفض اعتصاـ ميداف االستقالؿ فى سرعة سقوطو ،خاصة بعد غياب روسيا ،عف اتفاؽ الحكومة
والمعارضة بإجراء انتخابات مب ّكرة ،حيث اكتفت بسحب سفيرىا وانتقاد المعارضة واتياميا بالسيطرة
عنوة عمى السمطة ،غير أف انتصار االتجاه األوروبى ال يعنى أنو حسـ المعركة ،فأوكرانيا بالفعؿ
ِ
متساو تقريبا بيف سكاف شرؽ وجنوب البالد ،الذيف يعتبروف أنيـ امتداد لروسيا ،وينحدر
منقسمة بشكؿ
معظميـ مف أصوؿ روسية ويتحدثوف لغتيا وأف مستقبميـ االقتصادى فى االنضماـ لالتحاد الجمركى
الروسى الذى يضـ أيضا بيالروسيا وكازخستاف ،وبيف سكاف الغرب والشماؿ ،الذيف يعيشوف وفقا
لمنمط األوروبى ،ويروف أف طموحاتيـ وأحالميـ بالرخاء سوؼ تتحقؽ مع االنضماـ لالتحاد األوروبي.
(أحمد6006 ،ـ)
حمـ روسيا في استعادة أمجاد االتحاد السوفيتي يمكف أف ينيار في صورة تحالؼ بيف أوكرانيا
الذي سعي رئيسيا ” يانكوفيتش ” لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي والغرب ،فبسبب أىمية أوكرانيا
يمكف أف يؤثر ما يحدث فييا مف توترات عمى أسعار الطاقة ،وأسعار القمح والذرة باعتبارىا مف أكبر
الدوؿ المصدرة ليما  .ومما يعقد مف األزمة األوكرانية أنيا حمقة صراع بيف ىوية روسيا وىوية أوروبا.
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حيث بدأ ىذا الصراع في نوفمبر عاـ 6003ـ عقب تعميؽ يانكوفيتش التوقيع عمى اتفاؽ التجارة الحرة
مع االتحاد األوروبي لتمييد الطريؽ في المستقبؿ أماـ انضماـ أوكرانيا لالتحاد ،مما عمؽ مف حدة
الصراع عمى المستوى الداخمي عاـ 6003ـ عقب تعميؽ يانكوفيتش التوقيع عمى اتفاؽ التجارة الحرة
مع اإلستقطاب ،وأيضا عمى المستوى الخارجي مع روسيا التي تعتبر أوكرانيا جزًء مف محيطيا الحيوي
ومف تشابكاتيا االقتصادية واالجتماعية وسداً منيعاً ال يمكف التخمي عنو أماـ التغمغؿ والتوسع الغربي
شرقاً لمحاصرتيا ،وما بيف أوروبا ومف بعدىا الواليات المتحدة األمريكية وسعييا الدائـ لجذب أوكرانيا
اقتصادياً واجتماعياً ،وتعود جذور األزمة السياسية األخيرة في أوكرانيا إلى نوفمبر 6003ـ؛ حيث بدأ
أنصار المعارضة احتجاجاً واعتصاماً مفتوحاً في ميداف االستقالؿ بكييؼ رداً عمي قرار الحكومة
تأجيؿ التوقيع عمى اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي ،واعتبر المحتجوف قرار الرئيس األوكراني
فيكتور يانوكوفيش تأجيؿ توقيع االتفاقية والتركيز بدالً مف ذلؾ عمي توسيع العالقات مع روسيا خروجاً
عف النيج الرامي لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي ،في يناير 6004ـ ازدادت حدة األزمة حيث قاـ
المحتجوف باالستيالء عمي المباني الحكومية في وسط كييؼ حتي تـ التوصؿ إلى اتفاؽ بيف الرئيس
والمعارضة عمى اإلفراج عف المعتقميف عمى خمفية االضط اربات مقابؿ انسحاب المحتجيف مف المباني
اإلدارية في كييؼ ،وتصاعدت األزمة التي أدت إلى قرار البرلماف األوكراني بعزؿ الرئيس االوكراني
وا َجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ،ولكف رفض الرئيس قرار العزؿ ووصفو بوصؼ انقالب  .جاء رد
البيت األبيض عمي قرار عزؿ الرئيس األوكراني بأنو سوؼ يعمؿ مع روسيا لبقاء ىذه الدولة موحدة،
واعطاء الشعب األوكراني حؽ تقرير مصيره  .أما رد فعؿ روسيا عمي قرار العزؿ إدارتو بعيداً عف
تدىور الوضع في أوكرانيا بسبب العديد مف الجماعات المتطرفة التي ترفض تسميـ السالح وتسيطر
عمى مدينة كييؼ) .جودة6005 ،ـ ،ص )069-068
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استغمت الواليات المتحدة األمريكية ونفوذىا السياسي المحتجيف األوكرانييف الذيف ليـ مطالب
واستياء مف نظاـ الحكـ ،واستخدمتيـ لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمبالد بحجة حماية الديمقراطيات
“بدعـ المعارضة التي صنعت بأيد خارجية ،وتسعى إلى السمطة في محاولة مف أمريكا إلعادة مشيد
الثورة البرتقالية إلى البالد ،وتقميص النفوذ الروسي وتوسيع نفوذىا السياسي بتأليب المعارضة
وتحريضيا عمى االحتجاج ،وىو ما بدأ واضحا حيف أرسمت الواليات المتحدة األمريكية فكتوريا نوالند
مسؤولة الشؤوف الخارجية األمريكية ولقائيا مع المحتجيف بميداف االستقالؿ ودعميـ ،أما روسيا فتنظر
ألوكرانيا باعتبارىا بمداً تابعاً ليا وامتداداً لمستعمراتيا ،فمنذ القرف التاسع عشر خضعت أوكرانيا
لإلمبراطورية الروسية ،لذا ترى أنو مف غير المقبوؿ التدخؿ فييا وىي التي تدعـ نظاـ الحكـ فييا ،كما
أنيا المصدر الرئيس لتزويدىا بمصادر الطاقة “فيي أكبر مستيمؾ لمطاقة بأوربا وتحصؿ عمى الوقود
النووي مف روسيا وتعتمد عمى طاقتيا النووية ،حيث تقع محطة زابوريجيا النووية لتوليد الطاقة بأوكرانيا
كما أف التجارة بيف كييؼ وموسكو ىي مف المصادر األساسية لتزويد االقتصاد األوكراني ،ومف جية
أخرى ىي المعبر الرئيس لتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا “وىو ما يزود االقتصاد الروسي ويقصر
المسافات وتكاليؼ النقؿ الباىظة” باإلضافة إلى منفذىا عمى البحر األسود الذي يستخدمو أسطوليا
البحري في مدينة سيفاستوبوؿ الميمة اقتصادياً والتي تضـ أسطوؿ البحر االسود الروسي وفؽ اتفاؽ
تأجير بيف الدولتيف وىو ما لف تفرط بو روسيا( .قاباني6006 ،ـ)
تطورت التظاىرات التي اندلعت في العاصمة األوكرانية كييؼ لممطالبة برحيؿ الرئيس األوكراني
فيكتور يانكوفيتش عف الحكـ التيامو بالفساد ،وبالفعؿ نجحت تمؾ التظاىرات الواسعة في إزاحة
إنجاز
ًا
اليا لمحكومة الروسية ،وبعد رحيمو حقؽ الغرب
يانكوفيتش عف الحكـ ،وقد كاف ىذا الرئيس مو ً
عزما عمى التقارب معيا،
ًا
كبير بوصوؿ سمطات موالية لو لسدة الحكـ في أوكرانيا ،وىي سمطات أكثر ً
مما يعني تحوؿ أوكرانيا لممعسكر الغربي بعد أف ظمت لعقود في المعسكر الشرقي ،ولذلؾ سارع
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االتحاد األوربي بتقديـ مساعدات عبر صندوؽ النقد الدولي تقارب ( )05مميار دوالر لمساعدة أوكرانيا
ونظر لشعور روسيا بخسارتيا ألوكرانيا في الوقت نفسو الذي تعاني فيو في
ًا
عمى الخروج مف أزمتيا،
سوريا ،سارعت إلى بسط ىيمنتيا عمى شبو جزيرة القرـ( .منشاوي6004 ،ـ)
وكاف رد فعؿ الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية عمى السموؾ الروسي بالنقد الدبموماسي
المكثؼ عمي روسيا والتيديد بفرض عقوبات عمييا ،وتـ وصؼ التدخؿ الروسي العسكري في أوكرانيا
بأنو مخالؼ لمقانوف الدولي ،واإلخالؿ بمبادئ وثيقة األمـ المتحدة التي تدعو لمسمـ واألمف الدولييف،
وقد التقي وزير الخارجية األمريكي جوف كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروؼ قبؿ يوميف مف
االستفتاء حوؿ إلحاؽ شبو جزيرة القرـ بروسيا؛ وأوضح أف روسيا ستواجو عواقب إذا بقيت غير راغبة
في العمؿ عمى التوصؿ إلى حؿ دبموماسي لألزمة األوكرانية ،وعمؽ كيري عمي موضوع االستفتاء بأف
روسيا يمكف أف تحترـ نتيجة االستفتاء عمى انفصاؿ القرـ دوف أف تمضي قدماً فيما سماه "سياسة
الضـ مف الباب الخمفي لإلقميـ األوكراني" ،و فقدت أوكرانيا السيطرة عمى إقميـ القرـ بعد انتشار قوات
روسية وانضماـ جؿ القوات العسكرية األوكرانية في المنطقة إلى الحكومة المحمية و جاء اإلعالف مف
برلماف شبو جزيرة القرـ بضـ شبو الجزيرة إلي روسيا واستقالليا عف أوكرانيا ،وبعد نتيجة االستفتاء
جاءت ردود الفعؿ الغربية باإلدانة والرفض ووصؼ عممية الضـ بأنيا عمؿ غير شرعي ،وسارعت
الواليات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات عمي روسيا بيدؼ الضغط السياسي مع استبعاد المجوء لمحؿ
العسكري ،في حيف أف روسيا وصفت العقوبات التي فرضتيا واشنطف بأنيا نوع مف االبتزاز السياسي.
(أحمد0995 ،ـ ،ص)076-069
مايفسر التحرؾ الروسي تجاه أزمة القرـ ىو األىمية البالغة ليذه الجزيرة لدى روسيا جيواستراتيجياً
ف يناؾ العديد مف المخاوؼ المباشرة عند الكرمميف خشية أف تندفع كييؼ نحو إلغاء "اتفاقية خاركوؼ "
بخصوص تمديد وجود القاعدة البحرية الروسية في ميناء سيفاستوبؿ في شبو جزيرة القرـ والتي مف
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المقرر أف تنتيي في 6007ـ ،ولكف تـ تمديدىا لعاـ 6064ـ مقابؿ قياـ روسيا بدفع  7مميارات دوالر
سنويا ،ومنح تخفيض بنسبة ( )%30عمى الغاز المصدر ألوكرانيا .وليذه الجزيرة أيضاً أىمية
متميز لمعديد مف السياح الروس واألوكرانييف والبولندييف
اً
إقتصادسة حيث تعد ىذه الجزيرة مكاناً سياحياً
واأللماف مف دوؿ البمطيؽ  .باإلضافة إلى المكاسب التي تحصؿ عمييا مف وجود العديد مف المناطؽ
الطبيعية واألنيار والمزارع الخضراء والجباؿ واألنيار ،باإلضافة إلى اإلكتشافات الجديدة مف الغاز
والبتروؿ والمعادف غير المستغمة حتي اآلف ،أما التحرؾ السياسي لمواليات المتحدة األمريكية تجاه أزمة
القرـ لـ يكف قائماً عبر خطة واضحة ،حيث ساعدت األزمة األوكرانييف عمي التخمص مف حاكـ فاسد
ولكنيا بكؿ تأكيد ليست عمى استعداد لتحمؿ عبء المشاكؿ االقتصادية في أوكرانيا ،باالضافة إلي أف
ىناؾ فرصة ضئيمة لتشكيؿ حكومة تخمو مف عيوب يانوكوفيتش ،فقد جاء التحرؾ األمريكي واألوروبي
بمثابة توجيو ضربة قوية لروسيا بسبب مواقفيـ العدوانية في العالـ وتذكيرىـ بمدى ضعؼ روسيا.
والعقوبات االقتصادية التي فرضتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى روسيا أدت إلى إعالف بوتيف في
 00سبتمبر 6004ـ لبحث المسائؿ المتعمقة بتحديث منظومة تسميح القوات المسمحة الروسية لمفترة
(6065 -6006ـ)( .أحمد0995 ،ـ ،ص )074-076
إف ضـ روسيا لجزيرة القرـ مثؿ صدمة قوية في الداخؿ األوروبي ،فقد استيقظ األوروبيوف أخي اًر
مما يسميو واضعو سياسة الناتو مف الغفمة األمنية ،التي ظيرت بوضوح أماـ التراخي األوروبي لمغزو
الروسي لجورجيا سنة 2008ـ ،عندما كانت روسيا عمى مقربة مف تصفية ميخائيؿ ساكاشفيمي،
وخذلت أوروبا الشعب الجورجي الذي كاف يطمح لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي والى حمؼ الناتو،
حينيا تعالت أصوات كثيرة تنبو األوروبييف إلى أف تخاذؿ القارة العجوز أماـ طموحات روسيا بوتيف،
التي أقدمت عمى قضـ جورجيا أماـ كؿ العالـ ستكوف لو تداعيات خطيرة ،وىوما حدث فعميا في 16
مف شير مارس 2014ـ ،عندما ضمت روسيا جزيرة القرـ في سابقة تاريخية لـ يحدث مثميا بعد
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غير تصورات كثيرة في أروبا عموماً ،وبأوروبا الشرقية
الحرب العالمية الثانية ،وىو األمر الذي ّ
خصوصاً ،حيث لـ تشيد أوروبا تغيرات في الحدود منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،عمى الرغـ مف
ظيور بؤر توتر في القارة ،لعؿ أبرزىا مشكمة كوسوفو ومولدافيا وجورجيا ،وىي المشكالت التي لـ
يكف يرى األوروبيوف فييا تيديداً حقيقياً ليـ ،باعتبار أف ما حدث لـ يؤد لقضـ أجزاء مف دولة وضميا
لدولة أخرى بقدر ما كانت تغيرات داخؿ الدوؿ ،لكف الذي حصؿ في القرـ يعد سابقة لـ تشيدىا أوروبا
منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،الشيء الذي ترؾ تداعيات كبيرة عمى الواقع الجيوسياسي والجغرافي
بأوروبا( .الوغميسي6005 ،ـ ،ص)34
لقد ألقت أزمة شبو جزيرة القرـ بظالليا عمى العالقات األوربية الروسية ،وكشفت تمؾ األزمة
عف ضعؼ االتحاد األوربي عمى الصعيد السياسي ،في الوقت الذي أعمنت فيو عف الوزف
الجيوسياسي لروسيا ،ويمكننا القوؿ إف روسيا قد اتخذت تمؾ الخطوة المتمثمة في ضـ القرـ مف أجؿ
عدة اعتبارات منيا؛ سعييا الستعادة مكانتيا العالمية ،إلى جانب ما تمثمو أوكرانيا مف أىمية سياسية
بالغة لروسيا ،فعبرىا تمر أنابيب الغاز إلى أوروبا ،كما أنيا تعزز مف حضور أسطوليا في البحريف
األسود والمتوسط ،ونتيجةً لتمؾ الخطوة مف الجانب الروسي ،قاـ االتحاد األوربي بفرض مجموعة مف
العقوبات عمى روسيا خوفًا مف تعاظـ الوجود الروسي في البحر األسود ،مما ييدد األمف األوروبي
بصفة مباشرة ويعرضو لمخطر ،وعمى الرغـ مف وجود عالقات بيف الجانبيف ،فإف التوجس بينيما مازاؿ
قائما ،فأوكرانيا لـ تعد مجرد ساحة لمتجاذب بيف روسيا وأوروبا فقط ،بؿ تحولت لساحة مواجية فيما
ً
بينيما ،يحاوؿ كؿ طرؼ فيو كسب أوكرانيا أو أجزاء منيا إلى صفّو ،وحماية نفوذه ودعـ اقتصاده
وتعزيز حضوره وضماف أمنو مف أي تيديد( .منشاوي6004 ،ـ)
ونتيجةً لألىمية الجغرافية الكبيرة لمقرـ ،حيث إنيا تقع عمى الضفة الغربية لبحر أزوؼ وتشرؼ
عمى مضيؽ كيرتش الذي يفصؿ بينيا وبيف البحر األسود ،ويتحكـ بمرور السفف التجارية والعسكرية
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إلى عدة موانئ روسية وأوكرانية وغيرىا ،كما أنيا عمى المستوى السياحي ،تشكؿ وجية رئيسة لمكثير
مف السياح الروس واألوكرانييف والبولندييف واأللماف وسياح دوؿ البمطيؽ ،إذ يزور القرـ ما بيف  3إلى
سنويا ،وعمى الجانب األمني والعسكري ،ىناؾ تواجد عسكري روسي يتمركز في ثالث
 5مميوف سائح
ً
قواعد أىميا قاعدة سيفاستوبؿ التي تشتمؿ عمى أربعة خمجاف مائية ،كما يصؿ إجمالي عدد القوات
الروسية الثابتة فييا إلى  04000جندي ،ونتيجةً ليذه االعتبارات السابقة باإلضافة إلى خوؼ روسيا
مف التيديد األوربي ليا ،جاء التدخؿ الروسي بيدؼ معمف ،وىو حماية األغمبية الروسية في شبو
الجزيرة ،مستغمة انشغاؿ كييؼ بمؿء الفراغات السياسية واألمنية والعسكرية في الو ازرات وغيرىا مف
المؤسسات بعد عزؿ يانكوفيتش ،وبعد اجتياح روسيا لمقرـ ،أعمنت عف إجراء استفتاء عمى ضـ شبو
الجزيرة لروسيا ،وبالفعؿ ضمت روسيا الجزيرة إلييا ،مما منحيا سيطرة شبو كاممة عمى سواحؿ
وأراضي اإلقميـ ،وىذا قد مكنيا مف نشر دفاعاتيا في جميع أرجائيا ،ويمكننا القوؿ إف النجاح الروسي
في القرـ قد يدفعيا إلى ضـ مناطؽ أخرى مف أوكرانيا موالية ليا مف أجؿ حماية حدودىا
ونفوذىا( .مخيمر6004 ،ـ).
جدير بالذكر أف الرئيس يانوكوفيتش ىرب إلى شرؽ البالد ومف ثمة نحو روسيا ،وطالب روسيا
بحمايتو مف المتطرفيف ،وىي الخطوة التي قد تكوف روسيا وراءىا ،واليدؼ منيا نشر الفوضى واحداث
فراغ دستوري ،تمييداً لسيناريوىات روسية ،انتظرىا بوتيف منذ سنوات ،وكاف أىميا إعادة السيطرة عمى
جزيرة القرـ االستراتيجية ،تحقيقاً لحممو الكبير في استعادة مجد القياصرة الروس ،وىو المعروؼ عنو
ولعو بالتاريخ الروسي ،وشعوره بالغضب مف سقوط االتحاد السوفياتي ،وىو ما كاف يصرح بو كثي اًر في
خطاباتو التي يعقدىا مع طمبة الجامعات الروسية ،أو مع النخب الروسية الموالية لمسياسات الروسية
التي ينتيجيا بوتيف ،والتي يقؼ عمى رأسيا استرداد الييبة الروسية المفقودة (الوغميس6005 ،ـ،
ص.)35
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ويعتبر محمموف أف أوكرانيا ىي التي تصنع صورة روسيا كقوة عظمى أو ىي التي تكسر ىذه
الصورة ،ويضيفوف أف روسيا مف دوف أوكرانيا ىي مجرد بمد بينما روسيا مع أوكرانيا ىي إمبراطورية،
فالقرـ شبو جزيرة تقع في جنوب أوكرانيا ،وىي ممر روسيا إلى البحر األسود ،ومع أف روسيا رغبت
بضـ القرـ إلييا بعد تفكؾ االتحاد السوفياتي ،إال أنيا بقيت أوكرانية ،وىناؾ قاعدة لمبحرية الروسية في
القرـ ،مف ىناؾ يمكف ليذه القوات البحرية أف تصؿ إلى البحر األبيض المتوسط (الحرة الفضائية،
6004ـ).
ولتمؾ االعتبارات فإف الرئيس الروسي بوتيف لف يفؾ قبضتو عف القرـ أىـ مرابض أسطولو
البحري ،وربما يجد نفسو مضط اًر إلى أف يستولي عمى شريط مف األرض األوكرانية ،ليزيد مف أحكاـ
قبضتو عمى شبو الجزيرة التي تفتقد إلى االتصاؿ األرضي مع روسيا ،في حاؿ فكرت حكومة كييؼ
األوكرانية قطع أمدادات الكيرباء والمياه عف القرـ ،وفي األغمب سوؼ تسعى أمريكا إلى إخضاع
روسيا لسمسمة مف العقوبات ،لكنيا لف تستطيع أف تعاقب الروس كما عاقبت طيراف ،إلى حد
يحدث ضر اًر بالغاً بمصالح روسيا االقتصادية ،ويمزميا التراجع عف مواقفيا عمى نحو يجرح كرامة
الروس ،ألف بوتيف لف يتراجع حفاظاً عمى جوىر فمسفتو في الحكـ التي تستيدؼ إعادة
االعتبار لمدور الروسي ،وفي األغمب سوؼ يمجأ بوتيف ىو اآلخر إلى فرض عقوبات مضادة تضر
بمصالح أمريكا واالتحاد األوربي ،الذي يعتمد في أكثر مف ثمث احتياجاتو مف الطاقة عمى الغاز
والبتروؿ الروسي( .مكرـ6004 ،ـ)
صرح الرئيس الروسي بوتيف في أكتوبر مف سنة (2000ـ)" :إف روسيا دولة أوراسية" ،وفي 11
نوفمبر (2011ـ) غداة التوقيع عمى مذكرة إنشاء االتحاد األورواسي ،الذي تـ التوقيع عميو رسمياً في
صيؼ (2014ـ) ،ودخؿ حيز التنفيذ في الشير األوؿ لسنة (2015ـ) وتوقيع اتفاقية األمف الجماعي
بيف روسيا وكازاخستاف وبيالروسيا وأرمينيا وقيرغيزيا وطاجاكستاف وأوزبكستاف ،صرح بوتيف "إف
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الطاقة التي تحمميا األفكار األوراسية تكتسب أىمية فائقة اليوـ حيف نبني عالقات متساوية حقاً بيف
بمداف الرابطة ،إنو المستقبؿ الذي يولد اليوـ" ،ىذه التصريحات المقتضبة لمرئيس الروسي ،تؤكد الحمـ
الكبير الذي يراود الروس في إعادة إحياء أمجاد القيصرية الروسية ،حتى واف صرح بوتيف عدة مرات
أنو اتحاد دمج وتكامؿ ،وليس عمى شاكمة االتحاد السوفياتي المبني عمى االستتباع ،لذلؾ يريد
فالديمير بوتيف أف يكوف ىذا االتحاد شراكة فوؽ وطنية ،تصؿ ألف تكوف قطباً كاسحاً لالتحاد
األوروبي والييمنة األمريكية ،بؿ إف الروس يروف في االتحاد األوراسي مشروعاً مياً لجذب دوؿ أسيا
الوسطى ،وتركيا وايراف ،وبخاصةً أف الكثير مف المصالح المشتركة تجمع ىذه الدوؿ مع روسيا ومع
بعضيا البعض ،لذلؾ تقاـ الممتقيات والندوات في ىذه الدوؿ لمناقشة ىذا الكياف االقتصادي ،كما تيتـ
مراكز الدراسات الحكومية بيذه الدوؿ بالدراسات التي تنتجيا مختمؼ النخب ،لمعرفة مدى فائدتو،
وامكانية االلتحاؽ بو في حاؿ ما تجسد عمى أرض الواقع ،لكف ىذا المشروع ال يمكف أف يتحقؽ ،وال
يمكف أف تكوف لو فعالية حقيقية دوف أوكرانيا ،لذلؾ رفض الروس فكرة استقالؿ أوكرانيا عف الييمنة
الروسية ،التي تعني في األخير ضربة قاصمة لممشروع الروسي ،وىوما يفسر التدخؿ الروسي إلفشاؿ
الثوة األوكرانية عبر ضـ جزيرة القرـ ،واثارة الحرب في شرؽ أوكرانيا ،وبخاصةً أف األمريكييف أبدوا
منذ عقود خ وفيـ مف ظيور ىذا الشكؿ مف التكتؿ حيث يقوؿ بريجينسكي بعد سقوط االتحاد السوفياتي
"يجب تفكيؾ أي تكتؿ أوراسي ،وحرماف روسيا مف ثالث دوائر مركزية ىي أوكرانيا أوزباكستاف
وأذربيجاف'' ،ويظير تصريح ىالري كمينتوف في دبمف عمى ىامش اجتماع منظمة األمف والتعاوف
األوروبي في ديسمبر (2011ـ) المخاوؼ األمريكية مف محاولة إحياء تكتؿ أوراسي مناىض ألمريكا
حيث قالت" :إننا نشيد محاولة إحياء السوفييت في المنطقة بأسماء أخرى ،فيي تارة اتحاد جمركي
وأخرى اتحاد أوراسي ،نعرؼ اليدؼ مف ىذا ونحاوؿ أف نجد طرقا لمنعو"( .الوغميسي6005 ،ـ،
ص)35-34
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وفي ىذه األزمة مع أزمة جورجيا عاـ (6008ـ) حدثت العديد مف المواجيات والتصادمات الحادة
بيف الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ،وكانت روسيا ىي المنتصرة دبموماسياً في ىذه المواجيات،
وذلؾ لتؤكد روسيا أنيا العباً أساسياً دولياً ال يمكف تجاوزه أو االعتداء عمى أمنو القومي ،ولجعؿ
العالقة بيف الواليات المتحدة وروسيا أكثر توازناً وتوافقاً وتكافئاً بشكؿ ينيي االحتكار واالنفراد األمريكي
في إدارة الشأف الدولي( ..مسمـ6005 ،ـ ،ص)47
ويمكننا القوؿ :إف أىـ ىدؼ تسعى إليو روسيا االتحادية ىو إعادة ىيبتيا والحفاظ عمى أمنيا
وسيادتيا مف أي خطر يحيط بيا ،وىو أمر يدفعيا إلى تعزيز وضعيا العسكري في المناطؽ الحدودية،
لذلؾ تعتبر روسيا أف قضية انضماـ جورجيا وأوكرانيا وحتى أذربيجاف ،إلى حمؼ شماؿ األطمسي،
اء أكاف ذلؾ عمى
خطر ًا
ًا
تشكؿ
كبير عمى أمنيا القومي واستقرارىا وامكانية حركتيا وتوجياتيا ،سو ً
المحيط القريب منيا ،دوؿ االتحاد السوفيتي السابؽ ،أو عمى المحيط األبعد ،مثؿ الصيف أو إيراف أو
غيرىما مف الدوؿ ،ويضاؼ إلييا مسألة نشر الدرع الصاروخية األمريكية في بعض دوؿ االتحاد
السوفيتي (سابقًا) ،وتجاىؿ كؿ الدعوات الروسية لحؿ ىذه المسألة بطريقة تزيؿ شكوكيا مف أنيا ىي
المستيدفة مف ىذا المشروع ،وبتحركاتيا ىذه فيي تضع حداً لمنفوذ األمريكي واألوروبي وحمؼ الناتو
في تحركاتيـ األمنية والعسكرية ،واألىـ مف ذلؾ إعادة تشكيؿ النظاـ الدولي بمفيوـ روسيا القوة
العظمى المنافسة لمواليات المتحدة األمريكية إلى حد ما ،والتي ال يمكف االستيانة بقدراتيا العسكرية.

 5.2.3األزمة السورية:
تمثؿ سوريا بالنسبة لروسيا حالة بالغة الخصوصية ،فسوريا دولة حميفة ونقطة ارتكاز أساسية
لروسيا في منطقة الشرؽ األوسط ،وسقوط النظاـ السياسي في سوريا أماـ القوى واألطراؼ المتواجدة
بشكؿ مباشر أو غير المباشر عمى أرض الصراع ،يمثؿ الخروج الثاني لروسيا مف منطقة الشرؽ
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األوسط ،ووفؽ ذلؾ وقفت سوريا موظفة الخالفات داخؿ المعسكر الغربي حوؿ توجيو ضربة عسكرية
مف عدميا إلى سوريا ،مستندة إلى الدبموماسية الجديدة التي تستخدميا روسيا ،والتي تستند إلى
الشرعية الدولية في كافة التحركات والمواقؼ الدولية( .سعد6004 ،ـ ،ص )40-40
ترى روسيا أف سوريا ىي مدخميا األخير في المنطقة العربية الذي يمكنيا مف التأثير عمى مجمؿ
األحداث الساخنة فييا – وىي بال شؾ مف أىـ المناطؽ الساخنة في العالـ – وبالتالي ال يمكف لروسيا
تحمؿ خسارة سوريا بعدما خسرت العراؽ وليبيا ،وكاف لمموقؼ العربي والغربي مف ليبيا وتجاوز الدور
الروسي فيو ،وعدـ مراعاة مصالحيا ىناؾ تأثير بالغ عمى الموقؼ الروسي مف سوريا ،فقد خرجت
روسيا مف ليبيا وفقدت كؿ امتيازاتيا السياسية واالقتصادية ىناؾ ،وبالتالي فال يمكف ليا أف تكرر نفس
السيناريو في سوريا تحت أي شكؿ مف األشكاؿ ،كذلؾ يرى الرئيس الروسي بوتيف بأف ىزيمتو في
سوريا ستؤثر عميو داخمياً وتظيره بمظير الضعيؼ والميزوـ أماـ شعبو؛ مما يؤىؿ المعارضة الروسية
الستغالؿ ىذه اليزيمة إلنياء أو عمى األقؿ إضعاؼ دوره السياسي( .المصري6005 ،ـ)
فمنذ بداية األزمة أصرت روسيا عمى التأييد الصريح لمنظاـ السوري في تعاممو مع الحركة
االحتجاجية ،رغـ السموؾ القمعي مف قبؿ أجيزة األمف وما لقي مف إدانة عربية وغربية وعالمية واسعة
عمى مستوى األنظمة والشعوب ،فعممت روسيا عمى تعطيؿ المبادرات العربية واإلقميمية والدولية مف
إصدار ق اررات تدعـ تطبيؽ ىذه المبادرات في مجمس األمف ،فكاف الموقؼ الروسي عمى لساف وزير
الخارجية سيرغي الفروؼ "لف تصوت روسيا عمى قرار ضد سوريا في مجمس األمف"" ،وقد استخدمت
روسيا والصيف قرار حؽ النقض الفيتو ضد الق اررات والعقوبات المزمع فرضيا عمى النظاـ السوري
(كساب6004 ،ـ ،ص)80
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وباالختالؼ حوؿ طبيعة الصراع ما بيف القوى الدولية الكبرى ،برز الصراع والتناقض في
المصالح السائد بيف مختمؼ القوى في النظاـ الدولي ،وظير بوضوح خالؿ األزمة السورية ،فمثالً
المحور األمريكي – األوروبي كاف يريد التدخؿ في األزمة والتأثير عمييا ،وذلؾ لتأميف استقرار
المصالح الخاصة بالنفط وأمف إلسرائيؿ ،وتشكيؿ نظاـ سياسي تقوده قيادة حميفة وموالية ليا ،بينما
أبدت روسيا دعماً سياسيا ودبموماسياً وعسكرياً واضحاً لنظاـ األسد في سوريا ،ورفضت الدعوة األوربية
واألمريكية لتنحي األسد ،وأحبطت المساعي الغربية المتكررة إلصدار قرار مف مجمس األمف الدولي
يديف سوريا الستخداـ العنؼ في قمع المتظاىريف( .ممدوح6007 ،ـ ،ص )74-73
كما تسعى روسيا مف تدخميا في سوريا لحماية الساحؿ االستراتيجي لمبالد عمى البحر المتوسط،
موسعة في شرؽ البحر المتوسط ،وتنظر موسكو
جوية وبحرّية ّ
الذي يضمف وجود روسيا إلى قاعدة ّ
تغير ىذا
إلى األسد أيضاً عمى ّأنو العنصر الحيوي لمنظاـ ،وفي غياب عرض مغر مف الغرب ،لف ي ّ
الموقؼ (Blanche, 2015( ،إلى جانب أف الروس اعتبروا أف سقوط النظاـ السوري بمثابة ضربة
خطيرة لييبتيـ الدبموماسية في المنطقة ،إذ تعارض روسيا فكرة التدخؿ العسكري الدولي في سوريا؛
خوفاً مف أف يستخدـ ذلؾ ضدىا مستقبالً ،وبشكؿ عاـ تخشى مف أف يؤثر ظيور الحركات اإلسالمية
المتطرفة عمى استقرار الوطف الروسي ،ال سيما شماؿ القوقاز ،وبذلؾ فإف الموقؼ الروسي تجاه
األزمة السورية كاف مف منظور جيواستراتيجي ،فإلى جانب المصالح القومية الروسية في الشرؽ
األوسط ،يكمف األمف القومي الممتد لدوؿ آسيا الوسطى ،وبذلؾ فإف بقاء النظاـ السوري ىو نفوذ
جيواستراتيجي لروسيا حتى لو كاف النظاـ ضعيفاً( ،عبد الفتاح6004 ،ـ ،ص  )5-3فرغبة روسيا في
الحفاظ عمى صورتيا كقوة عالمية مف خالؿ استعادة وجودىا العسكري في البحر المتوسط ،يتطمب
الحفاظ عمى قاعدة طرطوس كقاعدة عسكرية ليا في الشرؽ األوسط،)Malashenko,2013,p.12( ،
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وبذلؾ فقد كاف لألطراؼ الفاعمة في النظاـ الدولي األثر السمبي في تعقد األزمة السورية نتيجة

لمخالفات حوؿ المصالح والنفوذ.
وفي ظؿ سعي موسكو لتضييؽ الخيارات عمى الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ،دأبت إلى فتح
باب الحوار مع المعارضة السورية ،التي تعتبر طرؼ الواليات المتحدة في الصراع ،فاستقبمت
المعارضة في موسكو إلقناعيا بالتنازؿ عف مطالبيا بإسقاط النظاـ السوري ،والدخوؿ في حوار مع
النظاـ بدوف شروط مسبقة ،وحاولت شؽ صفوؼ المعارضة ،وأوصمت ليا رسالة واضحة بأنيا لف
تسمح بأي تدخؿ أجنبي في األزمة السورية( .واكيـ6000 ،ـ ،ص )609
لقد شكمت األزمة السورية المستمرة منذ عاـ (6000ـ) ،نقطة اشتباؾ بيف نظـ إقميمية ونظـ
دولية ،وامتزج التنافس الدبموماسي بيف أطراؼ دولية واقميمية بعراؾ عضوي عمى الساحة السورية،
والذي بدأ يشير إلى التحوؿ في العالقات الدولية واالنتقاؿ إلى مرحمة التعدد القطبي ،فشكمت األزمة
السورية البادرة األولى في ىذا االتجاه "التحوؿ في العالقات الدولية"( .عبد الحي6006 ،ـ)
لـ يكف الموقؼ الروسي ىو الموقؼ الوحيد الداعـ لمنظاـ السوري والمجابية لمموقؼ األمريكي
األوروبي ،فقد كانت الصيف ،وىي قوة عظمى صاعدة تتوافؽ مع الموقؼ الروسي في كافة مراحؿ
األزمة السورية ،ويرى العديد مف المحمميف مف خالؿ قراءتيـ لمموقفيف الروسي والصيني في األزمة
السورية ،أنو مف الواضح مف خالؿ اإلصالحات التي قامت بيا روسيا ،وصعود الصيف االقتصادي
أيضا فيما بالتالي يحاوالف أف يمعباف دو اًر كبي اًر وميماً في مرحمة تشكيؿ النظاـ العالمي الجديد متعدد
كبير مف امتناعيما عف
اً
األقطاب بدؿ مف النظاـ أحادي القطبية ،وقد تعممت روسيا والصيف درساً
التصويت في مجمس األمف بخصوص القرار 0973ـ الصادر لفرض حظر جوي عمي ليبيا ،وقد تجمي
ذلؾ في استخداـ حؽ الفيتو ىذه المرة لمنع إصدار مجمس األمف لق اررات ضد سوريا لمصالحيا
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االستراتيجية ،حيث استخدمت روسيا ىذا الحؽ كإحدى أوراؽ المقايضة مع الواليات المتحدة
بخصوص نشر الدرع الصاروخية األمريكية لحمؼ األطمنطي في األراضي التركية الواقعة بيف كؿ مف
سوريا وروسيا مف جية ،واالستفادة االقتصادية مف المبيعات العسكرية الروسية لسوريا مف جية أخرى،
ولذلؾ ترفض روسيا والصيف فرض عقوبات عمي دمشؽ لحؿ األزمة السورية كما حدث في ليبيا،
وتعطي األولوية لموسائؿ الدبموماسية ،مف خالؿ دعوة موسكو لوقؼ العنؼ ومواصمة إجراء إصالحات
سياسية واجتماعية عميقة ،وتحاوؿ روسيا والصيف الوصوؿ إلي حؿ مع الواليات المتحدة األمريكية
بسبب التخوفات المتبادلة مف المجموعات اإلسالمية الراديكالية التي تحارب سوريا ،فتتمسؾ روسيا
ببياف "جينيؼ" حيث تنظر إلى سوريا باعتبارىا فرصة كبيرة تستغميا داخمياً وخارجياً لتثبت نفسيا بعد
سنوات مف االنييار واإلحباط عمي يد الرئيس يمستف( .جودة6005 ،ـ ،ص )060-058
كانت األزمة السورية بوابة روسيا في ظؿ والية بوتيف الثالثة الستعادة مكانة الئقة كدولة عظمى
في النظاـ الدولي ،تقؼ عمى أبوابيا دوالً عظمى لحؿ أزمة دولية ،بعيداً عف تكرار ما حصؿ في
األزمة الميبية والخديعة السياسية التي تعرضت ليا روسيا بخروجيا بدوف أي فائدة أو مصمحة ،ذلؾ
في ظؿ دعـ مجموعة دوؿ "بريكس" لروسيا والتي تقضي بضرورة إثبات حؽ المجموعة في المشاركة
في قيادة النظاـ الدولي ،واستعادة نوع مف التوازف في العالقات الدولية ،وبذلؾ فمف المرجح أف يشكؿ
موقؼ روسيا ،ودورىا في األزمة السورية "بوابة الدخوؿ الثانية" لتعظـ نفوذىا في منطقة الشرؽ األوسط
بؿ والعالـ ،عمى نحو ما يشبو موقؼ ودور االتحاد السوفيتي السابؽ مف أزمة السويس عاـ (0957ـ)
الذي شكؿ "بوابة الدخوؿ األولى" إلى المنطقة ،فإذا كاف دخوؿ روسيا قد بدأ مع بداية تصفية
االستعمار البريطاني والفرنسي في آسيا وأفريقيا ،فإف الدخوؿ الثاني لروسيا إلى المنطقة يعني نياية
عيد الغطرسة األمريكية ،وبداية تشكيؿ عالـ متعدد األقطاب ينيي األحادية القطبية األمريكية( .دياب،
6003ـ ،ص)03-00
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وبذلؾ فإف روسيا تحاوؿ بتحالفيا وتنسيقيا تحالؼ دولي جديد ،تمثمو مجموعة دوؿ البريكس،
والتي وقفت إلى جانب النظاـ السوري في مجمس األمف في تشريف األوؿ أكتوبر (6000ـ) ،حيف
امتنعت عف التصويت ،بينما استخدمت روسيا والصيف الفيتو ،منع تحويؿ مجمس األمف إلى حمبة
لممارسة الييمنة الدولية (عبد الحميد6000 ،ـ ،ص  ،)00وقد برز ذلؾ جمياً مف خالؿ مؤتمر (ساف
بطرس بورغ) إلى انعقد في  8سبتمبر (6003ـ) ،حيث قدـ ىذا المؤتمر إعادة جديدة لمتوازف الدولي،
وفرض روسيا االتحادية دولة عظمى مف جديد ،ذلؾ بأثر الدور الروسي في األزمة الروسي الذي وقؼ
أماـ الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وحمؼ الناتو ،ففرض عمى الواليات المتحدة
األمريكية إعادة قراءة الخارطة السياسية ،وقبوؿ روسيا شريكاً في قيادة العالـ بعد أف كانت ترى نفسيا
الدولة العظمى الوحيدة ،وبذلؾ استطاعت روسيا مف خالؿ األزمة السورية وبعد مؤتمر ساف بطرس
برغ أف تأخذ ىي والصيف ودوؿ البريكس موقعيا العالمي الصحيح في صناعة القرار الدولي ،فضالً
عف تراجع قوة بعض الدوؿ األخرى( .جمعة6003 ،ـ ،ص)6
لقد رسـ بوتيف خارطة السياسة الخارجية لروسيا ،مؤكداً أنو ال يمكف تجاىؿ بالده في القضايا
اإلقميمية والعالمية ،ومشدداً عمى ضرورة مراعاة مصالحيا دوف أف يغفؿ سعي موسكو لفيـ مصالح
شركائيا وأخذىا بعيف االعتبار ،وقد اعتبرت روسا المتغيرات التي تمر بيا المنطقة العربية عمى رأس
أولويات إدارة الكرمميف ،مما يعني أف الدبموماسية الروسية ستستمر بنيجيا المتبع والمتحفظ تجاه ما
يسمى الربيع العربي ،وفي سوريا تؤكد روسيا عمى استم اررية عالقاتيا ومصالحيا في سوريا بما يخدـ
مصالح البمديف ،وتمتيف وتعزيز العالقات التاريخية واستمرار التشاور والتعاوف بينيما( .كساب،
6004ـ ،ص )03
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الخالصة:
لقد سعت العديد مف القوى العظمى كروسيا والصيف إلى محاولة تغيير النظاـ الدولي مف نظاـ
أحادي القطبية ،الذي مارست فيو الواليات المتحدة األمريكية إمبرياليتيا بأبشع صورىا ،ناكرة وجود
المؤسسات الدولية والقوى العظمى ،مما أثار حفيظة العديد مف الدوؿ التي بدأت تفكر جمياً في ضرورة
تغيير النظاـ الدولي مف أحادي القطبية إلى أقطاب متعددة ،فأنشأت ىذه الدوؿ ،وعمى رأسيا روسيا
والصيف التحالفات الدولية كمنظمة شنغياي ،ومجموعة البريكس لتجابو مف خالليا التفرد األمريكي
بقيادة النظاـ الدولي ،وتضع حداً لتصرفات األحادية التي تشكؿ إىانة لدوؿ العالـ برمتيا.
وقد شكمت أزمة أوكرانيا أو شبو جزيرة القرـ الفرصة المواتية لروسيا االتحادية لفرض وجودىا
ونفوذىا وقوتيا كقوة عظمى موازية لمواليات المتحدة األمريكية ،واستطاعت أف تفرض رؤيتيا كاممة
عمى األزمة والتي انتيت بضـ جزيرة القرـ واجراء االستفتاء الذي رفضتو الواليات المتحدة األمريكية
وأوروبا وأرسموا مبعوثييـ الدبموماسييف في محاولة إلقناع الرئيس الروسي بوتيف لمعدوؿ عف ق ارره،
ولكف روسيا نفذت رغبتيا لتثبت لمعالـ أف النظاـ الدولي في قيد التشكؿ مف جديد.
لتأتي الثورة السورية وتفتح لروسيا والصيف البوابة التي يدخالف منيا إلعادة رسـ النظاـ الدولي
مف جديد ،لترضخ أوروبا وأمريكا لمرغبات الروسية ،وتتنازؿ مف دعـ المعارضة والسعي إلسقاط النظاـ
السوري ،إلى إقناع المعارضة بفتح باب الحوار مع النظاـ السوري ،وبذلؾ فإف تمؾ األزمات وىناؾ
غيرىا مف األزمات كأزمة جوروجيا والبرنامج النووي اإليراني ولكوريا الشمالية ،والتي تشير مدلوالتيا
إلى أف النظاـ الدولي ذاىب باتجاه إعادة التشكؿ إلى نظاـ متعدد األقطاب.
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 6خاتمة الدراسة
شكؿ عاـ (6006ـ) وفقاً لمعديد مف المنظريف والباحثيف إرىاصات التغير في النظاـ الدولي
نحو نظاـ متعدد األقطاب يقوـ عمى التحالفات ما بيف الدوؿ في أقطاب موحدة تجمعيا المصالح،
والذي سيأخذ فترة مف الزمف حتى تستقر معالمو وتتضح قواه ،إضافة إلى عمى أف طبيعة التغيرات
التي طرأت عمى اىتمامات النظاـ الدولي خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر (6000ـ)،
وبذلؾ فإف المرحمة الحالية ىي مرحمة إرىاصات تشكيؿ نظاـ دولي جديد لـ تتحدد معالمو بعد ولكنيا
في طوؿ التشكؿ والتكوف ،ينقسـ خالليا المجتمع الدولي حوؿ معسكريف رئيسييف يتمثؿ األوؿ في
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وحمفاؤىـ ،وروسيا والصيف وحمفاؤىـ كمحور تاني.
ومف ذلؾ يمكف تحديد النتائج الرئيسة لمدراسة في النتائج التالية:
 -0وجود إرىاصات تشير إلى تحوؿ النظاـ الدولي مف نظاـ األحادية القطبية إلى نظاـ تعدد
األقطاب.
 -6إ ف تعدد األقطاب منقسـ ما بيف الصيف وروسيا وحمفائيـ كقطب والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي وحمفائيـ كقطب.
 -3إف نشوء العديد مف المنظمات الدولية مثؿ مجموعة دوؿ البريكس ساىـ في ترسيخ مالمح
تحوؿ في النظاـ الدولي.
 -4وجود رغبة لمدوؿ القوى الفاعمة الكبرى كالصيف وروسيا واالتحاد األوروبي في تغيير النظاـ
الدولي األحادي القطبية إلى نظاـ تعدد األقطاب.
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ائن مل جع

أوالً -الكتب:
 -0األسطؿ ،كماؿ محمد ( .)6006الشامؿ في مبادئ العموـ السياسية ،في القرف الحادي
والعشريف (التجديد في النظريات والموضوعات) ،ط ،6غزة :جامعة األزىر.
 -6أميف ،سمير0990( .ـ) .إمبراطورية الفوضى .ترجمة :سناء أبو شق ار .ط .1بيروت :دار
الفارابي.
 -3بدوى ،محمد طو ( ، )1972مدخؿ في عمـ العالقات الدولية ،دار النيضة العربيػة لمطباعػة
والنػشر ،بيػروت.

 -4بدوى ،محمد طو؛ مرسى( ،)1989ايمى أميف ،أصوؿ عمـ العالقات الدولية ،الناشر المكتب
العربي الحديث ،اإلسكندرية.
 -5بدوي ،محمد طو0976( .ـ) .مدخؿ إلى عمـ العالقات الدولية .ط .3القاىرة :المكتب
المصري الحديث.
 -6برابوؼ ،وليـ0999( .ـ) .اختفاء اال تحاد السوفيتي .ترجمة :سعيد العمي .بيروت :دار الوفاؽ
لمنشر.
 -7بكف ،فتحي ( .)0993المتغيرات الدولية والدور اإلسالمي المطموب ،الطبعػة األولػى ،بيروت:
مؤسسة الرسالة.
 -8بيجت قرني ،عمى الديف ىالؿ0994( .ـ) .النظاـ العالمي والسياسات الخارجية العربية
القاىرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.
 -9توفيؽ ،حسنيف0996( .ـ) .النظاـ العالمي الجديد :قضايا وتساؤالت .القاىرة :مركز بف
خمدوف.
 -00توفيؽ ،حورية1992( .ـ) .الفكر السياسي مف أفالطوف إلى محمد عبده .ط .6القػاىرة:
مكتبػة األنجمو المصرية.
 -00جولياف اليدر0980( .ـ) .حوؿ طبيعة الحرب .ط .0دمشؽ :مركز الدراسات العسكرية.
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 -06الحاج ،عمى6005( .ـ) .سياسات اال تحاد األوروبي في المنطقة الغربية بعد الحرب الباردة.
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 -03حتى ،ناصيؼ يوسؼ0996/00( .ـ) .التحوالت في النظاـ العالمي والمناخ الفكري الجديد
وانعكاسو عمى النظاـ اإلقميمي العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المستقبؿ العربي ع
(،)065
 -04حداد ،ريموف2000( .ـ) .العالقات الدولية .ط .0بيروت :دار الحقيقة.
 -05حسيف ،عبد الرازؽ0976( .ـ) .الجغرافيػة السياسيػة مع التركيز عمى المفاىيػـ
الجيوبولتيكية( .بغداد :مطبعة أسور.)،
 -06الخزرجي ،تامر كامؿ6005( .ـ) .العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزمات.
ط .0عماف :دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.
 -07دويتش ،كارؿ0986( .ـ) .تحميؿ العالقات الدولية .القاىرة :مكتبػة األنجمو المػصرية.
 -08ربيع ،حامد0983( .ـ) .األبعاد اإلستراتيجية لصراع القوى الكبرى حوؿ حرب الخميج العربي.
القاىرة :معيد البحوث والدراسات العربية.
 -09ربيع ،محمد0993( .ـ) .إسماعيؿ صبري مقمد ،موسوعة العموـ السياسية .الكويت :جامعة
الكويت.
 -60الساكت ،محمد عبد الوىاب1985( .ـ) .دراسات في النظاـ الدولي المعاصر .ط .0القاىرة:
دار الفكر العربي.
 -60سعد ،نيفيف0994( .ـ) .معجـ المصطمحات السياسية .ط .0القاىرة :مركز البحوث الدراسات
السياسية.
 -66سعيد ،عبد المنعـ0993( .ـ) .التقرير االستراتيجي العربي لعاـ  ،54القاىرة :مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية/األىراـ.
 -63سميـ ،محمد السيد6006( .ـ) .تطور السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر والعشريف.
القاىرة :كمية االقتصاد والعموـ السياسية.
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 -64سميماف ،حسف سيد0994( .ـ) .المدخؿ المعموـ السياسية .ط .0الخرطوـ :مطبعة جامعة
النيمػيف.
 -65سميماف ،حسف0998( .ـ) .تكييؼ طبيعة األوضاع العالمية الجديدة ،في :مصطفى كامؿ
السيد وصالح زرنوقة (محرراف) ،العرب ونظاـ عالمي جديد ،القاىرة ،مركز دراسات وبحوث
الدوؿ النامية.،
 -66شدود ،ماجد0990( .ـ) .العالقات السياسية الدولية .ط .6دمشؽ :منشورات جامعة دمشؽ.
 -67شعيبي ،عماد فوزي6006( .ـ) .السياسة األمريكية وصياغة العالـ الجديد دمشؽ :دار
كنعاف لمدراسات.
 -68شندب ،مازف6003( .ـ) .األعاصير مف سيحكـ العالـ في القرف الػ  60أمريكا أـ مفاعيؿ
المقاومة العراقية .بيروت :دار الكتاب العربي.
 -69الصابوني ،محمد عمي0996( .ـ) .صفوة التفاسير .بيروت :دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع.
 -30الظاىر ،نعيـ إبراىيـ6003( .ـ) .سياسة بناء القوة في األردف .ط .6عماف :دار مجدالوي
لمنشر والتوزيع.
 -30عبد الحميـ ،أميرة محمد6003( .ـ) .النظاـ الدولي الجديد .القاىرة :دار األىراـ لمنشر.
 -36عبد القادر ،عمى أحمد و المنوفي ،كماؿ0990( .ـ) .النظريات والنظـ السياسية .القاىرة:
مكتبة نيضة الشرؽ.
 -33عبد الكافي ،إسماعيؿ6005( .ـ) .الموسوعة الميسرة لممصطمحات السياسية( .اإلسكندرية:
مركز اإلسكندرية لمكتاب.
 -34عبد اهلل ،فؤاد أحمد0999( .ـ) .تاريخ القارة األوروبية-مقارنة بيف الماضي والمستقبؿ.-
ط .0القاىرة :دار القاىرة لمنشر واإلعالـ.
 -35عبد الممؾ ،جماؿ0988( .ـ) .السياسة واالستراتيجية في الحربيف العالميتيف .بيروت :دار
الجيؿ.
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 -36عبيدات ،محمد وآخروف0999( .ـ) .منيجية البحث العممي :القواعد والمراحؿ .عماف :دار
وائؿ لمنشر.
 -37عطوي ،عبد اهلل6000( .ـ) .جغرافية السكاف .القاىرة :دار النيضة العربية لمطباعة والنشر
والتوزيع.
 -38عموي ،مصطفى0990( .ـ) .القطب المنفرد :الواليات المتحدة األمريكية والتغير في ىيكؿ
القوة الشاممة ،إدارة المطبوعات والنشر
النظاـ العالمي ،ىيئة البحوث العسكرية ،حسابات ّ
لمقوات المسمحة.
 -39عموي ،مصطفى( .د.ت) .البنية الدولية وخصائص النظاـ العالمي :المخاطر والفرص .في
(عدد مف الباحثيف) ،الدور اإلقميمي لمصر في مواجية التحديات الراىنة.
 -40العويني ،محمد عمي1988( .ـ) .العموـ السياسية دراسة في األصوؿ النظريات التطبيػؽ.
القاىرة :عالـ الكتب.
 -40غالي ،بطرس و خيري ،محمود1984( .ـ) .المدخؿ في عمـ السياسة .ط .7القاىرة :مكتبة
األنجمو المصرية.
 -46فرج ،أنور محمد6000( .ـ) .المركزية الغربية مف التمركز حوؿ الذات إلى الييمنة عمى
اآلخر .الخرطوـ :ىيئة األعماؿ الفكرية.
 -43فيمي ،عبد القادر محمد0997( .ـ) .النظاـ السياسي الدولي دراسة في األصوؿ النظرية
والخصائص المعاصرة .عماف :دار وائؿ لمطباعة والنشر.
 -44قبسي ،ىادي6008( .ـ) .السياسة الخارجية األمريكية بيف مدرستيف :المحافظية الجديدة
والواقعية .بيروت :الػدار العربيػة لمعموـ.
 -45كيالي ،ماجد0999( .ـ) .المشروع الشرؽ األوسطي أبعاده مرتكزاتو تناقضاتو ،دراسػات
استراتيجية .أبػوظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية.
 -46السيؿ ،ديفيد0994( .ـ) .الصراع بيف القطبيف األسباب والنتائج .ترجمة :عمي أحمد العوني.
دمشؽ :دار العرجوف.
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 -47متولي ،رجب عبد المنعـ6003( .ـ) .النظاـ الدولي الجديد .ط .1القػاىرة :دار النيػضة
العربية.
 -48مجموعة أساتذة0990( .ـ) .مبادئ العموـ السياسية .القاىرة :دار النيضة العربية.
 -49مجموعة مشاركوف0994( .ـ) .موسوعة العموـ السياسة .ط .0الكويت :مطػابع دار الػوطف.
 -50مطر ،جميؿ و ىالؿ ،عمى الديف (6000ـ) .النظاـ اإلقميمي العربي دراسة في العالقات
السياسية العربية .ط .3بيروت :دراسات الوحدة العربية.
 -50مقمد ،إبراىيـ صبري0987( .ـ) .العالقات السياسية الدولية ،الكويت :ذات السالسؿ لمطباعة
والنشر.
 -56مقمد ،إسماعيؿ صبري0999( .ـ) .العالقات السياسية الدولية :دراسة في األصوؿ
والنظريات .القاىرة :المكتبة األكاديمية.
 -53مقمد ،إسماعيؿ صبري6007( .ـ) .العالقات السياسية الدولية-النظرية والواقع .ط.4
أسيوط :جامعة أسيوط.
 -54ميكيافممي ،نيقوال0985( .ـ) .األمير .ط .06بيروت :دار اآلفاؽ الجديدة.
 -55واكيـ ،جماؿ6006( .ـ) .صراع القوى الكبرى عمى سوريا األبعاد الجيوسياسية ألزمة
6000ـ ،لبناف  :شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر.
 -56الولدفير ،داورف6003( .ـ) .السياسات األمريكية تحت الضوء .القاىرة :الدار العربية لمنشر.
 -57يسيف ،السيد6004( .ـ) .اإلمبراطورية الكونية :الصراع ضد الييمنة األمريكية .ط .0القاىرة:
نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع.

ثانياً :الرسائؿ العممية:
 -0أبو العال ،أحمد (د.ت) .تطور مجمس األمف في حفظ األمف والسمـ الدولييف .رسالة دكتوراه
غير منشورة ،اإلسكندرية ،جامعة اإلسكندرية.
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 -6مسمـ ،أحمد محمد متولي6005( .ـ)" .أثير الصعود الروسي عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األوسط دراسة حالة :األ زمة السورية ،رسالة ماجستير ،القاىرة:
جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية.
 -3كساب ،أكرـ6004( .ـ) .األبعاد اإلقميمية والدولية لمعالقات الروسية والسورية – 6000
6006ـ ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.
 -4خضر ،باسؿ خميؿ6004( .ـ) .أثر التحوؿ في مفيوـ القوة عمى العالقات الدولية الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي نموذجاً(  .رسالة ماجستير ،جامعػة األزىػر-غزة.
 -5سمير ،باىي6000( .ـ) .تأثػير التحوالت الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة عمى السياسات
الخارجية لمدوؿ المغاربية  -دراسة لمنموذج الميبي ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر
بسكرة ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،قسـ العموـ السياسية.
 -6النوري ،حامد بف عبد العزيز محمد6006( .ـ) .أثر القوة في العالقات الدولية :المتغيرات
السياسية المعاصرة في منطقة الشرؽ األوسط1999-1945:ـ ،رسالة ماجستير غير منشورة
في العموـ السياسية ،جامعة الخرطوـ ،كمية الدراسات االقتصادية واالجتماعية -قسـ العموـ
السياسية".
 -7زالقي ،حبيبة6000( .ـ) .تأثير التحوالت الدولية لما بعد الحرب الباردة عمى السياسة
الخارجية اإليرانية ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،-كمية الحقوؽ ،قسـ العموـ
السياسية والعالقات الدولية.،
 -8عبػدو ،حسف رزؽ سمماف6000( .ـ) .النظاـ العالمي ومستقبؿ سيادة الدولة في الشرؽ
األوسط ،رسالة ماجستير في دراسات الشرؽ األوسط ،جامعة األزىر –غزة ،كمية اآلداب والعموـ
اإلنسانية ،قسـ التاريخ والعموـ السياسية.
 -9القطري ،خالد جميؿ عبد الوىاب6004( .ـ) .التحوالت في بنية النظاـ الدولي وأثرىا عمى
السياسة اإلسرائيمية تجاه القضية الفمسطينية )6000-0541ـ) .رسالة ماجستير غير
منشورة ،غزة ،جامعة األزىر.
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 -00الفاليمة ،سالمة شاىر6007( .ـ) .مستقبؿ األمـ المتحدة في ظؿ النظاـ الدولي الجديدػ رسالة
ماجستير غير منشورة ،عماف ،جامعة مؤتة.
 -00عبد الصبور ،سماح6003( .ـ) .اؿقوة الذكية في السياسة الخارجية :دراسة في أدوات
السياسة الخارجية اإلي ارنية تجاه لبناف منذ 6001ـ ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ،كمية
االقتصاد والعموـ السياسية ،القاىرة ،جامعة القاىرة.
 -06موني ،عميمي (6006ـ) .السياسة األمريكية في منطقة شماؿ إفريقيا بعد الحرب الباردة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر :كمية العموـ السياسية واإلعالـ ،قسـ العموـ
السياسية.
 -03حالوة ،كريـ6005( .ـ) .سياسات القوة الذكية ودورىا في العالقات الدولية ،مركز دمشؽ
لألبحاث والدراسات "مداد".
 -04محمد محمود خميفة جودة محمد6005( .ـ) .أبعاد الصعود الروسي في النظاـ الدولي
وتداعياتو (6004 - 6000ـ) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القاىرة.

ثالثاً :الدوريات والمجالت األبحاث المحكمة:
 -0أبو الوفا ،أحمد1995( .ـ) .األمـ المتحدة والنظاـ العالمي الجديد ،السياسة الدولية ،العدد،
 122أكتػوبر.
 -6أبو زيد ،أحمد محمد6000( .ـ)" .كينيث والتز :خمسوف عاماً مف العالقات الدولية (-0959
6009ـ) ،دراسة استكشافية" ،المجمة العربية لمعموـ السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية،
(بيروت ،العدد .)67
-3

أحمد ،محمد سيد0995( .ـ) .ىؿ األمـ المتحدة فقط لمميء الفػراغ ،الػسياسة الدوليػة ،اؿ
عػدد  066أكتوبر.

 -4األصفياني ،نبية6000( .ـ) .مستقبؿ التعاوف الروسي -اإليراني في ضوء التقارب األخير،
السياسة الدولية ،العدد  ،044المجمد ( ،36القاىرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية،
أبريؿ).
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 -5بدراف ودودة0995( .ـ) .مفيوـ النظاـ الدولي الجديد في األدبيات األمريكية ،مجمة عالـ الفكػر،
العػدد 4-3 ،يناير /مارس /أبريؿ /يونيو.
 -6جمعة ،حسيف( .صيؼ خريؼ 6003ـ) .مآالت األزمة السورية دولياً وعربياً واقميمياً ،مجمة
الفكر السياسي ،العدداف .،49-48
 -7جينسيف ،لويد0989( .ـ) .تفسير السياسة الخارجية (ترجمة :محمد مفتي – محمد السيد سميـ)،
الرياض :عمارة المكتبات – جماعة الممؾ سعود.
 -8حتى ،ناصيؼ يوسؼ0996/00( .ـ) .التحوالت في النظاـ العالمي والمناخ الفكري الجديد
وانعكاسو عمى النظاـ اإلقميمي العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المستقبؿ العربي عدد
(.)065
 -9حتى ،ناصيؼ يوسؼ1995( .ـ) .أي ىيكؿ لمنظاـ الدولي الجديد؟ ،مجمة عالـ الفكر ،المجمد،
 23العدداف  3و .4
 -00حسيف ،خميؿ0996( .ـ) .الكومنولث الروسي :مشروع اتحاد أـ انحالؿ ،مجمة قضايا دولية،
بيروت ،مركز دراسات السياسة الخارجية ،العدد األوؿ.
 -00الحضرمي ،عمر6003( .ـ) .الدولة الصغيرة :القدرة والدور ،مقاربة نظرية ،المنارة ،المجمد ،09
اؿ عدد.،4
 -06دياب ،أحمد6003( .ـ) .حمفاء روسيا ..وارث بريجنيؼ ،مجمة المجمة ،العدد  ،0588أكتوبر
تشريف األوؿ.
 -03سعد ،رؤوؼ( .صيؼ 6004ـ) .السياسة الروسية تجاه المستجدات عمى الساحة العربية،
مجمة شؤوف عربية ،العدد .058
 -04سميـ ،محمد السيد6005( .ـ) .تطور اإلطار النظري لعمـ السياسة الدولية ،مجمة السياسة
الدولية ،العػدد  161يوليػو ،المجمد.40 ،
 -05الشرعة ،عمي عواد6008( .ـ) .أثر التغير في النظاـ الدولي عمى السياسات الخارجية لمدوؿ
العربية 0550ـ – 6001ـ ،مجمة المنارة – جامعة دمشؽ ،المجؿ د ،04اؿ عدد.6
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 -06الشرعة ،عمي عواد2010( .ـ) .التغير في النظاـ الدولي ومبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف
الداخمية لمدوؿ ،مجمة دراسات مستقبمية ،عدد  ،15القاىرة :جامعة أسيوط.
 -07شمبي ،السيد أميف( .يناير 6009ـ) .بوتيف وسياسة روسيا الخارجية ،السياسة الدولية ،العدد
 ،075المجمد  ،44القاىرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية.
 -08عبد الحميد ،عاطؼ(د.ت) .تقييـ حالة :روسيا والعرب ..أواف البرغماتية ونياية األيديولوجيا.
 -09عبد الفتاح ،فكرت و ناصر ،كرار6004( .ـ) .التفاعالت اإلقميمية والدولية واألزمة السورية،
مجمة قضايا سياسية ،جامعة النيريف ،العدد .34
 -60عبد القادر ،عمى أحمد0986( .ـ) .مقدمة في النظرية السياسية ،ط( .3القػاىرة :مكتبػة نيػضة
الشرؽ.)،
 -60العمياف ،عبد اهلل( .مارس 2003ـ) .مف صراع الحضارات إلى تعايشيا ،مجمة العربي ،العدد،
.532
 -66كاضـ ،نعمة ىاشـ 02( .فبراير1993ـ ) .عالـ أحادي القطبية أـ متعدد األقطاب ،آفاؽ عربية،
السنة  08العدد .،40
 -63كيبش ،عبد الكريـ( .يونيو 2002ـ) .نحو نظاـ عالمي جديد ،مجمة العموـ اإلنسانية ،العدد.17
 -64محروس ،صادؽ0995( .ـ) .المنظمات الدولية والتطورات الراىنة في النظاـ الدولي .مجمة
السياسة الدولية ،العدد. 12
 -65مقمد ،إبراىيـ صبري0985( .ـ) .االستراتيجية والسياسة والدوليػة ،مؤسػسة األبحػاث العربية،
الطبعة الثانية.
 -66ممدوح ،طو( .نوفمبر 6007ـ) .تحت ظالؿ الحرية الدينية الجديدة في روسيا ..المسمموف
قادموف ،مجمة آراء حوؿ الخميج ،العدد .38
 -67الوغميسي ،محمد6005( .ـ) .األزمة األوكرانية جذورىا خمفياتيا ومستقبميا .مجمة البياف
السعودية ،العدد الثاني 08 ،مارس.

046

 -68يوسؼ ،عبد اهلل0999( .ـ)" .السياسة الخارجية اإليرانية :تحميؿ لصناعة القرار" ،مجمة السياسة
الدولية ،القاىرة ،األىراـ ،عدد .038

رابعاً :المواقع اإللكترونية:
 -0أحمد ،مكرـ :تصادـ مصالح بطعـ الحرب الباردة ،المركز العربي لمبحوث والدراسات 05 ،مارس
6004ـ.

http://www.acrseg.org/2624,10.12.2016

 -6أحمد ،أحمد سيد3( .مارس  .)6004أزمة أوكرانيا ..النياية لـ تكتب بعد ،بوابة جريدة األىراـ،
العدد  ،038عمى الرابط اإللكتروني:
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/264873.aspx 6006- 00 -64

 -3أسامة ،ىالة .)6005( .كيؼ أصبحت أمريكا الدولة األقوى في العالـ ،عمى الرابط اإللكتروني،
 6يونيو:
http://www.sasapost.com/translation/maps-show-american-power/

 -4منشاوي ،إبراىيـ ،)6004-00-5( .مستقبؿ العالقات األوربية -الروسية في ضوء أزمة القرـ،
 ،00المركز العربي لمبحوث والدراسات ،،متاح عمى الرابط:
http://www.acrseg.org/5839

 -5سكافي ،محمد وليد .)6009( .حؽ استخداـ القوة ودوره في العالقات الدولية ،المجنة العربية
لحقوؽ اإلنساف ،عمى الرابط اإللكتروني:

http://www.achr.eu/art575.htm

 -6بريزكوف ،سيرغي6004-0-05( .ـ) .السالح النووي -الضامف الوحيد ألمف روسيا ،عمى
الرابط اإللكتروني:

https://arab.rbth.com/opinion/2014/01/15/-_25837.ht

الدولية ،األىراـ االقتصادي
القوة في العالقات
ّ
القوة :عناصر وأشكاؿ ّ
 -7مقبؿ ،ريياـ ،مركب ّ
digital.ahram.org.ed/articles.aspx?serial=887254&eid=7805, 15.06.2016

 -8سميماف ،يمني2016( .ـ) .القوة الذكية -المفيوـ واألبعاد :دراسة تطبيقية ،المعيد المصري
لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،عمى الرابط

اإللكتروني:

http://www.eipss-eg.org

 -9الموسوعة الجغرافية ،المجمة الجغرافية :نافذة الجغرافييف العرب.
www.ageography.com/showthread.php?t=584

 -00شايمر ،جوف مير6000( .ـ) .الواقعية :العالـ الحقيقي والعالـ األكاديمي ،ترجمة :جالؿ
خشيب،
Internationalstudiestoridges.maktoobblog.com/273, 25.06.2016
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 -00السيد ،دالؿ محمود ،معضالت "الدولة القائد" في النظـ اإلقميمية والدولية ،مجمة السياسة الدولية،
عمى الرابط اإللكتروني:

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/3662

 -12المركز العربي لمبحوث والدراسات 10( .يناير  .)2015انظر الموقع اإللكتروني:
http://www.acrseg.org/36519

 -13إبراىيـ ،محمد 28( .فبراير  .)2006األحالؼ وتوازف القوى والمصالح ،مركز العالقات الدولية،
متاح عمى الرابط اإللكتروني:
http://www.grcsudan.org/international-issues/540-2016-02-28-10-09-10, 10.07.2016

 -04محمد ،محمد ضياء الديف ،اتجاىات العالقات الدولية بعد أحداث  11سبتمبر2/9/2013،عمى
الرابط اإللكتروني:
www.alukah.net

 -15بركات ،نظاـ ،تداعيات أحداث سبتمبر عمى النظاـ الدولي ،الجزيرة نت ،ممفات خاصة ،ممؼ
 11سػبتمبر ..عػاـ عمى الزلزاؿ  :2004/10/13عمى الرابط اإللكتروني:
http://www.aljazeera.net, 15.07.2016

 -16الطويؿ ،ناصر 25( .سبتمبر  .)2009بنية وتوجيات النظاـ الدولي الجديد بعد أحداث

سبتمبر ،2221 ،اإلسالميوف والنظاـ مف التحالؼ إلى التنافس (الحمقة  ،)21انظر الرابط

اإللكتروني:
http://almasdaronline.com/article/2351

 -07عموي ،مصطفى ،القطب المنفرد :الواليات المتحدة األمريكية والتغير في ىيكؿ النظاـ العالمي،
المركز العربي لمبحوث والدراسات ،انظر الموقع اإللكتروني:
http://www.acrseg.org/36519

تجدد الصراع األميركي-الروسي في ضوء األزمات
 -08زغيب ،منصور( .تشريف األوؿ 6004ـ)ّ .
المستجدة موقع صحيفة الدفاع الوطني المبناني ،العدد  90عمى اإلنترنت:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

 -09جار اهلل ،شايؼ بف عمي (6003-9-6ـ) .األحادية القطبية في ميب الريح ،موقع صحيفة
االقتصادية عمى اإلنترنت:

www.aektsadia.org.com

 -60حاليقة ،غادة ( 06نوفمبر 6004ـ) .كيؼ سقط االتحاد السوفيتي ،انظر الموقع اإللكتروني:
http://mawdoo3.com/
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 -60موقع جريدة صوت اآلخر عمى اإلنترنت ،العدد 6007/00/07 ،996ـ،
www.aotakhar.com

 -66موقع الحرة :ما أسباب األزمة في أوكرانيا؟ أسئمة وأجوبة ،قناة الحرة الفضائية ،برنامج اخترنا
لكـ 5 ،مارس 6004ـ.
 -63الشيخ ،ماجد ،مقاؿ الحرب الباردة الجديدة واطاحة األحادية القطبية ،مجمة السفير اإللكترونية،
6008/0/07ـ ،الموقع عمى اإلنترنت
-64

www.safair.org.nat

رشواف ،ضياء (6005-6-07ـ) .النظاـ العالمي وآفاؽ المستقبؿ ،منشور إلكترونياً عمى

موقع مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية عمى اإلنترنت،

www.ahram.org

 -65محمد ،محمػود خميفػة جػػودة ،أبعاد الصعود الصيني في النظاـ الدولي وتداعياتو 0550ـ –
6000ـ ،المركز الديمقراطي العربي ،انظر الرابط اإللكتروني:

http://democraticac.de/?p=570

 -66مخيمر ،إيماف أبوزيد ،مستقبؿ العالقات األوربية -الروسية في ضوء أزمة القرـ ،6003 ،انظر
الرابط اإللكتروني:

http://democraticac.de/?p=8209

 -67رشواف ،ضياء ،مقاؿ رأي األقربيف والحمفاء في السياسة الخارجية األمريكية ،صحيفة
االقتصادية اإللكترونية ،العدد 6007/00 ،00 ،4 ،4839ـ .موقع الصحيفة عمى اإلنترنت
www.aleqt.com

 -68خيري ،أمؿ6000-4-65( .ـ) .خصائص النظاـ الدولي الجديدػ انظر الرابط اإللكتروني:
http://amalpress.blogspot.com/2010/04/blog-post_25.html

بدور روسي مؤثر،
 -69الشيخ ،نورىاف/ 05( .يناير .)6005/البحث عف المكانة :نظاـ عالمي جديد ْ
المركز العربي لمبحوث والدراسات ،انظر الرابط اإللكتروني:
http://www.acrseg.org/36504

 -30سالمة ،معتز6006( .ـ) .الدور الروسي في سياؽ إقميمي ،مجمة السياسة الدولية ،انظر الرابط
اإللكتروني:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3704.aspx

 -30السيد ،محمد محمود 7( .يناير 6006ـ) .أبعاد الصعود الروسي ،مجمة الحوار المتمدف ،العدد
.3600
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290615,15.12.2016
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 صراع أيدولوجي سالحو االقتصاد مصر:  األزمة األوكرانية.)6005  (سبتمبر. عبداهلل، المصري-36
:العربية

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D4%D8%A7%D
9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF .600-00-65

 شبكة، حمقة جديدة مف حمقات عودة الحرب الباردة.. أوكرانيا.)6006  (ابريؿ. محمد، قاياتي-33
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