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ABSTRACT

Global competition and the international political system
Reconstruction after the year 1991
Since 1991, the curtain on the final scene of international relations governed
dualism polar, as it was announced the end of the Cold War disintegration of the Soviet
Union officially Inhih that year, and the birth of the world scene "new" sentenced
insights and practices unilateralism of the international system in the developed U.S..
Led development technological U.S. also individually U.S. strategic planning, and
political decisions without consulting enough from the rest of its European allies,
accompanied by the emergence of new interests of the United States in new
directions, including the direction of military action alone though is under the cover of
international legitimacy often.
This was done based on a set of ideas, strategies and theories that emerged after the
Cold War, which promised the right of reference intellectual polarity unilateral U.S.,
since these theories, ideas and strategies big role, as well as the strategic thinkers
and strategists, in the dominance of the United States and on top of the international
political system After the Cold War, particularly the United States enjoys the existence
of many of the intellectual centers which works out these thinkers, as well as that they
had worked in a period of their lives in many decision-making centers in the United
States, and that these centers, including thinkers who belong , are often associated
with the decision-making centers, as is often assigned by the U.S. government to
prepare reports strategy that shows the way to the decision-maker, it all works on the
sustainability and survival of the United States and its monopoly on the top of the
pyramid International.

Key words: Global Competition, International Order, International Conflict, USA,
Russian Federation, China.making personality, US strategy.
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ÖZ
1991 Yılından Sonra Uluslararası Siyasi düzenin yeniden oluşumu Ve
Uluslararası Rekabet
1991'den beri, iki kutup arasında yönetilen uluslar arası ilişkilerin son perdesi
kalktı, sovyetler birliğinin resmen o yıl sonlarında dağılması ile soğuk savaşın sona
erdiği ilan edildi, ve yeni küresel sahnenin doğuşu uluslararası sistemin tek taraflı
vizyon ve uygulamaları ile ve amerikalı onu geliştirir, aynı zamanda amerikan
teknolojik gelişimi amerika birleşik devletleri'nin stratejik planlamada tek olmasına ve
geri kalan avrupalı müttefiklerinin önerilerini almadan siyasi kararlar alabilmesine yol
açtı, buna yanı sıra amerika birleşik devletlerinin yeni çıkarlarının yeni yönlerde
çıkması buna eşlik etti, bunlardan biri tek taraflı askeri çalışmaya yönelik yön, bu birçok
durumda uluslararası meşruiyet kapsamında yapıldı.
dolaysıyla önsöz ve final uluslararası sistem kavramı ve yakınlaşma kavramı yerine
bu çalışmada dört bölüme dağıtılmış olarak, uluslararası rekabet konularını çalışmaya
ve bunun yakınlaşma kavramı ile olan ilişkisini açıklamaya odaklanılmıştır, ikinci
bölümde tartışıldığı gibi uluslararası sistemdeki küresel rekabet ve uluslararası
sistemdeki aktörler arasındaki jeostratejik bölgeler ve aralarındaki rekabetin ölçüsü.
üçüncü bölümde, uluslararası sistemdeki rekabet eden ve aktif kutuplara odaklıdır ve
bu kutuplar dan her birin temsil eden güçlere.
dördüncü bölüme gelince içinde, bu güçler ve aktif kutuplar arasındaki rekabetin
tepkileri hakkında konuştuk ve uluslararası sistem üzerindeki etkisinin kapsamı.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası rekabet, uluslararası sistem, uluslararası çatışma,
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin.
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ملخص
التنافس العالمي وإعادة تشكيل النظام السياسي الدولي بعدعام 1991
منذعام  ،1991تم إسدال الستارعلى المشهد األخير من العالقات الدولية المحكومة بالثنائية القطبية
 ،اذ تم اإلعالن عن نهاية الحرب الباردة بتفكك االتحاد السوفيتي رسميا بنهاية ذلك العام  ،ووالدة المشهد
العالمي "الجديد" المحكوم بالرؤى والممارسات األحادية للنظام الدولي فيطوره األمريكي  .وأدى التطور
التكنولوجي األمريكي أيضا ً إلى انفراد الواليات المتحدة بالتخطيط األستراتيجي  ،واتخاذ القرارات
السياسية من دون استشارة كافية من باقي حلفائها األوربيين ،وصاحب ذلك ظهور مصالح جديدة للواليات
المتحدة في اتجاهات جديدة ،ومنها اتجاهها إلى العمل العسكري منفردة وإن كان ذلك يتم تحت
غطاءالشرعية الدولية في أحيان كثيرة
لذا قد تم التركيز في هذه الدراسة الموزعة على اربعة فصول  ،فض ً
ال عن مقدمة و خاتمة ،تم التركيز
على االطار المفاهيمي لمواضيع الدراسة كمفهوم التنافس العالمي و عالقته بالمفاهيم المقاربة  ،فض ً
ال عن
مفهوم النظام الدولي و مفاهيمه المقاربة ،كما تم التطرق في الفصل الثاني مديات التنافس العالمي في
النظام الدولي والمناطق الجيواستراتيجية بين القوى الفاعلة في النظام الدولي و مدى التنافس الحاصل فيما
بينها.
اما الفصل الثالث فكان يركز على االقطاب المتنافسة و الفاعلة في النظام الدولي و المقومات التي يمثلها
كل قطب من هذه االقطاب.
اما الفصل الرابع فتحدثنا فيه عن تداعيات التنافس بين هذه القوى و االقطاب الفاعلة و مدى تأثيرها على
النظام الدولي.
الكلمات المفتاحية :التنافس العالمي ،النظام الدولي ،الصراع الدولي ،الواليات المتحدة االمريكية ،روسيا
االتحادية ،الصينا
.
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المقدمة
يمكن القول ان التنـافس الـدولي هو حـالـة طبيعيـة كونـه ســـــبيـل لتحقيق الـذات واالهـداف على حـد
ســواء ،خصــوصـا ً على صــعيد النظام الدولي ،والذي يمثل الهرم المركزي لمركزية القوة العالمية ،حيث
القوى العـالميـة ذات التـأثير الالمتنـاهي من اجـل االســـــتحواذ على مكـانـة مرموقـة في

تتطلع وتنـدفع بع

هيكلية النظام السـياسـي الدولي ،خصـوصـا ً وان االسـس الهيكلية لهذه النظام بدات بالتزعزع نوعا ما من
خالل ظهور بع

القو ى الـدوليـة الهـادفـة الى رفع مكـانتهـا في ســـــلم القوى الـدوليـة وعلى هـذه االســـــاس

تزحزحـت مكـانـة الواليـات المتحـدة االمريكيـة العـالميـة جزئيـا ً داخـل هيكليـة هـذا النظـام من قطـب أوحـد قـادر
على فر

سطوته وسيطرة على القوة االخرى الى قطب تنافسه بع

القوى الرائد على استحواذ النفوذ

والمكانة الدولية،
ومن هنـا تظهر معـالم و مالمح التنـافس العـالمي بين القوى العـالميـة واالقليميـة والـذي يشـــــكـل
مخرجاته مالمح النظام السـياسـي الدولي والذي بدا هو ارخر يتخذ منحنيات معقدة في التوصـيف والتكون
نتيجة اضـطرابات وتحوالت القوة في القرن الواحد والعشـرين ،والتي شـكلت هي االخرى اضـطراب في
تشــكيل مالح النظام الســياســي الدولي ،فبعد عام  1991ومع تفكك االتحاد الســوفيتي خرجت الواليات
المتحدة لتمثل القطب االوحد في هذا النظام ولتفر

هيمنتها االسـتراتيجية على مفاصـل السـياسـة الدولية،

لكن تغير الحال عن ما كان عليه نتيجة الحروب العبثية التي خاضــــتها الواليات المتحدة في أفغانســــتان
والعراق ،كما ان لظهور القوى المنافسة للواليات المتحدة كروسيا والصين.
من هنا تبلج لنا اهمية دراســة مالمح وظواهر التنافس الدولي منذ عام  ،1991من خالل دراســة اقطاب
هـذا التنـافس واهم مخرجـاتـه وتـداعيـاتـه في تشـــــكيـل مالمح النظـام الســــيـاســـــي الـدولي ،مروراً بـأدواتـه
االقتصـــادية والعســـكرية والتكنلوجية ،ومن هذا المنطلق تندفع بع

القوى العالمية الى التنافس عن هذه

القاعدة قد يكون اقليم فاعل على كافة الصعد ويضم قوى فاعلة على المستويين االقليمي والدولي.
اوالً :اهمية الدراسة
تنبع اهمية الد راسة من اهتمام الكثير من الباحثي حول العالم حيال التنافس العالمي وتأثيره في السياسة
الدولية واالقتصاد الدولي وحتى حيال السياسات الداخلية للعديد من الدول ,ويمكن أن نقول،إن هناك عدة
محددات تشكل المعالم األساسيةألهمية المواضيع التي تعنى بالسياسة األمريكية وامتداداتها وتأثيراتها
وبخاصة تأثيرها في تشكيل النظام الدولي الذي تجري في داخلها أنماط التفاعل بين الوحدات السياسية
الدولية.ولعل من أهم هذه المحددات،أن القطبية العالمية تمر اليوم بمرحلة انتقالية نتيجة لسياسة الهيمنة
التي تمارسها الواليات المتحدة األمريكية ،مم ا سيؤثر في مستقبل الهيكلية الدولية إلى جانب ذلك ،فان
الواليات المتحدة سوف تعمل على إدامة عمر إمبراطوريتها وتحديد وضعها الدولي الذي وصلت إليه بعد
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بروزها كقطب دولي وحيد ومسيطر ،مما يعني إن هناك مجاال واسعا الندالع الصراع الذي يمكن إن
يتولد نتيجة لوجود قوى دو لية منافسة تسعى إلى تحجيم دورها االنفرادي في النظام الدولي.
وتحظى هذه الدراسة بأهمية خاصة ألنها تتناول موضوعا يمتاز بالديناميكية كونه يرتبط أساسا بقوة فاعلة
ومؤثرة ،بل وقائدة في النظام السياسي الدولي هي الواليات المتحدة األمريكية فضال عن أن هذه الدراسة،
تس لط الضوء على مسار السياسة األمريكية وتوجهات الواليات المتحدة التي ستكون عنصرا أساسيا من
عناصر تبلور النظام السياسي الدولي القادم.
ثانيا ً  :اهداف الدراسة
تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف األتية:
 _1التعرف على ماهية النظرية لمفهوم التنافس الدولي وصوالً الى مفهوم النظام السياسي الدولي،
من اجل توضيح معالم الدراسة التطبيقية.
 _ 2التعرف على اهم الدوائر الدولية واالقليمية للتنافس الدولي.
 _ 3التعرف على اهم االقطاب العالمية واالقليمية لهذا التنافس.
 _4قراءة مخرجات التنافس العالمي على النظام الدولي.
 _5الوقوف على الرؤية المستقبلية لمخرجات هذا التنافس.
ثالثاً :حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود االتية:
 _ 1زمانيا ،ينحصر موضوع الرسالة بالمدة الزمنية التي تبدا من عام  1991وتحديدا بعد تفكك
االتحاد السوفيتي وظهور القطبية االحادية ،وصوالً الى الفترة االنية مع المرور على اهم المشاهد
المستقبلية.
 _ 2مكانيا ،تذهب الدراسة الى تحليل ابعاد التنافس العالمي على مجمل االقاليم العالمية.
 _ 3موضوعا ،تتناول الدراسة موضوع التنافس العالمي والتطرق الى اهم مالمح واقطابه
ومخرجاته على النظام الساسي الدولي.
رابعاً :المشكلة البحثية للدراسة
تنطلق المشكلة البحثة للدراسة من رؤية تدور حول ( ماهية مالمح التنافس العالمي في الوقت
الحاضر؟)،االمر الذي يستدعي بنا التساؤل حول ( ماهية الوسائل والطرائق التي تتخذها القوى
العالمية واالقليمية حيال تنافسها االستراتيجي؟) ،األمر الذي يستدعي بنا الخو

في ( ماهية

القوى العالمية واالقليمية الحاملة لمضمار التنافس؟ ،وماهي ابعاد هذا التنافس؟) ،لتنهي عن تساؤل
يدور مفاده ( ماهية التداعيات والمخرجات الناجم عن عملية التنافس على صيرورة النظام السياسي
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الدولي وماهي ابعادها المستقبلية)؟ ،ومضامين هذه التساؤالت ستكون هي المشكلة التي تروم هذه
الدراسة البحث فيها.
خامساً :اسئلة الدراسة
بعد ان شخصنا مشكلة الدراسة ظهرت لنا الحاجة لإلجابة على االسئلة االتية:
 _ 1ماهو مفهوم التنافس الدولي من الناحية النظرية؟ ،وماذا يعني النظام السياسي الدولي؟.
 _2ماهي المديات الجغرافية للتنافس الدولي؟
_ 3ماهي اهم القوى االقليمية والعالمية الحاملة للواء التنافس في النظام السياسي الدولي؟.
 _ 4ماهي اهم انعكاسات التنافس العالمي على هيكلة النظام الدولي؟.
 _5ماهية الرؤية المستقبلية لهذا التنافس؟.
سادساً :فرضية الدراسة
تفتر

الدراسة ارتي (،ان صيرورة النظام السياسي الدولي تعتمد اعتماد كامل على شكل

ومالمح التنافس العالمي بين القوى الفاعلة و طبيعة هذا التنافس هي التي ستشكل الطبيعة الهيكلة للنظام
الدولي المستقبلي).
سابعا ً -الدراسـات السابقـة:
مما الشك فيه،إن حقل العلوم السياسية وبخاصة السياسة الدولية قد شهد العديد من الدراسات التي
تناولت بالبحث موضوع السياسة األمريكية .كما إن هذا المجال قد عرف أيضا دراسات متنوعة تعالج
موضوع تطور النظام الدولي واحتماالته المستقبلية،ألى أن ماكتب عن عالقة التنافس العالمي
وتأثيراتها المستقبلية في النظام الدولي بصورة مفصلة قليل بالمقارنة مع أهمية هذا الموضوع ،الذي
سيؤثر في الصياغة المستقبلية والبناء الهيكلي للنظام السياسي الدولي.ومن هذه الدراسات
 -1د.سعد حقي توفيق ،النظام الدولي الجديد دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد الحرب الباردة،
ط ( ،1عمان :االهلية للنشر والتوزيع  )1998وهو دراسة علمية لواقع النظام الدولي ورؤية لمستقبل
النظام الدولي الجديد استنادا الى حقائق الهيكلية الدولية .إال إن دراستنا ركزت على جوانب لم يتطرق
اليها الكتاب ،وتتمثل في تحليل الشكل المستقب لي للنظام السياسي الدولي انطالقا من معطيات الوضع
الدولي بكل ابعاده و ليس فقط الهيكلية القائمة ومن ثم االنتقال إلى اإلشكال المحتملة للهيكلية المقبلة.
 -2بول كنيدي ،نشؤء وسقوط القوى العظمى ،ترجمة مالك البديري ( ،عمان :االهلية للنشر والتوزيع،
 ) 1993دراسة تحليلية لكيفية نشوء القوى الكبرى عبر التاريخ واألسس التي قامت عليها ومن ثم
األسباب التي أدت الى تراجعها وتقهقرها ،ودراسة مراكز القوى العالمية في عالمنا المعاصر.
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وموضوع دراستنا يسلط الضوء على أسباب أخرى الفول القوى العظمى تحاكي العصر الحديث كما
و تركز على عناصر القوة التي منحت هذه القوى مكانة مميزة في الهرمية الدولية.
-3هنري كيسنجر ،هل تحتاج أمريكا الى سياسة خارجية جديدة  :نحو دبلوماسية للقرن الحادي و
العشرين (بيروت:دار الكتاب العربي ) 2002 ،ويقدم هذا الكتاب تصورات لما يجب أن تكون عليه
السياسة األمريكية في تعا ملها الخارجي في مطلع القرن الحادي والعشرين ،إذ إن هذا الكتاب يشخص
واقع الهيمنة وأسلوب إدارة العالقات الدولية من قبل الواليات المتحدة .وفي دراستنا قدمنا رؤية تحليلية
للسياسة المتبعة من قبل الواليات المتحدة األمريكية والكيفية التي من الممكن أن تقترن بها في تفاعالتها
في معظم مناطق العالم مع األخذ بنظر االعتبار تأثيرات المتغيرات المعاصرة في توجهات السياسة
األمريكية.
-4زبغينيوبرجنسكي ،رقعة الشطرنج الكبرى – األولويةاألمريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية ترجمة
أمل الشرقي ( ،عمان  :االهلية للطباعة  ) 1999 ،يقدم برجنسكي في هذا الكتاب رؤية جيو استراتيجية
لواقع التنافس الدولي في اوراسيا ومن ثم انعكاسه في مجمل تحالفات القوى الكبرى في النظام الدولي،
ويشرح برجنسكي االلية التي تمارس فيها الواليات المتحدة سياستها الخارجية في مختلف مناطق
العالم من اجل صياغة بيئة دولية تتالءم م ع توجهاتها الكونية .إال إن الكتاب قد اقتصر مجال طرحه
على المنطقة الحيوية المتمثلة بأوراسيا وتخومها ،في حين ان دراستنا قدمت طرحا وافيا للسياسة
األمريكية حيالها ايضا مع تحليل توجهات سياسات القوى األخرى الفاعلة و تأثيراتها في سياسة
الواليات المتحدة إزاء هذه ا لمنطقة ،بوصفها إحدى أهم المناطق الجيوستراتيجية التي ستسهم في بناء
النظام السياسي الدولي الجديد .كما ان الدراسة تسلط الضوء على بناء التوازنات اإلستراتيجية بكل
إبعادها في حين ان الكتاب يركز على التوازنات اإلستراتيجية في اوراسيا فقط .
-5ريتشاردهاس :الفرصة ..لحظة أميركا المواتية لتغييرمسار التاريخ ،ط( 1نيويورك:بابليك أفاريز
للنشر  ) 2005هذا الكتاب هو عبارة عن تشخيص من وجهة نظر أمريكية لطبيعة الواقع الدولي
والفرصة السانحة بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية لتبوء مكانة دولية مهمة على سلم القوى الدولية
بعد التحوالت التي طرأت على البيئة الدولية .ويركز الكتاب على الجانب االستراتيجي العسكري أكثر
من الجوانب األخرى في حين تقدم دراستنا عرضا شامال لطبيعة الفرصة التي توفرت للواليات
المتحدة لتتربع على راس سلم القوى الدولي استنادا إلى عناصر قوتها األخرى.
-6برجنسكي ،االختيار :السيطرة على العالم ام قيادة العالم ( ،بيروت :دار الكتاب العربي )2004
يعر

هذا الكتاب تحليال لإلستراتيجيةاألمريكية العالمية والتحديات المستقبلية التي يمكن ان تواجهها،
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ويطرح الكتاب رؤية لنمط التفكير االستراتيجي األمريكي ،الذي ينبغي ان يركز على أيجاد عالم من
الشراكات اإلستراتيجيةإلدارة العالم ،بدال من االستمرار في أفكار الهيمنة واللجوء الى القوة من اجل
بلورة صورة النظام الدولي المستقبلي .ومع ذلك فأن الكتاب يطرح تصورا لشراكات محدودة ،يمكن
ان تدخل فيها الواليات المتحدة مع قوى محددة كروسيا مثال ويغفل دور الشراكات األخرى التي ال
تقل أهمية ،والتي من الممكن أن تؤدي دورا مهما في تحديد مسار السياسة المستقبلة األمريكية و
تأثيرها في التركيبة المقبلة للنظام السياسي الدولي ،كما ان الكتاب يطرح فكرة رف
عنها نتيجة لتحوالت البيئة الدولية و بع
سعي الواليات المتحدة لفر

الهيمنة او التخلي

المحددات األخرى اال ان موضوع دراستنا يركز على

هيمنتها على النظام الدولي ويطرح موضوع تراجع الهيمنة كأحدى

النتائج لتعاظم قوة الواليات المتحدة وتمددها المفرط أضافة إلى عوامل اقتصادية واستراتيجية.
-7فنسان الغريب،مأزق اإلمبراطورية األمريكية ،ط ( ، 1بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
 ) 2008يطرح هذا الكتاب رؤية تفيد بإمكانية تراجع اإلمبراطورية التي وصلت الى ذروة المناعة
والسيطرة .ويركز الكتاب على األزمة االقتصادية للداللة على عمق األزمة التي تواجهها
اإلمبراطوريةاألمريكية ،ثم يقدم الكتاب عرض ا لآلثار التي ستترتب على الهيكلية المستقبلية للنظام
الدولي تبعا لإلبعاد التي سيخلفها تراجع القوة العظمى األولى ,اال انه يركز فقط على الجانب االقتصادي
وتأثيرات األزمة االقتصادية في مستقبل اإلمبراطورية األمريكية ،مع االبتعاد عن المسببات األخرى
لتراجع قوة الو اليات المتحدة التي وجدت مكانا للتحليل والدراسة بعمق في موضوع دراستنا.
ثامناً :منهجية الدراسة
في ضوء ما تقدم ،وبغية اإليفاء بمتطلبات الدراسة واإلحاطة بها بشكل تام ،ولغر

توظيف

المعلومات المختلفة واستخدامها بالطريقة التي تمكننا من إثبات الفرضية التي استندت إليها الدراسة،
كان البد من الركون الى استخدام أكثر من منهج في إطار البحث في موضوع كبير كمستقبل النظام
السياسي الدولي ،وموضوع أخر ال يقل أهمية هو سياسة الواليات المتحدة األمريكية.وعلى هذا
األساس ،فقد اعتمدت الدراسة على منهجية علمية مركبة ومتكاملة تضم المنهجين التاريخي والوصفي
التحليلي فضال عن المنهج المقارن والمنهج النظمي واالستشرافي،ليأخذ كل منهج بعده العلمي ويوظف
بشكل ينسجم مع متطلبات الدراسة العلمية .فاستخدام المنهج التاريخي ،جاء باالستناد الى حقيقة عدم
إمكانية دراسة ظاهرة ما دون الرجوع الى جذورها الت اريخية ،وان اختيار المنهج التاريخي يهدف
باألساس الى تحديد الحقائق التي تعد بمثابة البيئة التي تؤطر الظاهرة قيد الدراسة دون االنسياق وراء
مواضيع ربما تكون مجرد مقدمات غير حقيقية ،تبعدنا عن التحقيق العلمي الدقيق.كما إن اعتماد
المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يتكئ على تحليل المعلومات المتوافرة واالنطالق منها نحو التوسع في
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ادراك االفاق المستقبلية لموضوع الدراسة .ولما كان المنهج االستقرائي يفيد دراسة الظاهرة بشكل
عام ،لغر

تحليل أثارها وإبعادها ومحدداتها ،فان دراسة سياسة الواليات المتحدة في ظل تحوالت

البيئة الدولي ة وتوجه هذه السياسة نحو الهيمنة باالستناد الى طبيعة الواقع الدولي ،الذي ساد في إعقاب
موجة التحوالت والتغييرات ،لذا فان المنهج االستقرائي يحظى بأهمية كبيرة في طريقة تناول موضوع
السياسة األمريكية إبعادها وأثارها.ولدراسة تحوالت ومتغيرات النظام الدولي بوصفهااإلطار الذي
تجري فيه تفاعالت الوحدات السياسية ،فان المنهج النظمي يعد األنسب لتسليط الضوء على هذه
المتغيرات ودراسة نتائجها.
وبما إن دراستنا تركز في جانب منها على قياس مقدار القوة لدى القوى العظمى والدول الكبرى
األخرى ،بغية الوصول الى أرضية يمكن من خاللها تحليل واقع القوة وتوزيعها في البيئة الدولية
وبخاصة في إعقاب الحرب الباردة ،لذا فان المنهج المقارن يتيح إمكانية المقارنة بين اإلطراف الدولية
وسياساتها و الواليات المتحدة وسياستها الرامية الى بناء النظام الدولي.
وبال شك ،فان دراستنا هذه ذات بعد مستقبلي وتحتاج الى قراءة للواقع واالنطالق منه نحو تقديم
رؤية مستقبلية تحاكي المعطيات الراهنة ،لذلك فان المنهج أالستشرافي يوفر إمكانية دراسة الظاهرة
في بعدها المستقبلي والتركيز على متغيراتها  ،واالستشراف يفسح المجال لوضع احتماالت مستقبلية
لموضوع الدراسة.
تاسعاً :هيكلة الدراسة
التنافس العالمي واعادة تشكيل النظام السياسي الدولي بعد عام 1991
الفصل االول :االطار المفاهيمي
 _1مفهوم التنافس العالمي
 _2مفهوم النظام الدولي
الفصل الثاني  :مديات التنافس العالمي في النظام الدولي
 _1التنافس العالم في القارة االسوية
 _2التنافس العالمي في القارة االفريقية
 _3التنافس العالمي في القارة االوربية
الفصل الثالث :اقطاب التنافس العالمي في النظام الدولي
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 _1الواليات المتحدة
 _2الصين
 _3روسيا
الفصل الرابع :تداعيات التنافس العالمي على النظام الدولي
 4.1صعود القوى التعديلية في النظام الدولي (مجموعة بريكس.) BRICS -
 4.2تراجع مكانة الواليات المتحدة في النظام الدولي.
 4.3إتساع دور الفاعلين من غير الدول في النظام الدولي .
 4.3.1زيادة الصراع التجاري بين القوى الصاعدة .
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الفصل االول
 1االطار المفاهيمي
 1.1مفهوم التنافس العالمي و المفاهيم المقاربة
 1.1.1مفهوم التنافس
يعــد مفهوم التنــافس ( )Competitionواحــداً من المفــاهيم المهمــة التي حكمــت العالقــات
الدولية ،والتعرف عليه يفتح المجال واسـعا ً لدراسـة جانب مهم من العالقات والتفاعالت الدولية
من خالل فهم مدلوله اللغوي واالصطالحي وفقا ً لما تقتضيه الدراسة وبالشكل األتي-:
يشير مفهوم التنافس كما ورد في القران الكريم الى التسارع والتسابق واصله من
((وفِي َذلِكَ فَ ْليَتَنَافَ ِس
المنافسة التي تعد مجاهدة النفس للتشبه باالفاضل واللحاق بهم اذ يقول تعالى َ
سونَ )).
ال ُمتَنَافِ ُ
س والتي تعني األنفس والثمين وفي ذلك
والمنافسة كما جاءت في اللغة مشتقة من الفعل َنــــ َفــــ َ
قوله (هذا الثوب انفس الثوبين) اي اطولهما وامثلهما .والمنافســة تعني المباراة والمســابقة في
الشــيء من غير ان يلحق الضــرر فيه بعده شــيء نفيس(ابراهيم مصــطفى و خرون.)2000،
أمــا مفهوم التنــافس فهو (ان يبرز طرفين نفس القوة من اجــل الســـــيطرة على شـــــيء
معين)(احمدبن فارس بن زكري االرازي.)1979،
وبالتالي فان االصـــطالح اللغوي لم يرد فيه اي اختالف حول تعريف هذا المفهوم بعد التنافس
يمثل حالة من التسـابق او المباراة بين الطرفين حول شـيء معين يسـعى كل طرف الى نيله من
دون ان يلحق اي ضرر به.
امـا اصـــــطالحـا ً فقـد اجتهـد البـاحثون في مجـال العالقـات الـدوليـة في تعريفهم لمفهوم التنـافس فهم
يضــــعون جملة من الدالالت التي تعبر عن الداللة االصــــطالحية للمفهوم ،ويعود االختالف حول
وجود تعريف جامع ل هذا المفهوم الى طبيعة المجاالت التي يتداول فيها مصــــطلح التنافس .فمفهوم
المنافسـة يشـكل جانبا ً مهما ً من جوانب الدراسـات االقتصـادية وهم على وفق ذلك يضـعون جملة من
الرؤى التي توضـح داللة المفهوم .فعلماء االقتصـاد يقسـمون التنافس على صـعيد المنشـأة بانها القدرة
على تزوي د المســــتهلك بمنتجات وخدمات وهكذا بالنســــبة الى بقية التقســــيمات التي ال تتعدى في
تعريفاتها لمفهوم التنافس عن القدرة على كسـب حصـة في السـوق وبالتالي فان حيز او مجال السوق
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يتبـاين على وفق اختالف طبيعـة االهـداف التي تقوم عليهـا المؤســـــســـــة(محمـدعبـد

راضـــــي

الصايح.)2006،
ـام ا في حيز العالقـات الـدوليـة وهو مـا يتمثـل في جـانـب الـدراســـــة فلم تتبلور طبيعـة هـذا
المفهوم بداللة واضــحة اال انه ال يعني عناية بشــكل كامل في هذا الدراســات ،فيعرف التنافس
على انه سـعي طرفين لحيازة المصـلحة نفسـها(محمدعبد

راضـي الصـايح .)2006،بمعنى

ان التنافس يعبر عن و جود اطراف تتســـابق فيما بينها لحيازة المصـــلحة نفســـها غير ان هذا
التسـابق يشـترط وجود جملة من الخصـائص من اجل تميزه من انماط التفاعالت المشـابهة في
العالقات الدولية مثل الصراع على سبيل المثال.
وتشـــير الدراســـات الى ان التنافس البد ان يتخذ طابعا ً ســـلميا ً في حالة التســـابق بين
االطراف المتنافســة بعيداً عن كل مظهر من مظاهر التوتر والعنف والنزاعات وبالشــكل الذي
التنعكس فيه ســلبا ً على طبيعة العالقات بين االطراف المتنافســة وهذا ما قد يشــير بدوره الى
عدم وجود تناق

حاد بين اطراف التنافس واال فان تصـادم االرادات الوطنية والتناق

الحاد

في االهداف والوسـائل سـوف يؤشـر الى نمط من العالقات الينطبق على السـمات والخصـائص
التي يتسم بها التنافس(خالد حمزة جريط.)2006،
ويذهب فرديك اي هايك في تعريف التنافس بعده يمثل اجراءاً اســـتكشـــافيا ً يعمل على
معرفة قدرات الطرف االخر من اجل وضع سياسات وبرامج تتالئم مع هذه القدرات(فريدريك
اي هايك.)2006،،
وعلى وفق هذا التعريف فان التنافس يعد وســـيلة يلجأ اليها صـــانع القرار او المخطط
االســـتراتيجي من اجل وضـــع البرامج او الخطط التي تتالئم مع طبيعة القدرات التي يمتلكها
الطرف االخر ،وهذا ما يشـكل احد ضـرورات صـنع واتخاذ القرار االسـتراتيجي او السـياسـي
التي تشـــــترط في ان تكون االهداف مواتيـة لقـدرات الدولة وامكـانيـاتهـا(ودودة بدران.)1981،
وبهذا الصـدد يطرح توماس وهيلين دايفيد نموذجهما بشـأن التخطيط االسـتراتيجي الذي البد ان
يتضـــمن فضـ ـالً عن تقويم ودراســـة االهداف ومدى تطابقها مع االمكانيات والقدرات المتاحة
للدولة ان يكون هنالك مسح للبيئة الخارجية والداخلية للتعرف على الفرص والتهديدات(توماس
وهيلين دايفيد .)1990،وعلى وفق مســـتوى وطبيعة هذه الفرص والتهديدات يضـــع المخطط
االســـــتراتيجي جملـة من النمـاذج التي تتالئم مع طبيعـة هـذه الفرص والتهـديـدات المحيطـة،
ويالحظ في هذا الصــدد ان التنافس قد يكون اجراءاً او نمطا ً ســائداً في البيئة المحيطة وهذا ما
يتطلب بناء اســـتراتيجية تتالئم مع طبيعة المتغيرات او االجواء التي يفرزها التنافس ،ويشـــير
بهـذا الخصـــــوص(جيمس لورانس James B.townsendg lowerenceان التخطيط
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االســتراتيجي على وفق مقتضــيات البيئة ينقســم الى (Lowrence R.janch & james
-: )1986،B.townsend
 -1اســـتراتيجية االســـتقرار :وتوضـــع هذه االســـتراتيجية عندما تكون البيئة مســـتقرة الى حد ما
وخالية من التقلبات الحادة.
 -2اسـتراتيجية التوسـع :وتشـكل هذه االسـتراتيجية عندما تكون نقاط القوة عالية ومسـتوى الفرص
اكبر من مستوى التهديدات.
 -3اسـتراتيجية الدفاع :وتتشـكل هذه االسـتراتيجية عندما تكون نقاط الضـعف اعلى من نقاط القوة
والتي يلجأ اليها صـــانع القرار من اجل الحفاظ على االســـتقرار بدالً من المغامرة باالمكانيات
التي يمتلكها.
يلج أ اليـه صـــــانع القرار في ظـل وجود
 -4اســـــتراتيجيـة االئتالف او التحـالف :وهو النمط الـذي ـ
منافســات شــديدة او حرب واســعة االمر الذي يدفع بصــانع القرار الى تبني خيار التحالف من
اجل مواجهة هذه المتغيرات.
 2.1.1المفاهيم المقاربة للتنافس العالمي
 1.2.1.1مفهوم الصراع
اجتهد الدارسـون والباحثون في توضـيح مفهوم الصـراع ،ولم يتحدد بعد مفهوما شـامالً جامعا ً متفق
عليـه وذلـك نتيجـة طبيعـة توســـــع هـذا المفهوم من جهـة ،والنـه اخـذ يـدرس في كـل حقـل من حقول العلوم
االجتمـاعيـة على حـدة  .وهـذا يعود الى ان كـل بـاحـث في كـل ميـدان قـد يســـــتخـدم مفـاهيمـه وتصـــــنيفـاتـه
وتعريفاته ووســائل قياســة الخاصــة به في دراســته الحدى الظواهر االجتماعية من جهة اخرى(جيمس
دورنيور و برتب الستغراف.)1985،
والصــراع لغةً كما جاء في (المنجد والمعجم الوســيط) وهي تاتي من الفعل (صــرع – صــرعا ً –
مصـرعا ً ) اي الطرح على االر

ويقال صـرعته المنية  ،تصـارع واصـطرع الرجالن اي حاول كل

منهما ان يصرع االخر .
امـ ا في اللغــة االنكليزيــة فنجــد ان كلمــة صـــــراع ( )Conflictمشـــــتقــة من الفعــل الالتيني
( )Conflictusبمعنى القيام بفعل الضـرب معا ً  ،اما القاموس االنكليزي وبسـتر فقد اعطى معنى لكلمة
الصـراع إذ انها تعني التصـادم اوالتنافس او التداخل المتبادل للقوى او االداء والمصـالح والمنافع المتبادلة
او المـتـنـــاحرة (Websters Third New International Dictionary of the English
.)1966،Language Unabridged
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اما اصـــطالحا ً فان مفهوم الصـــراع قد اســـتمد داللته من ســـلوكيات وتفاعالت االنســـان مع ذاته
ومحيطه  ،فبرزت لدينا مســـتويات للصـــراع لعل اولها هو الصـــراع مع الذات  ،وهو ما اصـــطلح على
تســميته (بالصــراع النفســي) الذي ينشــأ في مواقف حين يتصــارع هدفان اوحاجتان اونوعان من انواع
العمل ولهما القوة نفســها في التاثير تقريبا ،ويســببان في الكائن العضــوي شــعوراً باالنجذاب نحو مهمتين
مختلفتين مما يترتب عليه شعوراً بعدم االرتياح(محمد عبد

راضي الصايح.)2006،

وال شــك في ان الصــراع يحمل في كفيه قطبين متناحرين وهذا التناحر هو المبرر لهذا الصــراع،
وفي حالة وجود قطب دون اخر  ،فان تلك المعادلة تصــــبح غير صــــحيحة اي ان الصــــراع ســــوف
ينتهي(احمد ناجي . ) 2004،
ولقد مال علماء االجتماع السـيما علماء االنثروبولوجيا وعلماء االجتماع السـياسـي والمسـتخدمون
للمنهج العام والكلي الى تفســير الظواهر االنســانية التي عدت الصــراع الدولي ظاهرة مالزمة وطبيعية
لوجود الجماعة يعدون الصـــراع ظاهرة ســـايكولوجية تؤدي الى االختالل الوظيفي غير ان اغلبهم يتفق
عـلـى وجـود درجـــة مـعـيـنـــة مـن الـعـــداء داخـــل الـجـمـــاعـــة الـخـــارجـيـــة(جـيـمـس دورنـيـور و بـرتـــب
الستغراف.)1985،
كما يشـير هؤالء الذين ينظرون الى الصـراع في بعده االجتماعي الى ان االفراد يعيشـون في عالم
يتســـــم (بقلـة الموارد) او عـدم التســـــاوي في توزيعهـا االمر الـذي يـدفعهم الى مواجهـة بعضـــــهم البع
كأعضــــاء في جماعة منظمة قد تكون في شــــكل قبيلة او مدينة او دولة او مجموعة دول متحالفة يطلق
عليها جماعات (صــراع) وقد تتغير اشــكالها ومواقعها مع بقاء طبيعةالصــراع بينهما دونما تغيير(ســعد
العبيدي.)2000،
ويرى محمد عابد الجابري ان الصـــراع بين القبائل لم يكن صـــراعا ً بين (الدماء ) وال راجعا ً الى
مجرد االعتـداء بـاالنســـــاب  ،بـل هو صـــــراع من اجـل البقـاء والحصـــــول على لقمـة العي (محمـد
الجابري.)1971،
والصـــراع هو حالة التناق

والتضـــاد بين طرفين ،ومقاومة كل طرف للطرف االخر ،ومحاولة

تحطيمها واالنتصار عليها(مكتبة الثقافة و االعالم.)1987،
هذا يعني ان الصــراع يعبر عن تناق

قيمي ومفاهيمي حاد قد تكون له جذور وامتدادات تاريخية

عميقة تتوارثها اجيال متعاقبة تعبر عن قناعة ثابتة وايمان راسـخ بشـرعية االهداف والقيم التي تتصـارع
من اجلها(عبد القادر محمد فهمي.)1990،
وهذا يتفق مع ما ذهب اليه (لويس كوز) الذي يرى ان الصــراع " هو مجابهة حول القيم او رغبة
في امتالك الجـاه والقوة او الموارد النـادرة (اكرم حجـازي ، )2005،وقـد اســـــتخـدم (بـاتريـك هـانز )
الصـراع للتدليل على مواقف تتضـمن تعارضـا ً حاداً وصـريحا ً في القيم واالهداف والمصـالح لطرفين او
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اكثر ،فالصراع ناجم عن انماط سلوكية ألرادات متعارضة توصف بانها واعية للتناق

القائم بينها حول

القيم واالهداف او مصالح يصعب التوفيق بينها في الغالب(عبد القادر محمد فهمي.)1990،
اما (ماركس) فقد ارتكزت تحليالته لظاهرة الصـــراع على القاعدة االجتماعية اي انه اعطى البعد
االجتماعي اهمية اســــاســــية في تحليله كما انه انطلق من المادة التاريخية وطبقها بشــــكل مادي لقراءة
العالقات االجتماعية ،وتوصــل الى ع اد التاريخ بمثابة ســجل لصــراع تاريخي بين الطبقات النافذة له(عبد
الواحد مشعل.)2005،
اما (رالف دار نووف) فينطلق في تفسـيره للصـراع من خالل مفهوم السـلطة والعالقات السـلطوية
معداً التفاوت في توزيع الســلطة والمراكز الســلطوية اســاس الصــراع ،فهو يرى ان كل مجتمع له نظام
اجتمـاعي قـائم على ســـــلطـة القهر والتهـديـد التي يمـارســــهـا افراد المجتمع المتنصـــــبون على قمـة الهرم
االجتماعي(اكرم حجازي.)2005،
اما (روميل) يرى ان الصراع يرتبط بالقوة إذ ان القوة هي القدرة على انتاج التاثير ،فالصراع هو
العملية التي من خاللها تتقابل القوة وتتوازن(محمد عبد

راضي.)2006،

اما فيما يخص ظاهرة الصـراع الدولي  ،فقد عرفه (جوزيف فرانكلر) بوصـفها " موقف ناجم عن
االختالف في االهداف والمصالح القومية "(محمدعبد

راضي.)2006،

ويرى الدكتور اســماعيل صــبري مقلد  ،بان الصــراع الدولي في صــميمه هو " تنازع االرادات
الوطنيـة ،وهو التنـازع النـاتج عن االختالف في دوافع الـدول وفي تصـــــوراتهـا واهـدافهـا وتطلعـاتهـا وفي
مواردها وامكاناتها ..الخ  .مما يؤدي في التحليل االخير الى اتخاذ قرارات وانتهاج ســـياســـات خارجية
تختلف اكثر مما تتفق"(اسماعيل صبري مقلد.)1979،
امـا الـدكتور عبـد القـادر محمـد فهمي يعرف الصـــــراع الـدولي " بـانـه موقف يعكس ذلـك القـدر من
التعار

بين ارادات طرفين او اكثر تعبر وفقا ً النماط ســلوكية عن معارضــة واعية ومتجذرة للتناق

القائم بينها حول قيم واهداف ومصالح يصعب التوفيق بينها في الغالب"(عبدالقادرمحمد فهمي.)1990،
وقد يخلط البع

بين مفهوم الصــــراع والتنافس بالرغم مما بينها من اختالف .إذ عرف روبرت

مـاثيو ( ) Matthewsالصـــــراع الـدولي بـانـه " تنـافس بين مجموعـات على الموارد النـادرة كـاالقـاليم
والموارد"(. )2000،Roberto Matthews and others
فالتنافس ال ينطوي على االفتراضــات التي يتضــمنها معنى الصــراع  ،فاذا كان الصــراع يتضــمن
التناق

في االهداف والتصـــادم بين القوى واالرادات  ،ويفتر

تحطيم ارادة الخصـــم ،او على االقل

تطويعها ،فالتنافس قد ياخذ طابعا ً ســــلميا ً بعيداً عن كل مظهر من مظاهر العنف والتوتر بالشــــكل الذي
ينعكس فيه ســــلبا ً على طبيعة العالقات القائمة بين اطرافها ،فالتنافس قد يحدث بين وحدات ســــياســــية
التتضـمن عالقات التفاعل بينها موقفا ً صـراعيا ً  ،بل قد يتم في ظروف طبيعية وعالقات وفاقية مسـتقرة .
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بمعنى اخر ،ان االطراف المتنـافســـــة اليكون هـدفهـا تحطيم االخرين او تـدميرهم ،بقـدر مـايكون هـدفهـا
الوصـــــول الى غــايــات معينــة مع اقرار امكــانيــة التعــاي

والتعــامــل مع الطرف االخر او االطراف

االخرى(.عبدالقادرمحمد فهمي.)1990،
كما ان التنافس في حقيقته اليعبر عن الصــراع بشــموليته ،إذ ان التنافس ليس ســوى مســتوى من
مسـتويات الصـراع ومسـاع الطراف متعددة .اال انه يرقى ليصـبح صـراعا ً عندما تحاول االطراف دعم
مراكزها على حســـاب مراكز االخرين ،وتعمل على الحيلولة دون تحقيق االخرين لغاياتهم  ،او تحييدهم
 ،أو بتدميرهم(.جيمس دورنيور و برتب الستغراف.)1985،
وللمزيـد نورد بع

الفروقـات بين التنـافس والصـــــراع من خالل االتي (:اســــمـاعيـل صـــــبري

مقالد)1978،
 .1التنافس يحدث في الغالب بين اطراف متماثلة  ،اما الصــراع فانه يحدث في الغالب بين اطراف غير
متكافئة من حيث المســـتويات والقدرات واالمكانيات وغالبا ً مايحاول الطرف االقوى ايقاع الضـــرر
بالطرف االضعف .
 .2في التنافس يسـتخد م كل طرف القواعد والمعايير التي تصـطلح عليها الجماعة والتي تحقق العدالة بين
االطراف كافة ،اما الصـــراع فغالبا ً مايســـتخدم احد االطراف طرقا ً غير مشـــروعة اليقاع الهزيمة
بخصمه .
 .3في التنافس يتجه المتنافســون الى االهداف ال الى االشــخاص  ،اما الصــراع فقد يتجه المتصــارعون
في الغالب نحو االشخاص .
يمكن للمتنافســين التعاي

في بيئة واحدة الن التنافس ياخذ جانبا ً ســلميا ً وتعاونيا ،اما الصــراع

عكس ذلك وهوما ذهب اليه (سـبيغل) ان الصـراع " هو شـكل من اشـكال الصـدام بين ثقافات
ومصالح غير متجانسة الطراف غير قادرين على التعاي

في البيئة المتواجدين فيها".

 2.2.1.1مفهوم النزاع
النزاع في اللغـة العربيـة من النزع  ،ويعني قلع الشـــــيء من مكـانـه  ،وفالن في النزاع اي في قلع
الحيـاة يعني االحتضـــــار والتنـازع اي التخـاصـــــم ،والمنـازعـة هي مجـاذبـة الحجج فيمـا يتنـازع فيـه
الخصمان(لسان العرب.)1999،
اما اصـطالحا ً فان النزاع توصـيف بين طرفين او اطراف ذات كيانية مجتمعية تتسـم بانسـداد سـبل
االتصــال والتفاهم بينهما ،ليصــبح هذا النزاع مولداً للعنف الجســدي والمادي ومنتجا ً للعدوانية وال يســتقر
وال يهدأ اال باقتالع احد الطرفين لالخر وافناء حياته.)Josephs. Nye،2006(.
والنزاع ايضــا "هو الخالف الذي ينشــأ بين دولتين على موضــع قانوني او حادث معين ،او بســبب
وجود تعار

في مصــــالحهما االقتصــــادية او الســــياســــية او العســــكرية  ،وتباين حججهما القانونية
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بشـــانها"(عصـــام العطية ) 1992،ومن ثم يتطلب تســـويته بموجب قواعد القانون الداخلي اذا كان النزاع
داخليا ً او قواعد القانون الدولي اذا كان دوليا ً .
فوجود نزاع يعني وجود اختالف حاد بين شــــخصــــين قانونيين او اكثر  ،وعادةً مايتعلق النزاع
بالمصالح او االفكار التي يكون لها قيمة الشخصية الحد طرفي النزاع او لكليهما)G.Aldrich،2000(.
و يشترط في النزاع ما ياتي(سهيل حسين الفتالوي- : )1986،
 .1ان يكون النزاع  -كقاعدة عامة – بين شــخصــين قانونيين دوليين كالمنازعات الناشــئة بين الدول  ،او
بين دولة او منظمة دولية او بين دولة و حركة تحرر وطني معترف بها .
 .2ان تكون هناك ادعاءات سياسية او قانونية متناقضة بين االشخاص القانونيين يستوجب تسويتها .
 .3ان تكون االدعاءات المتناقضــة مســتمرة  ،فاذا ادعت دولة بحقوق معينة اتجاه دولة اخرى ثم رفضــت
االخيرة  ،وانتهى االمر بهذه الصـورة  ،فان ذلك اليعد نزاعا ً يتطلب تسـويته الن الدولة االولى لم تتابع
ادعاءها .
 .4ان يكون النزاع صــالحا ً للتســوية طبقا ً لقواعد تســوية المنازعات الدولية  ،اما اذا تعذرت تســويته  ،فال
يعد نزاعا ً دوليا ً  ،اي ان يترتب تسويته قيام احد االطراف المتنازعة او كليهما بعمل او االمتناع عنه .
وهذا يعني ان النزاع يؤشــر تلك الحالة التي تتضــمن تباين وجهات النظر واختالفها حول مســائل
غالبا ً ماتكون محكو مة باعتبارات ذات طبيعة قانونية(عبد القادر محمد فهمي.)1990،
ولقـد كـان القـانون الـدولي ،عبر تـاريخـه ،معنيـا ً دومـا ً بحـل المنـازعـات الـدوليـة  ،وهـذا امر طبيعي
ومنطقي ،طالما ان معالجة المنازعات هي احد االهداف الرئيســـة ألي قانون وعلى اي مســـتوى .ويتبع
القانون في ذلك احدى الطريقتين (عصام جميل العسلي)1998،
 اما منع وقوعها اصالً . او تسويتها بعد وقوعها.وطبيعة النزاع الدولي معقدة النها ترتبط بعوامل ســياســية وقانونية واقتصــادية واجتماعية وثقافية
وايديولوجية  .....فتتعدد اســـبابه ومظاهره مايســـاهم بتعقيد تصـــنيف النزاعات الدولية(.عدنان الســـيد
حسين)2001،
ومع مرور الزمن تبين لرجال السـياسـة وفقهاء القانون ان المنازعات تكون على انواع مختلفة من
حيث نشأتها  ،لذلك كان البد من تطوير اجراءات الحلول باختالف انواع المنازعات.
ولقد اصطلح هؤالء الى تصنيف المنازعات الى نوعين رئيسين -:
منازعات ســـياســـية ،ومنازعات قانونية  ،وان كان قد ظهر نوع ثالث وهو المنازعات الفنية التي
يتجه كل فرع منها الى التسـوية من قبل هيئة مختصـة تكون على المام بالمشـاكل الفنية التي تنطوي عليها
المنازعات(عدنان السيد حسين.)2001،
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ولقد حاول كتاب القانون الدولي رسـم حدود فاصـلة بين المنازعات السـياسـية والمنازعات الدولية ،
فاالولى تخرج عن اختصـاص المحاكم الدولية بخالف المنازعات القانونية التي يجوز النظر فيها من قبل
هذه المحاكم (.سهيل حسين الفتالوي)1986،
والبد من االشـارة هنا الى انه يصـعب عمليا فصـل االعتبارات السـياسـية عن االعتبارات القانونية ،
ولذلك يميل معظم الفقهاء الى ع اد هذا التمييز يعتمد على مواقف اطراف النزاع فاذا كان هؤالء ينشـــدون
فقط حقوقهم التي يتمتعون بهـا بموجـب احكـام القـانون فـالنزاع قـانوني  ،امـا اذا طـالـب احـد افراد النزاع او
جميعهم ليس فقط بحقوق قانونية ،وانما ايضـا بتحقيق مصـلحة خاصـة ما ،حتى لو تتطلب تغيير بالوضـع
القانوني القائم فالنزاع سياسي(عصام جميل العسلي.)1998،
ويرى بع

المختصين في مجال المنازعات الدولية ان معيار التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع

السياسي ذهب الى ثالثة مذاهب وهي (":عصام العطية.)1992،
المذهب االول  :يرى ان المنازعات القانونية هي التي يكون من الممكن تســـويتها بتطبيق القوانين
الدولية الواضــحة والمعترف بها  ،وعلى العكس من ذلك يكون النزاع ســياســي اذا كان من غير الممكن
تسويته على اساس القانون الموجود .
المـذهب الثـاني  :يرى ان المنـازعات القـانونيـة هي منـازعات قليلـة االهميـة التي تتصـــــل بمســــ ائل
ثانوية او صغيرة وال تمس مصالح الدولة العليا  ،اما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا
مثل (المصلحة الوطنية الحيوية او االقتصادية ..الخ ) .
المذهب الثالث  :يرى ان المنازعات القانونية هي التي تكون الخصـومة فيها على تطبيق او تفسـير
قانون قائم دو ن ان يطالب احد االطراف فيها تعديل القانون  ،في حين ان المنازعات الســـياســـية يطالب
فيها احد االطراف تعديل القانون القائم .
اما طريقة تســــوية المنازعات الدولية فقد وضــــعت نوعين من الحلول وهي  :حلول ودية وحلول
غير ودية  ،وقســـم الفقهاء الحلول الودية بدورها الى حلول ســـياســـية وحلول قانونية  .اما الحلول غير
الودية فهي بطبيعتها حلول ســــياســــية  ،إذ اصــــطلح على تســــميتها بدبلوماســــية العنف(".عصــــام
العطية ) 1992،وهذا يعني بان المنازعات السـياسـية اليمكن حلها اال بطرق دبلوماسـية او سـياسـية يراعى
فيها بالدرجة االولى التوفيق بين مختلف المصالح المتضارية"(عصام العطية. )1992،
و عليـه فـأن النزاع كمفهوم يختلف عن مفهوم التنـافس إذ ان االول يخضـــــع للقـانون الـداخلي او
الدولي وهذا بالتالي يأخذ صــــفة قانونية في حين ان التنافس اليخضــــع لهذه الصــــفة .كما ان النزاع قد
يحـدث بين دول تتفـاوت في قـدرتهـا وامكـانـاتهـا وعلى العك س فـالتنـافس قـد يحـدث بين قوتين تكون على
االقل متسـاويتين في هذة القدرات ومدى االمكانية في توظيف هذه القدرات في العملية التنافسـية  ،كما ان
التنافس ياخذ جانبا تعاونيا وســـــلميا في اغلب االحيان ،على عكس النزاع الذي يؤدي الى توتر العالقات
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بين الدولتين وتحوله الى صــر اع في حالة عدم تســويته  .وقد يتحول التنافس ايضــا الى صــراع عندما
يدرك طرف ما بان مصـــالحه القومية معرضـــة للتهديد .والنزاع يختلف عن الصـــراع في كون االول
يكون محكوم باعتبارات ذات طبيعة قانونية  ،اما الصـــراع تحكمه مفاهيم قيمية وعقائد فلســـفية يصـــعب
عندها ان تكون موضع اتفاق بالنسبة الطرافها (.عبد القادر محمد فهمي)1990،
 2.1مفهوم النظام الدولي و المفاهيم المقاربة
 1.2.1مفهوم النظام و النظام الدولي
 1.1.2.1مفهوم النظام
النظام في اللغة  :هو التأليف  ،وضــم شــيء الى شــيء اخر  ،يقال نظم األشــياء ينظمها  ،نظما  :الفها ،
وضــــم بعضــــها إلى بع
ضممت بعضه الى بع

(مجدالدين بن يعقوب الفيروز ابادي )1988،وكل شــــيء قرنته بأخر  ،او

 :فقد نظمته(محمد ابوبكر الرازي)1975،

يعد مفهوم النظام من اكثر المفاهيم اســـتخداما في المعارف والعلوم شـــتى ،ولقد ظهر مفهوم النظام الول
مرة في مجال الفلســفة والرياضــيات ثم انتقل بعد ذلك على أســس غير دقيقة الى مجال دراســة المجتمع
ابتدا ًء من القرن التاسـع عشـر ومع ذلك فقد تعين االنتظار حتى منتصـف القرن العشـرين كي يظهر مفهوم
واضـــــح ومتمـاســـــك للنظـام إمـااســـــتخـدامـه في مجـال العالقـات الـدوليـة فقـد جـاء متـأخرا(عبـدالرحمن
برقوع.)2002،
لكن هناك خلط واضح عند بع

الباحثين العرب عند استخدامهم لمصطلح النظام ،اذ ال يوجد هناك تمييز

واضح بين مصطلح النظام ()Orderوالنظام ( )Systemوالنظام ( ،)Regimلكننا سنحاول قدر
االمكان التمييز بين هذه المصطلحات.
يطلق مصطلح ( )Systemعلى المنظومة أو المنتظم او النسق  ،ويعني مجموعة من األجزاء
المتفاعلة وهو التعريف الذي طرحه ديفيد أيستن(سعد حقي توفيق)2000،لذا يقول أناتول رابوبورت
"ان المجموع الذي يعمل ككل نتيجة االعتماد المتبادل بين األجزاء هو الذي يمكن تسميته
بالنظام"(جيمس دورتيور و برتب الستغراف  )1985،وهي بهذا المعنى تمثل القواعد المنظمة للعالقات
بين اطراف محددة تتواجد عبر مرحلة معينة ووقت معين ،وهذه االطراف المتعددة والمحددة هي
المكونة لبناء او هيكل النظام(سميحة محمد فوزي.)1993،
ويشير مصطلح ( )Regimالى مركب يقوم على تضافر مقومات عديدة هي  :وسط اجتماعي ،مجموعة
من االليات القانونية والقيم .ويتمثل دور ارليات القانونية في كفالة وضع القواعد القانونية المنظمة للواقع
موضع التطبيق(ممدوح محمود مصطفى.)1998،في حين يمثل مصطلح ( )Orderنتاجا لعملية التنظيم
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التي تعني "ان ثمة عمال اراديا واعيا من جانب االنسان بقصد ادارة قطاع معين من قطاعات الواقع على
نحو مايبدو انه االمثل واالكمل"(ممدوح محمود مصطفى )1998،اما النظام بمعنى ( )Orderفهو نمط
ثابت من العالقات بين الجهات الدولية يعزز مجموعة اهداف او غايات مشتركة(مارتن غريفيت

وتيري

اوكاالهان.)2008،
وعليه نستنتج ان النظام بمعنى ( )Systemيقصد به الحركة والتفاعل بأنتظام فحسب  ،اما النظام
بمعنى ( ) Regimفيشير الى ضرورة وجود قواعد و قوانين موضع التطبيق  ،في حين يعني النظام
بمعنى ( )Orderالمثالية  ،اي مايجب ان يكون عليه وليس ماهو كائن بالفعل .
 2.1.2.1مفهوم النظام الدولي
اجتهد ا لباحثون في العالقات الدولية واختلفوا في الوصول الى تعريف دقيق وشامل للنظام الدولي ،
وتنبع االختالفات من اختالف التوجهات والمدارس الفكرية التي ينتمون اليها.
فقد عرف "محمد طه بدوي"النظام الدولي" بأنه مجموعة من الوحدات السياسية المتدرجة لجهة القوة
والمتفاعلة في عالقاتها على نحو يهيء ألتزان قواها وألنتظام عالقاتها بعيدا عن الفوضى الدولية من جهة
وبما يحول من دون هيمنة أية من هذه الدول على ما عداها  ،مكونة امبراطورية عالمية من جهة
اخرى"(محمد طه بدوي.) 1976،اما "محمد السيد سليم" فقد عرف النظام الدولي "بأنه مجموعة من
الوحدات المترابطة نمطيا عبر عملية التفاعل"(محمد السيد سليم.)2001،وتطلق صفة النظام الدولي على
مجموعة العالقات المنتظمة التي تربط الدول بعضها ببع

والتي تقوم على االعتمادية المتبادلة ضمن

اطار سياسي واقتصادي واستراتيجي  ،والمع َبرة عن واقع فر

نفسه بفعل شروط تاريخية وعلمية

وعقائدية واقتصادية  ،ويمكن لهذه العالقات ان تأخذ شكل التعاون والتفاهم والسالم  ،و يمكن ان تأخذ
شكل الصراع والحروب والتنافس والمواجهة(مجدي عمر.)1995،
في حين ان "كريس براون" اضفى على النظام الدولي سمة المبادئ حينما عرفه "بأنه مجموعة من
الم بادئ والمعايير و القواعد واالجراءات التخاذ القرارات الضمنية او الصريحة  ،التي تلتقي حولها
توقعات العناصر الفعالة في مجال معين للعالقات الدولية"(كريسبراون.)2004،
اما "هيدلي بول" فيجد ان النظام الدولي هو "نموذج من النشاط الذي يدعم االهداف االساسية او االولية
لمجتمع الدول او المجتمع الدولي"(هيدلي بول .)2006،وعرف باحث اخر النظام الدولي":بأنه النظام
الذي تنتظم فيه وحدات كيانية يترتب على وجودها سلسلة متعاقبة من االفعال وردود االفعال"(ثامر كامل
الخزرجي.)2005،
في حين يعرف"روبرت غيلبن" النظام الدولي ":بأنه مجموعة من الكيانات المتفرقة التي تجمع بينها
عالقات منتظمة نتيجة لوجود شكل من اشكال السيطرة "(روبرت غيلبن .)2009،اما "انور عبد الملك"
فيعطي تعريفا اشمل للنظام الدولي ،إذ يجد"انه شكل سياسي واقتصادي واستراتيجي تنتظم في اطاره
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وحدات وانماط من العالقات  ،تنطوي على صراعات ومواجهات وعمليات تنمية وتطور اجتماعي
وتحديث تقفز احيانا بسرعة هائلة ثم تتوقف او ترتد او تصاب بضربات وهجمات مضادة لكسر
شوكتها"(انور عبد الملك.)1985،
اما "موريست ايست"فيجد"ان النظام الدولي هو نمط من التفاعالت والعالقات بين الفواعل السياسية ذات
الطبيعة األرضية (الدول) التي تتواجد عبر وقت معين"(عبد القادر محمد فهمي.)1997،
في حين ان الكاتب "عبد الخالق عبد

"أعطى بعدا أوسع للنظام الدولي الذي يجد"بأنه تجسيد

لنشاطات وتفاعالت وارتباطات الدول والمنظمات والشركات متعددة الجنسيات و التكتالت العسكرية
والدفاعية والوحدات السياسية الرئيسية والفرعية األخرى،المكونة للعالم المعاصر"(عبد الخالق عبد
.)1989،
اما "فنسان الغريب" فيرى "ان النظام الدولي هو مجموعة الوحدات السياسية  -سواء على مستوى الدولة
او ماهو اصغر او اكبر -التي تتفاعل فيما بينها بصورة منظمة ومتكررة لتصل الى مرحلة االعتماد
المتبادل  ،األمر الذي يجعل هذه الوحدات تعمل كأجزاء متكاملة في نسق معين"(فنسان الغريب.)2008،
ومع اهمية التعاريف السابقة للنظام الدولي  ،يمكننا االشارة الى التعريف المهم لستانلي هوفمان
الذي استغرق في صياغته خمسة وثالثين عاما  ،الذي ينص على "ان النظام الدولي نمط من انماط
العالقات بين الوحدات األساسية للسيا سة العالمية  ،ويتميز بأتساع األهداف التي تسعى تلك الوحدات الى
تحقيقها  ،والمهام التي تؤديها وبالوسائل المستخدمة في بلوغ هذه االهداف وتنفيذ تلك المهام  ،ويتحدد هذا
النمط الى حد كبير تبعا للهيكل العالمي  ،ولطبيعة القوى التي تتفاعل فيما بين الوحدات الرئيسة او داخل
هذه الوحدات وتبعا للقدرات المتاحة وشكل السلطة والثقافة السياسية لتلك الوحدات"(محمد سيف حيدر
النقيد.)2007،
يبدوبأنه وبالرغم من ان النظام بوصفه مصطلحا مجرداً هو ذا طبيعة ثابتة .اال ان النظام الدولي
هو كيان ذو طبيعة قابلة للتغيير المستمر(اسماعيل صبري مقلد .)2011،بمعنى ان النظام الدولي اليقترن
وجوده بحالة الثبات واالستقرار ألنه موجود حتى في حاالت عدم االستقرار(سوسن العساف.)2006،
فعدم استقرار النظام الينفي عنه كونه نظاما قائما وان افتقد الى الشرعية او عدم االستقرار او عدم
االنتظام(سعد حقي توفيق.)2002،
و يذكر ارخرون بأنه أذا كان من الجائز وجود نظام دولي في العالقات الدولية  ،فأن من الممكن
ايضا حدوث التغيير(كيتشي فوجيوارا .)2004،فان احدى سمات النظام الدولي هي التغيير لوجود
تغييرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية مستمرة في كل نظام دولي.
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 2.2.1المفاهيم المقاربة للنظام الدولي
 1.2.2.1المجتمع الدولي
يدل مفهوم المجتمع الدولي الى مجموعة من الدول التي تتقاسم بع

المصالح والقيم المشتركة التي تسهم

في الحفاظ على المؤسسات الدولية  ،إذ يحتم مصطلح المجتمع الدولي القول ان العالقات بين الدول مشبعة
بالم عاني المعيارية  ،اذ تقيم الدول العالقات في اطار مطالبات بالحقوق والواجبات اكثر منها في اطار
الصراعات على السلطة وحسب(مارتن غريفيت

وتيري اوكاالهان. )2008،

ويعني المجتمع الدولي احد معنيين  :فقد يقصد به المجتمع العالمي بكل مايشتمل عليه من افراد تنتمي
ال ى شعوب مختلفة وبكل ما يجري بينها من عالقات مادية او روحية  ،وقد يقصد بالمجتمع الدولي ذلك
المجتمع الذي يضم مجموعة من الوحدات السياسية التي يطلق عليها وصف الدولة على النحو الذي نحدده
من بعد(محمد سعيد الدقاق ،ب.ت).
اما "اسماعيل صبري مقلد" فيعرف المجتمع الدولي  ،بانه :المجتمع الذي ينتظم الدول كافة في عضويته
وهو الذي يمنحها االعتراف ,و انه يتعامل معها جميعا على قدم المساواة من دون تفرقة او تمييز وهو
الذي يقر له صالحيات السيادة الوطنية الكاملة وغير المشروطة على أراضيها (.اسماعيل صبري
مقلد)1990،
اي ا نه يفتر

وجود سلطة وقوانين .ولكن هناك من دعى الى اطالق تسمية الجماعة الدولية على البيئة

الدولية ورفضهم إطالق عبارة المجتمع الدولي ,على أساس انه ليس ثمة مجتمع اال حين توجد فكرة الحق
والقانون ,وانه نظرا لغياب السلطة عن عالم العالقات الدولية ,فال يتصور اال ان تكون الفوضى هي السمة
الغالبة على هذه العالقات( ،ممدوح محمود مصطفى )1998،فضالً على بروز وحدة الجنس البشري امام
مشاكل وأمور مشتركة  ,كحماية البيئة ونزع السالح واحترام حقوق اإلنسان(ياسر ابو شبانة ،ب.ت) .
وقد اكد "هيدلي بول" وهو رائد مدرسة العالقات الدولية االنكليزية " ،ان مجتمع دول او مجتمعا دوليا
يكون موجودا حين تقوم مجموعة من الدول انطالقا من ادراكها لوجود بع

المصالح المشتركة والقيم

المشتركة في تكوين مجتمع بالمعنى الذي يتصورون انفسهم بانهم مرتبطون بمجموعة من القواعد في
عالقات بعضها مع بعضها وانها تشترك في عمل مؤسسات مشتركة" (.اغراهام ايفانزوجيفري الوين
هان)2004،
 2.2.2.1التنظيم الدولي
يقوم منطق نظرية التنظيم الدولي على االعتقاد في امكانية التوصل الى حل فعال ودائم للصراع
الدولي عبر تنمية وتطوير وتعميق سياسات وتدابير التعاون الدولي المشترك على المستويات العالمية
واالقليمية كلها(،اسماعيل صبري مقلد ) 1990،بعد ان ادركت الدول مدى حاجتها الى القواعد القانونية
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التي تنظم وتحكم العالقات فيما بينها عادة وتبينت انها البد ان تقيم هياكل واجهزه تشرف على تطبيق تلك
القواعد ,وكانت البداية عندما قامت الدول بعقد العديد من المؤتمرات الدولية التي أسفرت عن اتفاقيات
دولية القامة المنظمات واجهزه دائمة( ،ياسر ابو شبانة ،ب.ت).
ويقصد بالتنظيم الدولي التركيب العضوي للجماعة الدولية ,اي مجموعة االنشطة والمؤسسات التي يحتويها
اطار العالقات الدولية منظورا اليها من وجهة نظر حركية(ديناميكية) تشمل دارسة الوضع الراهن لنظم
الحياة الدولية القائمة بماتنطوي عليه من نقص وقصور مع استشراف مستقبل تلك النظم واحتماالت
تطورها وامكانية تطويرها حتى تكون اكثر فاعلية ونجاعة(خليل اسماعيل الحديثي . )1991،اذ يرتكز
التنظيم الدولي  ,بوصفه فكره  ,على المنطق ال ذي يقول ان الحل الفعال للمشكالت ذات الطبيعة الدولية,
ال يوفره واليضمنه اال دخول الدول التي تعنيها هذه المشاكل بترتيبات محدده وبشرط ان يتوافر له القدر
المالئم من امكانيات العمل الدولي المشترك(اسماعيل صبري مقلد. )1978،
لذايقصد بالتنظيم الدولي" بناء انماط مس تقرة يمكن االعتماد عليها لممارسة االنشطة المختلفة  ,اي اقرار
مجموعة من القواعد واألعراف واإلجراءات التي يقبلها الفاعلون إطارا شرعيا ً لممارسة النشاط عبر مدة
زمنية معينة"(محمد السيد سليم. )2001،
و يمكن تعريف التنظيم الدولي بانه":هيكل المؤسسات المختلفة التي تنشاها مجموعة من الدول على وجه
الدوام لالضطالع بشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة" (.علي صادق ابو هيف)1975،
ويعرفه أيضا الكاتب "زايد عبيد

مصباح" بانه"اتحاد دول تشكل بمعاهدة ويتمتع بدستور واعضاء

مشتركين ويمتلك شخصية قانونية تختلف عن تلك التي بالدول االعضاء"(زايد عبيد

مصباح.)2002،

و يتجاوز التنظيم الدولي كثيرا مفهوم المنظمات والهيئات الدولية ,فهو يشمله ولكنه يتجاوزه الى معالجة
اوضاع المجتمع الدولي وحكمه ونظمه العامة األساسية(صالح الدين عامر. )1984،
ويحاول التنظيم الدولي ان يجعل من المجتمع الدولي مجتمعا تسوده فلسفة مبتدأها  ،ان الحق توجده القاعدة
القانونية وتحميه  ،ومرماها القضاء على الفكرة التقليدية القائلة بأن "القوة توجد الحق وتحميه"(جاسم محمد
زكريا.)2006،
ولذا نستنتج الى ان التنظيم الدولي هو "هيكل او اطار لمجموعة من الدول تجمعهم مصالح مشتركة
 ،مستندين الى مجموعة من القواعد على شكل دستور او ميثاق  ،لتحقيق اهداف مشتركة" .
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الفصل الثاني
 2مديات التنافس العالمي في النظام الدولي
يأخذ التنافس العالمي بين القوى الدولية الكبرى أشكاالً من المناورات للحيازة على موقع متميز في النظام
الدولي ،باالعتماد على خطط مبنية على استراتيجية شاملة على الريادة والقيادة من خالل التنافس على
مواطئ ومديات جيوسياسية على مستوى االقاليم االكثر جذبا ً من الناحية االستراتيجية ،ويرجع تفسير
بوادر هذا التنافس بين القوى الكبرى ( الواليات المتحدة والصين و اليابان والقوى االخرى) باإلضافة الى
قوى أخرى صاعدة ،الى شعورهم بأناهم مدفوعين إلى تحسين موقعهم االستراتيجي في النظام الدولي ما
يشكل دفع كبير نحو التنافس بأشكاله ا لمختلفة ،اذ يدفعهم االقتصاد الواعد نحو بذل الجهود الكبيرة في
حركة التفاعالت االقتصادية الدولية من اجل التنفذ والصعود في مجاالت تسيطر عليها قوى اقتصادية
كبيرة.
 1.2التنافس الجيواستراتيجي للقوى الكبرى في منطقة وراسيا الوسطى
ان زيادة حدة التنافس الدولي واالقليمي على موارد المنطقة وخصوصا موارد الطاقة التي شكلت وال زالت
تشكل احد محاور التنافس بين القوى العالمية المتناحرة ،فالتنافس في منطقة اوراسيا هو تنافس مصالح
بين مجموعة من القوى التي تحاول كل منها وفق استراتيجية محددة ان تقوم باستخدام االدوات االقتصادية
والسياسية والعسكرية ،من خالل استعرا

التنافس بين القوى الدولية (الواليات المتحدة والصين وروسيا

االتحادية) باإلضافة الى القوى االقليمية في المنطقة ،ويالحظ ان هناك عالقة تتأثر سلبا وايجابا بين تنافس
القوى الكبرى على السيطرة على دول المنطقة وبين مدى االستقرار السياسي واالقتصادي الذي تتمتع به
هذه الدول وينعكس ذلك بصورة مباشرة على مدى تحقيق االستقرار واالمن في المنطقة ،حيث تعمل
الواليات المتحدة وحلفائها تركيا و(اسرائيل) على تحجيم النفوذ الروسي والصيني بينما تقوم روسيا
بالتعاون مع الصين وايران للحد من النفوذ االمريكي وحماية مصالحها في المنطقة (عبد علي كاظم
المعموري.)2017،
ونظراً إلى هذه الحقائق االقليمية ،تشهد اوراسيا الوسطى صراعات عديدة  ،بين الحين وارخر ،وتنافسا ً
شديداً بين األطراف الدولية الساعية لجذب اهتمام المنطقة والوصول إلى مواردها الطبيعية ،في النهاية،
وفي الغالب ،يُشار إلى االتفاقيات االقتصادية والعسكرية الثنائية والمتعددة األطراف التي يُسعى إلى إبرامها
ا
كأدلة واضحة على التنافُس من أجل السيطرة على موارد المنطقة (عبد العزيز
مع دول آسيا الوسطى،
حمدي.)2001،

22

 1.1.2الصين قطب تنافسي في اقليم اوراسيا الوسطى
تهتم الصين بمنطقة اوراسيا الوسطى منذ التسعينيات وال ريب في ا
أن استراتيجيتها تُجاه هذه المنطقة
لكن من حيث الجوهر ،يبدو ا
متعدادة األوجهْ ،
أن الصين تتبع في هذه المنطقة سياسة مماثلة لتلك التي تتبعها
مستمرة من خالل
في أقاليم اخرى بعبارة أخرى ،تعمل الصين على توسيع حضورها االقليمي بصورة
ا
االستحواذ على حصص متزايدة من موارد الطاقة والبنى التحتية للمنطقة من خالل استراتيجية الحزام
والطريق التي تعتمدها من اجل تعميق وجودها االستراتيجي واحتواء القوى المنافسة لها(وليد سليم عبد
الحي.)2000،
 2.1.2التنافس الروسي الغربي في اوراسيا
نجحت روسيا أيضا ً في استخدام المجال التجاري لتعزيز نفوذها في اوراسيا الوسطى ،وعلى الرغم من
تركيزها على احتكار السوق المالية ،إال أ ان روسيا ا
ي الطاقة والثروة
عززت أيضا ً نفوذها في قطاع ا
(وپوليمتال
المعدنية ،فقد وساعت شركات روسية مثل (پوليروس  )Polyrusالستخراج الذهب
ِ
 ،)Polymetalنطاق سيطرتها على مخزونات كازاخستان من الذهب والنحاس ،كما ا
أن شركة (لوك
أُويل  (Lukoilالروسية تواصل توسيع حضورها في كازاخستان ،وقدامت روسيا ،مثالً ،قرضا ً ضخما ً
لكازخستان أثناء األزمة المالية لضمان تمكين شركة(لوك أُيل) من شراء حصة (بريت

پتروليوم )BP

في مشروع خط أنابيب بحر قزوين ،الذي يشارك في تنفيذه عدد من شركات النفط العالمية ،ليس هذا
وحسب ،بل ا
الرئيس (نورسلطان نزارباييف  )Nursultan Nazarbayevدعا لوكأويْل في عام
إن ا
 ،2003لالنضمام إلى مجلس كازاحستان لالستثمارات األجنبية(عبد علي كاظم المعموري.)2017،
 3.1.2التنافس االمريكي الصيني في اوراسيا الوسطى
خالفا ً الستثمارت الصين وروسيا غير المشروطة سياسيا ً في آسيا الوسطى وغير المدفوعة أمنياً ،ر اكز
معظم االستثمارات األمريكية في هذه المنطقة خالل حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمر ،من خالل إبرام
اتفاقيات إلنشاء المزيد من القواعد العسكرية هناك ،وتركت هذه االتفاقيات آثاراً مماثلة لتلك التي تركتها
االتفاقيات التجارية الصينية والروسية  ،فقد أهملت الواليات المتحدة آليات السوق التي يحترمها الغرب
فقط ألجل ضمان أولوياتها القومية.
وتُع ُّد قاعدة (ماناس  )Manasالواقعة في قرغيزيا دلي ً
ال حيا ً وموثاقا ً على هذا التوجاه األمريكي ففي عام
 ، 2005كشف تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اختالس ماليين الدوالرات من عقود الوقود
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وصهره،
التي منحتها وزارة الدفاع األمريكية إلى الشركات ،التي كان يسيطر عليها الرئيس القرغيزي ِ
في حينه(حنان ابو سكين.)2014،
 4.1.2االمن والتنافس الدولي في اوراسيا الوسطى
تمثال التفاعالت الجيو سياسية المحداد الرئيسي ألمن آسيا الوسطى ا
ألن األطراف الخارجية تستخدم أراضيها
كمسرح للصراع على النفوذ السياسي ،ونظراً إلى األهمية المتزايدة لمنطقة آسيا الوسطى في حقبة ما بعد
الحادي عشر من ديسمبر ،حدث تغيير في حقائق هذه المنطقة ،علما ً ا
بأن هذا التغيير لم يطرأ على اللعبة
التحول الطفيف لم يتاضح بعد،
الدولية األساسية ،وإنما طال أساليب ممارستها .ومع أن التأثير المباشر لهذا
ا
أن بناء هيكلية اقتصادية هشة في آسيا الوسطى ي ا
إال ا
ُعزز األخطار المباشرة التي تهداد االستقرار االقليمي.
 2.2التنافس االستراتيجي للقوى الكبرى في القارة االفريقية
تعد القارة اإلفريقية مستودعا ً للموارد األولية التي يحتاجها الغرب في التصنيع ،ونسبةً لما تمتلكه القارة
من مقومات طبيعية نادرة أ اهلها ذلك بأن تكون مسرحا ً للصراع والتنافس الدولي بين القوى الكبرى المتمثلة
في الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي خاصة فرنسا ،باإلضافة إلى الالعبين الدوليين ال ُجدد
مثل الصين وإسرائيل ،إن الفضاء اإلفريقي يمثل ميدانا ً واسعا ً لصراع هذه القوى وتنافسها حول مواردها.
 1.2.2التنافس الصيني الغربي في افريقيا
ارتبط تنافس المصالح ف ي إفريقيا بالمنافسة األمريكية الفرنسية بشكل أساس  ،وكانت آثاره توجه الصين
إلى إفريقيا وفر

نفوذها على بع

المناطق فيها ،والتي أصبحت من خالله الصين المنافس والشريك

القوي للواليات المتحدة األمريكية وفرنسا على إفريقيا ،وذلك لما تتمتع به الصين من قوة اقتصادية هائلة
جعلتها تلعب هذا الدور بفاعلية واقتدار ،إن استياء األفارقة من سياسة وصراع األمريكان والفرنسيين
أوجد الصين بقوة في الفضاء اإلفريقي لسد الفراغ المصطنع خاصةً عندما وجدوا فيها ما يلبي طموحاتهم
الذاتية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم ربط االستثمارات بالشروط المسبقة وعدم بث أي
تذوب الطابع اإلفريقي مثل األمركة والفرنسة ،وبذلك أصبحت الصين الحليف
أيدلوجيات فكرية أو ثقافية ا
المقبول لدى األفارقة حيث فتحوا لها الباب اإلفريقي على مصراعيه(محمد فائز فرحات.)2007،
 2.2.2التنافسي الفرنسي للقوى الكبرى في افريقيا
إن فرنسا ال تستطيع التخلي عن إفريقيا نسبةً ألهميتها اإلستراتيجية وتحقيق مصالحها الذاتية ،إن إفريقيا
هي القارة الوحيدة التي ال تزال فرنسا قادرة على تغيير مجرى التاريخ فيها ،أي أنها المنطقة الوحيدة في
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العالم التي تتذكر فرنسا فيها دائما ً أنها ما تزال قوة عالمية عظمى ،حيث يعتمد الفرنسيون على ميزات
عديدة تجعلهم يطمئنون على وضعهم في إفريقيا رغم السياسة الهرمة والتراجعات الموجعة التي أبدتها
فرنسا.
إن فرنسا ال تملك إمكانيات التصدي للنفوذ األمريكي و الصيني المتزايد ،لذلك فهي تؤيد "تقاسماً" وديا ً
للنفوذ في هذه القارة ،لكن أمريكا تحاول إحداث تغيير عميق في المفاهيم الجيوإستراتيجية في القارة
األفريقية بغية السيطرة النهائية على دولها ضمن النظام األحادي القطب التي تهيمن عليه ،وتسعى لتكريس
هيمنتها ،وتركز اهتمام األمريكيين في إفريقيا على دائرة محيطها في البحيرات العظمى والقرن اإلفريقي
في ك ٍل من إريتريا وإثيوبيا ،وفي وسط إفريقيا في أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وصو ً
ال
إلى جنوب إفريقيا وناميبيا.
 3.2.2التنافس االمريكي في افريقيا
فرضت الواليات المتحدة األمريكية بع

السياسات المتمثلة في العولمة أو " األمركة" افريقيا ،والتي

ألقت ظالالً أثرت في شتى مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،مما أدى
إلى هيمنة أمريكية صاخبة أفرزت نتائج ومظاهر خطيرة تمثلت في فر

النفوذ األمريكي بفضل

التدخالت السافرة في الشؤون الداخلية للقارة اإلفريقية ،إن سياسة الواليات المتحدة تجاه إفريقيا قد حفزت
القوى األخرى وزادت من مطامعها في النَيل من موارد القارة واقتسام كعكتها بينها ،األمر الذي أدى إلى
الصراع المحموم الذي نشهده ارن ،حيث أصبح لكل قوة أجندة خاصة وإستراتيجية محددة لتحقيق أهدافها
في إطار منع ارخرين من الحصول على مصالح أكبر(علي حسين باكير،ب.ت).
ويمكن تلمس أهداف التحرك االقتصادي األمريكي في أفريقيا من خالل استراتيجية احتواء نفوذ القوى
الكبرى المتزايد في أفريقيا من خالل جعل الواليات المتحدة في مقدمة الدول الصناعية الكبرى التي تستفيد
من الفرص الجديدة في أفريقيا واستنادا إلى ذلك ،عملت اإلدارة األمريكية بدأب شديد على إدماج أفريقيا
في االقتصاد العالمي من خالل:
_ 1تشجيع الدول األفريقية على انتهاج سياسات اقتصادية ناجحة تخلق في النهاية فرصا أفضل للتجارة
واالستثمارات األمريكية في القارة.
 _ 2العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا الذي وافق عليه الكونغرس في إطار تحقيق الرؤية األمريكية
الجديدة حول أفريقيا.
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 _ 3دعم سياسة المساعدات األمريكية تجاه أفريقيا ،إذ ال يخفى أن الرؤية األمريكية الجديدة التي ترفع
شعار التجارة بدال من المساعدات ،ال يعني إلغاء المساعدات األمريكية المقدمة للقارة ،ولكنها تركز على
مبدأ المساعدة من أجل دعم جهود اإلصالح االقتصادي والسياسي.
 _ 4العمل على منع النزاعات وإنهاء حروب التطهير العرقي ،لتحقيق االستقرار واألمن ،وفقأ لمنظور
المصلحة القومية األمريكية.
 3.2التنافس الدولي في منطقة الشرق األوسط والخليج
تشهد هذه المنطقة تنافسي شديدا نظرا لموقعها االستراتيجي والثروة الوفيرة والموارد الطبيعية ،باالضافة
الى تواجد القوى اإلقليمية والعالمية والتي تشكل توجهاتها نحوالتنافس سعيا لحماية مصالحها وتوسيع
نفوذها حسب طموحاتها ،ففي أعقاب أحداث سبتمبر ،تم استبدال التوازن األمني القائم بالتوتر وعدم
االستقر ار ،وقد أدى الركود االقتصادي العالمي واألحداث واالضطرابات التي مرت بها عدد من الدول
العربية في عام  2011إلى زيادة الضغط واحتدام التنافس ،لم يعد األمر يعتمد كالسابق على أدوات تقليدية
بل بات التنافس والصراع اليوم يستخدم أدوات معقدة تحركها جهات مختلفة وأطراف توصف بأنها (غير
حكومية) أو خارج نطاق الدول وذات تأثير وتشمل أيضا ً القوى الدينية المتطرفة والمنظمات الدولية
والمجتمع المدني ووسائل إعالمية(مدحت ايوب.)2007،
 1.3.2ابعاد التنافس العالمي
تشكل هذه المنطقة نقطة استراتيجية عالمية ،العتبارات كثيرة كالطاقة المتواجدة في المنطقة ولموقعها
الجيوستراتيجي ،وهو الربط بين قارة اسيا واوروبا وافريقيا ،كل هذه المؤهالت دفعت بالقوى العالمية
والمتمثلة بالواليات المتحدة وروسيا والصين والقوى االوربية (فرنسا ،الملكة المتحدة ،المانيا) ان تتواجد
في هذه البقعة من االر

العتبارات استر اتيجية ،فلكل دولة من هذه الدول لها اهدافها واستراتيجيتها

الخاصة والتي تعمد من اجل الحصول على النفوذ والسيطرة في المنطقة ،وبطبيعة الحال ان العالم اليوم
يعاني خل ً
ال في النظام السياسي الدولي بسبب التراجع االمريكي في العالم وهو ما انعكس على امن هذه
المنطقة نتي جة تزاحم استراتيجيات هذه القوى وتضارب مصالحها في هذه المنطقة الحساسة من العالم(باقر
جواد كاظم.) 2007،أصبحت هذه المنطقة اليوم تشكل هاجس امني للجميع فهناك قوى اقليمية وعالمية
متضاربة في المصالح واالتجاهات انعكس هذا التضارب على امن المنطقة فأخذت االزمات االمنية
والصراعات تنتشر في المنطقة وباتت تهدد الجميع ،فالعالقات الصفرية بين القوى االقليمية انعكست على
االر

بالصراعات بالوكالة بين مختلف القوى.
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 2.3.2توجهات القوى العالمية في المنطقة
تشكل استراتيجيات القوى العالمية المحرك االساسي لسياسات القوى اإلقليمية في الخليج والمنطقة ،فأن
القوى العالمية والمتمثلة بالواليات المتحدة االمريكية وروسيا والصين والقوى االوروبية هي المتنفذون
االقوى في المنطقة على اعتبار ما تمتلكه هذه القوى من مكامن القوة والنفوذ والمتمثلة بالقوة العسكرية
واالقتصادية .فالواليات المتحدة االمريكية على وجه الخصوص ،تمثل الضامن الرئيسي ألمن الخليج،
العتبارات استراتيجية تتمثل بالهيمنة على مناطق تمركز الطاقة والذي يتيح لها امكانية التالعب بالقوى
المعادية لها ،فاالستراتيجية االمريكية تفاوتت بين الهيمنة العسكرية في المنطقة وبين التواجد السياسي
االستراتيجي المتمثل بقوة الردع ألي قوى تنافسها في المنطقة (حنان ابو سكين.)2014،
اما االستراتيجية الروسية فتحاول ان تجعل لها موطئ قدم بالمنطقة من خالل الحلفاء االقليميين في المنطقة
فتحاول ان تزاحم الواليات المتحدة في المنطقة على خلفية التراجع االمريكي في العالم ،كما ان الصين
تحاول ان تنفذ في المنطقة اقتصاديا ً من خالل التواجد االقتصادي والمتمثل باالستثمارات الصينية في
مجال الطاقة في الخليج ،اما القوى االوربية (فرنسا ،المانيا ،المملكة المتحدة) لكل من هذه القوى استراتيجية
مختلفة تحاول ان تبني عالقاتها ونفوذها في المنطقة من اجل الحصول على مصادر طاقة ،كما تحاول
هذه القوى ان تثبت حضورها في المنطقة من خالل عالقاتها العسكرية مع بع

القوى في المنطقة.

 4.2التنافس االستراتيجي للقوى الكبرى في شرق اسيا
يعد اقليم شرق اسيا من االقاليم بالغة االهمية على الصعيد االستراتيجي واالقتصادي والسياسي والعسكري
والثقافي ،اذ مارست القوى العالمية دوراً بارزاً في بناء النظام الدولي في مراحل تاريخية مختلفة وساهم
في صياغة االستراتيجيات ومجريات الحروب العالمية ،اذ يحتوي على اكبر عد ٍد من القوى العظمى
والكبرى التي شكلت حضوراً مميزاً في التوازنات الدولية السابقة وكذلك في الحاضر والمستقبل كالواليات
المتحدة االمريكية ،هذا الى جانب قوى كبرى بازغة مضطردة التطور مارست ادواراً فاعلة كاليابان
والصين وروسيا والكوريتين ،فض ً
ال عن النمور االسيوية(اوديد شنكار.)2005،
 1.4.2التنافس الصيني االمريكي
تشكل الصين قطب منافس للواليات المتحدة االمريكية على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى
اإلقليمي ،فعلى الرغم من أن المسؤولين الصينيين يخرجون بين الحين وارخر،ويدلون بتصريحات حول
أن الصين ال تتجاوز حدود كونها قوة إقليمية،وال يمكنها أن تزاحم على العالمية شأنها شأن الواليات
المتحدة،لكن الواقع يؤشر عكس ذلك من خالل ممارستهاسياسة الصعود السلمي،التي انتهجتها في مدة
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ليست بالقليلة،هذه السياسة أ امنت وستؤمن لها صعوداً تدريجيا وليس مستعجال بوصفها قطبا ً دوليا ً سيكون
ٌ
ومميز مستقبالً .الجانب المقابل يرى بع
دور مه ٌم
له ٌ

المفكرين األميركان بأن السياسة الصينية تواصل

تحقيق هدفيها طويلي األمد وهما ،أوالً :أن تحل محل الواليات المتحدة بوصفها القوة البارزة في غرب
المحيط الهادئ شرق القارة ارسيوية في منطقة الباسفيك ،وثانيهما  :تعزيز موقفها في آسيا لتشكيل كتلة
إقصائية للواليات الم تحدة تنزل عند إرادة ومصالح السياسة اإلقتصادية والخارجية الصينية(هنري
كيسنجر.)2012،
 2.4.2التنافس الصيني الياباني
ان تنامي قوة االقتصاد الصيني ونجاحه بإزاحة االقتصاد الياباني واحتالل مكانه على عر

ثاني

أكبراقتصادات العالم عام ، 2010وما رافقه من تنامي القوة العسكرية الصينية خاصة البحرية منها
خالل السنوات األخيرة أدى بالطبع إلىتغييرواضح في السلوك الدبلوماسي الصيني – الذي كان يتسم
بالمرونة ويرفع شعارات الصعود السلمي واالنسجام الدولي -ليصبح سلو ًكا أكثر صالبة وأكثر حدة
تجاه نزاعاتهاالحدودية مع معظم جيرانها وخاصة تجاه اليابان،األمرالذي دفع اليابان بدورها نحو تعزيز
قدراتها الدفاعية والتوجه نحوقوى آسيوية أخرى بما فيها الهند المنافس التقليدي للصين فضال عن
أستراليا ،وعملت اليابان كذلك على تعزيزعالقاتها األمنية مع بع

دول منظمة دول جنوب شرق آسيا

(آسيان) ممن لديها نزاعات حدودية بحرية مع ا لصين ،مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي
وحثتهاعلى إثارة قضايا نزاعاتها مع الصين ،ومن المتوقع ان تاعدل اليابان دستورها من اجل
تغييروضعهاالعسكري بتقوية ترسانتهاالتسليحية لمواجهة التهديد النووي المباشرالذي تشكله
كورياالشمالية والحد من خطرالقوة العسكرية الصينية المتزايدة ،وبالمقابل توجهت األخيرة نحوتمتين
عالقاتها لترتقي إلى عالقات إستراتيجية شاملة في سبيل تدعيم الموقف اإلقليمي الصيني بوجه سياسة
التحالفات التي تتميزبها المنطقة في المرحلة الراهنة (اوديد شنكار.)2005،
 3.4.2التنافس الهندي الصيني
تعد العالقة بين الصين والهند عالقة حساسة ،نظرا ألن البلد األول شريك تجاري رئيسي للبلد الثاني ،وفي
الوقت ذاته ،يمكن وصف هذه العالقة على أنها متوترة ،فمنذ مطلع القرن الجديد ،هيمنت على الذاكرة
الشعبية للعمالقين ارسيويين(ان جاناردهان ، )2012،فكرة بأنه ،ال مفر من المواجهة بين الجارتين
الصين والهند ،حيث تقدر الحدود المشتركة بين البلدين بأكثر من  3500كيلومتر ،فضال عن ذلك ،تعد
جبال الهمااليا من الحدود الطبيعية بينهما ،وعلى الرغم من شدة ارتفاع هذه الجبال ،إال أنها ال تمثل حاجزا
ال يمكن التغلب عليه ،من جهة أخرى ،لم يساهم التحالف بين الصين وباكستان ،تحركات الصين من أجل
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محاصرة الهند من خالل سياستها في بحر الجنوب ،الذي يطلق عليه اسم "الخط الحدودي ذو النقاط
التسع" ،إال في تأجج النار الكامنة في أعماق كال البلدين ،وفي هذه األثناء ،تعول الصين على هذا الخط
من أجل زيادة نفوذها في المنطقة ،وأيضا مضاعفة قدرتها اإلنتاجية من خالل إضافة آالف األميال البحرية
من المياه االقليمية إلى منطقة التي تسيطر عليها(ان جاناردهان ، )2012،عموما ،تحاصر الصين الهند
بشكل مباشر وغير مباشر ، ،فأن الصين تحاصر الهند عن طريق البر والبحر ،وبشكل غير مباشر،
تضيق الصين الخناق على الهند عن طريق الجيران والمنافسين المباشرين للهند ،وأيضا عن طريق المنافذ
البرية والبحرية للهند مع هذه الجهات ،فضال عن ذلك ،تعمل الصين على تحسين هياكل االتصال مع
مختلف جيران الهند ،وبناء الطرق السريعة والحديثة والمباشرة وسكك الحديد التي تربط جمهورية الصين
الشعبية بالتبت ،تحديا أمام تصور األمن الهندي ،ويفسر ذلك بأن هذه البنية التحتية ستجعل الصين متفوقة
أمام الهند ،في ظل احتمال نشوب صراع بين القوتين(ل .الن ونترز.)2012،
ان حجم تداخل االهداف الدولية واالقليمية لألطراف المعنية يمنح الموضوع اهمية اخرى ،اذ تطلق العنان
لذهن المتتبع لالجتهاد بمستقبل التفاعالت في هذا االقليم وتوجهاتها ،والسيما ان قدرات اطرافه تمنح مجاالً
واسعا ً لذلك ،وفي ضوء هذا الواقع فأن التنافس هو احد اشكال التفاعالت االقليمية ،والنه في جانب كبير
منه يهدف لنوع من التأثير في توجهات المنطقة ،فأن الدول االكثر قدرة في التأثير هي الدول االكثر مجا ً
ال
لتوجيه تفاعالت المنطقة بما يتواءم مع توجهاتها االقليمية والدولية ،وعليه فأن ك ً
ال من الصين واليابان
وروسيا هما االكثر تأثيراً في االقليم بعد الواليات المتحدة االمريكية وذلك لتأريخهما وقدراتهما الى جانب
الرغبة في ممارسة الدور االقليمي الفاعل ،وعليه فأن التنافس او مايمكن ان نطلق عليه مجازاً بالتسابق
لتأمين مصالحهما سوف يحكم العالقات بين تلك القوى.
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الفصل الثالث
.3اقطاب التنافس العالمي في النظام الدولي
 1.3القطب االطلسي (الواليات المتحدة االمريكية انموذجاً)
شهد العالم ظاهرة فريدة ونادرة تمثلت في تفكك دولة عظمى واختفائها من مسرح السياسة الدولية
 ،في الوقت الذي تابع فيه ظاهرة تاريخية اخرى وهي تعاظم نفوذ دولة عظمى اخذت بالتفرد في الشأن
العالمي  ،فمع تفكك االتحاد السوفيتي في نهاية عام  1991كانت الواليات المتحدة االمريكية تحقق اكبر
قدر من االنتشار العالمي  ،واكبر قدر من النجاحات واالنتصارات العسكرية والسياسية  ،وتستغل التحوالت
الدولية لتزيد من حضورها وصعودها الدولي بوصفها دولة وحيدة تتمتع بمواصفات ومقومات الدولة
العظمى كلها .ولذا سنتناول هذه المقومات على الوجه ارتي :
 1.1.3المقومات االقتصادية
يعد اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية الداخلي المزدهر هو اعظم مقومات قوتها(رودولف جولياني
وجون ادواردز .)2008 ،إذ تعد الواليات المتحدة االمريكية اكبر قوة اقتصادية في العالم نتيجة
امتالكها الظروف الطبيعية والبشرية المالئمة(ميشيل البير.)1996،
اذ ال تمتلك الواليات المتحدة مع بداية االلفية الثالثة اقوى اقتصاد في العالم فحسب  ،وانما االكثر فعالية ،
فبين اعوام  1990و  2000ازداد حجم االقتصاد االمريكي بمقدار .)2000 ،Heisburg F(%27
ولذا سنتناول المقومات االقتصادية على وفق األتي :
 1.1.1.3حجم الناتج االمريكي
بلغ معدل النمو في االقتصاد األمريكي مستويات مرتفعه  ،تراوحت بين  %4و %5,6في األعوام من
(() 2000-1994عبد الحي يحيى زلوم .) 1999،و ارتفع معدل النمو في الواليات المتحدة األمريكية
لعام  2009الى  ،% 2,6ثم ارتفع هذا المعدل إلى % 2,8لعام  , 2010وهو األعلى منذ عام
(2006صندوق النقد الدولي.)2011،
وبلغ حجم الناتج المحلي االجمالي األمريكي ( )10,1تريليون دوالر في عام  ، 2001وارتفع الى ()1,4
تريليون دوالر في عام  ، 2002بنسبة مقدارها ( %)32،5من الن اتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام
 ، 2002ونسبة بلغت ( %) 32,2في عام  .2002وهو األمر الذي يعني أن الناتج المحلي االجمالي
للواليات المتحدة األمريكية يعادل ثلث الناتج المحلي للعالم(عماد محمد الليثي.)2004،
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 2.1.1.3الدخل القومي
بلغ الدخل القومي للواليات المتحدة األمريكية لعام  2005بلغ  12,7تريليون دوالر  ،ولذا فأنه يعد األعلى
في العالم(محمد عبد الشفيع عيسى.)2008،
وتعد قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات المصادر األساسية التي يعتمد عليها توزيع الدخل في الواليات
المتحدة ،فحسب إحصاءات العام  1997نجد أن مصادر تكوين الدخل القومي األميركي متأتية من الزراعة
بنسبة ( )%16ومن الصناعة بنسبة (( )%20عبد الكريم العيساوي .)2008،لذا فأن الواليات المتحدة
تعد من أضخم منتجي الغذاء عالميا(عيسى دروي .)2003،
 2.1.3المقومات الخارجية لالقتصاد األمريكي :
 1.2.1.3صندوق النقد الدولي
يعــد صــندوق النقــد الــدولي اداة فاعلــة فــي تنفيــذ سياســة الواليــات المتحــدة الخارجيــة  ،عبــر نظــام
التصــويت المتبــع الــذي يــرتبط أساســا فــي إســهام حصــة كــل بلــد فــي رأســمال هذاالصندوق(ضــياء
مجيد.)2002،
لــذا أصــبح صــندوق النقــد الــدولي وكأنــه مؤسســة أمريكيــة تــديره الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وتوجهـــه ،حتـــى أخضـــع برامجـــه بمـــؤثرات سياســـية تمثلـــت بالهيمنـــة األمريكيـــة علـــى نشـــاطاته
بمجملهــا ،األمــر الــذي جعــل الصــندوق ال يســتطيع أن يخفــي هدفــه الحقيقــي وهــو خدمــة المصــالح
األمريكيــة علــى ا لــرغم مــن ادعــاءات الواليــات المتحــدة وقولهــا بـــــ " :ان الصــندوق ينطــق باســم
ضــعفاء هــذا العالم"(صــبري فــالح الحمــدي .)2002،لــذا فــأن الصــندوق يعــد اداة رئيســة للهيمنــة
االقتصــــادية للواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة  ،فهــــو اداة مــــن ادوات االدارة الشــــديدة المركزيــــة
لالقتصــاد العالمي(حميــد الجميلــي .)1999،وتســهم الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالنصــيب االكبـــر
فـــي صـــندوق النقـــد الـــدولي  ،اذ تبلـــغ حصـــتها  %17,6مـــن اجمـــالي الحصص(صـــندوق النقـــد
الدولي.)2011،
ويتكــون المجلــس التنفيــذي للصــندوق مــن رئــيس واحــد و 24مــديرا  ،خمســة مــنهم يعينــون مــن
قبــل اكثــر الــدول مســاهمة فــي الصــن دوق  ،وبمــا ان الواليــات المتحــدة هــي اكثــر الــدول مســاهمة فــي
الصــندوق  ،فأنهــا تنفــرد بتعيينهم(فــؤاد البطاينــة .)2003،فضــالً علــى ان الواليــات المتحــدة تتمتــع
بحــق الفيتــو وباألكثريــة ،ممــا يــؤمن لهــا عــدم التصــويت إال علــى مــا تريــد قبولــه ،هــذا يعنــي أنــه ال
يســــتطيع أي مشــــروع أن يصــــل إلــــى مبتغــــاه إن لــــم يخــــدم بشــــكل أو آخــــر أهــــدافها السياســــية
واالقتصادية(بيير سلنجر.)2001،
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 2.2.1.3البنك الدولي
ان حقوق الدول األعضاء في البنك ليست متساوية  ،اذ تتحدد هذه الحقوق بمدى مساهمتها في رأس مال
البنك ،األمر الذي يتحددوفق معايير معقدة تأخذ في االعتبار الوزن االقتصادي للدول(بيير سلنجر.)2001،
اذ تتمتع الواليات المتحدة بدور متميز في ادارة البنك ليس فحسب ألنها تمتلك اكبر حصة ( حوالي %18
وكانت في السابق حوالي  ، )% 37بل لوجود مقر البنك في واشنطن  ،وكذلك االتفاق غير المكتوب بأن
يكون رئيس البنك امريكيا ترشحه الحكومة األمريكية(حازم الببالوي .)2000،ولذا تحظى الواليات
المتحدة بإدارة البنك الدولي منذ تأسيسه (عبد الحي زلوم و آخرون.)2008،بل ان الواليات المتحدة
تمارس نفوذا وهيمنة داخل البنك الدولي لألمتيازات التي تتمتع بها(جين هاريغان.)2006،فضالً على انه
في سنة  1995كان للبنك الدولي قوة عاملة متعددة الجنسيات مؤلفة من  10000شخص تقريبا  ،يعي
 % 90منهم في واشنطن في الواليات المتحدة(جيف والشام.)2003،
 3.2.1.3الشركات متعددة الجنسيات
تعد الشركات متعددة الجنسيات ظاهرة حديثة(سرمد كوكب الجميل .)2002،بسبب دورهاو الهيمنة
االمريكية عليها عبر إدماج العالم كله في سوق رأسمالية عالمية واحدة  ،اي تحويل الرأسمالية بشكل
تدريجي الى نظام عالمي ,وهذا هو هدف العولمة االقتصادية الرأسمالية المتقدمة صناعيا ً واقتصاديا ً ذات
النظام الرأسمالي تعبيراً عن ظاهرة التدويل االقتصادي للتكتل االقتصادي لتوفير القاعدة االقتصادية
المناسبة  ،وضمان االطار الدولي المناسب لتنمية قواها االنتاجية (عوني محمد فخري .)2002،إذ
استثمرت الواليات المتحدة األمريكية الشركات المتعددة الجنسية استثمارا امثل(حمد السيد سعيد.)1986،
حيث هيمنت الواليات المتحدة على معظم الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات في العالم  ،فمن
أصل ( ) 500شركة عمالقة في العالم  ،كان نصيب الواليات المتحدة منها ( )164شركة  ،وتحتل ()32
شركة أمريكية المراتب األولى بين المائة ،فضالً على اتساع نشاطها الذي يشمل فروع االنتاج والخدمات
كافة بالمقارنة مع الشركات األخرى اليابانية واألوروبية(مازن الرمضاني .)1999،اذ استثمرت الواليات
المتحدة االمريكية الشركات المتعددة الجنسية استثمارا امثل  ،حتى بلغت مبيعات اكبر مائة شركة عالمية
كبرى ( )2تريليون دوالر عام  ، 1995تمتلك الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي واليابان
(()%88عبد الوهاب االفندي .)2004،منها ان الشركات االمريكية المتعددة الجنسية هي صاحبة اكبر
نصيب مما ينتج من االقتصاد الدولي خارج االقتصاد االم(مجدي محمود شهاب .)1998،اذ بلغت رؤوس
اموال هذه الشركات االمريكية المستثمرة في الخارج ما يقارب ( )623مليار دوالر في عام 1994
واستثمارها بربع الرصيد العالمي(محمد طاقة .)2006،وقد استخدمت نفوذها االقتصادي عبر جعل
الدوالر يؤدي الدور الجوهري في االحتياطي النقدي العالمي وفي تمويل التجارة الدولية واالستثمارات
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الدولية مستغلة بذ لك الشركات المتعددة الجنسية التي تمتلك الواليات المتحدة األمريكية أكبر حصصها(رعد
كامل الحيالي.)1999،
 3.1.3المقومات العسكرية
 1.3.1.3االنفاق العسكري
ان الذي جعل الواليات المتحدة االمريكية مهيبة عالميا وفي حالة دائمة من االستعداد هو االنفاق العسكري
االمريكي السنوي الذي ال يضاهيه انفاق أية دولة اخرى في العالم(عبد الخالق عبد

.)2006،

حيث زاد االنفاق العسكري االمريكي الفعلي بنسبة  2،8في المائة في سنة  ، 2010اذ وصلت الى 698
مليار دوالر  ،وتعود هذه الزيادة في معظمها  ،وهي اقل من الزيادات في السنين االخيرة واقل كثيرا مما
توقعته االدارة االمريكية  ،الى زيادة في االنفاق على العمليات الخارجية الطارئة في افغانستان
والعراق(سام بيرلوفريمان وآخرون.)2011،
وتلخص مراجعة ميزانية الدفاع االمريكية لعام  2011اسباب زيادة االنفاق العسكري بأن الواليات
المتحدة هي دولة في حالة حرب  ،ففي العراق وافغانستان و حربها مع تنظيم القاعدة  ،فضالً على حربها
على االرهاب في الجبهات كافة(سيف الدين ناصر.)2011،اذ انها عدت االرهاب بعد احداث  11ايلول
 ، 2001العدو العالمي الجديد  ،وطلبت من دول العالم كافة محاربة هذا العدو بقيادتها وطبقا لتوجهاتها
وامالءاتها(عبد

نقر

وعبد

حميدالدين.)2002،و انها تشعر بالشك في تعامالتها مع القوى االخرى

في النظام الدولي التي تجد انها تشكل تهديد للمصالح االمريكية لذا تسعى الى زيادة االنفاق العسكري(خضر
عباس عطوان.)2006،
 2.3.1.3المجمع الصناعي العسكري
يعود بروز دور المجمع الصناعي – العسكري في السياسة األمريكية إلى المدة التي أعقبت الحرب العالمية
الثانية مباشرة  ،حين خرج أرباب تلك الصناعات بأرباح هائلة وطاقات إنتاجية ال سابق لها  ،تبعا ً لحجم
المطالب التي حتمتها ظروف الحرب وما نجم عنها من تطورات تقنية عالية  ،أسهم فيها وطورها مما
اضافت اليها امكانات تقنية وعلمية(حافظ جبار حسن.)2002،
و يعد هذا المجمع احد مقومات القوة العسكرية االمريكية(اسيا الميهي .)1997،و احد الركائز
االساسية التي تستند عليها الواليات المتحدة االمريكية في هيمنتها على النظام الدولي عبر انتاجية األسلحة
التي يوفرها للواليات المتحدة في حروبها الخارجية(نبال خما  .)2004،اذ ان للمجمع الصناعي
العسكري دور كبير في االقتصاد األميركي من حيث رفده بعوامل االزدهار والنمو(روبرت
لوري.)2002،
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اما فيما يتعلق بحجم المجمع ،فهناك اكثر من  240الف مؤسسة تتعاقد مع وزارة الدفاع االمريكية (
البنتاغون )  ،وتأخذ نحو  20شركة حصة االسد في العقود مع البنتاغون(زياد حافظ .)2004،وهذا
المجمع من الضخامة  ،بحيث يعمل ما يقرب من (  ) % 30من مهندسيها بصورة دائمة لحساب المؤسسة
العسكرية  ،وهي تبتكر بذلك تقنيات متطورة في ميدان انتاج االسلحة(لستر ثرو .)1995،فضالًعلى ان
 % 25من علماء كاليفورنيا يعملون في المجمع الصناعي العسكري  ،اذ انه يعمل على تهيئة فرص عمل
كبيرة اكثر من تل ك التي تقدمها المؤسسات الحكومية الرسمية وهذا ما يجعل المجمع الصناعي _ العسكري
ذا تأثير كبير في داخل الواليات المتحدة االمريكية(اسيا الميهي .)1997،وهذا المجمع الصناعي –
العسكري هو الذي يقف وراء التنامي المفرط في حجم اإلنفاق العسكري ،الذي وصلت ميزانيته المباشرة
وغير المباشرة الى اكثر من نصف تريليون دوالر سنوياً(خير الدين حسيب و آخرون.)2005،
 4.1.3المقومات العسكرية الخارجية (حلف الناتو انموذجاً)
يمكن القول ان الواليات المتحدة قد فرضت نفسها قائدا للحلف بحكم االمر الواقع(محمد باقي
محمد .)2010،اذ انها تجد في هذا الحلف الذراع العسكرية والقوة العسكرية الخارجية التي تمنع من
ظهور منافسين او اعداء اخرين يهددون امن الواليات االمريكية(محمد باقي محمد .)2010،فحلف الناتو
يعد االلية التي تعبر بوساطتها الواليات المتحدة االمريكية عن دورها العسكري ليس في اوربا فحسب ،
وانما على الصعيد العالمي(زبغينيو برجنسكي .)1999،اذيسهم الحلف في تكريس الزعامة والدور القيادي
للواليات المتحدة االمريكية في النظام الدولي(ابراهيم عرفات .)1997،ومما يدل على سيطرة الواليات
المتحدة على الحلف ،فأن هيئات األركان والجيو

األوروبية تعمل ضمن شبكة من هيئات األركان الدولية

يمثل رؤساءها أمريكيون كلهم(بيير سلنجر.)2001،و رفضت الواليات المتحدة المحاوالت الفرنسية
إلقامة منظمة عسكرية تتولى اإلشراف على قوات حلف شمال األطلسي في الجنوب ،إذ تبقى مرتبطة
بقيادة الحلف الرئيسة ، ،ألن ذلك سيضعف من مركزية الدور األمريكي في القيادة العسكرية للحلف(مفيد
نجم .) 1999،ويرى برجنسكي ان قدرة الناتو العسكرية تأتي من الواليات المتحدة االمريكية  ،لذا يتحتم
على الناتو ان يبقى حساسا ازاء اهمية المحافظة على الرابط الجيوسياسي بينه وبين الواليات المتحدة ما
دام يتولى مهام جديدة(زبغينيو برجنسكي.)2009،
ان االمريكيين ارادوا الحلف اداة عسكرية فاعلة للسيطرة والهيمنة على الكتلة االوربية لضمان والئها
وتبعيتها  ،وأرادوا الحلف وسيلة امنية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان االوربية وفي مجالها الحيوي(عبد
الرحمن هواري .)1999،فض ً
ال على ان الواليات المتحدة االمريكية عملت على تحويل حلف شمال
االطلسي ( الناتو ) من تنظيم عسكري صرف مهمته الدفاع عن غرب اوربا ومنطقة االطلسي  ،الى قوة
عسكرية سياسية عالمية مهمته تحقيق هيمنتها على النظام الدولي(محمد حسون .)2008،فقد نظرت
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الواليات المتحدة االمريكية الى حلف شمال االطلسي على انه تنظيم ارتبط باألوضاع العالمية الجديدة
واداة اساسية في التأثير في ما وراء المحيط االطلسي  ،ووجدت ان من الواجب اعادة بناء هذا التنظيم
ليكون اداة ضمان فعلية لألوضاع الجديدة وللنظام العالمي الجديد(احمد داود اوغلو )2011،وكان التطور
االهم واالبرز الذي ادى ا لى اقرار الميثاق االستراتيجي الجديد هو  :بيان قمة واشنطن عام  1999الذي
القى الضوء على المهام المستقبلية للحلف  ،فقد حرصت الواليات المتحدة االمريكية على بقاء حلف الناتو
وتطويره وتزويده باألمكانيات المادية والتقنية وتطوير مهماته(حسن طوالبة.)2005،
 2.3القطب االوراسي (روسيا االتحادية انموذجاً)
 1.2.3المقومات االقتصادية
فبعد دخول حقبة من النمو االقتصادي واالستقرار السياسي في روسيا مع مطلع االلفية الثالثة  ،بدأت
السياسة الخارجية الروسية تتأثر بمصالحها الوطنية  ،اذ وضع الرئيس فالديمير بوتين برنامجه على
اس اس التحديث الداخلي والبراجماتية  ،اذ يستند ارتباط روسيا بالعولمة الى اقتصاد السوق الذي يهدف
الى ضمان التنافسية واالبتكار التكنولوجي المطرد(فيتالي نومكن .)2006،اذ يجد قادة روسيا ان السبيل
الوحيد لكي تستعيد روسيا مكانتها كدولة عظمى  ،يتطلب تحوال اقتصاديا وهذا بدوره يتطلب استقرارا
في الداخل والخارج(ريتشارد هاس .)2007،فضالً على ان روسيا تتمتع بتنوع كبير في مصادر الطاقة
مثل الغاز والبترول والكهرباء والفحم والطاقة النووية  ،وتمتلك ثروة ضخمة من الطاقة الطبيعية
المتجددة  ،كما تعد روسيا الدولة االولى في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي  ،اذ تمتلك %27,5
من االحتياطي العالمي  ،أي ما يزيد على ربع االحتياطي العالمي(اسامة مخيمر.)2007،
 2.2.3المقومات العسكرية
تمتلك روسيا قوة عسكرية ضخمة وترسانة نووية هائلة وقدرة على تدمير الخصوم بوساطة سالحها
النووي .اذ يوجد لدى روسيا  4834رأسا ً حربيا ً نوويا ً نشطا ً في كانون الثاني يناير عام  2009وتواصل
روسيا تقليص قواها النووية اإلستراتيجية تماشيا ً مع التزاماتها بموجب معاهدة ( )SOLTوجز ًء من تحول
إستراتيجي بعيداً عن وضع الردع (الفائ

الكبير) إلى الردع المكافئ األدنى ،وفق المخطط روسي رفيع

المستوى يمكن ان يشمل القوى النووية اإلستراتيجية الروسية ردعا ً كافيا ً بحد أدنى لغاية المدة -2015
 2020ضمن تفوق القوى التي تحدد في معاهدة (()STAART2شانون كايل وآخرون.)2009،
ووصل االهتمام بتحديث القوات المسلحة وتلبية احتياجها إلى اتفاق القيادة السياسية والعسكرية على
ضرورة إعادة النظر في ميزانية القوات المسلحة مرتين في العام ،بما يكفل إمدادها بما يتطلبه تمويل
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احتياجاتها العسكرية ،وأدت هذه المراجعة الدورية الحتياجات القوات المسلحة في عام  2004إلى صدور
قرار بزيادة ميزانية القوات المسلحة لعام  2005بنسبة (%27.6ليليا شيفتسوفا.)2006،فضالً على انها
عملت على تطوير منظومات جديدة من االسلحة والمعدات القتالية الفائقة التطور  ،بما في ذلك العمل على
تطوير طائرة مقاتلة جديدة تتميز بقدرات فائقة في مجال التخفي والمناورة والكشف االلكتروني(جوليان
كوبر، )2006،وأقدمت روسيا على تنفيذ برنامج طموح لتحديث القوات المسلحة الروسية من خالل
تزويدها بأسلحة حديثة ومتطورة بموجب برنامج تصل كلفته الى نحو  189مليار دوالر يشتمل على
استبدال نصف كمية المعدات واالسلحة الروسية الحالية في موعد ال يتجاوز عام  ، 2015والتركيز بشكل
خاص على تجديد شبكة االنذار المبكر بالكامل ونشر صواريخ جديدة عابرة للقارات واسطول من قاذفات
تي يو _ 160االستراتيجية وبناء احدى وثالثين سفينة جديدة من بينها حامالت طائرات(احمد ابراهيم
محمود، )2007،وربما يعد معر

ماكس _  2007الذي نظمته موسكو وعرضت عن طريقه أحدث

انتاجها من االسل حة بمختلف انواعها  ،بمثابة اشارة على توجه روسي نحو المنافسة عالميا بشدة في هذا
المجال(عبد المنعم سعيد كاطو، )2007،وتضاعف االنفاق العسكري الروسي من ( )8.1مليار دوالر
عام  2001إلى ( )31مليار دوالر لعام  2007بفضل عائدات النفط ،وعلى الرغم من مضاعفة
(الكرملين) لألنفاق العسكري عبر السنوات القليلة الماضية  ،إال ان الرئيس الروسي اكد ان موازنة روسيا
العسكرية ما زالت ضئيلة أمام نظيرتها األمريكية التي تفوقها ( ) 25مرة  ،ونص مشروع الميزانية لعام
 2009على زيادة اإلنفاق العسكري بنسبة ( )25.7وهي زيادة كبيرة بالنسبة للجي

الروسي ،واقترح

مشروع الميزانية رفع اإلنفاق العسكري من نحو ( )15مليار دوالر إلى نحو()40مليار دوالر(علي محمد
رجب.)2009،
 3.3القطب االسيوي (الصين انموذجاً)
تعد الصين احدى القوى الدولية المرشحة ألداء دور سياسي دولي فاعل في القرن الحادي والعشرين وهي
تحاول ان تس هم في صياغة شكل النظام السياسي الدولي القادم(محمد ابراهيم الدسوقي .)1994،وفي هذا
يقول هنري كيسنجر ":ينبغي على الواليات المتحدة استخدام كل الوسائل التي في متناولها لتأخير انبعاث
الصين ألطول مدة ممكنة كقوة رئيسية(:هنري كيسنجر)2002،فهي وريثة إحدى أقدم الحضارات في
التاريخ اإلنساني ،وكما يقول هنتنغتون تمتلك إقليما ً شاسعا ً كإقليم الواليات المتحدة األمريكية ،فيما يزيد
سكانها على أربعة أضعاف سكان الواليات المتحدة األمريكية ،ولذا فان الصين لها القدرة في أن تتبوأ في
غضون هذا القرن المركز األول متقدمة على الواليات المتحدة األمريكية(صموئيل هنتنغتون.)1996،
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 1.3.3المقومات االقتصادية
لقد تغير االقتصاد العالمي للقرن الواحد والعشرين جذريا لصعود الصين(دانييل بورشتاين.)2001،
فلقد تمكنت التجربة االقتصادية في الصين من تحقيق تحوالت كبيرة في االقتصاد الصيني ويمكن
االستدالل من ان هذه التجربة ناجحة عبر النظر الى المؤشرات االقتصادية مثل زيادة الناتج المحلي
االجمالي وارتفاع مستوى معيشة دخل الفرد  ،ومن ثم نجحت في تحويل االقتصاد الصيني من اقتصاد
زراعي الى اقتصاد زراعي _ صناعي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في وسائل االنتاج(ظافر طاهر
حسن .)2008،لقد حقق االقتصاد الصيني تطوراً منذ البداية ،على الرغم من الصعوبات التي اعترضت
مسيرتها التنموية (جواد علي)1998،
ووصلت معدالت نمو االقتصاد الصيني الى  % 13في بع

المناطق الساحلية ومن المتوقع بحلول عام

 2050ان ينمو االقتصاد الصيني بواقع خمسين ضعفا ليتجاوز االقتصاد االمريكي(روبين
ميرديث .)2007،كما توقع (روبرت فوجيل) الخبير االقتصادي في جامعة شيكاغو ان حجم االقتصاد
الصيني سيصل الى  123تريليون دوالر عام  2040و سيصل نصيبها من الناتج العالمي الى % 40
وهذا يضمن لها االنفراد بالهيمنة االقتصادية على العالم(مركز االمارات للدراسات و البحوث
االستراتيجية)2010،
لقد بدأت الصين رحلتها االقتصادية الناجحة بتقليد النموذج الياباني واالستفادة من تجارب النمور االسيوية
من حولها  ،وركزت تركيزا مطلقا على االقتصاد والنمو االقتصادي وتطوير البنية التحتية والتحديث
العلمي والتقني للوصول الى العالمية في المستقبل(ووبن .)1996،وبدأ االقتصاد الصيني يعطي قدرا من
المرونة بحيث تمكن من التكيف مع المتغيرات الهيكلية التي يمر بها االقتصاد العالمي(جون
جارفر)2004،
 2.3.3المقومات العسكرية
ادركت الصين مبكرا اهمية تطوير قدراتها العسكرية وبموازاة انفتاحها االقتصادي ،الذي بدأته في أواخر
العقد السابع من القرن العشرين ،اذ تحركت نحو بناء قدراتها العسكرية وإعادة فلسفة دورها من كيان
إقليمي إلى قوة ذات مصالح واهتمامات عالمية(محمد السيد سليم ، )2007،ومع ذلك فأنها تولي اهتماما
للتنمية االقتصادية والتكنولوجية  ،واالجتماعية  ،على حساب الجوانب العسكرية  ،وهذا ما يجعل القدرات
العسكرية للصين  ،في الوقت الحاضر  ،تتركز في إطار استراتيجي دفاعي نسبيا(عبد القادر محمد
فهمي.)2004،وتوقع تقرير لوزارة الدفاع االمريكية (( البنتاغون )) عام  2003ان تصل الصين
عبرعشرين سنة القادمة الى مرتبة تكون فيها قوتها معادلة لقوة الواليات المتحدة االمريكية(حنان
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قنديل )2003،ووصفت مراجعة الدفاع الرباعية االمريكية الصادرة عام  ، 2006وصفت الصين بأنها
اكبر تهديد عسكري مستقبلي للواليات المتحدة .فضالً على شعاراتها المغايرة للنظام الديمقراطي االمريكي
فأنها تتحدى الواليات المتحدة في تعاطيها مع دول الجنوب بتزويدها باألسلحة الصاروخية وتسعى لكسب
موقع االتحاد السوفيتي الدولي وقتئذ في المحيط الهادئ واسيا الوسطى(علي صبح.)2006،
لم تعلن الصين رسميا ً عن رغبتها في السعي الى تبني نمط جديد من الحركة االقليمية ،والسيما مع
اختفاء الدور السوفيتي في االقليم وحصول الفراغ (االمني -السياسي -العسكري) في طبيعة تفاعالت البيئة
االقليمية  ،لكن ارراء اتفقت على ان الدور الصيني في االقليم لمرحلة ما بعد الحرب الباردة يعكس التوجه
لملء مثل ذلك الفراغ (مغاوري شلبي علي.)2010،
من هذا المنطلق ،فإن الواليات المتحدة تجد في الصين منافسا ً ستراتيجيا ً ومصدر تهديد مستقبلي للهيمنة
االمريكية انطالقا ً من اقليم اسيا الباسفيك  ،ومن ثم تسعى الى تشكيل تحالف امني يضمن مواجهة الهيمنة
االمريكية  ،وبالمقابل تدرك الواليات المتحدة االمريكية ما تمتلكه الصين من قدرات تؤدي الى تهديد
المستقبل االمني للواليات المتحدة في آسيا(منعم صاحي العمار.)1999،
ونتيجة لهذه المؤشرات  ،جعل من الصين أهم قوة اقليمية فاعلة في الوضع االستراتيجي الجديد في اسيا،
بوصفها ثاني اهم متغير استراتيجي في المنطقة ،بعد الواليات المتحدة ،اثر تعاظم نفوذها وهيمنتها وثقلها
االستراتيجي والديموغرافي في منطقة آسيا الباسفيك(كاظم هاشم نعمة.)1995،
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الفصل الرابع
 4تداعيات التنافس العالمي على النظام الدولي
مع دخول العالم القرن الواحد والعشرين ،بدأ المشهد العالمي بالتغيير ،فتبلورالنظام الدولي فيظل التحوالت
التي شهدتها البيئة الدولية في إعقاب انتهاء الحرب الباردة  ،وتغييرمعادلة التوازن الدولي مرتبطا بدرجة
كبيرة بطبيعة وشكل التنافس الدولي بين القوى الكبرى،إن النظام السياسي الدولي يمربمرحلة مهمة من
مراحل صيرورته التاريخية المعا صرة  ،تختلف نسبياعن المراحل التي مر بها سابقا  ،لتأتي بصورة
ونمطية تتالئم مع طبيعة وتأثير التحوالت الدولية ،بمعنى أنها جاء ت استجابة لتأثير المتغيرات الدولية.
فهو يتبع البناء الذي ظهر بعد الحرب الباردة  ،ويستند إلى هيمنة القطب الواحد والتفرد االمريكي بالقرار
الدولي وممارسة التأثير واستخدام القوة ،لكنه سيصبح غير معروف في المستقبل المتوسط على اقل تقدير،
اعتماداﹰعلى بروز قوى سياسية و اقتصادية دولية تمثل انتقاال تاريخيا للثروة و القوة من الغرب إلى
الشرق  ،وتنامي عناصر وحدات فاعلة غير دولية  ،وربما يمكن القول أن النظام السياسي الدولي سيتحول
من األحادية إلى تعدد األقطاب بنسبة عالية من المصداقية والقبول ،وذلك نظرا للتحوالت الجديدة التي
أعقبت إحداث الحادي عشرمن أيلول عام  ،2001ممايعكس ظهور احتماالت بلو إشارات واضحة تقول
بنهاية العصر األمريكي (نهاية عصر الهيمنة ) أو في األقل بضعف قدرة السياسة األمريكية على ممارسة
دور الهيمنة المطلقة  ،فاألنظمة الدولية والسياسية التي تشكل تعبر مراحل تاريخية طويلة قداستنفدت
طاقتهاعلى التطورومواكبة المستقبل.
 1.4صعود القوى التعديلية في النظام الدولي (مجموعة بريكس _)BRICS
إذا كانت الوال يات المتحدة تسعى لألبقاء على بنية النظام الدولي وأنماط تفاعالته ومؤسساته ،والتي تضمن
لها مكانة متميزة ،فقد أدت التغيرات في خريطة العالم االقتصادية والسياسية إلى ظهور دول تجد مصالحها
في تغيير بنية النظام السائد وأنماط تفاعالته ومؤسساته ،وتجد لديها مصادر القوة الالزمة والمطلوبة
إلحداث هذا التغيير ،تمثل هذه المجموعة تكتل اقتصادي كبير ذات دالالت استراتيجية وامنية طموحة،
يتجه نحو تقوي

الهيمنة االمريكية في العالم من خالل مزاحمتها على مكامن االقتصاد والطاقة العالمية

وهو ما يشكل مصدر تهديد للمصالح االمريكية على جميع المستويات.
حيث تجلت هذه القوى التعديلية بمجموعة (بريكس) ،والتي تحمل اختصارات لألحرف األولى للكلمة
اإلنجليزية  BRICSوهى كلمة مكونة من األحرف األولي ألسماء  5دول ،صاحبة أسرع معدالت النمو
االقتصادي العالمي ،وبترتيب الحروف (البرازيل ،وروسيا ،والهند ،والصين ،وجنوب إفريقيا) ،فهي
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مجموعة الدول التي اتفقت فيما بينها على إنشاء كيان اقتصادي مضاد للكيانات االقتصادية الغربية المتمثلة
في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،وتضم نظاما ً ائتمانيا ً بنكيا ً عالميا ً جديداً يقضي على سياسة القطب
الواحد التي تقودها الواليات المتحدة األمريكية للسيطرة على مقدرات العالم واستغالله اقتصادياً ،عبر
توجيه السياسات االقتصادية ،وفر

قيود تتحكم في الدول النامية من خالل صندوق النقد والبنك الدوليين،

خاصة على الدول النامية وبلدان العالم الثالث(ارنست فولف.)2016،
تسعى هذه المجموعة الى صوغ نظام متعدد االقطاب ورأسمالية جامعة عامة و هي مجازفة ال يستهان ،
في وقت تتباطأ عجلة النمو في دول بريكس وتبدأ في الدوران في العالم المتقدم ،والواليات المتحدة تحديداً،
والفارق بين حركة األنشطة في الشمال والجنوب انخف

من واحد الى اربعة في عقد ونصف عقد ،

وانبعثت قد رة شطر من الدول المتقدمة ،على غرار الواليات المتحدة والمانيا ،التنافسية على وقع اصالحات
بنيوية ضخمة ،وتبرز حاجة الدول النامية الى تعديل نموذجها االقتصادي لتفادي الدوران في حلقة مفرغة
و هي حلقة الدول التي تتمتع بعائدات وسطية ،وتقليص فائ

االقترا

الخاص الذي يبلغ  100في المئة

من ناتج هذه الدول المحلي ،وعدم تلويث موارد البيئة واستنفادها وارساء دولة القانون وترسيخها ،ولم
يكن ليقي

عجلة النمو في الصين أن تدور دورانا ً وتيرته  7,5في المئة لو لم يبلغ الدين  245في المئة

من الناتج المحلي ،ولو لم تستثمر موارد البيئة استثماراً ال يقيم الوزن لحمايتها من التلوث والنفاد(باسكال
ريغو.)2015،
وال شك في تطور الدول النامية ،لكن المضي قدما ً في التطوير والتنمية يقتضي اصالحات داخلية واسعة
واستقرار النظامين الجيو– استراتيجي واالقتصادي اللذين كانا حاضنة التطور هذا ووفرا تربة غنية له،
وبروز الجنوب ليس محتما ً شأن افول الشمال وحري بمجموعة بريكس العدول عن أسطورة مكافحة هيمنة
الغرب وترك السعي في تقوي

النظام الذي تدين بنموها اليه ،والمبادرة الى استراتيجية تعاون تساهم في

ترسيخ العولمة واستقرارها عبر دعم المؤسسات والمعايير المشتركة بين اقطاب التاريخ الكبيرة في القرن
الواحد والعشرين(ثامر ابراهيم كامل.)2014،
وقد تنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات (بريكس) ،وتعددت لتشمل التحديات الدولية المتمثلة في
اإلرهاب الدولي وتغير المناخ والغذاء وأمن الطاقة ومشاكل التنمية واألزمة المالية العالمية ،وساهمت قمم
واجتماعات لوزراء الخارجية والمالية والزراعة والصحة وقطاعات أخرى في تعزيز أواصر التعاون
بين دول (بريكس) ،ويفتر

أن تكون الدول الخمس قادرة على عقد الصفقات وتبادل سندات القرو

عبر تأسيس آليات نقدية ثنائية أو بين الدول الخمس ،وتأسيس قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة،
وتأسيس منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول المجموعة(جوزيف.س ناي.)2016،
وقد وفرت العمالت واألصول األجنبية حماية وأمانا ضد الكساد الكبير ،وساعدت بريكس لتصبح قوة
مالية ،عالوة على كونها قوة اقتصادية في وقت كانت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح جماح
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العجز في ميزانياتها وارتفاع ديونها ،وتعتبر مستويات الدين العام لبريكس متواضعة ومستقرة في الغالب
باستثناء الهن د ،وقد ترجم هذا األداء االقتصادي إلى أنواع مختلفة من النفوذ.
 2.4تراجع مكانة الواليات المتحدة في النظام الدولي
تعد الواليات المتحدة األمريكية الدولة العظمى األكثر تأثيرا في السياسة الدولية في عالمنا المعاصر ،نتيجة
لما تملكه من مدخالت القوة والتأثير والتي أهلتها الن تمارس دور الهيمنة والتأثير في العالقات الدولية،
 ،حيث امتلكت الواليات المتحدة مثلث القوة القائم على القوة العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية ومارست
التأثير من هذا المنطلق ،مما اثر وبشكل كبير في التراتيبية الدولية وآلية توزيع القوة واألدوار للقوى
الدولية األخرى  ،ومن ثم التأثير في طبيعة وتوجهات النظام السياسي الدولي لقد كان تفكك االتحاد السوفيتي
ونهاية الحرب الباردة ،إيذانا لبداية مرحلة جديدة من مراحل تطور النظام الدولي ،وكان هذا الحدث بمثابة
متغير أساسي لمتغيرات الحقة أصبحت بمثابة مدخالت أساسية ،أفضت بالنتيجة إلى تحوالت في طبيعة
العالقات الدولية وهيكلية التقاطب العالمي ،وكذلك طبيعة مقومات ومعايير القوة فضال عن هيكل النظام
بشكل عام ومع وصول الواليات المتحدة األمريكية إلى ذروة المناعة والسيطرة (باسكال ريغو..)2015،
ويتفق كل المحللين تقريبا ً على أن (القرن العشرين كان أميركياً) تمكنت خالله الواليات المتحدة من احتالل
المواقع المتقدمة األولى في الميادين جميعها ،العسكرية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية،
وصارت زعيمة (للعالم الحر)الغربي في مواجهة االتحاد السوفياتي طيلة نصف قرن ،قبل أن يتركها
سقوط هذا األخير على نفسه لتصبح القوة العظمى الوحيدة المتربعة على عر

النظام العالمي ما بعد

الحرب الباردة(جوزيف.سناي.)2016،
لكن بعد الحروب المكلفة في افغانستان والعراق ترافق ذلك مع ظهور دول أخرى مثالت تحديا ً مباشراً
للواليات المتحدة ،تمثل ذلك في الصين على المستوى االقتصادي ،وفي روسيا على المستوى السياسي،
وفي الشراكة االستراتيجية بينهما ،وذلك في سياق دولي يسوده االعتقاد بعدم مصداقية الواليات المتحدة،
واتباعها لممارسات ازدواجية المعايير وعدم الوفاء بالتعهدات ،تتعدد مظاهر تراجع القدرات األمريكية،
فعل ى المستوى االقتصادي انخفضت نسبة مساهمة الواليات المتحدة في الناتج العالمي اإلجمالي لصالح
دول أخرى كالصين وألمانيا ،وانخف

معدل نموها االقتصادي مقارنة بهذه الدول ،كما ارتفع حجم ديونها،

وترتب على ذلك تراجع قدراتها على تحمل تكلفة تحركاتها العسكرية وحروبها في العالم .أضف إلى ذلك
ارتفاع نسبة البطالة فيها ،وحاجتها إلى تحديث البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية(ثامر ابراهيم
كامل.)2014،
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وعلى المستوى السياسي ،أدت الخالفات بين الرئيس أوباما والكونجرس الذي تسيطر عليه أغلبية
ديمقراطية إلى إعطاء صورة سلبية عن عملية صنع القرار األمريكي ،وكان أكبر دليل على ذلك عدم
موافقة الكونجرس على اقرار الموازنة الفيدرالية عام  ،2013مما أدى إلى إغالق المؤسسات والهيئات
الحكومية الفيدرالية ما عدا تلك المتصلة بالدفاع واألمن لمدة  16يوماً ،وبدت أمريكا في اسوأ صورها،
وعلى المستوى االجتماعي  ،اتضح قصور نظام التعليم األمريكي وضعف قدرته على المنافسة ،واالتجاه
نحو تركيز الثروة في يد الطبقة العليا ،وتبلور مشاكل النظام االجتماعي وخصوصا ً العالقة بين البي
والسود ،والتي انفجرت في سلسلة من المواجهات عام .2015
 ،فإن القيادة األمريكية لم تقف ساكنة إزاء هذه التطورات ،ويدور حوار عام بشأن كيفية وقف مظاهر هذا
التراجع ،وازداد إدراك النخبة السياسية بأن هذه األوضاع تؤثر سلبا ً على مكانة أمريكا العالمية ،وهو ما
ظهر في عنوان الكتاب الذي أصدره (ريتشارد هاس) بعنوان (السياسة الخارجية تبدأ من الداخل) ،وال
يمكن القطع سلفا ً بأن الواليات المتحدة سوف تخسر سباق تحديث مصادر قوتها وإعادة تأهيل بنيتها التحتية
المادية واالجتماعية في تنافسها مع الدول األخرى(جوزيف.سناي.)2016،
ومع ذلك ،فإن أغلبية الباحثين األمريكيين ال يأملون في عودة الواليات المتحدة إلى مكانتها السابقة عندما
تصد رت المشهد العالمي في كل المجاالت ،وإنما أقصى ما يبتغونه أن تنجح في أن تكون (األول بين
المتساوين) وبالطبع ،فإن قدرة الواليات المتحدة على تحقيق هذا الهدف ال يتوقف فقط على ما سوف تقوم
به ،وإنما أيضا ً على تطور اقتصاديات الدول الحليفة لها في أوروبا واليابان(ثامر ابراهيم كامل.)2014،
 3.4اتساع دور الفاعلين من غير الدول في النظام الدولي
طيلة قرون عديدة مثلت الدول الفاعل االوحد في النظام الدولي لكن بعد موجة التطور التي صاحب الفكر
االستراتيجي للحرب ،باإلضافة الى التطور الهائل التكنلوجي ،ادت هذه المتغيرات مجتمعة الى تقليل دور
الدولة في الصراع  ،بمعنى اخر تقليل وتحجيم دور الجيو

التقليدية في ادارة التنافس االستراتيجي

والولوج الى وسائل اكثر مرونة واكثر فاعلية في ساحة التنافس الدولي.
ان احد اهم واحدث وسائل وادوات الحروب في النظام الدولي هي اختراق انظمة البنية التحتية السيبرانية
للخصم من خالل القرصنة االلكترونيةالتي يقع على عاتقها اختراق وتخيب المنظومة االلكترونية
للمؤسسات االستراتيجية في الطرف االخر ،حيث اتجهت معظم القوى الدولية الرائدة في مجال
الخوارزميات الى انشاء الجيو

اإللكترونية التي تتمحور حول مجموعات مدربة تعمل وفق أجندة خاصة

هدفها اختراق البنية التحتية السيبرانية للخصم ،كذلك الحال مع تصاعد ادوار الجماعات المتطرفة في
النظام الدولي ،حيث اتساع نشاطاتها العسكرية في مضامير واسعة من التفاعالت الدولية ،حتى تمكنت في
بع

االقاليم من كسر الحدود الدولية واقامة الدويالت الخاصة بها(حسن سالمة ، )2017،االمر الذي
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شكل تهديد استراتيجي لوظائف الدول و في مقدمتها الدفاع عن الحدود وتثبيت االمن الداخلي ،ويمكن
تحليل الجماعات المتطرفة بانها تكتيك استخباراتي في بع
أخرى ،تنتج مخرجات مكنت بع

األحيان واستراتيجية اشتباكيه في أحيان

القوى الدولية من مؤامة هذه المخرجات مع استراتيجياتها الشاملة

خصوصا ً في ادامة عجلةالتنافس مع بع

القوى الدولية في اطار االستراتيجيات الحديثة.

باإلضافة الى اتساع نشاط الجماعات غير الحكومية او ما يطلق عليها الجماعات العابرة للحدودفي النظام
الدولي ،وخصوصا الجماعات والتيارات االنفصالية ،حيث ترتكز اسس استراتيجيات بع

القوى العالمية

في القرن الحالي على توظيف وادارة هذه الجماعات من اجل ترسيخ التعبئة الداخلية داخل الدول من
اجل تكريس التجزئة السياسية واالجتماعية وحتى االقتصادية ،هو ما باتت تمارس القوى العالمية في
استراتيجيات الخارجية مع القوى المناوئة لها(وسام ابو زيد ، )2015،تمثل شركات االمن الخاصة في
القرن الحادي والعشرين احد اهم الفواعل في النظام الدولي ،حيث توظف بع
الجديد من االساليب العسكرية من اجل ادارة بع

القوى في العالم هذا النمط

المفاصل العسكرية في ساحات التنافس من حول العالم،

من خالل تقديم خدمات أمنية وعسكرية في آن واحد ،وهناك نوعين من شركات االمن يتمحور النوع
االول حول (الشركات األمنية الخاصة) التي تقدم الحماية األمنية لألفراد والممتلكات والسفارات
والدبلوماسيين والهيئات الدولية فعملياتها تتسم بالدفاع وليس الهجوم(ثامر ابراهيم كامل ، )2014،إال أنها
في بع

األحيان تقوم بمهام قتالية هجومية خالفًا لما تدعيه بأن دورها دفاعي فقط ،اما النوع الثاني

فيتمحور حول (الشركات العسكرية الخاصة) التي تتخصص بالمهارات العسكرية وتقدم مجموعة من
الخدمات العسكرية للعمالء ،وتسعى للتأثير العسكري في الميدان وتشارك في العمليات القتالية وتوفير
وصيانة األسلحة والمعدات(حسن سالمة .) 2017،
 1.3.4زيادة الصراع التجاري بين القوى الصاعدة
الشك ،ان وضع االقتصاد العالمي يمثل احد ابرز التحديات المحدقة بالنظام الدولي ،انطالقا ً من التأثير
والتأثر المتبادل ما بين االثنين ،فالوضع االقتصادي الذي يسود العالم يشكل البنية االساسية للسالم
والحرب ،حيث تتجه بع

القوى الى شن حروب بمختلفة اشكالها من اجل تلبية دوافع اقتصادية ذاتية

خاصة بها ،ومن هنا تاتي اهمية دارسة الوضع االقتصادي العالمي والذي ما زال يعاني من ضعف
النمو ،مقارنة بمعدالت النمو قبل األزمة االقتصادية العالمية األخيرة ،التي انتشرت في أعقاب انهيار
المؤسسة المالية (ليمان براذرز) في عام  ،2008فقد بلغ متوسط نمو الدخل العالمي (بمقياس الناتج المحلي
اإلجمالي) قبل األزمة  % 4,2في الفترة ( ،)2007_1998وما زال النمو االقتصادي العالمي في أعقاب
األزمة أقل من ذلك ،إذ تراوح بين  % 3,1و % 3,5في الفترة ( ،)2015_2012ويتزامن ضعف
النمو االقتصادي العالمي مع ضعف معدالت عوامل اإلنتاج في االقتصاديات المتقدمة واالقتصاديات

43

الصاعدة والنامية ،ويعزى ضعف اإلنتاجية هذا إلى انخفا
العالمي(وسام ابوزيد  ، ) 2015 ،األمر الذي أدى إلى انخفا

االستثمارات الرأسمالية في االقتصاد
معدل النمو االقتصادي والتي بدأت تمثل

أبرز دالالت بوادر االزمة المالية العالمية ،فالصراع الدولي المستفحل بين القوى االقتصادية العالمية ذ
ات االبعاد االستراتيج ية واالقتصادية ،تفاقم مع مجيئ ادارة الرئيس االمريكي( دونالد ترامب) والذي عزز
من ابعاد االزمة المالية العالمية ،خصوصا ً مع كندا والمكسيك في مجال التجارة ،والصين وروسيا
بخصوص االقتصاد وإدارة العالمية ،وايران بخصوص الملف النووي ،باإلضافة الى االزمة االمنية في
الخليج ،كذلك الى الركود االقتصادي في الصين ،وارتفاع أسعار الفائدة الطويلة األجل على الصعيد
العالمي ،و تصاعد السياسات االقتصادية الشعبوية التي تقو

مصداقية استقالل البنك المركزي ،كل هذه

المتغيرات مثلت تحديات كبرى امام االقتصاد العالمي(جالل الدين حسام.)2017،
تمثل االقتصاديات الكبرى عمود البنية االقتصادية العالمية حيث بدات بع

االقتصاديات الكبرى كالصين

والواليات المتحدة تعاني من تراجع ملحوظ ،االمر الذي قد يؤدي الى ارتباط في المنظومة االقتصادية
العالمية ،حيث تراجع االقتصاد الصيني نتيجة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس األميركي (دونالد
ترامب) ،حيث تباطئ نمو اإلنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من  17عاما ،واستمر فتور النشاط
في الصين على الرغم من مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام
الفائت ،مما يثير تساؤالت بشأن الحاجة لحوافز أكث ر سرعة وقوة حتى لو خاطرت بكين بتراكم المزيد من
الدين ،وكشفت بيانات من مصلحة الدولة لإلحصاء أن نمو اإلنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى
 % 4,8في منتصف عام  ،2019ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ عام  ،2002حيث تباطأ النمو االقتصادي
للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في ثالثين عاما عند % 6,2في الربع الثاني من عام  ،2019ان
تراجع النمو لثاني أكبر اقتصاد بالعالم على المدى الطويل ،وربط ذلك بما وصفه بالتناق

المتجذر بين

نظام سياسي يقوده حزب أكثر مركزية من أي وقت مضى ،وبين الحاجة إلى نظام اقتصادي المركزي
يقوده المستهلك.
كما أن أي انكما

كبير في النمو بالصين من شأنه أن يؤثر على بقية الدول ارسيوية على نحو مهم ،إلى

جانب اقتصاديات الدول النامية المصدرة للسلع األساسية ،وإن أي تراجع ألداء االقتصاد الصيني سيؤثر
على بقية الدول ارسيوية ،و على الرغم من أن الواليات المتحدة أقل اعتمادا على الصين من الناحية
االقتصادية ،فإن الصدمة التي ستتعر

لها األسواق المالية من شأنها أن تجعل تباطؤ النمو االقتصادي

الصيني أكثر إيالما بكثير مما يدركه القادة األميركيون.
كما ان االقتصاد االمريكي والذي يمثل اقوى اقتصاد بالعالم يعاني من مؤشرات ضعف جديدة يمكن أن
تحيي الجدل بسبب قرارات الرئيس (دونالد ترامب ) حول الوضع االقتصادي للواليات المتحدة ،فقد
ارتفع العجز التجاري في الواليات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام  2018بينما سجل العجز في
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الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا ،على الرغم من فر

إدارة

(دونالد ترامب) رسوما على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة ،فيما بات الدين
االميركي أضخم من اقتصاد الواليات المتحدة نفسه ،فقد وصل إلى  22ألف مليار دوالر في عهد (دونالد
يحرك حتاى الجمهوريين ،وحصل عجز مزمن وتراكم في فوائد الديون،
ترامب) ،وهو حجم قياسي لم يعد ا
مجموع التضخم ارتفع أكثر لدى وصول (دونالد ترامب) إلى البيت األبي

حتى ناهز  19,950مليار

ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ،كما
دوالر أي ما يعادل الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة ،ا
انخف

الدخل الشخصي في الواليات المتحدة للمرة األولى في أكثر من ثالث سنوات مع هبوط حصص

أرباح األسهم ومدفوعات الفائدة ،مما يشير إلى نمو معتدل في انفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر
كانون األول أكبر هبوط منذ عام  ،2009فضالً عن ارهاصات اقتصادية جمة اثرت بشكل كبير على
الوضع االقتصادي داخل للواليات المتحدة وخارجها(جالل الدين حسام.)2017،
وبعد ان اعلن الرئيس االمريكي (دونالد ترامب) ،حزمة من السياسات التي تتعلق بالتجارة الدولية اشتعلت
بوادر الحرب التجارية بين الواليات المتحدة وبع
فر

اقوى االقتصاديات الكبرى كالصين ،والتي تعني

رسوم جمركية بين دولتين أو أكثر بهدف تحقيق منافع اقتصادية ،وحماية الصناعة الوطنية ورفع

معدل التصدير ،وفر

الهيمنة االقتصادية ،وعلى الرغم من أن التأثيرات االقتصادية المباشرة للحرب
القوي في

التجارية المتصاعدة بين الصين والواليات المتحدة ما زالت محدودة حتى ارن ،فاالنتعا

التجارة العالمية ،بعد عقود من التعثر ،قد تقوضه قيود الحرب التجارية ،فارثار االقتصادية المباشرة لهذه
اإلجراءات كانت محدودة ،لكن الضبابية الناجمة عنها ربما يكون لها تأثير فعال من خالل خف
االستثماري ،وعلى الرغم من أن نمو التجارة مازال قويا فإن هذا الخف
المتصاعدة التي نراها بين شركاء تجاريين كبار ،حيث انخف

اإلنفاق

(في التوقعات) يعكس التوترات

معدل نمو االقتصاد العالمى إلى %2,9

عام  2019من نسبة  ،% 3بسبب ارتفاع مخاطر التوترات التجارية وتراجع معدالت التجارة والتصنيع
على الصعيد العالمى ،فأذا ما استمرت هذه الحرب على الوتيرة نفسها ،فقد تتسبب بآثار اقتصادية وسياسية
عالمية أكبر
كذلك الحال في ارتفاع شدة حرب العمالت الشرسة التي تعتمدها أقوى االقتصاديات لتخفي

قيمة عمالتها

وذلك بهدف الحفاظ على أدنى معدالت الفائدة ،فمعدالت الفائدة المنخفضة تشجع التجارة ،ويصبح بإمكان
الد ول تقديم أسعار مغرية لصادراتها في السوق العالمية بما أن المنافسين الذين يملكون عملة أقوى
يعرضون سلعهم بأسعار أعلى من العملة الضعيفة و تشجع أيضا ً اإلنتاج المحلي إذ تصبح السلع المستوردة
من الخارج أعلى كلفة ،ويساعد ذلك في حماية المزارعين المحليين والمنتجين الصناعيين من المنافسة
الخارجية الشرسة ،ولكن للعملة الضعيفة سيئات أيضا ً فقد يعاني اتحاد نقدي بمواجهة ارتفاع أسعار النفط
على سبيل المثال ،ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو ،كما أن العملة الضعيفة قد تشجع فقاعات
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المضاربة إذ إن األموال ستتدفق بسهولة وستشجع األ فراد على المجازفة في مشاريع االستثمار(وسام
ابوزيد.)2015،
في المعركة الحالية يتصارع الدوالر األميركي واليوان الصيني ،اذ تسرع الصين وتيرة خف
 ،وهو ما فسره البع

قيمة اليوان

بأنه محاولة من الصين لتعزيز قدرتها على المزاحمة ودعم المصدرين الصينيين

في ظل تباطؤ اقتصاد البالد ،ويؤدي خف

قيمة العملة المحلية في الدول التي تعتمد على التصدير إلى

دعم اقتصادها ،ألن المصدرين يستفيدون من مكاسب متزايدة حين يحولون األرباح التي يحققونها من بيع
منتجاتهم في الخارج مقابل عمالت أجنبية  ،وفاجأ (بنك الشعب الصيني) البنك المركزي حين حدد نقطة
المنتصف لسعر الصرف الرسمي لليوان عند  6,5646يوانات مقابل الدوالر ،وهو أدنى مستوى منذ
مارس/آذار  ،2011ويقل هذا السعر  % 0,5عن مستواه  ،حين شهدت األسواق انخفاضا مفاجئا لقيمة
العملة قارب  ،%2ويخشى البع

من أن يكون هبوط اليوان مؤشرا على تفاقم الصعوبات التي يواجهها

ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،وال سيما بعد سلسلة من البيانات التي يظهر بعضها انكماشا وبعضها تباطؤا
في أنشطة التصنيع والخدمات ،ويفر
لخف

استمرار خف

قيمة اليوان ضغوطا على دول آسيوية أخرى

قيمة عمالتها كي تحتفظ بقدرتها التزاحمية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة(جالل الدين

حسام.)2017،
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الخاتمة و التوصيات
أدى أنتهاء الحرب الباردة إلى تغيير شـــامل في شـــكل النظام العالمي وموازين ال ِقوى الدولية .إذ
شــــهـدت ســـــنوات مـابعـد أنتهـاء الحرب البـاردة أنهيـار التحـالفـات التقليـديـة وقيـام تحـالفـات جـديـدة محورهـا
الواليـات المتحـدة التي برز دورهـا المتميز بـالفعـل في أعقـاب أنتهـاء أزمـة الخليج الثـانيـة  ،1991إال إنـه
تبلور بشـكله الكامل بعد أحداث الحادي عشـر من أيلول .كما أدى التطور التكنولوجي األمريكي أيضـا ً إلى
أنفراد الواليات المتحدة بالتخطيط األسـتراتيجي ،وبأتخاذ القرارات السـياسـية دون اسـتشـارة كافية من باقي
حلفـائهـا األوربيين ،وصـــــاحـب ذلـك ظهور مصـــــالح جـديـدة للواليـات المتحـدة في أتجـاهـات جـديـدة ،ومنهـا
أتجاهها إلى العمل العسكري منفردة وإن كان ذلك يتم تحت غطاء مناسب تختاره بعناية.
إال انه وبعد ما يقارب النصـــف قرن ،وتحديداً في نهاية الثمانينات وبداية التســـعينات من القرن
العشـرين ،شـهد العالم متغيرات هائلة صـاحبها تفكك أحد القطبين وانهيار معسـكره أدت بدورها الى انتهاء
مرحلة القطبية الثنائية التي ســادت وهيمنت على النظام الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتســبب
هذا الوضـــع في حدوث فراغ ف كري أيديولوجي ذي تأثيرات ســـياســـية واقتصـــادية وحتى اجتماعية .لذا
سـارعت الدوائر الفكرية ،ذات الصـلة الوثيقة بالعمل السـياسـي الدولي ،بإنتاج محاوالت فكرية لملء هذا
الفراغ والمتجســــدة في محاولة قطب واحد فر

هيمنته بشــــتى األســــاليب ،وفي ظل اختالل التوازن

الدولي ،على العالم كافة.
وفي هـذه المرحلـة التي أفرزت نظـامـا ً دوليـا ً جـديـداً ،وان كـان واقع األمر يوضـــــح ان مـا تغير هو
أنموذج النظام المرتبط بمعيار توزيع القوة في العالم وليس النظام ذاته ،لم تتغير طبيعة وشــكل التعاون و
مخططات جـديـدة بشـــــأن التحـالفـات الـدوليـة
ـ
التنـافس في النظـام الـدولي ،الن تبـدل ميزان القوى إنمـا يطرح
وإعادة ترتيب أولويات وأهداف ومصــالح إســتراتيجيات الســياســة الخارجية المنطلقة من تقدير كل دولة
لمصــالحها القومية االســتراتيجية ولمتطلبات أمنها القومي وقدرتها على التأثير في ســلوك ارخرين والتي
تتأثر بتوازن القوى القائم في العالقات بين أطراف مختلفة ضمن إطار النظام الدولي.
وفي مثل هذا الواقع الدولي تحاول الدول العظمى والكبرى تحصـــين حدودها وضـــبط تفاعالتها
وتحجيم إفرازات هذه التفاعالت بفتح ميادين وجبهات منافســــة ومواجهة بعيدا عن أقاليمها في مواجهات
تجري على ار

الجنوب ،كما يسـمى أالن بدالً عن تسـميته بالعالم الثالث ،وتثبت المقارنة بين الحقبتين

إن ال اختالف يذكر بينهما.
إن الواليـات المتحـدة ســـــتبني عالقـاتهـا مع بـاقي أطراف التكتالت االقليميـة وفق مبـدأ المكـاســـــب
النسـبية لوحدات ذات قدرات غير متسـاوية .فكلما كان الفرق في القوة اكبر كلما كان التعاون اسـهل ،ومن
ثم كانت السـيطرة ايسـر مناالً .لذلك فهي تحاول إبقاء شـركاءها اإلقليميين في أي تكتل اقل قدرة منها حتى
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تستطيع تسيير سياسة الهيمنة بإسم العولمة وعلى النحو الذي يضمن لها تحقيق مصالحها ويقيد من حركة
منافسيها.
ومن مجمـل القول يمكن الوصـــــول الى اســـــتنتـاج مفـاده إن ليس هنـاك تحوالً في طبيعـة التنـافس
الدولي أو تغيراً في معالم الدولة القومية في ظل عالم مقسـم الى قسـمين أول يتمسـك بسـيادته وآخر يحارب
هذه السيادة.
ان النظام الدولي قد مر بمراحل متعددة وصـوال الى المرحلة الراهنة ،والتي يجري فيها بلورة جديدة لهذا
النظام على وفق اليات جديدة واســتنادا الى تحوالت عميقة ادت الى اســتمرار الوضــع غير المســتقر فيه.
ونتيجة السـتمرار الوضـع المضـطرب ونتيجة لعدم تشـكل النظام على اسـس واضـحة المعالم ،اسـتغلت
القوة العظمى الوحيدة الواليات المتحدة الفرصــــة الســــانحة لتوطيد هيمنتها على نظام عالمي اليزال قيد
التشكل.
مثلت احداث  /11ايلول  2001نقطة تحول جذرية في مسـار السـياسـة االمريكية  ،حيث دخل العالم في
مرحلة انتقالية جديدة نتيجة النفراد السـياسـة االمريكية في القضـايا الدولية وممارسـتها لمبدا القوة لفر
االرادة والهيمنة .
ادركت الواليات المتحدة بان القوة ليســـت ابدية ،فا لتشـــخيص المســـتقبلي للقوة االمريكية يشـــيرالى ان
الواليـات المتحـدة التزال في منزلـة جيـدة اال ان هـذا ال يمنع من القول ان التمـدد المفرط للقوة االمريكيـة
سـوف يؤدي الى ارباك اسـتراتيجي وتقهقر تدريجي في القوة االقتصـادية واعباء عسـكرية مكلفة وصـوال
الى مرحلة التوقف على المدى الطويل.
تواجه الواليات المتحدة االمريكية استحقاقات وتحديات عديدة كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي،
األمرالـذي يرى فيـه العـديـد من المراقبين بـدايـة لمرحلـة تراجع االمبراطوريـة االمريكيـة ،لـذا ادركـت
الواليات المتحدة حجم التحديات الجديدة وبخاصـــة في ظل ادارتها الديمقراطية  ،لذا صـــيغت الســـياســـة
االمريكية باتجاه انفتاح اوســـع وميل نحو الحوار واســـتخدام القوة المرنة والقبول بشـــراكات وتوازنات
اسـتراتيجية جديدة تضـمن اسـتمرار الدور األمريكي .وفي ظل هذا التحول في سـلم القوى الدولية وبخاصـة
في مجالي االقتصــاد والتكنولوجيا ،البد من حصــول تحول على صــعيد توزيع القوة واالدوار بالصــورة
التي تؤدي الى تراجع في الهيمنـة المطلقـة للواليات المتحـدة ،وهذا ســـــوف يطرح موضـــــوع البـديل عن
الزعامة االمريكية
ان السـمة السـائدة التي تميز التفاعالت الحالية في بنية النظام الدولي تقوم على التغير المتسـارع الذي فرز
قيمـا ً جـديـدة ويبقى متجـدداً في اطـار نظم مفتوحـة حيـث تحتـدم المواجهـة بين قيم و هيكـل القوى القـديمـة،
وبين هيكل القوى المسـتقبلية الذي هو قيد اسـتكمال مالمحه ليفصـح عن نفسـه بطريقة تراكمية  .ان النظام
السياسي يعي

دائما ً حالتي االستمرار والتغيير
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تتميز المرحلـة القـادمـة في ظـاهرة التنـافس والصـــــراع الـدولي بـأن آليـاتهـا ووســـــائلهـا الجـديـدة تكون قـد
اســـتكملت مالمحها وخواصـــها وســـتفســـر عن دالتها القيادية ،وكيفية توظيفها في اســـتخدام هذه ارليات
لالسـتفادة من متغيرات القدرة لتحسـين مواقع الوحدات الدولية ومدى القابلية على ترتيب اوضـاع سـياسـية
مالئمـة في البيئـة الخـارجيـة للـدولـة ،تســـــاعـدهـا على تحقيق اهـدافهـا ولتحـديـد قواعـد التحول التي يتم من
خاللها انتقال النظام الدولي الى القطبية التعددية
وأدت نهاية الحرب الباردة إلى ظهور مراكز اقتصادية وسياسية في أوربا واسيا كاالتحاد األوربي
واليابان والصين  ،واصبحت المهمة االساسية للواليات المتحدة هي منع ظهور اقطاب منافسة  ،واخذت
هذه القوى ترتقي الحتالل مكانة دولية تتكافأ مع طبيعة امكاناتها  ،وأخذت تؤدي أدواراً دولية فاعلة على
وفق رؤية اساسها التعددية في مراكز القوى الوطنية ضمن مراكز القوى العالمية وبما ال يفقدها دورها
في الترتيب وصياغة هيكلية النظام الدولي الجديد.
وبينما يرى البع

أن بروز هذه القوى الصاعدة الكبرى والسيما االتحاد األوربي جعلها بمثابة

العدو الرئيس ومن اخطر التحديات للواليات المتحدة  ،فان الواليات المتحدة كانت تتحرك ايضا نحو
الحد من تفاقم قواها المتنامية .كما كانت هناك مساع اوربية لالستقالل عن السيطرة االمريكية وانشاء
قوة عسكرية موحدة مستقلة عن حلف الناتو  ،غير ان الواليات المتحدة تصدت لهذا التوجه واعلنت انها
لن تسمح بذلك اال اذا كان ضمن الناتو مقيدة بذلك اية نزعة استقاللية اوربية.
وتث ير العالقات األميركية مع االتحاد االوربي تساؤالت كثيرة في ظل واقع وطموحات كل منهما،
وبينما يسعى االتحاد االوربي لالرتقاء إلى مصاف قطب فاعل في مواجهة التوسع االميركي في
المجاالت كافة ،فان الواليات المتحدة تجد من مصلحتها عدم فسح المجال لمثل ذلك االحتمال  ،وفي ظل
التنافس والصراع بين الجانبين.و إذا ما أردنا وصف شكل العالقة بين القوى االوربية الصاعدة المتمثلة
بـ (االتحاد األوربي) وعالقتها بالنظام الدولي الجديد او بالواليات المتحدة مستقبالً  ،استناداً لماضي
وحاضر هذه العالقة والمرتكزات التي تستند اليها هذه القوى واستنادا لطبيعة وظروف عالم القرن
الحادي والعشرين واستناداً لعناصر قوة كل طرف ،فان المستقبل يفيد باستمرار الشراكة االستراتيجية
بين الطرفين  ،فاالتحاد االوربي قد ارتقى لمستوى كتلة دولية واضحة لها اهداف متعددة وبعيدة المدى
على كافة الصعد ،لكن مستوى عالقاتها مع الواليات المتحدة ال تزال تفر

عليها القبول بالتوجيه

االمريكي لتلك الشراكة.
كما انه من غير المستبعد إطالقا ً أن يتزايد التنافس بين القوتين في المستقبل ومن ثم بروز االتحاد
االوربي كقوة صاعدة يمكن ان تشكل تحديا ً مباشراً للواليات المتحدة ،الن دول االتحاد االوربي سوف
تعمل جاهدة على تثبيت وجودها في النظام العالمي الجديد وان يكون لها دور بارز فيه .وستتوجه نحو
زيادة االنفاق العسكري االوربي المشترك وتقليل التدخل االمريكي في شؤونها  ،بينما ال يبدو في
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المستقبل المنظور ما يفيد بدور للممانعة العربية في تحديد اتجاهات التنافس على المصالح والنفوذ في
المنطقة.
وتُعد المنطقة العربية من اكثر المناطق تأثراً بما يحدث في المشهد الدولي ،سواء كان ذلك خالل
الحرب الباردة ام بعدها  ،وكانت حرب الخليج الثانية في عام  ،1991المدخل لالعالن االميركي عن
النظام الدولي الجديد بحجة حماية الشرعية الدولية  ،كما إنها كانت المنطلق لدخول القوات االميركية
وقوات الدول التي تحالفت معها في تلك الحرب الى المنطقة كلها وبشكل خاص منطقة الخليج العربي،
بعد ان وجدت االدارة االميركية متنفسا عبر الخلل الذي اصاب البيئة الدولية اثر انهيار االتحاد
السوفيتي ،ولتحقيق استراتيجية الوصول الى الخليج الذي توفر سواحله الثروة والنفوذ .
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