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أ.    نرش وتشارلز  هاس  ن.  النظام    Foreign  Affairsيف   كوبشانريتشارد  يف  الجديدة  التحالفات  حول  دراسًة 

 من الهيمنة الغربية �قرنحيث أن    ، ولتعزيز عامل متعدد األقطاب.العاملي الجديد منعا من وقوع كارثة عاملية

إن    بل سيطرته األيديولوجية أيًضا.  فحسب،ال يخرس هيمنته املادية  العامل باتا عىل وشك االنتهاء؛ فالغرب  عىل  

�كن ملجموعة حيث  رن الحادي والعرشين هي الحشد العاملي للقوى الكربى.  أفضل وسيلة لتعزيز االستقرار يف الق

 . ما تصاحب التعددية القطبية توجيهية من الدول الرائدة كبح املنافسة الجيوسياسية واأليديولوجية التي عادةً 

 قمنا بتبويبها ضمن العناوين التالية:  راألفكايف هذه الدراسة مجموعة من تناول الكاتبان 

 النظام الدويل عند نقطة انعطاف تاريخية 

 الشمولية السياسية والسمة اإلجرائية غ� الرسمية :ملشهد العاملي الناشئا 

 املؤمتر العاملي للقرن الواحد والعرشين 

  التحوالت يف النظام العاملي الجديد 

 

 النظام الدويل عند نقطة انعطاف تاريخية : 

   رشوع االستع�ر املتمثالن مب  العامل،قرنان من الهيمنة الغربية عىل    بات  االقتصادي،مع استمرار آسيا يف صعودها

 عىل وشك االنتهاء. مرشوع الهيمنة األم�يك، أوالً ثم تحت الربيطا� 

  بل سيطرته األيديولوجية أيًضا فحسب،الغرب ال يخرس هيمنته املادية . 

    ولكن   العامل،واستعادة القيادة األمريكية يف    ،األمريكيةيلتزم الرئيس األمرييك جو بايدن بتجديد الد�قراطية

 يديولوجيا. واأل فإنها لن متنع وصول عامل متعدد األقطاب   الغربية،حتى لو تغلبت الد�قراطيات 

 واأليديولوجيا بانتظام إىل حروب كربى.  الهيمنة  رصاعات القوى العظمى حول  تاريخيًا؛ أدت 

   أن يرسخ االستقرار    هاالعرتاف بشكل واقعي بأن النظام الليربايل بقيادة الغرب ال �كن  الحروبيتطلب تجنب

 العاملي يف القرن الحادي والعرشين.  
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   .كن حيث  إن أفضل وسيلة لتعزيز االستقرار يف القرن الحادي والعرشين هي الحشد العاملي للقوى الكربى�

ما تصاحب التعددية   سة الجيوسياسية واأليديولوجية التي عادةً ملجموعة توجيهية من الدول الرائدة كبح املناف

 "تحالف أوروبا" يف القرن التاسع عرش.  هأظهر ، وهذا ما القطبية

 الشمولية السياسية والسمة اإلجرائية غ� الرسمية  :ملشهد العاملي الناشئا 

بغض النظر عن    ،الجيوسيايس عىل الطاولةضع الدول القوية ذات النفوذ  فيها و   يتمالشمولية السياسية   -1

تفصل إىل حد كب� االختالفات األيديولوجية حول الحكم املحيل عن مسائل التعاون   وبذلك،  نوع نظامها.  

 الدويل. 

و�يزها    للتنفيذ،يعني أنه يتجنب اإلجراءات واالتفاقيات امللزمة والقابلة    ةغ� الرسميالسمة اإلجرائية   -2

 من التابع لألمم املتحدة. بوضوح عن مجلس األ 

 ؛ يعمل مجلس األمن الدويل يف كث� من األحيان كمنتدى عام للظهور ويصاب بالشلل بشكل منتظم 

 بسبب النزاعات ب� أعضائه الدامئ� الذين يتمتعون بحق النقض. 

 اللقاءات غ� الرسمية  عىل النقيض من ذلك ج�ع  مكانًا خاًصا يجمع ب� بناء اإل واملؤمترات  ، توفر 

 وهو أمر ال بد منه ألن القوى الكربى سيكون لها مصالح مشرتكة ومتنافسة.  -والتملق واملنافسة 

   أن يكتم ويدير    للمؤمتر�كن    ومستدام،من خالل توف� وسيلة لحوار اسرتاتيجي حقيقي العاملي 

 االختالفات الجيوسياسية واأليديولوجية التي ال مفر منها. 

 :املؤمتر العاملي للقرن الواحد والعرشين 

  ّالعاملي هيئة استشارية، وليس هيئة لصنع القرار.   املؤمترن يكو 

   الهيئة  تتصدى القضايا  تلك  عىل  العاجلة  القضايا  تطغى  أال  ض�ن  مع  الناشئة   املهمة، لألزمات 

 وستتداول بشأن إصالح القواعد واملؤسسات القامئة.  

   ستساعد هذه املجموعة التوجيهية يف صياغة قواعد جديدة للطريق وبناء الدعم للمبادرات الج�عية

املسائل   بعثات حفظ    التشغيلية،ولكنها ترتك  اإلغاثة من    السالم،مثل نرش  وإبرام   الوباء،وتقديم 

 ألمم املتحدة والهيئات القامئة األخرى.ل جديدة،صفقات مناخية 

  وشكلية للغاية.  للغاية،وب�وقراطية  الالزم،أكرب من أصبحت إن األمم املتحدة 
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   كن أن تكون مؤمترات قمة�G-7    أوG-20    ولكن حتى يف أفضل   مفيدة،املنبثقة عن بعضها البعض

ويرجع ذلك جزئيًا إىل بذل الكث� من الجهد نحو املساومة    مؤسف،حاالتها تكون غ� كافية بشكل  

البيانات   الدول ووزراء    التفصيلية،عىل  رؤساء  ب�  الهاتفية  املكاملات  مهدئة.  تكون  ما  غالبًا  ولكن 

 ما تكون ضيقة النطاق. الخارجية ومستشاري األمن القومي تكون عرضية للغاية وغالبًا 

    إىل اليق� والقدرة عىل التنبؤ وإمكانية إنفاذ التحالفات وغ�ها من املواثيق الرسمية.    املؤمتراتتفتقر

يجب عىل صانعي السياسات    الجيوسيايس، ولكن عند تصميم آليات للحفاظ عىل السالم وسط التدفق  

 مستحيل.  همرغوب فيه ولكنوليس ما هو   للتحقيق،السعي لتحقيق ما هو عميل وقابل 

   العاملي من ستة أعضاء: الص� واالتحاد األورويب والهند واليابان وروسيا والواليات    املؤمتر سيتكون

مكانة   الد�قراطيات  وغ�  للد�قراطيات  سيكون  د   متساوية،املتحدة.  الشمول  عىل  الوسيكون  لة 

يف   70بشكل ج�عي ما يقرب من    املؤمتر  وليس القيم أو نوع النظام. سيمثل أعضاء  والتأث�،القوة  

 املائة من الناتج املحيل اإلج�يل العاملي واإلنفاق العسكري العاملي.  

   يحتفظ األعضاء بالحق يف اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مبفردهم أو من خالل االئتالفات، عندما

تيجي املبارش من شأنه أن يجعل  فإن الحوار االسرتا  ذلك،يرون أن مصالحهم الحيوية عىل املحك. ومع  

تكراًرا.   أقل  الجانب  األحادية  اإلجراءات  فإن  املثالية،  الناحية  أقل شيوًعا، ومن  املفاجئة  التحركات 

املثال، رمبا أدى إىل تقليل االحتكاك   فالتشاور املنتظم واملفتوح ب� موسكو وواشنطن، عىل سبيل 

 والواليات املتحدة مع بعضه� البعض بشكل مبارش بشأن توسع الناتو. من األفضل أن تتواصل الص�

أو   تايوان  مضيق  يف  عسكري  حادث  بحدوث  واملخاطرة  القضية  تجنب  من  بدالً  تايوان  بشأن 

 استفزازات قد تؤدي إىل تصعيد التوترات. 

  التحوالت يف النظام العاملي الجديد 

   سيكون هناك اثنان من املنافس�  الجديد  الدويل  النظام  يف  ظهر خصائص ثنائية القطبية وتعدد األقطابتسوف .

الحرب    ؛األقران خالل  حدث  ما  عكس  عىل  والص�.  املتحدة  األيديولوجية    الباردة،الواليات  املنافسة  فإن 

من املرجح أن يلعب االتحاد األورويب وروسيا    ذلك،والجيوسياسية بينه� لن تشمل العامل. عىل العكس من  

 . إفريقيافضالً عن دول كب�ة أخرى مثل الربازيل وإندونيسيا ونيج�يا وتركيا وجنوب   ،دوًرا والهند
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   من املرجح أيًضا أن تحد كل من الص� والواليات املتحدة من مشاركته� يف املناطق غ� املستقرة ذات األهمية

 تملة.إلدارة الرصاعات املح -للفراغأو  -تارك� األمر لآلخرين  األقل،االسرتاتيجية 

    يف ح� أن   البعيدة،لطاملا كانت الص� ذكية مبا يكفي للحفاظ عىل مسافة سياسية بينها وب� مناطق الرصاع

 تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة.  وأفريقيا،التي تنسحب حاليًا من الرشق األوسط  املتحدة،الواليات 

   يف األورويب  النظام  والعرشين سيشبه  الحادي  للقرن  الدويل  التاسع  النظام  قوتان   عرش،القرن  له  كان  الذي 

فرنسا وبروسيا والنمسا. كان الهدف   -وثالث قوى أقل مرتبة    -  القيرصية  اململكة املتحدة وروسيا  -رئيسيتان  

األسايس التفاق أوروبا هو الحفاظ عىل السالم ب� أعضائه من خالل االلتزام املتبادل بدعم التسوية اإلقليمية 

 . 1815يها يف مؤمتر فيينا عام التي تم التوصل إل

   �مجموعة الوحدة املشرتكة ب� الواليات املتحدة والصG-2  عىل نظام   من خاللهاواشنطن وبك� التي ترشف

 املتصاعد، . حتى لو متكن هذان املنافسان من إيجاد طريقة إلخ�د تنافسه�  غ� واقعية  دويل مقبول للطرف�

 ج نطاق اختصاصه� املبارش. فإن الكث� من العامل سيبقى خار 

 عىل التعاون ب� واشنطن وبك� ليس رهانًا آمنًا. سيكون لديهم ما بناًء  االستقرار العاملي  تحقيق  إن التكهن ب

 يكفي من املشاكل يف إدارة عالقتهم يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.  

   شرتكة ب� الواليات املتحدة والص� تنم سوف يحتاجون إىل دعم من اآلخرين. ك� أن امللكية امل  ذلك،أبعد من

ورمبا    جغرافية،عامل تتفق فيه واشنطن وبك� عىل تقسيم نفوذه� عىل أسس    - عن عامل من مجاالت النفوذ  

 توزيع الحقوق واملسؤوليات عىل قوى من الدرجة الثانية يف مناطق كل منه�. 

   الترصف حرية  األخرى  القوى  أو  روسيا  أو  الص�  منح  وتقليل   معإن  التوسعية  امليول  تشجيع  هو  ج�انها 

م� يؤدي إىل مزيد من انتشار األسلحة والرصاع اإلقليمي. يف    الرتاجع،استقاللية الدول املجاورة أو دفعها إىل  

 القرن الحادي والعرشين هو تجنب عامل أكرث  فإن الغرض املحدد من التفك� يف كيفية توف� النظام يف  الواقع،

 عرضة لإلكراه والتنافس واالنقسام االقتصادي.

  االتحاد األورويب يف النظام الجديد 

الذي تحكمه املفوضية واملجلس بطريقة ج�عية    األورويب، ملاذا ال تشمل أقوى دول أوروبا بدالً من االتحاد  

 وغ� عملية؟ 

  وليس من قوتها األعضاء منفردة.   الكلية،إن الثقل الجيوسيايس ألوروبا يأيت من قوتها 



6 
 

   يف ح�   دوالر،مليار    40وميزانية الدفاع حوايل    دوالر،تريليونات    4يبلغ الناتج املحيل اإلج�يل ألملانيا حوايل

ويقرتب إج�يل إنفاقها الدفاعي    دوالر،تريليون    19لناتج املحيل اإلج�يل لالتحاد األورويب حوايل  يبلغ إج�يل ا

 مليار دوالر. 300من 

   أوروبا من    ذلك،عالوة عىل قادة  الدوليةال داعي الستبعاد أهم    - . �كن لرؤساء االتحاد األورويب  املؤمترات 

 والدول األعضاء األخرى لحضور القمم املنسقة.   وفرنسا، أملانيا،قادة  دعوة -رؤساء اللجنة واملجلس 

   االتحاد من  املتحدة  اململكة  انسحاب  من  الرغم  عالقتها    األورويب،عىل  تطوير  عىل  تعمل  تزال  ال  أنها  إال 

 عاملي كالً من اململكة املتحدة واالتحاد األورويب مؤمتر  املستقبلية مع االتحاد. ستمنح عضوية االتحاد األورويب يف  

 حافزًا قويًا للبقاء مرتابط� عندما يتعلق األمر بالسياسات الخارجية واألمنية. 

 االتحاد الرويس 

   وتأخر   األوىل،التي ال يقع ناتجها املحيل اإلج�يل حتى يف املراكز العرشة    روسيا،قد يشكك البعض يف إدراج

 عىل املرسح العاملي.  الربازيل وكندا. لكن روسيا قوة نووية كربى وترضب بقوة فوق وزنها 

   الجغرافيا عىل  كب�  تأث�  املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد  يف  وج�انها  الص�  مع  روسيا  لعالقات  سيكون 

وأفريقيا.   األوسط  الرشق  نفوذها يف  تأكيد  إعادة  موسكو يف  بدأت  والعرشين. ك�  الحادي  للقرن  السياسية 

 يستحق الكرمل� مقعًدا عىل الطاولة. 

 

 من   -أفريقيا والرشق األوسط وجنوب رشق آسيا وأمريكا الالتينية    -م متثيل أجزاء كب�ة من العامل  سيت

والتي سيكون لها مدخالت منتظمة من خالل وجودهم الدائم يف    الرئيسية،قبل املنظ�ت اإلقليمية  

 .  املؤمترمقر 

   ذلك،سمح مبناطق النفوذ. بل عىل العكس من  يشجع أو  يللقرن الحادي والعرشين لن  املؤمتر العاملي  

  املناطق، سيعزز التكامل اإلقليمي ويتطلع إىل الهيئات اإلقليمية القامئة لتشجيع ضبط النفس. وعرب  

ستعمل الهيئة عىل تعزيز التشاور ب� القوى العظمى واإلدارة املشرتكة للقضايا اإلقليمية الخالفية.  

 العاملي مع االعرتاف بسلطة ومسؤولية الهيئات اإلقليمية.  والهدف من ذلك هو تسهيل التنسيق

 قدم أفضل الطرق وأكرثها واقعية لتعزيز التنسيق ب� القوى العظمى، والحفاظ عىل  ي  املؤمتر العاملي

 االستقرار الدويل، وتعزيز نظام قائم عىل القواعد. 


