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 تحلٌل )هانز مورجانثو( لمفهوم القوة وتطبٌقها على وحدات النظام الدولً

Analysis (Hans Morgenthau) to the concept of power and 

applied to the units of the international system 

 د. سٌف نصرت توفٌق الهرمزي

 مقدمة :

تغذي عقوؿ المتمقيف  مبا اساسيا   طم في جميع االختصاصاتالنظرية تعد المناىج الدراسية 
، وىي اإلطار الذي يميز الفيـ االكاديمي عف احل العممية والمعرفية المر مختمف في  ومعرفيا   فكريا  

مف اىـ وابرز المفاتيح في التفكير والنجاح في ذلؾ االختصاص او المجاؿ ميما ، وىي الفوضوي 
مف غير المعقوؿ والمنطقي الولوج في صمب  نوأل، والتطبيق الطرح  في  ةكبلسيكيو  تقميدية تكان

اي موضوع دوف التفتيش والبحث عف مرتكزاتو الفكرية والتاريخية لموقوؼ عمى االسباب والمسببات 
ىاما يشكل اسياما في مجاؿ العموـ االنسانية  قرت فيما بعد عمما  أالتي احاطت بتمؾ الفكرة التي قد 

 .االخرى مف الجانب االخرلتطبيقية مثار اختصاصنا او العمـو ا

، وانما خطوة تعريفية لما يحممو العمميةوىذه المقدمة ليست فمسفة جديدة لمحديث عف المناىج 
في عالـ التغيير الذي ال يقف لحظة في  والتغييراتالفكر مف اساس لمبناء عمى ما بعده مف تطورات 

بحثنا وىو " تحميل موضوعة القوة لذلؾ موضوع  مف دقائقو الصغيرة . وما دفع دقيقيوكل ركف او 
جاءت ىذه الدراسة لتخرج عف االسموب  ، والفاعمة  وحدات النظاـ الدوليى وتطبيقيا عملمورجانثو "

في نظريات العبلقات الدولية او السياسة الدولية ، وتنتقل الى اسموب او الطرح التقميدي لمتدريس 
س الكتب النظرية التي لـ تخرج عف سياقيا القديـ في بقى حبييخرج عف التقميد اذ ليس بالجديد وانما 

في عالـ  او احداث لـ تعد تواكب التطور التكنولوجي والثورة المعموماتية ضرب االمثمة عف عالـ قديـ
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اف صح وافوؿ السيادة الثالثة ما بعد والموجة عالـ صدمة المستقبل  (عالـ القرية الصغيرة)االنترنيت 
 غير عالـ القطبية ب العالمية االولى غير عالـ الحرب الباردة وعالـ االحاديةالتعبير ، فعالـ الحر 

، مماحكةوالواف كاف كل منيا امتداد لما قبمو، وفي ظل ىذا الخطل  ، ونزوال   القطبية الثنائية صعودا  
وتـ " " النظريات السياسيةبري مقمد اسماعيل ص" الدكتور عمى كتاب  تـ االعتماد بشكل رئيس

 (القوة)وىو موضوع  (عالمي ودولي ومحمي)حركي  -دينامي ىاـ يمثل جدؿ  موضوعا  ار اختي
عمى اعتبار اف االخيرة تمتصق ، االميركية نظر االوؿ في المدرسة الواقعية ه الم  عد"ليانز مورجانثو" ب

 ،غيرىا التي تطبق افكارىا ومبادئيا الكثير مف الدوؿ وحتى المنظمات الربحية و  (-نظرية القوةبو )
اف المفكر "ىانز مورجانثو" جاء مف رحـ المجتمع السيما و والتي تتربعيا الواليات المتحدة االميركية 

مف خبلؿ او التطبيق او  والتكويف وبناء الذات النشأةجذور االميركي القائـ عمى القوة سواء في 
بتطبيق افكار  مؤسس ىذه عمى االىتماـ  التأكيد. وىذا ليس حديثنا بقدر  االـالمقومات لمدولة 

المدرسة عمى الواقع الذي نعيشو في القرف الحادي والعشريف لنصل الى مقاصد تمؾ االفكار بصيغة 
اىـ  يوى (النيو واقعي)منيا والواقعي ووالتقميدي  المثالي  ىو ما تحميمية وبما يرسخ في االذىاف

 . لموصوؿ لممبتغى العممي ال سيما في العمـو السياسية وسيمة

 اشكالية البحث :  -1

مع متطمبات البحث فاف الرؤية االكاديمية تنطمق مف اشكالية متناسقة مع عنواف البحث  اتساقا  
حوؿ نظرية القوة في العبلقات الدولية كأحد نظريات المدرسة الواقعية التي اتسمت بالبراغماتية 

 عمى االسئمة االتية :  لئلجابةالمصمحية، وتنطمق 
  ذات المدلوؿ المتداخل ؟عناصرىا و ماىية القوة 
  مفيوـ المدرسة الواقعية كحاضنة لفكرة استخداـ القوة لتحقيق االىداؼ العميا التي تنوا الييا

 الدوؿ ؟



 مجلة تكريت  للعلوم السياسية 

 مجلة علمية دورية محكمة 

1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/  

1436محرم  – 2014األول  كانون  

ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

155 

  بعده  فيما يتعمق بنظرية القوة "ما ىي اقرب التطبيقات الواقعية لطروحات " ىانز مورجانثو
 مؤسس ومفكر المدرسة الواقعية ؟

 فرضية البحث:  -2

فكمما كاف ىناؾ لمدوؿ العميا القومية ىناؾ عبلقة طردية ما بيف القوة وما بيف تحقيق االىداؼ 
قدرة عمى التأثير في سموؾ االخريف دوؿ او منظمات او اشخاص مف خبلؿ االجبار او المساومة او 

ؿ آىو مو  ،، كمما كانت تحقيق االىداؼ ايجابي وباقل تكمفة وبأسرع وقتباستخداـ القوة االقناع 
سيما الواليات المتحدة االميركية التي تمتمؾ تمؾ الصفة والميزة  الكبرى، الالتفكير االستراتيجي لمدوؿ 

 البارزة في النسق الدولي والعكس في غيرىا .

 اهداف البحث :  -3
 : تيةييدؼ البحث انطبلقا مف االشكالية والفرضية الى االىداؼ اال

في كافة ي طياتو جميع العناصر المادية و غير المادية ه يجمع فتوضيح مفيوـ القوة بعد .1
  .المجاالت واالختصاصات

التوصل الى المنطمقات التي انطمقت منيا المدرسة الواقعية باعتبارىا االـ الحاضنة لمفكري  .2
القوة واف االخيرة ولدت مف رحـ ىذه المدرسة حتى اصبحت واقعا فعميا تتسـ بو اطراؼ النسق 

 الدولي .
ؼ االىـ  يكمف في االنطبلؽ مف الواقعي النظري الى الواقعي التطبيقي عمى فواعل اليد .3

االمبيريقي كمنيج النسق الدولي ليتسـ التحميل بالديناميكية والعممية الواضحة بعيدا عف التجرد 
 .ساكف في نتائجو



 مجلة تكريت  للعلوم السياسية 

 مجلة علمية دورية محكمة 

1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/  

1436محرم  – 2014األول  كانون  

ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

156 

 

 هيكمية البحث:  .4
يا "مورجانثو" فيما يتعمق تناوؿ البحث خمسة مطالب رئيسة لتغطية مجموع األفكار التي طرح

  بتحميل مفيـو القوة مف وجية نظره الواقعية :
اذ تناوؿ المطمب األوؿ المدرسة الواقعية "ليانز مورجانثو" واىـ اتجاىاتيا منذ تأسيسيا في الواليات 

 المتحدة األميركية الى انطبلقيا كنظرية عالمية في العبلقات الدولية .
ليحاكي مفيوـ القوة ومدلولو المغوي واالصطبلحي فضبل  عف عناصر اما المطمب الثاني : فجاء 

 القوة التي تعد المرتكز لتحديد مكانة الدولة في النظاـ الدولي .
وجاء المطمب الثالث : ليحمل االىداؼ التي تتصارع مف اجميا وحدات النظاـ الدولي )الدوؿ( وىي 

بسياسات القوة الخشنة والصمبة والناعمة  مصنفة الى سياسات لمحفاظ عمى الوضع القائـ تتمثل
 وصوال  الى السياسة الذكية .

اما المطمب الرابع فيي الفكرة التي طرحيا مورجانثو لتحديد سياسات التوسع االستعماري : التي تقـو 
 عمى ثبلث عوامل وىي الحرب المنتصرة والحرب الخاسرة وضعف إمكانات الدولة .

لفكرة التوسع االستعماري اذ اخذنا عمى عاتقنا توضيح ادوات التوسع  والمطمب الخامس ىو استكماؿ
 االستعماري التي تعتمدىا الدوؿ في حركتيا المستمرة في ظل النسق الدولي .

واخيرا  جاء المطمب السادس لمحديث عف سياسة المكانة في المجتمع الدولي لفيـ السعي الدؤوب 
 ؿ توظيف مقومات قوتيا .لمدوؿ لمحصوؿ مكانة متميزة فيو مف خبل
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 المطمب األول
 المدرسة الواقعية "لهانز مورجانثو

شيدت حقبة األربعينات في القرف العشريف تحوالت عديدة ، كاف أبرزىا ظيور االتجاه الواقعي 
في العبلقات الدولية والذي جاء كرد فعل عمى االتجاه المثالي، بسبب عدـ صحة ىذا االتجاه، والذي 

د قبل تمؾ الفترة عمى دراسات قامت عمى ما يجب أف يكوف عميو المجتمع الدولي ضمف نظرة قد استن
لقد نظر و تجاىميا لمتاريخ، فضبل  عف األفضل واالمثل دوف أف تأخذ باألمر الواقع كأساس ليا، 

 .االتجاه المثالي لمسموؾ الدولي كوحدة أساسية لمتحميل وتجاىمو لمبدأ القوة وتوازف القوة
موصوؿ إلى تعميـ عاـ لالتاريخ مف  مادتيا الديالكتيكيةفيي تستمد النظرية الواقعية  اما

عدـ شكل سريع لذلؾ البد لصانع القرار لمسموؾ الدولي، وترى بيذا الجانب إف الرأي العاـ يتغير ب
رفض األخذ بو، وترى باف الدولة القومية ىي وحدة التحميل األساسية في العبلقات الدولية ، كما ي

الواقعيوف فكرة وجود تناسق في المصالح بيف الدوؿ، بل يروف بتضارب مصالحيا إلى حد الوصوؿ 
إلى احتمالية حدوث الحروب، كما يعطوف دور كبير إلمكانيات الدولة المتوفرة في تحديد نتيجة 

ى الجانب الصراع الدولي، والتأثير بالدوؿ األخرى، يرى الواقعيوف باف القوة ليست مقتصرة فقط عم
العسكري، بل ىناؾ جوانب أخرى كاالقتصادية والديمقراطية واإليديولوجية الخ، ومع ذلؾ فاف 

 .الواقعيوف ال يغفموا ضرورة تحقيق السبلـ العالمي ولو بالمجوء إلى القوة كأساس لذلؾ

تحدة  لعل أولى المدارس الفكرية التي غذت عقوؿ الساسة والقادة وصناع القرار في الواليات الم
وحتى الدوؿ  التي تتبنى فكر المنظومة الرأسمالية ىي )المدرسة الواقعية( التي اطمقت النظرية الواقعية 

(Theory realist)االتجاه الفمسفي التجديدي ليدؿ عمى مذاىب فمسفية ىو الواقعية  ، وأوؿ ما استخدـ
ظراتيـ، فالواقعية جاءت  لمخروج مف جاءت كرد فعل لممثالية التي اعتمدىا الفبلسفة في مناقشاتيـ ومنا
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ه جوىر قائـ بذاتو بعيدا  عف قشور المثالية التي صاحبت دعطار الى الواقع عمى نحو مستقل بذلؾ اال
( وفكرة القوة Interest) افكار الفبلسفة. واف الدعائـ التحميمية ليذه المدرسة أو التيار ىما فكرة المصمحة

(Powerالذي )تتحدد في اطار القوة التي تتحدد بدروىا  لعريضة لممدرسة الواقعيةالخطوط ا فيمثبل ف(
وتبقى ثورة التغيير في الفكر احدى اىـ عوامل بزوغ النظريات  (1)في نطاؽ التأثير أو السيطرة(.

 المتجددة التي تأتي كرد فعل عمى نظرية سابقة تتناقض مع طروحات فكر معيف .

ورثتيا الواقعية مف التاريخ األوروبي في مختمف مراحمو  عمى الرغـ مف الجذور الفمسفية التي
وعصوره مف قديـ ووسيط وحديث. إال أف الواقعية انطمقت مف الواليات المتحدة األمريكية كرؤية جديدة 
ومف ثـ كنظرية منافسة لممثالية، وصوال  إلى ظيورىا وىيمنتيا عمى حقل دراسة العبلقات الدولية. ويعد 

مف اىـ المدارس والمذاىب التي اعتمدت عمى القوة ودورىا في العبلقات الدولية ،  االتجاه الواقعي
"، الذيف Idealismوالواقعية السياسية أو الواقعية في السياسة الدولية  بمثابة رد فعل عمى "تيار المثالية 

ة بدأت (، وظيور نظريات مناقض1944 – 1939انيارت آماليـ  باندالع الحرب العالمية الثانية )
 (2)التأسيس الجديد لممذىب الواقعي.

 اف االتجاه الواقعي األمريكي يأتي عمى رأسو عالـ العبلقات الدولية األشير "ىانز مورجانثو
Hans “Morgenthau "عمى فكرة   مؤسس النظرية الواقعية في العبلقات الدولية ،ويؤكد "مورجانثو

العبلقات الدولية( شأنو  -لسياسة الدولي)السياسة الدولية القوة في العبلقات الدولية بقولو: اف عالـ ا
شأف عالـ السياسة الداخمي )السياسة داخل المجتمع(ىو عالـ الصراع مف أجل القوة وميما تكف 
مرامي ذلؾ العالـ فإف القوة ىي ىدفو المباشر والممح والدائـ. ويتضمف العرض الشامل الذي قدمو 

السياسة الدولية ، تصورا محددا لؤلشكاؿ المختمفة لصراعات القوة في لمفيوـ القوة في " "مورجانثو
   :فالدوؿ طبقا ليذا التصور تتصارع مف اجل االىداؼ التالية المجتمع الدولي،

 سياسات الحفاظ عمى الوضع القائم .1
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 سياسات التوسع االستعماري . .2
  دعم المكانة السياسية في المجتمع الدولي . .3

ل السياسات التي تعرضت ليا نظرية "مورجانثو" الواقعية لمقوة ، فانو وقبل الخوض في تفاصي
مف الميـ الوقوؼ عمى مفيوـ القوة وعناصره كتمييد لفيـ ىذه السياسات ، وصوال  الى وضع ىذه 

 السياسات في نمط التطبيق عمى وحدات النظاـ الدولي الفاعمة .
 

 المطمب الثاني
 مفهوم القوة وعناصرها

د المفاىيـ المفتاحية المتداخمة والمتشابكة في الفكر الغربي الخاص بالظواىر القوة ىي اح
السياسية ، وفي ذات الوقت يفتقر المفيوـ عمى المستوى التحميمي لتاريخو الطويل عمى كافة الصعد 
 والمجاالت والمستويات ، اذ ال يوجد اتفاؽ في اراء العمماء والمفكريف حوؿ معناه المحدد ، والمزايا
 العامة ألنو يدخل في كل اختصاص ومجاؿ بل في كل دقيقيو في مكونات العالـ المادي والمعنوي.

ىي مف قوي يقوى فيو قوي والجمع اقوياء ، وىي الخصمة الواحدة مف قوى الحبل  اواًل: القوة لغة:
ىي وقيل: الطاقة الواحدة مف طاقات الوتر، وورد في المعجـ الوسيط اف القوة نقيض الضعف و 

الطاقة،  والقوة في المفيـو البشري تعني المؤثر الذي يعمل، أو يميل إلى العمل، وىي المؤثر في 
( والتي تأتي بعدة معاني منيا )القوة powerاما في المغة اإلنكميزية فيرادفيا  كممة )(3)الفكر والجسد. 

كالرجاؿ والخيل والسمطة والطاقة(، وىي تعني مجموعة الخواص التي تجعل الشيء قويا   )
 (4)واالسمحة.. الخ( .

القوة الوطنية لمدولة عمى انيا المقدرة عمى التاثير في سموؾ  : يمكف تعريفثانيًا: القوة اصطالحا ً 
الدوؿ االخرى بالكيفية التي تخدـ اغراض الدولة الممتمكة ليا ، وبدوف ىذا فقد تكوف الدولة كبيرة او 

  (5). غنية او عظيمة ولكنيا ليست قوية 
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وفي رأي "كارؿ فريدريؾ" فإف أفضل تعريف لمقوة ىي القدرة عمى إنشاء عبلقة تبعية فعند القوؿ 
أف إلنساف ما قوة سياسية تفوؽ قوى اآلخريف، فيذا يعني أف اآلخريف يتبعوف نظاـ أفضمياتو، والقوة 

آلخريف، ويرى أنو ليست مجرد التسمط ولكنيا تتضمف أيضا  القدرة عمى اإلستمالة والنفوذ لدى ا
باالسػتخداـ الماىر والذكي لمقوة يمكف لمطػرؼ )أ( أف يجعل الطػرؼ )ب( يفعل ما يريد دوف قيػر أو 
إرغاـ بمعنى يمكف تحويل القيػر إلى اتفاؽ وتزامف كنفػوذ جماعات الضػغط في المجتمعات 

 (6)المتحضرة.
 ثالثًا: عناصر القوة :

اف تصنيف دوؿ العالـ الى قوى عظمى ، وقوى كبرى ودوؿ  مما ال شؾ فيو العناصر الثابتة : .1
متوسطة )قوى اقميمية( ، ودوؿ صغيرة في التراتبية الدولية عمى اسس القوة ذات الطبيعة الثابتة 

ويتمثل ىذا الجانب بالعامل الجغرافي ، ومميزاتو ،ويقوـ ىذا العامل عمى  االرض:نسبيا   . وىي : 
 قع الجغرافي (، )المساحة(،)موارد اقميـ الدولة(.مجموعة مف العناصر : )المو 

 : فثمة دوؿ تحتل مواقع استراتيجية متميزة في خارطة العالـ مثل بنما وتركيا  الموقع الجغرافي
وىناؾ دوؿ داخمية كتشاد ،  –ومصر .. الخ ، بينما تقع دوؿ اخرى في مناطق معزولة كايسمندا 

قديمة اف مواقع الدوؿ تمثل العنصر االساسي في تقييـ وزنيا ومما تعارؼ عميو منذ االمبراطوريات ال
كقوة فاعمة، بخاصة اذا كانت تسيطر عمى ممرات مائية دولية . فضبل عف موقع الدوؿ عمى خطوط 
الطوؿ والعرض ، مما يؤثر عمى مناخ الدولة ، فثمة دوؿ حارة ودوؿ باردة وكانت ىناؾ نظرية قديمة 

 (7)تخمف والبارد ىو العالـ المتقدـ .تقوؿ المناخ الحار يعني ال
 :ثمة دوؿ تتمتع بمساحات شاسعة كروسيا وكندا والواليات المتحدة االميركية والبرازيل  المساحة

...الخ، ودوؿ اخرى صغيرة كالبحريف وقطر وفيجي وبروناي ، وكما ىو معروؼ اف ىناؾ عبلقة 
ة منيا استيعاب عدد كبير مف السكاف، وطيدة ما بيف مساحة االرض وقوتيا ، وذلؾ ألسباب عديد

لكف ذلؾ ال  (8)وانتشار الموارد الطبيعية، فضبل عف قدرتيا عمى المناورة واالىتماـ بالعمق الجغرافي ،
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ينطبق عمى كل الدوؿ )فإسرائيل( دوؿ صغيرة لكنيا دولة قوية وىي افضل دولة تستخدـ التقنيات في 
يعية ، واالستثناءات عديدة لكف لمساحة االرض بعد ميـ استغبلؿ االرض والمساحة والموراد الطب

.  لقوة الدوؿ نسبيا  
 : يشتمل اقميـ الدولة ما تحتو مف موارد مختمفة تحدد قوة الدولة وقدرتيا في  موارد اقميم الدولة

كالحديد  –النفط والغاز والفحـ.. الخ ، او ثروات معدنية  –استعماؿ ىذه الموارد ، كمصادر الطاقة 
لقصدير والنحاس والذىب والفضة .. الخ ، فضبل عف المصادر في ظاىر االرض واىميا المياه ، وا

فيي مصدر نجاح لمزراعة وانتاج المواد الغذائية ، فضبل عف اىمية الثروة الحيوانية والسمكية في البر 
ل عنصر مزدوج والبحر ، وتعد اىمية الموارد االقتصادية مف كونو يتيح مع القدرات المالية اف يمث

لمقوة )موارد+ قدرات(، وىي تمثل االساس المادي لمنمو االقتصادي والتبادؿ التجاري في اطار 
االقتصادي الدولي ، وتتفاوت الثروات مف دولة لدولة، وقدرة كل دولة في توظيف تمؾ الموارد 

 (9)وقدرتيا عمى صيرىا في بوتقة التأثير لتحدد مكانة تمؾ الدولة عف غيرىا .
 
  العناصر المتغيرة : .2

نقصد بالعناصر المتغير ىي تمؾ العناصر التي تعتمد عمى مؤشريف رئيسيف االوؿ الموارد 
والثاني القدرة عمى التوظيف وىذا ما يجعل ىذه العناصر متغيرة مف حيث حجـ الموارد ومف حيث 

معطيات القوة المتغيرة لدولة  .اف القدرة عمى التوظيف، وبالتالي التأثير في االخريف سمبا  او ايجابا  
، ىي العناصر التي يمكف تفعيميا في المدى القريب والمتوسط ، وىي العناصر التي تعكس مدى ما

قدرة الدولة عمى استخداـ القوى الكامنة فييا. وتعد كل مف الموارد االقتصادية لمدولة ، وبنيتيا التحتية 
ويؤدي استخداـ  (10)صر متغيرة في معادلة القوة لمدولة.، والتراكـ العسكري لدييا، ىي عناولوجيةالتكن

ىذه العناصر المتغيرة بشكل منسق ومثمر في بناء السياسة الخارجية التي تعتبر ايضا كمتغير في 
كل وىو المتغير السياسي الذي يشير الى البنية الفوقية لمقوة، والذي ال يمكف تممسو عمى ارض 
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ادي والعسكري والتكنولوجي، بمعنى اف اقطاب المثمث مجتمعة تمثل الواقع وفي بدوف المتغير االقتص
القوة السياسية كمخرجات ، والتي تعد ابرز مخرجات القوة المؤثرة في الوحدات الدولية . ويمكف 

 (11)ايضاح شكل القوة المتغيرة في مثمث القوة  كما يصفو اساتذة ومفكري العبلقات الدولية .

 

 

 

 

 

 
 
 
 

القوة االقتصادٌة 

البنٌة التحتٌة 

الدولة للقوة  

 المتغٌر العسكري المتغٌر التكنولوجً

المتغٌر 

السٌاسً 

البنٌة 

 الفوقٌة

(1مخطط )  

  مخطط افتراضً من اعداد الباحث حول العناصر المتغٌرة للقوة ألي دولة فً النظام
 العالمً
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 لثالمطمب الثا
 االهداف التي تتصارع من اجمها وحدات النظام الدولي

  : اواًل : سياسات الحفاظ عمى الوضع القائم
لمحفاظ عمى التوزيع القائـ  " ييدؼ ىذا النوع مف السياسات الخارجية حسب نظرية "مورجانثو

ة كنتيجة لمقوة في لحظة معينة مف لحظات التاريخ، اي عندما تبرز توزيعات جديدة لعبلقات القو 
  . النتصار بعض االطراؼ ، وىزيمة االطراؼ االخرى 

وىناؾ تطبيقات تاريخية عديدة لسياسات الوضع القائـ بالشكل المشار اليو ، ولعل اقرب تطبيق ليذه 
السياسة في النسق الدولي والتي ما زالت قائمة في واقع التفاعبلت الدولية الديناميكية الى يومنا ىذا 

نستطيع اف نطمق عمييا مرحمة نياية او ما بعد )الحرب الباردة( التي تميزت في  صعودا ونزوال.
وبزوغ نمطية عبلقات  1991مطمعيا بتفكؾ االتحاد السوفيتي )المنظومة االشتراكية الشرقية( عاـ 

جديدة في النسق الدولي تقوـ عمى نمط القطب الواحد المتمثل بالواليات المتحدة االمريكية قائدة 
  .)نظومة الرأسمالية الغربية)الم

اذ اضحت الواليات المتحدة األميركية كما ىو مسمـ بو تتربع قمة اليـر الدولي لما تممكو مف 
القوة العسكرية ، القوة االقتصادية ، والقوة التكنولوجية ، واف اقطاب ىذا  –مقومات مثمث القوة 

 (12). ات القوة المؤثرة في الوحدات الدوليةالمثمث مجتمعو تمثل القوة السياسية التي ىي ابرز مخرج
في كتابو: )االختيار  " Zbigniew Brzezinski وىذا ما يؤكده " زبيغنيو بريجنسكي

السيطرة عمى العالـ اـ قيادة العالـ ( قائبل   :)) مع بداية القرف الحادي والعشريف ، نجد انو ال مثيل 
د العالمي، ومحورية النشاط االقتصادي ألمريكا لقوة اميركا مف حيث مداىا العسكري عمى الصعي

بالنسبة الى صحة االقتصاد العالمي ، والتأثير االبداعي لمدينامية التكنولوجية االميركية ، ومف حيث 
الجاذبية العالمية لمثقافة االميركية المحض المتعدد االوجو، اذو وفرت ىذه العناصر كميا ألمريكا 
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 نظير لو ، واصبحت امريكا في كافة االحواؿ ضابط االيقاع العالمي وما نفوذا سياسيا   عالميا   ال
 (13) .))مف منافس ليا عمى المدى المنظور

وال غضاضة فاف الواليات المتحدة االميركية وبحسب البيانات االحصائية المتوافرة قد ابانت 
وار في النسق الدولي وىي بجبلء تأثير القوة االميركية ومدى ارتفاع شكيمة حضورىا في توزيع االد

تتربع قمة اليـر الدولي لما تتمتع بو مف وفرة القدرة وتفوؽ غير متكافئ عمى باقي الوحدات الدولية 
بصورة عامة وعمى الفواعل الدولية بشكل خاص. ومف ىذا المنطمق تسعى بجيد وجد لمحفاظ عمى 

مى الييمنة بكل ما تحممو ىذه الوضع الراىف مف طريق طرح مشروعيا االمبراطوري الذي يقوـ ع
الكممة مف معاني الوصف لمقدرة والقوة عمى التأثير وبالتالي السيطرة عمى وحدات النظاـ الدولي 

  . ومقاومة السيطرة مف قبل القوى الصاعدة
والشواىد التاريخية واالحداث التي ارتأت الواليات المتحدة االميركية فييا ابراز سياسات الحفاظ 

ع الراىف وفرضيا عمى الوحدات الدولية واضحة وكثيرة ، فعمى سبيل المثاؿ ال الحصر عمى الوض
باإلعبلف وعمى لساف رئيسيا  2001سبتمبر \أيموؿ 11اقدمت الواليات المتحدة االميركية بعد احداث 

ومف ليس معنا فيو  -بالقوؿ المشيور: ))مف ليس معي فيو ضدي " Bush J آنذاؾ "بوش االبف
ابييف(( تحت عنواف مكافحة االرىاب واستخدمت القوة الخشنة بإفراط نتيجة لمنطق القوة مع االرى

والييمنة في التفاعبلت الدولية باحتبلليف غير مبرريف وفق مثل المجتمع الدولي العراؽ وافغانستاف ، 
المعارضة وىذا ما تفسره واقعية القوة التي فرضتيا الواليات المتحدة واجبرت وصيرت معظـ المواقف 

في بوتقة واحدة لتصب في محيط االبقاء عمى الوضع القائـ عمى المدى المنظور والمتوسط وبما 
 (14) يخدما مصالحيا القومية والعالمية الشاممة.

وعميو فانو مف الواضح والجمي ومف خبلؿ استقراء السياسات االميركية واآلليات المستخدمة 
في النظاـ الدولي فأنيا قد قطعت اشواط طويمة لبناء ىذه الثقة في التأثير عمى رسـ وتوزيع االدوار 

بالقوة االميركية وبالمكانة جاعمة لكل حقبة زمنية تاريخية ب عد معيف يتناسب مع تمكـ المرحمة في 
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وعمى الرغـ مف سيل الطروحات والتوقعات التي اثارت االدعاء ببدء افوؿ الييمنة  . التراتبية الدولية
مى العالـ ، الحت في االفق تصورات مغايرة في دوائر صنع القرار االميركي المتكوف مف االميركية ع

المفكريف والمنظريف والدعاة والمؤوليف لمسياسة االميركية اسس متغيرة تتعامل مع مواطف الضعف 
وبالوقت نفسو تنطمق مف مكامف القوة لتفعيل ذلؾ ولتعضيد سياسات القوة وسد تغور وفجوات 

وبالتالي انعاش الييمنة االميركية والعمل عمى اطالة مداىا الزمني لمحفاظ عمى سياسات الضعف 
ولعل اوؿ ما فكرت بو تمؾ الجيات توخيا لذلؾ المقصد،كاف اعادة النظر في  (15)الوضع القائـ ،

المتحدة  االستراتيجيات االمنية والعقائد العسكرية لنجد اف آليات التغيير في السياسة الدولية لمواليات
قد اخذت ب عدا  ينسجـ مع كل مرحمة ومف بيف اىـ وابرز اآلليات المتبعة لمواليات المتحدة االميركية 
لمحفاظ عمى الوضع القائـ والتي فرضت نفسيا عمى الوحدات الدولية التي كانت خارج دائرة القبوؿ 

  : لمسياسات االميركية ىي
 : Hard Powerسياسات القوة العسكرية  .1

السياسة او اآللية االقدـ تاريخيا  مف حيث التوظيف في تحقيق االىداؼ القومية العميا ، وىي 
فالقوة العسكرية الخشنة مثمت االداة األىـ في األداء االستراتيجي االميركي في مختمف مراحمو ، 

ة الدولية . بسبب المقومات والقدرات العسكرية التقميدية وغير التقميدية التي تتمتع بيا في التراتبي
 فضبل  عف التكنموجيا التي تتمتع بيا قوتيا العسكرية إلدارة الحروب عف بعد والحروب االلكترونية .

وتتعدد صور وأشكاؿ استخداـ القوة العسكرية، عمي نحو يمكف معو التمييز بيف خمسة أنماط 
القوة، إلي االستخداـ الستخداميا، تتراوح بيف دبموماسية اإلكراه، التي تعبر عف أخف استخدامات 

المباشر لمقوة العسكرية، والتي تعبر عف أكثر االستخدامات مباشرة ووضوحا، وسيتـ تناوؿ كل منيا 
 16 :عمي حدة
: وعرفو أليكسندر جورج بأنو "تيديد الدولة لمعدو باستخداـ )دبموماسية اإلكراه( النمط األول: 

باالمتثاؿ لقراراتيا". ويمكف أف يتحقق ذلؾ  القوة العسكرية، مع استخداـ وسائل فعالة إلقناعو
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مف خبلؿ سحب السفراء، أو فرض العقوبات. وقد حدد جورج ثبلثة أىداؼ لممارسة 
دبموماسية اإلكراه، يتمثل اليدؼ األوؿ في إقناع العدو بالعدوؿ عف موقفو، ويتمثل اليدؼ 

اليدؼ الثالث بإثارة المعارضة الثاني في إقناعو بالتراجع عف إجراء قاـ بو فعبل، بينما يتعمق 
 ضده عف طريق دعـ مطالبيـ لمتغيير، أو تحريكيـ لقمب نظاـ الحكـ .

وذلؾ مف خبلؿ قياـ الدولة )أ( بأفعاؿ ىدفيا ىدـ مؤسسات الدولة  التخريب(:) النمط الثاني: 
)ب( ومبانييا الوطنية. ولكف ىذه الطريقة عمي المدي الطويل قد ال تنتج سوي العداء 

لكراىية. ومف األمثمة التاريخية عمي ىذا النمط، تورط الواليات المتحدة في عمميات تخريب وا
في أمريكا البلتينية، أثناء الحرب الباردة، خاصة في جواتيماال، وتشيمي، والسمفادور. وىذا 
النمط يعبر عف شكل مف أشكاؿ العنف، قد ينجح في تحقيق أىداؼ الدولة في المدي 

 تكمفتو تكوف مرتفعة في المدي الطويل .القصير، ولكف 
ويعني إصدار تيديدات متكررة لمنع عدو ما مف الشروع في عمل  النمط الثالث: )الردع(: 

غير مرغوب فيو. وىناؾ نوعاف لمردع: الردع التقميدي، عف طريق التيديد باستخداـ األسمحة 
ة النووية، وقد استخدـ النوع التقميدية، والردع النووي، عف طريق التيديد باستخداـ األسمح

وتتميز دبموماسية اإلكراه عف الردع في أف  1962الثاني أثناء أزمة الصواريخ الكوبية في 
األولي تكوف رد فعل النتياؾ قاـ بو العدو، بينما الردع ييدؼ إلي منع العدو مف القياـ بيذه 

 االنتياكات .
اإلجراءات الفعالة التي تتخذىا الدولة ويحتوي عمي سمسمة مف  النمط الرابع: )الدفاع(:  

 .لمدفاع عف نفسيا في مواجية ىجوـ عسكري نفذه العدو
، ويتـ المجوء إليو عادة في حالة فشل دبموماسية النمط الخامس: التدخل العسكري المباشر 

اإلكراه. وتتعدد أىداؼ التدخل العسكري، مثل حماية المواطنيف أو الممتمكات الوطنية، ومثاؿ 
. أو قد يكوف اليدؼ التدخل ألغراض إنسانية، 1989ي ذلؾ، التدخل األمريكي في بنما عم
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، أو بيدؼ الحفاظ عمي استقرار النظاـ، 1992ومثاؿ عمي ذلؾ التدخل في الصوماؿ عاـ 
، أو بيدؼ تغيير النظاـ، مثل التدخل في ىاييتي 2003مثل التدخل في ليبيريا عاـ 

1994.(17) 
 :Sold powerة سياسات القوة الصمب .2

وىي اآللية االقتصادية التي تمثل البنية التحتية لقوة الدولة، فبل يمكف بناء القوة العسكرية او  
التكنولوجية بدوف وجود قاعدة وبنية تحتية اقتصادية ، وبالتالي فاف ال يمكف ألي دولة اف يكوف ليا 

ة المتمثمة بالناتج القومي االجمالي والنمو دور ومكانة في النظاـ الدولي بدوف القوة والقدرة االقتصادي
: الذي يعتمد عمى اغداؽ الترغيب االقتصادي وصوال  بالرفاىية ، وىي تحمل اتجاىيف االوؿ : 

المساعدات واليبات والمنح والقروض االقتصادية لدولة ما لدفعيا باتجاه سياسة ما . اما االتجاه 
ت االقتصادية لثني دولة ما مف فعل معيف او تغيير : الذي يقوـ عمى العقوباالترهيبالثاني : 

سياساتيا باالتجاه التي ترنوا اليو الدولة التي تستخدـ تمؾ السياسة او االلية ، والواليات المتحدة 
 االميركية دور كبير في ىذيف االتجاىيف واالحداث حبمى بتمؾ المتغيرات عمى مختمف الصعد.

 :Soft Powerسياسات القوة الناعمة .  .3
اآللية الناعمة او القوة الناعمة لمتغير يحمل في خمجات معانيو الكثير مف المتغيرات، وىذا ما 
سنوضحو لرفع المبس عف مفيوـ القوة الناعمة وفؾ الغموض الذي يحيط بو، بعده أنموذجا  
واصطبلح  حديث استخدـ عمى ارض الواقع العممي في السياسة الدولية في مطمع القرف الحادي 

 . والعشريف واف كانت بعض المتغيرات كانت متوافرة في القروف والحقب السابقة
فإف الكل يؤكد  بأف المنّظر السياسي والمحمل االستراتيجي  « القوة الناعمة»أما مصطمح 

األميركي "جوزيف سي ناي" ىو أوؿ مف أستخدمو ضمف كتابو  )ممتزموف نحو القيادة(  الصادر 
، وتـ تطوير الفكرة في 2002ستخدامو في كتابو )مفارقة القوة األميركية( عاـ ، ثـ أعاد ا1990عاـ 

. وحدد "جوزيف ناي" مفيوـ القوة الناعمة بأنيا )القدرة عمى 2004كتابو )القوة الناعمة( عاـ 
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االستقطاب واالقناع(، )انيا القدرة عمى كسب العقوؿ والقموب في اف واحد لتحقيق االىداؼ 
   .(18)لتي نرجوىا(االستراتيجية ا

ىي ثمرة تحويل الثقافة إلى حضارة عابرة لمحدود وقادرة عمى اإللياـ،  وبالتالي فالقوة الناعمة
وتعرؼ بأنيا القدرة أف تحصل عمى ما تريده عف طريق اإلغراء والترغيب بدال مف اإلجبار واستعماؿ 

كمف في القدرة عمى االجبار واالكراه، وبما أف القوة الخشنة ت. (19)السمطة العنيفة المادية واألدبية'
المتأتية مف القوة العسكرية لمدولة، أو مف تفوؽ قدراتيا االقتصادية: فإف القوة الناعمة تتأتى مف 

 .جاذبيتيا الثقافية أو السياسية، أو ما سواىا

ويمكف فيـ السياسة الناعمة األميركية مف خبلؿ الثقافة التي تتمتع بيا وتسعى الى نشرىا 
وترسيخيا في مجتمعاتيا وتصديرىا الى الخارج ، فمف جية تمتمؾ مكتبات عامة اكثر مف فروع 

، واف االميركيوف يذىبوف الى المكتبات العامة والدراسية واألكاديمية اكثر مما يذىبوف (20)ماكدونالدز
كتبات %( مف البالغيف أعضاء ولدييـ اشتراكات في الم58الى السينما بأكثر مف ثبلث مرات و)

 العامة . 
كما اف الواليات المتحدة االميركية تعد مف اكثر دوؿ العالـ جذبا  لميجرة، واكبر مصدر لؤلفبلـ 

%( منيـ، 28والبرامج التمفزيونية، و ايضا  اكبر مقصد لمطبلب الدارسيف خارج ببلدىـ، فيي تجتذب)
الكتب والنشر في الدوريات والبحوث والواليات المتحدة االميركية تحتل المرتبة االولى في مجاؿ نشر 

العممية ، فضبل  عف انيا تمتمؾ اىـ االمبراطوريات االعبلمية القادرة عمى توجيو الراي العاـ وصياغة 
توجياتو، عبر وسائل مختمفة منيا االعبلـ المرئي واألنترنيت واداوتو المتنوعة مثل مواقع التواصل 

  (21)تيوب ..الخ( ومحركات البحث )قوقل والياىو ..الخ(.االجتماعية )الفيس بوؾ والتوتير واليو 
وفيما يتعمق بقدرتيا عمى احداث التغيير عبر أدوات القوة الناعمة في العالـ الخارجي فقد اثبتت 
القوة الناعمة األميركية فاعميتيا في التغيير الدولي، ال سيما المتعمقة بما يسمى بػ)الربيع العربي( 
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قابعة عمى كراسي الحكـ لعقود خمت. تحت متبنيات دولية كالديمقراطية والحرية وتغيير انظمة كانت 
وحقوؽ االنساف وتداوؿ السمطة . وبالفعل استطاعت الواليات المتحدة االميركية اف تصل الى 
مبتغاىا في تحقيق التغيير وتحويل الدوؿ الى دوؿ فاشمة وىشة، تحت مشروع )تقسيـ المقسـ وتفتيت 

النتقاؿ مف بمقنة المنطقة الى )لبننة( المنطقة، وتقسيـ الدوؿ ليس عمى اساس جغرافي المفتت(، وا
وانما عمى اساس طائفي وعرقي وقومي، كما حصل في الصراع في سوريا وكذلؾ الحاؿ في العراؽ 

 واف كاف خطوات المشروع لـ تصل مرحمة التقسيـ النيائي والفعمي.
 :Smart Powerسياسات القوة الذكية .  .4

تعد القوة الذكية مف االصطبلحات الحديثة جدا  اذ لـ يروج ليا اال في مطمع العقد الثاني مف 
القرف الحادي والعشريف ، بعد اف مزج مفكر القوة الناعمة وزميمو ارميتاج القوة المادية )الخشنة 

يعبر عف كل  والصمبة( مع القوة غير المادية المتمثمة )بالقوة الناعمة ( وصوال  الى منسجـ كمي
مركبات القوة الشاممة . واف اىـ ما يميز القوة الذكية ىي جعل القوة الناعمة بكل اشكاليا الدبموماسية 
والسياسة الخارجية والثقافية والقيمية والحضارية في مقدمة الفعل . سيما واف عصر العولمة ىو 

لعالـ عبر االقناع والجذب عصر التكنولوجيا والمعمومات . ومف يمتمؾ مفاتيحيا يسيطر عمى ا
 .واالستقطاب وصوال  الى التغيير الدولي المنشود

وبالفعل وبعد تطوير مشروع القوة الذكية في خزانات الفكر االميركي سيما بعد مجموعة مف 
المراجعات لبلستراتيجيات االميركية السابقة ، وألسباب تتعمق بييبة وىيمنة الواليات المتحدة االميركية 

تراجعت في ادارة "بوش االبف" تحديدا  فيما يتعمق بحربي العراؽ وافغانستاف واالفراط باستخداـ التي 
القوة الخشنة وفقداف المصداقية الدولية ، فضبل  عف الخسائر المادية والبشرية التي لحقتيا ، وتوسع 

 (22) . االرىاب اكثر مف عبلجو وفق الوصف االميركي
اؾ أوباما" مف تبني ىذا المشروع وكاف اوؿ تطبيق لو في ليبيا وعبر وبالفعل استطاعت ادارة "بار 

الحمفاء وفق استراتيجية التالفات االستراتيجية التي طرحيا الدكتور "منعـ صاحي العمار" في عاـ 
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، وىي القيادة بالشراكة، 2012والتي بدأت الواليات المتحدة االميركية تمجأ الييا في عاـ  2002
باىظة لقيادة العالـ. اذ استطاعت مف تغيير انظمة في المنطقة العربية عبر القوة بسبب الكمفة ال

الناعمة وتحريؾ شعوبيا ودعوتو لمتغيير ضد انظمتيا االستبدادية، الى جانب ذلؾ فرض العقوبات 
االقتصادية والحظر الجوي وتقديـ المساعدات العسكرية بل والمشاركة الفعمية باستيداؼ القوات 

ة التابعة لمرئيس "معمر القذافي"، وىذا المنسجـ مف القوة الذكية كاف اكثر فاعمية في تحقيق الميبي
 (23)األىداؼ مف حيث السرعة والكمفة وعف بعد .

 المطمب الرابع
 سياسات التوسع االستعماري 

مف الوىمة االولى لدراسة موضوع التوسع االستعماري فاف المؤشرات تعطي مدركات حسية لمعقل 
شري )لممفيوـ االوؿ البدائي لبلستعمار( القائـ عمى االحتبلؿ العسكري واستعمار االراضي الب

واستخداـ العبيد ونيب الكنوز والوصاية المباشرة، اال اف القرف الحادي والعشريف قرف الموجة ما بعد 
االولى الثالثة وعصر صدمة المستقبل بكل ما تحممو مف معاف، ىي غير مرحمة الحربيف العالمية 

  . والثانية وحتى الحرب الباردة بكل مفرداتيا
فقد اخذه عمى ثبلث جوانب او  لسياسات التوسع االستعماري  " وفيما يخص تحميل "ىانز مورجانثو

 24: نتيجة لثبلث عوامل
 ::Victorious war العامل االول : الحرب المنتصرة

ف مرحمة االبقاء عمى الوضع القائـ وىو توقع االنتصار في حرب ما مما يجعل الدولة تنتقل م
الى التغيير في عبلقات القوى لصالحيا، وفي الحقيقة فاف الرؤية العممية واألكاديمية وبحسب 
معطيات وتراكمات الفيـ لمعبلقات الدولية التي تنبع مف مدخبلت ومخرجات النظاـ الدولي فاف 

وىذه السياسة تصمح الف تكوف في  " الباحث يبلحع اف ىذا اليدؼ الثاني الذي طرحو "مورجانثو
بعدىا خطوة اولى في سمـ التفاعبلت الدولية اذا ما تـ  " مقدمة االىداؼ التي ذكرىا "مورجانثو
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تطبيقيا عمى الواليات المتحدة االميركية ألنيا خطوة لمتوسع خارج نطاؽ الحدود، وبالتالي الخروج مف 
  .مرحمة السبات او العزلة لبناء الذات

رادة التاريخية واإلدراؾ المؤطر في السياسة الدولية تعطي صورة ليذه النظرية التي حددىا والف
بانيا تشبو مرحمة العزلة لمواليات المتحدة االميركية في مطمع القرف العشريف تجاه  " "مورجانثو

ئيس الشؤوف االوربية الحاممة لتركة النظاـ الدولي القائـ عمى الحروب ، ولذلؾ نبلحع اف الر 
االميركي " روزفمت" كاف ممتزما  بمبدأ الحياد الى اف دخمت الحرب مرحمة الذروة بيجوـ الطائرات 

حتى امر الرئيس األمريكي )تروماف( الواليات  1941-12-7اليابانية عمى ميناء بيرؿ ىاربر في 
 و)ناكازاكي Hiroshima) المتحدة بالخروج عف الوضع القائـ بقصف مدينة )ىيروشيما

(Nagasaki  بالقنبمة الذرية لتنتيي الحرب لصالح الواليات المتحدة ، لتبدأ بالتوسع  1945في عاـ
 (25).االستعماري وفرض نفسيا بقوة عمى المشيد الدولي سواء بصورة مباشرة اوغير مباشرة

ولعل ابرز تمؾ المبلمح ليذا اليدؼ ىو التوسع االستعماري بالقوة العسكرية كما في فيتناـ 
ض االرادة االميركية بصورة مباشرة واخرى غير مباشرة تسمى بالحرب بالنيابة كأحد انماط الحرب لفر 

الباردة مع االتحاد السوفيتي التي سادت تمؾ المرحمة لتتغير في ذلؾ نمط عبلقات القوة لصالح 
 ي النظاـ الدوليالواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وافوؿ القوى االوربية التي كانت الفاعل الرئيس ف

. 
وما يجب توضيحو وتعقيبا  عمى ما تـ طرحو في المقدمة التوضيحية لسياسات التوسع 
االستعماري نروـ بياف اف دراسة تاريخ التوسع االمبراطوري التقميدي كاف يقـو عمى مبدا القوة 

في النموذج  العسكرية كمحدد لروابط وعبلقات الصراع بيف المتنافسيف الدولييف، فاإلمبراطورية
التقميدي كانت تقوـ عمى مراحل االرتقاء او االنحطاط. اال اف نظرية دورات الييمنة والتوسع قامت 
بتطوير نماذج تحميمية جديدة وادخمت المتغير التكنولوجي كأحد مظاىر وسمات نياية القرف العشريف 

لدقيقة، ىذا المتغير اضاؼ ب عد ومطمع القرف الحادي والعشريف في ظل ثورة المعمومات والتكنولوجيا ا
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اخر لعبلقات القوة والتوسع، فمـ يعد االحتبلؿ او التوسع العسكري ىو االداة الوحيدة والفاعمة الى 
جانب المتغير االقتصادي مف نيب الثروات وتصدير الفوائض الرأسمالية مف المركز الى األطراؼ، 

الستراتيجي الشامل قد افقد لمدوؿ قدسية حدودىا واف كانت مف مرتكزاتو الميمة، اال اف االنكشاؼ ا
 Toffler."(26) الوطنية اماـ الموجة الثالثة وما بعدىا التي قاؿ بيا "الفف توفمر 

  فالتوسع االستعماري اصبح يطمق عميو في مصطمحات عمـ السياسة )العولمة
(Globalization ى جانب المتغيرات بكل جوانبيا ليدخل الجانب التكنولوجي والثقافي بقوة ال

والعوامل العسكرية واالقتصادية، فالتوسع عبر شبكة المعمومات الدولية األنترنيت اصبح في عالـ 
اليوـ لو فعمو الفاعل تسقط دوؿ وتغير انظمة وسياسات وتفرض ارادات عبر مسمى القوة الناعمة او 

لعسكرية واالقتصادية، والتي المينة التي اطمقيا "جوزيف س ناي" كبديل او رديف لتعضيد القوة ا
تتضمف ابعادا  اخبلقية وسياسية تتيح لمواليات المتحدة اضفاء الشرعية عمى ىيمنتيا وسياساتيا 
التوسعية مف خبلؿ توفير منافع عامة لبقية العالـ مثل السبلـ والعدالة والحرية والديمقراطية الى 

دفع المعارضيف لمتوجيات االميركية وتنفيذ جانب ابراز ميزات الرأسمالية، وذلؾ لكسب المؤيديف و 
المخطط السياسي والنفسي المسوؽ لمنموذج االميركي لغايات واىداؼ عميا تروـ وتسعى لتحقييا في 

 . الديناميكية الدولية المتغيرة
 : :Losing the war الحرب الخاسرة الثاني:العامل 

فعميا في خمق الدافع الى التوسع  بانو كما تفعل الحرب المنتصرة " يفيد "ىانز مورجانثو
واالستعمار فقد يكوف لمحرب الخاسرة تأثيرات مشابية ولكف بصورة مختمفة ، فعبلقة الخضوع التي 
يراد ليا اف تكوف مستمرة ودائمة في اطار تركيب قوة معينة تفرضو الحرب التي يخسرىا احد 

مف الوضع القائـ وتبادؿ مراكز القوة  االطراؼ ، قد تدفع بيذا الطرؼ الخاسر الى محاولة التخمص
في ىذا التوزيع بحيث يتاح لو اف يستولي عمى مركز الطرؼ المنتصر او منافستو وازاحتو الى مركز 
اقل او موازاتو او الحد مف ىيمنتو الستعادة ما فقده ، وفي حاالت معينة قد ال يكوف الطرؼ الخاسر 
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 " وؿ عمى اكثر مما فقده وىو ما يسمو "مورجانثومدفوعا  فقط في استعادة ما فقده، بل الحص
 . بالسياسات االستعمارية التي تتبناىا االطراؼ الخاسرة

بدت سياسة  1935وحتى عاـ  1919ويعطي في ىذا العامل مثاال  توضيحيا  لمفترة منذ عاـ 
تسعى سرا   المانيا فييا وكأنيا متقيدة وخاضعة وفي اطار حدود الوضع القائـ في حيف انيا كانت 

الى ىدـ ذلؾ الوضع وتغييره في اتجاه مختمف تماما  . وانطبلقا   مف ىذا المثاؿ نجد اف اقرب تطبيق 
ليذه السياسة في الوضع الدولي الراىف ىي السياسة الروسية حاممة تركة االتحاد السوفيتي، فروسيا 

وانييارىا اصبحت قوة خاسرة اماـ االتحادية بعد انتياء الحرب الباردة وتفكؾ المنظومة االشتراكية 
 (27) .الواليات المتحدة االميركية ورضخت لسياسات الوضع القائـ

 " Jean Tiriar ويبدو اف روسيا االتحادية اتبعت مقولة الجيوبوليتكي البمجيكي "جاف تيريار
 –ت الذي قاؿ: ))كاف االتحاد السوفيتي شبييا   بموح مف الشكوالتة، حزت فوقو حدود الجزئيا

الجميوريات لـ يعد كافيا   ضميا الى بعضيا إلعادة  –الجميوريات، وعندما تفتت ىذه الجزئيات 
الموح بكاممو الى ما كاف عميو، فبل يمكف التوصل الى ذلؾ االف، اال عف طريق اعادة صير الموح 

دخوؿ في كمو واعادة طبعو((. وبانتصار الواليات المتحدة عمى االتحاد السوفياتي فرض وضع لم
حقبة جديدة ، تطالب بنماذج جيوبولتيكية مبتكره، فالوضع الجيوبولتيكي لكل ما ىو تقميدي مف 
، ومف ىنا كانت روسيا االتحادية تائية ما  االراضي واالقاليـ والدوؿ واالتحادات تبدؿ تبدال   حادا  

القتصادية واالمنية التي بيف وضعيا الدولي المسموب وما بيف المشاكل الداخمية المستعرة السيما ا
 . مثمت اىـ مواطف الضعف التي اثقمت كاىل الدولة فضبل  عف ترمة وتبعات الجميوريات المتناثرة

(28) 
االنكفاء عمى  "Boris Yeltsin واوؿ خطوة مف روسيا االتحادية في رئاسة "بوريس يمتسيف     

االلتفات إلى قطاع الطاقة )اذ اف إنتاج  الذات، والمحاولة االولى لمنع االنييار، قررت فيو الحكومة
النفط تراجع إلى النصف في أقل مف عشر سنوات( الذي يحتّل حّيزا  واسعا  وفاعبل  في االقتصاد 
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% مف صادرات البمد(عبر توجييو إلى التصدير الخارجي البعيد، 15الروسي )البتروؿ وحده يشّكل 
والتصدير إلى المحيط القريب والدوؿ الفقيرة وذلؾ  بعد اقتصاره عمى االستيبلؾ المحمي لسد الحاجة

 (29) . لتعزيز الثقة في الداخل باعتبار اف الداخل انعكاس لسياسات الخارج
لكف "اليمتسينية" تركت وراءىا، تسع سنوات مف التخّبط والفوضى ألسباب كثيرة تمثمت بالفساد 

سمبا عمى الوضع االجتماعي رت المالي واالداري وسطوة العسكر التي تحولت الى مافيات اث
، وبطريقة غير متوّقعة، قّدـ يمتسيف ىدية إلى شعبو والعالـ بمناسبة 1999، في نياية العاـ الروسي

، استقاؿ مف منصبو ليسّمـ مقاليد الحكـ إلى 2000رأس السنة الميبلدية واالنتقاؿ إلى العاـ 
مف عالـ المجيوؿ ليجعمو رئيسا  لموزراء في الرجل الذي أتى بو  "Vladimir Putin "فبلديمير بوتيف

تمّكف رئيس الوزراء السابق، الذي صار رئيسا  بالوكالة، مف الفوز في  2000. وفي آذار 1999آب 
 االنتخابات الرئاسّية. وىكذا بدأت روسيا األلفّية الثالثة في ظل "قيصر" جديد ال يعرؼ عنو المراقبوف 
إاّل القميل، "البوتينّية" الجديدة التي حاولت اذابو وصير الجزئيات في بوتقة روسيا االتحادية وبناءىا 

الحكـ انطمقت روسيا لمبحث بعد الحرب الخاسرة لمبحث عف  " في اطار موحد. ومنذ تولي "بويتف
السمطة والشواىد كثيرة  الدور الدولي واستعادة المكانة ،ووكاف ذلؾ مف االياـ االولى الستبلـ مقاليد

في ذلؾ واالنجازات الكبيرة التي حققيا "بوتيف" يصعب حصرىا في سطور او في اتجاه معيف ألنيا 
اخذت كافة المجاالت وفق استراتيجية شاممة استطاعت اف تعيد صداىا التي اصبحت بعد انييار 

حسف احوالو لممتغيرات االتحاد السوفيتي مف صوت معادي الى صوت موالي لمغرب او صامت في ا
 (30) . الدولية

ولعل لغة االرقاـ تعطينا صورة لقدرة روسيا االتحادية في النيوض مف جديد ، واف تخمق 
تحديا  لتنتقل مف مرحمة الدوؿ الخاسرة الى دولة تسعى الى استعادة وضعيا السابق في قمة اليـر 

متدني ولـ يكف لروسيا اي احتياطات  الدولي ، فعمى سبيل المثاؿ كاف االقتصاد الروسي بمستوى 
وبمغت االستثمارات االجنبية  2008مميار دوالر( في عاـ  500الى ) 1998تذكر مف الدوالر عاـ 
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( ترليوف دوالر 2.376( مميار دوالر وبمغ الناتج القومي االجمالي الروسي )45في نفس العاـ )
سياسات الحرب الخاسرة لمدوؿ بتفاعبلت  واالرقاـ كثيرة والشاىد في ذلؾ ربط 2011حسب تقديرات 

 (31) . النسق الدولي والتأثيرات عمى التراتبية الدولية
وعمى المستوى العسكري والسياسي كانت االزمة الجورجية )حرب الخمسة اياـ( اكبر تحدي 

لروسيا  بعد تفكؾ االتحاد السوفيتي لمواليات المتحدة االميركية، فيي رسالة عمميو فاعمة لمدور الجديد
االتحادية ، واف تحجيـ النفوذ األمريكي في المنطقة سيكوف بداية النحصار وانكسار نفوذىا انطبلقا 
مف إدراؾ موسكو باف جورجيا وليدة لمشروع الواليات المتحدة في المنطقة. إف المواجية التي بدأت 

بة جديدة مف العبلقات بيف روسيا والواليات المتحدة خبلؿ أزمة جورجيا تعتبر إيذاف ببداية حق
الدولية، فقد أخطأت واشنطف باستمرارىا لمتصعيد مع موسكو بتأكيد أنو سيتـ ضـ جورجيا إلى حمف 
األطمنطي مستقببل، وما صاحب ذلؾ مف مناورات أمريكية أوكرانية في البحر األسود، مما دفع روسيا 

اـ السبلح النووي ضدىا، وتعميق تعاوف إلى االستمرار في التصعيد وذلؾ بتوعد بولندا بإمكانية استخد
روسيا مع حمف األطمنطي حيث أف ىذه األزمة كشفت عف التغير في النظاـ الدولي وما ستنطوي 

 (32) .عميو العبلقات المستقبمية مف تفاعبلت بيف روسيا والواليات المتحدة األمريكية
التغيير في أوكرانيا  وازداد الموقف الروسي باالتساع واخذ اتجاىات ابعد خصوصا  بعد

وقياميا بدعـ االنفصالييف في شبو جزيرة القـر عسكريا  واقتصاديا  ، فأوكرانيا بالنسبة إلى روسيا ال 
تقّل أىمية عف جورجيا، بل يمكف القوؿ إنيا تفوقيا أىمية مف حيث موقعيا االستراتيجي الجيوسياسي 

موسكو ال تبعد عف كييف أكثر مف ساعة بالنسبة إلى موسكو. فيي تشترؾ معيا بحدود طويمة، و 
ونصف ساعة بالطائرة، والمناطق الشرقية والجنوبية المحاذية لروسيا يقطنيا روس وغالبية أرثوذكسية 
مف العرؽ السبلفي، ومصانعيا المتطورة التي بنيت في الحقبة السوفياتية تصدر مجمل إنتاجيا إلى 

يعمموف في روسيا، فيما األسطوؿ الروسي موجود  روسيا، وىناؾ نحو أكثر مف مميونيف أوكراني
بنحو شرعي في موانئ أوكرانية عمى البحر األسود، وفي جزيرة القـر التي تتمتع بالحكـ الذاتي، والتي 
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%( مف مجموع سكانيا. وىو ما شكل توتر في العبلقات مع 60يشكل المواطنوف الروس فييا نحو )
ف الروسي رغـ العقوبات التي فرضتيا اميركا ودوؿ االتحاد اميركا واالتحاد األوربي ، ولـ يتوق

وال ننسى التدخل الروسي الواضح في االزمة السورية التي أصبحت في الكفة األخرى  (33)األوربي ،
مف الميزاف فيي اخر معاقميا في المياه الدافئة . وبعد توضيح جميع ىذه األمثمة وما تممكو روسيا، 

اؼ الدوؿ الخاسرة فأنيا دولة غير قانعة كما ىو معروؼ ميميا الحركي وبعد اف كانت تعد في مص
في الساحة الدولية ، اذ تسعى الستعادة الوضع السابق واستعادة مكانتيا في النظاـ الدولي وتغيير 

 الوضع القائـ الى قطبية غير أحادية .
 : العامل الثالث : ضعف امكانات القوة

مكانات القوة لدى بعض الدوؿ، تمثل بضعفيا ىذا لمدوؿ الى اف ضعف ا " يشير "مورجانثو
ذات االمكانات المتفوقة عمييا مف القوة وقد حدث ذلؾ في معظـ حاالت التوسع االستعماري . واف 
جاذبية فراغات القوة في تحريؾ الدوافع االستعمارية تعد تيديدا استعماريا لمتوسع المحتمل في الكثير 

ريقية الناشئة، حيث اف امكانات الدوؿ مف القوة تعد محدودة بالمقارنة مع مف الدوؿ االسيوية واالف
يضع بعض التحفظات عمى ما تـ طرحو مف    غيرىا ال سيما الفواعل الدولييف .غير اف "مورجانثو

 (34): افكار فيما يتعمق بضعف امكانات القوة لموحدات الدولية الضعيفة او الناشئة وىي
نظر الى كل سياسة خارجية عمى انيا تيدؼ دعـ قوة دولة مف الدوؿ عمى ليس مف الضروري ال - أ

ىي سياسة تيدؼ الى تقويض دعائـ  " Imperialismانيا تعبير عف نزعة استعمارية، "فاإلمبريالية
الوضع القائـ ، وقمب عبلقات القوة القائمة بيف اطرافيا راسا عمى عقب، اما السياسات التي تنشد 

بلقات القوة عمى حالو، فأنيا ال تكوف سياسات استعمارية بقدر ما ىي سياسات التعديل تاركو ع
تعمل ضمف االطار العاـ لموضع الدولي القائـ وغالبا ما تكوف ىذه السياسات مرتبطة بالدوؿ التي 
تمتـز الحياد او الدوؿ الغير قادرة عمى مجارات عبلقات القوة بيف االطراؼ الدولييف، عمى عكس 
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االولى التي تيدؼ عمى قمب الوضع القائـ في النسق الدولي وىذا حاؿ معظـ الدوؿ الفاعمة السياسة 
  . ال سيما القوى الصاعدة

كما ال يشترط اف تكوف كل سياسة ىدفيا الحفاظ عمى امبراطورية قائمة في النظاـ الدولي تكوف - ب
الت القوة واالوضاع االقميمية إمبريالية الطابع، فيذه السياسة تكوف اقرب الى الدفاع عف معاد

 . السائدة منيا الى محاولة تغييرىا .وىي بالتالي موجية ضمف اطار الوضع الدولي القائـ
 المطمب الخامس : ادوات التوسع االستعماري :

ثبلث وسائل تستخدميا الدوؿ التي تنتيج سياسات التوسع االستعماري   يحدد "مورجانثو"
  : منشود في الوصوؿ الى اىدافيا وىيلتحقيق التغيير الدولي ال

 : اواًل: االدوات العسكرية
اف طبيعة الدور الذي تقـو بو القوة العسكرية والمياـ الموكمة الييا والنتائج المترتبة عمى اي 
فعل تقوـ بو جعميا اكبر واضخـ وسائل القوة بالنسبة لمدولة، فاألدوات العسكرية ىي اكثر ىذه 

اف الميزة الكبرى التي تكمفيا اداة الغزو العسكري تنبع مف حقيقية اساسية مؤداىا االدوات شيوعا  ، و 
اف العبلقات الجديدة لمقوة ال تتبدؿ كقاعدة عامة اال نتيجة حرب جديدة تشنيا الدولة او الوحدة 
 الدولية المغموبة بالرغـ مف اف الظروؼ تكوف عادة  ضدىا. ومف ناحية ثانية فاف استخداـ االدوات
العسكرية في الغزو يستجيب لحالة سيكولوجية اساسية، وىي االرضاء النفسي لمقائد الذي يمارس 
ىذه الوسيمة بنجاح، وىو ما ال يمكف اف يتحقق بنفس الدرجة في ظل استخداـ االدوات غير 

مثبل   كاف بإمكانو اف يفرض سيطرة ببلده عمى أوربا بقوة  "Napoleon العسكرية . فػ"نابميوف 
فكار والمعتقدات التي جاءت بيا الثورة الفرنسية اي باألدوات الثقافية ، لكنو فضل استخداـ اال

  (35)الوسيمة العسكرية إلشباع الحاجة النفسية التي ال يحققيا سوى زىو االنتصار وكبريائو.
القائد ذات بيد اف الدوؿ الكبرى والمتقدمة كالواليات المتحدة االميركية ال تقوـ قراراتيا عمى فكرة 

الشخصية التسمطية التي تؤكد السيطرة عمى المرؤوسيف وتفرض ارادتيا عمى االرادة السياسية ، 
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فضبل عف عدـ االكتراث لمسالة تحقيق الذات الشخصية لمقائد، الف الدوؿ تبحث عف مصالحيا 
تي تتربع النسق الشاممة وفق استراتيجيات كبرى، والف عممية صنع القرار والسياسات العميا لمدوؿ ال

الدولي وتتفاعل فيما بينيا ، فصانع القرار والقائد والمستشاريف والمدراء يمعبوف دورا  رئيسا  في ىذه 
العممية مف ناحية، ولمساىمة القرارات المتخذة في تحقيق مياـ القيادة " السياسية والعسكرية 

ل اتخاذ القرار المرحمة النيائية واإلدارية " نحو إنجاز أىدافيا المحددة مف ناحية أخرى. ويشك
والحاسمة في عممية صنعو، إذ تمر ىذه العممية بعده مراحل تنتيي باتخاذ القرار المناسب، كما أنيا 

  .تخضع لتأثيرات عدة عوامل داخمية وخارجية وبدرجات مختمفة
ؼ الرئيسية، يعد  القرار االستراتيجي مف أىـ القرارات التي تقدـ عمييا الدولة إلنجاز األىدا

وتشمل أكثر مف إدارة في ىيكمية صنع القرار، وتأخذ عدة جوانب مؤثرة ويشترؾ في اتخاذىا القيادة 
العميا لمدولة، ومف ىذه الخطوات لصنع القرار لمتوضيح : تقرير المشكمة، جمع المعمومات، الترتيب 

  .ار، التنفيذ، والمتابعةوالتحميل، تحديد الوسائل، وضع قائمة بالبدائل، تقيـ البدائل، القر 
 : ثانيًا: االدوات والوسائل االقتصادية

تعد االدوات االقتصادية متراكمة مادية تتركز عمى اسس القوة االقتصادية او الموارد 
االقتصادية ، وال يمكف اغفاؿ القوة االقتصادية في الوقت الراىف، فبعد اف كانت السياسة تقود 

قود ويحرؾ السياسات، كما يشير الكثير مف الباحثيف عمى اف القوة االقتصاد ، اضحى االقتصاد ي
 .االقتصادية تمثل البنى التحتية لكل السياسات والمقومات لمدولة وما فوقيا يمثل البنى الفوقية

ويعد المتغير االقتصادي مف العوامل الميمة في قوة الدولة ، ومف ثـ التوازف الدولي لما ليذا 
مى حياة الفرد والمؤسسات ال بل عمى الدوؿ ذاتيا ، والقوة االقتصادية تعني نسبة العامل مف تأثير ع

عالية مف االكتفاء الذاتي، باإلضافة الى قدرة الدولة عمى تقديـ المساعدات المادية والمعنوية 
 ألصدقائيا عندما تدعو الحاجة لذلؾ، وبالتالي فاف معطى القوة االقتصادية ىو قابمية وقدرة الدولة

 (36) عمى ادامة االقتصاد قويا في السمـ والحرب عمى حد سواء.
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وكما يقوؿ الدكتور "اسماعيل صبري" مقمد بالنسبة لؤلدوات االقتصادية فأنيا واف كانت تؤدي 
( بنفس الدرجة التي يوفرىا استخداـ االدوات العسكرية ، اال اف  الى توسيع اطار السيطرة )االمبريالية

عميتيا دائما محدودة ، اذ انو في احواؿ معينة قد تكوف لمسيطرة االستعمارية ىذا ال يعني اف فا
باألدوات االقتصادية ابعد النتائج واعمق التأثيرات. واالدوات االقتصادية في االستعمار اقل مخاطرة 
مف االدوات العسكرية واقل استفزازا  منيا كذلؾ لطبيعتيا غير المباشرة مما يوفر ليا فرصا اطوؿ 

 (37) لبلستمرار عمى عكس ما يحدث في ظل التدخل العسكري والغزو واالحتبلؿ المباشر.
واالدوات االقتصادية المؤثرة في الوحدات الدولية تأخذ اشكاؿ متعددة في ظل اقتصاد السوؽ 
منيا حرية التجارة واالستثمار واالقراض والتمويل الدولي والمساعدات واالعانات ، ولعل ابرز 

الدولية التي تتحكـ باالقتصادي العالمي التي تمثل الركائز الرئيسة لو وىي صندوؽ النقد االدوات 
الدولي والبنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تعتبر مركز سيطرة الرأسمالية عمى االطراؼ في 

 العالـ.
  : ثالثًا: االدوات والوسائل الثقافية

تعد اخبث االدوات المستخدمة في فرض السيطرة  " انثواما االدوات الثقافية كما يقوؿ "مورج
االستعمارية واكثرىا ذكاء  ، ألنيا تستيدؼ العقوؿ والتسمط عمييا وغمسيا وتغذيتيا بما يتوافق والغاية 
او الوسيمة المرجوة ليدؼ تمؾ الوحدة في التفاعبلت الدولية، وىي ما تسمى اليوـ بالقوة الناعمة ، 

عبلقات القوة القائمة بيف الدوؿ، وىي مف االنماط التي ت عد مكممة لؤلدوات  واتخاذىا نحو تبديل
والعسكرية واالقتصادية وىذا ال يمغي اىميتو في ظل ثورة المعمومات واالتصاالت وسيولة وصولة 

 (38) المعمومة السيما واف األنترنيت ومعظـ وسائل المعمومات تسيطر عمييا الواليات المتحدة.
وؼ فاف الثقافة ىي القيـ والممارسات التي تضفي معنى ما عمى أي مجتمع، فكما ىو معر 

وتتجسد في األدب والفف واإلعبلـ. وفي ىذا الصدد يضيف "ىانز مورجانثو" باف العديد مف 
االمبراطوريات االستعمارية التي قامت في الماضي انيارت ال لشيء اال ألنيا ارتكزت عمى الغزو 
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وؿ التغمغل بالثقافات واالفكار والمعتقدات وعقوؿ الشعوب التي خضعت العسكري وحده ولـ تحا
لسيطرتيا بالقوة وىو امر مف المؤكد كاف يقوي مف دعائـ السيطرة التوسعية ويطيل امدىا. وتعد 

التي تشمل الى جانب الثقافية القيـ السياسية  soft power) االدوات الثقافية مف موارد )القوة الناعمة
الخارجية )عندما يراه االخروف مشروعة وذات سمطة معنوية اخبلقية (، وقد تدؿ ىذه والسياسة 

ىو االب الروحي لممدرسة الواقعية في  العبارات بانيا اقرب الى المثالية باعتبار اف "مورجانثو
ي مطمع السياسة الدولية االميركية التي تبتعد كثيرا عف المثالية، بيد اف الواليات المتحدة االميركية ف

سواء اكاف مع القوة ) العقد الثاني في القرف الحادي والعشريف كثير ما اعتمدت عمى )القوة الناعمة
الصاعدة او البمداف العالـ الثالث السيما منطقة الشرؽ االوسط لتحسيف الصورة مف جية وكسب 

 (39)القموب مف جية اخرى.
ستو قيما  ومصالح تشاركو فيو شعوب فعندما تحتوي ثقافة بمد عمى قيـ عالمية ، وتروج سيا

الدوؿ االخرى وتطبق عمى ارض الواقع ، فاف امكانية حصوؿ النتائج المرغوبة لمتغير يكوف عبر 
العبلقة التي يخمقيا مف الجاذبية . ونجد اف الواليات المتحدة االميركية في العالـ المعولـ تستفيد مف 

الييمنة لمحفاظ عمى الوضع القائـ لمنظاـ الدولي الذي نشر ثقافتيا العالمية كنيج امبراطوري نحو 
 تتربع قمتو تحت نمط االحادية القطبية.

فعالـ اليوـ يتغير بمحركاتو ونوابضو واداوتو وقواه والفاعميف عمى مسرحو ، بينما نجد اف 
مل ىوية االفكار مازالت ثابتو عمى االتجاىيف المرسل والمستقبل ليا ، فالدوؿ الصغيرة واف كانت تح

وافكار ثابتو وواضحة المعالـ االف الحراؾ اليائل لآلليات الناعمة والتسارع الفائق جعل المفكريف في 
سباتيـ العقمي في تمؾ البمداف مف غير وجو اماـ الموجة الثالثة مف المعمومات فثورة المعمومات القت 

قدسية تذكر اماـ االنكشاؼ  بضبلليا عمى الدوؿ وشعوبيا فمـ يعد لمحدود والفواصل الجغرافية
االستراتيجي الشامل عبر وسائل االعبلـ واالنترنيت وادواتو العمبلقة وتكنولوجيا الفضاء مف االقمار 
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 (الصناعة والطائرات المسيرة وثورة الخبليا الرمادية لمصناعة الدقيقة االلكترونية التي )تبث وتستمـ
(Broadcast and receive) ي ظرؼ وفي اي وقت(.مف اي مكاف وتحت ا 

 
 المطمب السادس

  سياسات المكانة في المجتمع الدولي
كأحد  " قبل الدخوؿ في تحميل سياسات المكانة في المجتمع الدولي التي حددىا "مورجانثو

اىداؼ القوة، ندخل في الجانب المفاىيمي لممكانة، ومف ىنا يمكف فيـ المكانة لغويا  بداللة المنزلة 
َف يمك ف ، مكانة  ، فيو َمِكيٌف والجمع : م َكَناء(التي يتحمى بي  (40)ا صاحب المكانة ، وىي مف )مك 

والمكانة جمعيا مكانات وىي المنزلة ورفعة الشأف ، يقاؿ مثبل  )أف فبلف لو مكانة عند قومو ( أي 
 يتمتع بمنزلة متميزة عف بقية القوـ.

َنيـ فيما إف َمَكنكـ فيو  أما في القرآف الكريـ فقد ورد ذكر المكانة في قولو تعالى )) ولقد مك 
وجعمنا ليـ سمعا  وأبصارا  وأفئدة (( ويقاؿ مكنو هللا في الشيء ، أي بمعنى إستمكف الرجل مف الشيء 

 (41).، والمكانة يراد بيا أيضا  المنزلة عند الممؾ أو صاحب النفوذ
يحدد إلى حد بعيد سموكيا تجاه  أما في النظاـ الدولي فأف مكانة الوحدة السياسية في بنيانو

الوحدات األخرى ، فالنسق الدولي يتسـ بالترتيب التدريجي لموحدات السياسية ، ويتحدد ترتيب كل 
دولة في ىذا النسق طبقا  لمجموعة مف المؤشرات التي بمقتضاىا تنقسـ الدوؿ إلى وحدات عميا 

القوة  -ة الدولة في النسق الدولي ىي : ووحدات دنيا ، فإذا تصورنا أف المؤشرات التي تحدد مكان
العسكرية ومستوى التصنيع والمستوى التعميمي واألصالة الحضارية ومستوى الدخل الفردي فأنو مف 
المتصور أف تتمتع وحدة معينة بمكانة عالية بالنسبة لممؤشرات المذكورة واف تتمتع وحدة أخرى 

 .بمكانة دنيا بالنسبة لتمؾ المؤشرات
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حع أيضا  إف المكانة ترتبط وتقترف بالقوة والييبة، السيما إف القوة والقدرة تنضج مف وكما يبل
خبلؿ الحيوية االقتصادية والنفوذ السياسي والقوة والقدرة العسكرية ، وبما أف القوة قيمة نسبية فأف 

ستخدـ القوة الدوؿ تجري تقييما  عمى وضع قوتيا الذاتية بمقارنتو مع الوضع في الحكومات األخرى وت
لتوسيع أىداؼ السياسة الدولية األخرى وتحقيق الكفاية االقتصادية ، بينما يراد بالييبة الدولية 
االحتراـ الذي يمنحو المجتمع الدولي لمدوؿ وترتكز عمى تصورات لمقوة أو المنافسة أو عمى السمعة 

 .في احتراـ االتفاقات الدولية
يدؼ الى تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي واضفاء وسياسات المكانة ىي السياسة التي ت

نوع مف الييبة عمييا مما يسيل عمييا تحقيق اىدافيا سواء التي تمثمت في الحفاظ عمى الوضع 
الدولي القائـ او التسمط ، ويشير الدكتور "اسماعيل صبري مقمد" باف :) اليدؼ مف تطبيق سياسات 

الخرى، بالقوة التي تممكيا الدولة بصورة فعميو، او بالقوة التي تعتقد المكانة ىو التأثير عمى الدوؿ ا
واف تنفيذ سياسات المكانة يكوف عمى نوعيف مف االدوات  (42)او تريد االخريف اف يعتقدوا انيا تممكيا(

الدبموماسية واالدوات العسكرية بمعنى القوة الناعمة والصمبة او الذكية التي تجمع بيف القوتيف كما 
 .(43) شرنا في متف البحثا

وتعتمد مكانة كل الدوؿ عمى المقومات العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية والثقافية 
،وكل مقوـ تتفاوت مكانتو باختبلؼ األدوات والوسائل التي توضع في كل استراتيجية ، فضبل  عف 

ال، الى جانب ذلؾ فاف ىناؾ دوؿ اختبلؼ مقوـ بعينو في دولة ما عف مقوـ دولة اخرى صعودا ونزو 
تمتمؾ نفس مقومات القوة اال اننا نجد احدىا اكثر فاعمية وتأثير، وىذا يعود الي قدرة الدولة في 

 . استثمار وتوظيف قوتيا وبالتالي تأثيرىا بفاعميو عمى الوحدات االخرى اكثر مف مثيمتيا
في المجاؿ االقتصادي مف حيث  ولمتوضيح نجد اف الواليات المتحدة االميركية ىي االولى

( ترليوف دوالر، بينما االتحاد 16بنحو ) 2013ناتجيا االجمالي القومي الذي بمغ حسب تقديرات 
( بميوف دوالر، في حيف الناتج القومي اإلجمالي لروسيا 70806( لـ يتجاوز الػ) 28األوربي بدولو الػ)
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( ترليوف دوالر 6ما الصيف فبمغ بما يقارب الػ)( ترليوف دوالر ،ا2.376حوالي )2011االتحادية عاـ 
، وفي لغة االرقاـ نبلحع اف الواليات المتحدة االميركية متفوقة عمى معظـ 2013حسب احصائية 

الدوؿ مجتمعو عمى الرغـ مف كوف التحدي االكبر لممكانة االميركية ىو التحدي االقتصادي ، 
الرأسمالية الدولية، الثالوث المقدس كما يسمى،   فالواليات المتحدة تسعى جاىدة مسخرة ادواتيا

لوضع الدوؿ تحت WTO )( ومنظمة التجارة العالمية )IB( والبنؾ الدولي)IMFصندوؽ النقد الدولي)
 (44). اطار االقتصاد العالمي الرأسمالي وعدـ الخروج عميو الذي تتربعو وفق االرقاـ البيانية

ميركيػػػػػة مػػػػػع القػػػػػوى الكبػػػػػرى األخػػػػػرى، فػػػػػاف الواليػػػػػات واذا مػػػػػا تػػػػػـ مقارنػػػػػة القػػػػػوة العسػػػػػكرية األ
( مميػػػػػوف جنػػػػػدي، فيػػػػػي ايضػػػػػا  1.483.800المتحػػػػػدة فضػػػػػبل  عػػػػػف امتبلكيػػػػػا جػػػػػيش تقميػػػػػدي قوامػػػػػو )

مػػػػػف الناحيػػػػػة النوويػػػػػة تعػػػػػد الدولػػػػػة األولػػػػػى فػػػػػي العػػػػػالـ سػػػػػواء عمػػػػػى مسػػػػػتوى الكػػػػػـ مػػػػػف األسػػػػػمحة أـ 
بفعػػػػل التقنيػػػػة العاليػػػػة المسػػػػتخدمة  عمػػػػى مسػػػػتوى مػػػػا تتمتػػػػع بػػػػو أسػػػػمحتيا النوويػػػػة مػػػػف نوعيػػػػة متطػػػػورة

أالؼ  10فييػػػػػا، إذ تحػػػػػتفع بػػػػػأكبر عػػػػػدد مػػػػػف الػػػػػرؤوس النوويػػػػػة التػػػػػي وصػػػػػل عػػػػػددىا إلػػػػػى حػػػػػوالي )
رأس نػػػػووي(. كمػػػػا تمتمػػػػؾ الواليػػػػات المتحػػػػدة اكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف الغواصػػػػات النوويػػػػة فػػػػي العػػػػالـ تصػػػػل 

يجية بعيػػػػػػدة ( قاذفػػػػػة اسػػػػػػترات500( غواصػػػػػػة نوويػػػػػة فضػػػػػػبل عػػػػػػف امتبلكيػػػػػا ألكثػػػػػػر مػػػػػػف )500إلػػػػػى )
 (45)المدى .
%( مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي 4امػػػػػػػا الميزانيػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية لمواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة التػػػػػػػي كانػػػػػػػت قػػػػػػػد بمغػػػػػػػت ) 

( ترليػػػػػػػػػوف دوالر ، ويقػػػػػػػػػدر االنفػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػدفاعي المتضػػػػػػػػػمف االنفػػػػػػػػػاؽ 16ناتجيػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػومي البػػػػػػػػػالغ )
، وأف ميزانيػػػػػػػػػػػة وزارة الػػػػػػػػػػػدفاع 2012( مميػػػػػػػػػػػار دوالر لعػػػػػػػػػػػاـ 805العسػػػػػػػػػػػكري األميركػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػوالي )

( التػػػػػػػػي تمػػػػػػػػي 15( او الػػػػػػػػػ)12نتػػػػػػػػاغوف تسػػػػػػػػاوي الميزانيػػػػػػػػات العسػػػػػػػػكرية المجتمعػػػػػػػػة لمػػػػػػػػدوؿ الػػػػػػػػػ )الب
%( 50ػػػػػػػػ  40الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة، بعبػػػػػػارة أخػػػػػػرى اف أنفػػػػػػاؽ الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة العسػػػػػػكري يشػػػػػػكل ) 

مػػػػػف األنفػػػػػاؽ الػػػػػدفاعي فػػػػػي دوؿ العػػػػػالـ كافػػػػػة . فالػػػػػدوؿ األعضػػػػػاء فػػػػػي االتحػػػػػاد األوربػػػػػي مجتمعػػػػػة، 
 (46).( مميار دوالر سنويا  170نحو ) تنفق عمى الدفاع
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 2012-2001مؤشرات ارتفاع االنفاؽ العسكري االميركي مف 

 
الواليات المتحدة  المصدر : سيف نصرت توفيق الهرمزي ، مقتربات القوة الذكية كآلية من اليات التغيير الدولي ،

 111، ص 2114األميركية انموذجًا، أطروحة دكتوراه ، جامعة النهرين، 

واما في مجاؿ التكنولوجيا يمكف إدراؾ حقيقة ميمة وىي تمتع الواليات المتحدة بموقع الصدارة 
العالمية في امتبلؾ القدرات التقنية والتكنولوجية ، إذ انيا ت عد الدولة األسرع في مجالي االبتكار 

والبحوث ال يضاىيو أي واستغبلؿ التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتمتمؾ نظاما  لمعموـ والتكنولوجيا 
نظاـ أخر في العالـ، ويقدر ما تخصصو الواليات المتحدة سنويا  لمبحوث العممية والتطور التقني 

نيا ت نفق ما يزيد عمى ) ( 290مجموع ما تنفقو الدوؿ الصناعية السبع التي تمييا في الثروة. السيما وا 
%( مف البراءات 50لمبحث والتطوير وليا) %( مف النفقات العالمية40مميار دوالر، ىكذا فيي تمثل)

%( مف المنشورات العممية العالمية، أمريكية وأكثر مف نصف األقمار 30المودعة في العالـ، وأف)
%( مف الذيف فازو بجائزة نوبل في الكيمياء و العموـ واالقتصاد، 90الصناعية، ىي أمريكية، واف )

 (47).ىـ أمريكاف
لعالية فقد احتمت الواليات المتحدة األمريكية المركز األوؿ مف حيث اما في مجاؿ التكنولوجيا ا

التقدـ التكنموجي ، ففي أنتاج االلكترونيات تقدر استحواذ الواليات المتحدة األميركية لوحدىا بنسبة 
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%( لمياباف ، أما ما يخص أنتاج البرامج وتطويرىا فتعد الواليات المتحدة اكبر 27%( مقابل )40)
%( مف حجـ اإلنتاج العالمي، تمييا االتحاد 45رمجيات في العالـ إذ يتجاوز إنتاجيا إلى )منتج لمب

 %(.18%( والياباف واليند بنسبة )23األوربي بنسبة) 
إمػػػػػػا عمػػػػػػى صػػػػػػعيد التكنولوجيػػػػػػا العسػػػػػػكرية فيػػػػػػي تمتمػػػػػػؾ مجمعػػػػػػا  صػػػػػػناعيا  ضػػػػػػخما ، إذ يعمػػػػػػل 

والمعمومػػػػػػاتي ، فيػػػػػػـ يعممػػػػػػوف  %( مػػػػػػف الميندسػػػػػػيف فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ التكنولػػػػػػوجي30فيػػػػػػو أكثػػػػػػر مػػػػػػف)
دخػػػػػػاؿ التقنيػػػػػػات االلكترونػػػػػػي فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ العسػػػػػػكري ليظيػػػػػػر لػػػػػػدينا مػػػػػػا يسػػػػػػمى  عمػػػػػػى التطػػػػػػوير وا 
باألسػػػػػػمحة الذكيػػػػػػػة واألسػػػػػػمحة ذات الػػػػػػػتحكـ مػػػػػػف بعػػػػػػػد والطػػػػػػػائرات بػػػػػػدوف طيػػػػػػػار، وىػػػػػػو مػػػػػػػا جعميػػػػػػػا 

لقػػػوة أفضػػػل مػػػف ناحيػػػة تقميػػػل الخسػػػائر البشػػػرية مػػػف ناحيػػػة والدقػػػة فػػػي إصػػػابة اليػػػدؼ فضػػػبل عػػػف ا
 (48).التدميرية إلى جانب تقميل نسبة األنفاؽ

والقػػػػػدرو كػػػػل ىػػػػػذه االرقػػػػػاـ تعطػػػػػي فكػػػػػرة وواقػػػػػع حتمػػػػػي بػػػػػاف المكانػػػػػة تعتمػػػػػد عمػػػػػى المقومػػػػػات  
واف الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة االميركيػػػػػػػة رغػػػػػػػـ عمػػػػػػػى توظيفيػػػػػػػا تجػػػػػػػاه الفواعػػػػػػػل الدوليػػػػػػػة وغيػػػػػػػر الدوليػػػػػػػة ،

ت الػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػب تحػػػػػػػػػديات القػػػػػػػػػوة االزمػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػادية والتوسػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػتمر بالقواعػػػػػػػػػد والتػػػػػػػػػدخبل
الصػػػػػػػػػاعدة المتمثمػػػػػػػػػة بالصػػػػػػػػػيف واالتحػػػػػػػػػاد االوربػػػػػػػػػي واليابػػػػػػػػػاف وروسػػػػػػػػػيا االتحاديػػػػػػػػػة وحتػػػػػػػػػى )الينػػػػػػػػػد 
والبرازيػػػػل ( فػػػػي االجػػػػل المتوسػػػػط فأنيػػػػا مػػػػا زالػػػػت تتمتػػػػع بمكانػػػػة سياسػػػػية ونفػػػػوذ كبيػػػػر فػػػػي النسػػػػق 

الناعمػػػػػة  الػػػػػدولي وىػػػػػي تحػػػػػاوؿ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى الوضػػػػػع القػػػػػائـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ ادوات سياسػػػػػات المكانػػػػػة
  .والخشنة والذكية
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 الخاتمة
حديػػػدا  فػػػي مجػػػاؿ تختمػػػف  خاتمػػػة ىػػػذا البحػػػث عػػػف البحػػػوث األخػػػرى فػػػي العمػػػوـ اإلنسػػػانية وت

مػػػػع كػػػػل  ـئتػػػػتبلحركيػػػػة  ديناميكيػػػػةقديمػػػػة لكنيػػػػا  مفػػػػاىيـ، الف ىػػػػذه الدراسػػػػة تبحػػػػث العبلقػػػػات الدوليػػػػة
ادي والعشػػػػريف الػػػػذي يعػػػػد قػػػػرف التقػػػػدـ ، ال سػػػػيما القػػػرف الحػػػػ فػػػػي النسػػػػق الػػػػدولي التطػػػورات الحاصػػػػمة

والثورة المعموماتية التي غزت العقوؿ ولـ تبقى لسيادة الدوؿ مف حدود اال حدودىا التقميدية  التكنموجي
التػػػي أتػػت بيػػػا نظريػػػة "مورجػػػانثو "  والطروحػػػات، وبالتػػالي فػػػاف دراسػػػتنا قامػػت بتحػػػديث ىػػػذه األفكػػار 

جػانثو" يتعػدى القػوة الماديػة الػى ر دنا اف مفيـو القػوة لػدى "مو الواقعية التي تقوـ عمى أساس القوة ، وج
، ىػذا مػف جيػة ،  اة والقيـ واالعػبلـ وكػل مػا يتصػل بيػاعمة التي تشمل الثقافالقوة المعنوية كالقوة الن

مف جية أخرى فاف مفيوـ القوة يأتي بمعاف كثيرة في العبلقات الدوليػة ، فيػو يػأتي تػارة بمعنػى القػدرة 
 .. الخ . والنفوذ السيطرة، وتارة يأتي بمعنى  يرالتأثعمى 

عمى تحديث التطبيقات عمى وحدات النظػاـ الػدولي بمػا يػتبلئـ وظػروؼ  احتوتكما اف دراستنا 
وواقػػع انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي وبػػزوغ يتطػػابق كػػل دولػػة فسياسػػة الػػدوؿ الخاسػػرة عمػػى سػػبيل المثػػاؿ 

التػػي انيػػارت عمييػػا  أيػػدولوجيتياولكػػف بغيػػر  ،ر والمكانػػةروسػػيا االتحاديػػة وسػػعييا الػػى اسػػتعادة الػػدو 
احبلميا ، وكذلؾ سياسة القوة المنتصرة والتوسع االستعماري تنطبق عمػى الواليػات المتحػدة األميركيػة 

مػػػػػتف البحػػػػػث ممػػػػػيء بالتحميػػػػػل والتوضػػػػػيح لنظريػػػػػة اف ، و وقػػػػػدرتيا عمػػػػػى تنمػػػػػيط األىػػػػػداؼ االدراكيػػػػػة 
وفػػق امثمػػة ونمػػاذج  الػػذي نعيشػػو فػػي عػػالـ اليػػوـاقػػع النظػػاـ الػػدولي ومػػدى فاعميتيػػا مػػع و  "مورجػػانثو"

 .  محددة 
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 المصادر
-، بيروت3ابو القاسـ الحسيف بف دمحم )الراغب االصفياني(، معجـ مفردات الفاظ القراف، دار الكتب العممية ، ط .1

 .2004لبناف ، 
، تشريف 265الدولية ، مجمة الوعي،ببل ، العدد أبو بكر عساؼ ، العولمة الثقافية ودورىا في تحقيق الييمنة    .2

 .2009الثاني 
احمد ثابت ، مكانة الواليات المتحدة في النظاـ العالمي : دور القوة والتوازف الدولي الجديد، مجمة السياسة    .3

 . 2008( ، يناير 171مصر، العدد)–الدولية ، القاىرة 
ركيا ودورىا في الساحة الدولية ، ترجمة : دمحم جابر ثمجي وطارؽ احمد داود اوغموا ، العمق االستراتيجي موقع ت   .4

 .2،2010ة لمدارسات بالتعاوف مع الدار العربية لمعمـو ناشروف ، طر عبد الجميل ، مركز الجزي
مصر،  –، القاىرة  1اسماعيل صبري مقمد ، العبلقات السياسية الدولية ، النظرية والواقع ،المكتبة االكاديمية، ط .5

2011 . 
  .1991، الكويت ، 3إسماعيل صبري مقمد ، العبلقات السياسية الدولية ، دراسة في األصوؿ والنظريات ، ط .6
اسماعيل صبري مقمد، نظريات السياسة الدولية ، دراسة تحميمية مقارنة ، منشورات ذات السبلسل، الكويت ،  .7

1987. 
،  1جية ادارة االزمات ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،طثامر كامل الخزرجي ، العبلقات السياسية الدولية واستراتي .8

 .2009االردف، –عماف 
لبناف،  –جماؿ الديف دمحم ابف منظور ، لساف العرب ، المجمد الخامس ، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت  .9
 .1997، 1ط
 .1997لبناف،  – ، بيروت1جماؿ الديف دمحم ابف منظور ، لساف العرب ، دار صادر لمطباعة والنشر،  ط .10
جوزيف س ناي ، القوة الناعمة ، وسيمة لمنجاح في السياسة الدولية، ترجمة :دمحم توفيق البجيرمي، مطبعة  .11

 . 2007، المممكة العربية السعودية،  1العبيكاف ، ط
12. ، العدد  حسف حرداف ، األزمة األوكرانية: بيف أوراؽ القوة الروسية والعجز الغربي ، أوراؽ سياسية ، الخرطـو
 .2014اذار  14، 22
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(، يناير 127حناف دويدار، الواليات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مجمة السياسة الدولية، العدد  ) .13
1997. 

 .2009لبناف ،  –خميل حسيف ، النظاـ العالمي الجديد والمتغيرات الدولية ، دار المنيل المبناني ، بيروت  .14
، 6المتحدة األميركية بيف القوة الصمبة والقوة الناعمة ، أوراؽ الجزيرة ، العدد رفيق عبد السبلـ ، الواليات  .15

2008 . 
ريياـ مقبل، مركب القوة: عناصر وأشكاؿ القوة في العبلقات الدولية، ممحق السياسة الدولية،  مؤسسة األىراـ،  .16

 2012،  189القاىرة ، العدد 
الـ اـ قيادة العالـ، ترجمة: عمر االيوبي ، دار الكتاب العربي ، زبيغبنو بريجنسكي ، االختيار السيطرة عمى الع .17

 .2004لبناف، –بيروت 
–، عماف 1سمماف عمي حسيف ، اميركا مف غسل العقوؿ الى استعباد القموب ، دار بيساف لمطباعة والنشر ، ط .18

 .2012األردف، 
، تشريف 42مجمة دراسات دولية، العدد سميـ كاطع عمي، مقومات القوة األمريكية واثرىا عمى النظاـ الدولي،  .19

 .2009االوؿ.
-19العراؽ ، -سيف نصرت توفيق ، مقومات المكانة األميركية ، مؤتمر جامعة جيياف الدولي األوؿ، أربيل   .20

 . 2014نيساف  24
ية ، سيف نصرت توفيق اليرمزي ، استراتيجية الواليات المتحدة االميركية واليات التغيير الدولي، دراسات سياس .21

 .2014،نيساف   4كمية العمـو السياسية ، جامعة تكريت ، العدد 
سيف نصرت توفيق اليرمزي ، الحرب االميركية عمى العراؽ ، الدوافع االستراتيجية واالبعاد االقتصادية ، دار  .22

 .2014لبناف، –،  بيروت 1روافد لمطباعة ،ط
مف اليات التغيير الدولي ، الواليات المتحدة األميركية سيف نصرت توفيق اليرمزي، مقتربات القوة الذكية كآلية  .23

 .2014انموذجا ، أطروحة دكتوراه ، جامعة النيريف، بغداد، 
عامر ىاشـ عواد ، التحوؿ في العبلقات الروسية االميركية ، المجمة العربية لمعمـو السياسية ، الجمعية العربية  .24

 . 2010، ربيع  26حدة العربية، العدد لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الو 
 –، الرياض 1عبد الممؾ عبد العزيز المدني ، التطور التكنولوجي ودوره في عولمة السوؽ ، العبيكاف ، ط .25

 .2009المممكة العربية السعودية ، 
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تاريخ عمي عودة العقابي ، العبلقات الدولية ، العبلقات الدولية ، دراسة تحميمية في االصوؿ والنشأة وال .26
 .2010بغداد ،  –، العراؽ 1والنظريات ، دار الرواد لمطباعة والنشر، ط

الكسندر دوغيف، اسس الجيوبولتيكا، مستقبل روسيا الجيوبولتيكي، ترجمة: عماد حاتـ ، دار الكتاب الجديد  .27
 .2007ليبيا،  –، طرابمس 2المتحدة ،ط

عربي(، -انكميزي -العبلقات الدولية ، )انكميزي كميل حبيب و احمد عودي ، قاموس المفردات الدبموماسية و  .28
 .2010لبناف، –، طرابمس 1المؤسسة الحديثة لمكتاب، ط

 .2006لبناف ،  –، بيروت  1ليميا شيفتسوفا، روسيا بوتيف ، ترجمة : بساـ شيحا ، الدار العربية لمعمـو ، ط .29
والدولية ، دار النيضة العربية ، بيروت ناظـ عبد الواحد الجاسور ، موسوعة المصطمحات السياسية والفمسفية    .30

 . 2011، 1لبناف ، ط –
ىانس ـ. كريستنس و شانوف كايل: " القوى النووية في العالـ " مف كتاب )السنوي( التسمح ونزع السبلح واالمف  .31

 .2004لبناف ، -، بيروت 1الدولي : ترجمة : فادي حمود وآخروف ، مركز الدراسات الوحدة العربية ط
د مونكر، االمبراطوريات ، منطق الييمنة العالمية مف روما القديمة الى الواليات المتحدة االمريكية ، ىيرفري .32

( ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 28ترجمة: عدناف عباس عمي ، دراسات مترجمة العدد )
 .2008االمارات العربية المتحدة ،  –ابو ظبي 

قع التوازف الدولي بعد الحرب الباردة واحتماالتو المستقبمية، وزارة الثقافة ، الييئة العامة يامف خالد يسوؼ ، وا   .33
 .2011، 2السورية لمكتاب، ط

34. Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, New York: Palgrave 
MaCmillan, 2003). 

35. Peter Gellman,Hans J. Morgenthau and the Legacy of Political Realism, edition 3, 
2005. 

36. Richard L. Armitage and Joseph s. Nye, Jr. CSIS Commission on SMART 
POWER.. A smarter, more secure America, Center for Strategic and International 
Studies, Washington, D.C-US,2007-2008. 

37. Army war collage , war National policy and strategy , volume III , Pennsylvania , 
USA : 1992  
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 حاـز البببلوي ،  القوة الناعمة لمنظاـ النقدي الدولي: .38
http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID 

 موقع ماكدونالدز الرسمي :  .39
http://www.mcdonalds.co.il/ar 

 اليوامش

                                                           
(1)

ػٕدح انؼمبثٙ ، انؼاللبد انذٔنٛخ ، انؼاللبد انذٔنٛخ ، دساعخ رذهٛهٛخ فٙ االصٕل ٔانُشؤح ٔانزبسٚخ  د. ػهٙ  

 .16، ص 0212ثغذاد ،  –، انؼشاق 1داس انشٔاد نهطجبػخ ٔانُشش، طٔانُظشٚبد ، 

(0)
 –َبظى ػجذ انٕادذ انجبعٕس ، يٕعٕػخ انًصطهذبد انغٛبعٛخ ٔانفهغفٛخ ٔانذٔنٛخ ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ ، ثٛشٔد   

 .682، ص ص  0211، 1نجُبٌ ، ط

(3)
، 1نجُبٌ، ط –داس صبدس نهطجبػخ ٔانُشش، ثٛشٔد  جًبل انذٍٚ دمحم اثٍ يُظٕس ، نغبٌ انؼشة ، انًجهذ انخبيظ ،  

 .349، ص 1991

(4)
ػشثٙ(، -اَكهٛض٘-د . كًٛم دجٛت ٔ ادًذ ػٕد٘ ، لبيٕط انًفشداد انذثهٕيبعٛخ ٔانؼاللبد انذٔنٛخ ، )اَكهٛض٘  

 .413-410، ص ص 0212نجُبٌ، –، طشاثهظ 1انًؤعغخ انذذٚثخ نهكزبة، ط

(5)
لبد انغٛبعٛخ انذٔنٛخ ٔاعزشارٛجٛخ اداسح االصيبد ، داس يجذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ د. ثبيش كبيم انخضسجٙ ، انؼال  

 .013، ص 0229االسدٌ، –،  ػًبٌ 1،ط

(6) Army war collage , war National policy and strategy , volume III , Pennsylvania , USA : 
1992 . P.3 

(1)
، ص 0229نجُبٌ ،  –انًزغٛشاد انذٔنٛخ ، داس انًُٓم انهجُبَٙ ، ثٛشٔد د. خهٛم دغٍٛ ، انُظبو انؼبنًٙ انجذٚذ ٔ  

45. 

(8)
 .46انًصذس َفغّ ، ص   

(9)
 . 46ُٚظش : د. دغٍٛ ػذَبٌ ، يصذس عجك ركشِ ، ص   

(12)
ادًذ دأد أغهٕا ، انؼًك االعزشارٛجٙ يٕلغ رشكٛب ٔدٔسْب فٙ انغبدخ انذٔنٛخ ، رشجًخ : دمحم جبثش ثهجٙ   

 .43، ص  0جذ انجهٛم ، يشكض انجضٚخ نهذاسعبد ثبنزؼبٌٔ يغ انذاس انؼشثٛخ نهؼهٕو َبششٌٔ ، طٔطبسق ػ

(11)
عٛف َصشد رٕفٛك انٓشيض٘، يمزشثبد انمٕح انزكٛخ كآنٛخ يٍ انٛبد انزغٛٛش انذٔنٙ ، انٕالٚبد انًزذذح األيٛشكٛخ   

 .00، ص 0214إًَرجب ، أطشٔدخ دكزٕساِ ، جبيؼخ انُٓشٍٚ، ثغذاد، 

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID
http://www.mcdonalds.co.il/ar
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(10)

اعًبػٛم صجش٘ يمهذ، َظشٚبد انغٛبعخ انذٔنٛخ ، دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ ، يُشٕساد راد انغالعم ، انكٕٚذ ،   

 .00، اٚضبً: عٛف َصشد رٕفٛك انٓشيض٘ ، يصذس عجك ركشِ ، ص  11، ص1981

(13)
، داس انكزبة انؼشثٙ ،  صثٛغجُٕ ثشٚجُغكٙ ، االخزٛبس انغٛطشح ػهٗ انؼبنى او لٛبدح انؼبنى، رشجًخ: ػًش االٕٚثٙ  

 .1، ص 0224نجُبٌ، –ثٛشٔد 

(14)
عٛف َصشد رٕفٛك انٓشيض٘ ، انذشة االيٛشكٛخ ػهٗ انؼشاق ، انذٔافغ االعزشارٛجٛخ ٔاالثؼبد االلزصبدٚخ ، داس   

 .138، ص 0214نجُبٌ، –،  ثٛشٔد 1سٔافذ نهطجبػخ ،ط

(15)
نؼبنًٛخ يٍ سٔيب انمذًٚخ انٗ انٕالٚبد انًزذذح االيشٚكٛخ ُٚظش: ْٛشفشٚذ يَٕكش، االيجشاطٕسٚبد ، يُطك انًُٓٛخ ا 

( ، يشكض االيبساد نهذساعبد ٔانجذٕس االعزشارٛجٛخ، اثٕ 08، رشجًخ: ػذَبٌ ػجبط ػهٙ ، دساعبد يزشجًخ انؼذد ) 

 .33-05. ص ص 0228االيبساد انؼشثٛخ انًزذذح ،  –ظجٙ 

(16)
ح فٙ انؼاللبد انذٔنٛخ، يهذك انغٛبعخ انذٔنٛخ،  يؤعغخ األْشاو، سٚٓبو يمجم، يشكت انمٕح: ػُبصش ٔأشكبل انمٕ    

 .9، ص 0210،  189انمبْشح ، انؼذد 

(17)
 Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, New York: Palgrave 

MaCmillan, 2003), p .145. 

(18)
جٕصٚف ط َب٘ ، انمٕح انُبػًخ ، ٔعٛهخ نهُجبح فٙ نًضٚذ يٍ انزفبصٛم دٕل يٕضٕع انمٕح انُبػًخ ُٚظش :   

. ص ص 0221، انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ،  1انغٛبعخ انذٔنٛخ، رشجًخ :دمحم رٕفٛك انججٛشيٙ ، يطجؼخ انؼجٛكبٌ ، ط

01-08 

(19)
 د. دبصو انججالٔ٘ ،  انمٕح انُبػًخ نهُظبو انُمذ٘ انذٔنٙ:  

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID 

(02)
يُٓى فٙ انٕالٚبد  130222دٔنخ فٙ أسجبء انؼبنى )أكثش يٍ  118فشع يُزششح فٙ  350222ُْبنك يب ٚمبسة ال   

 انشعًٙ :  انًزذذح(نًضٚذ يٍ انزفبصٛم ُٚظش: يٕلغ يبكذَٔبنذص

http://www.mcdonalds.co.il/ar/ 

(01)
–، ػًبٌ 1عهًبٌ ػهٙ دغٍٛ ، ايٛشكب يٍ غغم انؼمٕل انٗ اعزؼجبد انمهٕة ، داس ثٛغبٌ نهطجبػخ ٔانُشش ، ط  

 .34، ص 0210األسدٌ، 

(22)
 Richard L. Armitage and Joseph s. Nye, Jr. CSIS Commission on SMART POWER.. 

A smarter, more secure America, Center for Strategic and International Studies, 

Washington, D.C-US,2007-2008.pp.22-23. 

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID
http://www.mcdonalds.co.il/ar/
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(03)

 ٔانٛبد االيٛشكٛخ انًزذذح انٕالٚبد اعزشارٛجٛخ ، انٓشيض٘ رٕفٛك َصشد عٛفعٛف َصشد رٕفٛك انٓشيض٘ ،   

 .9ص  ،0214 ، 4 انؼذد ، ركشٚذ جبيؼخ ، انغٛبعٛخ انؼهٕو كهٛخ ، عٛبعٛخ دساعبد انذٔنٙ، غٛٛشانز

(24)
 .97إسماعيل صبري مقلد ، نظريات السياسة الدولية ، مصدر سبق ذكره ، ص   

(05)
، 1991، انكٕٚذ ، 3د. إعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، انؼاللبد انغٛبعٛخ انذٔنٛخ ، دساعخ فٙ األصٕل ٔانُظشٚبد ، ط  

 . 083ص 

(06)
، رششٍٚ 065أثٕ ثكش ػغبف ، انؼٕنًخ انثمبفٛخ ٔدٔسْب فٙ رذمٛك انًُٓٛخ انذٔنٛخ ، يجهخ انٕػٙ ،ثال ، انؼذد   

 .44-43، ص ص 0229انثبَٙ 

(01)
 .82إعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ ،. يصذس عجك ركشِ ،ص   

(08)
نشٔعٛخ االيٛشكٛخ ، انًجهخ انؼشثٛخ نهؼهٕو انغٛبعٛخ ، انجًؼٛخ انؼشثٛخ ػبيش ْبشى ػٕاد ، انزذٕل فٙ انؼاللبد ا  

 .93.ص  0212، سثٛغ  06نهؼهٕو انغٛبعٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ يشكض دساعبد انٕدذح انؼشثٛخ ، انؼذد 

(09)
انكغُذس دٔغٍٛ، اعظ انجٕٛثٕنزٛكب، يغزمجم سٔعٛب انجٕٛثٕنزٛكٙ، رشجًخ: ػًبد دبرى ، داس انكزبة انجذٚذ   

 .315ٔ 310. ص ص 0221نٛجٛب،  –، طشاثهظ 0نًزذذح ،طا

(32)
 .421انكغُذس دٔغٍٛ، اعظ انجٕٛثٕنزٛكب، يصذس عجك ركشِ ، ص   

(31)
ٚبيٍ خبنذ ٚغٕف ، ٔالغ انزٕاصٌ انذٔنٙ ثؼذ انذشة انجبسدح ٔادزًبالرّ انًغزمجهٛخ، ٔصاسح انثمبفخ ، انٓٛئخ انؼبيخ   

 .021، ص 0211، 0انغٕسٚخ نهكزبة، ط

(30)
. ص 0226نجُبٌ ،  –، ثٛشٔد  1نٛهٛب شٛفزغٕفب، سٔعٛب ثٕرٍٛ ، رشجًخ : ثغبو شٛذب ، انذاس انؼشثٛخ نهؼهٕو ، ط  

46. 

(33)
د. دغٍ دشداٌ ، األصيخ األٔكشاَٛخ: ثٍٛ أٔساق انمٕح انشٔعٛخ ٔانؼجض انغشثٙ ، أٔساق عٛبعٛخ ، انخشطٕو ،   

 .8، ص 0214اراس  14، 00انؼذد 

(34)
 .81ًبػٛم صجش٘ يمهذ، َظشٚبد انغٛبعخ انذٔنٛخ، يصذس عجك ركشِ ، ص ُٚظش : إع 

 Peter Gellman,Hans J. Morgenthau and the Legacy of Political Realism, edition 3, 

2005,pp123-124. 

(35)
 .84-81ُٚظش : إعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ ، يصذس عجك ركشِ، ص ص     

(36)
، يصذس عجك د رٕفٛك انٓشيض٘ ، اعزشارٛجٛخ انٕالٚبد انًزذذح االيٛشكٛخ ٔانٛبد انزغٛٛش انذٔنٙعٛف َصش  

 .10-9ص ص ركشِ، 

(31)
. اٚضبً: اعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، انؼاللبد انغٛبعٛخ انذٔنٛخ ، 83إعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، يصذس عجك ركشِ، ص    

 .055، ص  0211يصش ، –، انمبْشح  1انُظشٚخ ٔانٕالغ ،انًكزجخ االكبدًٚٛخ، ط
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(38)

 .83إعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ ،يصذس عجك ركشِ، ص   

(39)
، 6سفٛك ػجذ انغالو ، انٕالٚبد انًزذذح األيٛشكٛخ ثٍٛ انمٕح انصهجخ ٔانمٕح انُبػًخ ، أٔساق انجضٚشح ، انؼذد   

خ نهُجبح فٙ انغٛبعخ انذٔنٛخ ، رشجًخ :دمحم . اٚضبً: جٕصٚف ط َب٘ ، انمٕح انُبػًخ ، ٔعٛه30-09، ص ص 0228

 32. ص 0221، انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ، 1رٕفٛك انججٛشيٙ، يطجؼخ انؼجٛكبٌ ، ط

(42)
 .ص1991نجُبٌ،  –، ثٛشٔد 1جًبل انذٍٚ دمحم اثٍ يُظٕس ، نغبٌ انؼشة ، داس صبدس نهطجبػخ ٔانُشش،  ط  

106. 

(41)
-، ثٛشٔد3ت االصفٓبَٙ(، يؼجى يفشداد انفبظ انمشاٌ، داس انكزت انؼهًٛخ ، طاثٕ انمبعى انذغٍٛ ثٍ دمحم )انشاغ  

 .013.ص 0224نجُبٌ ، 

(40)
 .84اعًبػٛم صجش٘ يمهذ ، َظشٚبد انغٛبعخ انذٔنٛخ دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ ،يصذس عجك ركشِ .ص  

(43)
 . .85-84ص  انًصذس َفغّ ، ص  

(44)
، رششٍٚ 40ثشْب ػهٗ انُظبو انذٔنٙ، يجهخ دساعبد دٔنٛخ، انؼذد عهٛى كبطغ ػهٙ، يمٕيبد انمٕح األيشٚكٛخ ٔا 

. عٛف َصشد رٕفٛك ، يمٕيبد انًكبَخ األيٛشكٛخ ، يؤرًش جبيؼخ جٛٓبٌ انذٔنٙ 161-162، ص 0229االٔل.

 10، ص 0214َٛغبٌ  04-19انؼشاق ، -األٔل، أسثٛم 

(45)
، اٚضبً: ُٚظش: ْبَظ و. كشٚغزُظ 124، ص يصذس عجك ركشِ يمزشثبد انمٕح انزكٛخ ، عٛف َصشد رٕفٛك ،   

ٔ شبٌَٕ كبٚم: " انمٕٖ انُٕٔٚخ فٙ انؼبنى " يٍ كزبة )انغُٕ٘( انزغهخ َٔضع انغالح ٔااليٍ انذٔنٙ : رشجًخ : فبد٘ 

 . 939، ص0224نجُبٌ ، -، ثٛشٔد 1دًٕد ٔآخشٌٔ ، يشكض انذساعبد انٕدذح انؼشثٛخ ط

(46)
ذذح فٙ انُظبو انؼبنًٙ : دٔس انمٕح ٔانزٕاصٌ انذٔنٙ انجذٚذ، يجهخ انغٛبعخ ادًذ ثبثذ ، يكبَخ انٕالٚبد انًز  

 . 9. ص0228( ، ُٚبٚش 111يصش، انؼذد)–انذٔنٛخ ، انمبْشح 

(41)
(، ُٚبٚش 101ُٚظش : دُبٌ دٔٚذاس، انٕالٚبد انًزذذح ٔانًؤعغبد انًبنٛخ انذٔنٛخ، يجهخ انغٛبعخ انذٔنٛخ، انؼذد  )  

 .119.ص 1991

(48)
 –، انشٚبض 1جذ انًهك ػجذ انؼضٚض انًذَٙ ، انزطٕس انزكُٕنٕجٙ ٔدٔسِ فٙ ػٕنًخ انغٕق ، انؼجٛكبٌ ، طد. ػ 

 .111. اٚضبً : عٛف َصشد رٕفٛك انٓشيض٘ ، يصذس عجك ركشِ ، ص 44، ص 0229انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ، 


