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                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

 ومراكز القوى العاملية التغيري يف النظام الدويل
 -رؤية مستقبلية -

 م. د. محمد ميسر فتحي
 جامعة الموصل /كمية العموم السياسية 

Mohamed_myaser@yahoo.com 
 الممخص

يعد التغيير مف ابرز الظواىر التي تعترض مسارات وتفاعالت النظػاـ الػدوليم مػف  ػالؿ تهايرىػا 
في ىيكميتػو وبنيتػو التفاعميػض ف ػاًل عػف وداا و.داتػو. وينػتي التغييػر عمػا تاػكمو ات.ػداث والمتغيػرات 

دوافػ  وم.فػزات تو ػو  التي تايدىا البيئتيف الدا ميض واإلقميميض ف اًل عف البيئض الدوليض وما تولده مف
.ركض التغيير بات اه إي اد بيئض دوليض  ديدةم تتبناىا القوى العالميض الراغبض في التغيير سعيًا منيػا فػي 
 ماف مصػال.يا ووىػدافيا ف ػاًل عػف التعبيػر عػف قػدراتيا ومػدى تهايرىػا فػي إدارة التفػاعالت الدوليػض 

النظػػاـ الػػدولي ي ػػب وف تسػػبؽ بت.ميػػؿ لطبيعػػض وتو يييػػا. وبػػذلؾ فػػاف وي م.اولػػض مستاػػراؼ مسػػتقبؿ 
 التغيير والمتغيرات التي تسيـ في صيرورة التغيير والقوى المؤارة في ذلؾ النظاـ. 

 مستقبل القوى العالمية. -النظام الدولي -الكممات لمفتاحيه: التغيير
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 مقدمةال

يعد التغيير .ركض .تميض ممتصقو بالتفاعالت الدوليضم وتفر يا اتىداؼ والمصالح 
ف اًل  -مف نا.يض وف التغير ىو َمطمب . اري لمرقي والتقدـ -والتطمعات الُمعتبرة

عف طبيعض الظروؼ الم.ميض والدوليض ومست داتيام ومتغيُّرات إستراتي يض و رىم وقد 
القرف ال.ادي والعاريف بعدًا .يويًا في السياسض  اكتسبت ظاىرة التغيير م  مطم 

الدوليض تبعًا لما يايده النظاـ الدولي مف سرعض في التغيير وصيرورة معقدة في بنيتو 
دراؾ .ركتو وات اىاتيام ف اًل عف  وطبيعض تفاعالتو ووداا و.داتوم لذلؾ عّد التغيير وا 

ف وصناع القرار ل ماف مستقبؿ قيادتو وتو ييوم مف وولى اىتمامات القادة والمفكري
 وكار استقرارًا وومنًا. 

إف .ركض التغيير في سياسات وتفاعالت النظاـ الدولي ف اًل عف ىيكميتو لـ 
تنقط  منذ تاكيموم وذلؾ تبعًا لمتغيير في استراتي يات القوى العالميض وما ت.توي عميو 

اير لسابقو ووكار انس امًا مف إمكانيات وقدرات تدف  بيا م تراح وداا استراتي ي مغ
م  تطمعات ووىداؼ تمؾ القوىم وبذلؾ عّد التغيير سمض وساسيض مف سمات النظاـ 

 الدولي.
وقد يبدو التغيير في النظاـ الدولي باست ابض القوى العالميض لمعطيات  ديدةم وو 
يكوف عبارة عف طمو.ات وتطمعات م تمفض تؤدي إلى ا تالؿ الاوابت الراس ض 

عات السابقض ومف اـ تولد وفكارا  ديدة تغير مف الفكر امستراتي ي وتن  وم والقنا
وىو ما يدف  بالقوى الكبرى إلى إي اد آليات وودوات  ديدة إلدارة تفاعالتيام وم.اولض 
إكسابو ماروعيضم وو إعطاا وو توفير مبررات عقالنيض لمتغيير والت.وؿ الذي ترغب بو 

الدوليض وما يمكف توظيفو ل دمض ذلؾ التغيير. ولكي  مف  الؿ الوقائ  والمتغيرات
يكوف التغيير .قيقيًا ومقبوًم ينبغي وف َين بط بهطر مف اتعراؼ والارائ  والقوانيف 

 الدوليض.
تنب  وىميض ب.انا مف دراسض ورصد ظاىرة التغيير وتفسير استمرارىا  أهمية البحث:

دف  .ركض التغييرم لموصوؿ إلى التنبؤ في النظاـ الدوليم ومدى تهاير المتغيرات في 
 بمستقبؿ النظاـ الدولي والقوى العالميض التي ستت.كـ في تفاعالتو.
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انطوى الب.ث عمى العديد مف اتىداؼ والمتمامضم بتو يح مفيوـ  هدف البحث:
التغيير وتميزه عف مفيـو التغيرم ف اًل عف التعريؼ بنظرياتو ودوافعو. كذلؾ التهكيد 

ض التغيير في اكؿ العالقات الدوليض وفي طبيعض النظاـ الدولي ف اًل عف عمى .تمي
مراكز القوى العالميض. فالتغيير الذي ي.دث في النظاـ الدولي قد م يؤدي إلى تغيير 

والتي ودت إلى تغيير طبيعض  2001ويموؿ  11في مراكز القوى العالميضم ماؿ و.داث 
تغير مراكز قواه العالميض. كما ييدؼ الب.ث إلى تفاعالت النظاـ الدولي ولـ تؤدي إلى 

 الوقوؼ عمى ادوار القوى العالميض واستراتي ياتيا في امست ابض لمتغيير وو مقاومتو.
تمامت إاكاليض ب.انا بالتساؤؿ: ماىي الكيفيض التي ست.دد مستقبؿ  إشكالية البحث:

 دولي ومتغيراتو؟.مراكز القوى العالميض تبعًا لصيرورة التغيير في النظاـ ال
انطمقت فر يض الب.ث مف فكرة مفادىام إف النظاـ الدولي  فرضية البحث:

المعاصر يمر في مر.مض تغيير .قيقض تؤكد بروز قوى عالميض  ديدة تاترؾ بات اه 
دف  صيرورة التغيير ن.و بناا وو تاكيؿ نظاـ دولي يرتكز عمى وسس مف الاراكض 

ستراتي يض التعاوف وتفادي ال صراعات والت الؼ في ما بينيـم و مف ىيكميض تتسـ وا 
بتعدد القطبيضم  اصض م  ترا   تهاير القوة اتمريكيض وما استتب  ذلؾ مف تقميص 
دورىا ونفوذىا العالميم مقابؿ نيوض العديد مف القوى العالميض باتعباا والمسؤوليات 

ا ودور إستراتي يض فاعمض في العالميضم تبعًا لما ت.ققو مف تنميض وتقدـ ي.تـ عمييا ودا
 م اؿ السياسض العالميض .فاظًا عمى وىدافيا ومصال.يا.

تـ است داـ  ل.ؿ إاكاليض الب.ث والوقوؼ عمى ص.ض فر يتو مناهج البحث:
 المنيي الوصفي الت.ميميم والمنيي ومستارافي ام.تمالي المستقبمي.

 م وكما يهتي:تـ تقسيـ الب.ث إلى االث مطالب رئيسض هيكمية البحث:
 دالالت التغيير ونظرياته. -المطمب األول 
 طبيعة وآلية التغيير في النظام الدولي. -المطمب الثاني 
 مستقبل مراكز القوى الدولية في النظام الدولي.  -المطمب الثالث
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 المطلب األول

 دالالت التغيير وهظرياته

غالبًا ما ن د إف التغيير مقترنا بمعاني عدة والتي تاير إلى .الض الت.وؿ وو 
امنتقاؿ مف .الض إلى و رى وىي م رد وصؼ ل.الض التغيير وليس تعبير .قيقي لما 
ينطوي عميضم وقد تعبر عف ترا   وو تطور واستقرار وو عدـ استقرارم كامبتكار 

از اتىداؼ يعبر عف .الض تغيير وقد يكوف والت.وؿ والت.ديث وكذلؾ الن اح في ان 
 زِا وو كميم وقد يكوف ىادئا فال يت اوز اإلصالحم وقد يكوف مفا ئا وعنيفا فيقفز 
إلى مستوى الاورة وفي  مي  المستويات. ولمتعرؼ عمى دممت التغيير سنتطرؽ إلى 

 مفيومو ودواعي .دواو ونظرياتو.
 الفرع االول

 معهى التغيير

التغيير في المغض كما قدمو ابف منظور في لساف العرب بهنو"  ْعؿ يهتي معنى 
الايا عمى غير ما كاف عميو" وو إ.داث ايا لـ يكف مف قبؿ بنفس الصورة التي 

وىو صيغض مبالغض مف الفعؿ )غّير( وتنطوي عمى  .(1)وصبح عمييا بعد التغيير
نى انتقاؿ الايا مف والااني بمع -اتوؿ يعني إ.داث ايا لـ يكف مف قبؿ-معنييف

.الض إلى و رىم فالمعنى اتوؿ يت مف التغيير امستراتي ي بينما الااني يعبر عف 
. كما ورد ذكر التغيير في القراف (2).الض التطور وو الترا   في ظاىرة قائمض فعالً 

َ ْمِفِو َيْ.َفُظوَنُو ِمْف الكريـ بقوؿ ا سب.انو وتعالى: ﴿ َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف 
َذا َوَراَد المَُّو ِبَقْوـٍ  ـْ َواِ   ُسوًاا َفاَل َوْمِر المَِّو ِإفَّ المََّو َم ُيَغيُِّر َما ِبَقْوـٍ َ.تَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَهْنُفِسِي

ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمْف َواٍؿ ﴾ َمَردَّ َلُو َوَما َلُي
تبارؾ  -. وتدؿ اآليض الكريمض عمى وف ا (3)

م ومف ارٍّ إلى  -وتعالى  بكماؿ عْدلو وِ.كمتوم م ُيغيِّر ما بقوـ مف  ير إلى ارٍّ
 يرم ومف ر اا إلى ادَّةم ومف ادة إلى ر اام .تى يغيِّروا ما بهنفسيـم فإذا كانوا 

                                                           

 .82م ص 2(م ط1993ابف منظورم لساف العربم دار إ.ياا التراث العربيم ) بيروتم  (1)
 .21(م ص 2012وائؿ م.مد إسماعيؿم التغيير في النظاـ الدوليم مكتبض السنيوريم )بغدادم ( 2)
 (.11القراف الكريـم سورة الرعدم اآليض )  (3)
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في صالح واستقامض وَغيَّروام َغيَّر ا عمييـ بالعقوبات والنَّكباتم والادائد وال دبم 
 والتفرُّؽ.  والق.ط

والتغيير ي تمؼ عف معنى التُغيرم فات ير يدؿ عمى .الض الت.وؿ التي تصيب 
الم تمعات والبيئض الطبيعيض )وي .الض الت.وؿ الطبيعيض ماؿ النمو والتطور( والتي تتـ 
باكؿ م إرادي وقد يكوف تطورًا وو ترا عًام في .يف اف التغيير يكوف بداف  وو 

 (1)ط ليا مف قبؿ قوى التغييرم ودائمًا يعبر عف .الض تطور وتقدـ.است ابض إراديض م ط
كما اف التغيير بعّده مصطمً.ا قيمي و انب اتف ميض فيو ور حم وبمعنى ذلؾ 
ي ب وف يتـ ن.و اتف ؿ والتقدـ مقارنض بالت ارب السابقضم وقد ورد معنى التغيير في 

نباط التصرُّفات ال.اليَّض المطموبض في اإلطار اإلداري بهنو: "عمميض ت.ميؿ الما ي مست
المستقبؿ"م وو "الت.وؿ مف نقطض التوازف ال.اليَّض إلى نقطض التوازف المستيدفضم وو مف 

. ويعني التغيير في العمـو (2).الض ا تالؿ التوازف إلى .الض التوازف المناود"
.الض  ديدةم إلى  -في المظير وو الم موف  -ام تماعيض بهنو: "الت.وؿ المم.وظ 

 .  (3)وقد تكوف .الض وف َؿ وو وسوو"
وفي المنظور السياسي يهتي التغيير بمعنى "الت.وؿ في الييكميض وو العممياتم وو 
اتىداؼ التي تؤار عمى توزي  وممارسات القوى ال.اكمض في الم تم "م وي.دث 

ض المتغيرةم وو عندما التغيير السياسي إما عند تواـؤ النظاـ م  المتطمبات ال ديدة والبيئ
ذا ما كاف لمتغيير السياسي تهاير واس   يفاؿ النظاـ في امستمرار فيستبدؿ به ر. وا 
ومستمر عمى الم تم م فمف الممكف إف يطمؽ عميو مصطمح "اورة"م إما عندما يكوف 
التغيير مفا ئ وغير دستوري ومياتي بتغيرات  ذريض في العالقات ام تماعيض يسمى 

الب"م وعندما يكوف التغيير السياسي سممي يطمؽ عميو "إصالح" ويمكف اعتباره بػ"امنق
                                                           

 .21إسماعيؿم المصدر السابؽم ص ( 1)
عياض عادؿم إدارة التغيير والموارد الباريض بمؤسسات امتصامتم  امعض ورقمضم كميض ال.قوؽ  (2)

 .32(م ص 2004والعمـو امقتصاديضم )ال زائرم 
م ب.ث مناور عمى ابكض Kaizen.نافي  وادم صناعض التغيير وونموذج إستراتي يض الكايزف  (3)

  http://www.static1.alukah.t/js/jquery.tools.min.js المعمومات 

http://www.static1.alukah.t/js/jquery.tools.min.js


 

 

114 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

 (1) مرادؼ لمتغيير الدستوري في القيادة.
التغيير  Robinsonوفي اإلطار امستراتي ي يعرؼ البا.ث امنكميزي روبنسوف 

بهنو "الت.رؾ مف الو   القائـ إلى و   مستقبمي وكار كفااة وفاعميضم وبذلؾ 
يير ىو تمؾ العمميض امي ابيض والتي تسير فييا اتو اع ن.و امستقرار فالتغ

  .(2)والتطور"

" York Pressوياير وستاذ التغيير والدراسات المستقبميض الفرنسي يورؾ برس "
إلى التغيير بهنو "عمميض  وىريض ومستمرة عمى مدى زمني طويؿ وي.دث نوعا ما مف 

التفاعالت المهلوفضم ويماؿ ذلؾ التغيير  وىر عمميض ام طرابات وو المقاطعض لسير 
امنتقاؿ سواا كاف عمى المستوى ال زئي وو الكمي إلى و   غير مسبوؽ في 

 . (3)التفاعالت واتداا"
ومف ىذا المنطمؽ نرى إف التغيير امستراتي ي ينطوي عمى عالقض وايقض الصمض 

مبتكار وساليب  ديدة في التفاعالت بالمستقبؿم وُيسبؽ بتفكير وت طيط استراتي ييفم 
وتطبيقيا وفؽ  طط منتظمض وبصورة تعاونيض وغالبًا ما ي.تاج التغيير امستراتي ي 
إلى قيادة واعيض ومتميزة تمتمؾ الرؤيض واإلرادة. وي طئ َمف يظف وف التغيير 

ض الفعؿ و رد الفعؿم فيو عمميض ديناميكي امستراتي ي عمميض ميكانيكيض منطمقض مف
ابتكاريو تراكميض تص.ي.يض تنتي عف مصم.وم وتكوف ذات مسارات متعددةم وقد ته ذ 

ومف اـ فإف التغيير امستراتي ي الاامؿ ب.ا و إلى قيادة تتميز  .(4)وقتًا طويالً 
 -ب اصيتيف وساسيتيف:

اتولى: ونيا تتوفر عمى عمؽ فكري استراتي ي تنبؤي م يكوف إم ت ؿ لمستوى 
                                                           

فت.ي اياب الديفم المصطم.ات السياسيض وامقتصاديضم مؤسسض اقرو لمنار والتوزي م ( 1)
 .85م ص  2011القاىرةم

 .20(م ص 1996تركي ابراىيـم ىندسض التغييرم دار المعارؼم) القاىرةم 2))
 .6(م ص 2005يورؾ برسم إدارة التغييرم مكتبض لبناف نااروفم )بيروتم  (3)
الت.ديات وامستراتي يات لممدراا المعاصريفم دار -  ر مصباح إسماعيؿم إدارة التغيير (4)

 .94-93(م ص ص 2011ال.امدم )عمافم 
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 ض التي تنعكس مباارة عمى .ركض قوى التغييرم  دمض لمق ايا اإلنسانيض.القيـ السامي
الاانيض: ي ب وف تكوف قيادة سياسيض وم تمعيضم مف  الؿ الصرامض ال روريض 

 وال.كمض الالزمض لم.فاظ عمى و وح وصفاا ق يض التغيير ووفاقو المستقبميض.
 الفرع الثاني: دوافع التغييـــر

م كاف تغييرا ينطوي التغيير دائما  عمى متغيرات ودواف  تاكؿ .ركتوم وا 
وغير ىادؼم يبدد الوقت ويستنزؼ الموارد ويتسبب بماكالت كايرةم  -فو وياً 

ويصعب .صر وت.ديد دواف  التغييرم إذ ت تمؼ با تالؼ اىداؼ الدوؿ 
 مف وىميام ما يهتي:واستراتي ياتيا ومدى است ابتيا لتمؾ المتغيرات و 

وىنا يسعى القائد السياسي مف  الؿ رصد المتغيرات  ات الجيوسياسية:أواًل: المتغير 
السياسيض في النظاـ الدولي ال يوسياسيضم واقتناص الفرص التي تمكنو مف تهكيد 
موقفو وو استعادة مكانتو  لمتغيير ت اه ق يض ما. كما ي.دث ذلؾ في الموقؼ 

ه اتزمض كعنصر  غط الروسي مف اتزمض السوريضم والتي استطاعت وف توظؼ ىذ
 ( 1) ت اه الييمنض اتمريكيض بيدؼ استعادة مكانتيا الدوليض.

وترتبط بتطور المعارؼ واتفكار القوميض التي  الثقافية: -ثانيا: المتغيرات الفكرية
تسعى إلى استعادة دورىا السابؽ كروسيا وتركيام وو بناا دور عالمي  ديد كالصيف 

                                                           

()  يعرؼ مصطمح ال يوسياسيض بهنو عبارة عف " العالقض السببيض بيف ساسض القوة والف اا ال غرافيم
ومدى قػدرة صػان  القػرار عمػى إدراؾ وتوظيػؼ ذلػؾ الم ػاؿ فػي صػياغض إسػتراتي يتو الوطنيػض وت.ديػد 

نتػػاج التػػهاير الفاعػػؿ" وو ىو"ام.تيا ػػات السياسػػيض التػػي تتطمبيػػا الد ولػػض لتنمػػو .تػػى وىدافػػو القوميػػضم وا 
ولػػو كػػاف نموىػػا يمتػػد إلػػى مػػا وراا .ػػدودىا" ويعػػرؼ وي ػػا "دراسػػض تػػهاير السػػموؾ السياسػػي فػػي تغييػػر 
اتبعاد ال غرافيض لمدولض" إذ إف النظرة ال يوسياسػيض لػدى دولػض مػا تتعمػؽ بقػدرتيا عمػى وف تكػوف معبػًا 

عػػد المتغيػػرات ال يوسياسػػيض بهنيػػا فّعػػاًم فػػي ووسػػ  مسػػا.ض مػػف العػػالـ ال ا ػػ  لنفوذىػػا وسػػيطرتيا. وت
وطبيعػػض تفاعالتيػػا   ميػػ  العوامػػؿ والظػػواىر السياسػػيض المػػؤارة فػػي سػػموؾ ووداا و.ػػدات النظػػاـ الػػدولي

 ت اه بع يا البعض.
Julien Reynaud, Julien Vauday, Geopolitics in the International Monetary 

Fund, Centro de Investigación Latinoamérica Europa, (Documento de Tra-

bajo CILAE), 2007,p7. 
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ن.و تغيير منظومض القيـ التي ت.كـ النظاـ الدولي وانتزاع واليندم وتتر ـ بالسعي 
 .(1) امعتراؼ بيا كقوى كبرى مف القوى المييمنض عمى النظاـ الدولي

تنتي المتغيرات ام تماعيض داف  ن.و التغيير عندما  ثالثًا: المتغيرات االجتماعية:
عدد السكافم و بنسبض اي ابيضم ومف ابرز تمؾ المتغيرات التي تؤار في قوة الدوؿ ىي 

القوى العاممض ومستوى التنميض الباريض والتعميـ وكذلؾ نسبض انتاار اإلمراض ف اًل 
  .(2)عف الروح الوطنيض لمم تم 

وىي التي تنتي عف ام تالمت امقتصاديض الدوليض  رابعًا: المتغيرات االقتصادية:
العولمض مف العوامؿ الم.داض  وتاكؿ مؤارات تزمض ااممض تكوف دافعا لمتغيير. وتعتبر

لمتغيير كما تعد الدعامض اتساسيض لمتبدمت الف ائيض التي تؤار عمى الم امت 
السياسيض والتكنولو يض والعسكريض وفي الظواىر ام تماعيض كهوؿ عوامؿ التغيير 

  .(3)ال ار يض
وو منفردة عممًا إف تمؾ المتغيرات تدف  وت.فز .ركض التغيير سواا كانت م تمعًض  

وب.سب ادتيام ف اًل عف ذلؾ مدى است ابت القوى العاليض وتفاعميا م  تمؾ 
المتغيراتم وىؿ ىي مالئمض تىدافيا ومصال.يا وـ م؟ فإذا كانت مالئمض تكوف 
امست ابض لمتغيير قويض وفاعمض والعكس ص.يح. وكما ىو ال.اؿ في التغيير الذي 

الذي .دث بدواف  إيديولو يض واقتصاديضم وكانت .دث بعد انييار امت.اد السوفيتي و 
                                                           

(م مركز دراسات 20وليـ نصارم "روسيا كقوة كبرى"م الم مض العربيض لمعمـو السياسيضم العدد ) (1)
 .31-30(م ص ص 2008الو.دة العربيضم )بيروتم 

( 2  ( Serge Raynal, le Management par projets "Approche stratégique du 
changement", 3eme edition, Editions d’organisation,( paris, 2003), p39-40. 

م "التغيير التنظيمي كمد ؿ لمتكيؼ م  م.يط متغير"م الممتقى الدولي .وؿ اإلبداع الداوي الايخ( 3)
.مبم والتغيير التنظيمي في المنظمات ال.دياض كميض العمـو امقتصاديض وعمـو التسيير  امعض سعد د

 .49-47م ص  2010اذارم  13- 12ال زائرم
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امست ابض لمتغيير مف قبؿ الوميات المت.دة والغرب ف اًل عف اغمب دوؿ ووربا 
  .(1)الارقيض قويض وفاعمض

 
 الفرع الثالج

 هظريات التغيير
 تنازع في تفسير ظاىرة التغيير في البيئض الدوليض عدة رؤى ونظريات وىميا:

: والتي تعتمد في ت.ميميا عمى رصد إمكانيات التغيير  مف التقميديةالنظرية  -أوالً 
النظاـ القائـ. فالفواعؿ الدوليوف ي ادلوف طبقا إل.داايات ىذه الرؤيضم إف ن اح 
التغيير يعتمد عمى الن اح في استغالؿ التعامؿم مامما يعتمد عمى طبيعض الدور 

ىذه الرؤيض سقطت في ام تبار بهنيا  المهموؿ و.  و واإل رااات الدالض عميو. بيد وف
. وي (2)قدمت نتي ض مغايرة لما .صؿم تنيا ربطت التغيير بقياـ .رب عالميض االاض

إف التغيير لف ي.دث إم بقياـ .رب عالميض االاض وليذا فامت ىذه النظريض في تفسير 
 التغيير.

: ومفادىا إف العوامؿ السياسيض وعمى الرغـ مف سياسية -النظرية التكنو -ثانياً 
فاعميتيا لـ تكف ىي الو.يدة المت.كمض باتمر. ذلؾ مف التعامؿ الدولي وصبح 
م تمعي الفروض. لذا ركزت ىذه الرؤيض عمى امتالؾ القدرة عمى الت.كـ عف بعد 

ض لمتغيير. وىي بواسطض التكنولو يا التي تقدـ بدورىا الم.فزات واتدوات الفاعمض واليائم
مقتصرة بدواعييا عمى تفسير التغيير وكهنو م.صور في الاماؿ دوف ال نوب. 
وانعكس ىذا التقوق  عمى صال.ياتيا كرؤيض مفسرة لعمميض التغيير التي يمر بيا النظاـ 

  .(3)الدولي

                                                           

دارة التغيير)مقاربض في المقدمات("م م مض ق ايا سياسيضم منعـ العمار (1) م "التفكير امستراتي ي وا 
 .4(م ص 2010م  امعض النيريفم )بغدادم 22-21كميض العمـو السياسيضم العدداف 

 .49-47م المصدر السابؽم ص الايخ(2)
التكنولو يا ووارىا عمى القوى في العالقات الدوليضم دار كيواف -المعينيم ال.افات ال ديدة الد  (3)

 . 77م ص (2009لمطباعض والنارم )دماؽم
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: وىذه الرؤيض تعتمد في ترويي مفرداتيا عمى ما إستراتيجية-النظرية الجيو -ثالثاً 
و ات.داث مف م.ددات في توزي  مراكز القوة ال ديدة وونماط سموكيا. وتعتبر تؤسس

فروض ىذه الرؤيض انقالبا فكريًا وعممياتيًا عميقًا. ففي الوقت الذي اعتادت فيو 
المدارس الفكريض عمى التابث برد التغيير إلى عامؿ وا.د يدؿ عمى ممكنات القوة. 

ت ااممض ومتعددة وباليات تناوؿ مست.داضم اتمر فاف ىذه المدرسض ترد التغيير لمسببا
. ونرى إف ىذه النظريض ىي اتر ح في (1)الذي تعددت معو معايير قياس التغيير

 تفسير التغيير والتعامؿ معو.
: تنطمؽ مف فكرة وف تطور النظاـ امقتصادي وتغيير النظرية االقتصادية -رابعاً 

 ير الم تم  كميَا.الم تم  ايا .تميم وىو يدف  بدوره لتغي
: ويرى وص.اب ىذه النظريض إف التطور ايا .تميم وانو النظرية التطورية -خامساً 

مبد مف التغيير في كؿ ايا في وقت م.ددم وفي ظؿ ظروؼ معينضم وىو تغيير 
 ن.و ات.سف واتف ؿ.

: ترتكز عمى فكرة إف الم تمعات واإلمبراطوريات نظرية التغيير الوظيفي -سادساً 
كتمؾ التي واار -طور وتزدىر اـ ت تفي وتندارم واف التغيير يسير عمى سنف اابتضتت

إلييا ابف  مدوف عف تطور الم تمعاتم وي القوى الكبرى مبد إف تسير في طريؽ 
 .(2)التكوف ومف اـ الن ي وامزدىار فاليـر والاي و ض وامنتياا و يرا

ومف المال.ظ إف وغالب تمؾ نظريات طبقض عمى .امت التّغيير وو الت.ومت 
الييكميض والوظيفيض التي ايدىا النظاـ الدولي عمى امتداد .ركض التغيير بن ا.يا وو 
عدموم وم تزاؿ فاعمض في تفسير .ركض التغيير في النظاـ الدولي المعاصر سواا 

ال يواستراتي يض وو باكمو ال زئي كما ذىبت  باكمو الكامؿ كما ىو ال.اؿ في النظريض
ىي وكار اباتًا في تفسير إستراتيجية -النظرية الجيوالنظريات ات رى. ونرى إف 

 .ركض التغيير وذلؾ تنيا تم ا إلى دراسض الظاىرة باكؿ اامؿ وب مي  متغيراتيا.  

                                                           

 .3م المصدر السابؽم ص العمار (1)
 .37-36إسماعيؿم المصدر السابؽم ص ص  (2)
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 المطلب الثاهي

 طبيعة وآلية التغيير في الهظان الدولي

يتهتى نتي ض ( *)إف التغيير الييكمي او الوظيفي في النظاـ الدوليي طئ مف يظف 
فعؿ  زئي في ل.ظض مام ذلؾ وف التغيير يتطمب عمميض ااممض م تن زىا إم قوة 
تستطي  وف ت م  اإلرادات وتو.د ات اه عمميا وتكامؿ ودائيا امستراتي ي مف  الؿ 

ؿ  طط التغيير والظروؼ عمميض تفكير استراتي ي يوفر الاموليض مستيعاب ك
الم.تممض في البيئتيف الدا ميض وال ار يضم إذ اف التفكير امستراتي ي يسيـ في ان از 
التغيير تالزما وتكامال وتناسقا وترابطام وي.قؽ توازنًا بيف  مي  المصالح مف  الؿ 
إنتاج فكر إبداعي يغطي كؿ الم امت العمميض والمعرفيض والعمميض. وىو ما يعطي 

 .(1)صورة عف تاكؿ قوى التغيير في النظاـ الدولي و.ركتيا
اندفعت مدارس العالقات الدوليض في تفسير ظاىرة التغيير في بنيض النظاـ  وقد

الدولي مف منطمقات ورؤى متباينضم بيدؼ التوصؿ إلى قواعد اابتض تساعد القادة 
ينظر  -وصناع القرار في التنبؤ ب.ركض التغيير وكيفيض التعامؿ معيام وكما يهتي:

 (1)الم طط رقـ
  

                                                           

(* )
 

ذات  الفواعػؿ بػيف والعالقػات التفػاعالت ونمػاط يماػؿ ونػو "ايسػت الػدولي: عرفػو مػوريس النظػاـ 
 عػف عبػارة" ولتػز بهنػو كينيػث" كمػا عرفػو م.ػدد" وقػت  الؿ تتوا د الدوؿ(التي(اتر يض الطبيعض
 بنيافم ومف وو ىيكؿ مف النظاـ نا.يض يتكوف فمف بينيام فيما تتفاعؿ التي الو.دات مف م موعض
 مػف  م موعػض و ػود " بهنػو عرفو فقد  "كابمف مارتف" وما ."معيا تتفاعؿ و.دات مف و رى نا.يض
 مظػاىر امنتظػاـ وت.ػدد الػدوؿم بيف العالقات عمؿ التي ت.كـ رابطضتالم والمعايير والقيـ القواعد
 ككػؿ يعمػؿ الذي الم موع ونو" "ربابورت وناتوؿ" الزمف" ويعرفو مف معينض فترة  الؿ فييا وال مؿ
و روبػرت بالتسػغرابم النظريػات المت ػاربض ات زاا".  يمس دورتػي  بيف المتبادؿ امعتماد نتي ض

فػػػي العالقػػػات الدوليػػػضم تر مػػػض وليػػػد عبػػػد ال.ػػػيم المؤسسػػػض ال امعيػػػض لمدراسػػػات والناػػػر والتوزيػػػ م 
 .79-77(م ص ص 1985)بيروتم 

مبارؾ الموساويم التفكير امستراتي ي وقيادة التغيير السياسيم ب.ث مناور عمى ابكض  (1)
  http://www.aljamaa.net/ar/document/48462.shtml        المعمومات الدوليض

http://www.aljamaa.net/ar/document/48462.shtml
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  ثفاعل قوى الحغيير
ً
 )جعاوها

ً
وثنافسا

 وإلامكاهيات ثوفر القدرات
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: تعتقد ىذه المدرسض بهف التغيير ناتي عف ظيور قوى دوليض ليا  المدرسة الواقعيةأ.
دامض ىذه المتغيرات  مف سموكيات  القدرة عمى تس ير المتغيرات الدوليض لصال.يا وا 
سياسيض واقتصاديض وتكنولو يض ل ماف وصوليا إلى مركز ميـ عمى سمـ القوى الفاعمض 

انيض المااركض في صياغض رؤيض م.دده في النظاـ الدوليم إذ يوفر ليا ىذا المركز ومك
  .(1)لمنظاـ الدولي الذي ىي  زا منو

: وتذىب ىذه المدرسض إلى توظيؼ عامؿ الزمف المستقبمي في  المدرسة السموكيةب.
تفسير ظاىرة التغييرم وونيا تعبر عف تفاعالت و.دات النظاـ السياسي الدولي التي 

ليض الم تمفض مف ا ؿ الوصوؿ إلى رؤيض تممؾ القدرة عمى امست ابض لألفعاؿ الدو 
مستقبميض باكؿ العالقات الدوليض المقبمض دا ؿ النظاـم وم  ذلؾ فهف ىناؾ عدة 
مد الت وساسيض ل.صوؿ ظاىرة التغيير كاإليديولو ياتم وال طر الدا ميم والتفاوت 
في الموارد والقدراتم ف اًل عف تو و بعض الدوؿ إل.داث تغييرات ميمض لصالح 

ستراتي يض ذات نف   اص ليا م ف ال عف القصور و .داث سياسيض واقتصاديض وا 
ال.اصؿ في مسار التفاعؿ الدولي وو بمعنى ودؽ .دوث  مؿ في آليض سير التعامؿ 
الدولي ن.و ترا   طرؼ ل.ساب طرؼ بوصفض طرفا موازنام إي .دوث ا تالؿ في 

  .(2)طوعيض بيف الدوؿالتوازنات وو .دوث طارئ قسري يف ي إلى تغييرات غير 
: يؤمف الميبراليوف بالتغيير التدري ي لمنظاـ الدوليم وىـ يروف  المدرسة الميبرالية -جـ

  :(3)انو يهتي مف طرؽ وو مصادر م تمفضم تتماؿ بػ 
                                                           

ىؿ باتت المدرسض الواقعيض في -ا.مد عمي سالـم "القوة والاقافض وعالـ ما بعد ال.رب الباردة (1)
(م مركز دراسات 20ـو السياسيضم العدد)العالقات الدوليض ايئًا مف الما ي"م الم مض العربيض لمعم

 .131-130(م صص 2008الو.دة العربيضم )بيروتم 
كاريف و.منغست وايفاف ـ.اريغويفم مبادئ العالقات الدوليضم تر مض .ساـ الديف   ورم دار  (2)

 .156(م ص 2013الفرقدم )دماؽم 
 .159المصدر نفسوم ص  (3)
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: التغييرات التي ت.دث نتي ض لتطورات تكنولو يض  ار يض المناهم وي التقدـ أوالً 
 الذي ي.دث باكؿ مستقؿم وو  ارج سيطرة القوى العالميض. 

: ي.دث التغيير نتي ض لما تمقيو تمؾ التغييرات بتهايرىا عمى ق ايا البيئض  ثانياً 
عد ىذه التغييرات وساسيض الدوليضم كامقتصاد العالمي و.قوؽ اإلنساف والبيئضم إذ ت

 في النظاـ الدولي وفقا لمتفكير الميبرالي.
: قد ي.دث التغيير عندما ت.ؿ قوى معبض  ديدةم بما فييا الاركات المتعددة ثالثاً 

ال نسيض والمؤسسات ال.كوميضم ود وليا في عالقات تمكنيا مف تغيير النظاـ 
 الدوليم ف اًل عف سموكيات الدوؿ.

: ترى انو مايا يمكف تفسيره بالبنى الماديض الدوليض فقط وي في  بنائيةالمدرسة الد. 
ما يتعمؽ بتوزي  القوة ومستوى القدراتم بؿ ىنالؾ المعاني الماتركض والتفسيرات التي 
يفر يا المااركوف عمى تمؾ القدراتم واف التغيير في النظاـ الدولي ي.دث بسبب 

القائـ عبر المؤسسات الدوليض والقانوف وال.ركات تغير المعايير ام تماعيض في النظاـ 
ام تماعيضم وبالتالي ىـ يركزوف عمى اتفكار بدًم مف التركيز عمى التفسيرات الماديض 
كالمدرستيف الواقعيض والميبراليضم بمعنى كيؼ تطور است داـ القوة عبر الزمفم وكيؼ 

راطيض و.قوؽ اإلنساف دوليًام تغيرت فكرة مف ىو اإلنسافم وكيؼ انتارت وفكار الديمق
. ومف  الؿ ىذه التساؤمت يفسروف .الض (1)وكيؼ و ذت الدوؿ الطاب  ام تماعي؟

 التغيير وباكؿ  زئي وصوًم إلى إدراؾ التغيير بصورتو الكميض.  
وعند تتب  صيرورة التغيير في النظاـ الدولي في القرف المنصـر نرى اف نظاـ  

ؿ ال.رب العالميض الاانيض وتراتبيض القوى العالميض فيو ليس كما تعدد القطبيض السائد قب
كاف قبؿ ال.رب العالميض امولىم اذ تدا مت العديد مف المتغيرات التي اسيمت في 
تغيير تراتبيض القوى العالميض فعمى سبيؿ المااؿ وصب.ت الوميات المت.دة قبيؿ ال.رب 

والتي بدوت ت.تؿ المكانض التي كانت ت.تميا  العالميض الاانيض ىي القوى امبرز وامقوى
                                                           

 .165المصدر نفسوم ص  (1)
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بريطانيض قبؿ ال.رب العالميض امولىم وكذلؾ ترا   القوى اليابانيض والقوى اتلمانيض في 
ما برزت روسيا فرنسا كهطراؼ مؤارة في تفاعالت النظاـ الدوليم ليتغير .اؿ النظاـ 

بيض ومف اـ الى ا.ادي القطب الدولي بعد ال.رب العالميض الاانيض الى نظاـ انائي القط
المييمف بعد انييار امت.اد السوفيتي لتستمر .الض انفراد الوميات المت.دة بتو يو 

ايد  2008التفاعالت الدوليض تبعًا تىدافيام وبعد امزمض امقتصاديض العالميض في 
رو ت لو النظاـ الدولي ترا عًا لمييمنض اممريكيض اذ اف النظاـ الدولي ال ديد الذي 

لـ يكف ليستمرم إذ انو  1991الوميات لمت.دة اتمريكيض بعد تفكؾ امت.اد السوفيتي 
افتقد إلى المبررات واتسس الذاتيض والمو وعيض وو لـ يؤسس ليا بصور ااممضم اذ م 
نما تنائ وتظير نتي ض  يكفي لقياـ اتنظمض العالميض وف يعمف عنيا ب.دث معيف وا 

ات تراكميض ف اًل عف المتغيرات ال يوسياسيض والفكريضم وتفاعؿ عوامؿ طبيعض وتغير 
 مي  تمؾ المتغيرات م  و ود .دث اامؿ يعبر عف انتياا نظاـ دولي والبدا بنظاـ 

. وىكذا تبدو .ركض تغيير (1)دولي  ديد يرتكز عمى وسس ومعايير مبتكرة ومتقدمض
العالميض وىو ما سنتطرؽ اليو  مف ا رى تكاؼ عف ت.ومت  ديدة في تراتبيض القوى 

 ام.تمامت المستقبميض.
  
      

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .210المصدر السابؽم ص المعينيم ( 1)
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 المطلب الثالج

 مستقبل مراكز القوى الدولية في الهظان الدولي

ياوب النظاـ الدولي المعاصر .الض مف الفو ى وام طراب في التفاعالت 
الدوليض مما يؤكد وف .ركض قوى التغيير في ىذا النظاـ تندف  ن.و صياغض  ديدة 
لييكميض النظاـ الدولي واكؿ تفاعالتو ف اًل عف تغير طبيعض و.داتو وتغيير ودائيـ 

تـ رصد .ركض قوى التغيير وات اىاتيا امستراتي ي ومستوى تهايرىـم اتمر الذي ي.
إلدراؾ صيرورة التغيير والتنبؤ بمستقبؿ النظاـ الدولي وتراتبيض القوى العالميض فيو. 
ومستاراؼ مستقبؿ التغيير في النظاـ الدولي وت.ديد مالمح القوى العالميض يمكننا 

 الم وا إلى صياغض االث ا.تمامتم وكما يهتي:
 الفرع األول

 دولية مع مركزية القوة األمريكيةهظان شراكة 

يفترض ىذا ام.تماؿ إف القوى العالميض ال ديدة في المستقبؿ المنظور ستدف  
بالنظاـ الدولي ن.و التغيير عبر تفعيؿ مزيد مف آليات الاراكض والتعاوف في ما بينيـم 

رى بالمااركض في بات اه بناا نظاـ دولي وكار ونصافا وعدًم ويسمح فيو لمقوى الكب
إدارة وتو يو التفاعالت الدوليض بدًم مف امنقياد وراا الوميات المت.دةم ف اًل عف 

و مف ىذا المسارم ياير  .(1) ماف مصال.يـ بما يعزز دورىـ ونفوذىـ العالمي
"بهف القوة تعتمد دومًا عمى السياؽ الذي (  *)كي  وزيؼ نايالمفكر امستراتي ي اتمري

                                                           

-( ناصيؼ .تيم "دور االقوى الصػاعدة فػي النظػاـ العػالمي" فػي التطػورات اإلسػتراتي يض العالميػض1) 
 .66(م ص 2011رؤيض استارافيضم مركز اإلمارات لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم )ابو ظبيم 

وعميػد  العمػـو السياسػيض( ومريكػي ووسػتاذ 1937ينػاير  19 وزيؼ صموئيؿ نايم امبف )ولد فػي  (*)
م روبػػرت كػػوىيف.وسػػس باماػػتراؾ مػػ   امعػػض ىارفاردسػػابؽ لمدرسػػض  ػػوف كينيػػدي ال.كوميػػض فػػي 

مركز الدراسات الميبراليض ال ديدة فػي العالقػات الدوليػض. وتػولى عػدة مناصػب رسػميض منيػا مسػاعد 
م مػػػػس امسػػػػت بارات ورئػػػػيس  ؿ كمينتػػػػوفيػػػػبوزيػػػػر الػػػػدفاع لماػػػػؤوف اتمنيػػػػض الدوليػػػػض فػػػػي .كومػػػػض 

واػػػكمت مؤلفاتػػػو مصػػػدرًا رئيسػػػيًا  والقػػػوة الذكيػػػض القػػػوة الناعمػػػض.ااػػػتير بابتكػػػاره مصػػػطم.ي الوطني
موسػػػوعض الويكيبيػػػديام متػػػاح عمػػػى  .بػػػاراؾ ووبامػػػالتطػػػوير السياسػػػض ال ار يػػػض اتمريكيػػػض فػػػي عيػػػد 

 http://ar.wikipedia.org/wiki   الرابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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ي.توييام وفي عالـ اليوـ وصب.ت القوة موزعض وفقًا لنمط وابو برقعض اطرني معقدة 
االايض اتبعاد. عمى رقعض الاطرني العميا ن د وف القوة العسكريض و.اديض القطب إلى 
.د كبيرم ومف المر ح وف ت.تفظ بتفوقيا لفترة مف الزمف. إما عمى رقعض الاطرني 

اديض متعددة اتقطابم ووف الالعبيف الرئيسييف ىـ الوسطى سن د وف القوة امقتص
الوميات المت.دةم وووروبام واليابافم والصيفم ووف غيرىـ مف الالعبيف يكتسبوف المزيد 
مف اتىميض با طراد. وما الرقعض السفميض فيي ت سد م اؿ العالقات الدوليض التي تعبر 

عض ت ـ معبيف منتميف إلى ال.دود وتق   ارج نطاؽ سيطرة ال.كومات. وىذه الرق
فئات متنوعضم فن د الصيارفض ومبرم ي ال.اسب اآللي المن.رفيف وت.ديات  ديدة 

 .(1)ماؿ اتوبئض وتغير المناخ"
م بتقديـ و ندتو السياسيض كوسيمض "ل عؿ ىذا (*)وبدو الرئيس اتمريكيم باراؾ ووباما

القرف قرنا ومريكيا  ديدا"م ولكف تصري.اتو واناا زيارتو ات يرة توروبا في ويار 
م عكست قناعتو بهف عمى "القيادة اتمريكيض وف تتكيؼ م  الواق  العالمي 2011

ض إلى القوى العالميض ال ديد". بذلؾم ودرؾ ووباما وف ت.وؿ الاروة والقوة مف الدوؿ الغربي
 مف دوؿ الارؽ وال نوب)كروسيا والصيف واليند والبرازيؿ..(م وقد وصؿ إلى نقطض 

 Ben Shalomالالعودة. فعمى المستوي امقتصاديم صرح بف االوـ بيرنانكي 

                                                           
(

1
) Joseph S .Nye ,"The Future of Power", Available at: 

http://www.chathamhouse.org ; p4. 

لموميات المت.دة ( ىو الرئيس الراب  واتربعوف 1961 -8- 4( باراؾ .سيف ووباما امبف ولد في))*
لمبيػػػػت يصػػػػؿ  وفريقيػػػػضإلػػػػى .ػػػػد ومفم وووؿ رئػػػػيس مػػػػف وصػػػػوؿ  2009 /1/ 20منػػػػذ  اتمريكيػػػػض
نظير  يػوده فػي تقويػض الدبموماسػيض الدوليػض  2009لعاـ   ائزة نوبؿ لمسالـ. .صؿ عمى اتبيض

كميػػػض كولومبيػػػا ب امعػػػض والتعػػػاوف بػػػيف الاػػػعوبم وذلػػػؾ قبػػػؿ إكمالػػػو سػػػنض فػػػي السػػػمطض.ت رج فػػػي 
. .از عمػى ايكاغوفي  لم.قوؽ المدنيض. وعمؿ كمستاار وكميض ال.قوؽ ب امعض ىارفارد كولومبيا

. وراػػح نفسػػو 2004إلػػى  1997وذلػػؾ فػػي الفتػػرة مػػف  بػػإلينوياػػالث فتػػرات فػػي م مػػس الاػػيوخ 
م واسػتطاع بيػذا 2004م واستطاع وف ي.وز عمى مقعد بػالم مس فػي 2004عاـ  لم مس الايوخ

 موسػػػػػػوعض الويكيبيػػػػػػديام متػػػػػػاح عمػػػػػػى الػػػػػػرابط: .ال.ػػػػػػزب الػػػػػػديمقراطيالفػػػػػػور ب ػػػػػػذب انتبػػػػػػاه 
http://ar.wikipedia.org/wiki2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
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Bernanke  اتستاذ ال امعي ورئيس البنؾ المركزي اتمريكيم في م.ا رة ميمض
ف م مؿ إنتاج امقتصادات الصاعدةم في الرب  الااني م به2010في تاريف الااني 

. وقد بمغت  2005% عما كاف في بدايض عاـ 41م قد زاد بنسبض 2010مف عاـ 
%( في اليند. وما في امقتصادات 55%( في الصيفم ون.و )70الزيادة نسبض )

زمض %(. وت اوزت امقتصادات الصاعدة ات5المتقدمضم فقد كانت الزيادة م تت اوز )
. وىو مايدؿ (1)امقتصاديض بسيولضم وكانت آاارىا كانت كارايض عمى الدوؿ المتقدمض

 عمى و ود قوى عالميض منافسو لمقوة والتهاير اتمريكي في النظاـ الدولي. 
 2010( في المائض عاـ2,8في المقابؿ فقد زاد اإلنفاؽ العسكري اتمريكي بنسبض )

مقابؿ ذلؾ بمغت اترقاـ الرسميض لمموازنض  ( مميار دومرم في698ووصؿ إلى )
مميار دومر( ويتوق  ونيا ستبمغ  78( مميار يواف ما يعادؿ)532العسكريض الصينيض )

( مميار روبؿ ما يعادؿ 17,825( مميار دومرم في .يف بمغ اإلنفاؽ الروسي )210)
مميار دومرم  (116مميار دومر(م وبمغ اإلنفاؽ العسكري لميند لمسنض نفسيا ) 58,7)

ويت ح مف تمؾ اترقاـ باف الوميات المت.دة في المستقبؿ المنظور ست.تفظ بمركز 
ف مستوى تهايرىا في التفاعالت الدوليض  .(2)الصدارة في م اؿ التفوؽ العسكري وا 

 سيستمر إلى  انب القوى الصاعدة المنافسض ليا.

وانطالقًا مف ودركيا ل.ركض التغييرم و رت إدارة اوباما مرا عات كايرة لمفاىيـ 
ويموؿم عمى ن.و اقتربت بيا مف إعادة  11اتمف القومي التي طبقت بعد و.داث 

د اؿ عناصر  ديدة فييام ته ذ في امعتبار  معادلض اتمف القومي التقميديض ذاتيام وا 
ومف ذلؾ و وب النظرة الااممض لألمف القوميم  الدروس المستفادة مف تمؾ ال.قبض.

وونو م يمكف التعاطي م   وانبو اتمنيض التقميديض فقط مف دوف ال وانب غير 

                                                           

كارف وبو ال يرم"عالـ بال وقطاب:ال.قائؽ اإلستراتي يض ال ديدة في النظاـ الدولي"م مركز اتىراـ  (1)
 http://www.siyassa.org.eg لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم متاح عمى ابكض امنترنيت 

دراسات ساـ بيرلو وآ روفم اإلنفاؽ العسكريم في التسمح ونزع السالح واتمف الدوليم مركز  (2)
 .265-229(م ص ص 2011الو.دة العربيضم )بيروتم 
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التقميديضم وو ما يمكف تسميتو بػ "اتبعاد غير اتمنيض لألمف القومي"م إذ تـ التركيز 
عمض" في ت.قيؽ اتمفم عمى ال انب الدبموماسي كهداة إستراتي يض مف ودوات "القوة النا

وتوسي  الاراكات السياسيض وامقتصاديضم لتامؿ إ افض ل.مفاا الوميات المت.دة 
التقميدييف م موعض مف الدوؿ والقوى الصاعدة كالصيف واليند والبرازيؿ لممااركض في 

  .(1)ت.مؿ اتعباا الدوليض

لروسيضم إذ م يمكنيا ا–كما ىو ال.اؿ في التعامؿ اتمريكي م  اتزمض اتوكرانيض  
نما يهتي ودائيا  م وا  التعويؿ عمى است داـ القوة باكؿ مباار والتد ؿ في  زيرة القـر
امستراتي ي منطبقا م  آليات القوة الناعمض م  الدبموماسيض والعقوبات الاكميض والسعي 

 ل.ؿ اتزمض بالطرؽ السمميض والم وا إلى الارعض الدوليض.
.دة ومف  الؿ إستراتي يتيا ت.اوؿ وف تعمؿ عمى الت.رؾ م  كما إف الوميات المت

صيرورة التغيير الدولي ل ماف تاكؿ نظاـ عالمي  ديد يدف  مصال.يا إلى اتماـ 
ويديـ قوتيا وطوؿ مدة ممكنض وىذا النظاـ العالمي ال ديد ىو نظاـ متعدد اتقطاب 

ريؽ العديد مف العوامؿ وىي تعمؿ عمى ت.قيقيا عف ط .ولكف ت.ت الييمنض اتمريكيض
 : (2)وىميا
إنااا وتطوير الدرع الصارو ي الذي تسعى الوميات المت.دة مف  اللو ت.قيؽ  أواًل:

ىدفيا بالقوة  اممر الذي سي عؿ .مفائيا وكار اعتماد عمييا في المسائؿ اتمنيض 
 . صوصاً 

د اؿ بعض دوؿ ووروبا الارقيض في م اؿ  ثانيًا: توسي  .مؼ الناتو إلى الارؽ وا 
الو.دة اتوروبيض مف اهنو وف ي اعؼ ال غط عمى روسيا ويكبميا بالدائرة السياسيض 

                                                           

م م مض 2001ويموؿ  11م.مد ميسر فت.يم إستراتي يض اتمف القومي اتمريكي بعد إ.داث  (1)
(م ص 2013(م  امعض تكريتم )العراؽم 17 امعض تكريت لمعمـو القانونيض والسياسيضم العدد) 

295. 
لي....ىؿ يت و لمتعدديض القطبيض؟"م  ريدة الرياضم العدد زىير فيد ال.ارايم" النظاـ الدو  (2)

 . 4م ص2012اذار  29(م بتاريخ 16045)
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اتوروبيض غير القادرة عمى ت.قيؽ الو.دةم بؿ والقريبض بالعديد مف عناصرىا مف 
نظومض اتوروبيض سيغير النظرة الوميات المت.دة. واف د وؿ روسيا ىذه الم

اإلستراتي يض الروسيض ت اه ووروبا مما يربؾ اتولويات السياسيض واإلستراتي يض لمسياسي 
 الروسي.

إف تقارب اتمريكي المتسارع م  اليند وارتباطيا الوايؽ م  الياباف وكوريا  ثالثًا:
.اولت ال روج ال نوبيض سوؼ ي.د مف .ريض و.ركض الصيف ال يوسياسيض .تى واف 

مف ىذه الدائرة عبر النافذة الباكستانيض المكمفض وغير المستقرة والبوابض الروسيض عبر 
لقااات القمض المتتابعض م  الرئيس الروسي فالديمير بوتفم التي ابتدوت منذ عاـ 

الصيني -م ما  عؿ ىذا التقارب ا.د اىـ عوامؿ التهاير اإلستراتي ي الروسي1998
 الدوليض.في التفاعالت 

وما يؤكد ىذا ام.تماؿم انبعاث قوى دوليض ت ترح وداا استراتي ي فاعؿ عمى 
صعيد السياسض الدوليض مف  الؿ إقامض اراكات وت.الفات إستراتي يض في م امت 
اقتصاديض وومنيض ف اًل عف التكنولو يضم وفي ىذا اإلطار ياير اتكاديمي ووزير 

يف نيني  ()يم والمسؤوؿ السابؽ عف الػ "كي.بي. ي"ال ار يض السابؽ لالت.اد السوفيت
"م فكرة  رورة إنااا مامث استراتي ي في آسيام Efjnini Primakovبريماكوؼ "

ذا تمكف ىذا المامث بما يرمز إليو مف طاقض اقتصاديض  ي م  الصيف واليند وروسيام وا 
لعالـ بصورة عامض فسوؼ يكوف ماماًا صادًا لمييمنض اتمريكيض في ا-وعسكريض وباريض

  .(1)وفي آسيا  صوصاً 

الصيني الذي برز م   -اليندي -وىو ما بدو يتواؽ بالتقارب امستراتي ي الروسي 
                                                           

()  يػػاز الػػػ) كػػي  ػػي بػػي( وىػػي ا تصػػار لػػػ " ل نػػض ومػػف الدولػػض " وىو يػػاز امسػػت بارات السػػوفيتي 
 السػػابؽم والػػذي اصػػبح )اؼ اس بػػي( .اليػػًا. عػػاطؼ معتمػػد عبػػد ال.ميػػدم اسػػتعادة روسػػيا مكانػػض

 .43(م ص 2009ازمض الفترة امنتقاليضم مركز ال زيرة لمدراساتم )قطرم-القطب الدولي
فت.يض ليتيـم ن.و إصالح منظمض اتمـ المت.دة ل.فظ السمـ واتمف الدولييفم مركز دراسات  (1)

 .304(م ص 2011الو.دة العربيضم )بيروتم 
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لالتفاؽ عمى م موعض مف الق ايا  2/7/2005لقاا وزراا  ار يض الدوؿ الاالث في 
بريكس" . إذ توافؽ قادة "(BRICS). كما تـ ونااا م موعض البريكس(1)اإلستراتي يض

صالح اتمـ المت.دةم  عمى  رورة تفعيؿ عدـ است داـ القوة في النظاـ الدوليم وا 
  .()مسيما في م مس اتمف الدولي "ل عمو وكار فاعميض وتماياًل"

وعمى الصعيد الدولي تنامي دور القوى العالميض ال ديدة في عمميات .فظ السالـ 
مت اليند المرتبض الاالاض بيف الدوؿ لألمـ المت.دةم وعمى سبيؿ المااؿم فقد ا.ت

م وما الصيف فيي ومف اكبر المساىميف في القوات 2010المساىمض بقوات في عاـ 
بيف الدوؿ ال مس الدائمض الع ويض في م مس اتمف الدوليم ف اًل عف البرازيؿ 
و نوب وفريقيام وتعكس تمؾ المااركات الوزف السياسي امقتصاديم وتو و 

ض لمقوى العالميض في إ.داث تغيير دا ؿ النظاـ الدولي مف  الؿ وداا ادوار اإلستراتي ي

                                                           

ف اًل عف اتفاقات الاراكض اإلستراتي يض التي إقامتيا الصيف م  العديد مف الدوؿم منيا م   (1)
اتفاؽ اراكض م  كؿ مف اليند  2005م وقعت في نيساف 2004امت.اد اتوربي في تاريف اتوؿ 

بايتس غيؿم الن ـ الصاعد وباكستاف واندونيسيا وبنغالدش. لمزيد مف المعمومات ينظر: 
 .104(م ص 2009موماسيض امنيض  ديدةم تر مض دمؿ ابو .يدرم دار الكتابم )بيروتم الصيف:دب

()  ت ػػـ م موعػػض البػػريكس البرازيػػؿ وروسػػيا والينػػد والصػػيفم وان ػػمت ليػػا  نػػوب إفريقيػػا فػػي ووائػػؿ
م و ػالؿ قمػض "ىينػاف" اتفػؽ زعمػاا "بػريكس" عمػي توسػي  التبػادؿ والتعػاوف بػيف دوليػـ فػي 2011عاـ 

م ػػامت: التمويػػؿ ومراكػػز اتب.ػػاث والت ػػارة والصػػناعضم و ػػرورة إصػػالح مؤسسػػات التمويػػؿ الدوليػػض 
مػػف و ػػؿ زيػػادة دور القػػوي امقتصػػاديض الصػػاعدة فػػي صػػناعض القػػرار دا ػػؿ تمػػؾ المؤسسػػات )صػػندوؽ 
النقد والبنؾ الدولييف(. كما وافقوا عمي اتفاقيض "إنتربنؾ" التي تتيح لمدوؿ ال مس تقديـ قروض وو منح 

ة وامسػػتامارات لبع ػػيا الػػبعض بعمالتيػػا الم.ميػػض لتقميػػؿ امعتمػػاد عمػػي الػػدومر اتمريكػػي فػػي الت ػػار 
البينيػػػػػضم  صوصػػػػػػا فػػػػػي قطاعػػػػػػات الػػػػػنفط والغػػػػػػاز والبنيػػػػػض اتساسػػػػػػيض. ولعػػػػػؿ امعتبػػػػػػارات السياسػػػػػػيض 
واإلسػػتراتي يض لػػـ تكػػف غائبػػض عػػف قمػػض "بػػريكس" ات يػػرة. فقػػد .رصػػت الم موعػػض عمػػى إظيػػار و.ػػدة 

مػا ي ػري فػي  صػفيا باػهف الق ػايا الدوليػض الكبػرى واابػات وزنيػا المتزايػد فػي العػالـم  صوصػا باػهف
ممػػػؼ  تكتػػػؿ القػػػوي الصػػػاعدةم -و.مػػػد ديػػػابمالبريكسالمنطقػػػض العربيػػػض. لمزيػػػد مػػػف المعمومػػػات ينظػػػر 

اتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتي يم متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكض المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمض)امنترنيت( عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=35الرابط:
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ودفعت تمؾ التغييرات الرئيس اتمريكي  .(1)مقبولض و اصض في م اؿ ال.وكمض اتمنيض
 Tshatam "تااتاـ ىاوس"وعدىا مركز الب.وث البريطاني  استراتي يضاوباما إلى تبني 

House (2)ىي: امستراتي يضم ومف ابرز اتسس التي ارتكزت عمييا ىذه 
إف عمى الوميات المت.دة وف تفيـ  صوميا  يدًام في الوقت نفسو عمييا التركيز  :أوالً 

 وكار عمى كيفيض دعـ .مفائيا.
التركيز بصورة اكبر عمى ق ايا اإلصالح السياسي في الدوؿ التي ترغب في  :ثانياً 

 قراطي.التغيير الديم
القياـ بمبادرات اي ابيض ت اه دوؿ ال نوب عبر  ماف التعاوف الفعاؿ بيف  :ثالثاً 

م تمؼ وكامت وبرامي المساعدات ال ار يض. ف اًل عف فتح وسواقيا في و و تمؾ 
 البمداف و ماف مواصمض تدفؽ امستامارات اتمريكيض إلييا.

عالقاتيا والاراكض المتميزة م  ووربام  التهقمـ م  دور الاريؾم إذا ورادت إ.ياا: رابعاً 
ودعـ الصيفم واليند في وداا دور ووس  عمى السا.ض الدوليضم ف اًل عف تعزيز ودعـ 
قوة المؤسسات الدوليض وتطبيؽ امتفاقيات و اصض في م اؿ من  امنتاار النوويم واف  

ال نائيض الدوليض  تكوف الدولض القدوة ل.مفائيا واركائيام مف  الؿ دعـ وناطض الم.كمض
 وتنظيـ امقتصاد العالمي.

 The Project for aووصدرت مؤ رًا منظمض "ماروع وميركا المو.دة والقويض" "

United and Strong America( "(PUSA  م طًطا مف  2013في اير آذار
"تحديد أولويات القيادة و ؿ إستراتي يض  ديدة لألمف القومي اتمريكيم ت.ت عنواف: 

ويؤكد عمى "القدرة الفريدة لدى الوميات المت.دة عمى دف  ال.مفاا  األميركية"
ظيار النفوذ عمى مستوى  واتصدقاا إلى ات اذ اإل رااات الالزمضم م  نار القوة وا 
العالـ بهسره". وم  ذلؾم ىناؾ قوى متنافسض تسعى لمزيد مف النفوذ والسمطضم والعديد 

                                                           

في التسمح ونزع السالح واتمف الدوليم مركز تيري تارديم عمميات السالـ اإل ماع اليّشم  (1)
  .162-161(م ص ص 2011دراسات الو.دة العربيضم )بيروتم 

كوار عباس الربيعيم التعدديض القطبيض وتفاعالتيا م  القطب اتمريكي المييمفمالممؼ ( 2)
 .6(م ص 2011(م مركز الدراسات الدوليضم ب امعض بغدادم)بغدادم 95السياسيم العدد )
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  .(1)يات المت.دة كُهمض وتعرقؿ دورىامف الت.ديات التي توا و الوم
ولكي تكوف اإلستراتي يض اتمريكيض ال ديدة فاعمض في التصدي ليذه الت.دياتم 

 (2) يقترح الم طط وف تقـو عمى التركيز عمى  مس وعمدة رئيسيضم ىي التاليض:
 : وىو ما يتطمب  يوًدا  ادَّة مف طرؼ ال.زبيفالحفاظ عمى الحيوية االقتصادية( 1)

                                                           

 -باراكض ال.زبيف الرئيسييف في الوميات المت.دة اممريكيض-وقد اعد ىذا الماروع فريؽ عمؿ ( 1)
مكوف مف م موعض  براا في السياسض ال ار يض واتمف القوميم بما في ذلؾ مسئولوف  دموا في 

نظمض إدارات كؿ مف الرؤساا: بيؿ كمينتوفم و ورج دبميو بوشم وباراؾ ووباما. وياترؾ في رئاسض م
"م الذي اغؿ منصب سفير Kurt Volker"ماروع ومريكا المو.دة والقويض" كؿ مف: "كورت فولكر 

في .مؼ اماؿ اتطمسي في عيد  ورج دبميو بوشم وىو اآلف المدير التنفيذي لمعيد "ماكيف" 
"م و يمس  ولد ير McCain Institute for International Leadershipلمقيادة الدوليض "

James Goldgeier م الذي كاف ع ًوا في م مس اتمف القومي في عيد ِبؿ كمينتوفم وىو اآلف
والغرض مف ىذا الم طط ىو معال ض ىذه الق ايا عميد كميض ال دمض الدوليض في ال امعض اتميركيض. 

واإلي.اا ب طوط مف التفكير والعمؿ مف و ؿ و   إستراتي يض عالميض  ديدة استباقيض في الفترة 
 نيض لباراؾ ووباما. وت.دد منظمض "ماروع وميركا المو.دة والقويض" الت.ديات عمى الن.و التالي: الاا

ال يات الفاعمض ال ديدة المترابطض في الدوؿ ال عيفض والفاامض التي في سعييا إلى السمطض تهتي  -
 بتيديدات م.تممض  د مصالح الوميات المت.دة.

يمو مف  الؿ "الربي  العربي" بيف المتادديف وال ماعات الصراع عمى السمطض الذي  رى تفع -
 مف  يض و رى. المتطرفض مف  يضم و يؿ  ديد مف الديمقراطييف العممانييف العرب

آسيا: فيما ت.مؿ اليند وعًدا كبيًرام فإف نظامي كوريا الاماليض والصيف المستبديف  صعود -
 بطمو.اتيما العسكريض يايراف القمؽ والتوترات في المنطقض.

م  ت.وؿ القوة امقتصاديض ن.و آسيام ُتالقي اقتصادات السوؽ الرئيسيض مف .مفاا وميركا مزيًدا مف  -
 في اتداا.الصعوبات لم.فاظ عمى مستواىا 

المتطرفوف واإلرىابيوفم وانتاار وسم.ض الدمار الاامؿم و رائـ اإلنترنتم والعنؼ السياسيم وانتياؾ  -
.قوؽ اإلنساف ) اصض في سوريا(م تهتي  مف م موعض كاممض مف التيديدات اتمنيض التي ما تزاؿ 

: ىااـ القرويم عمومات ينظرلمزيد مف الم  تماؿ ت.دًيا لقيـ ومريكا ومصال.يا عمى المدى الطويؿ.
 .6ص  (م2013م مركز إنماا لمب.وث والدراساتم )الرياضم إستراتي يض ومريكيض  ديدة

 .7المصدر نفسوم ص ( 2)

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=243
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=243
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ل فض الديف الوطني؛ وامستامار في اإلنتا يض والقدرة التنافسيضم وتوسي  الت ارة ال.رة 
 في  مي  ون.اا العالـ.

: وىو ما يتطمب عدـ الحفاظ عمى تفوق الواليات المتحدة العسكري عاَلمياً ( 2)
التغا ي وبًدا عف المصالح اتمنيض طويمض اتمد عندما تفرض ت في ات عمى ميزانيض 

دفاعم بمعنى انو م بد مف ال.فاظ عمى قدرة التد ؿ بكفااة وسرعض في وي وقت ووي ال
 مكاف في العالـ.

: إف ووروبا و.مؼ اماؿ اتطمسي ليما الدور ال.اسـ ىنا. دعم الحمفاء والشركاء( 3)
ولكف في منطقض آسيا والم.يط اليادي وو في الارؽ اتوسطم يدعو الم طط إلى 

و ؿ اراكض ومنيض وف ؿم وىو يدعو كذلؾ إلى رف  مستوى استمرار ال يود مف 
ندونيسيا  عالقات التعاوف م  البمداف الديمقراطيض الصاعدة ماؿ: تركيا والبرازيؿ وا 

 واليند.
: وذلؾ بطريقض استخدام المساعدات الخارجية كوسائل سياسية وأداة لمضغط( 4)

 ميات المت.دة.تعزز وتواؽ امرتباط م  وىداؼ واستراتي يات ووس  لمو 
: وذلؾ  مف نطاؽ مااركض عالميض واسعض. االستثمار في أدوات ممارسة النفوذ( 5)

لـ  - بحسب مخطط تحديد أولويات القيادة األميركية –ذلؾ وف ال.كومات ات نبيض 
تعد تماؿ الم.اور الو.يدةم وكما يقوؿ: "إف التغييرات التي و.دايا الناطاا في تونس 
ومصر وليبيا في غ وف االث سنوات فقط تفوؽ كؿ ما فعمتو ال.كومات في الارؽ 
اتوسط  الؿ  مسيف سنض". بمعنى است داـ قوى الاباب في الت.وؿ الديمقراطيم وما 

اعد الوميات المت.دة اتمريكيض عمى استمرار يص.ب ذلؾ الت.وؿ مف فو ى تس
ويموؿ  11نفوذىا دوف الم وا لمقوة. ونرى إف ىذا ام.تماؿ بدا يت.قؽ بعد و.داث 

وان واا اغمب دوؿ العالـ ت.ت القوة اتمريكيض في م.اربض اإلرىاب  مف  2001
 عقيدة بوش امبف "مف ليس معنا فيو  دنا".

م وىي 2015/ 6/2ي" اتميركي التي صدرت في وفي "استراتي يض اتمف القوم
تستعرض رؤيض إدارة ووباما لواق  الوميات المت.دة ال.الي ولمنظاـ الدولي ووبرز 
الت.ديات وال طوط العامض لمسياسض اتميركيض فيما تبؽ مف وميض ووبامام وياير فييا 
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ة امقتصاديض إلى "وف وميركا اليوـ ىي وقوى في "عالـ غير آمف"م بسبب نمو القو 
)ركيزة القوة اتميركيض(م والتمكف مف ال روج مف ال.روب البريض الكبرى في العراؽ 
ووفغانستافم وت ديد الت.الفات في آسيا وووروبا"م ويعدد ووباما الت.ديات التي توا يا 
وميركام وىي لـ تايد إم إ افض "العدائيض الروسيض"م فيما ت. ر العناويف المعتادة وي 

مات اإلرىابيضم اتمف السيبيريم التغير المنا يم واتوبئضم ويعود كما دائمًا تهكيدًا الي 
"بهف وميركا ىي المؤىمض لقيادة العالـ لموا يض ىذه الت.دياتم مف  الؿ منح اتولويض 

( 1)". لمعمؿ ال ماعي والت.الفات وليس لمعمؿ اتميركي ات.ادي إم عند ال رورة

الااممض ستقوـ عمى الاراكض ونبذ الصراع بيف  الوميات المت.دةض وعميو فإف استراتي ي
اتقطاب الرئيسضم كما إنيا ستعمؿ عمى ترسيخ .الض توازف المصالح في الم تم  

  الدولي وم.اولض إبقاا الدوؿ الرئيسض والكبرى فيو  ا عض لتهايرىا.
 الفرع الثاهي

 هظان دولي بال أقطاب

وتاير الفكرة اتساسيض ليذا ام.تماؿ باف القوى العالميض الُماَكمض لمنظاـ الدولي في 
المستقبؿ القريبم م تستطي  إف تمعب ودورًا رئيسض كهقطاب دوليض رئيسض تبعًا لعدـ 
اكتماؿ مقومات قوتيا بصورة ااممضم بالنسبض لمقوى العالميض الصاعدةم وو ترا   

ات المت.دةم ف اًل عف متغيرات و رى وارت في مستويات القوة قدراتيا في .الض الومي
ومدى تهايرىا في وداا التفاعالت الدوليضم وىذا ما سيؤدي إلى تاكؿ نظاـ دولي عمى 
وسس ت.الفات واراكات إستراتي يض مت ادة مرنض ومستمرة التغيير وم تعطي اكاًل 

 اابتًا لذلؾ لمنظاـ.
" وستاذ السياسض ال ار يض Simon Serfatyوفي مقالو لػ سيموف سيرفاتي "

 Foreignاتمريكي بعنواف "ال.ركض ن.و عالـ ما بعد الغرب" في الفورف بولسي 
Policy  م يمقي نظرة ااممض عمى الالعبيف الرئيسييف في عالـ ما بعد الغرب والعالقض

د وف بينيـم يقرر فيو وف عصر ات.اديض القطبيض قد ولى إلى غير ر عضم كما يستبع

                                                           

(
1
)   NATIONAL SECURITY STRATEGY, THE WHITE HOUSE, 

WASHINGTON, FEBRUARY 2015, p p 15-16. 
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يعود العالـ إلى نظاـ انائي القطبيض. فرغـ ترا   القوة اتمريكيضم فإنو ليست ىناؾ وي 
قوة دوليض و ر قادرة عمى وف ت.تؿ مكانتيا التي كانت عميو. والواق  العالمي ال ديد 
يتسـ "بالال قطبيض"م .يث تتعدد فيو القوي الصاعدة باكؿ غير مسبوؽم ف اًل عف 

ف كانت وقؿ . مام تكتسب وتسباب م تمفضم نفوذًا وتهايرًا العديد مف الدوؿ ا لتي وا 
ومف ىذا المنطمؽ نرى وف العالـ المعاصر يمر  (1) متصاعدًا عمى السا.ض الدوليض.

بمر.مض تغيير ن.و صياغض ىيكؿ  ديد لمنظاـ العالميم مستيعاب ىذا العدد الكبير 
 التفاعالت وامزمات الدوليض.مف الفاعميف المؤاريف وباكؿ غير مسبوؽ في  مي  

وفي ذات امت اه فاف رئيس م مس العالقات ال ار يض واتكاديمي اتمريكي 
" بعنواف Foreign Affairs " في مقاؿ في م مض " Richard Haass" ريتاارد ىاس

)عالـ بال وقطاب: ماذا بعد ىيمنض الوميات المت.دة(م يرى إف ال.ديث عف التعدديض 
بهنيا ومر ت اوزه الزمف واف العالـ لـ يعد م.كوما بواسطض دولض وو و رىم بؿ القطبيض 

إف ىناؾ الكاير مف الفاعميف الدولييف الذيف يممكوف ويمارسوف ونواعًا م تمفض مف القوة 
م تؤار إمكانيض ظيور وقطاب .قيقييف بؿ غياب لألقطاب. ويناقش ىاس مسالض 

ات اه التغيير ن.و نظاـ بال وقطابم وفقًا .تميض انتياا نظاـ و.ادي القطبيض و 
 (2)معتبارات االاض ىي:

إف نمو الدوؿ وتراكـ الموارد الباريض والماليض والتطورات التكنولو يض والتي  :أوالً 
تدف  بات اه الرفاىيضم تاكؿ المرتكز الرئيس لماركات والقوى الدوليض ال ديدةم وىذا م 

 يمكف إيقافو مما يؤدي إلى إنتاج عدد اكبر مف الفاعميف المؤاريف إقميميًا ودوليًا.
صاديض اتمريكيض "ما تـ ت.قيقو وما فامت في ت.قيقو"م ساعدت السياسض امقت :ثانياً 

                                                           

 .7المصدر السابؽم ص  وبو ال يرم (1)
( ىػػػو دبموماسػػػي ومريكػػػي . لقػػػد كػػػاف رئػػػيس  1951/ 7/ 28ريتاػػػارد ىػػػاس نااػػػاف )مػػػف مواليػػػد  (2)

م والػذي كػاف قبػؿ مػدير ت طػيط السياسػات إلدارة الوميػػات 2003/ 7م مػس العالقػات ال ار يػض منػذ 
المت.ػػدة ال ار يػػض و المستاػػار المقػػرب مػػف وزيػػر ال ار يػػض كػػولف بػػاوؿ. وافػػؽ م مػػس الاػػيوخ ىػػاس 

الربيعػػػيم المصػػػدر  صػػػب السػػػفير و انػػػو كػػػاف المنسػػػؽ اتميركػػػي ؿ مسػػػتقبؿ وفغانسػػػتاف.كمراػػػح لمن
 .9-7السابؽم ص ص 
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عمى ظيور مراكز قوى  ديدة و عفت مف موقفيا في النظاـ الدولي. كما ىو ال.اؿ 
في ق يض الطاقض وعدـ السيطرة عمى وسعار النفط بسبب تزايد الطمب اتمريكيم مما 

والغاز. كما ساىـ إنفاقيا  ودى إلى نقؿ الاروات إلى الدوؿ المنت ض والمصدرة لمنفط
العسكري في ترا   مركزىا المالي بعد ال.ربيف التي انتيما عمى وفغانستاف والعراؽم 

 2007مميار في  250إلى ع ز  2001مميار عاـ  100مف فائض في الموازنض 
وىذا ما عزز الت  ـ وساىمض في  2010ليرتف  إلى وكار مف تريميوف دومر في 

 لاروة والقوة في وماكف و رى مف العالـ.تراكـ المزيد مف ا
العولمض والتي  عمت مف ظيور ىذا النظاـ .تميًام إذ زادت مف . ـ  :ثالثاً 

التدفقات عبر ال.دود لكؿ ايا مف الم درات إلى البريد املكتروني والسم  المصنعض 
 ف اًل عف اتسم.ض والي رة غير الماروعض بعيدا عف رقابض الدولضم وبذلؾ سترسخ
نظاـ غياب اتقطاب. والعولمض كما واار المفكر ام تماعي الفرنسي آمف توريف 

Alan tureen  باف العولمض "ليست تعريفًا لمر.مض ال.دااض وم .قبض تاري يضم ينبغي
النظر إلييا كما ىي طريقض إلدارة تغير تاري ي تؤدي إلى التقاط  بيف الر اا 

 .(1)والفو ى
مت تؤار ترا   النفوذ اتمريكي العالميم فعمى سبيؿ و.دات العديد مف الت.و 

المااؿ تصاعدت قوى اليسار في ومريكا الالتينيض م  ت اعؼ مااعر العداا لموميات 
بإعالف تهسيس ) منظمض  2011المت.دة وتوج ىذا امت اه في مطم  كانوف اتوؿ 

وتستبعد الوميات ( التي ت ـ دوؿ ومريكا الالتينيض Organization Silakسيالؾ 
المت.دة وكندام لمت مص مف الييمنض اتمريكيض التي ت    ليا منظمض الدوؿ 

 . ك طوة لمت مص مف الييمنض والتد ؿ اتمريكي في بمدانيـ.(2)اتمريكيض

                                                           

مركز اإلمارات لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم )ابو  كريستوفر كوكرم ال.رب في عصر الم اطرم (1)
 .229(م ص 2011م ظبي

موازيف القوى في النظاـ الدوليم م مض السياسض وليد م.مود عبد الناصرمالمعادمت ال ديدة: ت.ومت  (2)
 .81(م ص2012(م مركز اتىراـ لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم )القاىرةم 187الدوليضمالعدد )
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كما تاير معظـ البيانات والمؤارات عمى وف القرف ال.ادي والعاريف سيكوف قرف 
مو امقتصاد الصيني التي ايدىا  الؿ العقديف الصعود الصينيم فوفقًا لمعدمت ن

الما ييف يرى البا.ايف إذ استمرت النمو عمى ىذا المنواؿ فهنيا ستصبح القوة 
م كما وف الصيف وروسيا امت.اديض 2025امقتصاديض اتولى في العالـ ب.موؿ العاـ 

بينيمام وونيا  قادراف عمى م ابيض الييمنض اتمريكيض عف طريؽ إقامض ت.الؼ استراتي ي
قادرة عمى التوصؿ ل.ؿ سممى لمااكميا م  تايواف مف  الؿ ال.وار والتعامؿ 

وىميا تد ؿ  السمميم وتايد تفاعالتيا الدوليض تطورًا مم.وظ في إطار النظاـ الدوليم
الصيف في عدد مف الق ايا الدوليض اتمر الذي وزعي اإلدارة اتميركيضم ووقوؼ 

في تصويتيا  د فرض العقوبات في م مس اتمف عمى  الصيف إلى  انب روسيا
براـ العقود وامتفاقيات الت اريض م  عدد مف دوؿ  (1)إيراف و رب سوريام ف اًل عف وا 

ال ميي العربي كاإلمارات والسعوديض. كؿ ىذه المؤارات تدؿ عمى وف الصيف تتطم  
  .(2)ظورفي المستقبؿ المن إلى المااركض في إدارة التفاعالت العالميض

في .يف يذىب البعض إلى وف الصعود الصيني سوؼ يوا و م موعض مف 
المعوقات والسمبيات التي قد تماؿ نقاط  عؼ في طريؽ تقدميا وتطورىا م فيناؾ 

ف اًل عف عدـ امستقرار  (3)مااكؿ وت.ديات قد توار مستقبميا في امقتصاد الصينيم
                                                           

ا.تمالت الديمقراطيض في -البراندت واندرو سموؿم "الصيف المتغيرة- وف اورنتوف وستيفاني كميف( 1) 
(م مركز اإلمارات لمدراسات 78الدوؿ المارقض"م دراسات عالميضمالعدد)الدا ؿ والدبموماسيض ال ديدة ت اه 
 .36(م ص2009والب.وث اإلستراتي يضم )ابو ظبيم 

 .76.تيم المصدر السابؽم ص( 2) 
تتماؿ في مااكؿ التموث البيئيم إذ وف الصيف تعد الدولض الاانيض بيف وكار الدوؿ التي تنتي الغازات  (3)

راري وماكمض التفاوت امنمائي بيف م تمؼ المناطؽ والمقاطعات الصينيض ف اًل المسببض لال.تباس ال.
عف الكاافض السكانيض ال  مض م وال مؿ المتوق  في ىيكؿ السكاف في ظؿ ما تايده الصيف مف 
معدمت نمو سكانيضم فالعمماا يروف ونو ب.موؿ الرب  اتوؿ مف القرف ال.الي فهف معظـ سكاف الصيف 

 مف الاري.ض غير العاممضم وتوا و الصيف تناقص في مصادر الطاقض م  تزايد .دة  سوؼ يكونوا
التنافس الدولي عمي مصادر الطاقض فيناؾ ع ز تم ه الصيف إلى سده مف ال ارج مما سوؼ ياقؿ مف 

 .224 المصدر السابؽم ص : كوكرمعاتؽ التنميض في الصيف. لمزيد مف المعمومات ينظر
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فبعض مناطقيا ال.دوديض تاوبيا الكاير الدا مي الذي قد يعصؼ بالتقدـ امقتصادي 
مف المااكؿ والتيارات المتعار ض في اقاليـ عدة منيا )اينغيانغ والتبت(. وتعد 
الوميات المت.دة صعود الصيف العنصر اتكار تيديدًا لألمف القومي مما ي عميا تم ه 

 . (1)إلى كافض ال يارات بما فييا العامؿ العسكري لوقؼ صعود الصيف
يض و رى اظير قادة الصيف عدـ اىتماميـ بمعب دورا نايطا فيما يتعمؽ مف  

مساىـ “بالقيادة العالميض عف طريؽ الرفض المعمف لمدعوات باف تصبح الصيف 
في النظـ العالميض السياسيض وامقتصاديض. في غ وف ذلؾ وبالرغـ مف ” مسؤوؿ

ض فإنو يبدو إف امىتماـ إمكانيض روسيا في وف تعود كقوة ذات اىداؼ وتطمعات عالمي
الروسي كاف ينصب مؤ را عمى اعاقض الييمنض اتمريكيض و صوصا في م.يطيا 

م وامزمض  2008امقميمي ماؿ التد الت العسكريض المباارة في امزمات ال ور يض 
اتوؿ  كذلؾ امزمض اموكرانيض في كانوف (2)م2011آذار  15السوريض التي بدوت في

 .(3)2014آذار  16استقالؿ  زيرة القـر فيواعالف  2013
وما امت.اد اتوروبي يوا و العديد مف المااكؿ الدا ميض ب.يث م تستطي  وف 
تتولى إي دور قيادي ميـ في الاؤوف الدوليضم ومف غير المفا ئ وف ترا   الدور 
 القيادي لموميات المت.دة قد قوض باكؿ كبير فعاليض المؤسسات الدوليض ماؿ رد
م مس اتمف الدولي غير الفعاؿ عمى اتزمض السوريضم وامزمض اموكرانيض ف اًل عف 
الكاير مف الق ايا المعاصرة. وىذا الو   يابو عقد الاالاينات مف القرف الما ي 

 .Charles B " وىو عقد ايد كما ذكر المؤرخ امقتصادي اارلز ب. كيندلبير ر

                                                           

لمزيد مف المعمومات ينظر: فوزي .سف .سيفم الصيف والياباف ومقومات القطبيض العالميضم دار المنيؿ  (1) 
 .150-148(م ص ص 2009المبنانيم )بيروتم 

دار  : صداـ مرير ال ميميم امت.اد اتوربي ودوره في النظاـ العالمي ال ديدملمزيد مف المعمومات ينظر (2)
 .215-214(م ص ص 2009المنيؿ المبنانيم )بيروتم 

ونيس ديوبم وزمض ووكرانيا.. عودة إلى ال.رب الباردةم م مض آفاؽ  :لمزيد مف المعمومات ينظر (3)
 .24(م ص 2014(م مركز اإلمارات لمدراسات والب.وث امستراتي يضم )وبو ظبيم 23المستقبؿم العدد )
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Kindleberger  والذي ودى إلى قمض إنتاج الب ائ  العامض الدوليض " فراغًا في القيادة
 .(1)مما عمؽ مف الركود العظيـ

الواق  العالمي ال ديد Eurasia Group " (2) كما يصؼ تقرير م موعض ووراسيا "
(م وفيو تن.ي القوي الدوليض الرئيسض في طمو.اتيا لقيادة العالـم واناغاليا (G-Zeroبػ

باكؿ وساسي بق اياىا الدا ميضم وىو و   غريب و ديد عمي المستوي الدولي. وقد 
انعكس ىذا "الواق  ال ديد" في تدىور فعاليض المنتديات والمؤسسات الدوليض. وبعد وف 

ي م موعض العاريف قيادة امقتصاد العالميم ابت كانت التطمعات معقودة عمى وف تتول
م 2010وف تعاونيا ب.ا و الى دعـ اكبر مف القوى الروسماليض. ففي ووا ر عاـ 

اندلعت ال الفات بيف الدوؿ وع اا الم موعضم منذرة بااتعاؿ .رب عمالتم وبعودة 
ما ي. ويتوق  اإل رااات امقتصاديض ال.مائيض التي سادت في الاالاينيات مف القرف ال

م نظرًا متساع الف وة 2011التقرير وف يتواصؿ انييار المؤسسات الدوليض  الؿ عاـ 
بيف مصالح الدوؿ المتقدمضم والدوؿ الناميض مف نا.يضم واستمرار اناغاؿ وانقساـ الدوؿ 
الغربيض والياباف فيما بينيا .وؿ وف ؿ السبؿ لمعال ض تداعيات اتزمض امقتصاديض مف 

 .(3)و رى نا.يض
وفي مقاؿ بعنواف "فو ى عالميض  ديدة"م يطرح وستاذ الدراسات اتوروبيض ب امعض 

م رؤيض لتداعيات اتزمض  Timothy Jarton Asch ووكسفوردم تيمواي  ارتوف آش
الماليض العالميض عمي النظاـ الدولي. فرغـ وف ىذه اتزمضم في رويوم لـ تؤد إلي 

الميبراليض الديمقراطيضم فإنيا في المقابؿ لـ تدف  إلى عمميض امنييار التاـ لمروسماليض 
إصالح ااممضم كما كاف اتمؿ معقودا. وبينما تواصؿ الروسماليض الغربيض مسيرتيام 

                                                           

 .216المصدر نفسوم ص  (1)
ىي مؤسسض ت ػـ اتفػراد الموىػوبيف وفػي ا تصاصػات متنوعػض. مقرىػا الرئيسػي  م موعض ووراسيا (2)

في نيويورؾم وي ا لدينا مكاتػب فػي وااػنطف ولنػدفم ف ػال عػف اػبكض واسػعض مػف ال بػراا فػي  ميػ  
 متػػاح .ون.ػاا العػالـم تعمػػؿ عمػى رصػد التفػػاعالت الدوليػض وات.ػداث التػػي تاػكؿ تيديػد لألمػػف الػدولي

 /http://eurasiagroup.net عمى موق  المؤسسض عمى الرابط:
 .6المصدر السابؽم ص  وبو ال يرم (3)

http://eurasiagroup.net/
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ماقمض بال راح والديوف والقالقؿ ام تماعيضم فقد ظيرت عمي السا.ض ونماط م تمفض مف 
يضم ت.قؽ ن ا.ا مم.وظام وت.وؿ الروسماليض: صينيضم وىنديضم وروسيضم وبرازيم

  .(1)ديناميكيتيا امقتصاديض باكؿ سري  إلي قوة ونفوذ عمي الصعيد السياسي
ومف  الؿ ما تقدـ نرى اف النظاـ العالمي غير متفؽ .وؿ نموذج اقتصادي 
وسياسي مو.دم وىو الروسماليض الميبراليض الديمقراطيضم بؿ نظاـ تتعدد فيو اتاكاؿ 

قتصاديض والسياسيضم التي كايرا ما تكوف غير ليبراليض. وليس ىناؾ نظاـ والنماذج ام
عالمي  ديدم بؿ ىي مر.مض لصيرورة  قوى عالميضم وعالـ منقسـ تندل  فيو نزاعات 
وازمات متعددة في المستقبؿ القريب. اذ لـ تعد الوميات المت.دة الفاعؿ الو.يد كما 

اصب.ت تسمح بمااركض القوى ام رى في ادارة كانت بعد انييار امت.اد السوفيتي بؿ 
 .(2)التفاعالت الدوليض

 الفرع الثالج

 هظان دولي متعدد القطبية

ويفترض ىذا ام.تماؿ إف القوى العالميض الفاعمض في النظاـ الدولي ستكوف في 
المستقبؿ المتوسط  اىزة لت.مؿ مسؤوليتيا وتكاليؼ ووعباا إدارة ومعال ض اتزمات و 
الق ايا العالميضم التي تيدد امستقرار واتمف العالمييفم كق ايا الفقر وتقديـ 
المساعداتم وق ايا اإلرىاب العالميم وانتاار اتسم.ض النوويضم وكذلؾ اتزمات 
الماليضم وانتاار اتمراض العالميضم ف اًل عف ق ايا البيئض والتص.رم وسيتـ ذلؾ 

اتساع الم اطر التي تيدد دوليـ وومنيـ الباري  عندما تدرؾ  مي  دوؿ العالـ مدى
وفقًا مستراتي يات التعاوف بدًم مف التنافس وفرض عف الزعامض والييمنض عمى النظاـ 

   .(3)الدولي بالقوة

                                                           

 .7المصدر نفسوم ص  1))
 .224 المصدر السابؽم ص كوكرم لمزيد مف المعمومات ينظر: (2)
عمى امقتصادات الناائض"م في لتطورات اإلستراتي يض مانو باسكارافم "اتزمض العالميض وواارىا ( 3) 

(م ص 2011رؤيض استارافيضم مركز اإلمارات لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم )وبو ظبيم -العالميض
260. 
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ويبرز ذلؾ  ميا عبر تنامي ادوار القوى العالميض التي تسعى تداا م.وري في 
السياؽ يت ح الدور الذي تمعبو الصيف في العديد مف الق ايا الدوليض وفي إطار ىذا 

المنطقض العربيضم وم اؾ وف وىميض م.اولض است الا الموقؼ الصيني وتفاعالتو عمى 
الصعيد الدولي ي يا باتساس مف وف الصيف باتت تعد بيف مصاؼ الدوؿ الكبرى 
ؿ في عالمنا المعاصر ليس فقط نتي ض قدراتيا العسكريض اليائمض التي  عمتيا تاغ

نما لاغميا نفس المكانض مف .يث مستوى  المكانض الاالاض مف .يث القدرة النوويضم وا 
 (1). ـ الناتي القومي اإل ماليم ناىيؾ عف القوة الديمغرافيض التي تتمت  بيا الصيف.

كما انفردت روسيا امت.اديض مف بيف الدوؿ المعار ض لمنظاـ الدولي ات.ادي 
مستقر وعادؿ وديمقراطي مبني عمى قواعد معترؼ بيا القطبيضم بيدؼ تهسيس عالـ 

لمقانوف الدوليم وفي مقدمتيا وىداؼ ومبادئ ميااؽ اتمـ المت.دة المرتكز عمى وساس 
المساواة والاراكض بيف اتمـ والاعوبم وامبتعاد عف است داـ القوة وت اىؿ اآلليات 

وامقتصاديض والعرقيض التي  القانونيض المو ودة وىذا م يزيؿ التناق ات ام تماعيض
تكمف وراا الصراعات القائمض اليوـ في كاير مف مناطؽ العالـم بؿ إنيا لف تقود إم 

(2)إلى نسؼ قواعد القانوف والنظاـ
· 

ومعنى ذلؾ وف روسيا امت.اديض ستسعى إلى تهسيس نظاـ متعدد اتقطاب 
واليند وكايرا مف الدوؿ  لمعالقات الدوليضم وسيااركيا في ىذا المسعى كؿ مف الصيف

ات رى وىذا النظاـ المتعدد اتقطاب سيعكس بصورة واقعيض التنوع الذي يرسـ العالـ 
ال.ديث بكؿ ما يموج بو مف مصالح متعددة وم تمفضم وذلؾ عمى وساس وف النظاـ 
العالمي في القرف ال.ادي والعاريف ينبغي وف يؤسس عمى آليات لم.ؿ ال ماعي 

اسيض وعمى وسبقيض القانوف وعمى إسباغ السمات الديمقراطيض عمى لمماكالت اتس
م مؿ العالقات الدوليضم ما يتطمب اليـو إي اد نظاـ عالمي  ديد يقـو عمى وساس 

                                                           

(
1

(  Fareed Zachariah ،The Future of American Power: How America Can 

Survive, Foreign Affairs, May/June vol. 87 ،No(3) (Washington, 2008), 

pp 22-23. 

(
2
(Global Trends 2025: Transformed World, National Intelligence Council، 

(Washington, 2008), p34. 
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تعدديض اتقطاب يتسـ بنيو و عمى وساس قيـ العدالض وام.تراـ المتبادؿ بيف الدوؿ 
 .(1)والتعاوف اإلي ابي

عترا يا عمى النظاـ ات.ادي القطب الذي تييمف ىذا في وقت وبدت فرنسا ا 
عميو الوميات المت.دة ودعوتيا لتهسيس نظاـ دولي و.ادي القطبيضم فإف الصيف البمد 
اتسيوي قد انفردت بصياغض نظريض إستراتي يض متكاممض لعالـ متعدد اتقطاب لو 

(2)مستويات م تمفض ت ـ الدوؿ العظمى والدوؿ المتوسطض والدوؿ الصغرى
· 

وبذلؾ إف النظاـ الدولي يسير ن.و نظاـ متعدد اتقطاب و اصض في ظؿ صعود 
العديد مف القوى اآلسيويض في مقدمتيا الصيف وروسيا واليند ف اًل عف الياباف م فقد 

قتصاديض وعسكريض مكنتيا مف تبوا دور ومكانض استطاعت ىذه القوى ت.قيؽ ن ا.ات ا
وكبر في النظاـ الدوليم فن د وف روسيا في ظؿ رئاسض فالديمير بوتيف قد استطاعت 

%( سنويا و فض . ـ الت  ـ م وسداد 6رف  معدمت نمو نات يا الم.مى بمتوسط)
قدر ب معظـ ديوانيا ال ار يض التي وراتيا عف .قبض الرئيس بوريس يمتسيف والتي ت

%م كما قامت روسيا بزيادة 10( مميار دومرم وزيادة . ـ امستامارات بنسبض 165)
مبيعاتيا مف السالح والعمؿ عمى تكويف عالقات م  العديد مف الدوؿ في إطار سعييا 
مستعادة م دىا ومكانتيا كقوة عظمى فى النظاـ الدوليم وما فيما يتعمؽ بالصيف فقد 

مرتفعض في نمو اقتصادىا وزيادة نتا يا الم.مى بمعدؿ استطاعت ت.قيؽ معدمت 
%( سنويام واستطاعت الصيف  فض البطالض والت  ـ وزيادة 10يتم.ور .وؿ )

كااني  2010. ـ امستامارات والتبادؿ الت اريم اتمر الذي  عؿ الصيف تصعد في 
م وفى الم اؿ العسكري فالصيف تايد تزايد مستمر ومرتف  باكؿ (3)اقتصاد في العالـ

مم.وظ في ميزانيتيا العسكريض م كما .ققت الياباف م  ارتفاع في معدمت النمو في 
                                                           

  .83عبد الناصرم المصدر السابؽم ص  1))
(
2
( Global Trends 2025, Op. Cit. p40. 

العدد ص.يفض ال برم  النظاـ العالمي يت ّدد: التوازف اإلقميمي ووًمم .مزة عباس  موؿم (3)
متاح عمى الابكض المتصمض)امنترنيت( عمى م 2013تاريف اتوؿ  25بيروتم  (م21336)

 http://www.al-akhbar.com:الرابط
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ـ م وزيادة 2005% في 2,8ـ ليصؿ 2001م % في 4الناتي الم.مى اإل مالي مف 
لدفاعيض و رورة إنااا في صادراتيام وتعمد اآلف الياباف عمى مرا عض إستراتي يض ا

وزارة لمداف  وتهسيس  يش قوي ومتطورم وفى ذات السياؽ ن د وف اليند قد .ققت 
وبدا  نمو مم.وظ في اقتصادىا وزيادة ت ارتيا ال ار يض  الؿ العقديف الما ييف.

امت.اد اتوروبي يمعب دور كبير في النظاـ العالمي عمى المستوى اإلقميمي 
  .(1)والدولي

عمى ذلؾ مف واق  اإل.داث واتزمات الدوليضم فقد واار ته ر .ؿ اتزمض  ونستدؿ
نيائيام تساؤمت عدة عف العالقض بيف القوة العسكريض اتميركيض وتهايرىا  السوريض وا 
السياسي العالمي. إذ إّف الفاؿ او التواطؤ  اتميركي بموا يض الت.ديات السوريض 

يس ووباما في .الض ارتباؾ. ووّكدت ىذه العوامؿ و.م.مض اتزمض اموكرانيضم  عؿ الرئ
النظريض القائمض بانكفاا القوة اتميركيض في الارؽ اتوسط التي تبّناىا ال براا في 

" Foreign Policy " وميركام فوصفت البا.اض روزا بروكس في مقاؿ لمفوريف بوليسي
في فوريف  الوميات المت.دة بالعمالؽ ال ريحم ونار ديفيد بروتكوؼ 2013
"إّف الوميات  Limited America مقالو بعنواف "وميركا الم.دودة"  2013بوليسي

المت.دة انتقمت مف كونيا قوة عظمى إلى م رد معّمؽ سياسي عمى و.داث العالـ". 
ف اًل عف ما تقدـم إف تعميؽ المساعدات العسكريض الماليض اتميركيض لم.كومض 

تباؾ اتميركي .ياؿ الو   المصريم ما واار المزيد المصريض يدؿ عمى مزيد مف امر 
مف التساؤمت في وميركا والعالـم عف ترا   دورىا في الارؽ اتوسطم ومدى تهايرىا 

 .(2)عمى مراكز القرار فيو
وما يدؿ عمى ت ّدد النظاـ العالمي وتغيير تراتبيتو بظيور قوة عالميض بهداا 

الصينيض الماتركض والتي -إلستراتي يض الروسيضاستراتي ي  ديد غير معتادةم وبفعؿ ا

                                                           

 .212م المصدر السابؽم ص .سيف (1)
 م19/1/2013دماؽم  القطبيضم ص.يفض الوطفمسوريض تنقذ العالـ مف ات.اديض م ميسوف يوسؼ (2)

 .2ص 
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ارب  مرات ل.ؿ اتزمض  -الفيتو -ودت إلى نتائي اي ابيض في استعمؿ .ؽ النقض
وعمنت بريطانيا  السوريض في م مس اتمف باست داـ القوة العسكريض اتمريكيضم كما

وف بالده لف تاارؾ في  Philip Hammondعمى لساف وزير دفاعيا فيميب ىاموند 
وي ت.رؾ عسكري في سوريام وذلؾ بعد رفض م مس العمـو مذكرة ال.كومض باهف 
المااركض في عمميض عسكريض م.تممض تقودىا الوميات المت.دة. ما ورغـ ات يرة بالعودة 
إلى عالـ التعاوف الدولي السممي وام.تكاـ إلى مبادئ القانوف. ويمكننا القوؿ إّف 

  .(1)العالمي يّت و ن.و التعدديض القطبيضالنظاـ 
ومما تقدـ نرى وف ام.تماؿ الاالث ىو اتر ح إذ إف مستقبؿ التغيير يت و ن.و 
نظاـ دولي متعدد اتقطابم فيناؾ العديد مف متغيرات امقتصاديض وال يوسياسيض 

متيا القوى والعسكريض التي عكست تهايرىا عمى بيئض النظاـ وتفاعالتو السياسيضم واستمي
العالميض الصاعدة بات اه إدارة التغيير واستكماؿ .مقاتو وصوًم إلى نظاـ تت.قؽ في 
مصالح ووىداؼ تمؾ القوى بدوف استغالؿ وو الت اوز عؿ مصالح ووىداؼ الدوؿ 

 ات رى. 
  

                                                           

 .3م ص المصدر نفسو (1)
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 الخـاتمـة واالستهتاحات

إف المصالح واتىداؼ ىي التي ت.كـ سموؾ القوى العالميضم وتنتي سياسات 
واسترات يات تدف  .ركض التغيير. كما وف التغيير في النظاـ الدولي ظاىرة مستمرة وم 
يمكف تي قوى عالميض وف تديـ ىيمنتيا عمى التفاعالت الدوليضم فينالؾ العديد مف 

صاديض والعسكريض ف اًل عف التكنو معموماتيض تؤكد المؤارات والظواىر السياسيض وامقت
.الض التغيير والت.وؿ في تراتبيض القوى العالميضم فصعود قوى و رى كالصيف وامت.اد 
اتوروبي والبرازيؿ وروسيا واليابافم كقوى منافسض مدعومض بعوامؿ وقدرات ذات وبعاد 

عالميض. ف اًل عف تعارض متعددةم تزامنًا م  ترا   ال. ور اتميركي ومكانتو ال
مصالح التكتالت العالميض كامت.اد اتوروبي وم موعض العاريف وانغياي والبريكسم 
وت م  دوؿ ارؽ آسيا والم.يط الياديم وامت.اد اإلفريقيم وبمستويات متباينض م  

  .المصالح اتميركيض
متعدد وىذا يزيد سرعض .ركض وصيرورة التغيير في النظاـ الدولي ن.و نظاـ 

اتقطاب والمرتكز عمى التعاوف و.ريض التفاعؿ وال.ركض لبقيض دوؿ العالـم وم ابيض كؿ 
 الت.ديات والتيديدات بصورة ماتركض. 

رادتيا  ومف ىنا نرى إف مستقبؿ النظاـ الدولي سيعتمد عمى مدى قدرة تمؾ القوى وا 
لعالميضم ف اًل عف موا يض الت.ديات واتزمات او لالن راط والمااركض في ىذا النظاـ 

است ابض الوميات المت.دة في التعامؿ معيام إذ وقرت ات يرة بمبدو المااركض م  القوى 
العالميض ات رى وعدـ الم وا إلى القوة العسكريض إلدارة التفاعالت الدوليضم ويت ح 

وؿ ذلؾ مف  الؿ متابعض وزمض إيراف النوويض ول وا الوميات المت.دة إلى القبوؿ بال.م
السمميض بدًم مف امستمرار بالتيديد العسكريم وعدـ قدرتيا عمى موا يض اتزمض 

و.ميـ بصورة منفردة كما كانت تفعؿ سابقًا.  مؤ راالسوريض وكذلؾ اتزمض اتوكرانيض 
 -وقد  مص الب.ث لم موعض استنتا اتم وكما يهتي:

ير بهاكاؿ ومسميات إف التغيير في النظاـ الدولي ىو عمميض مستمرة ودائمضم تظ .1
كايرة ماؿ التوازف الدوليم الت.وؿ مف نظاـ آ.ادي القطبيض ن.و نظاـ متعدد 
اتقطابم الترا   والييمنض كؿ ذلؾ يقدـ وصؼ لظاىرة التغيير التي ايدتيا مرا.ؿ 
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 تطور النظاـ الدولي.
  توفر .ركض التغيير بما تنتي عنو مف وسبابم فرصض لمقوة الراغبض في تغيير الو  .2

الراىف لتو يو صيرورة التغيير وتاكيؿ بيئض دوليض مالئمضم ويعتمد ذلؾ عمى ما 
ت.توى عميو تمؾ القوى مف قدرات وتهاير في تسير ذلؾ التغيير م ف اًل عف مدى 
ماروعيض وىدافيا ومدى التهييد والدعـ الذي ت.صؿ عميو مف و.دات النظاـ الدولي 

 لموا يض القوى الراف ض لمتغيير.
الؿ ت.ميمنا لممتغيرات وات.داث التي ايدىا النظاـ الدولي و صوصًا في مف   .3

العقد اتوؿ مف القرف ال.ادي والعاريفم نرى إف التغيير في النظاـ الدولي يت و 
ن.و نظاـ دولي متعدد اتقطاب تاترؾ في صياغتو العديد مف الو.دات الدوليض 

كبرى ف اًل عف المؤسسات كالقوى العالميض الصاعدة والاركات والمصارؼ ال
والمنظمات العالميض واتفراد ذوي الا صيض الدوليض امعتباريضم لموصوؿ إلى نظاـ 

 عالمي وكار ومنًا واستقرارًا.  
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 المصادر

 

 المصادر العربية

 .82م ص 2(م ط1993ابف منظورم لساف العربم دار إ.ياا التراث العربيم ) بيروتم  .1
ىػػؿ باتػػت المدرسػػض الواقعيػػض فػػي -والاقافػػض وعػػالـ مػػا بعػػد ال.ػػرب البػػاردةا.مػػد عمػػي سػػالـم "القػػوة  .2

(م مركػػػػز 20العالقػػػات الدوليػػػض اػػػػيئًا مػػػف الما ػػػػي"م الم مػػػض العربيػػػػض لمعمػػػـو السياسػػػػيضم العػػػدد)
 (.2008دراسات الو.دة العربيضم )بيروتم 

رم دار بػػػػايتس غيػػػػؿم الػػػػن ـ الصػػػػاعد الصيف:دبموماسػػػػيض امنيػػػػض  ديػػػػدةم تر مػػػػض دمؿ ابػػػػو .يػػػػد .3
 (.2009الكتابم )بيروتم 

 (.1996تركي ابراىيـم ىندسض التغييرم دار المعارؼم) القاىرةم .4
تيػري تػػارديم عمميػػات السػػالـ اإل مػاع اليػػّشم فػػي التسػػمح ونػزع السػػالح واتمػػف الػػدوليم مركػػز  .5

  (.2011دراسات الو.دة العربيضم )بيروتم 
ا.ػتمالت الديمقراطيػض -م "الصػيف المتغيػرةالبرانػدت وانػدرو سػموؿ- وف اورنتوف وسػتيفاني كمػيف .6

(م مركػػػػز 78فػػػػي الػػػػدا ؿ والدبموماسػػػػيض ال ديػػػػدة ت ػػػػاه الػػػػدوؿ المارقػػػػض"م دراسػػػػات عالميضمالعػػػػدد)
 (.2009اإلمارات لمدراسات والب.وث اإلستراتي يضم )ابو ظبيم 

د  ػػيمس دورتػػي و روبػػرت بالتسػػغرابم النظريػػات المت ػػاربض فػػي العالقػػات الدوليػػضم تر مػػض وليػػ .7
 (.1985عبد ال.يم المؤسسض ال امعيض لمدراسات والنار والتوزي م )بيروتم 

التكنولو يا ووارىا عمى القوى في العالقػات الدوليػضم دار كيػواف - الد المعينيم ال.افات ال ديدة .8
 . (2009لمطباعض والنارم )دماؽم

لمعاصػػػريفم دار الت.ػػػديات وامسػػػتراتي يات لممػػػدراا ا-  ػػػر مصػػػباح إسػػػماعيؿم إدارة التغييػػػر .9
 (.2011ال.امدم )عمافم 

م "التغييػػػر التنظيمػػػي كمػػػد ؿ لمتكيػػػؼ مػػػ  م.ػػػيط متغيػػػر"م الممتقػػػى الػػػدولي .ػػػوؿ الػػػداوي الاػػػيخ .10
اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات ال.دياض كميض العمـو امقتصػاديض وعمػـو التسػيير  امعػض 

 . 2010اذارم  13- 12سعد د.مبم ال زائرم
رايم" النظػػػاـ الػػػدولي....ىؿ يت ػػػو لمتعدديػػػض القطبيػػػض؟"م  ريػػػدة الريػػػاضم العػػػدد زىيػػػر فيػػػد ال.ػػػا .11

 . 2012اذار  29(م بتاريخ 16045)
ساـ بيرلو وآ روفم اإلنفاؽ العسكريم فػي التسػمح ونػزع السػالح واتمػف الػدوليم مركػز دراسػات  .12

 .265-229(م ص ص 2011الو.دة العربيضم )بيروتم 
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Abstract 

 

The change of the most prominent phenomena that hinder 

pathways and reactions of the international system. Through their 

impact on the interactive structure and building in addition to the 

units performances. The change caused by events and changes 

taking place in the domestic and regional environments as well as 

the international environment which caused the motives and in-

centives directed movement of change towards a new interna-

tional environment, which sponsored by global forces are willing 

to change in an effort to ensure the interests and objectives addi-

tionally the expression of their capabilities and impact in the 

management of international interactions and guidance. Thus, 

any attempt to explore the future of the international system must 

be preceded by an analysis of the nature of the change and the 

variables that constitute movement for change and the forces act-

ing in the system.. 

 

Keywords: change - international system - future of the glob-

al powers. 
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