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 جون ميرشايمر: صعود وسقوط النظام الدولي الليبرالي 
 ترجمة جالل خشيب

 تمهيد
املجلد   الرابع ضمن  ربيع  3في عددها  ميرشايمر  ، نشرت مجلة  2019،  األميركي جون  للمفكر  دراسة  الدولي  األمن 

 ، فيما يلي ترجمة النص الكامل لها. 1محكوٌم بالفشل: صعود وسقوط النظام الدولي الليبرالي بعنوان: 

الّتي   ، بدا واضحا بأّن النظام الدولي الليبرالي صار في ورطة عميقة، فالطبقات التكنونية2019الصادر بحلول سنة  

فإّن هذا  الحقيقة،  في  وإنقاذه.  يمكن فعله ألجل إصالحه  القليل  الش يء   
ّ
إال تحّوٍل، وال يوجد  تدّعمه تشهُد حالة 

ه يحمل بذور خرابه في ذاته. 
ّ
 النظام كان محّتٌم عليه الفشل منذ البداية بما أن

ستفادت منه بالعديد من السبل، لقد اعتقدت  ُيرِعب سقوط النظام الدولي الليبرالي النخب الغربية الّتي بنته والّتي ا

هذه النخب بحماس أّن هذا النظام َبِقي وسيظّل قوة مهّمة في ترويج السالم واالزدهار حول العالم. كما ألقى العديد 

منهم اللوم على الرئيس دونالد ترامب بسبب ما لحق به من فناء. على كّل حاٍل، فقد أعرب ترامب عن ازدرائه للنظام  

سنة  ال الرئاسية  االنتخابية  حملته  أثناء  بأّنها 2016ليبرالي  بدا  سياسات  ترامب  بع 
ّ
ات بالسلطة  أمسك  أن  ومنذ   ،

 ُصّممت بغية هدمه. 

لكن قد يكون من الخطأ التفكير بأّن النظام الدولي الليبرالي يعيش في ورطة بسبب بالغة ترامب وسياساته وحسب.  

ن ترامب بنجاح من في الحقيقة، فإّن هناك مشكالت أساسي
ّ
ة أعمق تلعب دورا في ذلك، وهو ما ُيفّسر سبب تمك

ل هدف هذا املقال في تحديد 
ّ
تحّدي نظاٍم يحظى بتأييد عاملي تقريبا بين نخب السياسة الخارجية في الغرب. يتمث

ي سوف يحّل مكانه. 
ّ
 نمط النظام الدولي الذ

 

1 John J. Mearsheimer, Bound To Fail: The Rise, and Fall of the Liberal International Order, International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 7–50.   

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/International%20Security_Bound%20to%20Fail.pdf 
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العالم الحديث تكون مترابطة بعمق بطرق متعّددة، فإّن   في  ، فألّن الدول 
ً
أنماط من الحجج. أوال أقّدم هنا ثالثة 

النظم تكون ضرورية ألجل تسهيل التفاعالت الفّعالة وفي الوقت املناسب. هناك العديد من أنماط النظم الدولية، 

العامل  التوزيع  على   
ً
أساسا يعتمد  فهو  يصعد  نمط  فإّن وأّي  القطبية،  أحاديَّ  النظام  يكون  حينما  لكن  للقوة.  ي 

األنظمة  في  فقط  تنشأ  أن  الدولية  الليبرالية  للنظم  يمكن  أيضا.  مهّمة  الواحد  للقطب  السياسية  اإليديولوجيا 

 ديمقراطية ليبرالية. 
ً
 األحادية القطبية أين تكون الدولة القائد دولة

ي  ثانيا، لقد قادت الواليات املتحدة نظا
ّ
مْين مختلفْين منذ الحرب العاملية الثانية وهما، نظام الحرب الباردة والذ

ه لم يكن ليبراليا وال دوليا، بل 
ّ
ُيشار إليه على نحٍو خاطئ في بعض األحيان باعتباره "نظاما دوليا ليبراليا"، في حين أن

أبعاده األساسية. لقد حمل بعضا من   كان نظاما محدودا مقتصرا أساسا على الغرب، كما كان نظاما واقعيا في كّل 

 أّن تلك املمّيزات كانت مرتكزة على منطق واقعي. في املقابل، 
ّ
سقة أيضا مع النظام الليبرالي إال

ّ
املالمح الّتي كانت مت

ليبرالي ودولي، ولذلك فهو يختلف بطرق  ي قادته الواليات املتحدة هو نظام 
ّ
الذ الباردة  فإّن نظام ما بعد الحرب 

ي هيمنة عليه الواليات املتحدة أثناء الحرب الباردة. أساس 
ّ
 ية عن النظام املحدود الذ

ثالثا، أّما النظام الدولي الليبرالي لحقبة ما بعد الحرب الباردة، فقد كان مصيره االنهيار، ألّن السياسات األساسية 

هة بشكٍل عميق. إّن عملية نشر الديمقرا  كأ عليها َمعيبة وُمشوَّ
ّ
 الّتي ات

ً
عّد مسألة

ُ
طية الليبرالية حول العالم والّتي ت

سّمم في العادة العالقات  
ُ
عتبر عملية صعبة للغاية وحسب، بل إّنها ت

ُ
ذات أهمّية قصوى ألجل بناء هكذا نظام، ال ت

عّد  
ُ
ت ْزَعة القومية  مع البلدان األخرى وتقود في بعض األحيان إلى حروب كارثية. 

َ
  داخل الدول   (Nationalism)الن

 املستهدفة العقبة األساسية لترويج الديمقراطية، كما أّن سياسات توازن القوى تعمل كقوة كابحة مهّمة أيضا.  

حساب   على  الدولية  للمؤّسسات  األكبر  واالمتياز  االعتبار  منح  إلى  الليبرالي  النظام  ميل  فإّن  ذلك،  على  عالوة 

لحدود الّتي يسهل إختراقها، إن لم تكن مفتوحة أساسا، كان وكذلك التزامه العميق با  -للدول –االعتبارات الداخلية  

له تأثيرات سياسية ساّمة داخل الدول الليبرالية صاحبة القيادة نفسها، بما فيها القطب األوحد األمريكي. تتصادم 

الوطنية. وألّن   والهوّية  السيادة  أساسية على غرار مسألة  عبر مسائل  القومية  النزعة  مع  السياسات  النزعة هذه 

ما تصادم اإلثنان، وهذا ما  
ّ
كل الليبرالية  العالم، فإّنها تتفّوق على  في  إيديولوجية سياسية قوّية  عّد أكثر 

ُ
ت القومية 

 ُيقّوض النظام في جوهره.
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أنتجت فقدان  العاملية واالستثمار،  التجارة  تقليص حواجز  إلى  الّتي سعت  فرطة 
ُ
امل العوملة  فإّن  إلى ذلك،  إضافة 

هذه الوظائف،   تحّولت  ثّم  الليبرالي.  العالم  أنحاء  بجميع  الداخل  في  املساواة  عدم  حالة  وارتفاع  األجور  تدهور 

 املشكالت إلى مشكالت سياسية، مؤدّية إلى مزيد من تآكل الدعم للنظام الليبرالي.

 أخرى خارج القطب 
ً
الواحد على   لذا قّوض االقتصاد املعولم بشكل مفرط النظام بطريقة أخرى: فقد ساعد دوال

ي بإمكانه أن ُيقّوض القطبية األحادية وُيوصل النظام الليبرالي إلى النهاية. هذا ما  
ّ
النمو بشكٍل أكثر قوة، األمر الذ

إنهاء حقبة األحادية  في  املنافسة،  الروسية  القوة  إلى جنب مع  يتّسبب، جنبا  ي 
ّ
الذ الصين  يحدث اآلن مع صعود 

د متعّدد األقطاب على نظام دولي مبني على أسٍس واقعية، والّتي سوف تلعب  القطبية. سوف يقوم العالم الصاع

ح وكذا املشكالت العاملية املشتركة على غرار 
ّ
 في إدارة االقتصاد العاملي، التعامل مع مسألة الحّد من التسل

ً
 مهّما

ً
دورا

يات املتحدة والصين ستقودان أنظمة مشكلة التغّيرات املناخية. إضافة إلى هذا النظام الدولي الجديد، فإّن الوال 

نافس بعضها بعضا في كّل املجاالت االقتصادية والعسكرية.
ُ
 محدودة )محصورة النطاق( والّتي سوف ت

ي يعنيه مصطلح "نظام"  
ّ
، أشرح ما الذ

ً
عّد (Order)ينتظم الجزء املتّبقى من هذا املقال على الشكل التالي. أّوال

ُ
، وِلَم ت

أسا  
ً
ملمحا في األنظمة  يبرز  الّتي سوف  والظروف  لألنظمة  املختلفة  األنماط  أصف  ثانيا،  العاملية.  للسياسة   

ً
سيا

ي ُيفّسر صعود وسقوط األنظمة الدولية. 
ّ
خّضمها نظام دولي ليبرالي. في ذات الصدد، أفحص في القسم الثالث ما الذ

ثالثة الالحقة سأسرد تاريخ النظام الدولي في القسم الرابع، أصف األنظمة املختلفة للحرب الباردة. في األقسام ال

الليبرالي. ثّم في األقسام األربعة التالية لها سأشرح سبب فشله. سأناقش في القسم ما قبل األخير كيف يبدو النظام 

 الجديد في ظّل التعّددية القطبية، أّما الخاتمة فُتقّدم مختصرا لحّجتي وبعضا من التوصيات.  

 ا ُتعّد النظم مهّمة؟ما هو النظام، وملاذ
هو مجموعة من املؤّسسات الدولية املنتظمة الّتي تساعد على إدارة وحكم التفاعالت بين الدول    (Order)النظام  

أن  الضرورة  فليس من  األعضاء،  غير  مع  التعامل  األعضاء على  الدول  ساعد 
ُ
ت أن  أيضا  لألنظمة  يمكن  األعضاء. 

الوة على ذلك، يمكن أن تشتمل النظم على مؤّسسات لها نطاقات عمٍل إقليمية  يتضّمن نظاٌم ما كّل بلدان العالم. ع

 أو عاملية، والقوى العظمى هي الّتي تخلق وتدير هذه النظم.
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القوى   تضعها  الّتي  القواعد  بمثابة  فّعال،  بشكٍل  للنظم  األساسية  اللبنات  ل 
ّ
مث

ُ
ت الّتي  الدولية،  املؤّسسات  عتبر 

ُ
ت

 
ّ
باعها، ألّنها تعتقد بأّن إطاعة هذه القواعد أمٌر يّصب في مصلحتها. تنّص القواعد على أنماط  العظمى وتتوافق على إت

من السلوكات املقبولة وتحظر األشكال غير املقبولة من السلوكات، وليس من املفاجئ أن تكتب القوى العظمى هذه 

د مع املصالح الحيوية للدول املهيمنة، القواعد بما ُيناسب مصالحها الخاّصة، لكن حينما ال تتوافق هذه القواع

د الرئيس جورج بوش 
ّ
فإّن هذه الدول ذاتها تتّجه إّما لتجاهل هذه القواعد أو إلى إعادة كتابتها. على سبيل املثال، أك

ه حّتى وإن إنتهك الغزو األمريكي القانون الدولي، فإّن "أمريكا    2003االبن في مناسبات عديدة قبل حرب العراق  
ّ
أن

ي تجتمع فيه املخاطر". س
ّ
 وف تقوم بما هو ضروري لضمان أمننا القومي... سوف لن أنتظر األحداث في الوقت الذ

 من املؤّسسات بما فيها املؤّسسات األمنية على غرار منظمة معاهدة حلف 
ً
 عديدة

ً
ُيمكن أن يحتوي نظام ما أنماطا

، أو حلف وارسو، كما يمكن أن يحتوي أيضا على (NPT)، معاهدة عدم االنتشار النووي  (NATO)شمال األطلس ي  

، اتفاقية التجارة الحّرة لشمال أمريكا، منظمة التعاون (IMF)مؤّسسات اقتصادية على غرار صندوق النقد الدولي 

االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي. يمكن أن يتضّمن أيضا مؤّسسات تتعامل مع مسائل البيئة على غرار اتفاقية  

مل األمم باريس  األوروبي، عصبة  االتحاد  املتعّددة على غرار  املجاالت  ذات  املؤّسسات  وأكثر  املناخي،  التغّير  عالجة 

 وهيئة األمم املتحدة.

دير العالقات البينية بين الدول  
ُ
، إّنها ت

ً
عتبر األنظمة شيئا ال غنى عنه في الهيكل الدولي الحديث لسبيين إثنين. أوال

ُ
ت

إستقاللي ذو  عالم  إنشاء  في  إلى  تقودها  والّتي  االقتصادية،  النشاطات  من  هائل  عدد  في  الدول  تنخرط  عالية.  ة 

 أّن هذا االعتماد املتبادل ليس محصورا 
ّ
مؤّسسات وقواعد بإمكانها ضبط هذه التفاعالت وجعلها أكثر فاعلية. إال

عل  أيضا.  والصحية  البيئية  املسائل  يتضّمن  ه 
ّ
إن وحسب،  االقتصادية  الشؤون  التلّوث  في  ر 

ّ
يؤث املثال،  سبيل  ى 

يمكن  وال  عاملية  الحراري  االحتباس  آثار  أّن  حين  في  املجاورة،  البلدان  في  البيئة  على  حتما  واحد  بلد  في  الحاصل 

 من خالل تدابير متعّددة األطراف. األكثر من ذلك، فإّن األمراض القاتلة ال تحتاج إلى جواز سفر  
ّ
التعامل معها إال

ي وباء اإلنفلوانزا الفّتاك ما بين لعبور الحدود ا
ّ
 . 1920-1918لدولية، مثلما أوضح ذلك بشكل جل

ي يقودها إلى تشكيل تحالفات. الستعراض خصٍم 
ّ
تترابط الدول ببعضها البعض أيضا في املجال العسكري، األمر الذ

اال إلى  الردع  بهذا  يؤّدي  أن  شأنه  من  فّعال  قتال  ألجل  أو  هائل  ردع  بقدرات  يحظى  الحلفاء  ما  على  يجب  نهيار، 
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االستفادة من قواعد تضبط الكيفية الّتي سوف يتصّرف بها على امليدان جيُش كّل عضٍو من هؤالء والكيفية الّتي 

تحظى  الحديثة  الجيوش  ألّن   
ً
نظرا للتنسيق  جّدا  كبيرة  البعض. هناك حاجة  بعضها  مع  الجيوش  هذه  بها  ق  نّسِ

ُ
ت

ي ح الحلفاء. فلننظر إلى األسلحة بمجموعة واسعة من األسلحة، ال 
ّ
كون كّل منها منسجما بالضرورة مع نمط تسل

الواسعة املتنوعة في الجيوش الّتي صنعت حلف الناتو أو وارسو، ناهيك عن صعوبات تنسيق التحّركات املتنّوعة  

ى تحالفات مؤّسسة للقّوات املقاتلة داخل هذه التحالفات. ليس من املفاجئ أّن كال القوتين العظميين حافظت عل

 أثناء الحرب الباردة.  -وفي الحقيقة نظٌم ُممأسسة بشّدة-بشّدة 

ساعد القوى العظمى على إدارة سلوك الدول    (Orders)ثانيا، ال غنى عن األنظمة  
ُ
في الهيكل الدولي الحديث ألّنها ت

صمِّ 
ُ
ي يتناسب مع مصالح القوى العظمى. وعلى نحو أخّص، ت

ّ
 مؤّسساٍت  األضعف على النحو الذ

ً
م الدول األكثر قوة

ّمة لفرض ضغوط كبيرة عليها ألجل االنضمام إلى هذه املؤّسسات وإطاعة 
َ
 ومن ث

ً
بهدف تقييد أفعال الدول األقل قوة

 ما تعمل هذه القواعد لصالح الدول األضعف في النظام.
ً
 قواعدها أّيا ما كانت هذه القواعد. مع ذلك فعادة

الظاهرة نجده في جهود القوتْين العظميين أثناء الحرب الباردة والرامية إلى بناء نظام منع    لعّل املثال الجّيد لهذه

 نحو هذه الغاية، ابتكرت الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي سنة  
ً
اتفاقية عدم   1968االنتشار النووي. اتجاها

 ألي 
ً
بلٍد عضو يحصل على أسلحة نووية لم يكن يحظ االنتشار النووي والّتي جعلت وبشكٍل فّعال األمر غير قانونيا

بها آنذاك. من الطبيعي أّن القيادة في موسكو وواشنطن ذهبت إلى أبعد الحدود لتحصل على أكبر عدد ممكن من 

الدول لالنضمام إلى اتفاقية عدم االنتشار النووي. كما كانت القوتْين العظميين بمثابة القوة األساسية الدافعة 

وقفت   سنة  الّتي  النووية  املورّدين  مجموعة  تشكيل  املواد   1974وراء  بيع  على  كبيرة  قيود  إرساء  إلى  تهدف  والّتي 

 والتكنولوجيات النووية للبلدان الّتي ال تحوز على أسلحة نووية ولكّنها قد تحاول الحصول عليها من السوق.  

جبر  
ُ
ت نظاما ما ليس بإمكانها أن ت

ّ
 أّن املؤّسسات الّتي شكل

ّ
الدول القوّية على إطاعة القواعد إذا ما اعتقدت هذه إال

الدول بأّن إطاعة القواعد ال يصّب في مصالحها. بعبارة أخرى، فإّن املؤّسسات الدولية ليس لها روٌح مستقلة عن 

القوى  أعضاءها وبالتالي فهي ال تحظ بالقوة إلخبار الدول القائدة بما يجب أن تقوم به، إّنها ببساطة أدوات في يّد  

ساعد على إدارة سلوكات الدول، كما أّن القوى  
ُ
عدُّ بمثابة جوهر أّي مؤّسسة، ت

ُ
العظمى. مع ذلك، فإّن القواعد الّتي ت

 العظمى تطيع هذه القواعد في أغلب األوقات.  
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ه وفي عالم من االعتماد املتبادل متعّدد األوجه، فإّن وجود نظام من القواعد ُيعدُّ أ
ّ
مرا ضروريا  خالصة القول، إن

ألجل خفض تكاليف املعامالت واملساعدة على تجسيد تفاعالت متعّددة تحدث بين الدول. يلتقط األميرال هاري  

إلى (Harry Harris)هاريس   النقطة حينما ُيشير  الباسفيك، هذه  في  للقوات العسكرية األمريكية  القائد السابق   ،

 .  (The Global Operating System)ل العاملي" النظام الدولي الليبرالي باعتباره "نظام التشغي

 أنماط األنظمة:
األول هو . الفرق (International System)هناك فروقات مهّمة ثالث بين النظم الّتي عرفها الهيكل أو النسق الدولي 

املحدودة   واألنظمة  الدولية  األنظمة  بين  القائم  فِليكون (International Orders and Bounded Orders)ذلك   .

النظام نظاما دوليا ينبغي له أن يشتمل على كّل القوى العظمى في العالم: من الناحية املثالية، فإّن عليه أن يحتوي  

، تتكّون األنظمة املحدودة من مجموعة من املؤّسسات الّتي تّضم عددا على كّل بلدان النظام. على العكس من ذلك

 النطاق. في أغلب  
َ
محدودا من األعضاء، ال تتضّمن هذه املؤّسسات كّل القوى العظمى، وتكون في العادة إقليمية

ل قوتْين عظمي
ّ
شك

ُ
ه من املمكن أن ت

ّ
ْين أو أكثر نظاما  الحاالت تكون مهيمن عليها من ِقبل قوة عظمى واحدة، رغم أن

دار 
ُ
أ وت

َ
نش

ُ
محدودا بشرط أن تبقى قوة عظمى واحدة على األقل خارجه. باختصار، فإّن األنظمة الدولية واملحدودة ت

 من طرف قوى عظمى.

ساعد على تعزيز  
ُ
ينصّب اهتمام األنظمة الدولية أساسا على تسهيل التعاون بين الدول. على وجه التحديد، فإّنها ت

اء بين القوى العظمى في النظام أو بين كّل بلدان العالم تقريبا. في املقابل، فقد ُصّممت األنظمة املحدودة  التعاون سو 

دما بالتعاون بينها. 
ُ
أساسا بهدف السماح للقوى العظمى املتنافسة بشّن تنافس أمني ضّد بعضها البعض، ال للدفع ق

دودة باتجاه العمل على نحو جاّدٍ ألجل تعزيز التعاون بين الدول مع ذلك، فإّن القوى العظمى الّتي تقود األنظمة املح

عّد املستويات العليا من التعاون داخل النظام املحدود مسألة جوهرية 
ُ
ى قهرهم إذا إستلزم األمر ذلك. ت

ّ
األعضاء تتول

ث  
ً
ِسمة الدولية  األنظمة  عدُّ 

ُ
ت أخيرا،  املتعارضة.  العظمى  القوى  بين  أمني  تنافس  شّن  الدولية ألجل  للسياسة  ابتة 

عتبر األنظمة املحدودة كذلك، كما تكون األنظمة الدولية الواقعية لوحدها مصحوبة بنظم 
ُ
املعاصرة، في حين ال ت

 محدودة. 
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مها، وهي أنظمة: 
ّ
نظ

ُ
ق الفرق الثاني األساس ي باألنماط املختلفة لألنظمة الدولية الّتي يمكن للقوى العظمى أن ت

ّ
يتعل

ُملحدة الليبرالية"    واقعية،  فيها  "بما  إيديولوجية  (.   "realist, agnostic, or ideological "to include liberal)أو 

يعتمد أّي نظام باألساس على توزيع القوة بين القوى العظمى. تكمن املسألة األساسية هنا فيما إذا كان الهيكل )أو 

أو أحادي  /Systemالنسق ثنائي األقطاب، متعّدد األقطاب  إذا كان أحادي القطبية، فإّن اإليديولجيا  (  القطبية. 

الثنائية   في القطبية  ل. لكن، 
ّ
الدولي املتشك النظام   أيضا ألجل تحديد نمط 

ً
للدولة املهيمنة تكون مهّمة السياسية 

 واملتعّددة تكون اإليديولوجيا السياسية للقوى العظمى غير ذات صلة وأهمّية بشكل كبير.

 : (Realist Orders)األنظمة الواقعية 
لته–يصير النظام الدولي  

ّ
نظاما واقعيا إذا كان الهيكل إّما ثنائيَّ القطبية أو متعّدد األقطاب،   -واملؤّسسات الّتي شك

 التصّرف وفقا  
ّ
وسبب ذلك بسيط: فإذا كان هناك قوتين عظمتين أو أكثر في العالم، فسيكون بحوزتهما خيار أقّل إال

مالءات واقعية واالنخراط في تنافس أمني ضّد بعضهما البعض. يكون هدف هذه القوى هنا هو كسب القوة على إل 

حساب خصومها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإّن هدفها هو ضمان عدم تحّول ميزان القوى ضّدها وفي غير صالحها. 

. سيكون األمر كذلك حّتى ولو كانت كّل القوى  تخضع االعتبارات اإليديولوجية إلى اعتبارات أمنية في هذه الظروف

 ليبرالية. مع ذلك، يكون للقوى العظمى املتنافسة في بعض األحيان حافز للتعاون.   -في هذه الحالة–العظمى  
ً
دوال

على كّل حال، فإّنها تتحّرك في عالم يقوم على درجة عالية من االعتماد املتبادل حيث تكون متأكدة بأّنها ستحوز على 

 بعٍض من املصالح املشتركة.

يساعد النظامان املحدود والدولي، اللذان يشتغالن جنبا إلى جنب في العالم الواقعي، القوى العظمى املتعارضة على 

ظمها املحدودة للمساعدة على شّن تنافس  
ُ
ئ القوى العظمى ن نش ِ

ُ
التنافس والتعاون بينهما أيضا. على وجه التحديد، ت

ئ النظم الدولية لتسهيل التعاون بينها، وفي العادة بينها  أمني ضّد بعضها الب نش ِ
ُ
عض. على العكس من ذلك، فهي ت

لة للنظام الدولي مناسبة تماما ملساعدة القوى العظمى على الوصول  
ّ
شك

ُ
وبين بلدان أخرى أيضا. إّن املؤّسسات امل

الهتمام بالتعاون، فإّن القوى العظمى تظّل إلى اتفاقيات حينما يكون لهذه الدول مصالح مشتركة. وبالرغم من هذا ا

ي  
ّ
متنافسة والّتي تكون عالقاتها تنافسية في جوهرها. تكون اعتبارات توازن القوى دائما حاضرة، حّتى في الوقت الذ

تعمل القوى العظمى عبر املؤّسسات الدولية على التعاون مع بعضها البعض. وعلى وجٍه أّدق ال وجود لقوة عظمى  

ص قوّتها.سوف تتّج 
ّ
قل

ُ
 ه لتوقيع اتفاقية من شأنها أن ت
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لت النظم الواقعية  
ّ
أن يكون لها    - سواء كانت أنظمة دولية أو محدودة–ُيمكن في بعض األحيان للمؤّسسات الّتي شك

هذ  مثل  تحدث  ليبرالي.  نظام  هو  النظام  أّن  على  دليال  ُيعدُّ  ال  ذلك  أّن   
ّ
إال الليبرالية،  القيم  مع  متنافسة  ه مالمح 

السمات فقط ليكون له معنى من منظور ميزان القوى. على سبيل املثال، يمكن أن تكون املؤّسسات االقتصادية 

 لتسهيل التجارة الحّرة بين الدول األعضاء، ال بسبب حسابات ليبرالية ما، 
ً
األساسية داخل نظام محدود ما ُموّجهة

فضل لتوليد قوة اقتصادية وعسكرية داخل هذا النظام. في بل ألّن االنفتاح االقتصادي ُيعتبر بمثابة السبيل األ 

ي عن التجارة الحّرة والتحّرك باتجاه نظام اقتصادي أكثر انغالقا يكون ذا معنى استراتيجي 
ّ
الواقع، فإذا كان التخل

 أفضل، فإّن من شأن أمٍر كهذا أن يحدث في نظام واقعي.

 :(Agnostic and Ideaological Orders)األنظمة امُللحدة واإليديولوجية 
في حالة ما إذا كان العالم أحادي القطبية، فمن غير املمكن أن يكون النظام الدولي واقعيا. تحتوي القطبية األحادية 

على قوة عظمى واحدة، وبالتالي وبحكم التعريف ال يمكن أن تكون هناك منافسة أمنية بين قوى عظمى، وهو شرط  

 لذلك، فإّن القطب األوحد له أسباب قليلة لخلق نظام محدود. ال غنى عنه بالنسبة ألّي  
ً
نظام عاملي واقعي. نتيجة

 لشّن منافسة أمنية ضّد قوى عظمى أخرى، وهو أمر غير ذي  
ً
على كّل حال، فإّن األنظمة املحدودة ُصّممت أساسا

نظام الدولي الالواقعي مؤّسسات  صلة في األحادية القطبية. مع ذلك، من املمكن أن تكون بعض املؤّسسات في هذا ال

هذه  من   
ً
أّيا لكن  عضويتها.  نطاق  حيث  من  حّقا  عاملية  مؤّسسات  أخرى  ستكون  حين  في  إقليمي،  نطاق  ذات 

 محدودا، بدال من ذلك ستكون إّما فضفاضة أو 
ً
 لتشكيل نظاما

ً
 معا

ً
املؤّسسات اإلقليمية يمكن أن تكون مجتمعة

 ى املتواجدة في النظام الدولي السائد.  مرتبطة بإحكام مع املؤّسسات األخر 

وذلك حسب اإليديولوجية    -إلحادي أو إيديولوجي–في القطبية األحادية يمكن للنظام الدولي أن يّتخذ أحد الشكلْين  

السياسية للدولة القائدة. تكمن املسألة األساسية في ما إذا كان للقطب األحادي إيديولوجية عاملية شمولية، األمر  

ي  
ّ
للبلدان األخرى. فإذا ما إنطلق القطب األوحد من هذا الذ ر قيمه املركزية ونظامه السياس ي  صدَّ

ُ
ت بأّن  يفترض 

ينشر   أن  األوحد  القطب  يحاول  أخرى، سوف  بعبارة  إيديولوجيا.  نظاما  سيكون  العاملي  النظام  فإّن  االفتراض، 

ه هو، كما سيكون هذا القطب في موضٍع أفضل إيديولوجيته إلى أبعد مدى وأوسعه وأن يعيد صنع العالم على صورت

 ملتابعة هذه املهّمة نظرا لعدم وجود أّي قوى عظمى يجب أن ُينافسها. 
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ي ينبع من تأكيدها على أهمّية   (Liberalism)بالطبع، تحتوي النزعة الليبرالية داخلها  
ّ
 عامليا شموليا قوّيا، والذ

ً
جنوحا

د القصة الليبرا ِ
ّ
ؤك

ُ
 فردانية في جوهرها، أّن لكّل شخٍص حقوقا طبيعية غير الحقوق الفردية. ت

ً
عدُّ نزعة

ُ
لية، الّتي ت

ي  
ّ
قابلة للمصادرة. لهذا، يميل الليبراليون إلى االهتمام بعمق بحقوق الشعوب عبر العالم بغّض النظر عن البلد الذ

ه سيحاول في
ّ
الغالب خلق نظام دولي يهدف    يعيشون فيه. لذلك، فإذا كان القطب الواحد ديمقراطيا ليبراليا، فإن

 إلى إعادة تشكيل العالم على صورته هو. 

كيف يبدو النظام الدولي الليبرالي؟ يجب على الدولة املهيمنة في النظام أن تكون ديمقراطية ليبرالية بشكل واضح، 

لك، يجب أن يكون كما يجب أن يكون لها تأثير ضخم داخل املؤّسسات األساسية الّتي يعرفها النظام. عالوة على ذ

هناك عدد كبير من الديمقراطيات الليبرالية األخرى في النظام واقتصاد عاملي منفتح إلى حّدٍ كبير. إّن الهدف النهائي 

لهذه الديمقراطيات الليبرالية، وباألخّص صاحبة القيادة منها، هو نشر الديمقراطية عبر العالم، مع تشجيع مزيٍد 

اء مؤّسسات دولية قوّية وفّعالة بشكٍل متزايد. جوهر املسألة، فإّن الهدف هو خلق  من التواصل االقتصادي وبن

نظاٍم عاملٍي يتكّون حصريا من ديمقراطيات ليبرالية منخرطة اقتصاديا مع بعضها البعض، ُمقّيدة وملتزمة جميعا 

أّن   ي يقف وراء ذلك فهو 
ّ
الذ أّما االفتراض األساس ي  القواعد املشتركة.   كهذا سيكون خاليا من بجملة من 

ً
نظاما

د االزدهار لجميع دوله األعضاء. 
ّ
 الحرب إلى حّدٍ كبير ومن شأنه أن ُيول

في  إيديولوجي.  لبناء نظام دولي  بإمكانها أن تكون بمثابة قاعدة   عاملية شمولية 
ً
إيديولوجية عتبر الشيوعية أيضا 

ُ
ت

: "كالهما  (John Gray)الليبرالية، ومثلما أوضح جون غراي  الواقع، تتقاسم املاركسية بعضا من التشابهات املهّمة مع  

 من الليبرالية والشيوعية عازمتان على 
ًّ
عان إلى حضارٍة عاملية". بعبارة أخرى، فإّن كال

ّ
إيديولوجيتان مستنيرتان تتطل

 
ّ
يؤك الحقوق.  الطبقة، ال ُمصطلح  على مصطلح  للشيوعية  الشامل  العاملي  الُبعد  يرتكز  العالم.  ماركس  تحويل  د 

فإّنهم  أهمية،  األكثر  الدولة.  وحدود  القومية  املجموعات  وتتجاوز  تسمو  االجتماعية  الطبقات  أّن  على  وأتباعه 

يحاججون بأّن اإلستغالل الليبرالي قد ساعد على تعزيز رابطة قوّية بين الطبقات العاملة في العديد من البلدان. 

، تلك الّتي شعرت  1989باردة وشعر بتلك الحماسة للماركسية سنة  وهكذا، فلو ربح االتحاد السوفياتي الحرب ال 

دولي  نظام  بناء  حتما سيحاولون  كانوا  السوفيات  القادة  فإّن  الليبرالية،  الديمقراطية  تجاه  املتحدة  الواليات  بها 

 شيوعي.  
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السياسية، حكم وإدارة   إذا لم يكن للقطب الواحد إيديولوجيا عاملية شمولية، فلن يكون ملتزما بالتالي بفرض قيمه

القيم   بش يٍء من  ُيؤمن  ُملحدا ال  نظاما  الحالة  في هذه  الدولي  النظام  يكون  أخرى، سوف  بلدان   Agnostic)نظم 

Order)  األنظمة استهداف  في  املهيمنة  القوة  تستمر  ستظّل   - السياسية–. سوف  أّنها  كما  سلطتها،  تتحّدى  الّتي 

 بعمق في إدارة املؤّسسات ال
ً
بة االقتصاد العاملي ليتناسب مع مصالحها  منخرطة

َ
ل النظام الدولي وكذا في قْول

ّ
شك

ُ
ّتي ت

 من ذلك، فإّن القطب األوحد 
ً
 بتشكيل السياسة املحلّية على املستوى العاملي. بدال

ً
 أّنها لن تكون ُملَزمة

ّ
الخاّصة. إال

 في تعامالته مع البلدان األخرى. لو أ
ً
ّن روسيا، بنظامها السياس ي الحالي كان لها أن سيكون أكثر تسامحا وبراغماتية

قاد  
ُ
 )ال يؤمن بش يء من القيم(، ذلك أّن روسيا ال ت

ً
، فإّن النظام الدولي كان سيصير نظاما ملحدا

ً
تصير قطبا أوحدا

زعة القومية  
َ
عتبر الن

ُ
 (Nationalism)بإيديولوجيا عاملية شمولية. نفس األمر يبدو صحيحا بالنسبة للصين، والّتي ت

فيها بمثابة املصدر األساس ي لشرعية نظامها السياس ي، وليس الشيوعية. هذا ال ُينكر بأّن بعض جوانب الشيوعية 

 من الَحِمّية التبشيرية الّتي 
ً
ظهر قليال

ُ
 أّن القيادة في الصين ت

ّ
ال يزال لها أهمّية سياسية بالنسبة لقادة الصين، إال

 تأتي في العادة من الشيوعية. 

 :(Thick and Thin Orders)املتينة والهزيلة  األنظمة
واقعية،  أنماط  إلى  األنظمة  بتقسيم  مُت 

ُ
ق كما  املحدودة،  واألنظمة  الدولية  األنظمة  بين  اآلن  حّتى  بالتمييز  مُت 

ُ
ق

األنظمة   لتصنيف  ثالثة  القيم(. وكطريقة  بش يٍء من  ؤمن 
ُ
ت )ال  أو –إيديولوجية وملحدة  أنظمة دولية  كانت  سواًء 

ساع، فإّن السؤال   - ةمحدود
ّ
ق باإلت

ّ
ساع تغطيتها ألهّم مجاالت نشاطات الدولة. فيما يتعل

ّ
نقوم بالتركيز على مدى إت

املركزي هو ما إذا كان لنظاٍم ما بعض التأثير على النشاطات االقتصادية والعسكرية األساسية لدوله األعضاء. أّما  

ما   هو  األساس ي  السؤال  فإّن  بالعمق،  ق 
ّ
يتعل أفعال  فيما  كبيرا على  نفوذا  مارس 

ُ
ت النظام  في  املؤّسسات  كانت  إذا 

 وسلوكات دوله األعضاء. بعبارة أخرى، هل يمتلك النظام مؤّسسات قوّية وفّعالة؟ 

 مع األخذ بعين االعتبار هذين الُبعدْين، ُيمكن للمرء أن ُيمّيز بين أنظمٍة متينة )سميكة( وأخرى هزيلة. 
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يتكّون النظام املتين من مؤّسسات ذات تأثير جوهري على سلوك الدولة في كّلٍ من املجالين االقتصادي والعسكري،  

، لذا  
ًّ
الهزيل أن يأخذ ثالثة أشكال أساسية. أوال للنظام  في املقابل، يمكن   .

ً
 وعميقا

ً
 واسعا

ً
يكون نظاٌم كهذا نظاما

. حّتى ولو أّن هذا املجال كان يحتوي على 
ً
يمكنه أن يتعامل فقط مع املجال االقتصادي أو العسكري، ال كالهما معا

. ثانيا، نظاٌم بإمكانه التعامل مع مجال واحٍد أو حّتى كال مؤّسسات قوّية، سوف يظّل ُيصّنف باعتباره نظام
ً
 هزيال

ً
ا

ه ملن املمكن، لكن من غير املرّجح، أّن نظاما سوف ينخرط 
ّ
ه يحتوي على مؤّسسات ضعيفة. ثالثا، إن

ّ
 أن

ّ
املجالين، إال

ه سيكون ذا مؤّسساٍت قوّيٍة في أحد هذْين املج
ّ
 أن

ّ
الين فقط. بإختصار، ُيعدُّ مع مجاالت اقتصادية أو عسكرية إال

النظام الهزيل إّما غير واسٍع، غير عميٍق بالكامل أو عميقا في أحد هذْين املجالين الحاسمين فقط. يختصر الشكل 

 األول األصناف املختلفة لألنظمة املستخدمة في هذا املقال.

 صعود وسقوط األنظمة الدولية:
ي ُيفّسر انهيار نظام قائم وصعود آخر جديد؟ 

ّ
 عن: ما الذ

ً
ي ُيثير سؤاال

ّ
ال وجود لنظام دولي يستمر إلى األبد، األمر الذ

ين يتّسببان في النظام السائد، توزيع القوة، واإليديولوجية السياسية للدولة القائد ُيفّسران 
ّ
إّن العاملين االثنين اللذ

ي ُيساعد سبب سقوط األنظمة الواقعية و 
ّ
هما. وفي الوقت الذ

ّ
ي يحّل محل

ّ
امللحدة، كما ُيوّضحان نمط النظام الذ
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 الدور املحوري في 
ً
ل األنظمة اإليديلوجية، فإّن هناك عامالن آخران يلعبان عادة

ّ
فيه نفس العامالن على تفسير تحل

زَعة القومية وسياسة توازن القوى. 
َ
 التسّبب في انهيارها وهما الن

سس توزيع القوة بطرٍق  تنهار األنظ
ُ
مة الواقعية، الّتي ترتكز على الثنائية القطبية أو التعّددية القطبية، حينما تتغّير أ

جذرية. إذا ما تحّول الهيكل الدولي من الثنائية القطبية إلى التعّددية القطبية أو العكس، أو إذا ما انخفض أو ازدياد  

األقطاب متعّدد  هيكٍل  في  العظمى  القوى  في عدد  مختلفا  كان  وإن  حّتى  واقعيا،  نظاما  يظّل  الناتج  النظام  فإّن   ،

إعداداته وتركيبته، وبغّض النظر عن عدد القوى العظمى في النظام، فسوف تظّل هذه القوى حتما تنافس بعضها  

ق لألحادية  البعض ألجل القوة والنفوذ. لكن في حالة ما إذا أفسحت الثنائية القطبية أو التعّددية القطبية الطري 

 أو إيديولوجيا، وذلك بناًء على ما إذا كان القطب الواحد 
ً
القطبية، فإّن النظام الجديد سيكون إّما نظاما ملحدا

 بإيديولوجية عاملية شمولية أم ال.
ً
 ُملتزما

 تميل األنظمة الواقعية إلى أن يكون بحوزتها قوة بقاء كبيرة، ألّن التحّوالت الكبرى في ميزان القوة تك
ً
ون عادة نتيجة

 أّن حروب القوى العظمى يمكن أن 
ّ
للنمو االقتصادي املتفاوت بين القوى العظمى خالل مّدة طويلة من الزمن. إال

عدُّ ناذرة الحدوث. على سبيل 
ُ
 كهذه ت

ً
تقود في بعض األحيان إلى تغّير سريع في توزيع القوة العاملي بالرغم من أّن أحداثا

من التعّددية القطبية إلى الثنائية القطبية، والسبب كان   (System)ية الثانية تحّول الهيكل  املثال، بعد الحرب العامل

التكلفة املضاعفة الّتي تكبّدتها كّل من بريطانيا وفرنسا،  بشكٍل أكبر راجع إلى اإلنهزام املطلق ألملانيا واليابان وإلى 

طبْين. عالوة على ذلك، فحينما تتغّير األنظمة الواقعية، فصعد االتحاد السوفياتي والواليات املتحدة باعتبارهما ق

التكّون    
َ
واقعية حديثة الطريق ألنظمة  فسح 

ُ
ت ما  عادة  الثانية–فإّنها  العاملية  الحرب  بعد  ذلك   -كما حدث  سبب 

 بسيط وهو أّن القطبية األحادية أمٌر ناذر الحدوث. 

ؤمن بش يٍء من القيم(
ُ
أيضا ألن يكون لها قدرة جوهرية على البقاء، ذلك ألّن القطب   تميل األنظمة امللحدة )الّتي ال ت

األوحد يقبل التباين أو عدم التجانس الكامن في الحياة السياسية واالجتماعية وال يحاول تقريبا ممارسة اإلدارة  

املحافظة على  الفردية الصغيرة لسياسة كّل بلٍد على ِحدا في العالم. ُيساعد هذا النمط البراغماتي من السلوك على

فسح األحادية القطبية الطريق أمام 
ُ
قوة املهيمن، إن لم يزدها. من املحتمل أن يبلغ النظام امللحد نهايته حينما ت
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ً
، أو في حالة ما إذا عرف القطب الواحد ثورة

ً
 من النظام نظاما واقعيا

ً
الثنائية القطبية أو التعّددية القطبية، جاعلة

د إلى صياغة نظام إيديولوجي.  داخل الديار وتبّنى إيدي
ّ
 ولوجية عاملية شمولية، والّتي ستقوده بشكٍل مؤك

على العكس من ذلك، فإّن أّي نظام دولي إيديولوجي ارتكز على إيديولوجيا عاملية شمولية، على غرار الليبرالية أو 

 إلى ا
ً
 حياٍة قصيرة، وسبب ذلك يرجع أساسا

ُ
لصعوبات الداخلية والعاملية الّتي الشيوعية، فُمقّدٌر أن تكون له فترة

تتصاعد حينما يسعى القطب الواحد إلى إعادة صنع العالم على صورته هو. تعمل النزعة القومية وسياسة توازن 

النزعة  تخلق  في حين  النظام،  تغيير  املستهَدفة ألجل  البلدان  في  الالزمة  االجتماعية  الهندسة  تقويض  القوى على 

بيرة على الجبهة الداخلية للدول في مواجهة القطب الواحد وحلفاءه اإليديولوجيين. حينما  القومية أيضا مشكالت ك 

على  العالم  تشكيل  إعادة  محاولة  مهّمة  من  الواحد  القطب  يستسلم  أن  املحتمل  فمن  املشكالت  هذه  مثل  تبرز 

ح بإمكانه  الخارج.  إلى  إيديولوجيته  تصدير  في  جهوده  عن  ي 
ّ
التخل باألحرى  أو  هذه صورته،  عن  ى 

ّ
يتخل أن  ّتى 

 )ال ُيؤمن بقيٍم وجب 
ً
ف النظام عن كونه إيديولوجيا ليصير ملحدا

ّ
اإليديولوجيا تماما، وحينما يحدث ذلك يتوق

 .  (Agnostic Order)تصديرها نحو الخارج(  

د، وهو ما  ُيمكن للنظام اإليديولوجي أيضا أن يصل إلى النهاية بطريقة ثانية، إذ ُيمكن لقوى عظمى جديدة أن تصع 

ُيعّوض  الحالة، سوف  في هذه  األقطاب.  متعّدد  أو  ثنائي  إلى هيكٍل  ويؤّدي  القطبية  األحادية  ُيقّوض  أن  من شأنه 

 النظام اإليديولوجي بأنظمة واقعية محدودة أو دولية. 

 : (1989-1945أنظمة الحرب الباردة )
نائية الثطبية والّتي قادت إلى تشكيل ثالثة نظم سياسية  إلى الث  1989إلى سنة    1945أّدى توزيع القوة العاملي من سنة  

أساسية. لقد كان هناك نظام دولي عام وشامل تّم إنشاؤه واملحافظة عليه بشكل واسع من ِقبل االتحاد السوفياتي  

لى والواليات املتحدة لغايات تسهيل التعاون بينهما حينما يكون لهما مصالح مشتركة. وبالرغم من هذا التأكيد ع 

ف طيلة فترة الحرب الباردة، 
ّ
التعاون، فلم يكن النظام ليبراليا، حيث انخرطت القوتان العظميان في تنافس مكث

االتحاد  يكن  الجانبين. عالوة على ذلك، فلم  لكال  األمنية   مع املصالح 
ً
تماما أنشأه متوافقا  ي 

ّ
الذ النظام  كان  كما 

ت موسكو وواشنطن خصمْين إيديولوجيين. لقد كان هناك نظامْين السوفياتي ديمقراطيا ليبراليا، وفي الواقع كان

أّما اآلخر  ِقبل الواليات املتحدة،  الهيمنة عليه من  محدودْين أيضا، إقتصر أحدهما بشكٍل كبير على الغرب وتّم 
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تّم إنشاؤه   ِقبل االتحاد السوفياتي، وكالهما  الهيمنة عليه من  وتّم  العالم الشيوعي  بلدان  من طرف  فإنسجم مع 

 القوتْين العظميْين ألهداف شّن منافسة أمنية ضّد بعضهما  البعض.  

لقد كان النظام الدولي القائم أثناء الحرب الباردة نظاما هزيال، حيث لم يكن له نفوذ واضٌح معلٌن على سلوكات  

الشيوعي انخرطا في   سواًء في املجال االقتصادي أو العسكري ألّن الغرب والعالم   -خصوصا القوى الكبرى –الدول  

حّدٍ أدنى من الوصال االقتصادي وحسب أثناء الحرب الباردة، لقد كانت هناك حاجة ضئيلة لبناء مؤّسسات ألجل 

 ألّن 
ً
. فنظرا

ً
املساعدة على إدارة تعامالتهما االقتصادية. لكن من الناحية العسكرية فقد كانت القّصة أكثر تعقيدا

الس  واالتحاد  املتحدة  أنظمة الواليات  بناء  على  ز كالهما 
ّ
رك فقد  القوة،  ألجل  تنافسا  لدودين  عدّوْين  كانا  وفياتي 

ساعد على شّن هذا الصراع. لذلك، فلم تكن املؤّسسات العسكرية األساسية الّتي أنشأتها كلٌّ من  
ُ
محدودة متينة ت

لك بمثابة العناصر األساسية مؤّسسات دولية النطاق. فقد كانت بدال من ذ  -الناتو ووارسو–القوتْين العظميْين  

 لنظم محدودة بقيادة الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي.

 للتعاون والتفاوض بخصوص 
ً
مع ذلك، فقد كان للواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي في بعض األحيان أسبابا جّيدة

أهم األكثر  املتبادلة.  مصالحهما  خدمت  والّتي  السالح  في  م 
ّ
التحك لصياغة  اتفاقيات   

ً
معا عمال  فقد  ذلك،  من  ية 

خار 
ّ
إذ ح وإلى 

ّ
التسل إلى الحّد من سباق  اتفاقيات هدفت  إلى  النووي، كما توّصال  مت ملنع االنتشار  ُصّمِ مؤّسسات 

األموال أيضا، حظر األسلحة الزعزعة لالستقرار، وتجّنب املنافسة في نطاقات على غرار القارة القطبية الجنوبية. 

ال إلى اتفاقيات هدفت إلى إرساء "خطط طريق" ومقاييس بناء ثقة. في خّضم هذا املسار، ساعدت  أخيرا، فقد توصّ 

ه ظّل نظاما هزيال.
ّ
 موسكو وواشنطن على تقوية نظام الحرب الباردة الدولي، رغم أن

أّن الواليات    لقد عارضت كال القوتين العظميين مزيدا من االنتشار النووي بمجّرد امتالكهما القنبلة. وبالرغم من

سنة   ذّري  سالٍح  أوّل  اختبرت  سنة    1945املتحدة  السوفياتي  االتحاد  تبعها  جملة 1949ثّم  يضعا  لم  فإّنهما   ،

مؤّسساٍت من شأنها أن تحّد بشكٍل جّدي انتشار األسلحة النووية إلى غاية منتصف السبعينيات. لقد كانت الخطوة 

ال الوكالة  إنشاء  هي  األمام  باتجاه  الذرّية سنة  األولى  للطاقة  االستخدام 1957دولية  تعزيز  هي  األساسية  مهّمتها   ،

املدني للطاقة النووية، لكن مع ضمانات تضمن أّن الدول املستقِبلة للمواد والتكنولوجيا النووية ألغراض سلمية 

لت املؤّسسات الّتي وضعتها القوتين العظميين لكبح االنتشا
ّ
ر النووي في اتفاقية عدم لن تستخدمها إلنتاج قنبلة. تمث
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النووي   الوكالة   (NPT)االنتشار  إلى جنب مع   
ً
أبطئتا بشكٍل ملحوظ جنبا واللتْين  النووية  املواد  ومجموعة موّردي 

 .1975الدولية للطاقة النووية انتشار األسلحة النووية بعد سنة 

اتفاقية مرا في متابعة  الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي أيضا  في أواخر سنوات الستينيات  بدأت  ح 
ّ
التسل قبة 

ح االستراتيجي  
ّ
لت النتيجة في معاهدة الحّد من التسل

ّ
 (SALT I)والّتي حّدت من ترسانتهما النووية االستراتيجية. تمث

صت عدد األسلحة النووية االستراتيجية الّتي يمكن أن ينشرها كال الطرفين )حّتى في املستويات  1972سنة  
ّ
، والّتي قل

سنة  ا في  الباليستية.  للصواريخ  مضاّدة  أنظمة  تطوير  بشّدة  قّيدت  كما  جّدا(،  موسكو 1979لعالية  عت 
ّ
وق  ،

، والّتي وضعت قيودا إضافية للترسانة النووية االستراتيجية لكّل طرف، على  (SALT II)  2وواشنطن معاهدة سالت 

ب
ّ
إت العظميين على  القوتين  أثناء  الرغم من عدم تصديقها عليها. عملت  تقليص األسلحة االستراتيجية  اع معاهدة 

أّما معاهدة  الباردة.  الحرب  نهاية  أعقبت  الّتي  املرحلة  إلى غاية  والتأثير  الفعل  لم تدخل حّيز  أّنها   
ّ
إال الثمانينيات، 

برمة سنة  
ُ
ح والّتي  1988القوات النووية متوّسطة املدى امل

ّ
م في التسل

ّ
حّيدت كّل ، فكانت إحدى أهّم اتفاقيات التحك

 الصورايخ ذات املدى القصير واملتوّسط من ترسانات االتحاد السوفياتي والواليات املتحدة.

تفاوضت القوتين العظميين على عدد آخر من االتفاقيات واملعاهدات األمنية األقل أهمّية والّتي كانت جزًءا من 

قة بالقطب الجنوبي( سنة  )ا نظام الحرب الباردة الدولي. تضمّنت نظام معاهدة أنتاركتيكا  
ّ
، معاهدة حظر  1959ملتعل

(، معاهدة الحّد من األسلحة 1967واشنطن )-الساخن موسكو  -الهاتفي–(، اتفاقية الخط  1963التجارب الجزئية )

(، مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا  1972السوفياتي في البحر )-(، اتفاقية الحوادث األمريكية1971في قاع البحر )

(1973)( البيولوجية  األسلحة  ميثاق   ،1975( هيلسنكي  واتفاق  تّم 1975(،  الّتي  االتفاقيات  بعض  هناك  كانت   .)

ي تّم توقيعه سنة  
ّ
 1982التوّصل إليها أثناء الحرب الباردة على غرار ميثاق األمم املتحدة حول قانون البحار الذ

ّ
، إال

ه لم ُيصادق عليه ويدخل حّيز الفعل إلى غاية سنة 
ّ
 ، أي خمس سنوات بعد إنتهاء الحرب الباردة. 1994أن

 أّنها كانت ذا نفوذ ضئيل على 
ّ
رّبما كانت األمم املتحدة أكثر املؤّسسات وضوحا في نظام الحرب الباردة الدولي، إال

ي جعل األمر في الغال 
ّ
ب  سلوكات البلدان عبر العالم، والسبب راجع أساسا إلى التنافس بين القوتين العظميين والذ

 مستحيال لهذه املؤّسسة لتبّني وفرض سياسات منتظمة. 
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إضافة إلى هذا النظام الدولي الهزيل، بنت كلٌّ من القوتين العظميين نظاما محدودا متينا للمساعدة في شّن الحرب  

العسكرية  االقتصادية،  املسائل  مع  تعاملت  مؤّسسات  السوفيات  ِقبل  من  املنقاد  النظام  تضّمن  الباردة. 

املتبادل  واإل  الدعم  مجلس  تأسيس  تّم  فقد  املثال،  سبيل  على  لتسهيل   1949سنة    (COMECON)يديولوجية. 

 عسكريا تأّسس سنة  
ً
في أوروبا الشرقية. كان عهد وارسو حلفا بين االتحاد السوفياتي والدول الشيوعية  التجارة 

بية لالنضمام إلى التحالف. ساعد عهد وارسو ملواجهة الناتو بعدما قّررت دول أعضاء الناتو دعوة أملانيا الغر   1955

. أخيرا، أنشأ السوفيات مكتب املعلومات الشيوعي سنة  
ّ
أيضا موسكو على إبقاء حلفاءها بشرق أوروبا على الخط

باعتباره خليفة لألممية الشيوعية العاملية. لقد ُصّمم كالهما التنسيق جهود األحزاب السياسية عبر العالم،   1947

كانت   تّم حّل وقد  لقد  السياسية.  برؤاهم  اإليديولوجيين  تزويد إخوانهم  للسوفيات  السماح  هي  الغاية األساسية 

 . 1956مكتب املعلومات الشيوعي سنة 

ته ليتناسب مع مصالحها    - من جهته–كان النظام الغربي املحدود  
ّ
مهيمنا عليه من ِقبل الواليات املتحدة والّتي شكل

(، البنك  1945كبيرة من املؤّسسات االقتصادية على غرار صندوق النقد الدولي )  الخاّصة. لقد تضّمن مجموعة

، لجنة تنسيق ضبط التصدير متعّدد األطراف  (GATT, 1947)(، االتفاقية العمة للتجارة والجمركة  1945الدولي )

(CoCOM, 1950)  الجماعة األوروبية ،(EC, 1950)وبالرغم من هيمنة  ، باإلضافة على الناتو على الجبهة األمنية .

الواليات املتحدة الليبرالية على هذا النظام املحدود، والّتي تضّمنت عددا من الديمقراطيات الليبرالية األخرى أيضا، 

  
ً
من أعاله إلى أسفله. لقد كانت مهّمته األساسية خلق غرب قوّي قادر على   (Realist Order)فقد كان نظاما واقعيا

 السوفياتي وحلفائه في نهاية املطاف. احتواء وهزيمة االتحاد

 مهّمة في حّد ذاتها للبلدان في هذا 
ً
بالرغم من هذا التأكيد على األمن، فقد كانت مسألة توليد وتعميم االزدهار نهاية

النظام املحدود. عالوة على ذلك، كان هناك بعض جوانب هذا النظام الواقعي منسجمة مع املبادئ الليبرالية. على 

ا الدول  سبيل  مع  التعامل  وا 
ّ
فضل اآلخرين  شأن  شأنهم  األمريكية  السياسة  صّناع  بأّن  قليل  شّك  هناك  ملثال، 

 أّن عملية ترويج الديمقراطية أثمرت دوما حينما تنازعت مع سياسة 
ّ
الديمقراطية بدال من الدول الديكتاتورية، إال

الديمقراطية من االنضمام إلى الناتو أو أبعدت البلدان توازن القوى املمالة. لم تستبعد الواليات املتحدة الدول غير  

ت عن الديمقراطية بعدما انضمت إليه، مثلما أظهر الحال مع اليونان، البرتغال وتركيا. 
ّ
 الّتي تخل
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عالوة على ذلك، بالرغم من ميل واشنطن لتفضيل السياسات االقتصادية الّتي شجّعت التجارة الحّرة واالستثمار 

نظام، فقد تّم قيادة وتوجيه هذه السياسات في أغلب األحوال من خالل اعتبارات استراتيجية. فمثلما  بين أعضاء ال

غرب الواليات املتحدة إلى دمج السياسة العليا لألمن -: "فقد قاد الصراع شرق (Joanna Gowa)أشارت جوانا غووا 

ين عّرفوا وطّوروا الحقل الفرعي   والسياسة الدنيا لالقتصاد وهو موضوع ُيبرز بشكل متكّرر عمل هؤالء
ّ
الباحثين الذ

لالقتصاد السياس ي الدولي. في الحقيقة، أعّدت إدارة دواين إيزنهاور، الّتي آمنت بشكٍل عام بأّن التجارة الحّرة هي 

السبيل األفضل لخلق قوة اقتصادية وعسكرية، في منتصف الخمسينيات للسماح للجماعة األوروبية لتصير كتلة 

مغلقة  اقتصا الحّرة– دية  التجارة  لتقويض  أوروبا    -وهذا  تجعل  ليبرالية كهذه سوف  غير  ترتيبات  بأّن  ظّنت  ألّنها 

العتبارات   أساسا  مارشال  ة 
ّ
خط تحفيز  تّم  فقد  ذلك،  من  األكثر  الباردة.  الحرب  في  قوة  أكثر  شريكا  الغربية 

روساتو   سيباستيان  أظهر  مثلما  الجماعة ف   (Sebastian Rosato)استراتيجية،  صنع  دّعمت  القوة  سياسة  إّن 

 االتحاد األوروبي. 
ُ
 األوروبية سلف

 : 2019-1990النظام الدولي الليبرالي 
 في العالم. بعدما انتهت الحرب الباردة وانهار 

ً
االتحاد السوفياتي، غدت الواليات املتحدة مع الوقت البلد األكثر قّوة

لقد وصلت "لحظة األحادية القطبية"، والّتي تعني بأّن أكثر العراقيل الّتي بزرت بسبب املنافسة األمنية بين القوى  

ي أنشأته
ّ
الواليات املتحدة للتعامل مع االتحاد    العظمى قد ذهبت. عالوة على ذلك، فإّن النظام الغربي املتين الذ

د، بينما سقط من جهته النظام السوفياتي بشكٍل سريع. 
ّ
 السوفياتي ظّل سليما بشكٍل مؤك

. لم يكن 1991، كما سقط االتحاد السوفياتي شهر ديسمبر  1991لقد زال "الكوميكون" وحلف وارسو في صيف  

ى
ّ
 إّياه إلى نظام   مفاجئا أن قّرر الرئيس جورج بوش األب أن يتول

ً
النظام الغربي الواقعي وينشره عبر العالم، ُمحّوال

الباردة   الحرب  ق بحقبة 
ّ
املتعل الهزيل  الدولي  النظام  ت 

ّ
الّتي شكل املؤّسسات  إّن  ليبرالي.  املتحدة – دولي  هيئة األمم 

ح
ّ
التسل من  الحّد  اتفاقيات  من  تسميته  -والعديد  على  بوش  اصطلح  فيما  إدماجها  يّتم  العاملي   سوف  "بالنظام 

 الجديد".

تمّتعت هذه املساعي الطموحة امللحوظة بدعٍم متحّمٍس من الديمقراطيات الليبرالية في شرق آسيا وخصوصا في 

ه لم يكن هناك أّي شّك بأّن الواليات املتحدة كانت صاحبة املسؤولية والعبئ.  
ّ
أوروبا الغربية، وذلك بالرغم من أن
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ه: "ليس هناك بديل عن القيادة األمريكية". أو مثلما أحّبت نائبة    1990ج بوش سنة  ومثلما أشار إلى ذلك جور 
ّ
أن

الدولة للخارجية مادلين أولبرايت والرئيس باراك أوباما القول بأّن الواليات املتحدة "أّمة ال غنى عنها". جوهر القول، 

دولي جديد مختلف أساسا عن النظام الغربي   لقد كان كلٌّ من بوش وخلفاؤه في البيت األبيض عازمين على خلق نظام

لزموا بتحويل نظام واقعي محدود إلى نظام دولي ليبرالي. 
ُ
ي كان قائما أثناء الحرب الباردة. على وجه التحديد، فقد أ

ّ
الذ

 يوم سعى إلى الرئاسة سنة  
ً
ق   1992في الواقع، فقد جعلها بيل كلينتون واضحة

ّ
  حينما قال بأّن مصطلح سلفه املتعل

 بما فيه الكفاية. 
ً
 بنظام عاملي جديد لم يكن مصطلحا طموحا

في  العضوية  لتوسعت  حوهرية  كانت  لقد   ،
ًّ
أوال أساسية.  مهّمات  ثالث  ليبرالي  دولي  نظام  خلق  مسألة  تتضّمن 

ت النظام الغربي، باإلضافة إلى نصب مؤّسساٍت جديٍد حينما تكون ضرورية. بعبارة أخرى، لق
ّ
د املؤّسسات الّتي شكل

الدول   على سلوك  كبيرا  نفوذا  مارست  عاملية  ذات عضوية  دولية  مؤّسسات  بناء شبكة  بمكان  األهمّية  من  كان 

ي عظّم من التجارة الحّرة، كما عّزز الحرّية 
ّ
 خلق اقتصاد دولي منفتح شامٍل ومتنّوع والذ

ً
األعضاء. ثانيا، كان لزاما

قتصاد العاملي املفرط في عوملته أكثر طموحا في نطاقه من النظام املطلقة لألسواق. كان من املفترض أن يصير هذا اال

ب في الغرب أثناء الحرب الباردة. ثالثا، كان األمر حاسما في نشر الديمقراطية الليبرالية  
ّ
ي ساد وتغل

ّ
االقتصادي الذ

نافس ألجل القوة مع  بنشاط وحيوية عبر العالم، وهي املهّمة الّتي انكمشت باستمرار حينما كانت الواليات املتحد
ُ
ة ت

االتحاد السوفياتي. لم يكن هذا الهدف مرتبطا بالواليات املتحدة لوحدها، فقد إحتضن حلفاءها األوربيين بشكل 

 عام هذه املهّمة أيضا.  

املؤّسساتية   السالم:  عن  األساسية  الليبرالية  بالنظريات  مباشر  بشكٍل  الثالث  املهام  هذه  ارتبطت  فقد  طبعا، 

ية، نظرية االعتماد املتبادل االقتصادي ونظرية السالم الديمقراطي. لذلك، ففي أذهان مهندسيها فقد كانت  الليبرال

الواليات   الراسخ  ليبرالي قوي ومستدام مترادفة مع خلق عالم سلمي. منح هذا االعتقاد  عملية تشييد نظام دولي 

م الجديد. كما كانت مسألة إدماج الصين وروسيا في املتحدة وحلفاءها باعثا قوّيا للعمل بدأب على خلق هذا النظا

 مهّمة ألجل نجاحه، ألّنها صارت أكثر الدول قوة في النظام بعد الواليات املتحدة. 
ً
هذا النظام بشكٍل خاٍص مسألة

كان الهدف هو غرزهما في أكبر عدد من املؤّسسات، دمجهما بشكل كامل في االقتصاد الدولي املفتوح، ومساعدتهما  

 ي التحّول إلى ديمقراطيات ليبرالية. ف
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إّن توسيع الناتو باتجاه أوروبا الشرقية لهو مثال جّيد عن عمل الواليات املتحدة وحلفائها على تحويل النظام الغربي 

الناتو شرقا كان جزًءا من استراتيجية ردع كالسيكية  بأّن تحّرك  ن أحدهم 
ّ
ليبرالي. قد يظ إلى نظام دولي  املحدود 

ه لم يكن كذلك، ألّن استراتيجية الغرب كانت موّجهة نحو تحقيق  هدفت إ
ّ
 أن

ّ
لى احتواء روسيا العدوانية املحتملة. إال

في "جماعة أمنية"    -ورّبما روسيا يوما ما أيضا–أهداف ليبرالية. لقد كان الهدف مرتبطا بدمج بلدان أروروبا الشرقية  

(Security Community)   أوروب في  تطّورت  قد  مهندسيه كانت  بأّن  دليل  يوجد  ال  الباردة.  الحرب  أثناء  الغربية  ا 

وأوباما–األساسيين   بوش  كلينتون،  األمر ضرورة   -الرؤساء  ب 
ّ
تطل وكهذا  جيرانها  اجتياح  بإمكانها  روسيا  بأّن  رأوا 

 احتواءها، أو رأوا بأّن القادة الروس لهم أسباب شرعية للخوف من توّسع الناتو. 

لليبرالية لتوّسع الناتو كيف باعت إدارة كلينتون هذه السياسة للجماهير األمريكية واألوروبية. عكست هذه املقاربة ا

بأّن ضّم بلدان  1995سنة   (Strobe Talbott)على سبيل املثال، حاجج نائب وزيرة الخارجية السيد ستروبي تالبوت 

بة املفتاح إلنتاج االستقرار في هذه املنطقة محتملة كان بمثا  -وإلى االتحاد األوروبي أيضا–أوروبا الشرقية إلى الناتو 

الديمقراطيات   داخل  سواًء  القانون  لقواعد  قوة  "ستكون  تالبوت:  حاجج  كما  الناتو"   
ُ
"توسعة السريع.  ب 

ّ
التقل

د القيم الديمقراطية وقيم السوق ا
ّ
وط

ُ
رّوج وت

ُ
لحّر"، الجديدة ألوروبا أو فيما بينها". عالوة على ذلك، فمن شأنها أن: "ت

 والّتي سوف تساهم في تحقيق مزيد من السالم.  

زت الواليات املتحدة سياستها تجاه الصين في الحقبة ما بعد الحرب الباردة على ذات املنطق الليبرالي. على 
ّ
لقد رك

ة هو  سبيل املثال، رأت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بأّن مفتاح إستدامة العالقات السلمية مع الصين الصاعد

أثناء   السوفياتي  االتحاد  مع  املتحدة  الواليات  إليه  سعت  ي 
ّ
الذ النحو  على  احتواءها  محاولة  ال  معها،  االنخراط 

االنخراط   بأّن  أولبرايت  اّدعت  الباردة.  بعض    (Engagement)الحرب  في  الصين  تنشيط عضوية  إلى  يقود  سوف 

ي  املؤّسسات الكبرى للعالم، كما من شأنه أن ُيساعد على إد
ّ
ماجها في نظام اقتصادي تقوده الواليات املتحدة والذ

 Responsible)سيساعد حتما على تحويل الصين إلى ديمقراطية ليبرالية. بعدها ستصير الصين "طرفا مسؤوال"  

Stakeholder) .في النظام الدولي، متحفّزة بقوة للحفاظ على العالقات السلمية مع بقية البلدان 

عتبر عقيدة بوش ا
ُ
    2003واستخدمت لتبرير اجتياح العراق شهر مارش    2002لّتي تّم تطويرها على مدار سنة  ت

ً
مثاال

سبتمبر   11لسياسة الواليات املتحدة الكبرى الهادفة إلى بناء نظام دولي ليبرالي. في خّضم الهجمات اإلرهابية ألحداث  
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الع2001 بالحرب  تسميته  تّم  بما  الفوز  أّن  إلى  بوش  إدارة  خلصت  الهزيمة ،  إلحاق  ب 
ّ
يتطل ال  اإلرهاب  على  املية 

بالقاعدة وحسب، ولكن أيضا مواجهة بلدان على غرار إيران، العراق وسوريا. كان االفتراض األساس ي لعملية اإلدارة  

هذه هو أّن النظم السياسية في هذه الدول املارقة املزعومة كانت مرتبطة بقوة بمنظمات إرهابية على غرار القاعدة، 

 ا كانت عازمة على الحصول على أسلحة نووية، وبإمكانها حّتى منحها لإلرهابيين.  كم

إّن الطريقة األفضل للتعامل مع االنتشار النووي واإلرهاب، حسب اإلدارة األمريكية، كان تحويل كّل بلدان الشرق  

ي من شأنه أن ُيحّول هذه  
ّ
املنطقة إلى منطقة سالم عمالق، األوسط الكبير إلى ديمقراطيات ليبرالية وهو األمر الذ

وبالتالي القضاء على املشكلتين التوأم: االنتشار النووي واإلرهاب. لقد أعلن بوش بأّن "للعالم مصلحة في نشر القيم 

شّجع السعي السلمي لحياة أفضل".  
ُ
د إيديلوجيات القتل. إّنها ت

ّ
ول

ُ
 الديمقراطية"، ألّن األمم املستقرة والحّرة ال ت

ديد من املراقبين مطلع التسعينيات بأّن الواليات املتحدة كانت في موضع مناسب جّدا لبناء نظام دولي ليبرالي. بدا للع

الباردة، كما كانت قوية بشكل ملحوظ مقارنة  أثناء الحرب  الغربي  النظام  بناء وإدارة  في  لها خبرة وغيرة  فقد كان 

رة، أّما روسيا فقد كانت تعيش مرحلة الكارثة التاّمة،   بمنافسيها املحتملين. كانت الصين في مراحل صعودها
ّ
املبك

وظّل الحال ذلك طيلة سنوات التسعينيات. كانت ميزة القوة الضخمة تعني بأّن القطب الواحد بإمكانه أن يتجاهل 

ي كان مستحيال أثناء الحرب ال
ّ
باردة. كما كان بشكل كبير إمالءات واقعية والتصّرف وفقا للقيم الليبرالية، األمر الذ

باع مراسيمها، وبالطبع كان هناك دوما إمكانية 
ّ
يعني أيضا أّن بإمكان الواليات املتحدة إقناع أو إكراه بقّية الدول إلت

 أن تستخدم واشنطن القوة لتحصيل ما تريد.  

. أخيرا، كان للواليات املتحدة وحلفاءها شرعية وفيرة في السنوات األخيرة الّتي أعقبت نهاية ال
ً
حرب الباردة مباشرة

ه ال يوجد بديل قّيم عن الديمقراطية الليبرالية والّتي 
ّ
فلم يفز هؤالء بصراع طويل املدى وحسب، بل بدا أيضا أن

في الغرب في تلك اللحظة بأّن  بأّنها النظام السياس ي األمثل للمستقبل املنظور. لقد كان هناك اعتقاد واسع  بدت 

ي قاد فرنسيس فوكوياما    معظم بلدان العالم ستصير في
ّ
نهاية املطاف بلدانا ديمقراطية ليبرالية، وهو االعتقاد الذ

 للتاريخ". عالوة على ذلك، فإّن مجموعة واسعة من املؤّسسات  
ً
إلى إستخالص أّن من شأِن أمٍر كهذا أن يكون "نهاية

بدت بأّنها مناسبة بشكٍل مثالي بأن تأخذ   الدولية الّتي ساعدت على إنتاج ازدهار وفير في الغرب أثناء الحرب الباردة 
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 ملتابعة الهيمنة الليبرالية، 
ً
العوملة إلى خطوة تالية. جوهر القول، بدا وكأّن الواليات املتحدة في موضٍع مناسٍب جّدا

 وهي سياسة خارجية تدعو إلى بناء نظام عاملي مبني على مبادٍئ ليبرالية. 

يدة، بدا بأّن الواليات املتحدة وحلفاءها على الطريق األنسب لصياغة نظام أثناء التسعينيات ومطلع األلفية الجد

ه وبصفة عامة كان النظام الناش ئ يعمل على 
ّ
 أن

ّ
د فقد كانت هناك مشكالت، إال

ّ
دولي ليبرالي واسع النطاق. فمن املؤك

ه سيبدأ في االنحالل سنواٍت قليلة ب
ّ
عت أن

ّ
ة من الناس توق

ّ
 أّن قل

ّ
عد بداية األلفية الجديدة، وهذا ما  نحٍو جديد. إال

 حدث بالفعل.

 :2004-1990السنوات الذهبية 
كانت جهود الواليات املتحدة وحلفاءها في إدماج الصين وروسيا باملؤّسسات االقتصادية األساسية للنظام بعد نهاية 

، رغم 1992بنك الدولي سنة الحرب الباردة جهودا ناجحة على العموم. انضمت روسيا إلى صندوق النقد الدولي وال 

م إلى منظمة التجارة العاملية حّتى سنة  
ّ
ت عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك  2012أّنها لم تنظ

ّ
. أّما الصين فظل

حينما أخذت تايوان مكانا لها في هذه املؤّسستين. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العاملية   1980الدولي منذ سنة  

، فقد كانت بيجين وواشنطن بخالف ذلك  1997من االنتقادات القاصرة بخصوص تايوان سنة  . بالرغم  2001سنة  

تحظيان بعالقات طّيبة خالل سنوات التسعينيات ومطلع األلفية الجديدة. بدا بأّن مقاربة االنخراط بدأت تعمل 

 بشكل جّيد. أيضا، فقد كانت العالقات بين موسكو وواشنطن جّيدة أثناء هذه الفترة.

عة سنة  
ّ
خطوة كبيرة في تعزيز االندماج   1992كانت القّصة في أوروبا إيجابية أيضا. كانت معاهدة ماستريخت املوق

ه دليل على أّن االتحاد األوروبي له مستقبل   1999األوروبي، وفي سنة  
ّ
ظر إليه بشكٍل واسع بأن

ُ
ي ن

ّ
ظهر اليورو الذ

ر 
ّ
ة لتمّدد االتحاد األوروبي والناتو باتجاه أوروبا الشرقية بعضا من مشرق. عالوة على ذلك، فقد أحدثت املوجة املبك

كلٌّ من   انفصلت  أخيرا،  بوضوح.  لذلك  أبدوا معارضتهم  الروس  السياسة  أّن صّناع  بالرغم من  املشكالت، وذلك 

 أّن الوضع في يوغوسالفيا لم يكن كذلك، متسّببا
ّ
في حرب    تشيكوسلوفاكيا واالتحاد السوفياتي بشكٍل سلمي، إال

 أّن 
ّ
عبر البوسنا وكوسوفا والّتي كانت الواليات املتحدة وحلفاءها في الناتو بطئيين في الرّد عليها ووضع حّد لها. إال

رض في نهاية املطاف في البلقان بحلول سنة 
ُ
 . 1999السالم البارد قد ف
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بدا بأّن املنطقة يجري دمجها ببطئ كانت التطّورات في الشرق األوسط الكبير أكثر إختالطا، لكن حّتى هناك فقد  

سبتمبر  شهر  أوسلو  اتفاق  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  وقّعت  الليبرالي.  الدولي  النظام  في  بثبات  لكن 

 األمل بإمكانية الجانبين إيجاد حّل سلمي لنزاعهما مع حلول نهاية العقد. قادت الواليات املتحدة، 1993
ً
، ُمعطية

ألمن الدولي، ائتالفا واسعا من الحلفاء حّقق انتصارا عسكريا مذهال على العراق مطلع سنة بتفويض من مجلس ا

 برنامج السالح النووي السّري لصّدام حسين، 1991
ً
 الكويت، ُمضعفة الجيش العراقي بشكل كبير ُمعّرية

ً
، ُمحّررة

ي تّم اإلطاحة به الحقا. مع ذلك إحتفظ نظام البعث بالقوة. ال تزال 
ّ
 والسبب    والذ

ً
 ساخنة

ً
أفغانستان أيضا نقطة

ل، بما فيها هجمات الحادي عشر من 
ّ
أساسا كان سماح طالبان للقاعدة بالتخطيط لعملّياتها هناك من دون التدخ

 الواليات املتحدة الجتياح أفغانستان شهر أكتوبر  
ّ
 أّن حدث ذلك اليوم حث

ّ
، واإلطاحة 2001سبتمبر اإلرهابية. إال

 
ً
، غزى الجيش األمريكي العراق وأبعد صّدام 2003 مكانها نظاما مواليا للغرب. بعدها في مارس سنة  بطالبان، واضعة

بأّن عقيدة بوش، الّتي هدفت إلى نشر الديمقراطية عبر الشرق األوسط   2003عن السلطة. لقد بدا في صيف سنة  

 الكبير، على وشك العمل على النحو املنشود. 

ه لم يكن هناك كان واضحا بأّن الديمقراطي 
ّ
دة كما يبدو إّدعاء فوكوياما أن

ّ
ة سائرة في خضم الحرب الباردة، ُمؤك

 ملؤّسسة فريدوم هاوس، كانت هناك ما نسبته  
ً
من بلدان العالم بلدانا ديمقراطية سنة    %34بديٌل قّيم عنها. وفقا

الجبهة االقتصادية، ولّدت   . على2006بحلول سنة  %47ثّم  1996بحلول سنة  %41. قفزت هذه النسبة إلى 1984

 عبر العالم بالرغم من حدوث أزمات مالية كبرى في آسيا سنة  
ً
. إضافة إلى 1998-1997العوملة املفرطة ثراًء وفيرا

ي قاد باحثا بارزا إلى كتابة كتاب عنوانه 
ّ
ذلك، تنامى االهتمام باملالحقة القضائية ملنتهكي حقوق اإلنسان، األمر الذ

ل العدالة
ّ
لت  "شال

ّ
: كيف تقوم محاكمات حقوق اإلنسان بتغيير السياسة العاملية". على جبهة االنتشار النووي، تخ

سنة   النووي  السالح  برنامج  عن  أفريقيا  من 1989جنوب  كلٌّ  إستسلمت  التسعينيات  منتصف  وفي  حين  في   ،

السوفياتي وانضمت إلى اتفاقية الحّد   بيالروسيا، كازاخستان وأوكرانيا عن ترساناتها النووية الّتي ورثتها عن االتحاد

. أّما كوريا الشمالية الّتي كانت في طريقها إلى تطوير أسلحة نووية مع مطلع التسعينيات، (NPT)من االنتشار النووي  

 على توقيف برنامجها.  1994فقد وافقت سنة 

ت. اختبرت الهند وباكستان أسلحة واجهت الواليات املتحدة وحلفائها بعضا من االنتكاسات أثناء سنوات التسعينيا

(، كما أّنها 1995-1994( وفي هاييتي )1993، عانت إدارة كلينتون من فشل سياساتها في الصومال )1998نووية سنة  
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. فشلت الواليات املتحدة أيضا في إنهاء حروٍب  1994إستجابت بشكٍل بطيٍئ جّدا لإلبادة الجماعية في رواندا سنة  

الكونغو في  مع    ُمميتٍة  أفغانستان.  أكثر خطوة داخل حدود  القاعدة بشكٍل  ي نمت فيه 
ّ
الذ الوقت  في  والسودان، 

 قوّية بأّن تقّدما هائال تّم إحرازه في قصير في نشر نظام دولي ليبرالي عبر العالم، 
ً
ذلك، فبإمكان املرء أن ُيقّدم ُحّجة

املطاف إدماج البلدان املضطربة بأفريقيا وغيرها من   وبأّن الواليات املتحدة وحلفاءها سوف يكون بإمكانهم في نهاية

 املناطق في النظام الجديد وإحراز مزيٍد من الخطوات الواسعة في دحر االنتشار النووي.

 :2019-2005النظام الليبرالي يّتجه إلى اإلنحدار 
بالنظام الظهور  في  جدّية  تشّققات  بدأت  الجديدة،  األلفية  من  األول  العقد  منتصف  والّتي   مع  الليبرالي،  الدولي 

د األمر بأّن 2005اتسعت منذ ذلك الحين بإطراد، نظرا ملا كان يحدث في الشرق األوسط الكبير. بحلول سنة  
ّ
، تأك

ناهيك عن تحويل  القتال،  أّية استراتيجية إليقاف  لها  يكن  لم  املتحدة  الواليات  وبأّن  كارثة،  العراق صارت  حرب 

برالية. في ذات الوقت، بدأ الوضع في أفغانستان يتدهور، إذ عادت طالبان من املوت وأخذت  العراق إلى ديمقراطيٍة لي

تستهدف الحكومة الّتي نّصبتها الواليات املتحدة في كابول. راحت طالبان تنمو بقوة مع الوقت، وصارت الحرب في 

إذ دامت أطول من   املتحدة،  الواليات  تاريخ  في  األمريكية، أفغانستان اآلن هي أطول حرب  األهلية  الحرب  كّلٍ من 

أّي سبيل  ذلك، فليس هناك  . عالوة على 
ً
ُمجتمعة الكورية  والحرب  الثانية  العاملية  الحرب  األولى،  العاملية  الحرب 

ظاهر للنصر بالنسبة للواليات املتحدة، إضافة إلى ذلك، فقد تابعت واشنطن وحلفاءها سياسة تغيير األنظمة في 

ّتي انتهت باملساعدة على إثارة حروب أهلية فّتاكة في كال البلدين. األكثر من ذلك، وفي خّضم عملية ليبيا وسوريا، وال

العراق  في  اإلسالمية  الدولة  خلق  في  حاسما   
ً
دورا وأوباما  بوش  إدارتا  لعبت  العراق وسوريا،  تدمير  على  املساعدة 

 . 2014وسوريا، والّتي دخلت الواليات املتحدة في الحرب ضّدها سنة 

 في 
ً
 أمال

ً
بائت عملية أوسلو للسالم، الّتي بدت ذات مّرٍة بأّنها عملية واعدة، بالفشل، وال يملك الفلسطينيون عمليا

الحصول على دولتهم الخاّصة. ومع مساعدة واشنطن يستمر القادة اإلسرائيليون بدال من ذلك في إنشاء إسرائيل 

 ائيليْين سابقْين ستكون دولة فصٍل عنصري "آبرتايد".الكبرى والّتي كما قال عنها رئيس ي وزراء إسر 

ي تعرفها الحرب األهلية في اليمن، كما أّنها أعطت موافقتها  
ّ
ساهم الواليات املتحدة أيضا في املوت والدمار الذ

ُ
حينما  ت

. وبعيدا عن عملية إدماج الشرق األوسط 2013أطاح الجيش املصري بالحكومة املنتخبة ديمقراطيا في مصر سنة  
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 مركزيا في نشر اضطراب غير  
ً
الكبير في النظام الدولي الليبرالي، لعبت الواليات املتحدة وحلفاءها عن غير قصد دورا

 لبيرلي في هذه املنطقة. 

   أّما أوروبا الّتي بدت
ً
 جّدية

ً
 في املجّرة الليبرالية" أثناء التسعينيات، فقد عرفت ورطة

ً
بأّنها ستكون "النجم األكثر ملعانا

سنة   سنة  2010أواخر  كبير  انتكاس  من  األوروبي  االتحاد  عانى  لقد  الفرنسيون   2005.  املصّوتون  رفض  حينما 

ة منطقة اليورو األكثر تدميرا والّتي بدأت نهاية سنة واألملان املعاهدة املقترحة بهدف إرساء دستور ألوروبا. كانت أزم

أملانيا    2009 بين   
ً
شديدا عداًء  أيضا  خلقت  ولكّنها  وحسب،  اليورو  هشاشة  األزمة  تعرض  ال  بعدها.  واستمرت 

ألجل   2016واليونان من بين مشكالت سياسية أخرى. وحّتى تجعل األمر أسوء، فقد صّوتت بريطانيا شهر يوليو  

االتحاد األوروبي، كما تنامت األحزاب اليمينية املعادية لألجانب بقوة أكبر عبر أوروبا. في الحقيقة، فإّن الخروج من  

تب شهر يناير  
ُ
 2018الرؤى غير الليبرالية أساسا صارت شائعة مألوفة بين قادة أوروبا الشرقية. مثلما أشار مقال ك

امله  بتسمية  التشيكي  الرئيس  "قام  تايمز:  الحاكم بالنيويورك  الحزب  رئيس  وقال  باملجرمين.  املسلمين  اجرين 

اليميني  الداخلية  وزير  أما  م..  بالسُّ املهاجرين  املجر  األمراض. وصف زعيم  تمألهم  ناٌس 
ُ
أ املهاجرين  بأّن  الهولندي 

وبغيضة   املتطّرف الجديد في النمسا فقد اقترح تركيز وضع املهاجرين في مراكز امللتجئات، مع ُمحاكاٍة كاملة واضحة

 للحرب العاملية الثانية".  

، بدأت حرب أهلية سنة  
ً
في أوكرانيا الشرقية والّتي تسّببت في انخراط روسيا الّتي استولت على القرم من   2014أخيرا

ي تسّبب في تدهور جّدي في العالقات بين روسيا والغرب. لقد بنى كالهما قواته 2014أوكرانيا شهر مارس  
ّ
، األمر الذ

بينهما. العسكري رات 
ّ
والتوت الشكوك  تدريبات عسكرية صعّدت من  في  روتيني  بشكٍل  وانخرط  الشرقية  أوروبا  في  ة 

ترويج   في  الغرب  جهود  مع  كبير،  بشكٍل  والناتو  األوروبي  االتحاد  توسعة  فيها  تسّبب  الّتي  األزمة،  هذه  ترافقت 

روسيا ذاتها غير ُمظهرة أّي عالمات على نهايتها في أّي الديمقراطية في بلداٍن على غرار جورجيا وأوكرانيا، بل وحّتى في  

 وقت قريب. ونظرا لهذا الوضع، تبحث موسكو عن فرص لبذر الشقاق في الغرب وإضعاف االتحاد األوروبي والناتو.

زادت االنشقاقات انفتاحا أيضا في العالقات األطلسية خصوصا مع وصول ترامب إلى البيت األبيض. يزدري ترامب 

تصريح  أغل في  وصفها  والّتي  والناتو،  األوروبي  االتحاد  فيها  بما  الليبرالي،  الدولي  النظام  ت 
ّ
شكل الّتي  املؤّسسات  ب 

رسلت إلى القادة األوروبيين بعد فترة وجيزة من 2016مشهور له "بالعائق" أثناء الحملة االنتخابية سنة  
ُ
. في رسالة أ
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في   السياسة  صّناع  كبار  أحد  قال  ترامب،  على فوز  حقيقيا  تهديدا  ل 
ّ
ُيشك الجديد  الرئيس  بأّن  األوروبي  االتحاد 

املستشارة   رت 
ّ
األبيض، حذ البيت  إلى  ترامب  انتقال  قليلة الحقا، مع مجّرد  بعد أشهر  األوروبي.  االتحاد  مستقبل 

على الواليات املتحدة   األملانية أنجيال ميركل املعروفة بالتزامها األطلس ي الشديد من أّن أوروبا قد ال يمكنها االعتماد

َدرهم بأيديهم على نحوٍر فعلي". منذ ذلك الحين 
َ
كما كانت تفعل من قبل. إذ قالت بأّن على األوروبيين: "أن يأخذو ق

حدث األزمة  
ُ
ساءت العالقات األطلسية، كما أّن إحتمال حدوث تحّول ما في املستقبل املنظور يبدو بعيد املنال. لم ت

 لحياة العديد من الناس وحسب، ولكّنها أيضا إستدعت التسائل عن كفاءة   2008-2007املالية لسنة  
ً
 هائال

ً
دمارا

دير النظام الدولي الليبرالي. وباإلضافة إلى التدهور الحاصل في العالقات بين روسيا والغرب، فإّن هناك 
ُ
النخب الّتي ت

ق ببحر الصين الشرقي، بحر  عالمات مقلقة عن صراٍع محتمل مع الصين، والّتي تعزم على تغيير ا
ّ
لوضع القائم املتعل

 أكثر باحتواء  -الصين الجنوبي، تايوان، الحدود الصينية
ً
الهندية. ليس مفاجئا أن تكون الواليات املتحدة اآلن مهتّمة

إلى منظمة  الصين  انضمام  بأّن قبول  را 
ّ
ترامب مؤخ إدارة  الواقع، قالت  في  االنخراط.  الصين بدال من حملها على 

ظهر فيه السياسة الحمائية لبجين بوضوح أّنها غير مستعدة لللعب  ا
ُ
ي ت

ّ
لتجارة العاملية كان خطئا، في الوقت الذ

 لقواعد هذه املؤّسسة. 
ً
 وفقا

 منذ سنة 
ً
، فإّن عدد الديمقراطيات الليبرالية عرف تراجعا

ً
ي بدا ذات مّرة غير قابل 2006أخيرا

ّ
، عكس اإلتجاه الذ

ابا للديمقراطية الليبرالية، وهو التطّور للوقف. فيما يتّصل ب
ّ
 جذ

ً
ذلك، بدت األوتوقراطيات الناعمة لتصير بديال

 فيه مطلع التسعينيات. ومّجد بعض القادة فضائل الديمقراطية غير الليبرالية، في 
ً
را

ّ
ي كان في الغالب ال ُمفك

ّ
الذ

عل قائمة  بأنظمة سياسية  ملتزمة  بلدانا  آخرون  فيه  ي حكم 
ّ
الذ فقد الوقت  بالطبع،  راسخة.  دينية  معتقدات  ى 

فقدت الديمقراطية الليبرالية بعضا من جاذبّيتها في األعوام األخيرة، على وجه الخصوص، بسبب النظام السياس ي 

مستقبل  بخصوص  قلقين  صاروا  الجّديين  الباحثين  إّن  حّتى  األحيان.  من  كثير  في   
ًّ
مختال يبدو  ي 

ّ
الذ األمريكي 

 ية. الديمقراطية األمريك

 خالصة القول، فإّن النظام الدولي الليبرالي يتداعى.
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 ما الخطأ الّذي حدث؟ 
رة للواليات املتحدة وحلفاءها في بناء نظام دولي ليبرالي، فقد حمل النظام بذور  

ّ
بغّض النظر عن النجاحات املبك

النظام، فلم يكن بإستطاعتهم إطالة   خرابه في ذاته. حّتى وإن كان صّناع السياسة الغربيين أكثر حكمة في رعاية هذا 

 الحتوائه على ثالثة عيوٍب قاتلة.
ً
 عمره بأّي طريقة ُمجدية. لقد كان مصيره الفشل نظرا

أّن  كما  الصعوبة،  في  أمٌر غاية  لهو  ليبرالية  إلى ديمقراطيات  البلدان ألجل تحويلها  في سياسات  ل 
ّ
التدخ إّن   ،

ًّ
أوال

عية طموحة على الصعيد العاملي لهو أمر ذو نتائج عكسية بالفعل من شأنه أن محاولة القيام بهكذا هندسة اجتما

الدول   داخل   كبيرة 
ً
القومية مقاومة النزعة  سّبب 

ُ
ت أن  أغلب األحيان  في  د 

ّ
املؤك ُيقّوض شرعية املشروع نفسه. من 

ت معّينة. سوف تقف املستهدفة بتغيير النظام. سوف تساعد سياسة توازن القوى أيضا في إعاقة املشروع في حاال 

ل األمريكي–الدول الّتي تتخوف من تغيير النظام  
ّ
 واحد ألجل الدعم املتبادل    -أو غيرها من أشكال التدخ

ّ
في صف

والبحث عن طرق إلحباط األجندة األمريكية الليبرالية. لهذا السبب، ساعدت سوريا وإيران التمّرد العراقي بعد الغزو 

سنة   ساند2003األمريكي  كما  املنتديات  ،  وداخل  عسكريا  اقتصاديا،  البعض  بعضهما  وإيران  روسيا  من  كلٌّ  ت 

 الدولية على غرار مجلس األمن الدولي باألمم املتحدة. 

بالسيادة  ق 
ّ
تتعل خطيرة  سياسية  إلى مشكالت  ؤّدي 

ُ
ت  
ً
املطاف شروطا نهاية  في  الليبرالي  الدولي  النظام  يخلق  ثانيا، 

ه حينما تفشل جهود تغيير النظام والهوّية الوطنية داخل الديمقرا
ّ
طيات الليبرالية نفسها، واألهّم من ذلك هو أن

قاٍت واسعة النطاق من الالجئين إلى البلدان الليبرالية. مّرة أخرى، فإّن السبب األساس ي للمشكلة هو 
ّ
نتج تدف

ُ
فإّنها ت

 عن املوت واالندثار حّتى في املجت
ً
عتبر بعيدة

ُ
 معات الليبرالية الخالصة.النزعة القومية، والّتي ت

ثالثا، لقد أنتجت العوملة املفرطة تكاليفا اقتصادية هائلة لعدد كبير من الناس داخل الديمقراطيات الليبرالية، بما  

فيها القطب الواحد )أي داخل الواليات املتحدة أيضا(. كان لهذه التكاليف، بما فيها الوظائف املفقودة، اإلنخفاض 

في األ  نتائج سياسية داخلية خطيرة، والّتي قوّضت أكثر فأكثر أو الركود  في الدخل،  جور، عدم املساواة امللحوظة 

النظام الدولي الليبرالي. عالوة على ذلك، ساعد النظام الدولي االقتصادي املنفتح على تغذية صعود الصين، والّتي 

عدُّ بمثابة الشرط الجوهري لخلق نظام   قوّضت في نهاية املطاف، إلى جانب انبعاث روسيا، األحادية القطبية
ُ
الّتي ت

 دولي ليبرالي.
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 مخاطر ترويج الديمقراطية: 
 ألجل بناء نظام دولي ليبرالي هو نشر الديمقراطية الليبرالية إلى أبعد وأوسع مدى، والّتي 

ً
بات أهمّية

ّ
إّن أكثر املتطل

ا تّم  للغاية.  ُمجدية  مهّمة  باعتبارها  البداية  في  إليها  ظر 
ُ
إلى ن تطّورت  السياسة  بأّن  الغرب  في  واسع  بشكل  العتقاد 

 بشكل 
ً
النقطة الّتي لم يكن فيها بديل معقول للديمقراطية الليبرالية. إذا كان األمر كذلك، فسوف تكون املهمة سهلة

الواقع في  ُمقاومة ضعيفة.  ُيقاِبل  العالم سوف  الديمقراطية عبر  ليبرالي، ألّن نشر  ، سوف نسبي لخلق نظام دولي 

رحب أغلب الشعوب بفكرة العيش في ديمقراطية على النمط الغربي، مثلما بدا األمر في أوروبا الشرقية بعد سقوط  
ُ
ت

 الشيوعية. 

ي  
ّ
 أّن هذه املساعي كان مصيرها الفشل من البداية. بادئ ذي بدء، لم يكن ولن يكون أبدا اتفاق عاملي حول ما الذ

ّ
إال

ل النظام السياس ي املثا
ّ
لي. يمكن ألحدهم أن ُيحاجج بأّن الديمقراطية الليبرالية لهي أفضل شكل للحكم )سوف ُيشك

ه وخالل  
ّ
أن ظم حكم مختلفة. يستحق األمر التذكير 

ُ
 أّن اآلخرين سوف ُيفّضلون حتما ن

ّ
أفعل ذلك شخصيا(، إال

الديم على  الفاشية  أو  الشيوعية  أوروبا  في  الناس  من  العديد  فّضل  الثالثينيات  يمكن سنوات  الليبرالية.  قراطية 

ألحدهم أن يشير بعدها إلى أّن الديمقراطية الليبرالية انتصرت في نهاية املطاف على هذين النزعتْين. حّتى وإن كان 

املحّتم مسبقا   النظام  هي  ليست  الليبرالية  الديمقراطية  بأّن  الثالثينيات  تاريخ سنوات  ُيذكر  األمر صحيحا،  هذا 

غير  ه من 
ّ
وأن بأّن   لألمور،  التفاجؤ  ينبغي  لذلك، ال  بديلة.  أنظمة سياسية  إختيار  النخب وجماهيرها  املعتاد على 

حكٍم  نظم  وروسيا  الصين  فيه  تعتنق  ي 
ّ
الذ الوقت  في  الشرقية،  أروروبا  في  اآلن  تظهر  الليبرالية  الديمقراطيات 

فّضل إسرائيل بشكٍل متزايد   أوتوقراطية، وكوريا الشمالية نظام حكٍم دكتاتوري، وإيران جمهورية إسالمية،
ُ
كما ت

ه لم يكن هناك يوٌم أبدا كانت فيه أكثر من  
ّ
 %50هوّيتها اليهودية على سمتها الديمقراطية. ال ينبغي اإلستغراب بأن

 من بلدان العالم ديمقراطيات ليبرالية. 

ل النظام األفضل للحكم مع ال
ّ
ي ُيشك

ّ
نزعة القومية ليجعل من عملية يجتمُع هذا التعّدد في الرأي بخصوص األمر الذ

عتبر النزعة القومية بشكٍل ملحوظ قوة 
ُ
 صعبة للغاية. على كّل حال، ت

ً
نشر الديمقراطية الليبرالية عبر العالم عملية

د بشكٍل كبير على السيادة والتقرير الذاتي للمصير. بعبارة أخرى، فإّن الدول القومية ال تريد أن 
ّ
ؤك

ُ
سياسية هائلة ت

سير نظامها السياس ي. لذلك، فإّن محاولة فرض الديمقراطية الليبرالية على دول  تخبرها دو 
ُ
ٌل قوّية أخرى كيف ت

د أن يثير في أغلب األحيان مقاومة شرسة.
ّ
فّضل شكال بديال للحكم لهو أمٌر من املؤك

ُ
 ت
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 قتاٌل يف حروٍب خاسرة:
صغر، وهي حروب تهدف إلى تحويل هذه األهداف إلى تقود محاولة بناء نظام دولي ليبرالي حتما إلى حروٍب ضّد قوى أ

ق بمقدار الهندسة االجتماعية لهذا النوع من القوى الكبرى بإمكانها  
ّ
ديمقراطيات ليبرالية. هناك حدوٌد كبيرة تتعل

السعي إليه في نظام ثنائي القطبية أو متعّدد األقطاب، والسبب راجٌع أساسا إلى أّنها يجب أن تتنافس مع بعضها  

 ثانوية، إن لم يأتي في مرتبٍة ثالثة  
ً
البعض من أجل القوة والنفوذ. في الحقيقة فإّن نشر الديمقراطية يحّتل أهمّية

ي سوف تسعي فيه الدول الليبرالية إلى دعم الحكومات األوتوقراطية إذا كانت تتماش ى 
ّ
من األهمية، في الوقت الذ

 املتحدة بشكٍل متكّرر طيلة الحرب الباردة.  ضّد القوى الكبرى املنافسة، كما فعلت الواليات

أكثر   العالم  جعل  ألجل  تبشيرية  حمالٍت  خوض  في   
ً
ُحّرا نفسه  الواحد  القطب  يجد  القطبية  األحادية  في  لكن 

أّن  املفاجئ  من  فليس  لذلك  بشأنها.  يقلق  منافسة  كبرى  قوى  وجود  لعدم  ببساطة  راجع  والسبب  ديمقراطية، 

ي سبع حروب في السنوات الّتي أعقبت نهاية الحرب الباردة، كما كانت تخوض حربْين كّل الواليات املتحدة قاتلت ف

 أّن حروبا كهذه فشلت باستمرار في بلوغ أهدافها. 
ّ
 ثالث سنوات طيلة هذه الفترة. إال

 
ً
الكبير أساسا للشرق األوسط  الديمقراطية  العسكرية ألجل جلب  القوة  في استخدام  األمريكية  الجهود  ، ارتكزت 

( أفغانستان  األمريكية  العسكرية  القوات  تلو اآلخر. إجتاحت  بفشٍل  باءت  نّية 2003( والعراق )2001حيث  ( مع 

إلى  أيضا  انتهت  ولكّنها  الهدف،  هذا  تحقيق  في  فقط  املحّتلة  القوات  تفشل  لم  ليبرالية.  ديمقراطيات  إلى  تحويلها 

السي للحياة  السبب  تعجيل حدوث حروب دامية أحدثت دمارا هائال  ل 
ّ
يتمث البلدين.  في هذْين  اسية واالجتماعية 

ه ألمٌر  
ّ
األساس ي لهذا السجّل الكئيب في صعوبة هذه الهندسة االجتماعية واسعة النطاق في أّي مجتمع، خاّصة وأن

ُمضني في بلٍد أجنبي تّم إسقاط قيادته السياسية من السلطة للّتو. ستؤول الدولة املستهدفة إلى اضطراب، سوف  

د القوات الغازية نفسها تتعامل مع ثقافة غريبة، بل حّتى يمكن أن تكون عدوانية للديمقراطية الليبرالية. واألكثر تج

اكتشفت   مثلما  املحّتل،   ضّد 
ً
تمّردا د  ِ

ّ
ول

ُ
ت وأن  حاّدٍ  بشكٍل  القومية  املشاعر  تزيد  أن  د 

ّ
املؤك فمن  ذلك،  من  أهمّية 

 ق. الواليات املتحدة ذلك في أفغانستان والعرا

الليبرالي والشّك امللقى بخصوص كفاءة قادته،  الدولي  للنظام  املتآكل  الفاشل  التأييد الشعبي  أّن هذا  بالرغم من 

لم يوقفوا القطب الواحد من محاولة نشر الديمقراطية الليبرالية عبر وسائل عسكرية مفرطة في حّد ذاتها  فإّنهم  
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ي عن فتح  
ّ
إلى أبعد الحدود. بدال من ذلك، بحثت عن طرٍق أقّل تكلفة إلتمام هذه املهّمة، والّتي تعني فعلّيا التخل

لفة لإلطاحة بالقادة املستبّدين. وهكذا، حينما اندلع  واحتالل الدول غير الديمقراطية وتوظيف استراتيجيات مخت

فت الواليات املتحدة وحلفاؤها األوروبيون القوة العسكرية  2011القتال بين الفصائل املتنافسة في ليبيا سنة  
ّ
، وظ

 أّن القوى الغربية لم يكن لديها أيُّ سبيل لت
ّ
افي عن السلطة. إال

ّ
حويل ليبيا  للمساعدة في إزاحة العقيد معّمر القذ

 إلى دولة سليمة، ناهيك عن تحويلها إلى دولة ديمقراطية ليبيرالية، مع أو من دون وجود قّوات على األرض. 

ار األسد عن السلطة 2011في سنة  
ّ
، سعت الواليات املتحدة وحلفاؤها في الشرق األوسط أيضا لإلطاحة بالرئيس بش

 أّن املجهود باء بالفشل. يرجع ذلك  في سوريا وذلك من خالل تسليح وتدريب الجماعات ا
ّ
ملتمّردة الّتي عارضته. إال

لت سنة 
ّ
إلبقاء األسد   2015بشكٍل كبير إلى روسيا الّتي تحظى بروابط استراتيجية طويلة األمد مع سوريا، والّتي تدخ

وإن تّم خلع األسد،   الجهود األمريكية في سوريا، لكن حّتى  (Realpolitik)في السلطة. لقد أحبطت السياسة الواقعية  

فإّن النتيجة النهائية كانت ستكون إّما استمرار النزاع، كما هو الحال في ليبيا، أو تنصيُب مستّبٍد قاٍس آخر، مثلما  

. لم تكن الديمقراطية الليبرالية 2011حدث في نهاية املطاف بمصر بعدما تّم خلع الرئيس حسني مبارك مطلع سنة  

 القتل والفوض ى كانت كذلك.  إمكانية جّدية، لكن كثرة

 تحويل القوى الكبرى إلى أعداء:
أخيرا، فقد قادت الحملة العسكرية، الّتي عّززت محاوالت بناء نظام دولي ليبرالي، إلى تسميم العالقات بين القطب  

ن مّيالة بقوة الواحد وأّي قوة أخرى في النظام ليست ديمقراطية ليبرالية. وبالرغم من أّن الدولة املهيمنة سوف تكو 

املقصد،  تهاجم قوى كبرى ألجل ذات  ما   
ً
الليبرالية، ونادرا الديمقراطية  ترويج  لشّن حرب على قوى صغرى ألجل 

 جّدا، كما أّن إحتمالية النجاح 
ً
خصوصا إذا كانت هذه القوى تحوز على أسلحة نووية. ستكون التكاليف ضخمة

 على نحٍو باألخّص ستكون قليلة. لهذا، فإّن صّناع السياس
ً
رو أبدا

ّ
ة األمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة لم يفك

 جّدي في اجتياح الصين أو روسيا، حّتى مع كون الواليات املتحدة أكبر قوة من هذين القوتْين بكثير. 

ليبرالية مستوع ديمقراطيات  إلى  الصين وروسيا  بتحويل  نفسها  املتحدة  الواليات  ألزمت  ذلك،  الرغم من   على 
ً
بة

ي ُتهيمن عليه الواليات املتحدة. لم يجعل قادة الواليات املتحدة نواياهم واضحة 
ّ
إّياهم في النظام العاملي الليبرالي الذ

وحسب، بل اعتمدوا أيضا على منظمات غير حكومية واستراتيجيات بارعة عديدة لدفع بيجين وموسكو نحو اعتناق  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 30 of 46 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 13, 2021      

ع أن تقاوم الصين الديمقراطية الليبرالية. في واقع األمر،  
ّ
ل في التغيير السلمي للنظام. كان من املتوق

ّ
فإّن الهدف يتمث

لتشكيل  األمريكية  الجهود  ضّد  تناضل  الصغرى  القوى  ي جعل 
ّ
الذ السبب  لذات  الواحد  القطب  جهود  وروسيا 

ي يجعل األمريكيين اآلن يشمئّزون من فكرة
ّ
ل روسيا في  سياساتها الداخلية وفي الحقيقة ألجل ذات السبب الذ

ّ
تدخ

والتقرير   السيادة  فإّن   ،
ً
قّوة السياسية  اإليديولوجيات  أكثر  القومية  النزعة  فيه  تكون  عالم  في  بلدهم.  سياسات 

عتبر مسائال مهّمة بشكل هائل بالنسبة لكّل البلدان.
ُ
 الذاتي للمصير ت

م ألّن  واقعية،  ألسباب  اللبيرلي  النظام  نشر  عملية  أيضا  وروسيا  الصين  للواليات  قاومت  يسمح  أن  ذلك  ن شأن 

ُتهيمن على النظام الدولي اقتصاديا، عسكريا وسياسيا أيضا. على سبيل املثال، ال بيجين وال موسكو  املتحدة أن 

م الصين عن  
ّ
تريدان قوات عسكرية أمريكية في جوارهما، ناهيك على حدودهما. لذلك، فمن غير املفاجئ أن تتكل

األم العسكرية  بالقوات  توّسع  الدفع  طويل  أمٍد  منذ  بعمق  روسيا  تعارض  أن  أو  الغربي،  الباسيفيك  خارج  ريكية 

االتحاد األوروبي والناتو باتجاه أوروبا الشرقية. في الحقيقة، فإّن تحريك هذه املؤّسسات باتجاه روسيا قاد في نهاية  

سنة   األوكرانية  األزمة  إلى  تس 2014املطاف  في  املستمر  النزاع  هذا  يتسّبب  لم  والغرب  .  روسيا  بين  العالقات  ميم 

من   
ًّ
كال فإّن  بإختصار،  والناتو.  األوروبي  االتحاد  من  كلٌّ  إلضعاف  طرق  إيجاد  ألجل  موسكو  حفّز  بل  وحسب، 

الحسابات القومية والواقعية أّدت بالقوتْين الكبيرتْين في نظام أحادي القطبية إلى مبارزة جهود القطب الواحد في 

 لي متين. بناء نظام دولي ليبرا

 تحويل الديمقراطيات الليبرالية ضّد النظام الليبرالي:
يتسّبب بناء نظام دولي ليبرالي متين في نهاية املطاف بمشكالت سياسية جّدية وخطيرة داخل الديمقراطيات الليبرالية  

صاحبة تتصادم مع النزعة القومية. تعمل هذه املشكالت املتواجد
ُ
ة على الجبهة الداخلية، ذاتها، ألّن السياسات امل

 والّتي تأتي على شكلين، على تقويض النظام ذاته في نهاية املطاف. 

بادئ ذي بدء، تؤمن الدول اللبيراية بقوة بفضيلة املؤّسسات الدولية، والّتي تقودها إلى تفويض سلطة أكثر فأكثر  

ل النظام. لكن هذه االستراتيجية، ُينظر إليها ب 
ّ
شك

ُ
شكل واسع باعتبارها دليال على أّن هذه الدول  للمؤّسسات الّتي ت

ى فعال عن سيادتها أم ال، لكن 
ّ
مستسلمة للسيادة. يمكن ألحدهم أن ُيحاجج ما إذا كانت هذه البلدان الليبرالية تتخل

ي قد يسّبب  
ّ
الذ املهّمة لهذه املؤّسسات، األمر  القرارات  بتفويض سلطة إتخاذ بعض  بأّنها تقوم  ليس هناك شّك 
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األّمة املعاصرة. على كّل حال، تعطي مزايا ملسألتْي التقرير الذاتي للمصير والسيادة، -ة سياسية جّدية في الدولةمشكل 

ر حتما على دولها األعضاء.  
ّ
ؤش

ُ
ولذلك فإّنها على نقيض بشكٍل جذري مع املؤّسسات الدولية الّتي تصنع سياسات ت

بأّن: "التأثير التراكمي ملثل هذه  (Jeff Colgan and Robert Keohane)يكتب كلٌّ من جيف كولغان وروبرت كيوهان 

التوِسعات لسلطة املؤّسسات يأتي ألجل الحّد من السيادة بشكٍل مفرط، ومنح الشعوب شعورا بأّن القوى األجنبية  

مة في حياتهم".
ّ
 متحك

املؤّسسات   تمارسه  ي 
ّ
الذ والتأثير  القوة  املشكلة على مقدار  تعتمد شّدة هذه  الدول األعضاء.  سوف  املعنية على 

دولها   على سلوك  عميق  تأثير  لها  ليكون  ليبرالي  عاملي  نظام  لتشكيل  الّتي وضعت  املؤّسسات  مت  ُصّمِ فقد   ،
ً
طبعا

بأّن  التفكير  إلى  املصّوتون  الديمقراطي". سيصل  "العجز  املؤّسسات حتما مخاوفا بخصوص  نفوذ  يثير  األعضاء. 

تصنع القرارات املهّمة لهم بشكٍل كبير لهي بيروقراطيات غير قابلة للوصول إليها وغير  البيروقراطيات البعيدة الّتي  

 خاضعة للمساءلة. 

لصالح البريكسيت.   2016هناك أّدلة واضحة عن هذه الظاهرة القائمة عبر أنحاء أوروبا، بالنظر إلى تصويت سنة  

األوروبي على سياس االتحاد  به  يحظى  ي 
ّ
الذ الهائل  لألثر  األسباب  ونظرا  أحد  أّن  املفاجئ  فليس من  أعضائه،  ات 

بلدانهم كان  باعتقادهم أن  البريكسيت مرتبط  البريطانيين يصّوتون ألجل  الّتي جعلت أغلبية املواطنين  األساسية 

مفّوٍضا إلى حّدٍ كبير السلطة لبروكسيل، وها قد آن األوان إلعادة تأكيد السيادة البريطانية. على وجٍه أخّص، اعتقد 

عديد من البريطانيين بأّن بريطانيا فقدت السيطرة على سياستها االقتصادية والّتي قّوضت املسألة الديمقراطية. 

لقد تّم النظر إلى البيروقراطيات في بروكسيل، الّتي لم يّتم انتخابها من طرف البريطانيين، بأّنها املهندس األساس ي 

ال من  وغيرها  البريطانية  االقتصادية  عن  للسياسة  مهّمة  لدراسٍة  املؤلفين  من  عدد  كتب  لذلك،  أيضا.  سياسات 

التالي: "لقد كانت مسألة استعادة السيادة   في إستفتاء    -أو استرجاع السيطرة عليها–البريكسيت  املوضوع األكبر 

 ". 2016سنة 

روبرت   أشار  األوروبي.  االتحاد  السيادة على  التنازل عن  الغرب من  في  الخوف  ف مسألة 
ّ
تتوق  Robert)كوتنر  لم 

Kuttner)   إلى الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  تحّول  التسعينيات،  سنوات  املفرطة  العوملة  ازدهار  ومع  ه 
ّ
أن

للمبدأ الكالسيكي  للتطبيق اإلجباري  في بروتن وودز. لقد صارت املؤّسستْين أدوات  لهما  "نقيض األدوار املتصّورة 
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ً
    "دعمه يعمل" باعتباره مبدًءا عامليا

ً
 مهّما

ً
للحكم". ليس مفاجئا أن تكون املخاوف بخصوص السيادة قد لعبت دورا

  ،"
ًّ
أوال "أمريكا  مبدأ  أكّدت  منّصة  على  الرئيس  ملنصب  ترامب  ح 

ّ
ترش باألخّص،  األخيرة.  األمريكية  السياسات  في 

ت النظام الدولي الليبرالي بما فيها
ّ
االتحاد األوروبي وصندوق النقد  وانتقاده بحّدة كّل املؤّسسات الرئيسية الّتي شكل

 الدولي والبنك الدولي.  

يتبّنى النظام الدولي الليبرالي أيضا سياسات تتصادم مع الهوّية الوطنية، الّتي تحظى بأهمّية كبيرة لدى الشعوب عبر  

عتبر الليبرالية في  
ُ
ه، بما فيها تلك املتواجدة بالواليات املتحدة وأوروبا الغربية. ت

ّ
جوهرها إيديولوجية فردانية  العالم كل

ي يقول بأّن كّل فرد على األرض له نفس  
ّ
تمنح وزنا كبيرا ملصطلح الحقوق غير القابلة للمصادرة. هذا االعتقاد، الذ

أو  العاملية  النظرة  لليبرالية. تقف هذه  العاملي  الُبعد  ُيعّزز  ي 
ّ
الذ القاعدية األساسية، هو االعتقاد  جملة الحقوق 

على طرف نقيض ملحوظ مع الخصوصية العميقة للنزعة القومية، والّتي ُبنيت على اإليمان بأّن العالم العابرة لألمم  

ُمقّسم إلى أمم متمايزة، لكٍل منها ثقافته الخاّصة. ُيخدم الحفاظ على هذه الثقافة على نحٍو أفضل من خالل حيازة 

ن األّمة من البقاء في مواجهة الت
ّ
 هديدات القادمة من "اآلخر". دولتك الخاّصة، هكذا تتمك

ين يتمّتعون بحقوق متساوية، وبالترافق مع ميلها إلى التقليل 
ّ
إن لم يكن -بالنظر إلى تأكيد الليبرالية على األفراد الذ

الُبلدان أن تقبل   -تجاهل بأّن على  د 
ّ
الليبرالي يؤك الدولي  النظام  أّن  الهوّية الوطنية، فليس من املفاجئ  من أهمّية 

ين يبحثون عن مأوى، كما ينبغي على األفراد أن يواجهو بعض العراقيل الّتي تمنعهم من  بشكٍل  
ّ
بديهي الالجئين الذ

أّمة إلى أخرى ألجل أسباب اقتصادية أو غيرها من األسباب. املثال النموذجي لهذه السياسة هي -التحّرك من دولة

بين أغلب الدول األعضاء بهذه املؤّسسة )أي  اتفاقية شنغين لالتحاد األوروبي، والّتي حّيدت بشكٍل كبي ر الحدود 

باالتحاد األوروبي(. األكثر من ذلك فإّن االتحاد األوروبي ملتزم بعمق بمبدأ فتح أبوابه للالجئين الفاّرين من نقاط  

 االضطرابات. 

 ،
ً
، فإّن إختالط شعوب مختلفة معا

ً
 مهّما جّدا

ً
عتبر فيه الهوّية القومية أمرا

ُ
ي يحدث حينما    في عالٍم ت

ّ
وهو األمر الذ

تكون هناك حدود مفتوحة وسياسات متسامحة مع الالجئين بشكٍل واسع، عادة ما يكون وصفة ملشكلة خطيرة. عل 

سبيل املثال، يبدو واضحا أّن موضوع الهجرة كان السبب الرئيس ي وراء دعم املصّوتين البريطانيين للبريكسيت. لم 

قة بالحدود املفتوحة يكونوا باألخّص سعداء باستخد
ّ
ام شعوب من أوروبا الشرقية لسياسة االتحاد األوروبي املتعل
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للهجرة السهلة إلى بريطانيا. تعدُّ بريطانيا إستثناًء حقيقيا في هذا الصدد، كما تنتشر مشاعر معاداة األجانب بشكٍل 

أعدادٌ  بدأت  لقد  األوروبي.  االتحاد  تجاه  العداء   
ً
ية

ّ
ُمغذ أوروبا  في  الشرق    واسع  من  القادمين  املهاجرين  من  كبيرة 

عه املرء من الدول  2015األوسط الكبير تصل أوروبا سنة  
ّ
ي يتوق

ّ
د عدم مقابلتها بنوع من الترحيب الذ

ّ
، ومن املؤك

في  الالجئين، خصوصا  لقبول هؤالء  هائلة  كانت هناك مقاومة  الواقع،  في  الليبرالي.  الدولي  النظام  بقلب  املتمركزة 

 بسبب الترحيب املبدئي أوروبا ا
ً
لشرقية، ولكن في أملانيا أيضا حيث ألحقت املستشارة ميركيل األذى بنفسها سياسيا

 بالتزام االتحاد األوروبي بالقيم الليبرالية 
ً
قة بالحدود املفتوحة والالجئين مسائلة

ّ
بهم. لم تستجلب هذه املشكلة املتعل

رة.  وحسب، ولكّنها خلقت أيضا تصّدعات بين الدول ا
ّ
وق

ُ
سس هذه املؤّسسة امل

ُ
 ألعضاء، تشّققات هّزت أ

 الجانب السلبي للعوملة امُلفِرطة:
ي جاء مع إرساء النظام الدولي اللبيرلي، في التسّبب بمشكالٍت كبيرة 

ّ
ساعد النمو الحاد لالتصال االقتصادي، الذ

دت هذه املشكالت مق
ّ
في املقابل، ول النظام.  في  الليبرالية  النظام. حينما  داخل الدول  اومة سياسية جوهرية لهذا 

ويختار قادة يدعمون  الليبرالية  النخب  الجمهور على  ينقلب  أن  املرّجح   ما، فمن 
ً
في ديمقراطية األمر  يحدث هذا 

 سياسات تقف على النقيض مع املبادئ الليبرالية. 

وديمانيكيا بشكٍل   للغاية   
ً
نظاما متكامال املعاصر  النظام االقتصادي  التغيير بسرعة منفلتة ُيعدُّ  ملحوظ. يحدث 

ويكون للتطّورات األساسية في بلٍد ما تأثيرات كبيرة بشكٍل ثابت على بقّية البلدان. لهذا النظام املنفتح بشكٍل كبير  

فوائد كثيرة. لقد أّدى ذلك إلى نمٍو مثيٍر لإلعجاب على املستوى العاملي، كما ساعد على إنتشال ماليين من الناس من 

 للناس األكثر ثراًء في العالم. في نفس الوقت، الف
ً
 ضخمة

ً
ر فوائدا اقتصادية

ّ
قر في بلدان على غرار الصين والهند، ووف

تسّبب في مشكالٍت كبيرة ال تزال الحكومات غير ُمؤّهلة إلصالحها، على األقل إذا ما لعبت وفقا لقواعد النظام العاملي  

ال لفهم هذه  الطريقة األفضل  تّم الليبرالي.  الّتي  املعتدلة  بالعوملة  اليون  القائمة  املفرطة  العوملة  ظاهرة هي مقارنة 

 إلى نهاية الثمانينيات.   1945تحصيلها تحت اتفاق بريتون وودز من سنة 

تّم تصميم اتفاق بريتون وودز لتسهيل اقتصاد دولي منفتح لكن إلى حدود معّينة وحسب. على سبيل املثال، هناك  

 
ّ
لتدف كبيرة  الجمركية  حدود  للتعريفات  العامة  االتفاقية  أّن  من  وبالرغم  الدولة.  حدود  عبر  األموال  رؤوس  قات 

تّم تصميمها لتسريع وتيرة التجارة الدولية، فقد كان للحكومات مجاال كبيرا للمناورة ألجل تبّني   (GATT)والتجارة  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 34 of 46 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 13, 2021      

ا في واقع األمر، كانت  في مصالحها.  لحكومات قادرة على متابعة سياسات ال  سياسات حمائية حينما كانت تصّب 

بات السوق. يشير جون روجيه  
ّ
سهل االزدهار وحسب، ولكن أيضا لحماية مواطنيها من تقل

ُ
بشكٍل   (John Ruggie)ت

 Embedded)شهير إلى هذه العالقة بين األسواق والحكومات باعتبارها "ليبرالية مدمجة أو متضّمنة بشكل راسخ"  

Liberalism)اتفاق بريتون وودز على نحٍو جّيد ألكثر من أربعة عقود، بالرغم من أّن أّيامه صارت معدودة    . لقد عمل

 مع نهاية الثمانينيات. 

 في الثمانينيات لتتسارع بعد الحرب الباردة، بشكٍل فّعال على اتفاق إنقلبت العوملة املفرطة، الّتي  
ً
بدأت تكتسب قوة

ص على 
ّ
نشأ بشكل كبير من طرف صّناع السياسة الغربيين، لُيقل

ُ
ي أ

ّ
بريتون وودز. تّم تصميم النظام الجديد، الذ

ت العاملية وذلك من خالل نزع السيطرة عن  التنظيمية لألسواق  اللوائح  ق رؤوس األموال واستبدال  نحو كبير 
ّ
دف

. كان املقصود من هذه  (WTO)بمنظمة التجارة العاملية    (GATT)االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  

، فتح األسواق عبر جميع أنحاء العالم، وجعل األمر  1995املنظمة التجارية الجديدة، الّتي دخلت حّيز العمل سنة  

ملتابعة سياسات حمائية. تّم النظر إلى "أّي حاجز أمام التجارة الحّرة" كما يذكر داني   صعبا على الحكومان خصوصا

لعن". جوهر القول، فقد تّم اعتبار أّي  (Dani Rodrik)رودريك 
ُ
 يجب أن ت

ً
 يجب أن ُيزال، ومحاذيرا

ً
: "باعتباره رجسا

ل الحكومة في عمل االقتصاد العاملي تقريبا باعتبا
ّ
ره أمرا مؤذيا للنظام الدولي الليبرالي. إقتباسا  شكٍل من أشكال تدخ

مّرة أخرى عن رودريك: "فقد انتقلت الدولة من كونها الطرف الخادم للنمو االقتصادي إلى العقبة األساسية املعيقة 

 له". 

 العوملة املفرطة وتذّمراتها: 
عدٍد   في  املفرطة  العوملة  العاملي  تسّببت  النظام  تقويض شرعية  على  عملت  الّتي  االقتصادية  املشكالت  من  كبير 

ت مركز هذا النظام. بادئ ذي بدء، فإن العديد من الوظائف في قطاعات بعينها باقتصاد  
ّ
الليبرالي في الدول الّتي شكل

بير من الناس خارج العمل. الدولة تختفي بسرعة كنتيجة لإلستعانة باملصادر الخارجية لليد العاملة، ورمي عدد ك

شاهد قواعدها االقتصادية التقليدية وهي تتدّمر. غالبا ما يكون صعبا على 
ُ
في بعض األحيان، فإّن أقاليما كاملة ت

العاطلين عن العمل، خاّصة وأّن العديد منهم عّمال ال يتمّتعون باملهارة وذوي قدرات محدودة على التحّرك، إيجاد 

أو أّي وظيفة أخرى على اإلطالق. حّتى وإن عثروا على وظائف جّيدة، فإّن هناك إمكانية دائمة وظائف ذات أجر جّيد  

ين لم يفقدوا  
ّ
ق" القادم من العوملة املفرطة. حّتى بالنسبة للناس الذ

ّ
 "للتدمير الخال

ً
لفقدانهم إّياها مّرة أخرى نظرا
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ُتهّدد   وظائفهم، فإّنهم قلقون أن يحدث ذلك يوما ما. بإختصار، فإّن  العاملي ال  في االقتصاد  الكامنة  الديناميكية 

 بالاليقين بين الناس بخصوص املستقبل في كّل مكان.  
ً
عّزز شعورا حاّدا

ُ
 الوظائف وحسب، بل أيضا ت

باإلضافة إلى ذلك، فقد أّدت العوملة املفرطة جهودا قليلة لرفع مستوى الدخل الحقيقي للطبقات الدنيا واملتوّسطة 

ح مذهل   في الغرب
ّ
الليبرالي. في نفس الوقت، فقد زاد بشكٍل كبير من أجور وثروة الطبقات العليا. النتيجة هي ترن

ظهر عالمات قليلة من اإلنحسار. في الواقع، يبدو من املرّجح أن 
ُ
للالعدالة االقتصادية تقريبا في كّل مكان، والّتي ت

 أسوء، ففي ظّل اتفاق بريتون وود
ً
ز كانت الحكومات في موضٍع جّيد للتعامل مع مشكالت من يأخذ املشكل مسارا

االجتماعية  الرعاية  وفوائد  للعمال،  تدريب  برامج  الضريبي،  التوزيع  إعادة  سياسة  إبتكار  خالل  من  النوع  هذا 

عها،  السخّية. لكن في النظام الدولي الليبرالي، فإّن الحّل املعطى لكّل مشكلة تقريبا هو السماح لألسواق بالتعامل م

وليس الحكومات، والّتي تّم اعتبارها )أي األسواق( أكثر مسؤولية في جعل االقتصاد العاملي يعمُل بسالسة. بقدر ما  

املؤّسسات   كان االعتماد على  ما  بقدر  العاملي،  السلس لالقتصاد  العمل  إلى تسهيل  في حاجة  القواعد  تكون هذه 

 الدولية أفضل من االعتماد على الحكومات. 

 
ً
صلح هذه املشكالت، في الحقيقة فقد ساعدت في التسّبب فيها بالدرجة األولى، وفي طبعا

ُ
، ال يمكن لألسواق أن ت

ع، أّن هذه 
ّ
صّمنها الدول لحماية مواطنيها. كما يمكن للمرء أن يتوق

ُ
جعلها على األرجح أكثر سوًء في غياب سياسات ت

تجاه   النطاق  واسع  رضا  لعدم  قادت  املستشرية  لدى  املشكالت  متنامية  مشاعر  وإلى  الليبرالي  الدولي  النظام 

هذا  من  ترامب  استفاد  لقد  الحاضر.  النظام  قّيض 
ُ
ت والّتي سوف  حمائية،  اقتصادية  لتبّني سياسات  الحكومات 

سنة   الرئاسية  حملته  في  القائم  النظام  تجاه  الدولية 2016العداء  املؤّسسات  ضّد  اإلحتجاج  خالل  من  ليس   ،

ن خالل االستفادة من القضية ألجل متابعة سياسات اقتصادية حمائية. لقد أكّد على أهمية وحسب، بل أيضا م

حماية العمال األمريكيين قبل كّل ش يء. في كّلٍ من االنتخابات التمهيدية للجمهوريين، واالنتخابات العامة هَزم ترامب  

ين دافعوا عن النظام الدولي الليبرالي وحاججوا ضّد الن 
ّ
زعة الحمائية. ومنذ أن صار رئيسا، انتقل ترامب  الخصوم الذ

إلى متابعة اتجاه حمائي بشكٍل حاسم. في نهاية املطاف، حينا تتصادم األسواق مع املصالح العميقة املتأّصلة ألكبر  

قّوض النظام الدولي الليبرالي. 
ُ
 عدٍد من مواطني البلد، سوف تتطّور سياسته بطرٍق ت
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ق رؤوس األموال عبر الحدود مع التأكيد هناك مشكلة كبيرة أخرى تراف
ّ
ق العوملة املفرطة. تترافق سهولة وسرعة تدف

النظام عرضة لألزمات االقتصادية  القيود، جاعال من هذا  الليبرالي يفرض على الحكومة رفع  العاملي  النظام  بأّن 

كلٌّ  يكتُب  بأكمله.  العالم  في  حّتى  أو  بعينها  أقاليٍم  أو  بلدان  في  النطاق  وكنيث روغوف  واسعة  رينهارت  كارمين   من 

(Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff) الدولية بشكٍل متكّرر العالية لرؤوس األموال  نتج فترات الحركة 
ُ
"ت  :

نهاية  ر 
ّ
تتجذ املفرطة  العوملة  بدأت  منذ  األزمات  من  عدد  هناك  كانت  فقد  الحقيقة،  في  دولية".  أزماٍت مصرفية 

، والّتي كادت أن تنتشر بشكٍل 1998-1997زمات ذات الصلة كانت األزمة املالية اآلسيوية سنة  الثمانينيات. أكثر األ 

 2008_2007خطير عبر العالم بأكمله، أيضا األزمة العاملية سنة  
ً
، والّتي كانت بمثابة االنهيار االقتصادي األكثر حّدة

زع الشرعية عن النظام الدولي الليبرالي في الغرب. منذ الكساد األعظم لسنوات الثالثينيات، وقد تسّببت كثيرا في ن

 النظام 
ً
ونظرا الستمرارية حركة رؤوس األموال، فمن املرّجح أن يحدث مستقبال هذا النوع من املشكالت ُمضعفة

 في انهياره.  
ً
 الحالي أكثر، أو رّبما حّتى متسّببة

ي يُ 
ّ
عدُّ امللمح األساس ي للنظام الدولي، بغّض النظر عو هناك بعض الكلمات الّتي يّتم ترتيبها بخصوص اليورو، الذ

 عمالقة 1999كونه جزًء من مؤّسسة أوروبية بشكٍل صارم. فحينما تّم إرساء هذه العملية سنة 
ً
ت خطوة

ّ
، فقد مثل

ساعد 
ُ
تجاه تعزيز الوحدة املالية بين الدول األعضاء، بالرغم من عدم وجود وحدة نقدية أو سياسية من شأنها أن ت

ه من دون وحدة مالية أو سياسية فسوف يعاني اليورو من مشكالت  ع
ّ
لى دعم اليورو. توقّعت االنتقادات آنذاك بأن

كبيرة في نهاية املطاف. إعترف العديد من املؤّيدين بهذه املشكلة، لكّنهم ظّنوا بأّن الوحدة النقدية سُتؤّدي في النهاية 

سيؤّدي إلى القضاء على املشكلة. لكّن هذا األمر لم يحدث، لُيواجه اليورو    إلى الوحدة في كّل الجبهات الثالث، هذا ما

، والّتي لم تنتج مشكالت اقتصادية وحسب، بل مشكالت سياسية أيضا. جلبت األزمة  2009أول أزمة كبيرة له سنة  

 للمشاعر القومية املتأّججة إلى السطح في أور 
ً
ها ظهورا

ّ
 وبا.  واملحاوالت الّتي أعقبتها بهدف حل

ها من خالل عمليات  
ّ
 أّن املشكالت تّم حل

ّ
وجد االتحاد األوروبي صعوبة كبرى في التعامل مع أزمة منطقة اليورو، إال

إنقاذ شاملة باشترتها مؤّسسات على غرار البنك املركزي األوروبي ومن الحكومة األمريكية أيضا، وإن لم يكن ذلك 

با ي لحق 
ّ
الذ الكبير  السياس ي  الدمار  االتحاد قبل  في عدم قيام  ل 

ّ
يتمث أهمية  األكثر  األمر  أّن   

ّ
إال األوروبي.  التحاد 

ه من املرّجح أّن 
ّ
تا وأن

ّ
 مؤق

ً
األوروبي بحركٍة كبيرة تجاه الوحدة النقدية والسياسية، مّما يعني أّن اإلصالح كان إصالحا
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ي ليس من شأنه أ
ّ
 عليه في السنوات القادمة، األمر الذ

ٌ
ن ُيقّوض االتحاد األوروبي أكثر وحسب، أزمات أكثر ُمقبلة

 بل النظام الدولي الليبرالي بشكٍل عام أكثر. 

 صعود الصين: 
هناك مشكلة إضافية ارتبطت بالعوملة املفرطة، ليس لديها الكثير لتفعله مع املعارضة السياسية املتنامية للنظام 

ي وصل فيه ترامب إلى السلطة   الدولي في البلدان الليبرالية، ومع أّي ش يء له عالقة بتوازن 
ّ
القوة العاملي. إلى الوقت الذ

تماشيا مع سياسة االنخراط الّتي اتبعتها ما بعد الحرب الباردة تجاه الصين، ال  –، كانت النخب الغربية  2017سنة 

العاملي، بما فيه كّل مؤّسساته االقتصادية    -االحتواء في االقتصاد  بإدماج الصين  األساسية. ملتزمة بشكٍل عميق 

بارزا   ليبرالية وعضوا  نهاية املطاف ديمقراطية  في   بشكل متزايد سوف تصير 
ً
 مزدهرة وثرّية

ً
أّن صينا افترض هؤالء 

 )ونزيها( في النظام الدولي الليبرالي.

ه ومن خالل املساعدة في تسريع النمو الصيني، فإّنهم 
ّ
أن ي لم يكن ُيدركه مهندسو هذه السياسة، 

ّ
لكّن األمر الذ

يكونون قد ساعدوا في الحقيقة على تقويض النظام الليبرالي، حيث عرفت الصين نموا سريعا لتصير قوة اقتصادية 

نشطة ذات قدرات عسكرية كبيرة. في واقع األمر، لقد ساعدوا الصين لتصير قوة عظمى، هذا ما أّدى إلى تحجيم 

 ضروريا للحفاظ على ن
ً
عدُّ أمرا

ُ
ظام عاملي ليبرالي. لقد تفاقمت هذه املشكلة من خالل انبعاث  األحادية القطبية، الّتي ت

روسيا، الّتي أصبحت مّرة أخرى قوة عظمى رغم ضعفها الواضح. ومع صعود الصين وعودة روسيا، صار النظام  

ي ُيعدُّ ناقوس خطٍر )أو عالمة وفاٍة( بالنسبة للنظام الدولي الليبر 
ّ
الي. وليكون  الدولي نظاما متعّدد األقطاب، األمر الذ

 ليبرالية.
ً
 األمر أسوء، فلم تصر الصين وال روسيا ديمقراطية

حّتى وإن لم تصر الصين وروسيا قوى عظمى وبقي العالم أحادّي القطبية، فسوف يستمر النظام الليبرالي في التهاوي  

ي إنتقد بحّدة وعلى نحٍو مس 
ّ
تمر كّل العناصر األساسية  اليوم بسبب عيوبه الجوهرية. إّن انتخاب دونالد ترامب، الذ

النظام  إليها  آل  الّتي  الورطة  لهو دليل على مقدار  الرئاسية،  االنتخابية  أثناء حملته  الباردة  الحرب  بعد  لنظام ما 

العاملي 2016الليبرالي بحلول سنة   النظام  القطبية، فإّن  الليبرالي نظاما أحادي  الدولي  النظام  إذا ما بقي  لذلك،   .

( تحت حكم الرئيس ترامب، حيث  Agnostic Orderؤول إلى نظام ُملحد )ال ُيؤمن وال يلتزم بأّي قيم الليبرالي سوف ي

بمكان في األحادية القطبية. بالتأكيد ليس هناك دليل بأّن ترامب ملتزٌم    (Realist Orders)ال تحظى األنظمة الواقعية  
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ب يبدو  الحقيقة،  في  القائم.  الليبرالي  النظام  فإّن بإعادة تشكيل  أو من دونها،  الصين  ه عازم على تحطيمه. فمع 
ّ
أن

 على نحٍو مميت.  
ً
َهة  وُمشوَّ

ً
 النظام الدولي الليبرالي ُمقّدٌر له السقوط، ألّن والدته كانت َمعيبة

 خالصة:
 مهّما في تخريب النظام الدولي الليبرالي. و 

ً
ها دورا

ّ
رغم أّن لكّلٍ منها  تلعب املسارات السببية املوصوفة املتعّددة أعاله كل

املثال، فإّن اآلثار السلبية للعوملة على الطبقات    على نحٍو متظافر. على سبيل 
ً
منطٌق متمايز، فإّنها تشتغل عادة

السيادة  على  السيطرة  بفقدان  والشعور  الهجرة  القومي ضّد  اإلستياء  مع  ترافقت  واملتوّسطة  الدنيا  االجتماعية 

عنيفة ضّد مبادئ وممارسات النظام الليبرالي. في الحقيقة، عادة ما يّتم توجيه هذا لتغذية ردود الفعل الشعبوية ال

نتائج   اإلستياء  لهذا  كان  بالطبع،  بشّدة.  عنه  دافع 
ُ
ت والّتي  النظام  من  استفادت  الّتي  الليبرالية  للنخب  الغضب 

وبقّية الديمقراطيات الغربية، سياسية كبيرة. لقد تسّبب في حدوث إنقسامات سياسية عميقة في الواليات املتحدة 

 أّدى إلى البريكسيت، ساعد على إيصال ترامب إلى البيت األبيض، كما دعم تغذية القادة القوميين عبر العالم.  

 إلى أين نتّجه؟ 
هناك  بأّن  أيضا  املحاججة  بإمكانه  لكن  النهائي،  تراجعه  بلغ  قد  الليبرالي  الدولي  النظام  بأّن  اإلقرار  للمرء  يمكن 

يتابع هذا إ الباردة. سوف  الحرب  بعد  ما  تتجّنب تجاوزات نظام  براغماتية، نسخة  أكثر  بنسخة  لتعويضه  مكانية 

ة وأقّل عدوانية ألجل نشر الديمقراطية الليبرالية وكبح جماح العوملة  
ّ
 أكثر دق

ً
 مقاربة

ً
النظام الليبرالي األكثر اعتداال

طة املؤّسسات الدولية. سوف يبحث النظام الجديد، وفقا لهذه املفرطة، ووضع بعٍض من الحدود املهّمة على سل

 
ً
ه سيكون عامليا وليبراليا، ال نظاما محدودا

ّ
الرؤية، عن ش يٍء مشابه للنظام الغربي أثناء الحرب الباردة، بالغم من أن

 
ً
 .  (Not Bounded or Realist Order)أو واقعيا

 أّن هذا الحّل ال ُيعتبر قابال للتحقيق،  
ّ
ه ال يوجد فرصة إال

ّ
ي يعني أن

ّ
ألّن لحظة األحادية القطبية قد انتهت، األمر الذ

للرئيس   األكثر من ذلك، فليس  املنظور.  املستقبل  في  الليبرالي  الدولي  النظام  أّي شكٍل من أشكال  للمحافظة على 

ف )اليت(، فمن دون دعمه فإن خيار   كهذا لهو خيار محكوم عليه ترامب أّية نّية ملتابعة "نظام عاملي ليبرالي ُمخفَّ
ً
ا

بالفشل. لكن حّتى ولو لم يكن ترامب عائقا ويظّل النظام الدولي نظاما أحاديَّ القطبية، فسوف تفشل الواليات  
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املتحدة إذا ما خفّضت من بصمتها وحاولت بناء نظام ليبرالي أقّل طموحا. في الحقيقة، فسوف تنتهي بدال من ذلك  

 .  (Agnostic Order)ٍد ال ُيؤمن بأّي قيم أو إلزامات إلى بناء نظام دولي ُملح

املشروع  ب 
ّ
يتطل  .

ً
ُمساملة أكثر  أو  محتشمة  سياسات  تبّني  مع  معنى  ذي  ليبرالي  عاملي  نظام  بناء  املستحيل  ملن  ه 

ّ
إن

  
ً
ه ال يملك(، فإّن على القطب  هندسة

ّ
 في العديد من األماكن. لو كان له أّي فرصِة نجاٍح )اعتقد أن

ً
اجتماعية كبيرة جّدا

الواحد الليبرالي وحلفاءه متابعة سياسات عاملية عالية الطموح وبال هوادة، لهذا السبب تصّرفت الواليات املتحدة 

ا أعقاب  في  الطريقة  بتلك  الليبراليون  الناحية وشركاؤها  من  اآلن  ممكنة  غير  املقاربة  هذه  أّن   
ّ
إال الباردة.  لحرب 

خطوات   ذ 
ّ
تتخ أن   

ّ
إال خياٌر  الليبرالية  للديمقراطيات  فليس  لذلك،  كنتيجة  السابقة.  الخيبات  بسبب  السياسية 

يعيش" صغيرة هنا وأخرى هناك ألجل إعادة تشكيل العالم على صورتها الخاّصة مع تبّني مقاربة "ِعْش ودع غيرك  

 ال يؤمن بأّي قيم أو التزامات. 
ً
 ُملحدا

ً
تجاه أغلب بلدان العالم. سوف تنتج هذه املقاربة املتواضعة بشكّل فّعال نظاما

 كهذا ليس بصدد الحدوث، ألّن النظام نظاٌم متعّدد األقطاب كما أّن سياسة القوى الكبرى تلعب مّرة 
ً
 أّن أمرا

ّ
إال

هو: أّي شكٍل من أشكال األنظمة الواقعية سوف ُيهيمن على املشهد في العالم   أخرى، لذلك فإّن السؤال األساس ي

 الجديد متعّدد األقطاب؟  

 األنظمة الواقعية الجديدة:
من املرّجح أن تكون هناك ثالثة أنظمة واقعية مختلفة في املستقبل املنظور. نظام دولي هزيل ونظامين محدودين 

الصين، (A Thin International Order and Two Thick Bounded Orders)متينين   طرف  من  ُيقاد  أحدهما   ،

باإلشراف على   
ً
أساسا مهّتما  الصاعد  الهزيل  الدولي  النظام  يكون  املتحدة. سوف  الواليات  من طرف  ُيقاد  واآلخر 

ح وجعل االقتصاد العاملي يعمل بفعالية. من املرّجح أيضا أن يمنح اهتمام 
ّ
ا جّديا أكثر من  اتفاقيات الحّد من التسل

بتسهيل  الدولي  النظام  ل 
ّ
الّتي تشك املؤّسسات  ز 

ّ
ترك الجوهر، سوف  في  املناخي.  بالتغّير  قة 

ّ
املاض ي بمشكالت متعل

التعاون البيني بين الدول. في املقابل، فإّن النظامين املحدودين سوف يهتّمان بشكٍل رئيس ي بشّن منافسة أمنية ضّد 

هما سيدعوان إلى تعزيز التعاون بين أعضاء كّل من النظامين. سوف تكون هناك بعضهما البعض، بالرغم من أنّ 

نظامين  يكونان  السبب سوف  لهذا  دار، 
ُ
ت أن  إلى  تحتاج  النظامين  بين هذين  كبيرة  اقتصادية وعسكرية  منافسة 

 متينين.
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ألنظمة الصاعدة. سوف يكون هناك ملمحان أساسيان للعالم الجديد متعّدد األقطاب يشكالن على نحٍو عميق ا 

، بافتراض استمرار الصين في صعودها املثير لإلعجاب، فإّنها سوف تنخرط في منافسة أمنية شديدة مع الواليات  
ًّ
أوال

مة املركزية للسياسة الدولية على مدار القرن الحادي والعشرين. سوف يقود  املتحدة، سوف يكون ذلك بمثابة الِسّ

أ خلق  إلى  التنافس  هذا  يقود  تكون هذا  سوف  املتحدة.  والواليات  الصين  طرف  من  عليها  ُيهيمن  محدودة  نظمة 

ل وسوف يشبه ذلك النظامين اللذين 
ّ
ب املركزي لهذين النظامين، وهما اآلن بصدد التشك

ّ
التحالفات العسكرية املرك

 قادهما االتحاد السوفياتي والواليات املتحدة في الحرب الباردة. 

 أّن بيجين وواشنطن سو 
ّ
ف يكون لهما في بعض األحيان أسباب تدفعهما للتعاون في مسائل عسكرية بعينها، وهو إال

مسعى سوف يقع في نطاق إختصاص النظام الدولي، كما كان من قبل أثناء الحرب الباردة. مّرة أخرى، سوف يكون 

سعى كما ستفعل الصين التركيز بالدرجة األولى على اتفاقيات الحّد من األسلحة وسوف تنخرط روسيا في هذا امل

والواليات املتحدة. من املرّجح أن تظّل املعاهدات واالتفاقيات املوجودة الّتي تتعامل مع مسالة االنتشار النووي في 

النووية. لكن سوف يكون على كّل من  انتشار األسلحة  الثالث تريد الحّد من  العظمى  كّل القوى  مكانها، نظرا ألّن 

ا  وواشنطن  وموسكو  القوتْين بيجين  فعلت  مثلما  العسكرية،  ترسانتهما  من  تحّد  معاهدات جديدة  على  لتفاوض 

العظميين أثناء الحرب الباردة. رعم ذلك، سوف تكون األنظمة األمريكية والصينية املحدودة مسؤولة بشكل كبير  

 عن التعامل مع املسائل األمنية املركزية. 

الصيني أن تحمل تشابها  -اعدة الثالث املبنية حول التنافس األمريكيفي املسائل العسكرية، ينبغي على األنظمة الص 

 ملحوظا بأنظمة الحرب الباردة الثالث، وإن كانت الصين تحّل محّل االتحاد السوفياتي. 

 أّن تشابها كهذا ال يوجد في املجال االقتصادي، فقد كان هناك تواصٌل اقتصادي ضئيل بين القوتين العظميين 
ّ
إال

نظامين املعنيين أغلب فترة الحرب الباردة. لذلك، لم يكن النظام الدولي القائم مهّتما بأّي وسيلة ذات مغزى  أو في ال

في  كبير  حّدٍ  إلى  محصورة  االقتصادية  التعامالت  كانت  لقد  الجانبين.  بين  االقتصادية  العالقات  بتسهيل  ق 
ّ
تتعل

ساعد على ربح مكاسب على األنظمة املحدودة، وقد كان الهدف األساس ي هناك هو متاب
ُ
عة سياسات من شأنها أن ت

عّزز القوة العسكرية، فقد جرى شّن منافسة أمنية في كّل من املجالين 
ُ
حساب الطرف اآلخر. وألّن القوة االقتصادية ت

 االقتصادي والعسكري على حّدٍ سواء. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 41 of 46 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 13, 2021      

 التعاون االقتصادي والتنافس: 
ثر صعوبة اليوم منه إلى األمس أّيام الحرب الباردة، هذا ما يقودنا للحديث  ُيعتبر الوضع على الجبهة االقتصادية أك

من  قدٌر ضخٌم  هناك  الناشئة.  األنظمة  ل 
ّ
شك

ُ
ت الّتي سوف  الجديدة  القطبية  للتعّددية  الثانية  املهّمة  السّمة  عن 

املتحدة   الواليات  الصين وحلفاء  املتحدة وبين  الصين والواليات  بين  أّن التواصل االقتصادي  في شرق آسيا، كما 

ص املنافسة األمنية  
ّ
قل

ُ
تاجران وتستثمران عبر كّل أنحاء العالم. ليس من املرّجح أن ت

ُ
الصين والواليات املتحدة أيضا ت

قات االقتصادية، فاملكاسب املتأتّية من التجارة املستمرة لهي 
ّ
بين النظامين املحدودين بشكٍل ملحوظ هذه التدف

 جّدا.
ٌ
عّوض ذلك    مكاسٌب عظيمة

ُ
حّتى ولو تحاول الواليات املتحدة الحّد من تجارتها مع الصين، فبإمكان بيجين أن ت

من خالل تجارتها مع الشركاء اآلخرين، على غرار أوروبا. بعبارة أخرى، فمن املرّجح أن يشبه املستقبل الوضع في 

ب أمني شديد  تنافس  كان هناك  األولى، حيث  العاملية  الحرب  قبل  )النمساأوروبا  الثالثي  الحلف  أملانيا  -ين  املجر، 

وإيطاليا( والوفاق الثالثي )بريطانيا العظمى، فرنسا وروسيا(، لكن كان هناك قدٌر هائل من التفاعل االقتصادي  

 بين هذه البلدان السّت وداخل أوروبا بشكٍل عام أيضا. 

م الدولي الصاعد سوف يلعب دورا محوريا في وألّن االقتصاد العاملي سوف يظّل مستقال بدرجة عالية، فإّن النظا

إدارة العالقات االقتصادية بين البلدان عبر العالم. بالرغم من أّن للصين مصلحة عميقة راسخة في مساعدة النظام 

على تسهيل التعاون االقتصادي، فإّنها ستمارس قوّتها املتنامية إلعادة تشكيل النظام الدولي الجديد وفقا ملصالحها. 

ف تسعى إلعادة كتابة القواعد في املؤّسسات االقتصادية الراهنة للنظام إلعطائها نفوذا أكبر، كما أّنها ستخلق  سو 

مؤّسسات جديدة تعكس قوّتها املتنامية. إحدى أبرز األمثلة لهذه املقاربة األخيرة هو إرساء بيجين للبنك اآلسيوي  

ي ير 2015لالستثمار في البنية التحتية سنة  
ّ
اه بعض املراقبين باعتباره املنافس املحتمل لكّلٍ من صندوق النقد ، الذ

االتحاد  بها  تصّرف  الّتي  الكيفية  عن  جذرٍي  بشكٍل  مختلفا  الوضع  هذا  ُيعتبر  بالطبع،  الدولي.  والبنك  الدولي 

 السوفياتي أثناء الحرب الباردة.

د  
ّ
 للقّصة االقتصادية، فمن املؤك

ً
وجود تنافس اقتصادي شديد بيم النظامين املحدودين لكن ال يعدُّ هذا األمر نهاية

ي يحدث في سياق أوسع للتعاون االقتصادي املستمر على املستوى العاملي. سوف ُيقاد هذا التنافس في جانبه  
ّ
الذ

عّد القوة االقتصادية أساسا للقوة العسكرية، األمر الذذي يعني 
ُ
الجّيد من خالل املخاوف األمنية. على كّل حال، ت

لها. على سبيل  ُيعتبر هدفا  ما  العالم، وهو  في  بالهيمنة االقتصادية  بأّن للصين حافزا استراتيجيا قوّيا ألن تحظى 
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عتبر مبادرة "ُصنع في الصين  
ُ
ة بيجين للهيمنة على األسواق العاملية في مجموعة واسعة 2025املثال، ت

ّ
" بمثابة خط

االسترا تقوم  الفائقة.  التكنولوجيا  منتجات  اململوكة من  للشركات  واسعة  حكومية  إعانات  على  الصينية  تيجية 

للدولة وإستكمال بحثوهم بتكنولوجيات مسروقة من الشركات األمريكية وبقّية الشركات الغربية. تستخدم الصين 

 . أيضا قوّتها االقتصادية املتنامية إلكراه جيرانها في شرق آسيا حّتى يقفوا إلى جانب بيجين على حساب واشنطن

قة باألمن وحسب، ولكن ألّن 
ّ
دافع الواليات املتحدة عن نفسها في مواجهة الصين، ال ألسباب متعل

ُ
ت ، سوف 

ً
طبعا

عتبر السياسات االقتصادية الحاّدة إلدارة  
ُ
ت مجتمع رجال األعمال األمريكي ال يريد أن يتكّبد خسارة أمام الصين. 

ي تقودهما  ترامب تجاه الصين مجّرد بداية وحسب ملا يعد بأن  
ّ
يكون تنافسا شديدا وطويل األمد بين النظامين الذ

تحويل  عملية  تقييد  املتحدة  الواليات  تحاول  أن  د 
ّ
املؤك من  املثال،  سبيل  على  والصين.  املتحدة  الواليات 

ستخدم ألغراض عسكرية. 
ُ
التكنولوجيات ثنائية االستخدام إلى الصين، وهي تكنولوجيات مدنية معقّدة يمكن أن ت

ف تحاول أيضا إدارة تجارتها واستثماراتها مع الصين، وكذلك تفعل مع حلفاءها، بطرق ال ُيؤّدي إلى تآكل مكانتهم سو 

 في ميزان القوى، آملة في تحسينها في املقابل. 

بين  االقتصادي  التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  ل مؤّسسات 
ّ
التشك اللذان بصدد  املحدودان،  النظامان  يتضّمن  سوف 

ي تسعى فيه إلى ربح ميزات اقتصادية على حساب النظام املنافس. على سبيل املثال، ُصّممت    أعضائها، في
ّ
الوقت الذ

إدارة أوباما بشكل صريح الشراكة العابرة للباسيفيك لهذا الغرض، رغم أن ترامب انسحب منها بعدما صار رئيسا.  

، فلم يّتم تصميمها ملساعدة 2013تّم إطالقها سنة    أّما مبادرة الصين عالية الطموح "حزام واحد، طريق واحد"، الّتي

العسكرية  الصينية  القوة  أيضا ألجل تصدير  بل  لإلعجاب وحسب،  املثير  االقتصادي  نّموها  استمرار  في  الصين 

والسياسية عبر أنحاء العالم. ونظرا لرفض الواليات املتحدة االنضمام إلى البنك اآلسيوي لتطوير البنية التحتية، 

ي تقوده الصين. فمن ا
ّ
 ملرّجح أن تصير هذه املؤّسسة املثيرة لإلعجاب جزًءا مركزيا من النظام الدولي املحدود الذ

بإختصار، فإّن التنافس بين النظامين املحدودين اللذين تقودهما الصين والواليات املتحدة سوف ُيوّرط كالهما في 

مع الحال  كان  مثلما  تاّمة،  وعسكرية  اقتصادية  موسكو   منافسة  عليهما  هيمنت  اللذْين  املحدودين  النظامين 

وواشنطن أثناء الحرب الباردة. يكمن االختالف الكبير هذه املّرة في أّن النظام الدولي سوف يكون منخرطا بعمق في 

 أثناء الحرب الباردة. 
ً
ي لم يكن موجودا

ّ
 إدارة جوانب التنافس في االقتصاد العاملي، وهو األمر الذ
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 روبا:روسيا وأو
د أّنها قوة عظمى، لهذا السبب فإّن العالم الناش ئ عالٌم متعّدد األقطاب، ال ثنائية 

ّ
ماذا بخصوص روسيا؟ من املؤك

 أّنها ستكون إلى حّد بعيد الطرف األضعف بين القوى العظمى الثالث في املستقبل املنظور، إذا ام ُيواِجه 
ّ
القطبية، إال

ق بروسيا هو: أّي  أيٌّ من االقتصاد األمريكي أو ال
ّ
صيني مشكالت أساسية طويلة املدى. إّن السؤال األساس ي املتعل

ُوجد–جانٍب سوف تصطف مع روسيا   األمريكي  -إن  التنافس  إلى -في  اآلن  أّن روسيا منحازة  بالرغم من  الصيني؟ 

حّول جانب اإلنحياز مع الوقت وتتحالف مع الواليات املتحدة، وا
ُ
لسبب راجع ببساطة إلى الصين، فمن املحتمل أن ت

عتبر أعظم تهديد لروسيا نظرا لتقاربهما الجغرافي. إذا ما ذهبت موسكو وواشنطن إلى 
ُ
ت قوة الصين املتزايدة والّتي 

صياغة عالقات مقّربة بسبب خوفهما املتبادل من الصين، فسيّتم إدماج روسيا على نحٍو سهل في النظام املحدود  

ي تقوده الواليات املتحد 
ّ
ة. أّما إذا ما استمرت موسكو في الحفاظ على عالقات ودّية مع بيجين بسبب خوفها من  الذ

ي تقوده 
ّ
الواليات املتحدة أكثر من خوفها من الصين، فسوف يّتم إدماج روسيا على نحٍو سهل في النظام املحدود الذ

ف إلى أحد الطرفين، وست
ّ
 بقى على الهامش.  الصين. من املمكن أّن روسيا لن تحاول جعل نفسها تصط

النظام  من  جزًء  األساسية  القوى  أوروبا، السيما  في  البلدان  أغلب  تصير  أن  املرّجح  من  أوروبا؟  عن  ماذا  أخيرا، 

ه من غير املرّجح أن تلعب دورا عسكريا جّديا في احتواء الصين. فليس لها  
ّ
املحدود بقيادة الواليات املتحدة، رغم أن

 ألّن الصين   القدرة على تصدير قوة عسكرية
ً
جوهرية تجاه شرق آسيا، كما أّن لها سببا ضئيال لتحصيل ذلك نظرا

ل تهديدا مباشرا ألوروبا، وألّن األمر يبدو أكثر منطقية بالنسبة ألوروبا في ترحيل املسؤولية إلى الواليات املتحدة 
ّ
مث

ُ
ال ت

يريدون   سوف  األمريكية  السياسة  صّناع  أّن   
ّ
إال اآلسيويين.  ألسباب  وحلفائها  املحدود  نظامهم  داخل  األوروبيين 

بيع   من  األوروبية  البلدان  منع  املتحدة  الواليات  تريد  سوف  باألخّص،  استراتيجي.  نحٍو  على  مرتبطة  اقتصادية 

ب  
ّ
في فرض ضغوط اقتصادية على بيجين حينما يتطل التكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج للصين واملساعدة 

 في العمل األمر ذلك. في املقابل،  
ً
 ومستمرة

ً
 على الناتو حّيا

ً
سوف تبقى القوات العسكرية األمريكية في أوروبا، محافظة

، فإّن تهديد 
ً
 ألّن كّل قائد أوروبي تقريبا يريد أن يرى هذا األمر يحدث فعال

ً
باعتبارها صانع السالم في املنطقة. ونظرا

ي دفع األوروبيين إلى التعاون على الجبهة االقتصادية في مواجهة املغادرة ينبغي أن يمنح الواليات املتحدة نفوذا كبيرا ف

 الصين. 
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 خاتمة:
ليبيراليا. لقد كان  ه لم يكن دوليا وال 

ّ
أن  

ّ
إال الباردة،  أثناء الحرب   هائال 

ً
لقد بنت الواليات املتحدة وحلفاءها نظاما

 غايته األساسية كانت شنُّ منافسة أمنية ضّد نظام محدو 
ً
ٍد منافس مهيَمٌن عليه من طرف االتحاد نظاما محدودا

 في جوهره، ال نظاما ليبراليا أو شيوعيا. أتاح ظهور األحادية القطبية 
ً
السوفياتي. كان كلٌّ من النظامين نظاما واقعيا

 زمام القيادة لبداية بناء نظام دولي ليبرالي ح
َ
ذ
ْ
قيقي. في أعقاب الحرب الباردة للغرب املنتصر مع الواليات املتحدة أخ

 كان األمل في أن يتصّرف باعتباره خادما من أجل عالٍم يسوده السالم واالزدهار.

القليلة من األلفية الجديدة، بدا بأّن النظام الليبرالي يسير في العمل على نحٍو خالل التسعينيات والسنوات األولى  

ي يدركون فيه  
ّ
الذ في الوقت  النجاحات  العديد من  لُدعاته ومهندسيه تسجيل  ه سُيعّمر طويال. يمكن 

ّ
منشود وأن

سنة   من  ابتداء  لكن  اإلخفاقات.  بعض  جّد   2005وجود  مشكالٍت  ُيواجه  النظام  بدأ  والّتي تقريبا،  خطيرة،  ية 

عة بما أّن النظام يحمل بذور  
ّ
ي بدأ معه االنهيار. ينبغي أن تكون هذه النتيجة متوق

ّ
تضاعفت مع الوقت إلى الحّد الذ

.
ً
 أم آجال

ً
 دماره في ذاته، ولهذا السبب فهو ُمقّدٌر له الفشل والسقوط عاجال

بت    لقد واجهت محاولة الواليات املتحدة وحلفاءها خلق نظام دولي 
ّ
، تطل

ًّ
هذه  - ليبرالي ثالث مشكالت أساسية. أوال

 سياسة تعديلية طموحة عالية املستوى    -املحاولة
َ
من الدول الليبرالية في النظام السيما الواليات املتحدة متابعة

 
ّ
املؤك الفشل  كان مآلها  والّتي  املستهدفة(  للدول  السياس ي  النظام  )أي  النظام  بتغيير  قة 

ّ
متعل النطاق  في وواسعة  د 

 قوّيا بشكٍل 
ً
د على السيادة والتقرير الذاتي للمصير عنصرا

ّ
ؤك

ُ
أغلب األحيان، في حقبٍة تبقى فيها النزعة القومية الّتي ت

 بسبب سياسة توازن القوة على املستويين العاملي واإلقليمي على حّدٍ 
ً
ملحوظ. ُوضعت هذه السياسة في حرٍج أيضا

 سواء.

حركة الحّرة للناس عبر الحدود والتنازل عن سلطة صنع قرار جوهرية للمؤّسسات  ثانيا، من خالل الدفع نحو ال

الدولية، فقد سّبب النظام الليبرالي املتوّسع مشكالت سياسية كبيرة داخل الدول الليبرالية ذاتها. إصطدمت النتائج  

- ة جّدا بالنسبة ألغلب مواطني الدول في أغلب األحيان مع اعتقادات الهوّية الوطنية والسيادة الّتي تحظة بأهمّية كبير 

 األمم الحديثة. 
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ثالثا، بالرغم من أّن بعض الشعوب والبلدان استفادت من العوملة املفرطة، فقد تسّببت األخيرة في نهاية املطاف في 

ي خطير مشكالت اقتصادية وسياسية كبيرة داخل الديمقراطيات الليبرالية، والّتي أّدت في نهاية املطاف إلى تآكل جّد 

العوملة  التذي جاءت مع  الديناميكية االقتصادية  الوقت، فقد ساعدت  في نفس  الليبرالي.  الدولي  النظام  في دعم 

املفرطة الصين في تحويل نفسها بشكٍل سريع إلى قوة عظمى، في نفس الوقت أعادت ترتيب نفسها كقوة عظمى على 

 لألحادية القطبية والّتي تعتبر شرطا مسبقا لنظام عاملي نحو متقارب. وضع هذا التحّول في ميزان القوى العامل
ً
ي حّدا

 ليبرالي.

 بإدارة االقتصاد 
ً
ي سيكون مهّتما

ّ
ه من املرّجح أن يكون نظاما دوليا واقعيا والذ

ّ
في العالم متعّدد األقطاب الناش ئ، فإن

ح. سيكون ال
ّ
تركيز في هذا النظام على عملية تسهيل العاملي وأيضا التعزيز واملحافظة على اتفاقيات الحّد من التسل

التعاون البيني بين الدول. باإلضافة إلى ذلك، فمن املرّجح أن يكون هناك نظامين محدوديين بقيادة كّل من الواليات  

د غالبا أن تتصاعد بين الصين وحلفاءها  
ّ
املتحدة والصين، يساعد ذلك على متابعة املنافسة األمنية الّتي من املؤك

وبين الواليات املتحدة وحلفاءها من جهة أخرى. سيكون لهذا التنافس أبعادا اقتصادية وعسكرية على حّدٍ   من جهة 

 سواء.

 على 
ً
الّتي عملت جاهدة الليبرالي  الدولي  النظام  وراءها  تترك  تتصّرف حينما  أن  املتحدة  الواليات  ينبغي على  كيف 

قاوم أّي إغراء يدفعها  
ُ
، عليها أن ت

ًّ
لالستمرار في محاولة نشر الديمقراطية باإلكراه عبر العالم من خالل  بنائه؟ أوال

 على االنخراط في سياسة توازن القوة مع الصين وروسيا، 
ً
 ألّن الواليات املتحدة سوف تكون مجبرة

ً
تغيير النظام. نظرا

 
ّ
 بشكٍل كبير. إال

ً
 أّن إغراء إعادة تشكيل فستكون قدرتها على االنخراط في الهندسة االجتماعية خارجيا أمرا محدودا

الليبرالية.  الديمقراطية  بفضائل  بحماٍس مفرط  املتحدة  الواليات   إليمان 
ً
نظرا دوما متواجدا  يكون  العالم سوف 

د إلى ورطة جدّية وخطيرة.
ّ
ض ّي إلى الحمالت التبشيرية الليبرالية يقود بشكٍل مؤك

ُ
 لكن، يجب أن تقاوم اإلغراء ألّن امل

ينبغي على   النظام ثانيا،  ل 
ّ
شك

ُ
ت الّتي شوف  في املؤّسسات االقتصادية  الواليات املتحدة أن تسعى لتعظيم نفوذها 

 ألجل الحفاظ على وضعية أفضلية قدر اإلمكان في التوزيع العاملي 
ً
 جّدا

ً
 مهّما

ً
الدولي الناش ئ. ُيعدُّ القيام بذلك أمرا

القوة االقتصادية أسا عتبر 
ُ
ت كّل حال،  للقوة. على   تسمح  املتطّور 

ّ
أال املثير لإلعجاب  ملن  ه 

ّ
إن العسكرية.  للقوة   

ً
سا
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واشنطن للصين بالهيمنة على هذه املؤّسسات واستخدام النفوذ الناتج عن ذلك لكسب القوة على حساب الواليات  

 املتحدة. 

ب هذه ثالثا، على صّناع السياسة األمريكية ضمان خلق نظام محدود هائل بإمكانه احتواء التمّدد الصيني. تتط
ّ
ل

املهّمة إيجاد مؤّسسات اقتصادية على غرار الشراكة العابرة للباسفيك وتحالفا عسكريا في آسيا مشابٌه للناتو أثناء  

الحرب الباردة. في خّضم هذه العملية ينبغي على الواليات املتحدة أن تذهب إلى أبعد الحدود لسحب روسيا من فلك  

ي تقوده
ّ
 الواليات املتحدة. الصين وإدماجها في النظام الذ

درك بأّن النظام الدولي الليبرالي صار مشروعا 
ُ
كمحّصلة، فقد آن األوان ملؤّسسة السياسة الخارجية األمريكية أن ت

 ال مستقبل له. إّن األنظمة الّتي ستكون مهّمة في املستقبل املنظور هي األنظمة الواقعية والّتي يجب صياغتها  
ً
فاشال

 كية.  لخدمة املصالح األمري

 جون ميرشايمر: 
سنة   منذ  هناك  دّرس  حيث  شيكاغو،  بجامعة  السياسة  علم  أكثر 1982أستاذ  ميرشايمر  البروفيسور  ُيعتبر   .

 على اإلطالق، كما ُيعّد بمثابة الجسر املتين املعاصر  
ً
 وتأثيرا

ً
املنظّرين املعاصرين في حقل الدراسات الدولية شهرة

يوسيديدس، ميكيافيلي، مورغانثو وكينيث والتز. يقود البروفيسور ميرشايمر تيار للتقليد الواقعي في الحقل منذ ث

الدولية وسياسات القوى   في شّقها الهجومي، وترتكز كتاباته على القضايا األمنية  الواقعية الكالسيكية الجديدة 

رى. تحظى كتابات ميرشايمر  الكبرى، كما يولي أهمّية خاّصة ملسألة الصعود الصيني واالستراتيجية األمريكية الكب

من   أكثر  إلى  ترجم 
ُ
وت واسع  )   20بانتشار  الكبرى"  القوى  سياسات  "مأساة  كتبه  أبرز  من  "اللوبي 2001لغة،   ،)

( والت  البروفيسور ستيفن  زميله  باإلشتراك مع  األمريكية"  الخارجية  والسياسة  األخير  2007اإلسرائيلي  (، وكتابه 

 (2018لية والحقائق الدولية" )"الوهم األعظم: األحالم الليبرا
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