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الرؤى اإلستراتيجية لثالثي القطبية الدولية :تحليل مضمون مقارن
China, Russia and the United States:
Understanding the Emergence of a Tri-polar World Order

وتحــول النظــام الدولــي إلــى أحــادي القطبيــة ،لــم تنقطــع
منــذ انهيــار االتحــاد الســوفياتي
ّ
ً
التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا هــذا النظــام مســتقبلا .فهناك مــن يتوقع
اســتمرار األحاديــة القطبيــة (الواليــات المتحدة) ،ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين
مقابل الواليات المتحدة) ،بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد
األقطاب (الواليات المتحدة ،والصين ،وروسيا ،واالتحاد األوروبي ،واليابان ،والهند  ...إلخ) .على
خــاف هــذه التوقعــات ،تفتــرض هــذه الدراســة أن النظــام الدولــي القــادم ســيكون ثالثــي
القطبيــة ،تقتســمه الواليــات المتحــدة والصين وروســيا .والســتطالع العالقات الناشــئة بين
هــذه الــدول ،والتعرف إلى توجهاتها ،وما تنيطه كل لنفســها من دور في هذا العالم ،تعالج
الدراســة أحــدث الــرؤى اإلســتراتيجية لــكل منها ،وذلــك بتحليل مضمــون ُمقارن لثــاث وثائق
رسمية تتعلق باألمن القومي والسياسة الخارجية للدول الثالث .وتنتهي الدراسة باستعراض
مختصر النعكاسات هذه الرؤى على النظام الدولي.
كلمات مفتاحية :الواليات المتحدة ،الصين ،روسيا ،اإلستراتيجية ،النظام الدولي.
This article is a contribution to the ongoing debate regarding the changing
dynamics of global power relations, which seem to be heading toward an inevitable
end of the unipolar world order dominated by the United States since the collapse
of the Soviet Union in 1990. It demonstrates that through highlighting the rising
global power of China and Russia, which is currently causing a substantial
threat to the US hegemony. As such, the continuation of this trajectory in the
upcoming decades will likely lead to the emergence of a tri-polar world order,
whereby the international system will be shared among the US, China and Russia.
Methodologically, this article primarily relies on content analysis and thorough
scrutinization of recent official foreign policy and national security documents
issued by these actors in order to provide an in-depth understanding of the
respective strategic vision underpinning.
Keywords: China, Russia, USA, Strategy, World Order.
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مقدمة
ال شك يف أن رســوخ قواعد العالقات الدولية ووضــوح أسسها
الناظمة هام أمران أساسيان لفهم آليات هذه العالقات وضوابطها
وأفعالها ،وللتمكن من زيادة القدرة عىل التنبؤ مبخرجاتها؛ إذ يحدد
نواتج النظام الدويل ومخرجاته ،من حيث األساس ،بنيتُه وتركيبته
ومدخالته .والقوة ،مبختلف مكوناتها وأشكالها وتجلياتها ،هي
كم
األساس الناظم واملنظِّم للعالقات الدولية .وتوزيع مصادر القوةًّ ،
وكيفًا ،هو الركيزة املح ِّددة لنوعية هذه العالقات .وكلام استقرت
التوزيعة استقر النظام وسهل توقع مساراته والتنبؤ مبآالته ،وحينام
تضطرب هذه التوزيعة ،يضطرب النظام ،وقد تعم الفوىض .يف هذه
الحالة ،يكون املكسب لألقوى ،والخسارة يتحملها األضعف.

إننا نعيش يف عامل مضطرب ومتغري ومتحول ،يف حالة انعدام الوزن
وفقدان الجاذبية ،يف مرحلة الالاستقرار .منُ ّر يف النفق ما بني نظام
دويل قديم انتهى ونظام جديد مل يستقر بعد .وهكذا نشهد عىل
الصعيد الدويل حالة املخاض الناجمة عن محاوالت إرساء متوضعات
جديدة لتوزيع القوة بني الفواعل املتصارعة داخل الساحة الدولية.
نحن نعيش يف عامل قد تغري؛ فحقبة ثنائية القطبية التي اتسم بها
النظام الدويل بعد الحرب العاملية الثانية ،أدت إىل إحداث توازن
واستقرار نسب َّيني يف ذلك النظام؛ إذ انقسم العامل مدة تناهز نصف
القرن ،ما بني قوتني وكتلتني رئيستني ،غربية ورشقية ،كانتا متصارعتني
ولكنهام كانتا متوازنتني مع ذلك .واستطاع ضعاف القوة يف بقية
العامل ،أي يف الجنوب ،االستفادة من هذا التوازن بإيجاد مالذ مقاوم
لالستضعاف ،باالتكاء عىل هذا القطب أو ذاك .لكن انهيار هذه
املنظومة الثنائية القطبية أدى إىل انهيار "التوازن" الناظم للعالقات
الدولية خالل تلك الحقبة ،ليتبقى منه الكتلة الغربية ،بقيادة قوة
عظمى واحدة ،هي الواليات املتحدة األمريكية ،انساب معها النظام
الدويل تلقائ ًّيا ليجد نفسه يف مرحلة أحادية القطبية الدولية.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

نجم عن هذا التحول غري املتوقَّع اضطراب عىل الصعيدين العميل
والنظري .أما عىل الصعيد العميل ،فقد وجدت الواليات املتحدة
نفسها ،فجأة ،تقبع عىل رأس نظام دويل مل تعد فيه مقيَّدة ضمن إطار
القواعد والحدود التي كان يفرضها عليها وجود قوة مضادة ومكافئة
لها ،فأصبح املجال أمامها مفتو ًحا عىل مرصاعيه لتترصف عىل وفق
مصالحها ورغائبها ،كام تشاء .ومع ذلك ،أصبح عىل الواليات املتحدة
أن تواجه ما ميليه عليها تفردها من مسؤوليات ومتطلّبات باتت
شاملة لكل القضايا الدولية املحورية؛ فهي الجهة الوحيدة التي أصبح
متوق ًعا ومطلوبًا منها إعطاء التوجهات وإصدار املعالجات الرضورية
لتسيري النظام الدويل واملحافظة عىل استقراره(((.
لكن هذا االستقرار مل يتحقق؛ إذ بدأ القطب املتبقي يواجه قضايا
ومهامت عىل صعيد العامل ،ثبت أنها أوسع وأشمل من نطاق قدرته عىل
إدارة األزمات الدولية إدار ًة نظامية ومنظمة وف َّعالة ،فاتّجه إىل محاوالت
السيطرة بفرض التحكم بالسطوة ،واالعتامد عىل استخدام القوة
العسكرية من حيث األساس ((( .وكانت النتيجة تف ُّجر رصاعات داخل
الدول ،وفيام بينها ،وانهيار تحالفات وقيام أخرى ،وخوض قوى عظمى
وكربى حروبًا مبارشة ،أو بالوكالة عنها ((( .واضطربت العالقات الدولية يف
ح َّمى املزاحمة عىل حصص توزيع القوة ،وبدا جليًّا ضعف قدرة النظام
األحادي القطبية عىل تحقيق االستقرار الدويل املنشود ،وهذا ما أدى إىل
تصاعد حدة منافَسة الساعني إلرساء قواعد نظام دويل جديد.
1 See: Stephen Walt, "Keeping the World 'Off-Balance': Self-Restraint
and U.S. Foreign Policy," in: John Ikenberry (ed.), America Unrivaled:
The Future of the Balance of Power (Ithaca, NY: Cornell University Press,
2002), pp. 121-154; Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign
Affairs, vol. 70, no. 1 (Winter 1990-1991), pp. 21-33; Charles Krauthammer,
"The Unipolar Moment Revisited," The National Interest, no. 57 (Winter
2002-2003), pp. 5-17; G. John Ikenberry, Michael Mastanduno & William
C. Wohlforth (eds.), International Relations Theory and the Consequences of
Unipolarity (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2011).
2 See: Paul Kennedy, "The Relative Decline of America," The Atlantic
Monthly (August 1987), p. 33; Sam Perlo-Freeman et al., "Trends in World
Military Expenditure 2015," Stockholm International Peace Research
;Institute (April 2016), accessed on 12/2/2018, at: https://goo.gl/Ux94aT
Michael Beckley, The Unipolar Era: Why American Power Persists and China's
Rise Is Limited? (New York: Columbia University, 2012), p. 29.
3 See: Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic
Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (London: Fontana Press,
1989), pp. 488-495; Anna Mulrine, "Obama to Confront Limits of America's
Overstretched Military," U.S. News and World Report (January 16, 2009),
accessed on 12/2/2018, at: https://goo.gl/mm54F3; Barry Posen, "The
Security Dilemma and Ethnic Conflict," Survival, vol. 35, no. 1 (Spring
1993), pp. 27-47; Marks O. Yeisley, "Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of
China," Strategic Studies Quarterly, vol. 5, no. 4 (Winter 2011), pp. 75-91.
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أما عىل الصعيد النظري ،فقد أدى انهيار نظام الثنائية القطبية فجأة،
وانتقاله الرسيع إىل األحادية القطبية ،إىل حرية ،تحولت إىل حالة
ارتباك وأزمة يف األوساط األكادميية املختصة بحقل العالقات الدولية.
واستجابة لذلك ،انطلق منظّرو هذا الحقل ،عىل اختالف توجهاتهم،
للبحث عن تفسريات ملا جرى ،واستطالع مناحي القصور يف النظريات
السائدة يف الحقل التي مل تُسعف يف توقع ما حدث .واألهم من ذلك
أنهم انهمكوا يف محاوالت إعادة تكوين الرؤى النظرية لتوقع ماهية
النظام الدويل وشكل الرتكيبة املستقبلية ،واستقراء األسس الكفيلة
بإعادة االستقرار لهذا النظام(((.
املفسة
كان منظّرو املدرسة الواقعية ،وهي من أهم املــدارس
ِّ
للعالقات الدولية ،أكرث املتأثرين سلب ًيا بالتغري الذي حاق بالنظام
الدويل من ج ّراء انهيار االتحاد السوفيايت وتفكك الكتلة الرشقية.
فقد ق ّوض هذا التحول أهم أساس ترتكز عليه نظريتهم ،وتقوم
عليه تفسرياتهم؛ فأحادية القطبية الدولية أطاحت مبدأ "توازن
القوى" الذي يرتكز عليه التفسري الواقعي ملاهية النظام الدويل
وطبيعة العالقات الدولية؛ إذ إن منطلق الواقعية النظري يقوم عىل
أن النظام الدويل يتشكل من فواعل أساسية هي الدول ،وتحدي ًدا
الدول العظمى التي توجد وتتفاعل يف إطار واقع فوضوي ينتج من
غياب "حكومة عاملية" نافذة ومسيطرة .وليك يستقر هذا النظام فإن
هذه الدول التي تعتمد عىل نفسها ،أي عىل تعظيم قوتها ،يجب
أن تح ّد من هذه الفوىض .وال يتم ذلك إال من خالل إيجاد توازن
بينها .ويعني هذا ،بالرضورة ،وجوب وجود أكرث من قوة واحدة،
ولو قوتني ،إلحداث هذا التوازن والسيطرة عىل السياق الفوضوي
العام((( .ومن ثم ،مل يكن لدى الواقعيني أي تصور عن كيفية تحقق
استقرار النظام الدويل يف غياب تعددية القوى الدولية ،وانحصارها
4 See: Kenneth N. Waltz, "The Stability of a Bipolar World," Daedalus,
vol. 93, no. 3 (Summer 1964), pp. 881-909; Yan Xuetong & Koichi Furuya,
""Conflict Control is Key to U.S.-China Relations in a Bipolar World,
Carnegie-Tsinghua Center, May 14, 2014, accessed on 12/2/2018, at:
http://goo.gl/RyvPno; Fareed Zakaria, "The Future of American Power: How
America Can Survive the Rise of the Rest," Foreign Affairs, vol. 87, no. 3
(May-June 2008), pp. 18-43; Joshua Kurlantzick, "The Decline of American
Soft Power," Current History, vol. 104, no. 686 (December 2005), pp. 419"423; Stephen Walt, "Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy,
International Security, vol. 26, no. 3 (Winter 2001-2002), pp. 65-80; Richard
"Haass, "The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S. Dominance,
Foreign Affairs, vol. 87, no. 3 (May-June 2008), accessed on 12/3/2018, at:
https://goo.gl/StxNzG
5 See: Waltz; Michael Hass, "International Subsystems, Stability and
Polarity," American Political Science Review, vol. 64, no. 1 (March 1970),
pp. 98-123; John Lewis Gaddis, "The Long Peace, Elements of Stability in the
Post War International System," International Security, vol. 10, no. 4 (Spring
1986).
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يف واحدة .ولذلك بوغت هؤالء حينام تح َّول النظام الدويل ،فجأة ،إىل
أحادية القطبية .وكانت ردة فعلهم أن هذا النظام ال ميكن أن يستمر
ويحقق االستقرار الدويل ،ولذلك ستمر فرتة مؤقتة حتى يستعيد
النظام توازنه((( .خالصة قول الواقعيني ،إذًا ،أن نظام أحادية القطبية
ال ميكن إال أن يكون مؤقتًا ،وسيعود النظام الدويل إىل التعددية؛
لكونها أساس التوازن ،إما من خالل العودة إىل وجود ق َّوتني رئيستني،
أو تعددية قوى عظمى.
مقابل هذا التصور ،هلَّل منظّرو املدرسة الليربالية ،املتعارضة مع
الواقعية يف كيفية فهم ماهية النظام الدويل وطبيعة العالقات
الدولية ،لتح ُّول النظام إىل أحادية القطبية .وسارع أحدهم إىل متجيد
رشا بدميومة هذا
انتصار الليربالية الغربية عىل االشرتاكية الرشقية ،مب ً
االنتصار ،ومعل ًنا "نهاية التاريخ"((( .وقام آخر باإلعالن عن االنتقال من
رصاع القوى إىل "رصاع الحضارات"((( .ولكن ،مع مرور الوقت ،وتع ُّث
استقرار النظام الدويل يف ظل وجود القطب الواحد ،وتوايل األزمات
الدولية ،عادت املدرسة الليربالية إىل أصولها لتطرح رؤية جديدة
ملستقبل النظام الدويل .فاملدرسة الليربالية ،باألساس ،تؤمن بالتعاون
الدويل القائم عىل االعتامد املتبادل بني الفواعل املتعددة داخل
النظام الدويل ،إذ تشتمل الفواعل عىل الدول ،وأيضً ا تتسع لفواعل
أخرى تعتربها الليربالية مهمة ،كاملؤسسات الدولية ،واملنظامت
الدولية غري الحكومية ،والرشكات املتعددة الجنسيات ،والشخصيات
النافذة دوليًّا((( .وميكن أن يؤدي التفاعل بني هذه الفواعل جميعها،
كام يقول منظرون ليرباليون ،إما إىل نظام دويل القطبي ،تتعدد فيه
مراكز القوى ،وتتفاعل ضمنه الدول وغري الدول( ،((1وإما إىل نظام
دويل مركَّب من مستويات متداخلة ،يكون فيها هذا النظام أحادي
القطبية عسكريًّا ،ومتعدد األقطاب اقتصاديًّا ،ويتنوع توزيع القوة
6 Waltz, pp. 881-909.
7 See: Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man Ideology
(New York: Free Press, 1992).
8 See: Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order (New York: Touchstone, 1996).
9 See: Martin Griffiths & Terry O'Callaghan, International Relations:
The Key Concepts (London: Routledge, 2002), pp. 124-126; Matthew D.
Stephen, "Rising Powers, Global Capitalism and Liberal Global Governance:
A Historical Materialist Account of the BRICs Challenge," European Journal
of International Relations, vol. 20, no. 4 (May 2014), p. 916; Ulrich Steger,
Corporate Diplomacy: The Strategy for a Volatile, Fragmented Business
Environment (London: John Wiley & Sons Ltd., 2003(.
10 See: Haass, "The Age of Nonpolarity"; Xiaoxiong Yi, "American
Leadership in a Non-Polar World," Marietta College website, December 27,
2009, accessed on 12/3/2018, at: https://goo.gl/rTzoDA
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يف الفضاءات األخرى التي أصبحت أكرث تأث ًرا بتدخالت فواعل عدة
نتيجة تعمق ظاهرة العوملة(.((1

وتركيا ،وجنوب أفريقيا .ويعتقد هؤالء أن النظام الدويل يتجه إىل أن
يصبح يف املستقبل املنظور متعدد األقطاب(.((1

بالتفاعل بني العوامل املختلفة عىل الصعيدين العميل والنظري،
تطورت خالل العقود الثالثة املاضية وجهات نظر مختلفة حول واقع
النظام الدويل ومستقبله .هناك وجهة نظر تعتقد أن النظام األحادي
القطبية أثبت مرونة وقدرة عىل االستمرار أكرث مام كان الواقعيون
يظنون؛ فهذا النظام مل يزل مستم ًّرا منذ ثالثة عقود تقري ًبا ،وال
دالئل موضوعية تنبئ بإمكانية غيابه وتح ُّوله إىل نظام آخر يف املدى
املنظور .ومل تزل الواليات املتحدة األمريكية ،وفق جميع املؤرشات
املهمة ،ترتبع عىل موقع الصدارة الدولية ،وتهيمن عىل النظام الدويل.
وال دالئل كافية عىل أن موقعها املتفرد عىل رأس هذا النظام عرضة
لإلقصاء عىل مدى العقود القليلة القادمة(.((1

يف خضم هذه التعددية يف وجهات النظر حول مستقبل النظام الدويل،
تشري الدالئل املتاحة عىل صعد عديدة ومتشابكة األثر ،عسكرية
واقتصادية وتكنولوجية وثقافية ،إىل االستدالالت التالية :أولً  ،أن تف ُّرد
الواليات املتحدة عىل رأس النظام الدويل ،وإن يكن مستم ًّرا آن ًّيا ويف
املدى القريب ،ليس باألمر اليقيني املضمون واملفروغ منه عىل مدى
العقود القليلة القادمة .فالواليات املتحدة تواجه تحديات مختلفة
من مصادر عدة ،ويبدو أن قدرتها عىل إدامة السيطرة والتفرد يف
وجه هذه التحديات املستمرة واآلخذة يف التصاعد ترتاجع مبرور
الوقت .ثان ًيا ،أن دولً صاعدة كثرية مل تزل يف حاجة إىل كثري من
الجهد والوقت يك تبلغ مكانة الدول العظمى .أما التكتالت الدولية،
كاالتحاد األورويب ومجموعة الربيكس ،فلن تتمكن من العمل عىل
أنها وحدات قادرة عىل فرض تأثرياتها عىل النظام الدويل إن بقيت
مجزأة بني أعضائها من الدول السيادية .ثالثًا ،أن مستقبل النظام
الدويل الحايل ميكن أن يتحدد خالل فرتة العقود القليلة القادمة نتيجة
التفاعالت بني األطراف الثالثة التي متتلك من مصادر القوة ما يجعلها
تأهيل وقدرة عىل التنافس الجاري لتحديد شكل هذا النظام.
األكرث ً
هذه الدول هي :الواليات املتحدة التي ترتبع عىل رأس النظام الدويل
وخصوصا
األحادي القطبية ،والصني املنافس الرئيس للواليات املتحدة
ً
يف املجال االقتصادي ،وروسيا ذات القوة العسكرية الكبرية املكافئة
لقوة الواليات املتحدة نوويًّا .واألرجح أن تستقر هذه املنافسة ،يف
املستقبل املنظور ،عىل نظام ثاليث القطبية الدولية ،ليتحول ،رمبا
الحقًا ،إىل نظام متعدد األقطاب(.((1

يف املقابل ،هناك من يعتقد أن النظام الدويل يشهد رصا ًعا تنافس ًّيا
جديًّا ومحتد ًما ،تحاول فيه الصني التي تُعظِّم قوتها ،التحول إىل قوة
إقليمية عظمى ،لتطيح بعد ذلك تفرد الواليات املتحدة ،وتصعد
ملقابلتها وموازنتها عىل رأس النظام الدويل الذي سيصري ثنايئ القطبية
من جديد ( .((1لكن هناك وجهة نظر أخرى تضيف روسيا إىل الصني
يف املنافسة مع الواليات املتحدة ،وتعتقد أن مستقبل النظام الدويل
سيكون ثاليث األقطاب( .((1ومثة من يعتقدون أن النظام الدويل مير
مبرحلة حراك وتح ُّول نحو تعددية األطراف أو الكتل الدولية .يشري
هؤالء إىل قوى صاعدة ،إضاف ًة إىل الواليات املتحدة والصني وروسيا،
كالهند ،واليابان ،ودول االتحاد األورويب  -وعىل رأسها أملانيا وبريطانيا
وفرنسا  -واالتحاد األورويب نفسه ،والربازيل ،واملكسيك ،وإيران،
 11جوزيف ناي ،مستقبل القوة األمريكية ،سلسلة دراسات عاملية ( 105أبوظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2012 ،ص .8
12 See: Krauthammer, "The Unipolar Moment," pp. 21-33; Krauthammer,
& "The Unipolar Moment Revisited," pp. 5-17; Ikenberry, Mastanduno
"Wohlforth (eds.); William C. Wohlforth, "The Stability of a Unipolar World,
International Security, vol. 24, no. 1 (1999), pp. 5-41.
13 See: Yan Xuetong, "How China Can Defeat America," The New York
Times, 20/11/2011, accessed on 12/2/2018, at: http://goo.gl/5lTz6Q; Liu
Qianqian, "China's Rise and Regional Strategy, Power, Interdependence
;and Identity," Journal of Cambridge Studies, vol. 5, no. 4 (2010), pp. 76-92
John Ikenberry, "The Rise of China and the Future of the West," Foreign
Affairs, vol. 87, no. 1 (2008), pp. 23-37; Stefan Halper, The Beijing Consensus:
How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century
(New York: Basic Books, 2010); Randall Schweller & Xiaoyu Pu, "After
Unipolarity: China's Visions of International Order in an Era of U.S.
Decline," International Security, vol. 36, no. 1 (2011), pp. 41-72.
14 See: Thomas Ambrosio, "Russia's Quest for Multipolarity: A Response
to U.S. Foreign Policy in the Post‐Cold War Era," European Security, vol. 10,
no. 1 (2001), pp. 45-67; Glenn Diesen & Steve Wood, "Russia's Proposal for a
New Security System, Confirming Diverse Perspectives," Australian Journal
of International Affairs, vol. 66, no. 4 (2012), pp. 463-464.

يف ضوء هذا التوقع ،تعالج هذه الورقة أحدث الرؤى اإلسرتاتيجية
التي وضعتها كل واحدة من هذه الدول ،وذلك الستطالع ماهية
الدور الذي تنيطه كل منها بنفسها يف هذا العامل ،والكيفية التي
ستواجه بها التحديات املفروضة عليها ،يك تحقق التفوق عىل غريها
من املنافسني أو تبقيه .سيتم ذلك من خالل تحليل مضمون ثالث
وثائق رسمية ،تعالج كل واحدة منها مسائل تتعلق باألمن القومي
والسياسة الخارجية لكل دولة من الدول الثالث .ثم إجراء مقارنة بني
توجهات هذه الدول ،وذلك بهدف استطالع اإلمكانيات التي ميكن
أن تنجم عن العالقات التفاعلية بينها يف املستقبل.
15 Brantly Womack, "Asymmetry Theory and China's Concept of
Multipolarity," Journal of Contemporary China, vol. 13, no. 39 (2004), p. 355.
16 Trine Flockhart, "The Coming Multi-Order World," Contemporary
;Security Policy, vol. 37, no. 1 (2016), p. 3
عيل الجرباوي" ،أوقات مثرية :نظام دويل جديد يف طور التشكيل" ،جريدة األيام الفلسطينية،
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تاسارد
الرؤى اإلستراتيجية لثالثي القطبية الدولية:
تحليل مضمون مقارن

ً
أوال :إستراتيجية األمن القومي
(((1
إلدارة ترامب
ألزم الكونغرس األمرييك ،بقرار صادر عام  ،1986كل إدارة جديدة يف
البيت األبيض بإصدار وثيقة حول إسرتاتيجية األمن القومي ،تفصح
فيها عن رؤيتها ملا يدور يف العامل من قضايا وأحداث ،وما يحكم
العالقات الدولية من مبادئ ومنطلقات ،وتحدد فيها كيفية مواجهة
ما تتعرض له البالد من مخاطر وتحديات ،يك يتم تأمني املصالح
األمريكية العليا ،واملحافظة عىل مكانة الواليات املتحدة املتقدمة
بني الدول .ويف  18كانون األول /ديسمرب  ،2017أي بعد أحد عرش
شه ًرا من استالم السلطة ،أعلن الرئيس ترامب عن إسرتاتيجية األمن
القومي التي تتبناها إدارته ،وذلك بخطاب اعتربته أوساط سياسية
وإعالمية يف حينه مناقضً ا ألفكار ومواقف وردت يف الوثيقة(.((1
ومع ذلك ،ونظ ًرا إىل ما يسم شخصية الرئيس األمرييك من مزاجية
وتشتت ،بل تضارب يف األفكار واملواقف أحيانًا ،فإن الفريق املكلف
بإعداد هذه الوثيقة ،بقيادة مستشار األمن القومي ،هربرت راميوند
ُعب عن رؤية متامسكة،
مكامسرت ،نجح نجا ًحا مبه ًرا يف إخراج وثيقة ت ِّ
وتعرض بصورة منظمة ومنسقة رؤية شاملة ومتكاملة ومرتابطة
إلسرتاتيجية أمن قومي لهذه اإلدارة ،وهذا الرئيس(.((1
ترتكز إسرتاتيجية األمن القومي األمريكية الجديدة عىل مبدأ أسايس،
خصوصا لها ،تُع ِّرفه مبصطلح "الواقعية املبدئية"( .((2ميزج
منحوت
ً
هذا املبدأ غري املألوف بني نظرتني تأتيان من مدرستني متعارضتني
يف فهم العالقات الدولية ،وكيفية تفاعلها يف النظام الدويل .تنطلق
"الواقعية املبدئية" من منطلقني :يأيت األول من املدرسة الواقعية،
ويعطي قوة الدولة الدور املركزي يف السياسة والعالقات الدولية،
وخصوصا القوة
ويركز ،من ث ّم ،عىل رضورة تعظيم القوة األمريكية،
ً
الصلبة املتمثلة بالقدرة العسكرية .وأما الثاين ،فيأيت من املدرسة
مبني عىل االعتقاد
الليربالية التي ت ُنظِّر لتوظيف القوة الناعمة ،وهو ّ
بأن نرش املبادئ والقيم األمريكية يؤدي إىل استتباب السالم وتحقيق
الرخاء يف العامل .لكن مراجعة الوثيقة ت ُظهر أن املبدأ األول هو األساس
األهم ،الطاغي عىل منطقها ورؤيتها ،ومن ث ّم ،عىل تحديد توجهاتها.
بينام يُل َحق املبدأ الثاين إلحاقًا ثانويًّا باألول ،ويحتل مساحة هامشية
يف تأسيس املنطق والرؤية ،ويف البلورة العملية للتوجهات .ولذلك،
استند هذا الجزء إىل معالجة سابقة للموضوع ،انظر :عيل الجرباوي" ،اسرتاتيجية
17
األمن القومي إلدارة الرئيس ترامب :تحليل املضمون" ،جريدة األيام الفلسطينية.2018/1/3 ،
18 Mark Landler & David E. Sanger, "Trump Delivers a Mixed Message
on His National Security Approach," The New York Times, December 18,
2017, accessed on 12/2/2018, at: https://goo.gl /UK4uxu
19 The White House, National Security Strategy of the United States of
America (Washington, DC: December 2017), accessed on 12/2/2018, at:
https://goo.gl/CQFtzV
20 Ibid., p. 1.
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ميكن استنتاج أن إسرتاتيجية األمن القومي إلدارة ترامب مبنية عىل
أسس واقعية ،وتنطلق يف تكوينها من االرتكاز عىل املبادئ األساسية
للنظرية الواقعية.
من "الواقعية املبدئية" ،تنطلق هذه اإلسرتاتيجية متبنية نظرة
تشاؤمية عن العامل والعالقات الدولية فيه .فهي ترى العامل مكانًا
غري مستقر ،وخط ًرا ،و"مليئًا بالكثري من املخاطر التي اتسع نطاقها
واستعرت مع مــرور الــوقــت"( .((2يتشكل هذا العامل من "دول
مستقلة ،قوية وسيادية" ( ،((2يحاول كل منها الحفاظ عىل مصالحه
أمام اآلخرين ،وليس كام كان يُعتقَد يف اإلسرتاتيجيات األمريكية
وخصوصا إسرتاتيجية إدارة أوباما التي يعتقد ترامب أنها
السابقة،
ً
أضعفت مكانة الواليات املتحدة يف العامل ،بأنه عامل يتشكل من
"مجموعة دولية" تنتظم العالقات داخلها عىل أساس تعاوين(.((2
لذلك ،ترى إسرتاتيجية األمن القومي التي تتبناها إدارة ترامب أن
العالقات الدولية تقوم عىل أساس رصاعي محض بني الدول من
حيث األساس ،وأن كل واحدة منها تسعى لتحقيق األفضلية عىل
غريها ،وكل استفادة تحققها دولة هي ،يف املقابل ،خسارة لدولة
أخرى .إذًا ،فالدول يف حالة تنافس دائم فيام بينها ،واملنافسة عىل
القوة "هي استمرارية أساسية يف التاريخ ،والفرتة الزمنية الحالية
ليست مختلفة"( .((2لذلك ،يتشكل العامل من دول تصارعية ،وليست
تعاونية ،وتقوم العالقات الدولية عىل أساس تنافيس ،وليس تشاركيًّا.
وليك تحقق الدولة غاياتها ومصالحها ،عليها أن تنخرط يف منافسة
غريها ،وأن تقوم بكل ما يتطلبه تحقيق التفوق يف هذه املنافسة،
فالبقاء لألقوى .أما التعاون ،فإن حصل ،فإنه يحصل لتحقيق املصلحة
الذاتية للدولة ،وليس الستجالب منفعة لآلخرين .ولذلك ،يجب أن
ينطلق دامئًا من مركز قوة يف العالقة باملنافسني اآلخرين.
تقوم إسرتاتيجية األمن القومي التي تعتنقها إدارة ترامب عىل هذه
الخلفية ،وقد أكدها الرئيس األمرييك يف خطاب تقدميه للوثيقة ،بقوله:
رصا جدي ًدا
"علينا أن نعرتف ،سواء أطاب لنا ذلك أم ال ،بأننا دخلنا ع ً
من التنافس ،ونعرتف بأن العامل كله يشهد اآلن مواجهات عسكرية
واقتصادية وسياسية؛ حيث نواجه األنظمة املارقة التي تهدد الواليات
املتحدة ،وحلفاءنا ،ونواجه أيضً ا الجامعات اإلرهابية ،والشبكات
اإلجرامية العابرة للحدود ،وغريها من األطراف التي تنرش العنف
والرش حول العامل"( .((2تأيت هذه النظرة املتحفزة واملتأهبة واملتلهفة
دو ًما لالنقضاض عىل "الغري" من اقتناع بأن الواليات املتحدة ،لتميزها
21 Ibid., p. i.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 27.
24 Ibid., p. 25.
" 25ترامب يعلن االسرتاتيجية الجديدة لألمن القومي األمرييك :السالم بالقوة" ،روسيا
اليوم ،2017/12/18 ،شوهد يف  ،2018/2/12يفhttps://goo.gl/o7zG8n :
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الخية يف تاريخ البرشية"(،((2
وتفوقها ولكونها "من أعظم القوى ّ
محسودة وعرضة لهجمة استهداف خارجية من مناوئيها العديدين،
لإلرضار بها وتقويض مكانتها الدولية .ولذلك ،فإن التصدي لهذه
الهجمة واالنتصار عليها يجب أن يكونا عىل رأس األولويات األمريكية،
واملحركَني لسياستها الوقائية التي يجب أن تستند إىل تعظيم قوة
الدولة ومتكينها ،لتكون مستعدة دامئًا وقادرة عىل التدخل خارجيًّا
كلام اقتضت املصلحة ذلك .وتفرتض اإلسرتاتيجية أن "الثقة والقوة
األمريكيتني متنعان الحروب ،وتعززان السالم"(.((2
من خالل هذا الفهم الواقعي للعالقات الدولية ،تنطلق إسرتاتيجية
األمن القومي إلدارة ترامب من اإلميان باملصلحة القومية للواليات
أول" من أجل تحقيق ذلك( .((2ويف هذا
املتحدة ،وترفع شعار "أمريكا ً
العامل الخطر امليلء بقوى منافسة تحاول برشاسة رضب املصالح
األمريكية عرب العامل ،وإضعاف الواليات املتحدة ،والحلول مكانها
عىل الصعيد الــدويل ،تدعو إسرتاتيجية ترامب إىل تب ِّني "عقيدة
منافسة" ،تقوم عىل "نحن مقابلهم" ،وتتخذ من تحقيق "استمرار
التفوق األمــريك" غاي ًة عليا(((2؛ فالحفاظ عىل املصالح األمريكية
يتطلب "املنافسة بصورة مستمرة يف جميع املنافسات التي نتعرض
لها يف املناطق املختلفة ،وعىل صعيد العامل كله"(((3؛ وهذه املنافسات
"ليست عابرة أو لحظية ،ولكنها تحديات طويلة األمد ،وتتطلب
االنتباه وااللتزام بصورة دامئة"( .((3ويبدو أن هذه اإلدارة تخىش أال
يستمر التفوق األمرييك الحايل ،بل يبدو أنها تتوقع تراجع مكانة
الواليات املتحدة ودورها يف النظام الدويل خالل الفرتة القادمة،
من "الدولة العظمى" املهيمنة يف نظام القطب الواحد إىل واحدة
من دول عظمى عدة؛ وذلك بسبب وجود منافسني أقوياء يحاولون
النيل من مكانتها ،وتغيري املعادلة الدولية ملصلحتهم .ولهذا السبب
يجب عىل هذه اإلدارة ردعهم والحفاظ عىل استمرار النظام الدويل
واستقراره عىل وضعه الحايل.
تواجه الواليات املتحدة ،وفقًا إلدارتها الحالية ،ثالث مجموعات
رئيسة من املنافسني ،وهي :القوتان التعديليتان ،روسيا والصني اللتان
تخوضان منافسة رشسة مع الواليات املتحدة عىل مستوى العامل،
من أجل "تغيري النظام الدويل ملصلحتهام" ،والدولتان املارقتان ،إيران
وكوريا الشاملية اللتان تحاوالن زعزعة هذا النظام يف إقليميهام،
خصوصا الجامعات
واملنظامت التي متثّل خط ًرا عاب ًرا للحدود،
ً
26 The White House, p. 2.
27 Ibid., p. 3.
28 Ibid.
"29 Thomas Wright, "The National Security Strategy Paper Over a Crisis,
The Atlantic, 19/12/2017, accessed on 12/2/2018, at: https://goo.gl/Zsg3xj
30 The White House, p. 26.
31 Ibid., p. 3.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

اإلرهابية ،وكارتيالت الجرمية املنظمة التي تسعى لبث الفوىض
يف كل أرجاء هذا النظام( .((3كل طرف من هؤالء ميثّل خط ًرا عىل
الواليات املتحدة وتهدي ًدا لها ،ويواجهها بكثري من التحديات ،من
زوايا متعددة ،وعىل صعد مختلفة .وإذا مل تواجه هذه التحديات
بفاعلية ،فسيتمكن هؤالء املنافسون من إلحاق أرضار بليغة مبصالح
الواليات املتحدة ومكانتها الدولية.
من هذا املنطلق ،تدعو هذه اإلسرتاتيجية الواليات املتحدة إىل
استعادة الزخم الذي تعترب أنها فقدته عىل الصعيد الدويل خالل
العقدين املاضيني عىل األقل ،من ج ّراء السياسات التي اتبعتها
وخصوصا إدارة أوباما التي قامت عىل أساس
اإلدارات السابقة،
ً
اسرتضاء املنافسني ،ومحاولة صد طموحاتهم وامتصاصها من
خالل إرشاكهم يف املنظومات الدولية .ولكن هذه السياسة ،وفقًا
فشل ذري ًعا؛ إذ استمرت هذه القوى
لإلسرتاتيجية الجديدة ،أثبتت ً
املنافسة يف بناء قوتها وتعظيمها ،ويف منافستها للواليات املتحدة،
بل تح ّديها ،عرب العامل .لذلك ،عىل الواليات املتحدة أن تتعظ وتتخذ
مسا ًرا مغاي ًرا لسياستها االسرتضائية السابقة ،وأن تنافس هذه القوى
عىل كل الصعد ،السياسية واالقتصادية والعسكرية ،ويف ميدان
الثقافة ونرش القيم أيضً ا ،ويف مختلف املواقع واألماكن يف العامل(.((3
تدعو هذه اإلسرتاتيجية األمريكيني إىل فهم العامل عىل حقيقته
الرصاعية  -التنافسية ،يك تتبنى الواليات املتحدة مواقف وسياسات
براغامتية ،وليست مثالية؛ فاملخاطر من املنافسني حقيقية وج ّمة،
واالنتصار العاملي للقيم الليربالية  -املثالية التي تقوم عليها البالد لن
يتحقق عىل نحو تلقايئ انسيايب ،ومن دون القيام بالعناء املطلوب
الذي يتطلب كث ًريا من اإلقناع ،إضاف ًة إىل استخدام القوة حني الحاجة.
ويجب ألّ ينحرص الدور األمرييك يف العامل أو يتقيد دامئًا مبا يراه جي ًدا
وخيا ،وإمنا يصبح املعيار هو تحقيق املصلحة العليا للبالد(.((3
ِّ ً
تحدد إسرتاتيجية األمن القومي إلدارة ترامب أربعة أهداف رئيسة
لحامية املصلحة القومية األمريكية ،هي :حامية الوطن والشعب
وطريقة الحياة األمريكية ،وتعزيز الرخاء ،والحفاظ عىل السلم من
خالل القوة ،وتعزيز النفوذ عامليًّا( .((3وملواجهة سيل التحديات
والتهديدات التي تحيق بالواليات املتحدة من الصني وروسيا اللتني
"تتحديان قوة الواليات املتحدة ونفوذها ومصالحها"( ،((3وتسعيان
لتقويض مكانتها العاملية ،ومن إيران وكوريا الشاملية اللتني تقومان
بتطوير أسلحة نووية ،ومن الجامعات اإلرهابية التي تهدد مصالح
الواليات املتحدة وحلفائها ،ترى اإلدارة األمريكية أن األمن القومي
Ibid., p. 25.
Ibid., pp. 2-3, 37.
Ibid., p. 3.
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 2.

32
33
34
35
36

تاسارد
الرؤى اإلستراتيجية لثالثي القطبية الدولية:
تحليل مضمون مقارن

13

للبالد يجب أن يقوم عىل التصدي ،ومنع املخاطر قبل وصولها إىل
أرض الوطن ،والحد من الهجرة وتنظيمها ،ومواجهة اإلرهابيني يف
معاقلهم ،ومنع انتشار األسلحة النووية( .((3وليك يتم تحقيق ذلك،
عىل الواليات املتحدة تحديث قدرتها العسكرية وتقويتها يف مختلف
املجاالت ،التقليدية واإللكرتونية ،وحتى يف الفضاء؛ ليكون لديها
باستمرار أقوى جيش يف العامل ،مستع ًدا وقاد ًرا وجاه ًزا للتدخل يف
أي مكان ويف أي وقت للحفاظ عىل املصالح األمريكية ،والدفاع عن
مجاالتها الحيوية ،وتحقيق االنتصار( .((3وال ميكن دوام هذا األمر إال
باملحافظة عىل اقتصاد متني ومنافس يقوم عىل أساس فتح األسواق
وضامن حرية التجارة الدولية التي تقوم عىل مبدأ "التبادلية العادلة"
التي تنهي استغالل الدول األخرى للواليات املتحدة ،وتحقيق الفوائد
عىل حسابها؛ فاالقتصاد املتني القائم عىل حيوية االبتكار هو املرتكَز
للحفاظ عىل القوة األمريكية ،وهو الذي يحمي الشعب ،ويدعم أسس
الحياة األمريكية ،وهو األساس للحفاظ عىل أقوى جيش يف العامل(.((3
ال يعني تحقيق األفضلية للواليات املتحدة ،وفق هذه اإلسرتاتيجية،
ألّ تتعاون مع اآلخرين ،ولكن يجب أن يستند هذا التعاون إىل قوة
أي "توازن" يجب
الواليات املتحدة وأولوية مصالحها ،وأن تحقيق ّ
أن يكون لفائدتها( .((4عىل هذا األساس ،تتعاون الواليات املتحدة مع
حلفائها ورشكائها ،وتقوم مبا عليها لتأمني حاميتهم .لكن هذا التعاون
لن يستمر عىل حالته السابقة التي كان الحلفاء والرشكاء يعتمدون
فيها عىل "كرم" الواليات املتحدة الذي يؤدي إىل استنزاف مصادرها،
بل سيكون هذا التعاون ممك ًنا ومفي ًدا حينام تحل التبادلية محل
االعتامدية ،ويبدأ الحلفاء والرشكاء يف تح ّمل نصيبهم من األعباء(((4؛
فالتحالفات والرشاكات تصبح أقوى وأكرث فاعلية حينام ت ُثبِت أطرافها
التزامها عمل ًّيا بتسديد ما عليها من مساهامت.
ترى هذه اإلسرتاتيجية يف العالقات الثنائية بني الواليات املتحدة
وكل دولة أخرى عىل حدة ،وليس يف العالقات الجامعية القامئة عىل
التعاون الدويل ،األساس األفضل واألمنت لتحقيق األهداف األمريكية.
لذلك ،ال يوجد يف هذه اإلسرتاتيجية توجه يدعو إىل االهتامم بعقد
اتفاقيات أو مواثيق جامعية تحت املظلة الدولية؛ مثل اتفاقيات
تجارة دولية جامعية ،أو بروتوكوالت دولية تعترب التغري املناخي،
مثل ،تهدي ًدا أمن ًّيا للبرشية ،كام ال يوجد فيها تطلع إىل عامل خا ٍل من
ً
األسلحة النووية .كل هذه األمور والقضايا التي تتطلب التفاعل مع
اآلخرين وأخذ اهتامماتهم ومصالحهم يف االعتبار غائبة عن هذه
اإلسرتاتيجية؛ وذلك ألن املصلحة القومية األمريكية فوق أي اعتبار،
Ibid., p. 7.
Ibid., pp. 28-33.
Ibid., p. 17.
Ibid., p. ii.
Ibid., p. 4.
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وألن التعاون الدويل الجامعي يضع هذه املصلحة يف حالة توا ٍز مع
مصالح اآلخرين ،وهو ما يُعرضها ألن تفقد مكانة األفضلية التي يجب
أن تبقى تتمتع بها .ال يعني هذا األمر ،كام يعتقد بعض املحللني،
أن هذه اإلدارة األمريكية ستنحو يف اتجاه العزلة واالنطوائية ،ولكن
العكس متا ًما؛ فهي تتبنى سياسة هجومية استعالئية استقوائية ،تقوم
عىل توظيف القوة االقتصادية والقدرة العسكرية ملواجهة املنافسني،
وعىل تطويع الحلفاء والرشكاء؛ فام تعتربه الواليات املتحدة جي ًدا،
يجب أن يكون جي ًدا للجميع.
من واقع هذه الرؤية الرصاعية – التنافسية ،ولكبح طموحات
روسيا والصني لتوسيع النفوذ والهيمنة ،ولضبط كوريا الشاملية
وإيران ،وملواجهة اإلرهاب؛ تعترب إدارة ترامب أن مناطق العامل،
وخصوصا يف أوروبا ،وآسيا
عىل اختالفها ،ساحات مفتوحة للمواجهة،
ً
واملحيط الهادي ،والرشق األوسط .وميثّل هدف الحفاظ عىل أوروبا
"قوية وحرة"( ((4أولوية قصوى للواليات املتحدة ،ولذلك تؤكد هذه
اإلدارة التزامها التام بحلف شامل األطليس "الناتو" الذي ُ"يثّل واح ًدا
من املزايا العظيمة عىل منافسينا"( .((4ويف آسيا واملحيط الهادي،
تتعهد إدارة ترامب مبواجهة الطموحات النووية لكوريا الشاملية،
وتعزيز التعاون مع حلفائها التقليديني ،وتعميق الرشاكة اإلسرتاتيجية
مع الهند ودعم دورها القيادي يف منطقة املحيط الهندي( .((4أما
يف الرشق األوسط فتخرج هذه اإلدارة عن املتعارف عليه تقليديًّا
بأن إرسائيل هي منبع اضطراب اإلقليم ،لتعزو هذا االضطراب إىل
التوسع اإليراين ،وانهيار بعض الدول ،وانتشار األيديولوجيا الجهادية
املتطرفة ،والركود االقتصادي والتكلس االجتامعي ،وتصا ُعد املنافسات
الداخلية .وتعيد هذه اإلدارة تأكيد التزامها بتعزيز العالقة برشكائها
التقليديني يف اإلقليم ملواجهة هذه التحديات ،وإيجاد حل مناسب
للنزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،مبوافقة الطرفني(.((4
باختصار ،تضع هذه اإلسرتاتيجية مصلحة الواليات املتحدة فوق
مصالح غريها من الدول ،وال تقبل بتوازي املصلحة األمريكية ومصالح
أي منها ،سواء أكانت دولً حليفة أم رشيكة أم منافسة .وال تتورع
عن اإلعالن الرصيح ،غري املغلّف بالقيم املثالية الحميدة ،بأنها ستتبع
أسلوب املنافسة الخشنة وتستخدم وسائلها يف سياستها الخارجية،
أي اعتبار ملا ميكن أن يؤدي إليه ذلك من تأجيج التوتر
من دون ّ
والرصاع عىل الصعيد الدويل .وترى أن عىل اآلخرين التأقلم مع
املصالح واالحتياجات األمريكية ،واملحافظة عىل استقرار النظام
الــدويل؛ فالواليات املتحدة ،كام رصح الرئيس ترامب يف خطابه
التقدميي لهذه اإلسرتاتيجية" ،عائدة وبقوة".
Ibid., p. 47.
Ibid., p. 48.
Ibid., pp. 45-47, 50-51.
Ibid., pp. 48-50.
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ددعلالا

14
ثان ًيا :إستراتيجية الحزب الشيوعي
الصيني
يف  18ترشين األول /أكتوبر  ،2017ق َّدم الرئيس يش جني بينغ تقري ًرا
للمؤمتر الوطني التاسع عرش للحزب الشيوعي الصيني ،تض َّمن أفكاره
حول دور الصني ومكانتها يف "العرص الجديد" .وعالوة عىل تجديد قيادته
طويل ،فقد أقر
للحزب ورئاسته للدولة فرتة ثانية ،يُعتقد أنها ستستمر ً
املؤمتر أفكاره ،وقام بتضمينها يف دستور الحزب بعنوان "فكر يش جني
بينغ حول االشرتاكية ذات الخصائص الصينية لعرص جديد" ،وهذا ما
يعني اعتامدها إسرتاتيجية للحزب وللصني يف املرحلة القادمة(.((4
أهم ما مييز هذه اإلسرتاتيجية ،عىل الرغم من كونها تنتمي إىل حزب
شيوعي يحكم البالد بشمولية ،يكمن يف املنطلق واألبعاد .فهي ،يف
املنطلق ،إسرتاتيجية للصني ،وهي فخورة مبنشئها ،وعىل إحساس عا ٍل
رضا،
بالتاريخ ودور الصني املستمر يف الحضارة اإلنسانية ،سابقًا وحا ً
مستقبل .ولكنها ،يف األبعاد ،ليست
ً
وتتطلع إىل إعالء مكانة بالدها
منغلقة عىل الصني أو أنها انطوائية ،بل هي عاملية ،مستو ِعبة للعوملة،
وتعب عن توجه
شاملة ومتكاملة ،تقوم عىل رؤية إيجابية تفاؤليةِّ ،
انفتاحي تشاريك .هي إسرتاتيجية تقوم عىل أساس التعاون ،وتدعو
إىل االنسجام ،وليست تصادمية يحركها الرصاع .واملبدأ املحرك لها هو:
"الحوار ال املجابهة ،والرشاكة ال االنحياز"( ،((4وفكرة العمل األساسية
فيها هي" :إحراز التقدم من خالل الحفاظ عىل االستقرار"(.((4
تُح ِّدد إسرتاتيجية الحزب الشيوعي الصيني بقيادة بينغ هدفها بأنه
"تحقيق انتصار حاسم يف إنجاز مجتمع رغيد الحياة"( ،((4تكون فيه
الصني "دولة اشرتاكية حديثة قوية ومزدهرة ودميقراطية ومتحرضة
ومتناغمة وجميلة"( ،((5وهذا ما يحقق "سعادة الشعب الصيني"(،((5
ويوطد دعائم "النهضة العظيمة لألمة الصينية"( ((5يف العرص الجديد
الذي تقرتب فيه الصني "من صدارة املرسح الدويل يو ًما بعد يوم،
ِ
مواصلة تقديم إسهامات أكرب للبرشية"( .((5وبتفاؤل وعزم وحيوية
وتصميم ،تُعلن هذه اإلسرتاتيجية اقرتاب ذروة هذه النهضة ،ولكن
مع دعوتها جميع الصينيني ،والحزب عىل وجه التحديد ،إىل التوحد
وبذل املزيد من الجهد والعمل .وتفرس هذا بأن "الشوط األخري
 46انظر" :النص الكامل لتقرير يش جني بينغ يف املؤمتر الوطني التاسع عرش للحزب
الشيوعي الصيني" ،صحيفة الشعب اليومية أونالين ،2017/11/4 ،شوهد يف ،2018/2/12
يفhttps://goo.gl/BtUEBu :
 47املرجع نفسه ،ص .26
 48املرجع نفسه ،ص .1
 49املرجع نفسه .يتكرر التعبري مرا ًرا داخل النص.
 50املرجع نفسه ،ص .9
 51املرجع نفسه ،ص .1
 52املرجع نفسه ،ص  .7يتكرر التعبري مرا ًرا داخل النص.
املرجع نفسه ،ص .6
53
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من املرحلة هو األصعب ،والنهضة العظيمة لألمة الصينية ال ميكن
تحقيقها بيرس وسهولة ومبجرد قرع الصنوج والطبول ،فيتعني عىل
الحزب كله االستعداد لبذل جهود أعظم وأكرث مشقة"( ،((5والصينيون
قادرون عىل ذلك؛ ألن "الشعب الصيني شعب عظيم ،كدود وشجاع،
يتحىل بروح الكفاح وال َجلَد يف سبيل التقدم ،والحزب الشيوعي
الصيني حزب عظيم يجرؤ عىل النضال واالنتصار"(.((5
تض َّمن التقرير املقدم من الرئيس الصيني ملؤمتر الحزب التاسع
عرش "جردة حساب" ملا تم تحقيقه خالل فرتة السنوات الخمس
املنرصمة؛ أي منذ انعقاد مؤمتر الحزب الثامن عرش .واعترب التقرير
أن اإلنجازات املحقَّقة ،عىل الرغم من جميع التحديات والعرثات،
ومع اإلقرار بوجود مشكالت وثغرات مل تزل يف حاجة إىل معالجات،
كانت إنجازات "شاملة وتتصف باالبتكار" ،وهذا ما أدى إىل أن تكون
التغريات الحاصلة ذات "أبعاد عميقة وأهمية أساسية"( .((5أدت هذه
التغريات إىل حدوث تحوالت مهمة وأساسية عىل صعد "الشوامل
األربعة"(((5؛ وهي املجاالت التي متثّل عصب االهتامم الصيني إلنجاح
عملية التحول املنشودة .وهذه "الشوامل" هي :إنجاز مجتمع رغيد
الحياة ،وتعميق اإلصالح ،ودفع حكم الدولة وفقًا للقانون ،وإدارة
الحزب بانضباط صارم.
فصل التقرير ما تم إنجازه من أعامل ومبادرات لتقوية االقتصاد
يُ ِّ
الصيني ليصبح ثاين أكرب اقتصاد يف العامل ،من تعديل للهيكلية
االقتصادية وتعزيز القتصاد السوق ،وتطوير للبنية التحتية يف البالد،
وإطالق ملبادرات تنموية عديدة ومشاريع مثل "الحزام والطريق"(،((5
وتطوير للعلوم والتكنولوجيا ،وتشجيع لالبتكارات ،وزيــادة يف
معدالت اإلنتاج والتصدير .وقد وظِّف هذا التطور االقتصادي ،و َمكَّن
من تحقيق إنجازات مستمرة ومتصاعدة ،يف مجال تحسني حياة
الشعب؛ يف محاربة الفقر ،ورفع معدل دخل الفرد ،وتحسني الوضع
التوظيفي ،واالرتقاء مبستوى التعليم والخدمات الصحية والضامن
االجتامعي يف البالد .كل هذه اإلنجازات كانت ممكنة من ج ّراء سيل
من املبادرات وأعامل اإلصالح ومحاربة الفساد التي شملت جوانب
متعددة ،داخل الحزب والدولة ،ويف سياقات حياة املجتمع عمو ًما.
ضمن هذه اإلصالحات ،تم تثبيت املبدأ القايض بأن "الشعب هو
سيد الدولة"( ،((5وأن الحزب هو الذي ميثل "قيادة أبناء الشعب
مبختلف قومياتهم يف كل البالد"( ،((6وتم تعزيز مبدأ "الدميقراطية
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التشاورية االشرتاكية"( ،((6وتوسيع املشاركة وفقًا لذلك داخل الحزب
الذي يتم االعتناء بتوسيع انفتاحه عىل الشعب مع تطوير أدائه
وتحسني آليات عمله.
وإجامل ،يخلص التقرير إىل تقييم إيجايب لفرتة السنوات الخمس
ً
السابقة ،ويعترب أنها حققت نجاحات مبهرة عىل صعيد توطيد
دعائم الصني داخليًّا ،وتحسني مكانتها خارجيًّا .وإلكامل تحقيق
التحول الصيني يف "العرص الجديد"( ((6الذي يرى بينغ قمة بلوغه يف
منتصف القرن الحايل ،فإن رؤيته اإلسرتاتيجية تقوم عىل إنهاء مرحلة
التطور الحالية يف الصني بحلول عام  ،2020واالنطالق يف البناء عليها
يف مرحلتني :األوىل تستمر حتى عام  ،2035والثانية تُكلل التحول
بالنجاح التام بحلول عام .2050
يرى بينغ أن عىل الصني مهمة استكامل الدفع بعملية التطور
والتحديث الشاملني ،ومعالجة مختلف جوانب القصور التي تواجهها
هذه العملية؛ وذلك لتحقيق "انتصار حاسم من أجل إنجاز بناء
مجتمع رغيد الحياة عىل نحو شامل" ،بحلول عام  .2020بعد ذلك
يحدث انتقال إىل مرحلة جديدة لتحقيق هذا اإلنجاز ،تستمر حتى
عام  ،2035يتم خاللها إجراء "التحديثات االشرتاكية" الرضورية
التي سينتج منها توطيد دعائم النمو الصيني يف مختلف املجاالت،
وتشهد الصني خاللها حدوث "طفرة كربى يف قوتها االقتصادية وقوتها
العلمية والتكنولوجية ،وتكون يف مقدمة الدول املبت ِكرة" .وسيتم
خالل هذه املرحلة "إنجاز بناء الدولة والحكومة واملجتمع الخاضعة
جمي ًعا لحكم القانون" ،وستصبح "معيشة الشعب أيرس" ،ويتقدم
جميع أبناء الشعب بخطوات ثابتة نحو "الرخاء املشرتك" .أما املرحلة
الثانية ،وهي التي تستمر خالل الفرتة  ،2050-2035ف ُيستكمل
فيها اإلنجاز لتصبح الصني "دولة اشرتاكية حديثة قوية ومزدهرة
ودميقراطية ومتحرضة ومتناغمة وجميلة" .ليس هذا فقط ،ولكن
الصني ستكون حينئذ "من الدول الرائدة من حيث القوة الوطنية
الشاملة والتأثري الدويل [ ]...حيث ستقف األمة الصينية شامخة
وسط أمم العامل مبعنوياتها األعىل"(.((6
لتحقيق هذا الهدف وبلوغ تلك املكانة ،تلخص إسرتاتيجية الرئيس
الصيني املسارات التي عىل الحزب والدولة اتباعها يف أربعة عرش
كل من هذه املجاالت.
ُفصل األهداف الواجب تحقيقها يف ٍّ
مجالً  ،وت ِّ
ومن أهم هذه املجاالت ما يُركز ،من حيث األساس ،عىل املضمون،
ومن ثم عىل آلية تحقيق هذا املضمون.
تُش ِّدد اإلسرتاتيجية الصينية ،كام هو وارد يف وثيقة التقرير ،أكرث عىل
أهمية العامل األيديولوجي ،فهي تعتربه الركيزة األساسية لتامسك
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الصني أولً  ،ولتح ُّولها إىل دولة عظمى ثان ًيا .لذلك فهي تدعو ،عىل
نحو مكثف ومتكرر ،إىل رضورة االلتزام مبفهوم "االشرتاكية ذات
الخصائص الصينية" ومنهجها( .((6وترى هذه األيديولوجيا أن رس نجاح
الصني يف "العرص الجديد"( ((6هو اتباعها هذا النهج من االشرتاكية،
ألنه نهج مرن وقادر عىل التحول والتطور باستمرار ،إذ يتفاعل مع
عب عنها ،وينتج منها ،ويقود التغيري فيها .ليست
الظروف املتغرية ،ويُ ِّ
األيديولوجيا الجيدة هي تلك التي تريد تطويع الواقع وفقًا ألسسها،
وإمنا هي التي متتلك مرونة التكيف مع الواقع ،وتدفع قوى التغيري
فيه .وهكذا ،ال تقترص "االشرتاكية ذات الخصائص الصينية" عىل
االلتزام باملاركسية اللينينية الكالسيكية ،ولكنها تضيف أفكار ماو تيس
تونغ ،ونظرية دينغ شياو بينغ ،و"التمثيالت الثالثة" لجيانغ زميني،
ونظرية هو جني تاو عن التنمية العلمية .هذا املزيج املتسلسل الذي
أضيفت إليه مؤخ ًرا رؤية الرئيس الحايل يش جني بينغ ،هو الذي ميد
هذه األيديولوجيا بالحياة والحيوية ،ويجعلها قادرة عىل مواكبة
التحول وقيادته داخل الصني .ولذلك فإن "االشرتاكية ذات الخصائص
الصينية" هي "تصيني املاركسية" لجعلها موامئة للعرص وقادرة عىل
إحداث التغيري فيه .من هنا ،تؤكد رؤية الرئيس بينغ رضورة مقاومة
كل نزعات الجمود والركود وقوى التصلب النظري ،وتحث عىل إطالق
العنان للقوى الفاعلة واملبا ِدرة واملبت ِكرة التي ال تخىش التغيري ،ولكنها
تقوده وترعاه .وباختصار ،فإن هذا النظام من االشرتاكية "هو الضامن
املؤسيس الجذري لتطور الصني املعارصة وتقدمها"(.((6
ومع ذلك ،ال ميكن تحقيق هذا التطور والتقدم إال باستمرار الحزب
يف قيادة دفة الدولة .لذا ،فإن رؤية بينغ ت ُويل الحزب ودوره املركزي
أهمي ًة فائقة؛ فهو الوسيلة الحاملة والحامية للتغيري .وليك يتم
"تحقيق الحلم العظيم ،يتعني بناء املرشوع العظيم [ ]...بناء الحزب،
ليستمر ممتازًا" ،فنهضة الصني تعتمد عىل الجودة والحيوية للحزب
الشيوعي الذي يجب أن يستمر يف عملية إصالح الذات حتى "يظل
طليعة العرص ،والعمود الفقري لألمة" .وعىل جميع أعضائه التحيل
بـ "الجرأة عىل كشط العظام إلزالة السموم ،وإزالة كل العوامل
التي ترض بتقدمية الحزب ونقائه ،وإزالة كل الفريوسات التي ت ُعدي
جسمه السليم" .هذا الحزب "العظيم" تجب إدارتــه "بانضباط
صارم" ،من خالل توظيف "الدميقراطية املركزية" التي تفتح الباب
أمام املشاركة ،وتضمن حسن االنضباط(.((6
أهم ما مييز األيديولوجيا الصينية القامئة عىل "االشرتاكية ذات
الخصائص الصينية" ،قدرتها عىل املواءمة واملزاوجة بني النظام
السيايس االشـرايك القائم عىل أسس النظرية املاركسية امل ُح َّدثة
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وحكم الحزب الواحد ،من جهة ،والنظام االقتصادي القائم عىل
أساس السوق املفتوحة ،ودعم القطاع الخاص وتشجيع املنافسة
"العادلة"( ،((6ومنع االحتكار ،وتعزيز االستهالك لدفع عجلة التنمية
يف البالد ،من جهة أخرى .من هذا املنطلق تدعو اإلسرتاتيجية التي
تبناها الحزب الشيوعي إىل استمرار عملية اإلصالح الهيكيل القتصاد
البالد ،بهدف تعزيز بنية نظام اقتصادي صناعي تكنولوجي يكون
رائ ًدا عىل الصعيد العاملي ،يقوم عىل االستمرار بإطالق العنان للقدرة
االبتكارية الصينية ،وبذلك يدعم حيوية السوق ،وميكِّنها "من أداء
دورها الحاسم يف توزيع املــوارد" ،لتعزيز التنمية ورفع "مستوى
معيشة الشعب باستمرار"( .((6إن هذه النظرة االقتصادية ذات
النفحة الليربالية هي ما مي ِّيز الصني ذات النظام السيايس الشمويل،
ويجعل التجربة التنموية الصينية الجارية فريدة يف منحاها.
إن االستمرار بإحداث هذا التحول االقتصادي ورفع القدرة اإلنتاجية
للبالد مهم ،من وجهة نظر هذه اإلسرتاتيجية ،لتدعيم موقع الصني
ولتعزيز مكانتها الدولية .وعىل هذا الصعيد الدويل ،نجد أن النظرة
اإلسرتاتيجية الصينية تتميز يف رؤيتها للعالقات الدولية ،ويف الطريقة
التي تطرحها ملعالجة الشؤون الدولية؛ فهي ال تنظر إىل العامل وال
تتعامل مع الدول األخرى من خالل استخدام القوة وتعظيمها ،وفقًا
للنظرية الواقعية التي يُتوقع من نظام سيايس شمويل أن يتبناها،
ولكن من خالل منطلقات النظرية الليربالية التي تتبناها اقتصاديًّا.
تقوم الرؤية الصينية إىل العامل عىل تعقد الشؤون الدولية وترابطها،
والتشابك يف مصالح الدول؛ فاإلسرتاتيجية الصينية ت ُعلن أنه "ال توجد
أي دولة قادرة وحدها عىل صد كافة التحديات التي تواجه البرشية،
وال دولة تستطيع الرتاجع إىل جزيرة معزولة لالنغالق الــذايت".
لذلك ،ومبا أن الدول ال تستطيع التفرد أو االنعزال ،ولكنها مضطرة
إىل التفاعل مع غريها ،تجد الصني من واجبها الدفع يف اتجاه "بناء
عالقات دولية حديثة النمط قامئة عىل االحرتام املتبادل واإلنصاف
والعدالة والتعاون والفوز املشرتك" .أما الهدف من ذلك فهو تعزيز
"حامية السالم العاملي ودعم التنمية املشرتكة"(.((7
تنطلق الصني يف فهمها للعالقات الدولية من تأكيد املساواة بني الدول:
"وستواصل الصني التزامها بأن كل الدول سواء كانت كبرية أم صغرية،
قوية أم ضعيفة ،غنية أم فقرية ،يجب أن تكون عىل قدم املساواة".
وتؤكد احرتامها لسيادة كل دولة ،ومعارضتها "فرض إرادة أي دولة عىل
غريها ،وتدخلها يف شؤون غريها ،واستغالل القوة لالضطهاد والعنف".
من هذا املنطلق ،تعلن اإلسرتاتيجية الصينية أنه ال وجود ألي أهداف
توسعية عند الصني ،وأن بالدها ال تريد "الهيمنة ،ولن تقوم بالتوسع
الخارجي أب ًدا مهام بلغ مستواها يف التنمية" .ولطأمنة الجريان ،أكدت
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ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

اإلسرتاتيجية أن الصني ستتبع "دبلوماسية الجوار" القامئة عىل "اتخاذ
الجريان أصدقاء ورشكاء"( .((7وتعهدت ،لكونها تعترب أنها ال تزال "أكرب
دولة نامية يف العامل"( ،((7بزيادة مساعداتها للدول النامية ،من أجل
"تقليص الفجوة التنموية بني الشامل والجنوب"(.((7
وبينام تبدي الصني هذه النوايا الحسنة والتوجهات اإليجابية يف
رسم مالمح النظام الدويل الذي تود اإلسهام يف تشكيله يف الحارض
واملستقبل ،وتؤكد رضورة توظيف القوة الصينية الناعمة لتحقيقها،
فإنها تؤكد أنها ال تسمح لآلخرين بتعريض حقوقها ومصالحها
وخصوصا الحفاظ عىل وحدة البالد ،للخطر .ولذلك فإنها
الرشعية،
ً
تعلن أن سياستها الدفاعية وتوجهاتها اإليجابية ستُس َند بجيش
سيكون بحلول منتصف القرن الحايل "من الدرجة األوىل يف العامل"(.((7
وليك ال يبدو أن أمر إعداد هذا الجيش يحمل يف ثناياه نوايا عدوانية،
فإن اإلسرتاتيجية الصينية تؤكد مـرا ًرا استعداد الشعب الصيني
"للعمل مع شعوب العامل عىل دفع عجلة بناء مجتمع مصري مشرتك
للبرشية ،وخلق مستقبل جميل لها"(.((7
وتؤمن الصني بأنه ميكن الوصول إىل هذا املجتمع عرب تعزيز االنفتاح
وتوطيد الرشاكة بني الدول ،وذلك من أجل تحقيق املنفعة املتبادلة.
تعرتف الصني بالتعددية ،وتقدر أهمية بناء منظومة الحوكمة الدولية،
والنظام الدويل ،والسياسة الدولية ،عىل أساس احرتامها والعمل
مبقتضاها .لذلك ،تتعهد بأن تبني سياستها عىل أساس "االلتزام مببادئ
التشاور والتشارك والتنافع" مع اآلخرين ،من أجل الوصول إىل "توازن
أكرب" بني القوى الدولية ،و"دفع تطور العوملة االقتصادية نحو اتجاه
وشمول وأفضلية عامة وتوازنًا وفوزًا مشرتكًا" .ويتطلب
ً
أكرث انفتا ًحا
هذا الهدف إسهام الجميع يف تطوير "الرشاكة العاملية" ،ودعم "نظام
التجارة املتعددة األطراف" ،وتطوير "بناء االقتصاد العاملي املنفتح".
ويحتاج ذلك إىل توافر مناخ عام يحرتم "تنوع حضارات العامل"،
ويؤكد رضورة "الرفق بالبيئة ،والتعاون يف مواجهة التغري املناخي،
و ُحسن صيانة الكرة األرضية التي تعتمد عليها حياة البرشية"(.((7
إن هذه األيديولوجيا التي تعلن أنها تقوم عىل تعزيز أسس االنفتاح
والتعاون واحرتام املساواة بني الدول ،وتسعى إلقامة الرشاكات عىل
الصعيد الدويل ،من أجل تحقيق رفاهية البرشية وتق ُّدمها ،تعطي
نفحة إيجابية ،وترتك انطبا ًعا تفاؤل ًّيا .إنها أيديولوجيا قوة واثقة
بنفسها وبتصاعد مكانتها الدولية(.((7
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ً
ثالثا :مفهوم السياسة الخارجية
لالتحاد الروسي
كان النهيار االتحاد السوفيايت يف عام  1991تداعيات سلبية مهمة
وخصوصا عىل
عىل روسيا االتحادية ،داخل ًّيا وخارج ًّيا عىل السواء،
ً
مكانتها الدولية؛ فقد تح َّول النظام الدويل بفعل ذلك من ثنايئ
القطبية إىل أحادي القطبية ،وفقدت روسيا ما كانت تتمتع به من
صدارة عىل الساحة الدولية حني كانت تشكل االتحاد السوفيايت؛
القطب األسايس املقابل للواليات املتحدة عىل رأس هرم النظام
الدويل حينذاك .منذ ذلك الحني وروسيا مثابرة يف سعيها ملعالجة ما
نجم عن ذلك االنهيار من مشكالت داخلية أصابت مختلف أوجه
وخصوصا من الناحيتني االقتصادية والسياسية ،إىل
الحياة يف البالد،
ً
جانب تركيزها عىل ترميم عالقاتها الخارجية وتأثرياتها يف الساحة
الدولية .كل ذلك جاء من أجل اسرتداد مكانتها املفقودة ،واستعادة
موقعها السابق ،بوصفها قوة أساسية مؤثرة ووازنة يف الحسابات
الدولية ،ودولة مشاركة يف الرتبع عىل قمة النظام الجديد.
من هذا املنطلق جاء تركيز روسيا عىل تحديد مفهوم سياستها
الخارجية ،ونظرتها إىل الشؤون الدولية ،والدور الذي تريده لنفسها
لتعود طرفًا مق ِّر ًرا يف السياسة الدولية .ونتيجة لتغري ظروف البالد،
والختالف التحديات الخارجية التي واجهتها روسيا ،مر هذا املفهوم
بتحوالت خالل فرتات زمنية متالحقة .وخالل فرتات حكم فالدميري
بوتني الذي سيطر عىل مقاليد السلطة يف البالد منذ عام  ،2000تم
إصدار أربع وثائق تحدد تبا ًعا مبادئ السياسة الخارجية الروسية
وأهدافها ،واملناطق والدول ذات األولوية فيها .وجاءت هذه الوثائق
يف أعوام  2000و 2008و ،2013وأخ ًريا عام  2016حينام أقر بوتني
الوثيقة السارية التي تم إعالنها يف  30ترشين الثاين /نوفمرب من ذلك
العام( .((7وقد جاءت هذه الوثيقة لتعكس أثر تغري الظروف منذ عام
 ،2014بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم ،ودعمها الالحق للحركة
االنفصالية يف رشق أوكرانيا ،وفرض العقوبات الغربية عىل روسيا،
وانخراطها يف األزمة السورية(.((7
يُالحظ من تحليل هذه الوثيقة تصاعد نربة التحدي لوضع النظام
الدويل القائم عىل األحادية القطبية ،وذلك من ج ّراء تراكم الشعور
الرويس بالقوة ،ولكن تلك التي مل تزل ترزح تحت وطأة النظرة
 78لالطالع عىل خلفية عن السياسة الخارجية الروسية ،راجع :أولجا أوليكر وآخرون" ،السياسة
الخارجية الروسية يف السياقني التاريخي والحايل :إعادة تقييم" ،مؤسسة  ،RANDمنظور تحلييل
( ،)2015شوهد يف  ،2018/3/12يفhttps://goo.gl/SYdcit :؛ محمد مجدان" ،سياسة روسيا
الخارجية اليوم :البحث عن دور عاملي مؤثر "،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان 48-47
(صيف-خريف  ،)2015شوهد يف  ،2018/3/12يفhttps://goo.gl/FSUgpj :
79 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, "Foreign
Policy Concept of the Russian Federation Approved by President of the
Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016," December 1,
2016, accessed on 12/2/2018, at: https://goo.gl/GVDXQ7
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الروسية التقليدية القامئة عىل استمرار االرتياب الشديد من احتاملية
االستهداف الخارجي ،وما يولِّده ذلك من شعور بفقدان األمن.
تعكس هذه االزدواجية التي تجمع ما بني تزايد الثقة بالقدرة
الذاتية ،والشك يف اآلخر ،حالة انفصالية يف مفهوم السياسة الخارجية
الروسية ،ما بني نزعة تعاونية تصالحية تشاركية ،وأخرى رصاعية
تنافسية دفاعية عىل الصعيد الدويل .لذلك ،يُالحظ تأرجح مفهوم
السياسة الخارجية الروسية بني منطلقات واقعية ومطالب ليربالية.
تنطلق محددات السياسة الخارجية لروسيا االتحادية ،كام يتضح
من تحليل مضمون الوثيقة املعتمدة حال ًّيا ،من رؤية واقعية ،تنحو
نحو التشاؤمية ،للوضع الدويل الحايل ،وما ينجم عنه من تحديات
تستهدف البالد؛ فهو وضع ال يقوم فقط عىل الهيمنة الغربية عىل
السياسة الدولية ،وتف ُّرد الواليات املتحدة عىل رأس هرم النظام
الدويل ،ولكن عىل خوض الغرب ،أيضً ا ،بقيادة الواليات املتحدة حمل ًة
محمومة ومفتوحة لضامن استمرار الهيمنة والتفرد ،وهو ما أدى إىل
تسارع وترية "تقويض االستقرار الدويل وتهديد األمن العاملي"(.((8
وتشري الوثيقة إىل أن ما تبذله القوى الغربية من محاوالت مستمرة
"للحفاظ عىل مواقعها يف العامل ،مبا يف ذلك فرض وجهة نظرها []...
وتنفيذ سياسة ممنهجة الحتواء القوى الصاعدة" ،سيؤدي من املنظور
الرويس إىل تفاقم الرصاع يف الساحة الدولية .فمن أجل استمرار
فرض هيمنتها ،تقوم هذه القوى بـ "توسيع قدرتها العسكرية"،
وتسخري كل إمكانياتها "االقتصادية والقانونية والتكنولوجية" لضامن
استمرارية تحكمها يف السياسة الدولية ،وهذا ما أدى إىل أن تصبح
عامل متزايد األهمية يف العالقات الدولية" ،و"يرض بالجهود
"القوة ً
(((8
الرامية إىل إيجاد تسويات وحلول بالوسائل السلمية" .
ت ُلقي الوثيقة باللوم بخصوص حالة االضطراب والفوىض التي يعانيها
العامل عىل القوى الغربية ،باإلشارة الضمنية من دون تسميتها باالسم.
وتصف هذه القوى بأنها إقصائية ،ال تريد التعاون ومشاركة اآلخرين،
إال عىل أسسها ووفق اشرتاطاتها .وقد تصاعد التوتر العاملي من ج ّراء
سياساتها التدخلية التي تستهدف ترتيب االقتصاد العاملي والسياسة
الدولية عىل وفق مصالحها .وقد أدت هذه السياسات يف املجال
االقتصادي إىل تفاقم "أوجه التفاوت يف التنمية العاملية ،وتوسيع الهوة
بني الدول"( .((8أما عىل الصعيد السيايس فقد استمرت هذه الدول يف
مسعاها لفرض رؤاها وقيمها عىل اآلخرين ،وهذا ما أدى إىل "تدمري
آليات الحكم واألمن" ،يف بلدان عديدة ،وانتشار مشاعر االستياء بني
شعوبها .وكانت النتيجة ازدياد التعصب ،وتصاعد الكراهية لألجانب،
وازدياد تقبُّل اللجوء إىل العنف ملواجهة مظاهر العوملة التي تدمر
الخصوصيات القومية والثقافات املحلية .وهكذا أصبحت األرضية
80 Ibid., p. 15.
81 Ibid., p. 3.
82 Ibid.
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خصبة لنمو أيديولوجيا التطرف ومظاهره ،وانفجرت ظاهرة اإلرهاب
عىل الصعد املحلية ،ولكنها رسعان ما صارت ظاهرة عابرة للحدود،
وأصبح تهديدها املتزايد عىل الساحة الدولية "من أخطر الحقائق
يف العامل"(.((8
من خالل هذه الرؤية لعامل اليوم ،تنطلق روسيا يف مسعاها لتحديد
مفهوم سياستها الخارجية ومعاملها؛ بهدف إحداث اخرتاق يخدم
مصالحها .وهي يف هذا السياق ليست خجولة أو متسرتة ،ولكنها
واضحة ورصيحة؛ فالوثيقة تنص أن روسيا تتبع "سياسة خارجية
حازمة ومستقلة تسرتشد مبصالحها الوطنية"( ((8لتحقق "أولوياتها
الوطنية اإلسرتاتيجية" .ويقف عىل رأس هذه األولويات "ضامن
األمن الوطني والسالمة اإلقليمية" ،و"تعزيز موقف االتحاد الرويس
بوصفه مرك ًزا للنفوذ يف عامل اليوم" ،وتعزيز موقع روسيا "يف العالقات
االقتصادية العاملية"(.((8
من الصعب تحقيق هذه األهداف يف عامل تهيمن عليه القوى الغربية.
ومن ث ّم ،فال بد من تغيري النظام الدويل عىل نحو يتيح لروسيا املجال
لالضطالع بدور نافذ فيه ،واستعادة املكانة واملجد املهدورين .ويعني
هذا التغيري تحويل النظام الدويل من نظام أحادي القطبية ،تهيمن
عليه قوة عظمى واحدة ،وتسوده عالقات دولية مبنية فقط عىل
التحالفات الثابتة والجامدة وعىل العالقات الثنائية بني الدول ،إىل
نظام متعدد األقطاب ،مفتوح ومرن ،يقوم عىل شبكة معقدة من
الروابط والرشاكات بني الدول والفواعل األخرى من غري الدول ،عىل
نحو يتيح املجال ملساهمة القوى العديدة املؤثرة فيه .وترى روسيا
أن هناك مؤرشات حالية تدل عىل هذا التحول؛ فالتغريات الناشئة
بفعل عوامل العوملة أدت إىل "تآكل الهيمنة االقتصادية والسياسية
العاملية للقوى الغربية"(((8؛ بحيث مل يعد النمط الحايل القائم عىل
التحالفات العسكرية والسياسية التقليدية ،يف إشارة مبطنة إىل
الناتو ،قاد ًرا "عىل مواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها العامل
اليوم"( .((8هذا العامل الذي يشهد اآلن عملية تح ُّول يف مركز ثقله يف
اتجاه الرشق ،وبالتحديد نحو منطقة آسيا واملحيط الهادي ،حيث
تتشكل مراكز جديدة للقوى العاملية.
تسعى روسيا ،تعزي ًزا ملصالحها ،ألن يكون النظام الدويل القادم "عادلً
تؤسس فيه العالقات بني الدول عىل مبادئ "املساواة يف
ومستدا ًما"َّ ،
الحقوق ،واالحرتام املتبادل ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
وضامن األمن املتساوي ألعضاء املجتمع الدويل"( .((8هذا النظام يجب
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 1.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 3.
Ibid., p. 5.
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أال يكون كالنظام الحايل مبن ًّيا عىل االحتكارية ،وأن يصبح دميقراط ًّيا،
تعالَج فيه القضايا الدولية "عىل أساس اتخاذ القرارات الجامعية،
وسيادة القانون الدويل ،وميثاق األمم املتحدة ،وكذلك عالقات الرشاكة
املتساوية بني الدول"( .((8ويُالحظ أن روسيا تويل أهمية قصوى يف
وثيقتها لسيادة القانون الدويل ،متمثلة باحرتام األمم املتحدة والتقيُّد
بديل منها
بأحكامها وأعاملها ،بوصفها املنظمة التي ال تجد روسيا ً
لـ "تنظيم العالقات الدولية وتنسيق السياسة العاملية"( .((9وتعتقد
روسيا التي تعاين مواقف وقرارات سلبية من جانب القوى الغربية
تجاهها ،ومنها فرض عقوبات عليها ،ترى أن هذه الدول تتعامل
مع غريها من خالل تسخريٍ واستغالل متعسف وانتقايئ وازدواجي
ملبادئ القانون الدويل وقواعده .وليك يتوقف ذلك ،تدعو روسيا إىل
زيادة دور األمم املتحدة وفاعليتها ،وعىل وجه التحديد مجلس أمنها.
وال تجد روسيا أي تناقض يف موقفها الداعي إىل االستجابة ملطالب
اإلصالح بتوسيع عضوية مجلس األمن الدويل ،وإرصارها عىل الحفاظ
عىل مركز األعضاء الخمسة الدامئني فيه ،حامي ًة ملكانتها(.((9
وتدعو روسيا ،كونها دولة ذات قدرات عسكرية عظمى ،إىل صون
األمن الدويل وتعزيزه ،وت ُعلن التزامها بالحد من انتشار األسلحة،
وخصوصا النووية ،وعىل وجه التحديد يف منطقة الرشق األوسط
ً
وشبه الجزيرة الكورية ،والتزامها مبنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء
أيضً ا .وتؤكد روسيا أيضً ا ،عىل ما يبدو تربي ًرا لتدخلها يف سورية،
استعدادها الدائم ملكافحة اإلرهاب ،وللمشاركة يف الجهود الدولية
لحفظ السالم ،وتنظيم عمليات الهجرة .ولكنها ترص عىل أن يتم كل
ذلك باحرتام مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،والدعوة
إىل "حل الرصاعات اإلقليمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومن
خالل العمل عىل نحو جامعي"(.((9
أما يف املجال االقتصادي فإن الدفاع عن املصالح الروسية يظهر يف
الوثيقة بجالء؛ إذ تُظهر الجانب اإليجايب من روسيا يف هذا الصدد من
خالل دعوتها إىل إيجاد حلول للمشكالت التي تعانيها التنمية العاملية
املستدامة ،وإعالنها استعدادها للمشاركة الفاعلة يف املنظامت
االقتصادية واملالية واإلقليمية ،والسعي إلقامة منظومة دولية لتنظيم
العمليات التجارية واالقتصادية والنقدية واملالية عىل نحو "منصف
ودميقراطي"( .((9ولكنها ،مع ذلك ،تعلن أن هدفها هو "توسيع وجود
روسيا يف األسواق العاملية" ،والتصدي بحزم لـ "اإلجراءات االقتصادية
غري الودية التي تتخذها الدول األجنبية"( ((9تجاهها .ويف هذا السياق
Ibid., p. 1.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 10.
Ibid.
Ibid., p. 11.
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تعترب روسيا مسألة حامية البيئة واالستغالل املتكافئ واملنظَّم للموارد
الطبيعية من أولويات سياستها الخارجية ،وتدعو إىل التعاون الدويل
يف هذا املجال .كذلك ،تعترب الوثيقة أن اتفاق باريس بشأن املناخ ميثّل
"إطا ًرا تنظيميًّا متي ًنا لسياسة مناخية طويلة األمد"(.((9

كل ما سبق يأيت ،من وجهة نظر روسيا ،يف إطار رضورة احرتام حقوق
اإلنسان والحريات يف مختلف أرجاء العامل ،وهو ما يتطلب احرتام
االختالفات التاريخية والثقافية والقيمية والدينية والحضارية ملختلف
الشعوب والدول .ويف ملز ملامرسات الدول الغربية ،تدعو الوثيقة إىل
االمتناع عن استغالل حقوق اإلنسان واستخدامها ذريع ًة "ملامرسة
ضغوط سياسية والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول"( .((9وتلحظ
الوثيقة أهمية استخدام "الدبلوماسية العامة" ،وتوظيف وسائل
اإلعالم الروسية ،والتعاون مع الكنيسة األرثوذوكسية ،ومنظامت
املجتمع املدين ،للتأثري إيجابيًّا يف الرأي العام العاملي ،ونرش اللغة
والثقافة الروسيتني عامليًّا ،وتحسني صورة روسيا يف العامل لتصبح أكرث
"موضوعية"(.((9
تبي عزم روسيا عىل اتباع سياسة خارجية نشطة يف
مع أن الوثيقة ِّ
مختلف أرجاء العامل ،فإنها تحدد أيضً ا أولويات تدخالتها يف املناطق
والدول املختلفة ،تلبية لحاجاتها ومصالحها .يف هذا السياق ،تعترب
روسيا أن الدول التي استقلت بعد انهيار االتحاد السوفيايت متثّل
أهم مجال حيوي لها ،وتُوليها لذلك عناية خاصة وأولوية يف سياستها
الخارجية .وتركز هذه السياسة عىل تعزيز هياكل التكامل بني هذه
الدول ،داخل رابطة الدول املستقلة ،واالتحاد االقتصادي للمنطقة
األوروبية اآلسيوية ،ومنظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود.
وتشتمل االهتاممات الروسية عىل توطيد أوارص الرتابط مع هذه
الدول ،وبالتحديد بيالروسيا ،يف مختلف املجاالت الحيوية ،ابتدا ًء
ووصول إىل التعاون
ً
بالسياسة واالقتصاد ،ومرو ًرا بالثقافة والتعليم،
األمني الذي توليه روسيا اهتام ًما كث ًريا .وت ُظهر روسيا استعدادها
لتطبيع عالقاتها مع أوكرانيا وجورجيا يف أعقاب توترها ،ولكن مبا
يحافظ عىل املصالح الروسية .مع ذلك ،تحذِّر روسيا جميع هذه
الدول ،وتدعوها إىل أن تنتبه إىل أن تطوير عالقاتها بأطراف دولية
أخرى ،واملقصود هنا القوى الغربية ،يجب ألّ يأيت عىل حساب
املصالح الروسية التي تكفلها أطر التكامل املختلفة للدول األعضاء يف
رابطة الدول املستقلة ،ومنها روسيا(.((9
فينصب عىل منطقة آسيا
أما املجال الحيوي الثاين لالهتامم الرويس َ
واملحيط الهادي التي تشهد ،وفق التقدير الرويس ،انتقال مركز القوة
فيها من الغرب إىل املنطقة .ولذلك ت ُعرب عن رغبتها يف املشاركة
Ibid., p. 12.
Ibid.
Ibid., p. 13.
Ibid., pp. 14-15.
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يف عمليات التكامل مع دول هذه املنطقة ،وإقامة "عالقات رشاكة
وخصوصا الصني
إسرتاتيجية وشاملة وطويلة األمد مع دولها"(،((9
ً
والهند واليابان والكوريتني ،إضافة إىل جميع الدول يف جنوب رشق
آسيا .وتبدي روسيا كامل استعدادها للتعاون واملشاركة الفعالة
داخل األطر اآلسيوية ،مثل رابطة جنوب رشق آسيا ،ومؤمتر قمة
رشق آسيا ،ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وفيام يتعلق مبنطقة الرشق األوسط ،فإن روسيا تؤكد عزمها عىل
االستمرار يف املساهمة اإليجابية السرتجاع االستقرار للمنطقة ،وتعرب
عن رغبتها يف التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة السورية ،ولكن مبا
يحفظ لسورية "استقاللها وسالمتها اإلقليمية بوصفها دولة علامنية
ودميقراطية تعددية"( ،((10والتوصل كذلك إىل حل شامل وعادل ودائم
للرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل .وتؤكد روسيا التزامها باالستمرار يف
مواجهة اإلرهاب ،ودعمها الجهد الجامعي يف هذا املجال .وتعلن
عن رغبتها يف استمرار التعاون مع إيران وتوثيقه ،وسعيها املستمر
لضامن التنفيذ السليم لالتفاق املتعلق بربنامجها النووي.
ويف النهاية ،نعود إىل التحدي األسايس الذي يواجه روسيا وميثّل عقبة
أمام تحقق رغبتها يف مشارك ٍة أكرب وأهم عىل الصعيد الدويل ،وهو
تبي الوثيقة أن روسيا تأخذ عىل الواليات
العالقة الشائكة بالغربِّ .
(((10
املتحدة وحلفائها الغربيني اتباع "سياسة االحتواء" ضدها ،وما
تتعرض له بسبب هذه السياسة من ضغوطات عىل مختلف الصعد.
يف املقابل ،ت ُعرب هي عن استعدادها لـ "بناء فضاء مشرتك للسالم
واألمن واالستقرار يقوم عىل مبادئ األمن املتكامل والتعاون املتكافئ
والثقة املتبادلة"(.((10
يف التفاصيل ،تف ِّرق روسيا بني االتحاد األورويب بوصفه رشيكًا أساسيًّا
يف املجال التجاري واالقتصادي ،ترغب يف تعزيز العالقة معه وتنميتها
وخصم حني
وتوسعتها لتشمل جوانب أخرى ذات اهتامم مشرتك،
ً
يتعلق األمر مبشاركة دوله يف الناتو الذي يدفع يف اتجاه التمدد رشقًا،
لتصل قواته العسكرية إىل الحدود الروسية ،وهذا ما تعتربه روسيا
خط ًرا بالغًا عىل أمنها القومي يجب مقاومته مبختلف السبل .لذلك،
فالعالقة باالتحاد األورويب شائكة ومعقدة ،ولكن روسيا تؤكد استمرار
مشاركتها يف مجلس أوروبا ،وتعلن عن رغبتها يف توطيد عالقاتها
الثنائية مع كل من أملانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،تحدي ًدا(.((10
أما الواليات املتحدة ،فتعرب روسيا عن اقتناعها بأن االستقرار
اإلسرتاتيجي العاملي مرهون بإيجاد عالقة إيجابية متوازنة ون ّدية،
99 Ibid., p. 18.
100 Ibid., p. 20.
101 Ibid., p. 3.
102 Ibid., p. 16.
103 Ibid.
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معها ،تقوم عىل أساس "التكافؤ والثقة املتبادلة ،واحرتام مصالح
كليهام ،وعدم تدخل أي منهام يف الشؤون الداخلية لألخرى"(.((10
ولكن هذه العالقة ليست موجودة حال ًّيا ،وتعزو موسكو ذلك
لسياسة واشنطن العدائية تجاهها ،وت ُعلن استعدادها ملواجهة هذه
السياسة بحزم .ومع ذلك ،تبدي روسيا استعدادها للتعاون مع
وخصوصا النووية.
الواليات املتحدة يف مجال الحد من األسلحة،
ً
يف الحصيلة ،تعكس وثيقة مفهوم السياسة الخارجية لالتحاد الرويس
التململ الحاصل يف روسيا بعد منو االعتقاد داخل أوساطها الرسمية
بأنها استطاعت تجاوز املحن والتحديات الناجمة عن انهيار االتحاد
السوفيايت ،وأصبح يف إمكانها املنافسة عىل الصعيد الدويل الستعادة
ما فقدته من ج ّراء ذلك االنهيار .ولكن معضلة روسيا لن تتوقف يف
املستقبل عىل مواجهتها الواليات املتحدة والقوى الغربية التي تعتقد
برتاجع مكانتها الدولية ،وإمنا سيُفتح عليها باب مواجهة جديدة ،مل
تزل كامنة ،مع الصني ،القوة األساسية الصاعدة يف عامل اليوم ،الحليفة
اآلن واملنا ِفسة يف املستقبل.

خاتمة :االنعكاسات المستقبلية
على النظام الدولي

عىل الرغم من خشونة لغة الطرح يف حالة الواليات املتحدة ،أو
نعومته يف حالة الصني ،وروسيا بصورة أقل ،يتضح من خالل تحليل
مضمون الرؤى اإلسرتاتيجية لهذه القوى الثالث صاحبة التأثري األكرب
يف الساحة الدولية ،أن العالقة بينها تنحو إىل التصارع التنافيس أكرث
من التعاون التشاريك .ومن شأن هذا األمر أن يرتك آثا ًرا مهمة يف
حارض العالقات الدولية ومستقبل النظام الدويل .صحيح أن هذه
القوى الثالث غري متكافئة القوة حال ًّيا ،ولذلك متثّل زوايا غري متساوية
يف مثلث القطبية الدولية ،مل تزل كرباها هي الواليات املتحدة التي
ترتبع عىل رأس هذا النظام املوصوف بأحادية القطبية ،ولكن صحيح
أيضً ا أن قوة هذا القطب الواحد ليست ثابتة ومطلقة وأزلية ،ولكنها
متحولة ،يؤثر فيها حراك القوتني األخريني اللتني تسعى كل منهام
لتعديل شكل املثلث وتوسيع زاويتها فيه .إنها عملية الحراك الدائم
عىل الساحة الدولية لتقسيم القوة ،وإعادة تقسيمها ،بني القوى
األساسية الكربى منذ نشأة النظام الدويل األورويب ما بعد معاهدة
وستفاليا ،وحتى اآلن.
تتمتع الواليات املتحدة يف النظام الــدويل الحايل بجميع املزايا
التفضيلية ملصادر القوة ،عسكريًّا واقتصاديًّا وثقاف ًّيا وتكنولوج ًّيا،
ولذلك هي األوىل عامل ًّيا .ولكن قوتها النسبية آخذة يف االنحسار
التدريجي أمام تصاعد القوة الصينية التي تحقق تقد ًما متسار ًعا يف
Ibid., p. 17.
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مستقبل،
ً
املجالني االقتصادي والتكنولوجي ،ال بد من أنه سينعكس
كام تشري اإلسرتاتيجية الصينية ،عىل تعظيم القوة العسكرية ،عىل
نحو يؤهل الصني ملوازاة مكانة الواليات املتحدة ،بل حتى إمكانية
التفوق عليها .أما روسيا ،وهي األضعف بني القوى الثالث ،فتع ِّول
باألساس عىل قوتها العسكرية الهائلة ،ومكانتها الدولية السابقة،
لتحجز لنفسها مكانًا ،وتفتح ك َّوة يف الرصاع التنافيس الجاري ،وهي
وخصوصا االقتصادية ،مع مرور الوقت،
تأمل أن تتعاىف أوضاعها،
ً
لتح ِّول مساعيها الحالية لفرض الــذات عىل قمة النظام الدويل
إىل استحقاق(.((10
يُال َحظ من إسرتاتيجية إدارة ترامب لألمن القومي تو ُّجسها الشديد
من تضعضع مكانة الواليات املتحدة عامل ًّيا ،وتصميمها عىل استدراك
ذلك من خالل إعادة ترتيب األولويات األمريكية ،وفق أجندة قومية،
ال تتيح لها فقط مواجهة التحدي الرويس والصيني ،ومتاعب أخرى،
ولكن حسم هذا التحدي ملصلحتها أيضً ا .إن األمر بالنسبة إىل هذه
اإلدارة يُ َعد مسألة حياة أو موت؛ "معركة مصريية" عليها أن تخوضها
وتربحها للحفاظ عىل استمرارية الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل.
لكن ريبة هذه اإلدارة بالغري ورعونة رئيسها ،أ َّدتا إىل "فتح النار"
يف كل االتجاهات ،عىل املنافسني والحلفاء والرشكاء عىل السواء.
لقد كان املتوقَّع من اإلدارة األمريكية ،إن كانت تريد مواجهة الصني
وروسيا بنجاعة ،أن تعمل عىل متتني عالقاتها بحلفائها ورشكائها ،من
اصة تقف معها يف هذه املواجهة ،ال أن تقوم
أجل إيجاد جبهة مرت َّ
بتشويشهم وتبث فيهم مشاعر القلق وفقدان اليقني؛ فكل القضايا
والرشاكات املهمة لهؤالء الحلفاء والرشكاء تخلت عنها هذه اإلدارة
التي أعلنت انسحابها من اتفاق باريس بشأن املناخ ،ومن اتفاقية
رشاكة التجارة الحرة عرب املحيط الهادي ،وطالبت بإعادة فتح
فضل عن
التفاوض عىل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا واملكسيكً ،
مطالبتها أعضاء الناتو والرشكاء يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بتسديد التزامات ودفع مساهامت مالية مقابل استمرار
تحالفهم مع الواليات املتحدة وحاميتها إياهم(.((10
مل تتوا َن الصني عن استغالل الفرصة السانحة لتعزيز مواقعها،
وخصوصا يف منطقة آسيا واملحيط الهادي .ففيام عدا عملها عىل
ً
تثبيت هيمنتها العسكرية يف بحر الصني الجنويب ،أعادت تأكيد
التزامها ودعمها التفاق باريس بشأن املناخ ،ورعايتها التفاقية التجارة
الحرة يف منطقة املحيط الهادي التي مل تنسحب منها أي دولة بعد
خروج الواليات املتحدة ،وتوطيد تعاونها مع الدول الواقعة عىل طول
 105راجع يف هذا الصدد :عالء عبد الحفيظ محمد" ،تأثريات الصعود الرويس والصيني يف
هيكل النظام الدويل يف إطار نظرية تحول القوة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان
( 48-47صيف-خريف  ،)2015شوهد يف  ،2018/2/12يفhttps://goo.gl/sNXwaQ :
106 Fred Kaplan, "Strategic Confusion: Donald Trump's new National
Security Strategy will buffle allies and delight foes," Slate, 18/12/2017,
accessed on 12/3/2018, at: https://goo.gl/bHBxGQ

تاسارد
الرؤى اإلستراتيجية لثالثي القطبية الدولية:
تحليل مضمون مقارن

طريق مبادرة "الحزام والطريق" ،يف آسيا الوسطى وأوروبا .وإضافة إىل
وخصوصا يف دول
ذلك ،تستخدم الصني أموال مساعداتها الخارجية،
ً
أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ،لتمويل مشاريع تنموية تحرص،
من أجل زيادة تأثريها ،عىل إبقائها بعيدة عن اإلمياءات السياسية.
وهكذا ،وبدلً من أسلوب التخويف والتلويح بالتهديد الذي تعتمده
اإلدارة األمريكية الحالية ،تتبع الصني أسلوب التمدد الناعم(.((10
خالفًا للصني ،ليس مبقدور روسيا دعم مت ُّدد ناعم لتوسيع مجال
نفوذها؛ فإمكانياتها االقتصادية متواضعة ،وقدراتها محدودة .لذلك،
تستخدم روسيا قوتها الصلبة ،متمثلة بالقوة العسكرية املتوافرة
لديها ،لتحقيق املطلوب وإحكام سيطرتها عىل ما تعترب أنه ُيثّل
مجاالت حيوية لها .من هذا املنطلق ،مل تتورع روسيا ،در ًءا ملخاطر
اقرتاب الناتو من حدودها ،عن دعم انفصال أجزاء من جورجيا
وأوكرانيا ،وضم شبه جزيرة القرم .ومل تتوا َن عن ال َّزج بقواتها املسلحة
يف التعامل مع األزمة السورية ،للحفاظ عىل منافذها الحيوية عىل
مياه البحر األبيض املتوسط الدافئة ،واإلبقاء عىل موطئ قدم لها يف
منطقة الرشق األوسط .ولتأمني ذلك ،تعزز روسيا تحالفها اإلسرتاتيجي
مع إيران ،وتكثف تعاونها التكتييك مع تركيا.
ستكون منطقة آسيا واملحيط الهادي ،تليها منطقة الرشق األوسط،
أهم مرسحني لتنافس القوى الثالث يف املستقبل املنظور .ويبدو أن
القدرة األمريكية عىل الفوز عىل الصني وروسيا فيهام محدودة؛ فعالوة
عىل أهمية اتفاق تعزيز التعاون الرويس – الصيني ،ولو تكتيك ًّيا إن
مل يكن إسرتاتيج ًّيا ،ملواجهة الهيمنة األمريكية ورضب النفوذ األمرييك،
تتوىل كوريا الشاملية وإيران ،حليفتا الصني وروسيا املقربتان ،هذه
املهمة بنجاعة .لذلك إن أرادت إدارة ترامب تحقيق أي نجاح يف
التعامل مع األزمة يف كوريا الشاملية ،واألزمة يف سورية ،وهام من
أهم ما يشغل العامل حاليًّا ،فعليها االعتامد عىل مساعدة الصني لها يف
األوىل ،وروسيا يف الثانية.
إنه نظام دويل جديد يف طور االنبثاق ،يقول الصينيون إن موعد
استقراره سيكون يف أواسط هذا القرن ،ولك ّن رياح تفاعالته بدأت يف
الهبوب منذ سنوات.
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