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 اإلسالمي وعملية هيكلة- المحور الجيوبوليتيكي العربي
 نحو مقاربة جديدة:النظام الدولي
The Arab-Islamic Geopolitical Axis and Structuring the
International System: Towards a New Approach

 يختلف عن ذاك الذي،أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيك ًلا لنظام عالمي في توزيع القوة
 وأصبحت ميادين، فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية.1991-1945 ســاد في الفترة
. الموقــع والمــوارد والقوة، من أبــرز خصائصهــا،مهمــة للتنافــس عليهــا بيــن القوى الكبــرى
وباالســتناد إلــى هــذه الخصائــص تبحــث هذه الدراســة فــي األهميــة الجيوبوليتيكيــة للدول
 وتطرح مجموعة مــن العوامل تســاعدنا في فهم.العربيــة واإلســامية فــي النظام الدولــي
 والهيمنــة في الفضاء، مع التركيــز على توزيــع القوة،الطبيعــة المتحولــة للنظــام الدولــي
. والطاقة،الجيوبوليتيكي في قارتَي أوروبا وآسيا
. الدول العربية واإلسالمية، عالم ما بعد الحرب الباردة، النظام الدولي:كلمات مفتاحية
The post-Cold War environment has produced a world distribution structure
different from that of the system prevailing in the 1945-1991 period. Geographical
regions of pivotal value have emerged as important arenas of competition
among the great powers, each drawing strength from the prominent features of
location and resources. Referencing these same features, this study examines the
geopolitical importance of Arab and Islamic countries within the international
system. It posits a set of factors to inform an understanding of the international
system's evolving nature: energy, the distribution of power and hegemonies in the
geopolitical spaces of Europe and Asia.
Keywords: International Order, Post-Cold War World, Arab and Muslim
Countries.
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مقدمة
تستند هذه الدراسة إىل فرضية تقوم عىل أن األهمية الجيوبوليتيكية
للفضاءات الجيوبوليتيكية يف عملية هيكلة النظام الــدويل
تغريت جوهريًا بعد الحرب الباردة .وأن الفضاء الجيوبوليتييك
العريب – اإلسالمي (اليابسة ما بني املحيط األطليس وآسيا  -املحيط
الهادي) يتمثل فيه أكرث التغريات من حيث عملية إعادة الهيكلة ،يف
نوعها وتفاعالت ديناميتها ،وانعكاساتها عىل التنافس والرصاعات بني
القوى الكربى يف النظام الدويل ،وكذلك عىل إدامة الهيمنة األمريكية،
أو إرجاء انحسارها الحتمي ،أو إبطائه ،وتلطيف عواقب االنحسار،
وتقليل تكلفته ،وال سيام أن الذي يسيطر عىل محور اليابسة يتحكم
يف املحاور األخرى ،والذي يتحكم يف املحاور األخرى يسيطر عىل
العامل.
وتنطلق الدراسة من مقاربة شاملة لفهم عملية الهيكلة ،وتحليلها
والتكهن بها ،ألن منطلق البعد الواحد واألفق الواحد ال يستجيب
للتساؤالت ،ففي هذا الفضاء الجيوبوليتييك العريب  -اإلسالمي مزايا
جيوبوليتيكية وجيو-اقتصادية وجيوسرتاتيجية وجيودينية  -ثقافية،
ال يُ َ
عث عليها يف غريها من األقاليم.
يدرك السياسيون يف الواليات املتحدة األمريكية أن الهيمنة الدولية قد
ترتاجع ،ال محالة ،يف هذا الفضاء الجيوبوليتييك؛ لذا ترمي محاوالتهم
السيطرة عىل اليابسة ،كام يبدو عقب هجامت  11سبتمرب ،2001
وغزو أفغانستان عام  ،2001والعراق عام  ،2003إىل "إبطاء" االنحدار
و"استيعاب" تكاليفه ،أو إىل التصدي له؛ حتى تستعيد القوة األمريكية
"العافية" ،ومن ثم تكون اليابسة هي املفتاح لـ "استيطان" الواليات
املتحدة يف نظام دويل متعدد األطراف ،يصون لها مزايا ومنافع.

ً
أوال :تطور نظرية وسياسات "المحور"
عرض هالفورد ماكندر ( ،)1947-1861يف  5كانون الثاين /يناير
 ،1904بحثًا يف الجمعية الجغرافية الربيطانية بعنوان "املحور
الجغرايف للتاريخ" ،حيث وضع اللبنة األوىل لـ "الجيوبوليتيكس"،
وهــو املصطلح الـــذي نحته الــجــغـرايف الــســويــدي رودولـــف
كيلني  (1922-1864) Rudolf Kjellénعام  ،(((1919ومن ثم أخضع
ماكندر "أطروحته" ،أو "النظرية" ،للتنقيح يف مقالتني الحقتني عام
1
Halford Mackinder, "The Geographical Pivot of History," The
Geographical Journal, vol. XXIII, no. 4 (April 1904), pp. 421-437.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

 1919وعام  .(((1943وسعى ماكندر لتمثيل فهم تطورات السياسة
الدولية ،وتحديدها وتفسريها والتكهن بها من منظور جغرايف.
وكان يرمي إىل حث رجال الدولة وص ّناع القرار عىل إدراك تأثريات
املعطيات الجغرافية والطبيعية يف الدولة ،بوصفها عض ًوا كائ ًنا ،ويف
صوغ سياستها الخارجية واسرتاتيجيتها ،وأن الخصائص الجغرافية ذات
دور يف صناعة التاريخ؛ لذلك اقرتح ماكندر مقاربة "جيوتاريخية"،
فاألمم تأيت وتزول وتنهض وتنحرس ،والنظم ال تستقر عىل حال ،إال
الجغرافيّة ،عىل الرغم من التأثريات اإليجابية والسلبية للتطورات
السياسية واالقتصادية والتقنية .وكان يقينه واض ًحا بأن الجغرافيا هي
خلية التاريخ اإلنساين نفسه ،كام يرى روبرت كابالن ( ،((()-1952وأن
"املسائل السياسية تعتمد عىل التحقيق" يف الجغرافيا السياسية التي
تعتمد وتقوم عىل الجغرافيا الطبيعية ،مثلام هي تابعة لها((( .لقد
كان ماكندر يخىش أن يرى نعي اإلمرباطورية الربيطانية ،فأعمل عقله
لينقذ سيادتها عىل النظام الدويل ،ومع أنه كان يكظم قلقه ،فقد قدم
نظرية فيها معامل "الحتمية" املحورية الجيوبوليتيكية لنهاية الصدارة
والهيمنة يف النظام الدويل.

ثان ًيا :تطور النظرية الجيوبوليتيكية
وزّع ماكندر العامل إىل نظام دوائر مركزية مرتابطة ،وأرىس "منطقة
املحور" يف مركز األرض ،وتضم أحواض فولغا ،وينييس ،وأمو داريا،
وسري داريا ،وبحر قزوين ،وبحر آرال .ورأى أن املركز حصني يف وجه
هجامت القوى البحرية ،وأنه قادر عىل استدامة سكان كثريين .وبعد
دراسته لتاريخ الرشق والغرب األورويب خالل أربعة قرون ،خلص
إىل أن "وسط آسيا محور التاريخ"((( .وهناك دائرة ثانية "الهالل
الداخيل" ،وفيه أوروبا ،وجنوب آسيا ،وجنوب غرب آسيا ،ورشق
آسيا .أما "الهالل الخارجي" ،فيتكون من بريطانيا ،وشامل أمريكا
وجنوبها ،وجنوب أفريقيا ،وأسرتاليا ،واليابان ،وهي املواقع البحرية
أو الجزيرية ،وترتبط جغراف ًيا وثقاف ًيا بـ "الهالل الداخيل".
2 Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the
Politics of Reconstruction (London: DIANE Publishing, 1942); Halford
Mackinder, "The Round World and the Winning of Peace," Foreign Affairs,
vol. 21, no. 4 (1943), pp. 595-605.
3 Robert Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells us about
Coming Conflicts and the Battle against Fate (New York: Random House,
2012), p. 28.
4 Halford Mackinder, "On the Scope and Methods of Geography," in:
Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, With additional papers
(New York: Norton,1962), pp. 214-217.
5 Mackinder, Democratic Ideals, p. 86.
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حل مفهوم "قلب العامل" محل "املحور" ،وأضاف إىل
ويف عام ّ ،1919
"قلب العامل" مناطق حوض البحر األسود وبحر البلطيق ،ومناطق
وسط وجنوب نهر الفولغا القابلة للمالحة ،وإيران والتّبت ومنغوليا،
وجاءت إشارة إىل مفهوم "قلب العامل االسرتاتيجي" .وبعد ذلك صاغ
مقولته الجيوبوليتيكية" :إن الذي يحكم رشق أوروبا يقود قلب العامل،
والذي يحكم قلب العامل يقود جزيرة العامل ،والذي يحكم جزيرة
العامل يقود العامل"((( .ويف عام  1943أكّد ماكندر هذه األطروحة يف
مقالة نرشها يف مجلة الشؤون األجنبية(((.
حظيت أفكار ماكندر بالثناء العلمي ،وتصدى لها باحثون بالنقد
والتصويب .ومع ذلك ،مل تدفن أطروحاته يف تاريخ الفكر الجيوبوليتييك
واالسرتاتيجي؛ ألنها متثل "بنا ًء فكريًا يفوق كث ًريا ما تقدمه املفاهيم
املنافسة األخرى لفهم القضايا األساسية لألمن العاملي"((( ،إضافة إىل
أنها أفكار ذات صلة مهمة بدينامية الحرب العاملية األوىل والحرب
العاملية الثانية والحرب الباردة ،وأن أغلب ما بني أيدينا من "الدراسات
يف االسرتاتيجية العاملية أو الجغرافية السياسية استند ،جزئ ًيا أو كل ًيا،
إىل نظريات ماكندر"((( ،كام يف اسرتاتيجية االحتواء عند جورج كينان
( ،((1()2005-1904والوثيقة الرسمية لالسرتاتيجية واألمن القومي
األمرييك  7( NSC-68نيسان /أبريل  )1950التي مل تحد عنها مضامني
جميع الوثائق الالحقة لإلدارات املتعاقبة يف الحرب الباردة.
وتصدى نيكوالس سبيكامن ، (11) (1943-1893) Nicholas Spykman
الجيوبوليتييك األمرييك ،ألطروحة ماكندر .لكنه يف حقيقة األمر مل يكن
طليقًا من تأثريات مقوالته األساسية ،بل يبدو يف أعني نقاده أنه يرمي
إىل تحويرها؛ لتستجيب لواقع الواليات املتحدة الجغرايف ،فأعطى
األهمية لـ "الحافة" وليس للمحور أو املركز أو القلب ،فأكّد قدرة
القوى البحرية عىل مواجهة القوة الربية يف املحور األورايس ،بتطويقه
بأحالف أمنية عسكرية؛ لحرمان قوى املحور من الوصول إىل البحر.
ويدور التنافس والرصاع عىل القوة والهيمنة واإلمرباطورية العاملية
6 Ibid., p. 113.
"7 Mackinder, "The Round World.
8 William Henry Parker, Mackinder: Geography as an Aid to Statecraft
(Oxford: Clarendon,1982).
9 Anthony J. Piere, "Introduction," in: Democratic Ideals and Reality
(New York: W.W. Norton and Comp,1962), p. xxi; Colin Gray, "In Defence
of the Harland: Sir Halford N´Mackinder and His Critics a Hundred Years
On," Comparative Strategy, vol. 23, no. 1 (2004).
10 George Kennan, American Diplomacy: 1900-1950 (Chicago: University
of Chicago Press, 1969).
11 Michael P. Gerace, "Between Mackinder and Spykman: Geopolitics,
Containment, and After," Comparative Strategy, vol. 10, no. 4 (1991),
pp. 347-364.
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يف ميدان "الحافة" ،وليس يف فضاء قلب العامل لبناء نظام دويل(.((1
ومثلام ر ّوج ماكندر لجيوبوليتيكس يهدي إىل إنقاذ اإلمرباطورية
الربيطانية ،فإن سبيكامن ق ّدم املشورة والنصح؛ إلرساء نظام عاملي
بهوية أمريكية ،فعظّم دور القوة األمريكية يف الذود عن "الحافة"،
وقال "إن الذي يسيطر عىل الحافة يحكم أوراسيا ،والذي يسيطر
عىل أوراسيا يتحكم يف مصائر العامل"( .((1وقد وزع فضاء "الحافة" إىل
أربع مناطق :أوروبا وشامل أفريقيا والرشق األوسط وآسيا .وأشار إىل
الدول ،منها أوروبا الغربية والرشقية وتركيا والرشق األوسط والخليج
العريب والهند وباكستان وبروين وكمبوديا والوس وماليزيا وميامنار
والفلبني وتايلند وفيتنام واليابان .وأوىل سبيكامن أهمي ًة للممرات
املائية املحيطة بالحافة ،مثل :بحر رشق وجنوب الصني ،وبحر الفلبني،
وخليج تايلند ،وبحر سيليبس ،وبحر جاوا ،وبحر أنجامن ،واملحيط
الهندي ،وبحر العرب ،وخليج عدن ،والبحر األحمر ،والبحر األبيض
املتوسط ،ومضيق ملقا ،وقناة السويس .ولقد هجعت األطروحات
الجيوبوليتيكية يف تفسري السياسة الدولية بعد الحرب العاملية الثانية
عام  ،1945إىل حني ،ثم تعافت بحذر يف الستينيات ،وبعدها نشطت
يف السبعينيات.
وكان وراء ذلك أسباب ،منها اقرتان النظريات بأملانيا النازية ،واكتساء
الرصاع الدويل بوشاح أيديولوجي وليس بعوامل جيوبوليتيكية،
وتعمقت الدراسات يف التناقضات بني الشيوعية والرأساملية،
وانشغل الباحثون بحركة عدم االنحياز والتحرر من االستعامر،
وأخذت االسرتاتيجية األمريكية بخيار االحتواء ،كام متثل يف حلف
شامل األطليس "الناتو" وحلف بغداد وحلف جنوب رشق آسيا ،ومل
تقع مواجهة مبارشة بني القوتني النوويتني العظميني ،بيد أنهام خاضتا
حروبًا بالوكالة يف آسيا وأفريقيا .وبحسب املنظرين الواقعيني ،فإن
السياسة العاملية استقرت يف إطار نظام دويل ثنايئ القطبية ،وإن
التحوالت يف املناطق الخارجية ملجاالت األمن املبارش إىل تغيريات
يف املعادلة الجيوبوليتيكية السائدة(((1؛ ففي الخليج العريب أخذت
الواليات املتحدة باسرتاتيجية املحورين اإليراين والسعودي ،حتى
وقوع الثورة اإليرانية عام  ،1979خيا ًرا إلدارة األمن يف اإلقليم .وعىل
الصعيد العاملي ،تيرست للواليات املتحدة فرص اسرتاتيجية يف سياق
12 Colin S. Gray, "Nicholas John Spykman, the Balance of Power,
and International Order," Journal of Strategic Studies, vol. 38, no. 6
(2015), pp. 873-897.
13 Nicholas John Spykman, The Geography of the Peace, in: Helen
R. Nicholl (ed.) (New York: Harcourt Brace & Co., 1944), p. 43.
14 Geoffrey Warner, "Geopolitics and the Cold War," in: Richard
Immennan & Petra Goedde (eds.), The Oxford Handbook of the Cold War
(Oxford: Oxford University Press, 2013).
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املثلث االسرتاتيجي األمرييك – السوفيايت – الصيني؛ إذ تنعمت فيه
مبزايا "املركز" و"املحور" شبه الحر يف املناورة عىل الضلعني :السوفيايت
والصيني ،فأتاح لواشنطن الخروج من فيتنام ،وعقد اتفاقية نزع
التسلح ،والوثوق باسرتاتيجية الردع النووي املؤكد املتبادل مع
االتحاد السوفيايت.
واستطاعت الواليات املتحدة أن تحتوي الصني ،من دون تعزيز قواتها
يف اليابان وكوريا الجنوبية ونرش قوات إضافية ،بفضل املناورة عىل
الخالفات السوفياتية – الصينية ،من موقع دور املركز يف املثلث غري
الجيوبوليتييك الكالسييك عند ماكندر وسبيكامن ،وإمنا بفضل عالقات
املثلث التي خلقت ،إىل الرشق من أوراسيا ،تهدي ًدا اسرتاتيجيًا أمنيًا
وأيديولوجيًا ،أفىض إىل أن يختار االتحاد السوفيايت "الوفاق" مع
الواليات املتحدة.
واتبعت الواليات املتحدة عقيدة "الدومينو" جيوبوليتيك ًيا ،وهي التي
حددت السياسة األمريكية واسرتاتيجيتها يف إقليم رشق آسيا ،وجنوب
رشق آسيا ،ويف إقليم أمريكا الالتينية( ،((1وتقوم عىل افرتاض أن سقوط
دولة تحت النفوذ السوفيايت أو الصيني ،يتولد منه "داء" ،تتهاوى
بعدئذ دول أخرى ،حتى يصبح اإلقليم بأرسه تحت السيطرة الشيوعية
بتكلفة قليلة ،ومن دون مواجهة مبارشة ،كتلك التي وقعت يف كوريا،
ومتثل خسارة جيوبوليتيكية وجيوسرتاتيجية للهيمنة األمريكية وتآكل
قوائم االحتواء اآلسيوي .ومثة تطبيق للدومينو يف ثالثينيات القرن
املايض من أملانيا النازية( .((1وقد اهتدى الرئيس األمرييك هاري
ترومان ( )1953-1945بهذه النظرية يف الحرب الكورية ،ودوايت
أيزنهاور ( )1961-1953من بعده عام  ،1954إىل توكيد أهمية منطقة
الهند الصينية للمصالح األمريكية وأمنها ،فإذا ما سقطت بيد الصني أو
االتحاد السوفيايت" ،فسوف يليها ما ميكن أن نسميه مبدأ الدومينو
املتساقطة [ ]...إنك تُسقط القطعة األوىل ،فيتبع ذلك تساقط
كل القطع حتى آخر قطعة ،ويقع ذلك برسعة"( .((1وعندما توىل
جون كيندي الرئاسة ( )1963-1961كان مقتن ًعا بنظرية الدومينو،
ورصح بأنه "يؤمن بها ،فإذا ذهبت جنوب فيتنام ،فإن املستقبل يف
جنوب رشق آسيا سيكون ملصلحة الصني"( .((1وتبعه يف الرأي الرئيس
ليندون جونسون ()1969-1963؛ إذ اعتقد بـأخطار الدومينو عىل
15 Ross Gregory, "The Domino Theory," in: Alexander De Conde et al.
(eds.), Encyclopaedia of American Foreign Policy (New York: Scribner, 1978),
pp. 275-280.
16 Thomas G. Paterson, Containment and the Cold War: American
Foreign Policy since 1945 (Boston, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1973).
17 Gregory.
18 Arthur Schlesinger, A Thousand Days: John Kennedy in the White
House (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1965).
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الواليات املتحدة( ،((1وبأن "عدواها" تصيب جميع األقاليم ،مبا فيها
أمريكا الالتينية( ،((2وال ميكن حرصها يف فيتنام( ،((2وأنها تهدد "القوس
الذي عىل طوله يرسم العامل الحر الخطوط األمامية للدفاع"(.((2
كام مل تغب أخطار الدومينو عن السوفيات ،ففي أحداث هنغاريا
عام  1961اعتقد نيكيتا خروشوف أن انهيارها سوف يخلق تهدي ًدا
"لتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا ورومانيا ،من دون اإلشارة إىل االتحاد
السوفيايت نفسه(.((2
تفرس أطروحة الدومينو اإلطار الجيوبوليتييك لصانعي القرار ،لفهم
الثورات التي تقع يف مناطق ذات أهمية جيوبوليتيكية ،وما أفضل
السبل للرد عليها( ،((2ولتسويغ التدخل العسكري ،واالنتشار عامل ًيا،
الذي قد ال يحظى بالرضا والتأييد من دون الرأي العام( .((2ومل تندثر
نظرية الدومينو بعد الحرب الباردة ،فلقد شنت الواليات املتحدة
رسا عىل أفغانستان بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001من
هجو ًما كا ً
(((2
منطق منع تهاوي بقية دول اإلقليم الهشة أمام اإلرهاب العاملي .

ً
ثالثا :جيوبوليتيكس ما بعد الحرب
الباردة
لقد وضعت نهاية الحرب الــبــاردة داريس السياسة الدولية
والجيوبوليتيكس واالسرتاتيجية العاملية أمام تحديات معقدة ،وأصبح
حقل معرفة الجيوبوليتيكس تتدفق فيه النظريات واالسرتاتيجيات
البديلة ،وعدم التأكد واالطمئنان إىل املستقبل بعدما كانت التطورات
قد تأطرت يف جيوبوليتيكس الحرب الباردة يف "املكان" و"األيديولوجيا"
و"اآلخر العدو" .وقد ترتب عىل نهاية الحرب الباردة إعادة قراءة
االفرتاضات الجيوبوليتيكية للسياسات واالسرتاتيجيات للقوى الرئيسة
يف النظام العاملي يف البيئة االسرتاتيجية الجديدة؛ فقد تغريت أهمية
19 Lyndon B. Johnson, The Vantage Point: Perspectives on the Presidency
1963-1969 (New York: Holt Rinehart and Winston, 1969).
20 Jerome Slater, "Domino in Central America: Will They Fall? Does It
Matter?" International Security, vol. 12, no. 2 (1989).
21 Jonathan Schell, The Time of Illusion (New York: Knopf, 1976).
22 Mike Gravel, The Pentagon Papers: The Senator Gravel Edition (Boston,
MA: Beacon Press, 1971), p. 499.
23 Nikita Khrushchefm, Khrushchev Remembers (Boston, MA: Little
Brown, 1970), p. 417.
24 Jerrsome Slater, "The Domino Theory and International Politics: The
Case of Vietnam," Security Studies, vol. 3, no. 2 (1993), pp. 186-224.
25 Ibid.
"26 Robert Haddick, "This Week at War: The Domino Theory Return,
Foreign Policy, 24/7/2009, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/2TqIpTE
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"املكان" من حيث "املكانية" ،يف مقاربة الجيوبوليتيكس وتأثريها يف
السياسة الدولية واالسرتاتيجية ،إضافة إىل اعتبارات أخرى ،اقتصادية
وثقافية ودينية.

لقد كان الرشق األوسط يف أطروحة ماكندر يف جزيرة العامل يتأثر
بعالقات القوى يف أوراسيا ،وال يؤثر فيها ،وكان عند سبيكامن الحزام
الثاين أو الطوق للحافة يف احتواء أوراسيا .بيد أن إيران والسعودية
وقطر أصبحت تؤثر يف اسرتاتيجيات القوى الكربى من مقاومة
"جيوبوليتيكس الطاقة" ،أو من جيوبوليتيكس جديد ليس تقليديًا،
وإمنا "جيو-اقتصادي".
إن "املكان" أو "املوقع" مل يعد بذي أهمية قصوى يف حد ذاته ،بل
مبا فيه من مصادر املوارد الطبيعية والسوق وفرص االستثامر التي
جعلت منه ميدان رصاع ،وبذلك تغريت القيمة الجيوبوليتيكية
ملنطقة وسط وجنوب رشق آسيا من كونها ذات مزايا إيجابية يف
الرصاع عىل القوة ألغراض األمن فحسب ،وانتقالها لتصبح ساحة
تنافس ونزاعات مسلحة (التدخل واحتالل العراق) من منطلق
جيوبوليتيكس املوارد (الطاقة)؛ إذ ميثل إقليام الرشق األوسط ووسط
آسيا أهم موقعني يف جيوبوليتيكس الطاقة ،وتأثريها يف النظام الدويل
والسياسة العاملية(.((2

27 Randall L. Schweller, "Realism and the Present Great Power System:
Growth and Positional Conflict over Scarce Sources," in: E.B. Kapstein & M.
Mastanduna (eds.), Unipolar Politics: Realism and State Strategies after Cold
War (New York: Columbia University Press, 1999), pp. 28-68.
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لقد أخذت األقاليم تكتيس أهمية بديلة ،وتتحول من طور إىل آخر ،مع
التطورات يف البيئة االسرتاتيجية الجديدة .لقد كان الجيوبوليتيكس
اإلقليمي ذا صلة باالحتواء ،مبعناه األمني العسكري؛ لذا كانت
الحافة ألوراسيا املركز الجيوبوليتييك الحتواء تهديد السوفيات يف
فضاء أوراسيا .ومع انتهاء الحرب الباردة ،وذبول القوة الشاملة
الروسية ،وبروز الصني ،وتغري طبيعة التهديد والعدو ومصدرهام
وقوتهام ،تناقصت أهمية الحافة ،بل اندمجت يف الغرب األورويب،
وانتقلت األهمية إىل فضاء آسيا  -الهادي ،وتب ّنت إدارة باراك أوباما
( )2017-2009جيوبوليتيكس التمحور يف الرشق ،وإقامة درع أمني
"ناتو آسيوي"( ،((2فأصبح مركز الجاذبية الجيوبوليتيكية ،وفيه كان
يستعاد "التوازن"(.((2
إن منطق الجيوبوليتيكس قد تحور بتطورات ما بعد الحرب الباردة.
فلقد تعلق الجيوبوليتيكيون الكالسيكيون بحبال متينة "باملكانية"،
ورأوا فيها سن ًنا "طبيعية" تلزم السياسة العاملية أن تهتدي بها ،من
افرتاض "عقالنية" صناع القرار يف فهم االعتبارات الجغرافية ،وتحليل
تكاليفها ،يف صوغ السياسات االسرتاتيجية .إن البيئة االسرتاتيجية ملا
بعد الحرب الباردة مل ترتك "للمكانية" األولوية يف رسم السياسات،
فقد برزت مكونات اجتامعية وثقافية وسياسية ال ميكن إغفالها يف
صناعة القرار(.((3
لقد متحور الجيوبوليتيكس حول قطب الدولة والقوة واملكان
والسياسة ،ومنذ البداية كانت الدولة الفاعل الرئيس يف النظام
الدويل ،وعىل الرغم من أنها ال تزال كذلك يف الصدارة ،فإن التفاعالت
يف السياسة الدولية مل تعد تدور يف رحاب عالقات الدول البينية
فحسب؛ فقد أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة فاعلني غري دوليني
 ،Non State Actorsيعتمدون اسرتاتيجيات غري تقليدية ،ال ميكن
الدولة منفردة التصدي لتهديداتها .لقد أصبحت املواجهة عاملية
األبعاد يف أطرافها وأساليبها وأهدافها "الحرب عىل اإلرهاب" ،كام
متثل يف مبدأ جورج بوش ( )2009-2001بعد أحداث  11سبتمرب(.((3
لقد أبطلت العوملة والثورة يف املعلومات النظرة التقليدية إىل حدود
الدولة اإلقليمية ،ومفهوم التهديد لألمن القومي ومصادره؛ ففي
 28 Joseph Nye, Obama's Pacific Pivot (Cambridge, MA: Belfer CenterHarvard Kennedy School, 2011).
29 S.D. Muni & V. Chadha (eds.), Asian Strategic: Review US Pivot East
(New Delhi: Pentagon Press, 2014).
30
J.O. Thuathial & S. Dalby (eds.), Rethinking Geopolitics
(London/ New York: Routledge, 1998).
31 Maury Buckley & Robert Singh, The Bush Doctrine and the War on
Terrorism: Global Responses, Global Consequences (London/ New York:
Routledge, 2012).
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الحرب الباردة كان األمن القومي العسكري ما بني الرشق والغرب
مستق ًرا ،وال ميكن اخرتاقه ،بفضل توازن القوة النووية واسرتاتيجية
الردع النووي املتبادل املؤكد .وقد أفضت العوملة إىل بروز مناطق
ذات أهمية غري متناسبة للدول الكربى يف رصاعاتها وتنافسها ،فبعد
الحرب الباردة أصبح وسط آسيا مجال تنافس بني الواليات املتحدة
وروسيا والصني ،ليس ألسباب أمنية عسكرية بقدر ما هو بسبب
العوملة والحاجة إىل الطاقة.
وعىل العكس من نظرة ماكندر إىل العامل بأنه "نظام مغلق"
جيوبوليتيكيًا؛ فتحت العوملة ،واالعتامدية املتبادلة ،وانتشار تقنية
املعلومات ،مناف َذ كثري ًة يف النظام الدويل ،وظهرت مزايا جديدة لبعض
القوى ،مثل الصني ،وتهديدات ال تستهدف الدولة فحسب ،وإمنا تهدد
استقرار النظام الدويل أيضً ا ،مثل األزمة املالية العاملية( ،((3وغطت
عالقات العوملة وشبكات التواصل التكنولوجية جوانب مل تكن تندرج
يف العالقات املتبادلة بني الدول .ورجح عند بعضهم أن تحل العوملة
محل الجيوبوليتيكية يف الفهم والتحليل يف السياسة العاملية( .((3وعىل
فاعل
الرغم من ذلك ،ومن تحديات العوملة لدور الدولة بوصفها ً
أساسيًا يف النظام العاملي ،ال ميكن استبدال الجيوبوليتيكس مبفهوم
آخر لفهم النظام العاملي ،وإمنا ميكن إضافة العوملة إىل فهم أعمق
وأدق وأصوب لسلوك الدولة والنظام الدويل(.((3
إن جيوبوليتيكس الحرب الباردة كان هويات مكانية شبه ثابتة،
موزعة بني الرأساملية الغربية واالشرتاكية الرشقية ،وكانت التهديدات
من املكان محدودة ،وذات طبيعة معلومة عسكرية وأيديولوجية،
واتخذت الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت اسرتاتيجيات لتاليف
املواجهة املبارشة ،وهو األمر الذي جعل جيوبوليتيك آسيا – أفريقيا
ميادين رصاعات غري مبارشة ،عرب الوكالء( .((3وبانتهاء الحرب الباردة
وتفكك االتحاد السوفيايت ووهن روسيا ،وتك ّون بيئة جيوبوليتيكية
32 John A. Agnew, "The World that Knows No Boundaries: The
Geopolitics of Globalization and Myth of Bordless World," in: D. Conway
& N. Heyman (eds.), Globalization's Dimensions (Lanham, MD: Rowman
& Littlefield, 2003); J. Agnew & S. Corbridge, Mastering Space: Hegemony,
Territory, and International Political Economy (London/ New York:
Routledge,1995).
33 R.L. Sklar, "Post Imperialism: A Class Analysis of Multinational
Corporate Expansion," Comparative Politics, vol. 9, no. 1 (1976), pp. 75-92.
34 Jean-François Gagné, Geopolitics in a Post-Cold War Context: From
Geo-Strategic to Geo-Economic Considerations? (Montréal: Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques, Université du Québec,
2007).
35 J. Loughlinan, "World Power Competition and Local Conflicts in
the Third World," in: R.J. Johnston & P.G. Tayler (eds.), World in Crisis:
Geographical Perspectives (Oxford/ Cambridge, MA: Blackwell,1989).
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جديدة يف رشق آسيا ووسطها ،وتغريات التهديدات الجيوبوليتيكية
التقليدية وأخذها التهديدات األيديولوجية ،ومع أن العدو بعد
الحرب الباردة مل يعد جيوبوليتيك ًيا وأيديولوج ًيا ،فإن الواليات املتحدة
والغرب ابتدعا عد ًوا جدي ًدا ،وهو ما يدل عىل أن الجيوبوليتيكس
بعد الحرب الباردة أكد حقيقة مكنونة ،مفادها أنه "مدرك" يف تصور
صناع القرار عن "اآلخر" ،أو العدو ،ثم يُعقلَن جيوبوليتيكيًا(.((3
ولعجز النظرية الكالسيكية للجيوبوليتيك ،واالسرتاتيجيات
الجيوبوليتيكية للحرب الباردة ،عن سرب مكنون التغيريات الجوهرية
يف البيئة االسرتاتيجية بعد الحرب الباردة ،تدافعت االجتهادات يف ردم
الهوة من مقاربات مختلفة ،وتتسم بأنها يف أجندة قوة ما ،من زاوية
موقع تلك القوة وقدراتها ،والتهديدات التي تحيط بها ،والخيارات
الجيوبوليتيكية املسرية لها .وقد تراكمت دراسات جيوبوليتيكية ملا
بعد الحرب الباردة ،وأخذت طابع "املدرسة" الجيوبوليتيكية العاملية
واإلقليمية ،األمريكية( ((3والروسية( ((3والصينية( ((3ولالتحاد األورويب،
وكذلك املدرسة الجيوبوليتيكية اإلقليمية للقوى اإلقليمية الصاعدة،
كالهند واليابان وتركيا وإيران وإرسائيل .والقضايا التي تتسم بها
هذه املدارس أنها تذهب إىل تقسيم العامل جيوبوليتيكيًا إىل دوائر
أو فضاءات أو عوامل ،وتجعل الدولة ،أو فضاءها اإلقليمي ،محو ًرا
جاذبًا ،وتحلل املزايا اإليجابية والسلبية للمكان والتفاعالت السياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وتدرس التأثريات املتبادلة
بني املحور والقوى الكربى يف السياسة العاملية ،وتقدم الحلول
واالسرتاتيجيات ،ملواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة
أو املحور.
36 G. Digkink, National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride
and Pain (London/ New York: Routledge, 1996), p. 11.
37 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York:
Free Press, 1992); Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1997); H. Kissinger,
Diplomacy (New York: Simon & Schuster, 1994); Z. Brzezinski, The Grand
Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (New York:
Basic books, 1997).
38 Vladimir Kolossov & Rostislav Turovsky, "Russian Geopolitics at
the fin-de-Siècle," Geopolitics, vol. 6, no. 1 (2001); David Kerr, "The New
Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia's Foreign Policy," Europe-Asia
Studies, vol. 47, no. 6 (1995); Andrei Trygankov, "Mastering Space in Eurasia:
Russia's Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up," Communist and
Post-Communist Studies, vol. 36, no. 1 (2003), pp. 101-127.
39 C. Horner, Rising China and Postmodern Fate: Memories of Empire in a
;)New Global Context (Athens/ London: The University of Georgia Press, 2009
M. Leonard, What Does China Think? (New York: Public Affairs, 2008); W.A.
Callaham & E. Barabansteva (eds.), China Orders the World: Normative Soft
Power and Foreign Policy (Baltimore: John Hopkins University Press, 2011).
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رابعا :جيوبوليتيكس القطبية األحادية
ً
لقد وقعت تغريات يف القيمة واألهمية الجيوبوليتيكية والجيوسرتاتيجية
لألقاليم والدول؛ بسبب انهيار قطبية الحرب الباردة واختفاء االتحاد
السوفيايت وتهديده ،وانحسار األيديولوجيا العاملية املاركسية ،وتعمق
غرس العوملة وتقنية املعلومات ،وانتشار األسلحة النووية واإلرهاب،
وأزمة املوارد واملناخ والهجرة وأمن الطاقة .واحتلت الواليات املتحدة
منزلة الصدارة ،بسبب قدراتها االقتصادية والعسكرية والتقنية
والثقافية ،فأصبحت "املحور الجاذب" أو "القطب الواحد".
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ويعطينا صمويل هنتنغتون ( )2008-1927أبعا ًدا كثرية؛ نظام فيه
قوة واحدة ،ولها من القدرات ما تفوق به القوى الكربى األخرى
القوية :روسيا ،والصني ،وأملانيا ،واليابان ،والهند ،وبريطانيا ،وفرنسا،
ولذا فإنه نظام "واحد بني املتعددين"( .((4ومنهم من يجادل بأن
القطبية األحادية "نظام" واقع حقيقة ،بيد أنه نظام مرحلة عابرة،
وذلك أن النظام الدويل مل يألف عدم التوازن؛ لذا سوف ترتنح قوى
التوازن مع الواليات املتحدة للعودة إما إىل القطبية الثنائية وإما إىل
التعددية( ،((4وأن القوى سوف تتوزع بني الدول بصيغة متساوية
أكرث( ،((4وكذلك يرى مجلس االستخبارات القومية األمريكية( .((4وعىل
الرغم من تعذّر إدامة األحادية ،فإن السياسة األمريكية ترمي إىل ثني
أي قوة صاعدة عن منافسة الواليات املتحدة عسكريًا(.((4
إن األحادية األمريكية كانت حقيقة يف السنوات املبكرة ملا بعد
نهاية الحرب الباردة ،فقد كانت "املهيمن القوي" ،وترتب عىل
ذلك حالة نظام دويل ينعم باالستقرار نسبيًا ،وتناقصت الحروب
البينية ،وارتفعت مستويات التنمية ،وتركزت القيادة يف يد الواليات
املتحدة( ،((4ويقدم الواحد "سلعة عامة" تنتفع منها الدول ،ويسلك
سلوك "الراعي" وصاحب املسؤولية عن أمن النظام الدويل واستقراره،
ويستطيع الطرف املهيمن أن يضع قواعد السلوك الدويل ،ويراقب
وظيفة املؤسسات الدولية.

لقد كانت الفرتة  2001-1991شاه ًدا عمل ًيا عىل نظام عاملي أحادي
القطب ،وسارع كثريون إىل متجيده والتفاؤل بنتائجه عىل األمن
واالستقرار والسالم والتنمية ،وزعم فرانسيس فوكاياما ( )-1952أن
العامل كان يدنو من النهاية ،وأن الواليات املتحدة والغرب حققا النرص
يف الحرب الباردة؛ لذا كان النرص دالً عىل "نهاية التاريخ" ،ليضع
الغرب أسس عامل "موحد" جيوبوليتيك ًيا ،وانحرست قيمة األقاليم
ملصلحة "الكل" الجيوبوليتيكية ،واإلذعان لـ "القوة" الواحدة ،واإلميان
بأيديولوجيا صائبة وصالحة "حتميًا" ،ومعصومة بطبيعتها (الليربالية
– الدميقراطية – الرأساملية) ،وأن "الحاكمية" العاملية لها وحدها،
ومتثل املرحلة العليا من تطور البرشية( ،((4وبهذا انتهى االنقسام
الجيوبوليتييك واأليديولوجي ،وأن "املحور" ليس كام كان يظن ماكندر
وسبيكامن وكارل هاوسهوفر ( K. Haushofer )1946-1869منزلة
متنحها الجغرافيا الطبيعية.
Fukyuama.

40

ومع ذلك ،فإن يف وسع املهيمن أن يغري اآلخرين ،وأن يفرض خياراته
عليهم مث ًنا لدوره ،عىل الرغم من أنه ال ميكن أن مييل ذلك بالقوة
يف جميع األحوال؛ ففي عالقاته بالقوى الكربى يواجه مقيدات تكبل
حرية عمله ،ومييل إىل التوافق ،لكن لديه حرية التدخل يف قضايا
41 S. Huntington, "The Lonely Superpower," Foreign Affairs, vol. 78, no. 2
(March-April 1999), pp. 35-49.
42 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs, vol.
70, no. 1 (1990-1991), pp. 23-33; Kenneth Waltz, "The Emerging Structure of
;International Politics," International Security, vol. 18, no. 2 (1993), pp. 44-79
Christopher Layne, "The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will
Rise," International Security, vol. 17, no. 4 (1993), pp. 5-51.
43 Fareed Zakaria, The Post American World (New York: W.W. Norton,
2008).
44 National Intelligence Council, Global Trends 2005: A Transformed
World (Washington, D.C.: U.S. Government Printing House, 2005).
45 The White House, "The National Security Strategy of the United States
of America," 17/9/2002, accessed on 26/4/2020, at: https://bit.ly/2Y7dGyQ
"46 Stephen M. Walt, "American Primacy: Its Prospects and Pitfalls,
Naval War College Review, vol. 55, no. 2 (Spring 2002), pp. 9-22.
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ومجاالت جغرافية عىل نحو أوسع من غريه من القوى( .((4وليس مثة
من يضمن أن املهيمن ال يسلك سلوك "االزدواجية" يف مواقفه من
بعض القضايا ،كالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وليس مثة ما يُطمنئ
عىل عدم انحيازه ،فالعدالة الدولية قد تكون خطابًا لإلغراء وليس
للتطبيق ،إضافة إىل أنه يشرتط الحد من استغاللية اآلخرين بالتحذير
من أن أحادية القطبية تنقل النظام الدويل من احتامل عدم االستقرار
إىل االستقرار ،وبذلك مينح نفسه حق فرض االتفاقيات التي تتساوق
مع مصالحه.
وتعمل القوة "محور الجذب" للمحافظة عىل حالة الوضع القائم
الذي يتواءم مع مقاصدها وقدراتها ،يف وجه تحديات قوى صاعدة
رافضة لتلك الحالة ،إما من طرف قوة ثورة صاعدة وإما من ائتالف
قوى ،فتسعى إلضعاف القوة الواحدة .إن النهوض العلمي للصني
أو التنمية العلمية ليست نزعة ثورية الستبدال الوضع القائم ،وإمنا
لتقليص الهوة بينها وبني الواليات املتحدة ،وتُط ّور روسيا قدراتها
النووية الرادعة لخلق توازن عسكري ،وبتضافر التوازن االقتصادي
أكبال
والعسكري واصطفاف قوى أخرى مع الصني وروسيا يضع ً
عىل حكومة القطب الواحد ،ويحرمها من االنفراد "بالكلية"
"الجيوبوليتيكية ،وهذا ما قد وقع يف وسط آسيا؛ بفضل التعاون
الصيني – الرويس ومأسسته يف منظمة شنغهاي للتعاون التي أُسست
عام .2001
لقد انكمشت قدرة "مركز الجذب" األمرييك خالل مدة وجيزة ،عىل
الرغم من أن بعض السياسيني والدارسني ال يرجح عنده احتامل
أفول "سحر" املحور األمــريك ،فقد أشــارت هيالري كلينتون ،يف
أيلول /سبتمرب  ،2010إىل أن اللحظة األمريكية قد حانت لتؤسس
قواعد صلدة لقيادة أمريكية عقو ًدا مقبلة( ،((4إال أن جمهو ًرا من
الباحثني يرجحون "االنهيار الحتمي" للمحور األمرييك؛ فريى ستيفن
والــت ( )-1955أن النهاية قد اقــربــت( ،((4بل إن هال براندز
( )-1983يشري إىل أن معامل التآكل كانت قد برزت يف السبعينيات(.((5
47 Jack Snyder, Robert Y. Shapiro & Yaeli Bloch-Elkon, "Free Hand
Abroad, Divide and Rule at Home," World Politics, vol. 61, no. 1 (January
2009), pp. 155-187.
48 G. Kessler, "Clinton Declares New Moment in US Foreign Policy
Speech," The Washington Post, 8/9/2010, accessed on 2/3/2020, at:
https://wapo.st/38h3YLE
49 Stephen Walt, Taming American Power: The Global Response to The
U.S. Primacy (New York: W.W. Norton, 2005).
50 H. Brands, Making the Unipolar Moment: U.S. Foreign Policy and the
Rise of the Post-Cold War Order (New York: Cornell University Press, 2016).

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

أما كريستوفر الين ( )-1949فيعتقد أ ّن عمر األحادية قصري(،((5
يف حني يحسب كل من إيكنربي وبروك وهلفورث أن عمرها ليس
بقصري( ،((5لكنها آفلة(.((5
ويقدم أنصار األفول حج ًجا تاريخية ومادية واقتصادية وأخالقية(:((5

•أوالً ،إن تاريخ العالقات الدولية من ويستفاليا  1648إىل الحرب
العاملية الثانية ( )1945-1939يحكم بأن القوة املهيمنة أو
املسيطرة ،أو امل ُسهل ،يف نظام عاملي أحادي القطب مل تعش
طويل ،ومع ذلك مثة من يزعم أن القوة األمريكية ليست كغريها،
ً
(((5
إنها خارج سنن التاريخ ،وإنها قوة طاهرة وفريدة ونزيهة"
ووهبها تاريخها "خصوصية" ليست لقوى أخرى ،وإنها "مجبولة
عىل الخري للبرشية"(.((5

•ثانيًا ،ال ينكر املرء أن الهوة سحيقة وشاسعة بني القدرات
االقتصادية والعسكرية والتقنية األمريكية ،وغريها من القوى
الصناعية الكربى( ،((5ومع ذلك ،فإن ردمها ليس باألمر العيص،
فلقد اتضحت مكامن وهن االقتصاد األمرييك يف األزمة العاملية
 ،2008وتكشفت مواطن إمكانيات القوة االقتصادية للصني
التي نجت من األزمــة العاملية عام  ،1997يف حني اهتزت
االقتصادات الرأساملية(.((5
•ثالثًا ،االدعاء بأن القوى األخرى منتفعة من االقتصاد األمرييك،
فلن تُقدم عىل تحدي هيمنتها ،وأن القوة العسكرية ذات
دور يف تحقيق األمن واالستقرار ،مثل ضامن خطوط النقل

"51 Layne, "The Unipolar Illusion.
52 G.J. Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the
Rebuilding of Order After Major Wars (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2001); Carla Norrlof, America's Global Advantage: US Hegemony and
International Cooperation (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
53 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change
and Military Conflict, 1500 to 2000 (New York: Random House, 1987).
54 Samuel R. Berger, "American Power, Hegemony, Isolationism or
Engagement," The White House, Council on Foreign Relations, 21/10/1999,
accessed on 29/2/2020, at: http://bit.ly/32Om9rj
"55 S.G. Brooks & W.C. Wohlfarth, "American Primacy in Perspective,
Foreign Affairs, vol. 81, no. 4 (2002), pp. 20-33.
56 W.E. Odom & Robert Dujarric, America's Inadvertent Empire (New
Haven: Yale University Press, 2005).
57 C. Layne, "The End of Pax Americana: How Western Decline
Became Inevitable," The Atlantic, 26/4/2012, accessed on 1/3/2020,
at: http://bit.ly/2TtGjm2
58 M. Mastonduno, "Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories
and US Grand Strategies After the Cold War," International Security, vol. 12,
no. 4 (1997), pp. 49-88.

دراسات
المحور الجيوبوليتيكي العربي  -اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي :نحو مقاربة جديدة

البحرية للطاقة والتجارة العاملية ،وأن الواليات املتحدة قد
اتبعت الحذر واالعرتاف باملصالح االسرتاتيجية للقوى األخرى،
كل ذلك يغريها بالرضا بالدور "املهيمن" أو "امل ُسهل" يف إدارة
العالقات الدولية(((5؛ إذ إن الواليات املتحدة ال تلجأ إىل القوة
يف كل سياستها ،وإمنا تعمل لترصيف السياسة الدولية يف إطار
املنظامت الدولية( .((6كام أن الواليات املتحدة مل تنبذ أحالفها
التي أقامتها يف الحرب الباردة ،بهدف احتواء العدو السوفيايت،
واملحافظة عىل االستقرار يف نظام القطبية الثنائية؛ لذا فإنها من
خالل دورها "القائد" يف اسرتاتيجية التحالف تخدم السياسة
الدولية ،فهي بذلك" ،مهيمن" متفق عليه(.((6
لقد تكشفت مقاصد الواليات املتحدة التوسعية وأساليبها
العقابية وابتزازها للحلفاء .إن واشنطن ترفض أن يتبع االتحاد
األورويب سياسة خارجية ودفاعية ،تستجيب للبيئة األمنية
األوروبية بعد الحرب الباردة ،وإن الواليات املتحدة تأخذ
بإجراءات عقابية ملن يتحداها اقتصاديًا ،كام هي عليه الحال
يف عهد دونالد ريغن ( ،)1989-1981عندما أصبحت اليابان
العدو االقتصادي ،وحلت محلها الصني يف إدارة ريغن الثانية.
وإن إدارة أوباما أعاقت انخراط الصني يف التعاون االقتصادي يف
الفضاء اآلسيوي – الهادي.

•راب ًعا ،إن القوة الناعمة األمريكية التي يعول عليها األحاديون،
عىل الرغم من وزن مقوماتها االقتصادية والسياسية واألخالقية
واإلعالمية ونفوذها( ،((6مل تحظ بالرتحيب عند كثري من
الشعوب والقوى .إن القوة الناعمة تواجه تحديات القوة
الناعمة "األيديولوجية" من الصني ،و"الهوية القومية" من
روسيا ،وظاهرة "العدائية" ألمريكا التي مل تطفئها إعالمية القيم
ومناذج السلوك األمرييك (هوليود ،وكوكا كوال ،وهامربغر) ،كام
أن جاذبية القوة الناعمة األمريكية ال تجذب اآلخرين للدوران
يف فلكها.
خامسا ،إن صعود القوى األخرى ،الكربى واإلقليمية ،خري شاهد
• ً
عىل أفول األحادية؛ لقد جذبت الصني إليها املحور االقتصادي،

59 S.W. Walt, The Origins of Alliances (New York: Cornell University
Press, 1997).
60
Malena Britz & Arita Erikson, "The European Security and
Defence Policy: A Fourth System of European Foreign Policy?" Politique
Européenne, vol. 3, no. 17 (2005), pp. 35-62.
61 J.S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World' Only
Superpower Can't Go It Alone (New York: Oxford University Press, 2002).
62 "The World's Biggest Economy: Dating Game," The Economist,
16/12/2010, accessed on 25/2/2020, at: https://econ.st/2woj1WE
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ويجري انتقاله إىل الرشق برسعة ،بسبب صعود الهند وتعزيز
االقتصاد الياباين ودور كوريا الجنوبية وإقليم جنوب رشق آسيا.
لقد كان نصيب الصني من إجاميل الناتج املحيل العاملي  2يف
املئة يف عام  ،1980و 6يف املئة يف عام  ،1995و 15يف املئة يف
عام  .2014أما الهند ،فهو  2يف املئة و 3يف املئة و 6يف املئة ،أما
اليابان فـ  8يف املئة و 9يف املئة و 6يف املئة ،مقارنة بالواليات
املتحدة للسنوات نفسها 22 :يف املئة يف عام  ،1980و 23يف
املئة يف عام  ،1995و 18يف املئة يف عام ( .2014((6إن االقتصاد
الصيني الذي يتساوى مع االقتصاد األمرييك يف بعض املجاالت،
سوف يتخطى الواليات املتحدة ما بني عامي  2019و(،2040((6
بل إن بعضهم يرى أن الصني قد أصبحت حقًا أكرب اقتصاد يف
العامل .وتبدو حالة االقتصاد األمرييك ،مقارنة بالكتل االقتصادية
املتنافسة معه ،أشد وه ًنا وأكرث دوا ٍع للخشية عليه ،ولعل رصاخ
دونالد ترامب الستعادة أمريكا العظمى خري شاهد عىل ذلك.

سادسا ،إن القوة االقتصادية تفيض إىل قوة عسكرية ،ولقد
• ً
ارتفع معدل اإلنفاق العسكري الصيني ،واملصالح االقتصادية
تتوسع جيوبوليتيكيًا ،والقوى الصاعدة تذود عنها يف املناطق
القريبة منها ويف البعيدة( ،((6وتسعى للهيمنة عىل املجاالت
الجيوبوليتيكية اإلقليمية ،بالتدخل أو بالقوة الناعمة ،أو
مرشوع املعوقات أمام السياسة األمريكية(.((6
ويف الجملة ،إن انهيار األحادية أمر حتمي ،تاريخ ًيا وماديًا وسياس ًيا،
ويتمثل السؤال يف :كيف ستكون املشاهد الجيوبوليتيكية ملا بعد
القطبية األحادية؟ وقد اجتهدت الواليات املتحدة يف "إرجاء" الهبوط،
بفضل ما لديها من مكامن وقدرات ،ولكن هذا إىل حني ،أي إنه
مشهد جيوبوليتييك ،تتامزج فيه املعطيات األحادية مع التعددية.
63 M. Jacques, When China Rules the World: The End of the Western
World and the Birth of A New Global Order (London: Allen Lane, 2009); J.J.
Mearsheimer, the Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton,
2001).
64 Ikenberg, After Victory; Zakaria, The Post American World.
65 Jack Snyder, "Imperial Temptation," The National Interest, no. 71
(Spring 2003), pp. 29-40; Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire:
Militarism, Secrecy, and the End of the Republic (New York: Henry Holt,
2004).
66 Stanley Hoffmann, "Clash of Globalizations," Foreign Affairs, vol. 81,
no. 4 (July-August 2002); Peter Katzenstein & Robert Keohane (eds.), AntiAmericanism and World Politics (Ithaca: Cornell University Press, 2007); Z. Sardar
& M.W. Davies, Why People Hate America? (Cambridge: Icon Books, 2002).
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خامسا :المشاهد الجيوبوليتيكية
ً
لعالم ما بعد األحادية
هيكل لنظام عاملي يف
ً
لقد أفــرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة
توزيع القوة ،يختلف عن ذاك الذي ساد يف الفرتة .1991-1945
فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية ،وأصبحت ميادين
جيوبوليتيكية للتنافس عليها بني القوى الكربى .ومن خصائص هذه
املحاور :املوقع واملوارد والقضايا والقوى اإلقليمية الفاعلة والتهديد
والتوازن واالستقرار ومصالح القوى الخارجية فيها والعواقب السلبية
واإليجابية عىل تلك املصالح ،وتتباين املحاور يف هذه الخصائص.

 .1نسق  Hلتوزيع القوة
يف مقاربتنا ،يأخذ نسق توزيع القوى الكربى الرئيسة هيئة حرف
( Hباللغة اإلنكليزية) .الضلع األول هو الفضاء املحيطي
اآلسيوي – الهادي ،والضلع الثاين هو الفضاء املحيطي األطليس،
والضلع الرابط بينهام نطلق عليه "اليابسة" أو الرب.
يقع عىل الضلع األول كل من الواليات املتحدة وروسيا واليابان
والصني والهند ،وعىل الضلع الثاين يقع كل من الواليات املتحدة
وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا .وعىل الرغم من أن روسيا وأملانيا
ليستا عىل سواحل األطليس مبارشة ،فإن لروسيا قدرة الوصول إليه
عرب البلطيق ،وأملانيا تصله عرب املانش .وللهند والصني قدرة الوصول
إىل املحيط الهادي عرب بحر الصني واملحيط الهندي .ويقع عىل الضلع
األول أربع قوى نووية ،والخامسة اليابان غري نووية ،ويقع عىل
الضلع الثاين أربع قوى نووية ،والخامسة أملانيا غري نووية .إن هذه
القوى متثل أكرب االقتصادات العاملية ومقومات العوملة واالقتصاد
السيايس العاملي ،ولديها قاعدة صناعية متقدمة ،وإن كانت متفاوتة
يف املستوى التقني والبحثي ،إىل جانب الدفاع والقوة البرشية.
تتباين معايري األهمية الجيوبوليتيكية لألقاليم من حيث العدد
واألولوية ،ويف الحسابات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية
واألمنية للقوى الكربى املتصارعة ،واملنافسة عىل القوة والهيمنة،
وكذلك يف فرتات زمنية مختلفة ،بحسب توزيع القوى يف النظام
الدويل ،أدرك صناع القرار السيايس واالسرتاتيجي والثقافة االسرتاتيجية
للقوى الكربى .لقد روج ماكندر أطروحة أهمية أوراسيا من معايري
املوقع والقدرات والدرس التاريخي ألربعة قرون ،والحضارة والثقافة
األوروبية يف مقابل الرشقية ،وكذلك مصالح اإلمرباطورية الربيطانية
والتهديدات املتمثلة يف اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية األملانية.
وتتغري أهمية املعايري مع التطورات يف القضية العسكرية ونظام
التسلح واالسرتاتيجية.
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يف هذا السياق ،نركز عىل ثالثة معايري أساسية :الجيودينية – ثقافية
(اإلسالم) ،والقوى اإلقليمية (القومية) ،والجيو-اقتصادية (الطاقة).
إن هذه املعايري ال يتحىل بها مجتمعة أي إقليم يف العامل ،وتأثرياتها
من جميع القوى تكون يف ضل َعي حرف  ،Hوهي ذات دينامية
مميزة ،وذات آفاق إقليمية ودولية .ونفرتض أن االستقرار يف النظام
العاملي يتأثر بالتطورات يف أحد املعايري ،أو اثنني منها ،ويكون عىل
أشده أخطا ًرا وتكلفة عندما تجتمع م ًعا .والسيطرة عىل هذه املعايري
تعطي القوة املسيطرة مكانة يف الصدارة والقيادة والهيمنة يف النظام
العاملي .ونرى أن السياسة األمريكية واسرتاتيجيتها منذ الحرب عىل
أفغانستان ،يف أعقاب أحداث  11سبتمرب ،وغزو العراق واملوقف من
إيران ،مقاربة شاملة للتصدي النحسار الهيمنة األمريكية ،ليس بهدف
املحافظة عىل الهيمنة ،وإمنا لـ "إبطاء" االنحدار ،واستيعاب العواقب
والتكلفة ،أو استعدا ًدا لالستيطان يف نظام عاملي متعدد األطراف،
وهذا هو الراجح لدينا ،أو للمراهنة عىل أن عافية القوة األمريكية
احتامل ممكن.
إن الدول يف محور اليابسة غري متكافئة يف قيمة األهمية املحورية،
وإن قيمة "السلعة العامة"( ((6للطاقة ،لكل من السعودية والعراق
وإيـران والجزائر ،أكرب من تركيا وباكستان واليمن .وقيمة مرص
واليمن أكرب من الجزائر والعراق من حيث املوقع .تقع مرص عىل
مدخل إىل
ً
البحر األبيض املتوسط ،وتسيطر عىل قناة السويس وتعترب
أفريقيا ،وتقع اليمن عىل مضيق باب املندب ،ممر الطاقة والتجارة
العاملية .والقيمة العسكرية لباكستان وتركيا ومرص والسعودية
وإيران أكرب من العراق والجزائر وأفغانستان.
تتمتع بعض دول اليابسة بأكرث من قيمة "سلعة عامة"؛ فرتكيا محور
إقليمي اقتصادي وعسكري ،وموقع وأيديولوجيا ،ولباكستان أهمية
عسكرية وأيديولوجية وليس اقتصادية ،ويجتمع يف السعودية أهمية
موقع واقتصاد وتسلح وأيديولوجيا .أما إيران ،يف قضية انتشار
األسلحة النووية ،فأشد أهمية يف األخطار من باكستان النووية،
فعليًا ،املتوازنة مع الهند النووية .واألهمية األمنية واأليديولوجية
والتهديد لألصولية يف أفغانستان والسعودية وباكستان وإيران أكرب
من السودان ومرص وبنغالديش .وال تتساوى دول اليابسة يف أهمية
الرصاعات والنزاعات اإلقليمية.
67 S.L. Burg & Paul S. Shoup, The War in Bosnia Herzegovina: Ethnic
Conflict and International Intervention (London/ New York: M.E. Sharp, 1999).
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 .2الهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي
األوروبي  -األطلسي
إن اليابسة متثل فضاء جيوبوليتيك ًيا ذا أهمية جيوسرتاتيجية وجيو-
اقتصادية؛ لبقاء هيمنة القوى الكربى ،وإلبطاء انحسارها وتراجعها
وتلطيفه ،بني الفضاءات العاملية الجيوبوليتيكية األخرى .إن الفضاء
مجال جيوبوليتيكيًا للتنافس ،ولقد كان
األورويب – األطليس ليس ً
كذلك منذ عام 1945؛ إذ إنه محصن بـ "الناتو" ،وروسيا لن تجرؤ
عىل فتح جبهة تهديدات لألمن األمرييك – الغريب هناك .وإن وسط
أوروبا ورشقها ،وكذلك الدول البلطيقية السوفياتية السابقة ،انضمت
إىل حلف "الناتو" ،ومل تعد هناك منطقة عازلة ما بني األطليس
وأوراسيا الروسية ،ومن املتوقع أن تنضم أوكرانيا إىل حلف "الناتو".
إن استقاللية أوروبا يف سياسات الدفاع والخارجية ستح ّجم دور
الواليات املتحدة يف األقاليم ،ويف السياسة الدولية( ،((6وأوروبا
باستقالليتها ال ميكن أن تصطف مع الواليات املتحدة يف كل قضية،
وإمنا ستزن مواقفها مع ما يوائم املصالح األوروبية ،وستقدم خيارات
بديلة من السياسات األمريكية ،وأطراف النزاعات سوف تتجه إىل
أوروبــا لحل خالفاتها ،وليس دامئًا إىل الواليات املتحدة .ونظام
التحالف األورويب – األطليس سوف ينرشخ ،وهو ما يتيح لروسيا
االستفادة منه باملناورة عىل الطرفني ،إضافة إىل أن االتحاد األورويب
سينافس الواليات املتحدة يف مناطق مصالحها ،وال سيام يف البحر
األبيض املتوسط والرشق األوســط؛ ألنها مناطق أو "أحزمة أمن
واستقرار حول أوروبا" ،كام أن التطورات السياسية واالقتصادية
واألمنية أصبحت تصيب أوروبا مبارشة أكرث من الواليات املتحدة،
كالهجرة( .((6وكذلك ،فإن االتحاد األورويب سوف يسعى إىل تطوير
عقيدة أمنية وعسكرية ،ال تتامثل مع عقيدة "الناتو" التي تطورت
يف الحرب الباردة عىل أسس أمريكية؛ ألنها القوة املحور واملركزية يف
الفضاء األورويب – األطليس( ،((7وهو ما قد يقود إىل صدام بني "أوربة"
الناتو و"أمركة" الناتو ،وهذا غري مرحب به أمريكيًا(.((7
ويف الجملة ،إن الخشية من انحسار "املحورية" األمريكية ،أو القيادة
يف الفضاء األورويب – األطليس ،ليس لها من أسباب حقيقية سوى
"68 Giovanna Bone, "The EU's Military Doctrine: An Assessment,
International Peace Keeping, vol. 11, no. 3 (2004), pp. 439-456.
69 John Schindler, "A European Union Army Is a Terrible Idea," The
Federalist, 16/3/2015, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/2wnB1QY
70 Mike Field, "Talbott Defines U.S. Central Asia Policy," The Gazette,
4/8/1997, pp. 1-7.
71 Jim Nichol, "Central Asia: Regional Developments and Implications
for U.S. Interests," Congressional Research Service, no. 7-5700, 21/3/2014.
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التي يراد منها تحجيم اإلبقاء عىل "األمركة" والنزعة إىل "األوربة" .إن
تداخل املصالح بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ،وبقايا التهديد
السوفيايت بهوية روسية ،يطمئنان واشنطن بأنها إذا مل تهيمن فإنها
تقود .ومن خيارات الواليات املتحدة تعزيز هيمنتها عىل اليابسة،
لتقييد النزعة االستقاللية "لألوربة" ،فلقد قادت الواليات املتحدة
الحملة ضد داعش (الجيو-إسالمية) يف اليابسة ،ويرست أمن الطاقة
(جيو-اقتصاد) لليابسة.

 .3أهمية وسط آسيا
إن وسط آسيا والقوقاز وأوراسيا هو الفضاء الذي تربز فيه أكرث القيود
واملكبالت لتقدم الهيمنة والقيادة األمريكية مبارشة؛ لذلك ،ومن
املقاربات للتغلب عىل ذلك مقاربة إحكام السيطرة عىل اليابسة
املجاورة للفضاء الذي تشاركه يف كثري من القضايا الجيو-إسالمية
والجيو-اقتصادية .ولقد ظهرت الفرص الكثرية يف إثر تفكك االتحاد
السوفيايت ،وحصول دول وسط آسيا عىل استقاللها ،وتيه روسيا
وانشغالها مبشاكلها الداخلية ،والبحث عن هوية ما بعد سوفياتية،
وكذلك معضلة تشكيل هوية جديدة لدول وسط آسيا بعد قرنني
من السيطرة الروسية القيرصية والسوفياتية ،وتلكؤ الصني يف القدوم
إىل فضاء فراغ القوة ،عرثت الواليات املتحدة عىل فرصها؛ فنشطت
لتشجيع استقاللية هذه الدول ،ودعم الليربالية واالنفتاح عىل اقتصاد
السوق ،واالنخراط يف العوملة .وكان هدف أمريكا إقصاء الصني من
دور أسايس ،وغلق النوافذ أمام عودة روسيا إىل األقاليم ،وكذلك
مواجهة التيارات اإلسالمية املناهضة للوجود األمرييك ،يف الوقت الذي
كانت واشنطن تزعم فيه أن مساعي الهيمنة األمريكية يف وسط آسيا
تواجه تحديات ال نظري لها يف األقاليم األخرى ،وال سيام "اليابسة"،
عىل صعيد وجود قوتني كربيني :روسيا والصني ،وقوة إقليمية "إيران".
ولروسيا مزايا عىل أمريكا ،تتمثل يف وجود إرث سوفيايت ووجود سكان
روس ،وتصدير نفط هذه املنطقة إىل العامل عرب أنابيب روسية ،إضافة
وإجامل ،فإن النظم السياسية تحايك النموذج
ً
إىل حضور عسكري.
(((7
شبه املركزي الرويس  .إن بني يدي روسيا والصني خيارات ملواجهة
الهيمنة األمريكية وإيهانها يف وسط آسيا( ،((7ليس لديهام مثلها يف
72 Roger Kanet & L. Homarc, "The US Challenge to Russian Influence in
Central Asia and Caucasus," in: Roger Kanet (ed.), Russia: Remerging Great
Power (New York: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 173-194.
73 Lena Jonson, Russia and Central Asia: A New Web of Relations
;)(London: Royal Institute for International Affairs/ Chatham House, 1998
Craig Oliphant, "Russia's Role and Interests in Central Asia," Safer World
(October 2013), accessed on 26/4/2020, at: https://bit.ly/2yO1lF2; Bertil
Nygren, The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy Towards the
CIS Countries (Abingdon, UK: Routledge, 2007).
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إقليم "اليابسة" ،والقوتان ال تريدان إقصاء أمريكا ،وإمنا التوازن
معها يف إطار التعددية( ،((7وليس من مصلحتهام التحالف ضدها،
وإذا كانت رغبة روسيا ومصلحتها أقوى ،فإن الصني لن تتورط .إن
التحالف يجلب األمن إىل روسيا ،وليس إىل الصني؛ ألن أمريكا سوف
تعاقبها يف الفضاء اآلسيوي – الهادي األهم من وسط آسيا.
وتسعى الواليات املتحدة إىل استثامر الخالفات الروسية – الصينية،
وخلق مثلث عالقات عىل غرار ما كان قامئًا يف الحرب الباردة بعد
عام  .((7(1970بيد أن العالقات بني البلدين تتعزز كلام حاولت أمريكا
إيجاد نفوذها يف اإلقليم ،وأصبحت تتأسس عىل رشاكة اسرتاتيجية(،((7
واستغلت الصني مبادرة بوتني لـ "التمحور يف الرشق"( ،((7يف حني تشجب
"التمحور يف الرشق" ألمريكا؛ ألن يف ذلك غايات توكيد "املحورية"
األمريكية يف فضاء آسيا – الهادي ،أما التمحور الرويس فهو من أجل
توكيد التعددية(((7؛ ذلك ألن للهند واليابان واالتحاد األورويب مصالح يف
إقامة عالقات مع املنطقة ألهمية الطاقة .والصني ال تنافس روسيا أمنيًا
أو للهيمنة ،وإمنا لالطمئنان إىل الوصول إىل الطاقة .وتحذر الصني من
وجود أمرييك يف األقاليم؛ ألن يف ذلك خلق طوق احتواء لها الستكامل
االحتواء يف فضاء آسيا – الهادي( ،((7والصني لديها حاجة جيوبوليتيكية
للوصول إىل غرب أوروبا لـ "التمحور يف الغرب" ،عرب طريق الحرير من
وسط آسيا(((8؛ لذلك ُسويت الخالفات الحدودية( ،((8وجرى التعاون يف
مجال التسلح( .((8إن استدامة التنمية السلمية تستدعي نظام التعددية.
74 Alexey Malashenko, The Fight for Influence: Russia in Central Asia,
Carnegie Mosco Center, 10/12/2013.
75 Bahvna Dave, "Resetting India's Engagement in Central Asia: From
;)Symbols to Substance," RSIS, Report Policy (January 2016

(عمن :دار آمنة
كاظم هاشم نعمة ،الهند يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة ّ
للنرش ،)2014 ،الفصل السادس.
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Valeria Talbot (ed.), Turkey: Toward Eurasian Shift? (Milano:
Ledizioni-LediPublishing, 2018).
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Order (London/ New York: Routledge, 2015).
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79 Vasily Koshin, "Why Russia Pivot to China: Was All Talk and
little Action," The Moscow Times, 1/6/2016, accessed on 2/3/2020, at:
http://bit.ly/2wiSIBi
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وخالصة القول إن حظوظ أمريكا يف الهيمنة والقيادة يف وسط آسيا
ضعيفة ،ومصلحة روسيا( ،((8ومصلحة الصني( ((8تكمنان يف نظام
التعددية ،وتشاركهام إيران املعارض اإلقليمي لوجود أمرييك ،وكذلك
كل من الهند( ((8واليابان( ،((8واالتحاد األورويب( .((8ومع ذلك ،فمنذ
 11سبتمرب بات ألمريكا نفوذ وحوارات ،لتثبيت االستقرار ،ولتقليص
االنعكاسات السلبية عىل انحدار قوتها وهيمنتها ونفوذها ،لكنها غري
قادرة عىل تعطيل انحسارها ،أمام دور القوة العظمى الثانية G2
الصني ،وروسيا التي تتعاىف تدريجيًا يف استعادة دور القوة الكربى
الذي يبدأ من إقليم وسط آسيا.

 .4الهيمنة في آسيا  -الهادي
تظل الواليات املتحدة القوة املهيمنة يف رشق آسيا .لكن الصني،
وكام يبدو من خطواتها ،باتت الرشيك التجاري األول ألغلب دول
اإلقليم ،وأكرب املصدرين إليه ،بتحفيز العالقات االقتصادية معه
عرب اتفاقيات تجارة حرة ،وقد رشعت يف إقامة مؤسسات إقليمية
للتعاون يف املجاالت املالية والتجارية لتنافس نفوذ أمريكا وتقلصه
يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،فتعاونت مع دول املركز
األوروبية ،وأرست قواعد مرصف التنمية الجديد ،وأنشأت الصني
مرصف االستثامر اآلسيوي يف البنى التحتية ،توظف قوتها االقتصادية
باإلغراء والعقاب ملن يتعاون معها أو ضدها .والتاريخ شاهد عىل
أن القوة االقتصادية قاعدة للقوة العسكرية ،والصني ال تختلف عن
غريها ،عىل الرغم من الخطاب السيايس الصيني الزاعم بأنها قوة
مل تعرف الكولونيالية واالستعامر لآلخرين ،وأن الثقافة السياسية
الصينية ُمحبة للسالم(.((8
إن الحالة املتحركة للبيئة االسرتاتيجية يف اإلقليم آلت إىل الجدل
يف مصري الهيمنة ،والدور والنفوذ األمريكيني ،وخيارات درء حقيقة
83 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Treaty
of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's
Republic of China and Russian Federation," 24/7/2001, accessed on 1/3/2020,
at: http://bit.ly/2VDT68e
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Charles Clover, "Russia Resumes Advanced Weapons Sale
to China," Financial Times, 3/11/2016, accessed on 1/3/2020, at:
https://on.ft.com/2Tb62k1
(عمن :دار آمنة
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للنرش.)2014 ،
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أن عملية انحسار الهيمنة األمريكية واقعة ،وال خالف يف ذلك ،عىل
الرغم من الخطاب السيايس والجدل األكادميي .ونرى أن إدامة
هيمنة منقوصة أمريكية أيرس عىل الواليات املتحدة يف هذا اإلقليم.
أولً  ،ألسباب أمريكية تتمثل يف تدخلها للذود عن هيمنتها ،ثانيًا ،أن
املتحدي ليس بذي عزم وقدرة عىل إزاحة خصمه.
يذهب دارسون أمريكيون إىل أن أمريكا غري قادرة عىل ترجمة قوتها
إىل نفوذ ،وأن نفوذها ليس رضورة إلعفاء العامل من الفوىض ،وأن
الهيمنة خطاب سيايس لتسويغ أهداف وتح ّمل أعباء( ،((8وأن أمريكا
"حتى اليوم تبقى مهيمنة يف رشق آسيا"( ،((9بيد أن الصني "سوف
تزيح الواليات املتحدة ،بوصفها مهيم ًنا إقليم ًيا اقتصاديًا وسياس ًيا يف
الزمن القريب"( ،((9وكذلك فإن أمريكا تواجه الصني بوصفها متحديًا
رئيسا وليست قوة كربى ،كام يف وسط آسيا ،وللواليات املتحدة
ً
حلفاء ما زالوا ملتزمني بتعهداتهم األمنية ،كاليابان وكوريا الجنوبية
وأسرتاليا وتايوان ،إضافة إىل وجود عسكري كبري( ،((9كذلك فإن أغلب
دول اإلقليم تتسلح من الواليات املتحدة.
إن صعود الصني إىل ذروة النفوذ والهيمنة مرهون بقيود ذاتية
وإقليمية وخارجية ،وعىل الصينيني إدراك أن ليس لديهم فلسفة
نظام عاملي وهيكله وآلياته الستبدال النظام الليربايل الغريب(،((9
عىل الرغم من مقدمات فكرية عن عامل كل يشء فيه متسا ٍو تحت
بديل من االستعالء
الشمس والسلم ،عوضً ا عن الحرب ،واالحرتام ً
(((9
الحضاري( ،((9وال تزال الصني غري قادرة عىل عرض القوة عامل ًيا ،
وتعتمد ،أيضً ا ،عىل االقتصاد األمرييك وفضاء آسيا – الهادي ،وتفتقر
 89كاظم هاشم نعمة ،القوة الوسطى يف النظرية والتطبيق :كوريا الجنوبية يف السياسة
(عمن :دار آمنة للنرش ،)2015 ،الفصل الرابع.
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إىل القوة الناعمة املؤثرة ،وتضع بقاء النظام السيايس يف أولوية
أجندتها؛ لذلك فهي ال تغامر(.((9
أما خارج ًيا ،فإن الصني مل تجذب إليها الدول األساسية يف اإلقليم ،ومن
مصلحتها إبقاء الوضع القائم بالتكيف معه وليس باستبداله ،وللصني
نزاعات إقليمية مع بعض دول الجوار ،والصني ال تقدم "سل ًعا عامة"
غري االقتصاد ،وتحتاج إىل القبول بدورها من جريانها( ،((9كالهند التي
وقفت أمام صعود الصني قو ًة دولية.

 .5الهيمنة في "اليابسة"
إن القيمة واألهمية لجيوبوليتيك "اليابسة" تنبعان من "املركزية"
الجيوبوليتيكية التي تتمتع بها .إنها تقع يف مركز ثالثة فضاءات
جيوبوليتيكية ،ذات صلة بصوغ النظام العاملي والهيمنة عليه،
باستثناء فضاء أمريكا الالتينية ،وهي :الفضاء األورويب – األطليس،
والفضاء األورايس – وسط آسيا ،والفضاء اآلسيوي – الهادي.
وما اليابسة سوى حلقة الوصل ج ًوا وب ًرا وبح ًرا ،وهي "محور" منفتح،
معزول بدرجة ما ،وترتبط اليابسة مع وسط آسيا
ً
وليس مغلقًا أو
– األوراسيا ب ًرا ،ومع األورويب – األطليس بح ًرا ،وكذلك مع اآلسيوي
– الهادي.
إن بيئة ما بعد الحرب الباردة أفرزت تغريات اسرتاتيجية ،أسبغت عىل
اليابسة مزايا ليست موجودة عىل نحو مرتابط يف بقية الفضاءات،
ومن أهمها قضايا السياسة العاملية .إن األحادية القطبية والنظام
طويل؛ إذ انتهيا مع  11سبتمرب ،وبات
ً
العاملي الجديد مل يدوما
التنافس عىل تكوين النظام الدويل سمة بارزة ،كام اتضح ،ولليابسة
أهمية ،إىل جانب "املركزية" الجيوبوليتيكية :الطاقة ،واأليديولوجيا
اإلسالمية السياسية ،والهيمنة اإلقليمية (القومية) .وال نعرث عىل
فضل عن توافق عىل أن تتجمع القضايا
مثلها يف الفضاءات األخرىً ،
الثالث يف حالة واحدة (إيران) و(السعودية) ،أو اثنتان مثل القومية
واأليديولوجيا اإلسالمية السياسية (تركيا) .ومن هذا املنطلق كان
ملرص دور قبل عام  ،1967ثم هزل.
لقد تأسس نظام الهيمنة األمريكية بعد عام  1945عىل ثالث ركائز:
القوة الشاملة ،ومنظومة القيم الليربالية – الرأساملية ،والعدو
"96 Mark Beeson, "China Achieving Hegemony Is Easier Said Than Done,
;Eastasia Forum, 13/7/2016, accessed on 29/2/2020, at: http://bit.ly/3cl02wQ
Loren Thomson, "Five Reasons China Would not be A Big Threat to
America's Global Power," Forbes, 6/6/2014, accessed on 25/2/2020, at:
http://bit.ly/2TwRdY7
97 Cooper.
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يف الفضاءات الثالثة .وبعد عام  1991تغريت املعادلة جوهريًا(((9؛
تعاظمت القوة الشاملة لتصبح الوحيدة يف النظام العاملي ،وشاعت
أنوار منظومة القيم ،واعتربها فوكوياما نهاية املنظومة العاملية
التي دان لها التاريخ ،وتشتت العدو السوفيايت وهزل وتاه ،وقبعت
روسيا تشكو من ِمحنها التي رأى كثريون ،مثل "األطلسيني" الروس،
أن الحضن الغريب مأواهم( .((9وتعالت أصوات "الحرب الصليبية"؛
من أجل نرش الدميقراطية والرأساملية يف مناطق الفراغ يف القوة،
وال سيام يف اليابسة حيث تسود النظم الرجعية املحافظة العسكرية.
ومن جهة أخرى ،دعا الواقعيون إىل بسط الهيمنة من خالل إقامة
نظام دويل جديد يتمحور عىل القطبية األمريكية.
يف  11سبتمرب أُخذت الواليات املتحدة بغتة ،وانكشف الوهن يف
بعض رشائط الهيمنة ،واتضحت الحقيقة الجيوبوليتيكية الجديدة
"اليابسة" ،وما تنطوي عليه من أبعاد وأخطار عىل املصالح األمريكية
وأمنها والهيمنة عىل قيادة النظام الدويل .إن  11سبتمرب عدو جديد
يخلف عدو الحرب الباردة( ،((10إنه ليس عد ًوا ميثل دولة ونظا ًما
سياس ًيا وحدو ًدا جغرافية معرتفًا بها ،بل إنه عدو يجسد تهديدات
غري تقليدية( ،((10واسرتاتيجية قوة غري متامثلة( ،((10وله أيديولوجيا،
وينترش عىل جيوبوليتيك عاملية ،وتنتمي إليه أمم كثرية ،عدو ال يقود
كتلة أو حلفًا ،كام كان االتحاد السوفيايت ،وال يشكل مركز قرار ،بل
تعدد املراكز ،وال يؤمن بالردع املؤكد واملتبادل بل بالتعرض ،وال يأخذ
بالتوازن بل بالتفوق ،وال ميتلك أجندة اسرتاتيجية واضحة ،ويعتمد
التكتيك ،وال ينطلق من األعىل إىل األسفل ،بل من األسفل إىل األعىل،
ويؤمن بحتمية النرص ،ومعايري الخسارة واألخطار مرنة ،والعاقبة
للفعل يف اآلخرة ،وليس الربح املادي املبارش ،وإن فعله ردة فعل عىل
خلق عدو ،اإلسالم السيايس(.((10
لقد كان ألحداث  11سبتمرب انعكاسات كثرية ذات صلة "مبحورية
اليابسة" الجيوبوليتيكية يف العامل ،لقد تجىل فيها إخفاق أمريكا يف
98 Beeson; Thomson.
99 Iskandar Rehman, "Keeping the Dragon at Bay: India's Counter;containment of China in Asia," Asian Security, vol. 5, no 2 (2009), pp. 114-141
David Scott, "The Greater Power Game Between India and China: The Logic
of Geography," Geopolitics, vol. 13, no. 1 (2008), pp. 1-26.
"100 G.J. Ikenberry, "Rethinking the Origins of American Hegemony,
Political Science Quarterly, vol. 104, no. 3 (1989), pp. 387-394.
 101كاظم هاشم نعمة ،روسيا والرشق األوسط بعد الحرب الباردة :فرص وتحديات
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
102 S.J. Blank, "Rethinking Asymmetric Threats," Strategic Studies
Institute of the US Army War College (2003).
103 Ruger Barnett, Asymmetrical Warfare: Today's Challenge to U.S.
Military Power (Virginia: Brassy's Inc., 2003).
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إحكام قبضتها للهيمنة عىل النظام العاملي ،وهذا ما دفع أمريكا إىل
تعزيز قدراتها العسكرية لعرض القوة؛ بهدف استعادة الصدقية فيها
عامل ًيا( .((10وكان نصيب اليابسة من هذا يفوق التصور والتوقع .وقد
أسقطت األحداث ،من جهة ،االطمئنان املبكر بعد الحرب الباردة
بأن الهيمنة األمريكية "حقيقة واقعة" ،وأن أمريكا هي املحور الجديد،
وهو األمر الذي حشد التأييد الداخيل ملساندة تثبيت الهيمنة.
ومن جهة أخرى ،ف ّندت األحداث رشعية املحور والهيمنة األمريكية؛
لذلك سعت أمريكا إىل استعادة الرشعية يف إرساء هيمنتها بهدف
اجتثاث تهديدات غري تقليدية ،مثل "القاعدة" وغريها من املنظامت
الجهادية واملسلحة اإلسالمية "اإلرهاب العاملي" .وقد أعطى اإلرهاب
العاملي من اليابسة الرشعية ألمريكا للجوء إىل القوة من دون قيود،
كام حصل يف الهجوم عىل أفغانستان .وأخرست األحــداث نقاد
اسرتاتيجية التورط عسكريًا يف الخارج ،وعضدت دعاة نرش القوات
األمريكية يف اليابسة وخارجها لتعزيز الهيمنة إقليميًا وعامليًا .وذهبت
السياسة األمريكية إىل تهويل ظاهرة اإلسالم السيايس املسلح ،مع أنه
كان ينمو ويتسع جيوبوليتيكيًا؛ من أجل أن تحشد الرأي العاملي
والتأييد لسياسة الهيمنة والقيادة ،طاملا أن أهداف اإلرهاب ال تقترص
عىل املصالح األمريكية ،بل الغربية أيضً ا( .((10ولقد أفلحت واشنطن
يف حشد ستني دولة تحت قيادتها ملحاربة اإلرهــاب( .((10إن من
أهداف الهيمنة مواجهة االنكشاف االسرتاتيجي األمني واالقتصادي
والقيمي األمرييك وردعه ،وقد وثقت اتجاهات عدة بأن بيئة ما
بعد الحرب الباردة أوصدت أبواب االنكشاف ومنافذه ،فال توجد
قوة كربى ،أو مجموعة الصني وروسيا ،تضاهي القدرات العسكرية
األمريكية ،وال قوة ناعمة تتحدى منظومة القيم الليربالية الدميقراطية
الرأساملية الغربية األمريكية.
إن أحداث  11سبتمرب ف ّندت منطق هذه الفرضية ،فلقد أصبحت
أمريكا منكشفة عامليًا ،ملحاربة اإلرهاب ،ويف ذلك منطق الهيمنة ،ألن
الرد عىل الرضبات والتدخل األمرييك يخلق "حلقة مفرغة"؛ انتشار
لبسط الهيمنة يرتتب عليه ردات فعل من اإلرهاب ،وهذا بدوره
104 J. Gershman, "Is Southeast Asia the Second Front," Foreign Affairs,
vol. 81, no. 4 (2002), pp. 60-74.
105 D. Byman & J. Shapiro, "Be Afraid. Be A little Afraid: The Threat of
Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq," Foreign policy
at Brookings, Policy Paper, no. 34 (November 2014), accessed on 1/3/2020,
at: https://brook.gs/2Tn9uqQ
106 Todd S. Purdum, "10 Asian Nations Join with the US in Pledge to
Fight Terrorism," The New York Times, 2/8/2002, accessed on 20/2/2020, at:
https://nyti.ms/3al8A4Z
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يستدعي التدخل يف كل ركن من اليابسة وبقية األقاليم :وسط آسيا
وجنوب رشق آسيا ،أي تعزيز الهيمنة انطالقًا من اليابسة(.((10
إن جل تهديدات األقاليم الجيوبوليتيكية يقع يف نسق املنافسات بني
القوى الكربى ،يف نظام توازن القوى التعددي ويف الحرب الباردة.
بيد أن تهديدات نطاق اليابسة ،كام متثل يف اإلرهاب العاملي ،تقع
خارج نطاق التنافس ،وقد كان بوتني أول من تخاطب مع بوش
وسخّر األجواء الروسية ،أول مرة ،لتكون ممرات للعمليات األمريكية،
ومل يؤجج عليه معارضة دول وسط آسيا ،بل أجاز لها أن ترحب
بقواعد أمريكية .وقد أيدت الصني الحملة األمريكية ،ومل تقلق عىل
وجود أمرييك يف مجال نفوذها يف وسط آسيا .إن التنافس يف فضاء
آسيا – الهادي هو بني الواليات املتحدة والصني بهدف الهيمنة ،ويف
وسط آسيا بني الصني وروسيا والواليات املتحدة ،ويف أمريكا الالتينية
ال يوجد تنافس حقيقي وكذلك يف األورويب – األطليس.
إن الهيمنة عىل اليابسة أكرث الحلول استجابة لدواعي املواجهة
مع اإلرهاب ،والقضاء عىل تهديداته ،وتستطيع أمريكا يف اليابسة
"اجتثاث" اإلرهاب ،بالتصدي لجذوره الفكرية الفلسفية املدنية ،ففي
اليابسة املنابع التاريخية والرتاثية التي ال مثيل لها يف الدول اإلسالمية
خارج اليابسة ،أو يف الدول األجنبية التي فيها جاليات إسالمية كبرية.
ويف اليابسة تتمكن أمريكا من ترتيب تحالفات وائتالفات ثنائية
وجامعية ضد اإلرهاب ،ويف وسعها النشاط عىل مستوى التكوين
الثقايف والرتبية الدينية إلعادة صوغ املفاهيم والقيم لنرشها يف العامل
اإلسالمي كذلك .إن بعض دول اليابسة ،قبل السعودية "الوهابية"
وكذلك مؤسسة األزهر يف مرص متثل مرجعية ذات صدقية إسالمية
عامليًا .ومن خالل عملية االستبدال والغرس ،تضع أمريكا اللبنات األوىل
للتعاطف والتفهم والرضا بالقيم الغربية – األمريكية يف املستقبل،
وهذا من رشوط االستجابة والتواؤم مع الدول املهيمنة والقائدة.
لقد أصبحت اليابسة معيار تقسيم العامل( ،((10من منظور القوة
املهيمنة ،إىل نصفني :الذين "معنا" والذين "ضدنا" عرب الوعيد
والتخويف ،أو بــاإلغ ـراء( ،((10أو "بالحرب االستباقية" .وتختلف
107 Ivan Eland, "Does U.S. Intervention Overseas Bread Terrorism? The
Historical Record," Cato Institute, Foreign Policy Briefing, no. 50, 17/12/1998.
108 Mylven Leffler, "September 11 in Retrospect: George W. Bush Grand
Strategy Reconsidered," Foreign Affairs, vol. 90, no. 5 (September/ October
2011); Anthony Cordesman, "The Lessons and Challenges of September 11The New '9/11'," CSIS, 9/9/2011, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/3aiBhPU
109 Trevor Thrall & Eriö Geopner, "Step Back: Lessons for U.S. Foreign
Policy from the Fail War on Terror," Cato Institute, Policy Analysis, no. 814,
26/6/2017.

التقييامت يف صواب هذه العقيدة االسرتاتيجية وفالحها( .((11ومع
ذلك تبقى الخيار الراجح للهيمنة عىل اليابسة أكرث مام هي راجحة
يف أقاليم أخرى( ،((11ومعها القوة الناعمة.

 .6القوى اإلقليمية في "اليابسة"
لقد دأبــت القوى اإلقليمية يف اليابسة عىل استغالل التنافس
األمرييك – السوفيايت خالل الحرب الباردة ،وهذا ما وضع الصعوبات
أمام هيمنة أمريكية ،وكانت تركيا وباكستان والسعودية وإيران يف
جبهة الواليات املتحدة ،واقرتبت مرص والعراق وسورية والجزائر
تنافسا
وليبيا من االتحاد السوفيايت آنذاك ،وشهدت الحرب الباردة
ً
بني القوى اإلقليمية ،ما بني مرص والعراق يف الخمسينيات ،يف نطاق
جامعة الدول العربية ،والعرب وإرسائيل ،ومرص وإيران ،والعراق
وإيران ،والسعودية والعراق ،والسعودية وإيران ،واتسمت املنافسة
بخصائص الحرب الباردة اإلقليمية (عربية – غري عربية) و(عربية –
عربية) ،وتكونت ائتالفات ثنائية ومتعددة األطراف (تركيا وإيران
وإرسائيل) ضد مرص ،والسعودية وإيران يف الستينيات والسبعينيات
ضد العراق يف الخليج العريب .وكانت االئتالفات متحركة بحسب
القضايا يف سياسة األقاليم.
لقد برزت قضايا وقوى إقليمية يف املنطقة بعد الحرب الباردة أكرث
تعقي ًدا مام ألفته الحرب الباردة .ومثّلت استعادة إيران عافيتها
االقتصادية إيذانًا بتطوير قدراتها العسكرية وتحدي الوجود األمرييك
يف الخليج العريب ،وتصدرت الدفاع عن القضية الفلسطينية ،ومثلام
سعى الشاه للهيمنة عىل الخليج العريب والنفوذ اإلقليمي ،بدعم
من الواليات املتحدة ،عىل أساس رشعية تاريخية ،فإن إيران ما بعد
الخميني تسعى للهيمنة .لكن من خالل أيديولوجيا إسالمية ،بوصفها
خطابًا سياسيًا ،تسترت خلفها عىل نيات توسعية ،يف البحرين( ،((11ومجال
نفوذ ،يف سورية ولبنان والعراق واليمن ،واتخذت من املذهبية هوية
قومية ،تتحدى بها القومية العربية والقومية الرتكية أو العثامنية
110 Peter Juul, "9/11's Impact on Conservative Foreign Policy: Little Has
Changed, Preventive War Is Still Favoured," Centre for American Progress,
9/9/2011, accessed on 1/3/2020, at: https://ampr.gs/3cnciwS
111 "Attack Saddam and Let History Judge, Says Rumsfeld," The Daily
Telegraph, 21/8/2002; Toby Harnden, "Bush Will Attack Alone If Need Be,
Says Perel," The Telegraph, 9/8/2002.
"112 Mohsin M. Milani, "Iran's Post Cold Policy in the Persian Gulf,
International Journal, vol. 49, no. 2 (Spring 1994), pp. 328-354.
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الجديدة( .((11وتصاعد دور السعودية يف السياسة العربية بعد أفول
النارصية ،واتفاق كامب ديفيد يف عهد السادات ،واألزمات الداخلية
املرصية يف أعقاب الربيع العريب .وأعطت السعودية وجهة التوجه
القومي العريب صوب إيران؛ ألسباب أيديولوجية مذهبية – شيعية،
ولتحديات إيران يف الخليج العريب ،وانسجا ًما مع الصيغة السعودية
لحل القضية الفلسطينية :األرض مقابل السالم ،والتطبيع بدفع من
الواليات املتحدة ،وخروج العراق من الساحة باالحتالل األمرييك،
وانشغال األقطار العربية بالقضايا القُطرية وليس القومية ،وانفرط
عقد التامسك والتعاون العريب ،ونشبت خالفات وانشقاقات بينية،
وتكونت محاور إقليمية وعربية .واستغلت إرسائيل البيئة الجديدة،
فاقرتبت من العرب واقرتبوا منها ،يف خطوات تطبيع رسية وعلنية.
لقد برزت يف اليابسة عداوات إضافية ،قومية ومذهبية ،واحتدمت
نزاعات حرب بـــاردة( ،((11وحــروب بالوكالة( ،((11والذت القوى
اإلقليمية مستعينة بالقوى الخارجية :أمريكا وروسيا والصني واالتحاد
األورويب ،وهي القوى التي ليس بينها تعاون أو تكافؤ يف املصالح
واألهداف واالسرتاتيجيات ،ويرست بيئة الحرب الباردة اإلقليمية
والعربية – العربية أسباب تعزيز الهيمنة األمريكية عىل اليابسة(،((11
فأول ،مل يتقدم طرف خارجي من املتحدين ضد الهيمنة األمريكية
ً
ملساندة القوى املضادة لها ،كام أن روسيا والصني تحذران من االنخراط
يف حرب باردة يف اليابسة( ،((11ثانيًا ،إن أمريكا تحول دون تراكم قوة
خصومها ونفوذهم يف اإلقليم ،وقد اقترص دعم روسيا لسورية عىل
جزء منها عىل مصالح روسية ،ويف إيران اكتفت باالعرتاضات عىل
العقوبات ،لكنها صوتت ملصلحتها يف مجلس األمن .ثالثًا ،إن أمن
مصالح الخصوم الخارجيني منكشف أمام التهديد والفعل األمريكيني؛
فالصني تعتمد عىل أمن الطاقة األمرييك يف الخليج العريب واملياه
الدولية ،وروسيا منكشفة أمام تقلبات أسعار النفط التي تؤثر فيها
سياسة الطاقة السعودية التي تستجيب للضغوط األمريكية .راب ًعا،
113 Anoushirvan Ehteshami, "The Foreign Policy of Iran, Durham
University Online," in: Raymond Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami
(eds.), The Foreign Policies of Middle East States (Boulder, CO: Lynne
Rienner, 2009), pp. 261-280.
114 Ruth H. Santini, "A Regional Cold War in the Middle East and
in North Africa: Regional Security Complex Theory Revisited," The
International Spectator, vol. 52, no. 4 (2017), pp. 93-111.
"115 D.L. Byman, "Why Engage in Proxy War? State's Perspective,
Brookings, 21/5/2018, accessed on 1/3/2020, at: https://brook.gs/32DuMVn
116 Alex Marshall, "From Civil War to Proxy War Past History
and Current Dilemmas," Small Wars and Insurgencies, vol. 27, no. 2
(2016), pp. 183-195.
 117يُنظر :نعمة ،نقد االسرتاتيجية الصينية.
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إن الجربوت العسكري األمرييك ال يزال سائ ًدا ،ومل تحقق روسيا سوى
خطوات محدودة يف بيع منظومة الدفاع الصاروخي إليران وتركيا،
خامسا ،إن مفاتيح معظم النزاعات
ومن املحتمل للسعودية وقطر.
ً
يف اإلقليم يف يد واشنطن ،سواء القضية الفلسطينية أم املسألة النووية
اإليرانية ،والخالفات الخليجية ،وكذلك الحرب يف سورية ،وليس أمام
سادسا،
القوى الخارجية األخرى غري التكيف مع الخطوات األمريكيةً .
إن هيكل األمن اإلقليمي يبنيه املهيمن من دون الحاجة إىل تعددية
دولية ،فمقرتح الناتو العريب – األمرييك ركيزة إضافية لتعزيز أسس
الهيمنة .ساب ًعا ،تدير واشنطن هيمنتها من خارج اإلقليم وداخله .يف
حني أن إرسائيل وكيل دائم ،والسعودية قد ألفت دور الوكيل منذ
تأسيسها ،وتزداد عالقة الراعي والوكيل مع التهديد اإليراين والتطلع
إىل دور قيادي يف اليابسة قوميًا ودينيًا .وأخ ًريا ،إن القوى الخارجية
فرصا يف سياسة اإلقليم ،والقوى اإلقليمية ليس من مصلحتها
تغتنم ً
استبدال هيمنة أمريكا بغريها ،وإمنا االقرتاب من القوى الخارجية؛
بهدف تنوع املسارات وتقليص االعتامدية عىل املهيمن.
لقد ظهرت مقيدات وحدود للهيمنة األمريكية يف اليابسة .لكنها لن
تدفع أمريكا إىل العدول عن هدف الهيمنة( ،((11وإمنا تجعلها تلجأ إىل
بدائل أخرى لتعزيزها( .((11لقد متردت إيران عىل أمريكا ،وانسحبت
أمريكا من العراق ،وقلصت وجودها يف أفغانستان ،ومتلملت أنقرة
من السياسة األمريكية ،واستنجدت بتحالف دويل ضد "داعش"،
وأغفلت تعلقها مببدأ نرش الدميقراطية والحريات وحقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،عززت وجودها العسكري يف الخليج العريب ،وزادت من
بيع األسلحة إىل بعض الدول ،وتوسع نفوذها يف التأثري يف اليابسة
الداخلية للدول يف اإلقليم( ((12لكونها القوة املهيمنة ،وليس من قوة
أخرى تستطيع أداء دور الوسيط يف النزاعات ،كذلك الذي بني العرب
وإرسائيل ،أو تستطيع أن توازن أو ترجح كفة عىل أخرى للمحافظة
عىل استقرار الوضع القائم .وبهذه السياسات تواجه أمريكا تحديات
تآكل هيمنتها عامليًا.
118 Yahia Sadowski & Fareed Mohamedi, "Decline (But Not Fall) of
US Hegemony in the Middle East," Middle East Research and Information
Project, Middle East Report, no. 220 (Fall 2001), accessed on 2/3/2020, at:
http://bit.ly/2uLgi9v
119 Samer Bakkour, "Dynamics of Middle East Peace Process in the Era
of US Hegemony 1950-2000," Journal of International and Security Studies
(CEJISS), vol. 10, no. 2 (September 2016).
120 M. Cox, "Whatever Happened to American Decline? International
Relations and the New United States Hegemony," New Political Economy, vol.
6, no. 2 (2001), pp. 311-340.

دراسات
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 .7الطاقة والهيمنة في اليابسة
إن تاريخ "النفط" يف العالقات الدولية تاريخ نزاعات وحروب
بني القوى(((12؛ ألهميته يف بناء القوة الوطنية والعالقة بني النفط
والجيوبوليتيك ،وإن لعرص ما بعد الحرب الباردة نظ ًريا يف القرن
السابق يف التنافس والرصاع للهيمنة عىل "مصادر املوارد" ،بهدف
السيطرة يف النظام الدويل ،والنفط له قيمة وأهمية ال نظري لها(.((12
والنفط يف اليابسة له أهمية كربى؛ ألنه أكرب مستودع ومنتج عىل
اليابسة ،وللعالقة بني السيطرة عليه وسياسة القوى الكربى يف االقتصاد
السيايس العاملي والسياسة الدولية( .((12لقد هرعت الواليات املتحدة
إىل إخضاع طاقة وسط آسيا وحوض قزوين تحت نفوذها ،وسعت
إلخراج روسيا من نفوذها( ،((12وتقليص فرص الصني يف التنافس عىل
الطاقة .لكنها مل تحقق الهيمنة لتصبح املهيمن العاملي عىل طاقة
الفضاءين الجيوبوليتيكيني (وسط آسيا وقزوين) ويف اليابسة( ،((12وقد
حرصت اإلدارات األمريكية عىل الهيمنة عىل طاقة الخليج العريب،
فقد كان الرئيس جيمي كارتر ( )1981-1977قد أعلن عام 1980
أن أي فعل من قوة معادية ملنع الوصول إليه سوف يعترب عدوانًا
عىل املصالح الحيوية ،ويقابَل بكل الوسائل الرضورية ،ومل يحد رئيس
بعده عن ذلك( .((12ويرى س .بيرت أن حرب الخليج عام  1991كانت
أول حرب من أجل السيطرة عىل النفط ،وعىل نطاق عاملي بعد
الحرب الباردة(.((12
إن طاقة اليابسة عامل حاسم يف السيادة يف النظام الدويل ،ويرى
هنتنغتون "أن أهم النزاعات الرئيسة بني الواليات املتحدة والقوى
121 D. Yrgin, the Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power
(New York: Simon Schuster, 1991).
122 M. Klare, Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's
Petroleum Dependency (London: Penguin Books, 2005).
123 S. Peters, "Coercive Western Energy Security Strategies: 'Resource
War's' as a New Threat to Global Security," Geopolitics, vol. 9. no.1 (2004),
pp. 187-212.
124 E. Wishnick, "Russia, China, and the United States in Central Asia:
Prospects for Great Powers Competition, Cooperation in the Shadow if the
Georgian Crisis," Strategic Studies Institute of the US Army War College
(February 2009).
125 M. Iqbal & M.K. Afridi, "New Great Game in Central Asia: Conflict,
Interests, and Strategies of Russia, China and the United States. Dialogue,
vol. 12, no. 3 (2017), pp. 230-244.
126 M. Klare, "The New Geography of Conflict," Foreign Affairs, vol. 80,
no. 3 (2001), pp. 49-61.
127 S. Peter, Coercive Western.
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الكربى من املحتمل أن تكون حول القضايا االقتصادية( ،((12وفيها
تحسم مسألة الصدارة ،بفضل السيطرة عىل جيوبوليتيك الطاقة(.((12
والرأي عند د .هافر "أن الذي يسيطر عىل الرشق األوسط يسيطر
عىل سدادة النفط العاملي ،والذي يسيطر عىل سدادة النفط العاملي
يستطيع السيطرة عىل االقتصاد العاملي ،عىل األقل يف املستقبل
القريب"( .((13ومع تناقص اعتامد أمريكا عىل نفط اليابسة ،وتوكيد
استقالليتها الطاقوية واحتامل تحويلها إىل مص ّدر( ،((13فإن قبضتها
ستصبح أشد إحكا ًما أمام عطش اقتصادات عظمى صاعدة ،وهي:
الصني والهند واليابان وأوروبا الغربية وكوريا الجنوبية .إن السيطرة
عىل نفط اليابسة تق ّوي فرص أمريكا يف التنافس مع نفط وسط آسيا –
حوض قزوين ،وتعزز السيطرة عىل املستهلكني ،وتؤمن والء الحاكمني
يف اإلقليم .إن الطاقة يف اليابسة متثل "املركز الجيوبوليتييك للطاقة،
وسوق النفط العاملية مرتبطة بالسياسة يف اليابسة ،والواليات املتحدة
القوة الوحيدة القادرة عىل التحكم فيها وإدارتها ،والعالقة بني أمريكا
والسعودية عامل مهم يف منافع البرتودوالر.
"إن واح ًدا من األشياء األساسية التي فعلها السعوديون تأريخ ًيا" ،كام
رصح السفري األمرييك السابق يف السعودية للجنة داخل الكونغرس،
ّ
"إضافة إىل الصداقة مع الواليات املتحدة ،إرصارهم عىل أن يبقى
تسعري النفط بالدوالر؛ لذلك ،فإن يف وسع الخزانة األمريكية أن تطبع
دوال ًرا وتشرتي نفطًا ،وهذه ميزة ليس ألي بلد آخر مثلها"(.((13
ويرتتب عىل هذا طلب غري حقيقي عىل الدوالر ،تطبع أمريكا دوال ًرا
لتبقى الثقة بالتعامل بالدوالر ،وبالنظام االقتصادي السيايس العاملي.
يدرك صناع القرار وكثريون من املعنيني بالدراسات االسرتاتيجية ،أن
قدرة الواليات املتحدة عىل املحافظة عىل الصدارة يف النظام العاملي
تواجه تحديات من القوى الكربى ،ملشاركتها يف تدبريه ،ويدركون
أيضً ا أن النظام الدويل سائر نحو التعددية عامليًا وإقليميًا ،سواء يف
وسط آسيا وروسيا والصني وأمريكا واليابان والهند واالتحاد األورويب،
وتحت سقف منظمة شنغهاي ومن خارجها ،ويف فضاء آسيا – الهادي
تتنافس الواليات املتحدة والصني عىل الدور ولديهام بوادق اليابان
128
"S. Huntington, "Why Only International Primacy Matters,
International Security, vol. 17, no. 4 (1993), pp. 68-83.
"129 Philippe Le Billon, "The Geopolitical Economy of 'Resource Wars',
Geopolitics, vol. 9, no. 1 (2004), pp. 1-28.
130 D. Haver, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press,
2005), p. 19.
131 Elizabeth Rosenberg, "Energy Rush: Shale Production and US
National Security," Center for a New American Security (February 2014),
accessed on 27/2/2020, at: http://bit.ly/2TheY7H
132 S. Nixon, "Wha 's That in Euros?" The Spectator, 17/10/2003.
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والهند واالتحاد األورويب ،وأن اليابسة املحور الجيوبوليتييك األكرث
أهمية يف هيكلة النظام الدويل ما بني الهيمنة األحادية والتعددية
القطبية من دون بقية املحاور .إن أوراسيا أصبحت تعددية ،وكذلك
آسيا – الهادي ،ومل تخرس أمريكا منزلة املهيمن" أو "القائد" عامليًا ،فإذا
خرست اليابسة ستكون نهاية القرن األمرييك .إن يف اليابسة خصائص
تسعف انحسار الهيمنة األمريكية ،وهو أمر حتمي ،فموقعها يتوسط
الفضاءات الجيوبوليتيكية املحورية ،األورويب – األطليس ،ملا بعد عام
 ،1945وأوراسيا ،املاكندرية التقليدية ،وآسيا – الهادي ،ويف اليابسة
آليات لبلوغ هدف وإدامة الهيمنة وتقليل التكلفة وتحديد األخطار:
التهديد العاملي والقوى اإلقليمية املتصارعة ،والطاقة .وأمريكا وحدها
تحتكر قدرة تدبر العنارص الثالثة :العسكرية واالقتصادية والسياسية،
لكنها قدرة غري معصومة.
"إن الذي يسيطر عىل محور اليابسة يتحكم يف املحاور األخرى،
والذي يتحكم يف املحاور يسيطر عىل العامل" ،فمحور اليابسة هو
الحلقة املفقودة.

سرام /راذآراذآ

المراجع
العربية
نعمة ،كاظم هاشم .الصني يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة.
طرابلس ،ليبيا :أكادميية الدراسات العليا.2010 ،
________ .القوة الوسطى يف النظرية والتطبيق :كوريا الجنوبية يف
عمن :دار آمنة للنرش.2015 ،
السياسة اآلسيويةّ .
________ .الهند يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة .عامن:
دار آمنة للنرش.2014 ،
________ .اليابان يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة .عامن:
دار آمنة للنرش.2013 ،
________ .روسيا يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة .عامن:
دار آمنة للنرش.2014 ،
________ .روسيا والرشق األوسط بعد الحرب الباردة :فرص
وتحديات .الــدوحــة /بــروت :املركز العريب لألبحاث ودراســة
السياسات.2016 ،
________ .نقد االسرتاتيجية الصينية حيال الدول العربية .عامن:
دار آمنة للنرش.2018 ،

األجنبية
Agnew J. & S. Corbridge. Mastering Space: Hegemony,
Territory, and International Political Economy.
London/ New York: Routledge, 1995.
Al Ubaydli, Omar. "Iran's Threat to Block Hormoz: A
Game Theory Model Analysis." The London School
of Economics and Political Science. 16/5/2016. at:
http://bit.ly/2IaZ3Bi
Al-Rasheed, Madowi. "Saudi Arabia and the Quest
for Regional Hegemony." Hurst. 19/7/2016. at:
http://bit.ly/32OdQM9
Bakkour, Samer. "Dynamics of Middle East Peace
Process in the Era of US Hegemony 1950-2000." Journal
of International and Security Studies (CEJISS). vol. 10, no.
2 (September 2016).

25
Brooks, Stephen G. & William C. Wohlforth. W.C.
World Out of Balance: International Relations and the
Challenge of American Primacy, Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2008.
Brzezinski, Z. The Grand Chessboard: American Primacy
and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic
books, 1997.
Buckley, Mary & Robert Singh. The Bush Doctrine
and the War on Terrorism: Global Responses, Global
Consequences. London/ New York: Routledge, 2012.
Burg, S.L. & Paul S. Shoup. The War in Bosnia
Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention. London/ New York: M.E. Sharp, 1999.
Burn, Nicholas et al. (eds.). The World Turned Upside
Down: Maintain America's Leadership in Dangerous Age.
Colorado: Aspen Strategy Group, 2017.
Buzan, Barry. "Will the Global War on Terrorism Be the
New Global War?" International Affairs. vol. 82, no. 6
(2006).
Byers, Michael. "Terrorism: The Use of Force
and International Law after 11 September."
International & Comparative Law Quarterly. vol. 51,
no. 2 (2002).
Byman, D. & J. Shapiro. "Be Afraid. Be A little Afraid: The
Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in
Syria and Iraq." Foreign Policy at Brookings. Policy Paper.
no. 34 (November 2014). at: https://brook.gs/2Tn9uqQ
Byman, Daniel L. "Why Engage in Proxy War?
State's Perspective." Brookings. 21/5/2018. at:
https://brook.gs/32DuMVn
Callahan, W.A. & Elina Barabansteva (eds.). China
Orders the World: Normative Soft Power and Foreign
Policy. Baltimore: John Hopkins University Press, 2011.

دراسات
 نحو مقاربة جديدة: اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي- المحور الجيوبوليتيكي العربي

Barnett, Roger. W. Asymmetrical Warfare: Today's
Challenge to U.S. Military Power. Virginia: Brassy's
Inc., 2003.
Berger, Samuel R. "American Power, Hegemony,
Isolationism or Engagement." The White House.
Council on Foreign Relations. 21/10/1999. at
http://bit.ly/32Om9rj
Biddle, Stephen D. "American Grand Strategy after
9/11: An Assessment." Strategic Studies Institution (April
2005). at: http://bit.ly/2wdJRku
Bill, James A. "The Politics of Hegemony: The United
States and Iran." Middle East Policy. vol. 8, no. 3
(Fall 2001).
Billon, Philippe Le. "The Geopolitical Economy of
'Resource Wars'." Geopolitics. vol. 9, no. 1 (2004).
Blank, Stephen J. "Rethinking Asymmetric Threats."
Strategic Studies Institute of the US Army War College
(2003).
Blouet, B.W. Geopolitics and Globalization in the
Twentieth Century. London: Reaktion Books, 2001.
Bone, Giovanna. "The EU's Military Doctrine: An
Assessment." International Peace Keeping. vol. 11, no. 3
(2004).
Brands, H. Making the Unipolar Moment: U.S. Foreign
Policy and the Rise of the Post-Cold War Order. New York:
Cornell University Press, 2016.
Brenner, Michael. "The CFSP Factor, A Compromise of
United States and French Strategies." Cooperation and
Conflict. vol. 38, no. 3 (2003).
Britz, Malena & Arita Erikson. "The European Security
and Defense Policy: A Fourth System of European
Foreign Policy?" Politique Européenne. vol. 3, no. 17
(2005).
Brooks, S.G. & W.C. Wohlfarth. "American Primacy in
Perspective." Foreign Affairs. vol. 81, no. 4 (2002).

ددعلالا
راذآراذآ/ سرام

26

Esposito, J. & D. Moghad. Who Speaks for Islam? What
A Billion Muslims Think. New York: Simon & Schuster,
2008.

Cohen, Saul B. "Global Geopolitical Change in PostCold War Era." Annals of Association of American
Geographers. vol. 81, no. 4 (1991).

Fetwies, C. Psychology of Superpower: Security and
Dominance in U.S. Foreign Policy. New York: Columbia
University Press, 2018.

Conde. Alexander De et al. (eds.). Encyclopedia of
American Foreign Policy. New York: Scribner, 1978.

Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man.
New York: Free Press, 1992.
Gaffney, Henry H. Lucio Martino & Daniel J. Whiteneck.
"A Nuclear Armed Iran's Impact on Global Security."
Center for Naval Analysis. Centro Militare Di Studi
Strategici Roma. no. 11 (2005). at: http://bit.ly/3cnspKU
Gagné, Jean-François. Geopolitics in Post-Cold
War Context: From Geostrategic to Geo-economics
Considerations. Montréal: Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques, Université du
Québec, 2007.
Gerace, Michael P. "Between Mackinder and Spykman:
Geopolitics, Containment, and After." Comparative
Strategy. vol. 10, no. 4 (1991).
Gershman, J. "Is Southeast Asia the Second Front."
Foreign Affairs. vol. 81, no. 4 (2002).
Glaster, C.L. & R.A. Kelanic (eds.). Crude Srtrategy:
Rethinking the US Military Commitment to Defend
Gulf Oil. Washington D.C.: Georgetown University
Press, 2012.
Gravel, Mike. The Pentagon Papers: The Senator Gravel
Edition. Boston, MA: Beacon Press, 1971.
Gray, Colin S. "Nicholas John Spykman, The Balance
of Power, and International Order." Journal of Strategic
Studies. vol. 38, no. 6 (2015).
________. "In Defense of the Harland: Sir Halford
N´Mackinder and His Critics a Hundred Years On."
Comparative Strategy. vol. 23, no. 1 (2004).

Conway, D. & N. Heyman (eds.). Globalization's
Dimensions. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003.
Copper, John F. "America's Asia Pivot: What does it
Mean and will it Succeed?" East Asian Policy. vol. 6, no.
2 (2014).
Cordesman, Anthony H. "The lessons and Challenges
of September 11-The New '9/11'." CSIS. 9/9/2011. at:
http://bit.ly/3aiBhPU
Corinin, Audey Kurth. "How Al-Qaida Ends: The
Decline and Demise of Terrorist Groups." International
Security. vol. 31, no. 1 (2006).
Cox, Michael. "Whatever Happened to American
Decline? International Relations and the New United
States Hegemony." New Political Economy. vol. 6, no. 2
(2001).
Dave, Bhavna. "Resetting India's Engagement in Central
Asia: From Symbols to Substance." RSIS. Policy Report
(January 2016).
Denoon, David (ed.). China: The United States, and the
Future of Central Asia, New York/ London: New York
University Press, 2015.
Digkink, Gertjan. National Identity and Geopolitical
Visions: Maps of Pride and Pain. London/ New York:
Routledge, 1996.
Eland, Ivan. "Does U.S. Intervention Overseas Bread
Terrorism? The Historical Record." Cato Institute.
Foreign Policy Briefing. no. 50. 17/12/1998.
Ellis, S. & A. Fuller. "Iranian Nuclear Aspirations and
Strategic Balancing in the Middle East." Middle East
Policy. vol. 22, no. 2 (2015).

27

دراسات
 نحو مقاربة جديدة: اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي- المحور الجيوبوليتيكي العربي

Immerman, Richard & Petra Goedde (eds.). The Oxford
Handbook of Cold War. Oxford: Oxford University
Press, 2013.

Hallams, Ellen. "From Crusader to Exemplar: Bush,
Obama and the Reinvigoration of America's Soft Power."
European Journal of America Studies. vol. 6, no. 1 (2011).

Iqbal, M. & M.K. Afridi. "New Great Game in Central
Asia: Conflict, Interests, and Strategies of Russia, China
and the United States." Dialogue. vol. 12, no. 3 (2017).

Harris, Sturt. "China's Regional Policies: How Much
Hegemony." Australian journal of international Affairs.
vol. 59, no. 4 (2005).

Jacques, M. When China Rules the World: The End of
the Western World and the Birth of a New Global Order.
London: Allen Lane, 2009.
Johnson, Chalmers. The Sorrows of Empire: Militarism,
State Secrecy, and the End of the Republic. New York:
Henry Holt, 2004.
Johnston, R.J. & P.G. Tayler (eds.). World in Crisis:
Geographical Perspectives. Oxford/ Cambridge, MA:
Blackwell, 1989.
Jonson, Lena. Russia in Central Asia: A New Web of
Relations. London: Royal Institute of International
Affairs, 1998.
Juul, Peter. "9/11's Impact on Conservative Foreign
Policy: Little Has Changed, Preventive War Is Still
Favoured." Centre for American Progress. 9/9/2011. at:
https://ampr.gs/3cnciwS
Kaczmaski: Relations in the Post Crisis International
Order. London/ New York: Routledge, 2015.
Kagan, Robert. the World America Made. New York:
Alfred Knopf, 2012.
Kanet, Roger (ed.). Russia: Remerging Great Power.
New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Haver, D. The New Imperialism. Oxford: Oxford
University Press, 2005.
Headline Goal 2010. Brussels. 17/5/2004. at:
http://bit.ly/3cooRYD
Hinnebusch, Raymond & Anoushiravan Ehteshami
(eds.). The Foreign Policies of Middle East States. Boulder,
CO: Lynne Rienner, 2009.
Hohnson, Lynden B. The Vantage Point: Perspectives on
the Presidency 1963-1969. New York: Holt Rinehart and
Winston, 1969.
Horner, C. Rising China and Postmodern Fate: Memories
of Empire in a New Global Context. Athens/ London: The
University of Georgia Press, 2009.
Huntington, S. "The Lonely Superpower." Foreign Affairs.
vol. 78, no. 2 (March-April 1999).
Huntington, S. "Why Only International Primacy
Matters." International Security. vol. 17, no. 4 (1993).
________. The Clash of Civilizations: The Debate.
New York: Siomon & Schuster, 1997.
Ikenberg, G.J. After Victory: Institutions, Strategic
Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.

Kaplan, Robert. "The Revenge of Geography." Foreign
Policy. no. 172 (May/ June 2009).

________. "Rethinking the Origins of American
Hegemony." Political Science Quarterly. vol. 104, no. 3.
(1989).

Kapstein, E.B. & M. Mastanduna (eds.). Unipolar Politics:
Realism and State Strategies after Cold War. New York:
Columbia University Press, 1999.

________. Michael Mastanduno & William
C. Wohlforth. "Unipolarity, State Behavior and Systemic
Consequences." World Politics. vol. 61, no. 1 (2009).

ددعلالا
راذآراذآ/ سرام

28

Lawrence, Susan. "U.S.-China Relations: An Overview
of Policy Issues." CRS. Report for Congress. 1/8/2013. at:
http://bit.ly/39rLklC

Katzenstein, Peter. & Robert Keohane (eds.). AntiAmericanism and World Politics. Ithaca: Cornell
University Press, 2007.

Layne, Christopher. "The Unipolar Illusion: Why New
Great Powers Will Rise." International Security. vol. 17,
no. 4 (1993).

Kaul, Inge et al. Providing Global Public Goods: Managing
Globalization. New York: Oxford University Press, 2003.

Leffler, Mylven. "September 11 in Retrospect: George W.
Bush Grand Strategy Reconsidered." Foreign Affairs. vol.
90, no. 5 (September/ October 2011).
Leonard, M. What Does China Think? New York: Public
Affairs, 2008.
Lesson, P.T. & Andrea M. Dean. "The Democratic
Domino Theory: An Empirical Investigation." American
Journal of Political Science. vol. 53, no.3 (2009).
Leverett, Flynt. & H.M. Leverett. "The United States and
the Middle East's New Cold War." The International
Spector. vol. 45, no. 1 (2010).
Lind, Jennifer. "Life in China's Asia: What Regional
Hegemony Would Look Like." Foreign Affairs. vol. 97,
no. 2 (March-April 2018).
Liu, Ying. "Strategic Partnership or Alliance: SinoRussian Relations from Constructive perspective." Asian
Perspective. vol. 42, no. 3 (2018).
M. Flournoy (ed.). QDR 2001: Strategy Driven Choice for
American Security. Washington, DC: National Defence
University Press, 2001.
Mackinder, Halford J. "The Round World and the
Winning of the Peace." Foreign Affairs. vol. 21, no. 4
(1943)

Ken Booth &Tim Dunne (eds.). World in Collision: Terror
and the Future of Global Order. New York: Palgrave
Macmillan, 2002.
Kennan, George. American Diplomacy: 1900-1950.
Chicago: University of Chicago Press, 1969.
Kennedy, P. The Rise and Fall of the Great Powers:
Economic Change and Military Conflict, 1500 to 2000.
New York: Random House, 1987.
Kerr, Davisd. "The New Eurasianism: The Rise of
Geopolitics in Russia's Foreign Policy." Europe-Asia
Studies. vol. 47, no. 6 (1995).
Khrushchefm, Nikita. Khrushchev Remembers. Boston,
MA: Little Brown, 1970.
Kissinger, H. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994.
Klare, M. "For Oil and Empire? Rethinking the War with
Iraq." Current History. vol. 102, no. 662 (March 2003).
Klare, M. "The New Geography of Conflict." Foreign
Affairs. vol. 80, no. 3 (2001).
________. Blood and Oil: How America's Thrust for Petrol
Is Killing US. London: Hamish Hamilton, 2004.
________. Blood and Oil: The Dangers and Consequences
of America's Petroleum Dependency. London: Penguin
Books, 2005.

________. "The Geographical Pivot of History." The
Geographical Journal. vol. XXIII, no. 4 (April 1904).

Kolossov, Vladimir. & RostislavTurovsky. "Russian
Geopolitics at the fin-de-siecle." Geopolitics. vol. 6, no. 1
(2001).

Mackinder, Halford. Democratic ideals and Reality. With
additional papers. New York: Norton,1962.

Krauthammer, Charles. "The Unipolar Moment." Foreign
Affairs. vol. 70, no. 1 (1990-1991).

29

دراسات
 نحو مقاربة جديدة: اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي- المحور الجيوبوليتيكي العربي

Nicholas, Jim. "Central Asia: Regional Developments and
Implications for U.S. Interests." Congressional Research
Service. no. 7-5700. 21/3/2014.

________. Democratic Ideals and Reality: A Study
in the Politics of Reconstruction. London: DIANE
Publishing, 1942.

Norrlof, Carla. America's Global Advantage: US
Hegemony and International Cooperation. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010.

Malashenko, Alexey. "The Fight for Influence: Russia in
Central Asia." Carnegie Mosco Center. 10/12/2013.

Nye, J.S. The Paradox of American Power: Why the World'
Only Superpower Can't Go It Alone. New York: Oxford
University Press, 2002.
Nye, Joseph. Obama's Pacific Pivot. Cambridge, MA:
Belfer Center - Harvard Kennedy School, 2011.

Marsden, Chris. "Europe Moves Towards Independent
Military Role." WSWS. 5/6/1999. at: http://bit.ly/38bvw5a
Marshall, Alex. "From Civil War to Proxy War Past
History and Current Dilemmas." Small Wars and
Insurgencies. vol. 27, no. 2 (2016).

Nygren, Bertil. The Rebuilding of Greater Russia: Putin's
Foreign Policy Towards the CIS Countries. Abingdon,
UK: Routledge, 2007.

Mastonduno, M. "Preserving the Unipolar Moment:
Realist Theories and US Grand Strategies After the Cold
War." International Security. vol. 12, no. 4 (1997).

Odom, W.E. & Robert Dujarric. America's Inadvertent
Empire. New Haven: Yale University Press, 2005.

Mearsheimer, John. "Back to the Future: Instability in
Europe after the Cold War." International Security. vol.
15, no. 1 (1990).

Oliphant: role and interests in Central Asia." Safer World
(October 2013). at: https://bit.ly/2yO1lF2
O'Tuathail, G. et al. Geopolitics. London/ New York:
Routledge, 2003.
Parker, W.H. Mackinder: Geography as an Aid to
Statecraft. Oxford: Clarendon, 1982.
Paterson: Cold War: American Foreign Policy Since 1945.
Massachusetts: Addison Wesley, 1978.
Peter, S. "Coercive Western Energy Security Strategies:
Resource War's as a New Threat to Global Security."
Geopolitics. vol. 9, no. 1 (2004).
Posen, Barry R. "Commands of the Commons: The
Military Foundations of US Hegemony." International
Security. vol. 28, no. 1 (2003).
Pottbohm, Thomson & Silke Thomson-Pottebohm.
"The UK, Germany and ESDP: Developments at the
Convention and the IGC." German Politics. vol. 13, no. 4
(2004).

________. The Tragedy of Great Power Politics. New York:
W.W. Norton, 2001.
Mederios, Evan. "Strategic Hedging and the Future of
Asia-Pacific Stability." The Washington Quarterly. vol. 29,
no. 1 (2005).
Milani, Mohsin M. "Iran's Post Cold Policy in the Persian
Gulf." International Journal. vol. 49, no. 2 (Spring 1994).
Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of
China. "Treaty of Good-Neighborliness and Friendly
Cooperation Between the People's Republic of China and
Russian Federation." 24/7/2001. at: http://bit.ly/2VDT68e
Muni, S.D. & Chadha, V. (eds.). Asian Strategic Review:
US Pivot East. New Delhi: Pentagon Press, 2014.
National Intelligence Council. Global Trends 2005: A
Transformed World. Washington, D.C.: U.S. Government
Printing House, 2005.

ددعلالا
راذآراذآ/ سرام

Scruggs, David R. et al. "European Defense Integration:
Bridging the Gap between Strategy and Capabilities."
Center for Strategic and International Studies. Report.
1/10/2005. at: http://bit.ly/2x0uJHv
Sklar, R.L. "Post Imperialism: A Class Analysis of
Multinational Corporate Expansion." Comparative
Politics. vol. 9, no. 1 (1976).
Slater, Jerome. "Domino in Central America: Will
They Fall, Does It Matter." International Security. vol.
12, no. 2 (1989).
Slater, Jerrsome. "The Domino Theory and International
Politics: The Case of Vietnam." Security Studies. vol. 3,
no. 2 (1993).
Snyder, Jack. "Imperial Temptation." The National
Interest. no. 71 (Spring 2003).
Snyder, Jack. Robert Y. Shapiro & Yaeli Bloch-Elkon,
"Free Hand Abroad, Divide and Rule at Home." World
Politics. vol. 61, no. 1 (January 2009).
Spykman, Nicholas John. The Geography of the
Peace. Helen R. Nicholl (ed.). New York: Harcourt
Brace & Co., 1944.
Stone, Randell W. Branislav L Slantchev & Tamar R.
London. "Choosing How to Cooperate: A Repeated
Public Goods Model of International Relations."
International Studies Quarterly. vol. 52, no. 2 (2008).

30
Reglim, S.F. & J. Parisot, (eds.). American Hegemony and
the Rise of Emerging Power, Cooperation, and Conflict.
London/ New York: Routledge, 2017.
Rehman, Iskander. "Keeping the Dragon at Bay: India's
Counter-containment of China in Asia." Asian Security.
vol. 5, no. 2 (2009).
Reich, Simon & R.N. Lebow. Good-bye Hegemony! Power
and Influence in Global System. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2014.
Rosenberg, Elizabeth. "Energy Rush: Shale Production
and US National Security." Center for a New American
Security (February 2014). at: http://bit.ly/2TheY7H
Ross, R. "Balance of Power Politics and The Rise of
China: Accommodation and Balancing in the East."
Security Studies. vol. 15, no. 3 (2006).
Sadowski, Yahia & Fareed Mohamedi. "Decline but Not
Fall of US Hegemony in the Middle East." Middle East
Research and Information Project. Middle East Report.
no. 220 (Fall 2001). at: http://bit.ly/2uLgi9v
Santini, Ruth H. "A Regional Cold War in the Middle
East and in North Africa: Regional Security Complex
Theory Revisited." The International Spectator. vol. 52,
no. 4 (2017).
Sardar, Z. & Davies, M.W. Why People Hate America?
Cambridge: Icon Books, 2002.

Sutter, Robert. G. China's Rise: Implications for US
Leadership in Asia. East-West Centre Washington. Policy
Studies. no. 21 (2006).

Sattarov, Rafael. "A Needless Rivalry? Russia and the EU
in Central Asia." Carnegie Moscow Center. 11/4/2018.
at: http://bit.ly/3ch94ea

Talbot, Valeria (ed.). Turkey: Toward Eurasian Shift.
Milano: Ledizioni-LediPublishing, 2018.

Schell, Jonathan. the Time of Illusion. New York:
Knopf, 1976.

The White House. Office of the Press Secretary. "Address
by the President to the Nation." 25/7/2011.

Schlesinger, Arthur. A Thousand Days: John Kennedy in
the White House. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1965.

________. "The National Security Strategy of the United
States of America." 17/9/2002. at: https://bit.ly/2Y7dGyQ

Scott, David. "The Great Power 'Great Game' Between
India and China: The Logic of Geography." Geopolitics.
vol. 13, Issue 1 (2008).

31
Zhao, S. "Debating the China Model of Modernization:
The China Model: Can it Replace the Western Model of
Modernization?" Journal of Contemporary China. vol. 19,
no. 65 (2010).
Zimerman, Thomas. "The New Silk Road: China the US,
and the Future of Central Asia." New York University.
Center of international Cooperation (October 2015).

دراسات
 نحو مقاربة جديدة: اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي- المحور الجيوبوليتيكي العربي

Thrall, Trevor & Eriö Geopner. "Step Back: Lessons for
U.S. Foreign Policy from the Fail War on Terror." Cato
Institute. Policy Analysis. no. 814. 26/6/2017.
Thuathial, J.O. & Dalby, S. (eds.). Rethinking Geopolitics.
London/ New York: Routledge, 1998.
Trygankov, Andrei. "Mastering Space in Eurasia: Russia's
Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up."
Communist and Post-Communist Studies. vol. 36, no. 1
(2003).
United States Congress. Office of the Secretary of
Defense. Department of Defense. Report on Allied
Contribution to the Common Defense (Washington 2003)
at: http://bit.ly/2TtxoB3
Walt, S.W. The Origins of Alliances. New York: Cornell
University Press, 1997.
Walt, Stephen M. "American Primacy: Its Prospects
and Pitfalls." Naval War College Review. vol. 55, no. 2
(Spring 2002).
________. Taming American Power: The Global Response
to the US Primacy. New York: W.W. Norton, 2005.
Waltz, Kenneth. "The Emerging Structure of International
Politics." International Security. vol. 18, no. 2 (1993).
Wishnick, E. "Russia, China, and the United States in
Central Asia: Prospects for Great Powers competition,
Cooperation in the Shadow if the Georgian Crisis."
Strategic Studies Institute of the US Army War College
(February 2009).
Wohlforth, W. "The Stability of the Unipolar World."
International Security. vol. 24, no. 1 (1999).
Yrgin, D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and
Power. New York: Simon Schuster, 1991.
Zakaria, Fareed. The Post American World. New York:
W.W. Norton, 2008.

