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يجيء هذا الكتاب الحديث لزبيغنيو بريجنس�كي الذي عمل مستش��ارا لألمن القومي األمرييك يف
مقدمة وأربعة أقس��ام وخامتة ويش�ير املؤلف يف املقدمة إىل أن العامل اليوم أصبح تفاعلياً ومرتابطاً
ذا اعتامد متبادل ،حيث وألول مرة أصبحت مش��كالت البقاء اإلنس��اين تلقي بظاللها عىل الرصاعات
التقليدي��ة الدولية .وحيث إن القوى الرئيس��ية مل تقم بدورها حي��ال التحديات الجديدة والخطرية
املتزايدة يف عاملنا اليوم.
وجاء القسم األول بعنوان « :تراجع الغرب» يف ثالثة فصول أولها بعنوان ظهور القوة العاملية ،والثاين
بعنوان صعود آسيا وتشتت القوى العاملية ،والثالث بعنوان تأثري الصحوة السياسية العاملية،
أما القسم الثاين فيخصصه لتقهقر الواليات املتحدة يف القرن الحادي والعرشين وكان عنوانه :انحسار
الحلم األمرييك وجاء يف أربعة فصول وهي:
 )1الحل��م االمرييك املش�ترك )2 ،ما وراء االنخداع (الوهم ) الذايت )3 ،الق��وة األمريكية املتبقية)4 ،
حرب أمريكا االمرباطورية الطويلة،
أما القس��م الثالث فيناقش مايتوقع حصوله من ف��وىض عاملية قبل عام  2025وجاء بعنوان« :العامل
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بعد أمريكا» .وهو يف خمسة فصول:
األول بعنوان :بحلول عام  ،2025ليست الصني ولكن الفوىض ،والثاين التسابق ما بعد أمريكا ،والثالث
أكرث الدول املهددة باالنقراض من الناحية الجيو -السياس��ية ،والرابع نهاية حس��ن الجوار ،والخامس
غري املألوف يف الشائع عامليا،
أما القسم الرابع فهو يقدم استرشافات للمستقبل والتي يركز فيها عىل رؤية لغرب قوي كبري وحيوي
 .بعنوان « ما بعد عام  :2025توازن لجيوس��يايس جديد « وجاء القس��م يف ثالثة فصول وهي)1 :
تقلب أوراسيا الجيوسيايس )2 ،الغرب األكرب والحيوي )3 ،الرشق الجديداملستقر وتعاونية .
وج��اءت الخامتة بعنوان  »:دور أمريكا املزدوج»  .ويف الخامتة يرى املؤلف أنه يجب عىل أمريكا أن
تعتمد دورا مزدوجا لالس��تجابة بفعالية يف كل من املناطق الغربية والرشقية من أوراس��يا .و يجب
أن تكون املر ّوج والضامن لوحدة أكرب وأوس��ع نطاقا يف الغ��رب ،وأنه يجب أن يكون دورها املوازنة
والتوفيق بني القوى الكربى يف الرشق.
وفي�ما ي�لي نقدم ترجمة حرفية ملقدمة الكتاب ألهميتها يف الق��اء الضوء عىل الكتاب وأهم أفكاره
واألسئلة املثارة يف الكتاب.

نص املقدمة :
رؤية اسرتاتيجية  -زبيغنيو بريجنسيك
أصب��ح الع��امل اآلن تفاعليا ومرتابطا .انه أيضا ،وللمرة األوىل  ،عامل بدأت فيه مش��اكل بقاء اإلنس��ان
تطغى عىل الرصاعات الدولية التقليدية بش��كل كبري .ولس��وء الحظ ،فإن القوى الكربى مل تقم عىل
الصعيد العاملي بإيجاد ردود فعل تعاونية للتحديات الجديدة والخطرية املتزايدة التي تواجه رفاهية
اإلنس��ان والتحديات البيئية ،واملناخية ،واالجتامعية واالقتصادية ،والغذائية أو الدميوغرافية .وسوف
يتعرث أي جهد لتحقيق التعاون العاملي الالزم بدون االستقرار الجيوسيايس األسايس.
والواق��ع أن التغ�ير يف توزيع القوة العاملية  ،وتزاي��د حدة الظاهرة الجدي��دة املتمثلة يف الصحوة
السياس��ية الضخم��ة  ،كل بطريقتها الخاصة ،تعزز التقلب يف العالق��ات الدولية املعارصة .ومع منو
نفوذ الصني والقوى الناش��ئة األخرى – روس��يا أو الهند أو الربازيل عىل سبيل املثال — وتنافسها مع
بعضه��ا البعض ع�لى املوارد ،واألمن ،واملنافع االقتصادية ،فإنه يزداد احتامل س��وء التقدير والرصاع.
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وبناء عىل ذلك ،يجب أن تسعى الواليات املتحدة لتشكيل أساس جغرايف سيايس أوسع نطاقا للتعاون
البناء يف الساحة العاملية ،تستوعب التطلعات املتزايدة لسكان العامل القلقني بشكل متزايد.
ويسعى هذا الكتاب مع األخذ يف االعتبار ما سبق  ،الرد عىل أربعة أسئلة رئيسة:
 .1م��ا ه��ي اآلثار املرتتبة عىل تغري توزيع القوة العاملية من الغ��رب إىل الرشق ،وكيف تتأثر بالواقع
الجديد للصحوة السياسية اإلنسانية؟
 -2مل��اذا ترتاجع الجاذبي��ة العاملية ألمريكا ،ما هي أعراض التدهور املح�لي والدويل ألمريكا ،وكيف
أضاعت أمريكا الفرصة العاملية الفريدة التي أتيحت لها بنهاية سلمية للحرب الباردة؟ عىل العكس
من ذلك ،ما هي نقاط القوة لدى أمريكا الس��تعادة نفس��ها( التعايف) وما هي اشكال إعادة التوجيه
الجيو -السياسية الالزمة لتنشيط دور أمريكا العاملي؟
-3ماذا س��تكون العواقب الجيو  -سياس��ية املحتملة إذا انخفضت مكانة أمريكا البارزة عىل الصعيد
العاملي ،ومن الذين س��يكونون ضحايا الجيوسياس��ية الفوريني لهذا االنحدار ،وما هي تلك التأثريات
التي س��تكون عىل املش��اكل املمتدة عىل النطاق العاملي يف القرن الحادي والعرشين ،وهل ميكن أن
تضطلع الصني بالدور املركزي للواليات املتحدة يف الشؤون العاملية بحلول عام 2025؟
-4وإذا م��ا نظرن��ا إىل ما بعد عام  ،2025كيف ينبغي عىل أمري��كا املنبعثة من جديد تحديد أهدافها
الجيوسياس��ية الطويلة األم��د ،وكيف ميكن ألمريكا ،مع حلفائها األوروبيني التقليديني ،أن يس��عوا إىل
إرشاك تركيا وروس��يا من أجل بناء غرب أكرب حجامً وأكرث قوة ؟ يف نفس الوقت ،كيف ميكن أن تحقق
أمريكا التوازن يف الرشق بني الحاجة إىل التعاون الوثيق مع الصني وحقيقة أن الدور األمرييك البناء يف
آسيا ينبغي أن ال يكون حرصا ًمركّزا عىل الصني وال ينطوي عىل التورط الخطرييف الرصاعات اآلسيوية؟
لإلجابة عن هذه األس��ئلة يف هذا الكتاب س��نبني إن دور أمريكا يف العامل س��يظل أساسيا يف السنوات
املقبل��ة .والواقع أن التغريات الجارية يف توزيع القوى العاملية وتصاعد الرصاعات العاملية تحتم عىل
رضورة ع��دم تراج��ع أمريكا إىل عقلية الدول��ة الحامية الجاهلة أوتتخب��ط يف مذهب الرتف الثقايف
املعتدة بنفس��ها .ميكن ملثل أمريكا هذه أن تس��بب التوقعات الجيوسياس��ية لعامل متطور – حيث
يتحول مركز الثقل من الغرب إىل الرشق – لتصبح خطرية عىل نحو متزايد.
إن الع��امل يحت��اج أمري��كا الحيوية اقتصادي��ا الجذابة اجتامعيا ،وذات املس��ؤولية قوي��ة ،املتعقلة
اسرتاتيجياً ،واملحرتمة دوليا ،واملستنرية تاريخيا للمشاركة العاملية مع الرشق الجديد.
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م��ا مدى احتامل تحقق مثل هذا الهدف العاملي ألمريكا؟ اليوم ،مزاج أمريكا التاريخي غري مس��تقر،
ومفاهيم انحدار أمريكا كحتمية تاريخية اصبح موضة فكرية .غري ان هذا النوع من التشاؤم الدوري
لي��س جدي��دا ً وال ذايت التحقي��ق .حتى أن االعتقاد ب��أن القرن العرشين كان «ق��رن أمريكا »،الذي
انترشعىل نطاق واس��ع يف أعقاب «الحرب العاملية الثانية « ،مل يس��تبعد أطوارالقلق بشأن مستقبل
أمريكا عىل املدى البعيد يف املستقبل.
وعندما أطلق االتحاد الس��وفييتي س��بوتنيك أول قمر صناعي مداري له ،أثناء إدارة أيزنهاور ،أصبح
األمريكيون قلقني إزاء فرصهم يف كل من املنافس��ة السلمية والحرب االسرتاتيجية .ومرة أخرى ،عندما
فش��لت الواليات املتحدة يف تحقيق انتصار ذي مغزى يف فيتنام خالل سنوات نيكسون ،وبثقة توقع
قادة االتحاد الس��وفيايت زوال أمريكا ،بينام تاريخياً س��عى صناع السياس��ة األمريكية املتش��امئون إىل
الوفاق يف مقابل الوضع القائم يف أوروبا املنقس��مة عىل نفس��ها ..ولكن ثبت أن أمريكا أكرث مرونة
وانهار النظام السوفيايت يف نهاية املطاف.
وبحلول عام  ،1991يف أعقاب تفكك كل من املعسكر السوفييتي وثم االتحاد السوفييتي نفسه ،بقيت الواليات
املتح��دة الوحي��دة كقوة عظمى عاملية .ليس فقط يف القرن العرشين ولكن حتى يف القرن الحادي والعرشين
ب��دت متجهة لتكون القرون األمريكية .وأكد كل من الرئيس األمرييك بيل كلينتون والرئيس جورج دبليو بوش
ذل��ك بثق��ة .ورددت الدوائر األكادميي��ة تكهناتها الجريئة ب��أن نهاية الحرب الباردة تعن��ي يف الواقع «نهاية
التاريخ»فيام كان يتعلق مبناقش��ات فقهية بشأن التفوق النس��بي للنظم االجتامعية املتنافسة .وأعلن انتصار
الدميقراطي��ة الليربالية بأن ذلك االنتصار ليس فقط حاس�ماً بل كذلك نهائي��اً .ونظرا ألن الدميقراطية الليربالية
قد ازدهرت أوال يف الغرب ،كان االفرتاض الضمني أن الغرب سيكون من اآلن فصاعدا املقياس املميز للعامل.
وم��ع ذلك ،هذا التفاؤل الفائق مل يدم طويال وثقافة اإلش��باع الذايت والتحرر من القيود التي بدأت
خالل س��نوات كلينتون واس��تمرت يف عهد الرئيس جورج دبليو بوش أدى إىل انفجار فقاعة س��وق
األس��هم يف مطلع القرن ،ويف وقت الحق حدث انهيار واس��ع النطاق للس��وق املايل يف أقل من عرش
سنوات .وقادت األحادية املكلفة يف فرتة رئاسة بوش االبن لعقد من الحرب يف منطقة الرشق األوسط
وخروجه��ا عن القضبان يف السياس��ة الخارجية عموما .وعجل��ت الكارثة املالية عام  2008تقريبا يف
كس��اد اقتصادي فاجع ،ه�� ّز أمريكا والكثري من الدول الغربية يف اع�تراف مفاجئ بضعفها املنهجي
نتيجة للجش��ع غري املنظم .وعالوة عىل ذلك ،أظهرت الصني والدول اآلس��يوية األخرى مزيجا محريا
من الليربالية االقتصادية ورأس�مالية الدولة يف قدرة مدهشة للنمو االقتصادي واالبتكار التكنولوجي.

284

وهذا دفع بدوره إىل قلق جديد حول مستقبل مركز أمريكا باعتبارها القوة العاملية الرائدة.
يف الواقع ،هناك العديد من أوجه التشابه املزعج بني االتحاد السوفيايت قبل سقوطه بسنوات فقط
وأمريكا يف أوائل القرن الحادي والعرشين .االتحاد السوفيايت ،مع نظام حكومي متزايد التعقيد أصبح
غري قادر عىل س��ن سياس��ة جدية للمراجعات  ،يف الواقع أفلس نفسه بارتكاب نسبة مفرطة مغاىل
فيها كنس��بة مئوية من الناتج القومي اإلجاميل لعقود طويلة لتنافس عسكري مع الواليات املتحدة،
وتفاقمت هذه املشكلة باتخاذ تكاليف إضافية لعقد من الزمان -يف محاولة لقهر أفغانستان.
وليس من املس��تغرب ،أن االتحاد الس��وفيايت مل يس��تطع تحمل املنافس��ة مع أمريكا يف القطاعات
التكنولوجية املتطورة ،وس��قط بالت��ايل من ورائها؛ وتعرث يف اقتص��اده ،وزاد تدهور نوعية الحياة يف
املجتمع باملقارنة مع الغرب؛ وأصبحت الطبقة الش��يوعية الحاكمة غري مبالية بش��كل ساخر باتساع
الف��وارق االجتامعية بينام نفاقا أخفت منط الحياة املميزة الخاصة بها؛ وأخريا ً ،أصبحت يف الش��ؤون
الخارجي��ة يف عزلة ذاتي��ة متزايدة ،يف حني ع ّجل العداء الضار من الناحية الجغرافية السياس��ية مع
حليفتها الرئيسية األوروبية اآلسيوية «الصني الشيوعية».
تحصن الحالة أن أمريكا يجب أن تجدد نفس��ها وأن
أوجه التش��ابه هذه ،حتى لو كان مبالغا فيها ّ ،
تواصل الرؤية الجيوسياسية بشكل شامل وطويل األمد  ،ومنها أن تستجيب لتحديات تغري السياق
التاريخ��ي .وفقط من خالل أمري��كا الديناميكية واملتفتحة فكرياً  ،جنب��ا إىل جنب مع قيام أوروبا
موحدة ،ميكن دعم غرب أكرب وأكرث حيوية  ،غرب قادرعىل العمل كرشيك مس��ؤول ملواجهة الرشق
الناه��ض الذي ي��زداد حزما .وخالف ذلك ،ميكن للغرب املنقس��م من الناحية الجغرافية السياس��ية
احتامل انزالقه إىل هبوط تاريخي يذكرنا بالعجز املهني للصني يف القرن التاسع عرش ،بينام ميكن أن
يغري الرشق بتكرار تجربة املنافسات يف قوة التدمري الذايت ألوروبا يف القرن العرشين.
وباختصار ،أزمة القوة العاملية هي نتيجة تراكمية للتحول الحيوي الدينامييك ملركز الثقل يف العامل من الغرب
إىل الرشق ،ومن تسارع ظاهرة تطفو عىل السطح وال تهدأ للصحوة السياسية العاملية  ،ونقص يف أداء أمريكا
املحيل والدويل منذ ظهورها كقوة عظمى بحلول عام  1990والوحيدة يف العامل ..ما س��بق يش��كل مخاطر
جدية أن متتد اىل أجل طويل لبقاء بعض الدول املهددة باالنقراض ،لألمن العام العاملي ،ولالس��تقرار العاملي
بوجه عام .ويسعى هذا الكتاب إىل بيان الرؤية االسرتاتيجية املطلوبة ،للنظر إىل ما بعد عام .2025
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