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ــون  ــا ثالث ــة دورة أمده ــارف نهاي ــى مش ــا عل ــًا أنن ــدا جلي ب
ــى التحــوالت  ــة حيــث تتول عامــًا زاخــرة باألحــداث العالمي
إعــادة  الجيوسياســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة مهمــة 
كتابــة الشــفرة المصدريــة للشــؤون الدوليــة. فــي حيــن 
ــة  ــداث الدرامي ــن األح ــلة م ــدورة بسلس ــة ال ــزت بداي تمي
ــذي  ــي ال ــي بشــرت بانتصــار النظــام الديمقراطــي الليبرال الت
تقــوده الواليــات المتحــدة - بســقوط جــدار برليــن وانتصــار 
التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة تقريبــًا فــي 
حــرب الخليــج و إنــزال الرايــة الحمــراء للمطرقــة والمنجــل 
مــن فــوق قبــة قصــر الكرمليــن العظيــم للمــرة األخيــرة فــي 

25 ديســمبر 1991. 
ال يمكــن أن تكــون نهايــة حقبــة مــا بعد الحــرب البــاردة وآالم 
والدة حقبــة جديــدة لــم يتــم تســميتها بعــد باســم مختلــف. 
التــي اســتمرت عشــرين  بإنهــاء الجهــود  فقــد تميــزت 
ــوة  ــات أن الق ــبتمبر إلثب ــات 11 س ــاب هجم ــي أعق ــًا ف عام
ــوفيتية  ــة الس ــابقاتها اإلمبراطوري ــس س ــى عك ــة عل األمريكي
والبريطانيــة، ويمكنهــا إعــادة  تشــكيل أفغانســتان فــي صــورة 
ــرن  ــرينيات الق ــل عش ــن اآلن ندخ ــة. نح ــة ليبرالي ديمقراطي
العشــرين حيــث تتــآكل المعالــم المألوفــة آلثــار الزمــان مــع 
ــدى  ــا - والم ــيحل محله ــا س ــأن م ــن بش ــدم اليقي ــد ع تزاي

ــدة. ــة الجدي ــي الحقب ــنطن ف ــكله واش ــذي ستش ال
ــاء  ــي إنه ــا ف ــى عنه ــدة ال غن ــات المتح ــادة الوالي ــت قي كان
الحــرب البــاردة بشــكل ســلمي إلــى حــد كبيــر وتهيئــة 
ــارًا.  ــًا وازده ــر ترابط ــم أكث ــريع لعال ــور الس ــروف للظه الظ
ــد  ــة بع ــود األمريكي ــًا للجه ــر طموح ــداف األكث أال أن  األه
ــم دمــج روســيا  ــم يت ــم تتحقــق بالكامــل،  إذ ل عــام 1989 ل

مــا بعــد االتحــاد الســوفيتي فــي العالــم األوروبــي األطلســي، 
ــؤول«  ــة مس ــب مصلح ــح »صاح ــن أن تصب ــل الصي ــم تقب ول

ــدة . ــات المتح ــوده الوالي ــام تق ــي نظ ف
ــن  ــك الذي ــظ أولئ ــا الح ــة كم ــن الماضي ــنوات الثالثي إن الس
ــتانوفيتش  ــتيفن سيس ــل س ــة مث ــي البداي ــن ف ــوا حاضري كان
وجــون كالود قــد وفــرت الوقــت لتوســيع المجتمعــات 
الديمقراطيــة فــي حوضــي أوروبــا والمحيــط األطلســي 
والهنــد والمحيــط الهــادئ. وال يتعلــق األمــر بفشــل التوجــه 
العــام لالســتراتيجية الكبــرى والسياســة الخارجيــة األمريكيــة 
ــد  ــكاب العدي ــن ارت ــم م ــى الرغ ــاردة - عل ــرب الب ــد الح بع
مــن األخطــاء - ولكــن قوتهــا المحركــة قــد اســتنفدت إلــى 
ــي  ــة الت ــام األولي ــة االته ــإن الئح ــع ف ــي الواق ــر. ف ــد كبي ح
يمكــن توجيههــا ضــد مجتمــع السياســة الخارجيــة للواليــات 
المتحــدة هــي أنهــا كانــت متمســكة باالعتقــاد الوهمــي بــأن 
دورة مــا بعــد الحــرب البــاردة يمكــن إطالــة أمدهــا إلــى أجــل 
ــور  ــر لظه ــوات للتحضي ــاذ خط ــن اتخ ــدالً م ــمى ب ــر مس غي

ــة. ــدورة التالي ال
ــات  ــه الوالي ــذي امتلكت ــاحق ال ــوق الس ــى التف ــر إل وبالنظ
المتحــدة فــي نهايــة الحــرب البــاردة كان مــن الحماقــة 
التفكيــر -حتــى لــو ســعت الــدول إلــى- الشــراكة مــع 
ــعى  ــن تس ــرى ل ــوى الكب ــذه الق ــإن ه ــدة ف ــات المتح الوالي
المزايــا  لتعويــض  وأدوات  قــدرات  تطويــر  إلــى  أيضــًا 
األمريكيــة. فكمــا أشــارت وكيلــة وزارة الدفــاع الســابقة 
ميشــيل فلورنــوي فــي محاضــرة  ألقتهــا عــام 2019 بعــد أن 
ــج  ــرب الخلي ــي ح ــدة ف ــات المتح ــار الوالي ــت انتص الحظ
ــرق  ــن ط ــت  ع ــرى بحث ــرى األخ ــوى الكب ــدت أن الق ، وج



ــا أو التغلــب عليهــا. علــى مــدى العقــود  إللغــاء هــذه المزاي
الثالثــة الماضيــة ســواء كان ذلــك مــن خــالل تطويــر تقنيــات 
وأنظمــة جديــدة لمكافحــة وصــول المنطقــة إلــى طــرق غيــر 
ــات المتحــدة التــي مــن شــأنها  ــة للتنافــس مــع الوالي متكافئ
أن تلغــي مجــاالت التفــوق األمريكــي النهائــي إلنشــاء طــرق 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــات االقتصادي ــة والترتيب ــة بديل مالي
توفــر إمكانيــة تجــاوز محــور الواليــات المتحــدةـ، وبحثــت 
بقيــة الــدول عــن طــرق للحــد مــن القــوة العظمــى األمريكيــة 
واحتوائهــا. حتــى عندمــا شــاركوا فــي الترتيبــات التــي 
ــوى  ــا أرادت الق ــتفادوا منه ــدة واس ــات المتح ــا الوالي تقوده
األخــرى - حتــى حلفــاء الواليــات المتحــدة - الحفــاظ علــى 

ــة. ــارات مختلف خي
ــاًل  ــر مي ــيتين األكث ــن الرئيس ــى أّن القوتي ــة إل ــار باألهمي يش
للبحــث عــن بعــض التعديــالت فــي نظــام مــا بعــد الحــرب 
البــاردة - روســيا والصيــن - ال تريــدان التنافــس وفقــًا 
ــع  ــي تتمت ــق الت ــك المناط ــي تل ــة ف ــكا، خاص ــروط أمري لش
فيهــا الواليــات المتحــدة بميــزة ســاحقة. وبالتالــي فقد ســعوا 
ــاالت  ــق والمج ــى المناط ــة إل ــاس المنافس ــل أس ــى تحوي إل
أو  المحلــي  المجــال  بميــزة  يتمتعــون  حيــث  الوظيفيــة 

ــة.  ــتعدادًا للمنافس ــل اس ــه أفض ــون في يكون
ــرق  ــن ط ــوص ع ــه الخص ــى وج ــث عل ــاًل تبح ــيا مث فروس
لتتجنــب الصــراع التقليــدي المباشــر مــع الواليــات المتحــدة 
ــة  ــن عتب ــل م ــل بقلي ــل أق ــاس العم ــى أس ــاظ عل أو للحف
تفعيــل االلتزامــات مــع التحالــف األمريكــي أثنــاء اســتخدام 
وســائل أخــرى للحصــول علــى ميــزة. باإلضافــة إلــى ذلــك 
فــإن التحــوالت التكنولوجيــة لــم تســمح فقــط بتــآكل 

القطبيــة الجيوسياســية األحاديــة - مــن خــالل الســماح 
للــدول األخــرى بمراقبــة تطبيــق القــوة األمريكيــة مــن 
ــدرات  ــر ق ــدة لتطوي ــات الجدي ــن التقني ــتفادة م ــالل االس خ
ــوان  ــت عن ــا تح ــا مع ــم تجميعه ــا يت ــادة م ــة )ع ــر متكافئ غي
»منــع الوصــول / المنطقــة- أدوات اإلنــكار( - ولكنهــا 
ــة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة  ســهلت أيضــًا ظهــور الالقطبي
لفصــل االرتباطــات االجتماعيــة األساســية ليــس فقــط عــن 
مؤسســات الدولــة ولكــن حتــى بالمواقــع الماديــة. إذ يســمح 
ــور  ــال بظه ــبيل المث ــى س ــات blockchain عل ــر تقني تطوي
  Bitcoin أشــكال جديــدة مــن العمــالت وأنظمــة المدفوعــات
و Ethereum  ومــا إلــى ذلــك( التــي ال يتــم إصدارهــا فقــط 
ــة  ــات كامل ــة خالصــة وضمان ــدون » تعهــدات مشــفوعة بني ب
بالســداد » ألي دولــة واحــدة ولكنهــا أيضــا غيــر مرتبطــة بــأي 
ــركات  ــإن الش ــل ف ــة. وبالمث ــات مادي ــات أو احتياطي مخزون
الخاصــة مثــل SpaceX قــادرة علــى إرســال أقمــار صناعيــة 
ــا  ــاالت يمكنه ــبكات اتص ــر ش ــوم بتطوي ــدار وتق ــى الم إل

ــد. ــة للبل ــة المادي ــة التحتي ــاوز البني تج
ــف   ــاط ضع ــم نق ــة تض ــاالت معين ــد مج ــك توج ــى ذل إل
ــن  ــم يك ــاٍق ل ــي نط ــاردة ف ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــأت من نش
موجــودًا فــي بدايــة هــذه الــدورة. فمثــاًل: مــرت ثالثيــن عامــًا 
ــخ إنشــاء أول صفحــة ويــب علــى  أخــرى علــى ذكــرى تاري
ــي تصــادف  ــًا والت اإلنترنــت دون أي ضجــة أو احتفــال تقريب
فــي - 20 ديســمبر 1990 - إذ أّن الســهولة التــي أصبــح 
فيهــا هــذا المجــال هــو الطريقــة المفضلــة لممارســة األعمال 
التجاريــة والتجــارة والتمويــل فضــاًل عــن المصــدر والمــوزع 
الرئيســي للمعلومــات، حيــث لــم يــؤد فقــط إلــى نمــو 



قطاعــات اقتصاديــة جديــدة تمامــًا بــل أدى أيضــًا إلــى خلــق 
مصــادر جديــدة للضعــف. باســتثناء هجمــات الحــادي عشــر 
مــن ســبتمبر اإلرهابيــة علــى مدينــة نيويــورك والبنتاغــون فــي 
ــم  ــي ت ــات الت ــم الضرب ــت معظ ــة، إذ كان ــنطن العاصم واش
شــنها ضــد الواليــات المتحــدة علــى مــدى العقــود العديــدة 
الماضيــة عبــارة عــن ضربــات إلكترونيــة واختــراق البيانــات 
ــاط  ــلل. والنق ــبب الش ــي تس ــة الت ــج الفدي ــات برام وهجم
ــاحة  ــي مس ــب ف ــة التالع ــة وخاص ــة التحتي ــية للبني الرئيس
ــة.  ــة الداخلي ــى السياس ــر عل ــة للتأثي ــي محاول ــات ف المعلوم
ــام  ــد ع ــرى بع ــورات األخ ــر بالتط ــرن األم ــا يقت ــا عندم أم
1989 - وال ســيما تســريع العولمــة االقتصاديــة و »تقليــص« 
المســافة مــن خالل طــرق نقل أكثــر ســرعة، وبأســعار معقولة 
ممــا ســمح بتطويــر سالســل إمــداد لمســافات طويلــة وفــي 
ــن  ــط، ولك ــدول فق ــد ال ــى صعي ــب - ال عل ــت المناس الوق
علــى مســتوى  الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، فلديها اآلن 
ــة مــن حيــث التكلفــة لتكــون قــادرة علــى  ــر فعالي طــرق أكث
ــات  ــى الوالي ــف عل ــرض التكالي ــات أو ف ــراء الفحوص إج
المتحــدة. فــي عصــر المنافســة الجديــد هــذا؛ تعتبــر األوبئــة 
ــة مــن البنــادق ومقاتــالت  و Facebook والبنــوك أكثــر أهمي

ــوذ. ــب النف ــيلة لكس ــات كوس F-35 والدباب
ــة  ــز - المعلوماتي ــض الحواج ــإن خف ــك ف ــى ذل ــالوة عل ع
وحتــى الجغرافيــة - يعــرض األمريكييــن لمــا يصفــه جويــل 
ــؤون  ــات الش ــي ألخالقي ــس كارنيج ــس مجل ــال رئي روزنت
ــة(. ــن األوبئ ــدءًا م ــن« )ب ــر المرئيي ــداء غي ــة بـــ »األع الدولي

ــر  ــعور المباش ــادة الش ــى زي ــط إل ــر فق ــذا االم ــؤدي ه إذ ي
ــى  ــن« إل ــن »العاديي ــن المواطني ــن بي ــدام األم ــد بانع والمتزاي

جانــب االعتقــاد بــأن الحكومــة أقــل قــدرة علــى حمايتهــم. 
ويتقاطــع هــذا الشــعور بعــدم االرتيــاح مــع التــردد المتزايــد 
ــن  ــام 2020 م ــي ع ــن ف ــخ لألم ــر ميوني ــدد مؤتم ــا ح كم
جانــب األمريكييــن لدفــع فاتــورة سلســلة مــن المنافــع 

ــة.  ــة العالمي العام
بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي ُوعــد األمريكيــون بـــ »عائــد 
ــادة  ــى زي ــي إل ــيع الديمقراط ــيؤدي التوس ــث س ــالم« حي الس
عــدد دافعــي الفواتيــر وأصحــاب المصلحــة المســؤولين. في 
مقابــل قبــول التكاليــف األوليــة لبنــاء هــذا الهيــكل الجديــد 
ــة  ــات التجاري ــن الصفق ــدءًا م ــاردة  -ب ــرب الب ــد الح ــا بع لم
مثــل رابطــة التجــارة الحــرة ألمريــكا الشــمالية - ُوعــد 

ــل. ــة األج ــد طويل ــون بفوائ األمريكي
ولــم يكــن هــذا خطــأ تمامــًا. إذ إن تفــوق الــدوالر األمريكــي 
المتحــدة  للواليــات  يســمح  عالميــة  احتياطيــة  كعملــة 
باإلنفــاق علــى العجــز عــن طريــق، حــزم التحفيــز األخيــرة، 
والســماح للنــاس باقتــراض األمــوال - بمــا فــي ذلــك 
المنــازل والســيارات - بأســعار فائــدة مفيــدة. لكــن الفوائــد 
ــة  ــدة )باإلضاف ــات المتح ــة للوالي ــادة العالمي ــة للقي التراكمي
إلــى التكاليــف( تــم توزيعهــا بشــكل غيــر متســاو علــى فئــات 

ــة.  ــة مختلف محلي
ــاء  ــن حلف ــًا بي ــاء طموح ــم األعب ــد تقاس ــارج يع ــي الخ ف
ــرى  ــوى الكب ــعي الق ــع س ــرًا م ــدة. وأخي ــات المتح الوالي
األخــرى مثــل روســيا أو الصيــن إلــى تحقيــق أهــداف عالميــة 
أكثــر محدوديــة )والتــي ال تتمثــل في غــزو الواليــات المتحدة 
ــة والسياســية(  ــة فــي أنظمتهــا االجتماعي ــرات جوهري أو تغيي
ــاردة الــذي حفــز دعــم  فــإن التهديــد الوجــودي للحــرب الب



الواليــات المتحــدة للعالــم العالمــي. وبالتالــي قوبلــت 
المحــاوالت إلثــارة الــرأي العــام األمريكــي لدعم المشــاريع 
ــة  ــة بنتائــج ال تذكــر.  فقــد تالشــت الجهــود المبذول األجنبي
ــالمي  ــرف اإلس ــد التط ــة ض ــة الصليبي ــم للحمل ــد الدع لحش
فــي أعقــاب 11 ســبتمبر 2001 مباشــرة. ويتجلــى التحــدي 
ــة  ــة والتكنولوجي ــاالت االقتصادي ــي المج ــوة ف ــي بق الصين
ــدة  ــات المتح ــف الوالي ــع موق ــأن تراج ــاوف بش ــع مخ - م
ــازج  بشــكل  ــه متم ــية  رغــم أن ــدرة التنافس ــى الق ــره عل وتأثي
ــك  ــد ف ــذي يع ــي ال ــادي األمريك ــاط االقتص ــع النش كاف م
ارتباطــه اقتراحــًا صعبــًا للعديــد مــن األشــخاص أو الجهــات 

ــة. الفاعل
 حتــى قبــل انتخــاب دونالــد ترامــب وصياغــة »أمريــكا أوالً« 
ــق  ــة التوفي ــأن كيفي ــل بش ــارع بالفع ــا تتص ــت إدارة أوبام كان
ــم  ــي العال ــدة ف ــات المتح ــدور الوالي ــعة ل ــة موس ــن رؤي بي
ــراء  ــل أي إج ــأن يظ ــي ب ــي تقض ــية الت ــات السياس والمتطلب
أمريكــي مقيــدًا بحــد أدنــى. بالتالــي فــإن الهــدف ال يكلــف 

ــر. الكثي
تقاطــع هــذه الــدورات الثــالث - الجيوسياســية والتكنولوجية 

ــات  ــى الوالي ــب اآلن عل ــن الصع ــه م ــي أن ــية - يعن والسياس
المتحــدة  حــث مراكــز القــوة األخــرى فــي النظــام الدولــي 
ــاذ  ــنطن، أو اتخ ــالت واش ــع تفضي ــا م ــة أفعاله ــى مواءم عل
خطــوات لتفكيــك أو إضعــاف مصــادر قدرتهــم علــى مقاومة 
ــوى  ــتطيع الق ــر ال تس ــب آخ ــن جان ــكا. م ــات أمري توجيه
ــدة  ــات المتح ــات الوالي ــة توجيه ــرى مقاوم ــرى األخ الكب
ــه فــي  ــة فــي عــام 2021 ممــا كانــت علي ــر فاعلي بشــكل أكث
ــل  ــي اآلن أق ــي األمريك ــام السياس ــع إنَّ النظ ــام 1991 ، م ع
ــيادة -  ــى الس ــة شــيكات فارغــة للحفــاظ عل ــتعدادًا لكتاب اس
ــاب«  ــة الب خاصــة إذا كان ذلــك منفصــال ًعــن مخــاوف »عتب
ــورا  ــو ون ــد بارن ــذر ديفي ــا ح ــدة. كم ــة جدي ــة حقب أي بداي
بنســاهل »نحــن فــي مجتمــع األمــن القومــي يجــب أن نعــد 
ــاش  ــيكون االنتع ــث س ــدة حي ــة الجدي ــذه الحقب ــنا له أنفس
ــة  ــل األوبئ ــة مث ــدات المحلي االقتصــادي واالســتعداد للتهدي
مصــدر قلــق أكبــر بكثيــر لمعظــم األمريكييــن مــن تهديــدات 
ــى أن الشــهية السياســية  األعــداء األجانــب.« ويشــير هــذا إل
ــرى  ــوى الكب ــى الق ــط عل ــار الضغ ــة اختب ــة لمحاول المحلي

ــدودة. ــتكون مح ــا س ــارة انهياره ــل إث ــى أم ــرى عل األخ


