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 املعاصر يف النظام الدويل  الدولية رة العالقاتمشكلة إدا

 1وليد عبد احلي أ. د. 
 

 :قدمةامل
 

يف   تداوهلا  جيري  مفاهيم  دبيات  أثالثة 
معانيها   ضبط  وتستوجب  الدولية  العالقات 

عند نقلها من أدبيات   خصوصاً   ،واستخداماهتا
ىل اللغة  إجنليزية  إليدان العالقات الدولية ابللغة امَ 

من   الدويل  احلراك  معاجلة  ميكن  العربية، كما 
 خالل فهم العالقة بني هذه املفاهيم.

 

 :: مفهوم النظام الدويلأوالً 
 

ىل النظام  إ يف اللغة العربية    ترمجتها مجيعاً   تستخدم أدبيات العالقات الدولية مفاهيم فرعية تتمّ 
 3ملعانيها ومضامينها، وتتمثل هذه املفاهيم يف: تمييز  ال دون    2الدويل" " 

1 .  International Regime :    اليت والعرفية  القانونية  الضوابط  جمموعة  دقيق  بشكل  وتعين 
 ساسها، فهي متثل "دستور العالقات الدولية". أ تعمل وحدات النظام وتتفاعل على  

2 .International Order :    التسلسل    ؛ الدولة يف بنية النظام الدويل وحيدد هذا املفهوم موقع
و  أ   ، قليمي إ و مركز  أ   ، و كربى أ   ، لنظام الدويل، فهل هي دولة عظمى ل   Hierarchyاهلرمي  

 و دويلة، وبناء عليه يتحدد موقع الدولة يف ُسلَّم القوى الدويل. أ   ، دولة صغرى 

3  .International System:    ساسي بطبيعة التفاعل بني الوحدات أوهذا املفهوم معين بشكل
  ، و ثنائي القطبيةأ  ،حادي القطبأفقد يكون    ؛ساس عدد القوى املركزية يف النظام الدويلأعلى  

القوىأ اأ   ،و توازن  النظام الدويل الأو  ، أقطاب ألو متعدد    ، )non polarity(  قطيب  ن يكون 
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قطيب، مث هل يغلب    كثر شهرة يف موضوع الال هو املنظر األ   Richard Haassهاس  ريتشارد  و 
 4و العسكري. أ عليه التفاعل السلمي  

4.  International Structure :5   ِّما سبق من قواعد �ظمة للعالقات الدولية  ويشتمل على كل، 
العامة لتفاعالت م القوى والسمة  وتوزيعها على سلَّ   )هرياركية القوىالتسلسل اهلرمي للقوى (و 

من التغري اجلذري يف    يعين قدراً   ن التحول يف النظام الدويل بنيو�ً إف  ،الوحدات الدولية. وعليه
م القوى يف  و التغري يف موقع الدولة يف سلَّ أالقواعد الناظمة للتفاعل بني وحدات النظام الدويل،  

 لم واحلرب. و التغري يف السمة العامة للتفاعل بني السِ أالنظام الدويل/ 

 

 :املنظور الصفري وغري الصفريمفهوم : اثنياً 
 

 : هي، مناطأتتسم شبكة العالقات الدولية من جانب املصاحل بني وحدات اجملتمع الدويل بثالثة 
ي  أطراف على  ألحيث ال تلتقي ا  ؛املصاحل املتناقضة.  1

 . مستوى من مستو�ت التوافق فيها
 . العالقة  واليت تعود ابلنفع على طريفَْ   ؛املصاحل املشرتكة.  2
املختلطة.  3 أاملصاحل  يف ؛  التناقض  بني  جتمع  اليت  ي 

 خرى. أجوانب معينة والتشارك يف جوانب 
 6ساسني مها: أويتم تقييم إدارة هذه الشبكة من املصاحل على 

ل خسارة والذي يتمثل يف أن ما يكسبه طرف معني يشكِّ   :zero sum Gameاملنظور الصفري  .  1
فكلّ  املقابل،  للطرف  مثالً   مساوية  يهودي  للطرف إ  مهاجر  مباشرة  خسارة  هو  فلسطني  ىل 

 . للطرف اآلخر، فتكون احلصيلة صفراً  1– لطرف و 1فتكون املعادلة هي + ؛الفلسطيين
القائم على كيفية التوفيق بني التناقض يف   وهو  :Non zero-sum Game  املنظور غري الصفري.  2

للصني مصاحل متعارضة مع الوال�ت    غريها، فمثالً مع  يف مصاحل مشرتكة    مصاحل معينة والتناغم معاً 
   ول هلا.أل�ا الشريك التجاري اأ ؛ ، ولكن هلا مصاحل مشرتكة معهااتيوان مثالً   ،املتحدة
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 :النظام الدويل املعاصرإدارة العالقات يف مفهوم : اثلثاً 
 

و القومية مث وحدات ما فوق الدولة  أ تتمثل وحدات النظام الدويل املعاصر يف الدولة القطرية  
و التنظيمات  أ   ، و الشركات متعددة اجلنسية أ   ، مثل املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية ( 

مثل  ( وحدات ما دون الدولة    اً خري أ و   )، غري املسلحة   أم السياسية العابرة للحدود سواء املسلحة  
واجلماعات  أل ا  الفرعية  والثقافات  قليات 

احمللية  العالقة    ولعلَّ   ، ) املسلحة  نسيج 
الشبكة   هذه  وحدات  بني  والتداخل 

بعاده عن  أ حد  أ هو املسؤول يف    ؛ اهلائلة 
الدولية    يف ظلِّ   ، صعوبة إدارة العالقات 

ا   هذا الكمِّ  املتضاربة    طراف أل اهلائل من 
يستوجب  أ   حيا�ً أ واملتناغمة    حيا�ً أ املصاحل   ما  وهو  مناذج  إ خرى،  لتحديد  حبثية  هيئات  نشاء 

املصاحل  والرتابط يف جماالت  التداخل  تواصل هذا  للتعامل مع  الطبيعية   ، والقيم   ، علمية    ، والبيئة 
 ملؤشرات: واملناهج املعرفية، ويكفي للوعي هبذا التداخل وتعقيداته الوقوف على بعض ا 

 

 :دارة العالقات يف ضوء الرتابط واملصاحل املتداخلة واملشرتكة. مشكلة إ1
 

  ، واالقتصادي   ، واالجتماعي   ،  العوملة يف جوهر داللتها عن اتساع دائرة الرتابط السياسي تعربِّ 
والتقين بني وحدات اجملتمع الدويل، وهو ما جيعل رسم حدود املصلحة املشرتكة واملصاحل املتعارضة  

ومتسارع، ويكفي الوقوف    ن هذا الرتابط يتزايد بشكل واضحٍ أ ما  يف غاية التعقيد، ال سيّ   أمراً 
 7: 2021  لسنة عند املؤشرات التالية  

العوملة،   أ.  التزايد بشكل واضح، ويوضِّ   تزايد عدد الدول اليت تنغمس يف  التايل هذا    ح اجلدول 
  14نقطة يف مؤشر العوملة هو    60ىل ما فوق  إ كان عدد الدول اليت وصلت    1970  سنة ففي  
 دولة.   98ىل  إ   2021سنة  بينما ارتفع العدد    دولة، 
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 8العوملة: عدد الدول حسب نقاط مؤشر 1رقم  جدول 
 

 

 

مؤشرات العوملة املركزية  ي معدل نقاط العوملة لكل دول العامل يف كافة  أ  حجم الرتابط يف املصاحل،ب.  
 البيا�ت املتوفرة على ما يلي:  السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومؤشراهتا الفرعية، وتدلّ 

كثر  أي بز�دة تساوي  أنقطة،    62.23صبح  أنقطة و   38.47كان    1970  سنةمعدل الرتابط   •
 من نقطة يف معدل العوملة السنوي.

 . 2020  سنة   1,316ىل إ 1985  سنةحالة  247ارتفع عدد حاالت الدمج بني البنوك من  •
ما    اليت شكَّلتفالصادرات العاملية    .تريليون دوالر  28.5هو    2021  سنةحجم التجارة الدولية   •

العاملي  13.3نسبته   احمللي  الناتج  من  نسبتها  ،  1985  سنة%    سنة %  29.49ىل  إارتفعت 
 كثر من الضعف.أىل إ، أي 2020

  قبل امليالد حىت اآلن جرت   230% من االتفاقات التجارية اليت عقدت بني دول العامل منذ  80 •
 .املاضية  عاماً خالل الثالثني 

تعمل أشركة    338هناك   • مريكية كربى 
الصني،  حالياً  تبيع    90منها    يف  شركة 
داخلإكل   وابملقابل    ،الصني  نتاجها 
شركة يف الوال�ت املتحدة    2,400هناك  

 س املال الصيين.أيسيطر عليها ر 

  مليون موظف   6.2تريليون دوالر، كما أن    17.1  ،% من ديون الوال�ت املتحدة هي صينية 19 •
 مريكي يعملون يف شركات تنتج سلعها لتغطية حاجة السوق الصيين.أ
   نرتنت.إلرجاء العامل مرتبطون ابأمليار نسمة يف شىت  65.4هناك  •

 السنة
نقاط مؤشر العوملة  

 نقطة  40دون 
نقاط مؤشر العوملة  

 60أقل من  - 40
نقاط مؤشر العوملة  

 80قل من أ - 60
نقاط مؤشر العوملة  

80-90 
 صفر  14 63 116 1970

2021 11 84 66 32 
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متعددة  أ  60  حنوهناك   • شركة  لف 
فرع،    حنو هلا    اجلنسيات، مليون  نصف 

على   التجارة    حنووتسيطر  نصف 
مبا فيها التجارة بني فروع هذه ،  العاملية

 .الشركات 
  سنة مليار    78منية اخلاصة العاملة على املستوى العاملي من  أل ارتفعت قيمة نشاطات الشركات ا  •

 . 2020  سنة مليار    132ىل  إ   2011
ن هذا الرتابط سيزيد من تداخل املصاحل املشرتكة، مما جيعل العالقات الدولية تسري أذلك يعين  

من حيث    داً كثر تعقيأدارة العالقات الدولية  إبوترية متسارعة حنو املنظور غري الصفري، وهو ما جيعل  
رابح واخلسائر، ويصبح تطبيق تقنية  ألو من حيث كيفية حساب هذه اأ رابح  ألحساب اخلسائر وا

 اً كثر أتثري ألد التغريات ان حتدِّ ألكل دولة تريد    ضرور�ً   اً مر أثري املتبادل يف العالقات الدولية  أمصفوفة الت
التوصل له   ملا متّ  اً وابلتايل رسم اسرتاتيجاهتا استناد ، على شبكة عالقاهتا الدولية اً جيابيإ اً و اتثري أ اً سلبي

 9من املصفوفة.
 

 : إدارة العالقات يف ضوء تعقيدات املشهد الدويل القائم. مشكلة 2
 

كثر من عنايتها  أميكن وصف الواقع الدويل احلايل أبنه واقع تسعى فيه القوى املركزية "لدرء املفاسد  
 وهو ما يتضح يف املشهد التايل:  جللب املكاسب"،

وهي االحتاد السوفيييت بعد    ؛ ىل قلبهاإكت وتسعى ملنع تغلغل التفكك  مرباطورية تفكَّ إهناك   .أ
 10ىل روسيا. إ احتوهل
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بطاء  إو  أم القوى الدويل وتسعى لوقف  مرباطورية اثنية ترتاجع يف مستو�ت موقعها يف سلَّ إة  مثّ  .ب 
 11وهي الوال�ت املتحدة.  ؛هذا الرتاجع

و  أوحتقيق "التنمية السلمية    ، مرباطورية اقتصادية ال سياسيةإهناك دولة تستحضر قوميتها لبناء   .ج
 12وهي الصني. ؛الصعود السلمي"

نيو .د دولة    neo-mercantilism  مريكانتيلية-هناك 
وتكتفي   الدويل  القطب  طموحات  هلا  ليس  كربى 

 13وهي الياابن.  ؛بنزعتها التجارية اجلديدة 

ا إمثة   .ه وتنوعه  السياسي  اترخيه  وجدان  بني  حمتار  من  إلقليم  واملذهيب  نزوعه    ، �حيةثين  وبني 
وبني النزوع الستقاللية خترقها    ، الستكمال اندماجه وتكامله ما بعد الوظيفي من �حية اثنية

 14وهي أورواب.  ؛ظالل ضغوط القوى القطبية من �حية اثلثة

وعجزها عن التكيف   ،قاليم العامل املتبقية فتعيش بني تنازعها وتفتتها االجتماعي من �حيةأما  أ  . و
 15العوملة من �حية اثنية. مع الرتابط التقين واالقتصادي واالجتماعي املتسارع يف ظلِّ 

 بعاد السابقة، وهو ما تصفه مصفوفة التأثري املتبادل.ألبعد من ا   التداخل والتأثري املتبادل بني كلِّ  . ز
 

 : شكالية قياس القوة إدارة العالقات يف ظلّ . مشكلة إ3
 

بسلوك    غلبهم كان معنياً ألكن    ،شكال خمتلفةم علماء العالقات الدولية النظم الدولية أبلقد قسَّ 
  Kaplan  Mortonن  سس حتديد طبيعة النظام القطيب، فمورتون كابالأُ كثر من قياس  أالدول القطبية  

ز يف  وركّ   ، ستةإىلف النظم الدولية  صنَّ 
بنية   متاسك  مدى  على  تصنيفه 

خل،  .إحمكم، متوازن..  مهلهل،  ؛النظام
ذهب مودلسكي    جورج    بينما 

George Modelski  ىل الربط بني  إ
الدويل ومنط ا املسيطرإلالنظام    ؛ نتاج 
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ز القوة يف نظام  تركّ فوضع معادلة تقيس    David Singerر  جما ديفيد سينأخل،  .إو صناعي..أزراعي  
 16:وهي ،هلذه املعادلة دويل معني، وحتديد بنية النظام القطبية استناداً 

عدد   × ىل جمموع قوة الدول الكربى يف سنة معينةإحتت اجلذر الرتبيعي/ نسبة قوة الدولة 

 عدد الدول الكربى) مقسوماً على 1(  -  الدول الكربى

 ) عدد الدول الكربى مقسوماً على (1 – 1 كل ما سبق مقسوماً على

ىل واحد  إ  0.5وكلما كانت النتيجة بني    ىل واحد،إأبن النتيجة سترتاوح بني صفر  سينجر    وافرتض
 قطاب.ألتعين ثنائي، ما دون ذلك تعين متعدد ا  0.3ىل  إ  0.4ويف حدود    حادي، أكان النظام القطيب  

  ، ز القوةوهذا يستدعي القياس املتواصل حبيث ميكن مالحظة التقلبات واالجتاهات يف معدالت تركّ 
 .وابلتايل حتديد املستوى القطيب يف النظام الدويل

العناية يستحق  الذي  اآلخر  الوسطى    ؛اجلانب  القوى  دور  البنية  أهو  القطبية يف حتديد  و غري 
يف دراسته   Edward Mansfieldإدوارد مانسفيلد  وهو اإلسهام الذي قّدمه القطبية للنظام الدويل،
ن  أ يرى    Yang Jiemian  جيمني   ج ن الباحث الصيين �ن إ بل    17، والتوزيع للقوة" عن "الرتكيز والقطبية  

  ّده وهو ما يع   ، ىل نظام قطيب بديل يتم بفعل العوامل االقتصادية ال العسكرية إ التحول من نظام قطيب معني  
لت  شكّ   2008  سنة زمة االقتصادية  أل ن ا أ ساس لنظريته أبن العامل يسري حنو التعددية القطبية، وهو يرى  أل ا 

الصني، واملدافعة  ؛ زمة أل املستفيدة من ا   ربع: أل مساه اجملموعات ا أ فرزت ما  أ نقطة حتول يف النظام الدويل، و 
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الراهنعن   اليت  واثنياً  ؛  الواقع  واجملموعة  املتحدة،  الوال�ت 
ا ضعفألزادهتا  الناميةواثلثاً    اً؛زمة  الدول   اً خري أو   ،أغلب 

  European Unionورويب  ألاالحتاد اوهي    اجملموعة اخلاسرة
والياابن  ذلك    .وروسيا  حنو أوكل  الدويل  النظام  هيكلة  عاد 
 18.من املنظور الصيين، التعددية القطبية

وهنا تربز عدة     وآخر،املراحل االنتقالية بني نظام قطيب معّني   واجلانب اآلخر يف موضوع القطبية ه
تتناول طول  أ االنتقاليةسئلة  تبقى   ،وخصائصها   ،الفرتة  الصعود، وهل  الرتاجع وقوى  وحتديد قوى 

 19ة. مؤشرات الصعود والرتاجع هي ذاهتا يف كل املراحل التارخيي
يقاع التغري (التسارع)  إن  إهو إذا كان التغري هو وحدة التحليل يف الدراسة املستقبلية ف  ،خريأ  جانب

أن الفرتة الفاصلة بني كل اخرتاع تكنولوجي واالخرتاع  ما  ال سيّ   ،الدولية حيدد نتائج السباق بني القوى  
  ، فمثالً يضاً أىل سلعة متداولة تتقلص  إوأن الفرتة املطلوبة بني االخرتاع وحتويله    ،الذي يليه تتقلص

  2025  سنةتريليون دوالر يف جمال الذكاء الصناعي يف    1.68نفاق  إل  2015  سنةوضعت الصني خطة  
ه مع  لتكون  القطاع  هذا  املسيطرة يف  الصني"أ  .2030  سنةي  يف  صنع  اسم  اخلطة  على    " طلقوا 

سيكون   2030  سنة  " PPPابملعادل الشرائي "مجايل الناتج احمللي إوسيرتتب على ذلك نتائج هي أن 
 على النحو التايل:  "الرتيليون دوالربـ"
 . تريليون دوالر64.2 : الصني •
 . تريليون دوالر  46.3  :اهلند •
 . تريليون دوالر  31مريكا:أ •

الصناعي  إنشري    ،هذا  ولتأكيد الذكاء  يف  التنافس  قياس  أن  عدد أىل  حساب  بعد  أنه  ظهر 
كان نصيب االقتباسات من مؤلفني صينيني   اً على اقتباسأل% من اجملالت ا10االقتباسات من حبوث  

  2011ي يرتاجع منذ  مريكأل ن النصيب اأولكن امللفت    % للوال�ت املتحدة،29% مقابل  26.5هو  
 20. 2026ن الصني ستتفوق يف حدود أ، وهو ما يعين 2009بينما يتصاعد للصني منذ 
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 :عظم يف إدارة العالقات الدوليةألشكالية حتديد االجتاهات ا. إ4
 

ن مقومات هذه أ إال    عظم،ألالفروق التفصيلية بني الباحثني يف تعريف االجتاه ا  على الرغم من
فإذا امتد هذا   عرب الزمن،  جياابً إو  أ   سلباً نة للتغّري ىل أنه "نزوع حموري يف ظاهرة معيّ إالتعريفات تشري  

وليس هناك    ظم،مام االجتاه األعأنكون    وسع عاملياً ألىل املستوى اإالنزوع من املستوى الضيق للظاهرة  
 21ما يضمن استمرار االجتاه الذي لوحظ يف املاضي أن يبقى يف املستقبل.

عليها بني الباحثني يف نطاق العالقات الدولية يف   عظم األكثر توافقاً أل وميكن رصد االجتاهات ا
 22اآليت:

الطبقي، إذ شكلت  برز هذه التحوالت يف التحول  أ وتتمثل    التحول العاملي يف القوة االقتصادية:  . أ 
  2030  سنة %  60  حنو ىل أن تكون  إ لكنها تتجه  ،  2009  سنة %  27ما نسبته    الطبقة الوسطى عاملياً 

 للتقديرات املتوفرة.   طبقاً 
مجايل الناتج احمللي  إ ىل  إ ن حجم الدين  أ ىل  إ ن التقديرات تشري  إ ف   ، أما الديون على املستوى العاملي       

 % يف الياابن.  385و   ، % يف الوال�ت املتحدة 213و   ، ورواب أ % يف  133سيكون    2035  سنة 
،  2030  سنة مجايل الناتج العاملي سيكون يف اهلند والصني  إ % من  25ن  أ ىل  إ غلب الدراسات  أ وتشري       

  2010  سنة %  20ويتضح التقدم اآلسيوي من أن نصيب آسيا من الناتج احمللي العاملي يتطور من  
 %. 35  حنو   2030  سنة ن يكون  أ ليتوقع    ، 2017  سنة %  28  ىل إ 

% من سكان العامل تفوق  8ىل أن  إرايف يف العامل  جيشري اهلرم الدميو   التغري يف اهلرم السكاين:  .ب
نتيجة تناقص عدد ؛  %13ىل  إ  2030  سنة ، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة  عاماً   65أعمارهم  

 يف الصني واهلند فقط. 2030 سنة % من سكان العامل 35وسيكون  ، املواليد

% 50كان    2013  سنةيف    التكدس السكاين يف املدن: .ج
لكن النسبة سرتتفع   من سكان العامل يعيشون يف املدن،

وسيكون  2030  سنة%  60ىل  إ ز�دة  80،  من   %
   فريقيا وآسيا.إمها    ؛التكدس احلضري يف املدن يف قارتني
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التكنولوجي: . د التطور  الباحثني على    تسارع  أغلب  متثل  أيتفق  الواسع  مبعناها  التكنولوجيا  ن 
املعاصرة،املتغّري  الدولية  احلياة  يف  املركزي  القليلة      العقود  خالل  األخرية  التطورات  وستواصل 

الصناعي الذكاء  جمال  يف    ،القادمة 
أتثريها    ،الكومبيوترو   املوابيلو   نرتنتإلوا

اعية  العميق على البنيات السياسية واالجتم
واالقتصادية وخالل فرتة قصرية يصل مداها 

املنحىن   عاماً،  25قصى  ألا معدل  وهو 
، بينما استغرق الفارق الزمين بني تدجني احليوان للنقل وبني اخرتاع logistic curveالسوقي  

 . العجلة قرو�ً 

  2050  سنة ن ز�دة درجة احلرارة مع  أ تكشف الدراسات املتخصصة عن    التغري املناخي:  . ه 
وسيتسبب يف    ، مليار دوالر سنو�ً   100ىل  إ   70ف معه من  درجة سيحتاج للتكيّ   2مبعدل  
 مليون نسمة.   240  حنو تشرد  

املوارد . و الطبيعية،:  ندرة  العامل حالة استنزاف ملوارده  العرض    فمثالً   يعيش  الفارق بني  سيكون 
%  40، وسريتفع الطلب على موارد الطاقة املختلفة مبعدل  2030  سنة%  40  حنو والطلب للمياه  

السكان والنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي، وهو ما  للوقت احلايل بسبب ز�دة    اً قياس
 قد يرتتب عليه نضوب العديد من املواد اخلام. 
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 : الرتابط واالجتاهات األعظم على اجملتمع الدويلانعكاسات حتديد 
 

من    اً عظم يف احلياة الدولية عددألنتج عن ترابط اجملتمعات بفعل آليات العوملة وعن االجتاهات ا
   النتائج أبرزها:

 : interstate-intrastateتراجع معدل احلروب الدولية واستمرار احلروب الداخلية .  1
 

 202023- 1945 خالل الفرتةهلية والدولية ألمقارنة نسبة احلروب ا: 2رقم   جدول
 

 

كان عدد احلروب   2020ىل  إ  1946أنه منذ    "احلروب "  تشري الدراسات الكمية للنزاعات الدولية
  83تنظيم خارجي، و   ضدّ   حرابً   45و   بني دول،   حرابً   35،  هلية أ   حرابً   122منها    ،عسكر�ً   اً نزاع  285
 ىل حرب دولية، لكن املهم يف هذه املؤشرات هو أن: إ هلية حتولت  أ   حرابً 
 .تنظيم خارج حدود الدولة تتناقص احلروب ضدّ . أ

 .احلروب بني دولتني تتناقص. ب 
 . حروب التدخل الدويل اخلارجي تتزايد ببطء ج. 
 هلية تتزايد يف االجتاه العام.ألاحلروب اد. 

ف مع التغريات السريعة من �حية  ن عدم القدرة على التكيّ أىل  إدبيات العالقات الدولية  أوتشري  
ىل  إوترية العوملة بشكل حوَّل العالقات الدولية من صفرية    هلية، بينما تسارعُ ألدى لتزايد احلروب اأ

 يف تقليص عدد احلروب الدولية. ل من الرتابط عامالً عَ جَ  ،غري صفرية

 2020 2010 1990 1970 1950 السنة  العدد/

 7.5 7.9 16 8.3 3.9 هليةأحروب 

 0.3 0.5 1.5 3.3 3.7 حروب دولية 
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 24:تزايد سياسات احلصار االقتصادي والضما�ت الدولية  .2
 

تطبيق سياسة احلصار االقتصادي    متّ   عاماً،   98  حنو أي  ،  2012ىل  إ   1914  سنة خالل الفرتة املمتدة من  
%  24.3أي بنسبة    حالة،   40مرة، وقد جنح احلصار يف بلوغ غايته يف    165هبدف تغيري األنظمة السياسية  

 اً. تقريب 

ن نسبة  إ ي  ، أ حالة   26جنح منها    حالة حصار،   115وقد شاركت الوال�ت املتحدة مع دول أخرى يف  
حالة، كان عدد حاالت    50بينما قامت الوال�ت املتحدة منفردة ابحلصار يف    ، % 22.4النجاح هي  
جراء  إل ن انفراد الوال�ت املتحدة اب أ % من احلاالت، وهو ما يعين  28ي ما نسبته  أ   حالة،   14النجاح فيها  

 اً. % تقريب 5.5  نحو يزيد فرص النجاح ب 

ا أ غري   املؤشر  احلصار  أ كثر  أل ن  جناح  ملستو�ت  التارخيي  االجتاه  رصد  هو  السياق  هذا  يف  مهية 
منا الفرتة الزمنية كلها  يف نسبة النجاح، فلو قسّ   خطياً   ن هناك تراجعاً أ ذ يتبني من الرصد  إ االقتصادي،  

كانت نسبة النجاح يف حتقيق أهداف احلصار أعلى من النسبة    ؛ 1945- 1914  سنجد أنه يف الفرتة األوىل 
، ويف الفرتة  1989- 1970  ، ويستمر تناقص النجاح يف الفرتة الثالثة 1969- 1945  يف مرحلة الفرتة الثانية 

وهو أمر    سقاط النظم ترتاجع، إ وهو ما يعين أن نسبة جناح سياسات احلصار يف    ، 2012- 1990  الرابعة 
ت إىل الصعوبة الشديدة أو رمبا  فيه هو العوملة اليت أدّ   ، وليس السبب الوحيد   ، أرى أن السبب الرئيسي 

 . املستحيلة يف ضبط آليات احلصار 
لية اليت تعطيها دولة كربى لدولة  وهي الضما�ت الدو   ذاته؛   خرى هلا داللة يف السياق أ ة ظاهرة  ومثّ 

 الكربى منها.   خصوصاً خرى  أل ن حتميها من القوى ا صغرى أب 

الرصد   من  الظاهرة  أ ويتبني  هذه  اتريخ  احلماية  — اً يض أ ن 
ليس أكثر إغراء لالتكاء عليه من سياسات احلصار  — الدولية 

قر�ن من الزمن،  ،  2014- 1815فخالل الفرتة من    االقتصادي، 
  م سواء بشكل فردي أ   اً دولي   ضما�ً   116أعطت الدول الكربى  

 % منها فقط.  18ي ما نسبته  أ   منها،    20االلتزام بتنفيذ    ضما�ت مشرتكة لدولة صغرى، متّ 
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 : املشهد املستقبلي
 

دراسة يف  لنا  الثاين/منشورة    سبق  تشرين  نوفمرب   يف 
أ2020 ا،  القوة  مبقارنة  قمنا  الصينية  ألن  القوة  مع  مريكية 

احلايل، الدويل  النظام  يف  السائدة  القطبية  منط   25لتحديد 
الدراسة روسيا  ألكننا   بنية  ضفنا يف هذه  االحتادية لتحديد 

تعددية   الدويل هل هي  للقوة  أ م ال، كما  أ النظام  القياس  ملتغريات  ليصبح جمموع  أ ضفنا  ربعة متغريات 
ملعادلة    اً ، مث قمنا حبساب توزيع القوة العاملية للدول العظمى استناد 20من    بدالً   اً متغري   24متغريات املقارنة  

، كما هو  2021بداية  ىل  إ   2018شر� هلا يف بداية هذه الدراسة، وتغطي الدراسة الفرتة من  أ اليت    ، ر ج سين 
 موضح يف اجلدول التايل: 

 

 2020- 2018للفرتة  مؤشرات القوة يف العالقات الدولية : 3رقم   جدول

 وقياس فارق القوة بينها ، وروسيا ،والوال�ت املتحدة ،لكل من الصني

 26ملؤشرات القياس الدولية مستنداً 
 

 

 

 املقارنة روسيا  الوال�ت املتحدة  الصني املؤشر 

1 

مجايل  إ
الناتج  
 احمللي
GDP 

 مسيالا
Nominal 

 1.7 تريليون 20.49 تريليون  13.4

 مريكا) أ( 2+
 (الصني)  1+

معادل 
القوة  
 الشرائية
PPP 

 4.32 تريليون  21.44 تريليون  27.31

 Gini index 38.5 41.1 37.5  يينغمؤشر  2
 (الصني)  1+
 )روسيا( 2+

3 
الدفاعي من   نفاقنسبة اإل

 الناتج احمللي 
1.9% 3.4% 4.5 

 مريكا)أ( 3+
 )روسيا( 1+
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 املقارنة روسيا  الوال�ت املتحدة  الصني املؤشر 

4 

نفاق على  نسبة اإل
البحث العلمي من الناتج 

 احمللي
 (للصني) 1+ 38.5 مليار دوالر  511.1 مليار دوالر  553.4

 مريكا) أ( 3+ 3.24 7.96 2.26 الدميوقراطية 5

 72.03 82.41 65.11 العوملة 6
 مريكا) أ( 1+
 )لروسيا( 1+

 -  0.73-  0.30- 0.24- معدل االستقرار السياسي 7

 (للصني) 1+ مليار 606 تريليون دوالر  4.3 تريليون دوالر  4.6 حجم التجارة اخلارجية 8

9 
حجم العجز يف امليزان  

 التجاري 
مليار   359.3+

 دوالر 
مليار   946.1-

 دوالر 
 مليار  +8 .91

 (للصني) 3+
 )لروسيا( 2+

 GMI 550 683 883 العسكرةمؤشر  10
 (للصني) 1+
 )مريكاأل( 1+

11 
ىل  إين العام نسبة الدَّ 

 مجايل الناتجإ
55.36 % 106.70 % %32 

 (للصني) 2+
 )لروسيا( 3+

12 
  100(لكل    معدل اجلرمية 

 لف) أ 
 لروسيا)( 2+ 30.14 47,7 31.18

13 
عدد اجلامعات ضمن املئة  

 وىل عاملياً ألا
 مريكا)(أل 3+ 0 26 6

14 

(القوة  القوة النارية
نفاق  العسكرية واإل
مكانيات العسكري واإل

 السوقية واجلغرافية)

0.0511 0.0435 0.0501 
 مريكا)(أل 1+
 )لروسيا( 1+

15 
حجم املساعدات  

 اخلارجية 
 مليار  1.14 مليار دوالر  34.62 مليار دوالر  38

 (للصني) 1+
 )مريكاأل( 1+
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قطاب،  عن اجتاه مستقر يف العالقات الدولية حنو نظام دويل متعدد األ  السابق  ويكشف اجلدول
 وسع للدول املتوسطة والصغرية.أبلوماسي يوهو ما جيعل الفضاء الد

 املقارنة روسيا  الوال�ت املتحدة  الصني املؤشر 

16 
قبول الرأي العام الدويل  

 هلا كقيادة عاملية 
 مريكا)(أل 1+ 30 33% 32%

17 

عدد شركاهتا الكربى  
وىل يف  ألضمن الثالثني ا
 العامل

 مريكا) أ( 1+ 0 14 10

18 

  عدد مرات استخدام حقّ 
من  النقض يف جملس األ

 UN Security الدويل

Council  2000منذ 

 (للصني) 1+ 27 14 12

19 
عدد القواعد العسكرية  

 يف اخلارج
 مريكا) أ( 3+ 8 55 4

20 

عدد املنظمات الدولية  
احلكومية اليت هلا عضوية  

 فيها 
 مريكا) أ( 1+ 48 77 74

 )لصني (ل 2+ مليون 146 مليون 331 مليار 1.439 عدد السكان 21

 2مليون كم 9.147 2مليون كم 9.388 املساحة 22
مليون  16.367
 2كم

 )لروسيا( 3+

 )لصني (ل 2+ 3,238 496.123 1,441,086 عدد براءات االخرتاع 23

24 
مجايل  إ يقاع التغري يف  إ 

 2020- 2000ي  الناتج احملل 
 )للصني ( 3+ ضعف  0.7 ضعف  2 ضعاف أ 6

 
جمموع نقاط التفوق 

 دولةلصاحل كل 
   

 37.40 مريكا:أ
 34.50 الصني:
 28.10 روسيا:
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 : خالصة وتوصيات
 

 ميكن حتديد نتائج هذا التحليل يف اآليت: 
العالقات الدولية يستوجب  الشديد يف شبكة    ن التعقيد إ  .1

تصوراهتا   لتقدمي  املتخصصة  الدراسات  مراكز  ز�دة 
لكيفية التعامل مع جمتمع دويل تتزايد فيه مساحة املنظور  

 الصفري، وتتنامى فيه الروابط العضوية على حساب تراخي الروابط اآللية.   غري الصفري على حساب 
تنمية    ثرياهتا املتبادلة يستوجب وأت   ، عظم يف البيئة الدولية أل وضغط االجتاهات ا   ، يقاع التسارع املتزايد إ ن  إ  .2

  قبل وقوع صدمة املستقبل بتعبري توفلر   اً جياد آليات التكيف مسبق إ الثقافة االستشرافية للمساعدة على  
A.Toffler . 

مي املكانة الدولية هلذه  لتنا   اً مر مرجح نظر أ وسع يف العالقات الدولية هو  أ ن التحول اآلسيوي حنو دور  إ  .3
والعمل على توثيق العالقة مع القوى اآلسيوية الصاعدة،    ، املنطقة، وهو ما يستوجب التنبه العريب لذلك 

 27ن خصصنا له دراسة مستقلة. أ وهو ما سبق لنا و 
األمر الذي   ، قل قدرة يف احلفاظ على روابطها اآللية أ سيجعلها  لـ"إسرائيل" ن تنامي الروابط العضوية إ  .4

 ك جوهر آيديولوجيتها الصهيونية القائمة على غواية النماذج التارخيية. سيفكِّ 

كثر منها هجومية، وهي فرصة للقوى  أ ن سياسات القوى الكربى يف املرحلة القادمة ستكون دفاعية  إ  .5
 مكاسب هلا من خالل استثمار التعددية القطبية.   الوسطى جلينِ 

  ىل منوذج شبكة العنكبوت إ يف العالقات الدولية    Billiard ball  البلياردو ن التحول من منوذج كرة  إ  .6
Cobweb    يعين ز�دة مضطردة يف أتثري العوامل اخلارجية يف رسم

وهو ما جيعل    28ة، السياسات على حساب وزن العوامل الداخلي 
كثر هشاشة وقابلية لالضطراب، وهو  أ الدول املتوسطة والصغرية  

و حىت العابرة للحدود،  أ قليمية  إل حنو بناء الكتل ا   تدرجيياً ما يدفع  
 نظمة السياسية العربية حىت اآلن.  أل وهو ما مل تدركه ا 
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