


 1      مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 ومأزق اخليارات  يف املكانة الدولية مريكيتيار الرتاجع األ

 سرائيليةاإلو  العربية االسرتاتيجية
 وليد عبد احلي .د أ.

 
 مقدمة:

َريخياَ منحىَاتَيفَجمالَالعالقاتَالدوليةَتَالدراساتَالسياسيةنَح
َاإل َوهبوط َصعود ََمرباطورايتلتفسري َالدولينياألأو َلعلَ َوَ،قطاب

وابنَ،Arnold Toynbeeََرنولدَتوينيبأدراساتَالدوراتَالتاريخيةَعندَ
ََوَ،خلدون َيبونجَإدواردَوَ،Spengler Oswaldَلرجشبنأزوالد

Gibbon Edward،ََاجلانبَيفَهذاواملنهجيةَمتثلَاملرجعياتَالفكرية.َ
َبدأت َاملعاصرة َالسياسية َالدراسات َتدرجيياَ َلكن َاملَمتيل نوورَنو

صبحَالتوجهَأَ،تراجعَالكياانتَالسياسيةَعربَالتاريخأوََمنَتفسريَاهنيارَيَبدلَ أاملستقبلي،َ
ابملصريَالذيَستَونوَ" القوىَالدوليةاالتنبؤَ" هَنَ وحتديدَمَحَاملعاصرة،َجهَه َوَالصاعدَمستقبالَ منهَا

َمنهاَهوَالذيَسيرتاجع.َنَ ومَح
َوصلَ َو َصلة ََمثة َاملنهجيتني ََواملستقبلية،َ"املاضوية"بني نَأوهي

َكانتَ وةَالبدايةَعَحركيةَالكيانَالسياسيَمنَحلبَ ت َحت َحت َحاملنهجيةَالتاريخية
بينماََ،سبابَماَجرىأوالعملَعلىَحتديدََ،الهنيارأوََوحىتَالسقوط

هوَآتَلتحددَشكلالدراسةَاملس جتاهاتَالىلَإَاستناداَ َهتقبليةَتستبقَمَا
ََ.صعوداَ أوََدَمصريهَهبوطاَ يداولَحتوحتَ،وبيئتهَالكيانالتاريخيةَيفَ

 
 
 

 أرنولد توينيب

 أزوالد شبنجلر
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 :مريكي: النظرة املستقبليةالرتاجع األ
َاخلمسين َفرتة َالبدايةَيفَأدبياتَالعشريناتَمنَالقرنَيتكاد يفََ"الرتاجعَيارت"َمتثلَنقطة

تداعياتَفرتةَإىلََومتتدَجذورَهذاَالتيارَ.Declinistsَعلىَاملستوىَالدويلَاملكانةَاألمريكية
بيلَقَ َلقوةَاألملانيةتناميَامثَ،َاتَمنَالقرنَاملاضييربعيناليتَامتدتَحىتَمطلعَاأللكسادَالكبريَا

 قَالقمرَالصناعيَطالإماَبعدَسيَ َالقوىَالسوفييتيةَلَتناميإىلََوصولَ َ،احلربَالعامليةَالثانية
َاSputnikََسبوتنيك َانتشارََ،اتيخلمسينيف مث

َاليتاأل َالشيوعية مريكيةَزميةَاألابهلَجتتتوَ َيديولوجية
َفييتنام َيف َالسبعيَ،الثقيلة َفرتة َعرفت اتَينمث

َمثَاتَتناميَمتسارعَللقوةَواملكانةَالياابنية،يوالثمانين
َاأل َالحتاد َتوسع َبداية َذلك َوصولَ تبع َورويب

بياتَأدَترتكزَواآلنَ،ملؤسساتَمشرتكةَوعملةَواحدة
1ََ.مريكيَعلىَالتناميَيفَاملكانةَالصينيةالرتاجعَاأل

وىَيارَالقبفشلَواهنَنَكلَاألدبياتَالسابقةَانتهتأَ،مريكيويرىَخصومَنوريةَالرتاجعَاأل
َكبديلَللمكَلكَاألدبياتاليتَراهنتَت يتضحَيفَهنايةنةَاألاعليها واهنيارََ،لنازيةاَمريكية،َوهوَمَا

رزَأدبياتَسياسيةَفأورويب،َوهوَماَمثَالتشققَيفَجدرانَالحتادَاألَ،والتلكؤَالياابينَ،الشيوعية
َ،ةتحدمسايلَالذيَتتسنمهَالولايتَاملأوانتصارَالنموذجَالَرَ،تتحدثَعنَهنايةَالتاريخَةمعاكس

املتحدةَمرحلةََالولايتَدخولمثََ،مريكياألَ قَالعلميالتفوَ َمؤشراتإىلََمستندينَيفَتوجهاهتم
َكمنافسَمعَكلَماَينطويَعليهَذلكَمنَتغرياتَجيوألََوبلَودخَ،الستقاللَالطاقوي -سواقه

منََمقارنتهاكنَميمريكيةَلَكماَأنَالقوىَالعسكريةَاأل،ََيةَيفَبنيةَالنوامَالدويلَالقادماسرتاتيج
ثلَنَبعضَالدولَمإخرى،َبلَأدولةََأينفا قَالدفاعيَمعَواإلَ،والقوةَالناريةَ،حيثَالنتشار

2َلتكائهاَالكاملَعلىَالقوةَوالنفوذَاألمريكي.َنتيجةَ َةواتيوانَموجودَ"سرائيل"إ

 القمر الصناعي سبوتنيك
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التباينَبنيَالتيارين َكانتَالولايتمشاكلَتربزََ،وخلفَهذَا إذا املتحدةََمنهجيةَيفَحتديدَمَا
3َماَيلي:وتتضحَهذهَاملشاكلَفيَ،مَلأيفَحالةَتراجعَ

 .مؤشراتَقياسَالقوةَالتقليديةَواملعاصرةَوحتديدهاَحتديدَمشكلةَالتفا قَعلى .1

هاَقَ لَحطَ وزنَهذهَاملتغرياتَهوَوزنَمَ َهلفَ،مشكلةَحتديدَوزنَمتغرياتَالقوةَللقوىَالكربى .2
لتحديدَوزنَاملؤشرََزاَ مميَعامالَ َاسرتاتيجيةَوالسياسية-منَاعتبارَالبيئةَاجليوَمَلَبدَ أَ،مجيعها

 ؟عومىالَىلقَواَلكلَقوةَمنَهذه

لفرعية،َفهلَهذهَاملؤشراتَاَديدَأوزانوحتَ،للقوةَحتديدَاملؤشراتَالفرعيةَللمؤشراتَاملركزية .3

َتكونَعدالةَتوزيعَالدخلَهلاَوزنَمعدلَالدخلَالفرديَيفَاملؤشرَاملركزيَالقتصاديَمثالَ 
 ؟خلإالستثمار...أوََ،حجمَالتجارةَاخلارجيةأوََمجايلَالناتجَاحمللي،إأوَنفسهَ

َمَابلقياسَالكميَالرايضيَاملطلق؟أَ،هلَتقاسَالقوةَابلنتائجَاليتَترتبتَعليها .4
 

 :ديل  ب مريكي املعاصرة وتقدميها منوذجا  األ أدبيات الرتاجع
َاملستقبلية َالراهالتحَرإىلََتسعىَالدراسة َاللحوة َكثافة َمن يفََنةر

نَتركزَعلىَاملستقبلي،َوحتاولَأأوََثريهاَعلىَالتفكريَالسرتاتيجيأت
َاألعوم ََ،Mega-Trendsَالجتاهات َالتحولَ"وتدمج حلوات
Turning Pointsَكلَمايفدراسةََ،هذهَالجتاهاتَالعومى"َيفَبنية

َفريدمانMichael Mandelbaumََيلبومدمان  Thomasَوتوماس

Friedmanََراَ لتجعلَمنَترابطهاَمؤشَلَمخسَ ربطتَبنيَحلواتَحتَو
4ََ:علىَالنحوَالتايلَعلىَ"اجتاهَأعوم"َملستقبلَالولايتَاملتحدة

َالسوفيييتَلسبوتنيكَإ .1 َتراجع1957ََسنةطال قَالحتاد َ)مرحلة
 َ.أوىلَألمريكا(

 .اتيعينبفييتنامَيفَمنتصفَالسَالولايتَاملتحدةَيفَهزمية .2

 مايكل مانديلبوم

 توماس فريدمان
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َيميَكارترالرئيسَجمرحلةَالتضخمَوتراجعَقيمةَالدولرَيفَفرتةَ .3
Jimmy Carter.َ 

 .اتيةَمنَمنتصفَالسبعينالياابنيَتناميَالقدرةَالتنافسية .4

 .املعاصرَالصيينَالتنامي .5

َويركَ  َسيَ َ"الرتاجعيون"ز َل َداخلية َجوانب َالصعلى َذات لةَما
5ََابجلوانبَالقتصاديةَمثل:

َ.جورلألَقيةحلقياتراجعَالقيمةَ .1
َاإلنتاجية.تراجعَمستوايتَ .2
َ.مريكيةَيفَالسو قَالعامليتَاألتراجعَالقدرةَالتنافسيةَللشركا .3
َ.ماَلذويَالياقاتَالبيضاءسيَ َمانَالوظيفيَلتراجعَاأل .4
َ.الرتاجعَيفَمستوايتَالبنيةَالتحتية .5
َ.الفيدراليةالتزايدَيفَعجزَاملوازنةَ .6
َ.النوامَالصحيَتراجعَأداء .7
َ.مانَالفرديَبفعلَاجلرميةتراجعَاأل .8
َ.تراجعَمستوايتَالتحصيلَالعلميَلطلبةَاملدارس .9

َاتساعَاهلوةَبنيَالطبقاتَيفَتوزيعَالثروة. .11
َحركيةَبطَبنيمنَخاللَالَرَ،نَحتددَمؤشراتَالرتاجعَيفَاملكانةأدبياتَالرتاجعَأوحتاولَ

لنقاشَاَحبركيةَاجملتمعاتَوالدولَاملنافسة،َويتمَذلكَمنَخاللَقياساَ َ،مريكيةاجملتمعَوالدولةَاأل
َ:حولَالفرضياتَالتالية

 .حلا قَاآلخرينَهباَسرعةَاملشكلةَهيَيفَبلَ،ليسَهناكَتراجعَللولايتَاملتحدة .1

 .خرىَانعكسَعلىَزايدةَاهلوةَالطبقيةَيفَالولايتَاملتحدةنَتطورَاجملتمعاتَوالدولَاألأ .2

مناطَأفَمعَيَ علىَالتكَاألمريكيَاملشكلةَليستَيفَالرتاجعَبلَيفَقدرةَالبناءَالجتماعي .3
 .القتصادَاجلديد

 جيمي كارتر
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 :وخصومه مريكيتيار الرتاجع األ السجال الفكري بني
لةَاملرحَلعشرينااتَمنَالقرنَياتَوالتسعينيميكنَاعتبارَفرتةَالثمانين

َازدهاراَ األ َالرتاجعَاألَكثر َاألَمريكيلتيار ملعاصر،َمريكيَايفَالفكر
َكينيديويكادََ َبول ََنأPaul Kennedyََكتاب َنقطةَيكون هو

َوتدورَفكرتهَاملركزيةَحولَماَيسميهَ"التمددَالزائد6َ،النطال قَالكربى
Overstrech"ََاإلَ،لإلمرباطورايت َتصل َمراحلَإذ َيف مرباطورية

َاجملالَللرتاجعَكربَمنَمكاسبه،َمماَيفتحأعباءَالتوسعَأمرحلةَتصبحَفيهاَإىلََتوسعهاَاجلغرايف
دة،َوبناءَالذيَستملؤهَالقوىَالدوليةَالصاعَوعمقَنفوذهاَالدويل،َوهوَالفراغَيفَجماهلاَاجلغرايف

ََ.اوماَبعده2000ََسنةالرتاجعَمنََأنَالولايتَاملتحدةَستبدأكينيديَعليهَتنبأََ
َكيينَأ2014ََسنةويفَ تقومََدراسةCharles Kennyَصدرَتشارلز

َاجلَ  َبعض َفيها َفكرة ََ،ةدَ على َيرى َتَحأفهو َاألَمقدَ ن خرىَالدول
َصفرية َعالقة َمن َالدولية َالعالقات َبشبكة َوالتحول ىلَإَوتطورها،

غريَصفريَة طرفَيكسبَواآلخرَيخسرَبينمااأل)عالقَة لثانيةََاَوىلَفيهَا
َيكسب(، َسَكالمها َمن َسعيهاَأيخفف َيف َاملتحدة َالولايت عباء

َ حَاجملالَيفتسالدائمَللحفاظَعلىَالنوامَالدويلَواستقراره،َوهوَما
7ََ.مَالقوىَالدويلعلىَسلَ مامَالولايتَاملتحدةَللعودةَللصعودَاثنيةَأ

لقرنَتَاايلتيارَالرتاجعَمنذَتسعينَلفاَ خماَموقفاَ َ.Joseph S. Nye Jrَويقفَجوزيفَاني
تبقىَنَالولايتَاملتحدةَسأمعطياتَتعوزهاَالدقة،ََوإىلََيستندنَهذاَالتيارَأويرىََ،املاضي

َتفوقها َالدويلَمعَاستمرار َالنوام َهيَاليتَتقود َقادمة َطويلة َلفرتة
تحدةَقدَخليَيفَالولايتَاملاأبنَالوضعَالدَ،َلكنهَيقرَ سياسي-اجليو
صورهَعلىَ،َويبينَتمشكلةَيفَجمالَاحلفاظَعلىَهذهَاملكانةإىلََيقود

8ََ:للقوىَالدوليةَهيَةمقارنةَمستوايتَثالثساسَأ
َ

 بول كينيدي

 تشارلز كيين

 جوزيف اني

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+S.+Nye+Jr.&text=Joseph+S.+Nye+Jr.&sort=relevancerank&search-alias=books
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 .يفَالنوامَالدويلَعسكريةَوالسرتاتيجيةَالتقليديةاملوازينَال .1

 .لكلَقوةَمنَالقوىَالكربىمكانياتَلتغرياتَالقتصاديةَواإلا .2

الرمسيةَوغريََ(IGOالرمسيةَ)والدوليةََ،قليميةالتنويماتَاإلَمثل)َحتدايتَالبىنَماَفو قَالدولة .3
(INGO)،َخل(إواجملتمعَاملدين...َ،قليات)األَوالتنويماتَماَدونَالدولة. 

َانيَوأقرَ َ َاألَنأبَجوزيف َللنموذج َاجلذب َالقيميةقدرة َومنوومته ََ،مريكي َأو اهاَمسأما
َ.تراجعتَقدَمتغرياتَالقوةَالناعمة

األالرَتالتَاليتَساندتَفكرَةمنَالدراساتَواملقَسيلعَبَ ت َحوميكنَت َح َ،مريكياجَع
َابرنت َريتشارد َدراسة َقدَ Richard Barnetََمثل َالثمانينالذي َيف َير نَأات

فَمواهرَالرتاجعَبشكلَواضحَخاللَربعَقرن،َوأيدتَعرَ الولايتَاملتحدةَستَح
اءَعبعامَمنَدراسةَبولَكينيديَفكرةَاألبعدFlora Lewisَََدراسةَلفلوراَلويس

َكاهلَالولايتَاملتحدةَوتدفعهاَللرتاجع،ََأاليتَ ىَجيمسَأَرَكماصبحتَتثقل
َالولايتأنJames Schlesingerَََرشليزجن َتراجع َيفَسلَ َفكرة َالقوىَالقتصادياملتحدة ةَم

فقدانَالولايتPeter Passellَََبيرتَابسيلَلحلَ َوَ،مَبهمرَمسلَ أَوالعسكريةَوالنفوذَالسياسي
Tom Wickerََاملتحدةَمركزَالرايدةَيفَتنافسهاَالقتصاديَوالعلميَمعَالياابن،َوأكدَتومَويكر

فاظَعلىَيضعفَقدرهتاَيفَاحليفَجمالَاملوادَاخلامَومصادرَالطاقةََنَتبعيةَالولايتَاملتحدةأ
َكقوةَعومى. 9ََموقعهاَاملتقدم

ديةَاساتَالنقللدَرَمنَالتطوراتَفتحتَاجملالَعدداَ َلكن
َاأل َالرتاجع َالسوفيييتَمريكي،ألدبيات َالحتاد َاهنيار ،َمثل

َالعراقَو َالسياسي َالنوام َاألَيتغيري َالعسكرية مريكيةَابلقوة
َالولايتَ َوتصدر َاألخرى، َالدول َمن َعدد َمع املتحالفة

َمعطياتََاملتحدة َوهي َاملعلومات، َتكنولوجيا َدول لقائمة
اجعََمريكينيَلنفيَفكرةَالرَتفكارَعددَمنَاملفكرينَاألأتَغذَ 

حولَاستبعادَالرتاجعSamuel P. Huntingtonَََكتاابتَصموئيلَهنتينغتونحلالَيفََكماَهوَا

 جيمس شليزجنر

 صموئيل هنتينغتون
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التاريخَلصاحلFrancis Fukuyamaََتصوراتَفرانسيسَفوكوايمَاأو10ََ،مريكياأل بنهايَة وتصورَه
12ََ.نهَعادَيفَمرحلةَلحقةَليرتاجعَعنَبعضَتصوراتهَهذهمنَأرغمَعلىَال11َمسالية.أالَر

Niall Ferguson13ََنيلَفريجسونمثلََنفكريمنَاملَلكنَعدداَ 
فريجسونََرأىإذََ،2004َسنةأعادواَلنوريةَالرتاجعَألقهاَمرةَاثنيةَمنذَ

َ،انونوسيادةَالقَ،عوملةَاألسوا قَاحلرة"إىلََأنَالولايتَاملتحدةَتطمح
َالتمثيلية َللقوىََ،واحلكومة َاألجل َطويلة َاللتزامات َتتجنب لكنها

َعنها َغىن َل َاليت َواملال َحَالعاملة َيف َفاعلية َأكثر َبدور َالقيام َلَ يف
َالدولية َالفاشلةسيَ َلَ،الصراعات َالدول َيف َ"ما َويرى َالولايأ، تَن

َإنكار َحالة َيف َإمرباطورية َسيَ َاملتحدة َل َالضلرتاجعها َبفعل عفَما
َ،شريةلعجزَاملايلَوضعفَالقوةَالب،َخاصةَفيماَيتعلقَابالداخليَفيها

تَاملتحدةَنَالولايأويعتقدََ.كماَلَتعرتفَحبجمَاملسؤولياتَالعاملية
َ،حملهاَلنَحيلَ َربىمنَالقوىَالكَنَأحداَ أيفَطورَالرتاجعَلكنهَيرىَ

َرهابية"َوعصاابتَاجلرميةَاملنومةَستمألَالفراغ.ولكنَالتنويماتَ"اإل

َيشكلَمربراَ  َالتعاونَاألَوهوَما َلعودة َنوره يينَالصَمريكيمنَوجهة
َالرئيس،َويدعوَورويبعداءَلالحتادَاألَمريكينيكثرَاملفكرينَاألأحدَأَفريجسونَميثلَوَورويب.األ

َكقوةََ،عدمَاملواجهةَمعَالصنيإىلDonald Trumpَََترامبَدوانلد وضرورةَالتعاملَمعَروسيا
ََوالعرتافَهلاَمبجالَحيويَيفَأوراسيا.َ،عومى

َاألَلتومثَ  َالوطين َاملخابرات َجملس َدراسة  Nationalمريكي

Intelligence Councilََأحدَالتنبؤاتَاملعززة2008َََسنةالصادرة

تتحدثَعنَحيث14ََالتعدديةَالقطبية،إىلََالدويللَالنوامَلفكرةَحتوَ 
الَالثروةَوانتقَ،ومواصلةَالعوملةَالقتصاديةَ،قوىَكربىَجديدةَظهور

الكياانتَماَدونَالدولةَوماََيالشر ق،َوتنامإىلََالدوليةَمنَالغرب

 فرانسيس فوكوايما

 دوانلد ترامب

 نيل فريجسون

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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نوَقدَرََ،فوقها العامَل سيتجَه بنيَاألأكمَا قاليمَوالدولَقلَمنَالفجوَة
معَ.2025ََسنةيفَالنوامَالدويلَالقادم،َوالذيَحددهَالتقريرَيفَ

َهصدَرأتكنَواردةَيفَالتقريرَالذيََهذهَالتصوراتَملَاإلشارةَإىلَأن
َوتنبَذاتهَاجمللس َأعوام ََأقبلَذلكَأبربعة َالقطبيةنَاألحاديأفيه َة

َ.2020َسنةستبقىَهيَالسائدةَحىتََ)الولايتَاملتحدة(
)اجتاهََبنيَالجتاهني2010ََسنةالصادرةEric S. Edelmanَََوتقعَدراسةَإريكَإديلمان

َالقطبيةَاألالتعددَالق أبن2025ََتنبؤاتَالجتاهاتَالعامليةَمنََرغمبالف15َ؛حادية(طيب،َواجتاه
َيتجه َالقطبيةَالعامل َالتعددية ََحيرجَ َ،نو نوامَلاَاستمرارإديلمان

األمريكيَةَوإنَكانَذلكَالنوامَ،حاديَالقطبألا يكونَسحيثَاهليمنَة
َوضوح َالتسعينياتَاَ أقل َيف َعليه َكانت ََوَ،مما َايتاألولَوستكون

َذهَاجلوانبهَوستكونَ،دوليةَوقتصاديةَحمليةَاقيودَبدةَقيَ األمريكيةَمَ 
لَالصنيَشكَ ستَوَ،والولايتَاملتحدةَالقوىَاإلقليميةَبنيَاَ أكثرَتنازع

رانَلكنَالقوىَالنوويةَاجلديدةَاحملتملةَمثلَإيَ،آسياالتحديَاألكربَيفَ
ر قَصعبةَحولَالردعَاألمريكيَاملمتدَيفَمشالَشَمشكالتَاَ أيضَوجدستَوغريمهاَوكورايَالشمالية

املتحدةََللولايتَآخرونَونَحدَ حَحتَحقدَيوهرَمَ وترىَدراسةَإديلمانَأنهَآسياَوجنوبَغربَآسيا.َ
َاألرضيةفنزويالَيفَنصفََمثل َكانَخصوصاَ الغريبَ)َالكرة َاملإذا َإيران َمع سلحةَتَمتحالفة

ويبدونووايَ  َمريكيدبياتَالرتاجعَاألأَيفBRICSََدولَبريكسنَالرتكيزَالساحقَعلىَأَيفَرأيهَ(َ،
األسلحةََانتشارَإنَ،َإذصرفَالنتباهَعنَاحلقيقةإىلََمييل

َ َالنووية َتفوَ ميثل َلستمرار َاملبكر َالَوالتحدي لايتَ ق
َ.املتحدة

 إريك إديلمان
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منََمؤشراَ 15ََفيهاَقياسَتَ َ)رسالةَماجستريَيفَجامعةَأيوا(َمريكيةأَطروحةَجامعيةألكنَ
َالقوة ََ،مؤشرات َهذهمث ََمقارنة َاملتحدة َالولايت َبني َوالصنياملؤشرات الفرتةََخاللَوروسيا

16ََماَيلي:إىلََتوصلت،2016َ–1991
1. َ َاخلشنة َاإلمجايلمؤشرات10ََتشملَوالقوة َاحمللي َالناتج اإلنفا قََوَ،السكانَعددَوَ،:

إنتاجََوَ،دإنتاجَاحلديَوَ،عددَالسفنَالبحريةَالنشطةَوَ،القوىَالعاملةَالعسكريةَوَ،العسكري
 .نفا قَعلىَالبحثَوالتطويرالَوَ،استهالكَالطاقةَاألوليةَوَ،إنتاجَالبرتولَوَ،الصلب

يفَجانبَنسبةَالطالبَاألَووتشمل:َنسبةَالستثمارَاحلكوميَيفَالتعليم،ََالقوةَالناعمة .2
َارج،استثماراتَالدولةَيفَاخلَوَ،نسبةَمحلةَالشهاداتَاجلامعيةَسنوايَ َوَاجلامعاتَالوطنية،

 مدىَانتشارَالثقافةَالشعبيةَورموزهاَيفَاخلارج.َو

َ:نأإىلََوتصلَالدراسةَيفَنتائجها
 .تحدةَترتاجعَيفَمثانيةَمؤشراتالولايتَامل .1

منَاملؤشراتَقوايَ َلَحتدايَ الصنيَتشك َ  .2 يفَتسعَة تتفو قأنَأيَأ)َللغايَة علىَالصنيَمريكَا َ،فيهَا
يعينَاحتمالَاللَ أسرعَمنَألكنَالصنيَتسريَبوتريةَ يفَهذهَاملؤشراتَممَا  . ق(ا قَوالتفوَ حمريكَا

 للولايتَاملتحدةَيفَالعقدينَالقادمني.َكبرياَ ََروسياَلنَتشكلَحتدايَ  .3

َىلَجانبَإ
 
لدراساتَمنَعرضَتصوراتَمنَينتمونَلَلَبدَ َ،شارةَهلمالذينَسبقتَاإلَرينو َ نَحامل

َمريكي:َحولَموضوعَالرتاجعَاألَخصوصاَ املستقبليةَيفَالعلومَالسياسيةَوالعالقاتَالدوليةَ
 

Johan Galtung:17ََ جالتنغنظرية جوهان : أوال  

يةَيفَلساتذةَالدراساتَاملستقبأبرزَأحدَكأَالتنجغرفَلقدَعَ 
الحتاد1980َََسنةَأتنبَ َبعدَأنَخصوصاَ َالعالقاتَالدولية، ابهنياَر

سةَمتغرياتَابعةَوحتليلَمخملتَاستناداَ َأعوامَةالسوفيييتَخاللَعشَر
فقدَاعتمدَمريكيةَاألَرباطوريةمتراجعَاإلحول2004َََسنةوضعهاََماَيفَدراستهَاليتأ،َرئيسية

 جوهان غالتنج
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الولايتَ التناقضَالداخليَيفَبنيَة الرتاجعَسيكونََأنرَوقدَ َ،تناقضاَ 14َإىلََمشرياَ َاملتحدة،نوريَة

نَأالتنجَغ(،َويعتقد2020ََسنةإىلََلَاملوعدَبعدَترامبوعادَوعدَ )2025ََسنةمعََواضحاَ 
التنجَغَدسامهاَيفَتسريعَمفعولَهذهَالتناقضات،َوعدَ َوترامبGeorge W. Bushََبوشجورجَ

 :هذهَالتناقضاتَعلىَالنحوَالتايل

لتناقضَبنيَالنموَاَ:تناقضاتَهيَثالثةَتتمثلَيفَوَ:لقتصاديةالتناقضاتَا .1
التناقضََأخرياَ َوَ،نتاجَالسلعيَوالقتصادَاملايلبنيَاإلوالتناقضََ،والتوزيع
 َ(.خلإ...املناخَوالتلوث)َنتاجَوتداعياتهَعلىَالطبيعةبنيَاإل

يفالتناقضَالعسكري:َ .2 بنيَالتناقضََ:هيثالثةَتناقضاتََوتتجلىَمواهرَه
َاألإ َالدولة َاملسلحةإَوَمريكيرهاب َاجلماعات ََ،رهاب َبنيوالتناقض

َاألالتناقضََخصوصاَ َهائالولايتَاملتحدةَوحلفا َللناتوبنيَالقيادة وبنيNATOَََمريكية
يفََمريكيةبنيَاهليمنةَاألمثَالتناقضََ،1999َسنةمنذَمؤمترَهلسنكيََورويبَاملقرتحاجليشَاأل

 َ.وراسياَواملثلثَاهلنديَالصيينَالروسيأ

َ،ةَوالولايتَاملتحدةاملتحدَممبنيَاألَوتتمثلَيفَتناقضنيَمهاَالتناقضَالتناقضاتَالسياسية: .3
 .ورويببنيَالولايتَاملتحدةَوالحتادَاألوالتناقضَ

اليهوديةَافةَاملسيحيةََالثقبنيالتناقضََ:وحيددهاَيفَثالثةَتناقضاتَهيَ:التناقضاتَالثقافية .4
َ،خل(إ..ذية.)الكونفوشيةَوالبَوَبنيَالولايتَاملتحدةَواحلضاراتَالقدميةضَوالتناقَ،سالمواإل

 .وروبيةوالنخبَاألَمريكيةبنيَالنخبَاأللتناقضَاَوأخرياَ 

 االبن جورج بوش
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َالجتماعية: .5 ََالتناقضات ََجالتنغوحيصرها َثالثة َالتناقضيف َيف َاملتمثلة َالعمالَبَوهي ني
نيَاحلقيقةَبالتناقضَوأخرياَ َ،جيالَاجلديدةَوالقدميةبنيَاألوالتناقضََ،وأصحابَرؤوسَاملال

 .مريكيةلَيفَاملنوومةَالقيميةَاألالجتماعيةَواخليا

عربَفرتةَزمنيةَهي14َََ ل(َبنيَهذهَاملؤشراتَاوإجياابَ َالتنجَبدراسةَالتأثريَاملتبادلَ)سلباَ غَقامَو
َأيَمنَالتناقضاتَالنَمعاجلةَأَاهامؤدَ َنتيجةإىلََيصلل،َعاماَ 20َ قدرَمنَإىلََسيقود14َ 

َسيقود َالتناقضات َهذه َتضافر َأن َكما ََالرتاجع، َتإىل َبفعل َالرئيسية َالتناقضات ناميَتنامي
 .(مريكية)وليسَللدولةَاألَمريكياألَمرباطوريوهوَماَميهدَلالهنيارَاإلَ،التناقضاتَالفرعية

 

 :2014 نةس Richard Lachmann ماننظرية ريتشارد الك: اثنيا  
18ََبعادَمركزيةَهي:أربعةَأَفكرتهَعلىَبىنَلكمان

َ.تراجعَمكانةَالدولر .1
 .تناميَالدورَالصيين .2

 َ.مريكينفا قَالعسكريَاألزايدَاإلت .3

عنَتناميََةوالناجت2007َ–1960مريكيةَخاللَالفرتةَولتَغريَاملواتيةَيفَالصناعةَاألالتح .4
 .تَاملنشآتَالصناعيةَالكربىمريكيَنوَتفتيالتوجهَيفَالقتصادَاأل

 .مقدماتَلرتاجعَأمريكيَعلىَاملسرحَالدويلَلإنَهذهَاألبعادَليستَألكمانََرأىَو

 
 :2012 سنة Julia Schubert نظرية جوليا شوبريت: اثلثا  

َ َشوبريتَعلىَنقد َدراسة َالدويلَاليتَوضعَوتقوم َيفَالنوام َاهليمنة َتشارلزَسهاسأنورية
َ،امريكينيَالرتويجَهلاألَمنَالباحثنيََعددتوىل َمثََ Charles P. Kindlebergerرجكينديلبرَي

َ َكريزنرمثل َجيبلنيَوStephen Krasnerََستيفن َكيوهنRobert Gilpinَََروبرت وروبرت
Robert Keohan،َدويلَمهيمن"َيفَالنوامَالأوََضابطنوريةَعلىَافرتاضَوجودَ"الَهذهَوتقوم

اخلروجَعلىَقواعدَالنوام،َواعتبارَالولايتَاملتحدةَأبهناَذلكَالضابطَحبكمََملنعَاآلخرينَمن
َالعسكريةمكانياهتاَومرونةَلإ نَأعلىَاتَعربَعددَمنَاملؤشَرَدللَشوبريتَوَ.يرباليتهاَوقدراهتا

 ريتشارد الكمان
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لتفاعالتَالنوامَالدويلَبدأوََالضابط" يفََأاملهيمنَ" برزَمؤشراتَأومنََ؛جنازَمهمتهإيفقدَقدراتَه
األَاهتاليتَاعترَبَشوبريت يفَالرتاجَع السَمريكيَهوعالماتَفارقَة الستقراَر يَوالجتماعيَياسعدَم

َب َداخل َالنوامنيوالقتصادي َاملتحدةََ،الدويلَة َللولايت َالتدرجيي َالفقدان َعلى َيدلل مما
َاملفرتضةل  َالدويلَوبنيَتربطَأهناأيََ،"هيمنتها" َالنوام تراجعََبنيَتناميَالتناقضاتَيفَبنية

19ََ.أيَالولايتَاملتحدةَ،املهيمنَيفَالنوامأوََقدراتَضابطَالنوام

 
 

  2012:20 سنة Morris Berman مريكي موريس بريماناملؤرخ األ دراسة :رابعا  
ناميَالفوار قَوهي:َتَ،ربعةَتدفعهَابستمرارأنَالرتاجعَاألمريكيَحمكومَبعواملَأَبريمانَيرىَ

َاأل َاجملتمع َيف َوالجتماعية َالقتصادية َالبىنَومريكي، َيف َالستثمارات َمن َالعائد َتناقص
نهَيعيدَإلَبَمساهَاملوتَالروحيَللولايتَاملتحدة.أمثَماََ،تراجعَالفكرَالنقديَوالجتماعية،َ

سيطرَبنيةَقيميةَمتناقضةَبنيَالشمالَالذيَتإىلََبعضَهذهَالتناقضات
نيَاجلنوبَوبَ،قيودَأيدونََلكيةَالثروةملَالسعيَاملتواصلَعليهَفكرة

عليه والشرفَوالودَالذيَتسيطَر الشجاعَة وحياولَيف..إ.قيَم َدراستهَخلَ،
َتراجعت(أ َ)وكيف َروما َمنوذج َبني َيربط ََن َالنموذج ريكيَاألموبني

ََليصلَ،املعاصر َإىل َالنموذجني، َبني َكبري َبتشابه َأنَأاستنتاج ي

َرَمنوذجَروما.كرَ الولايتَاملتحدةَتَ 

 روبرت كيوهن ستيفن كريزنر تشارلز كينديلبريجر

 بريمانموريس 
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 املقارنة بني الصني والوالايت املتحدة يف مؤشرات القوة:
غلبَالدراساتَأمستفيدينَمنَاملؤشراتَاليتَاعتمدهتاََاسرتاتيجياَ َقمناَبوضعَعشرينَمؤشراَ َ

َوالصنيَخاللَالَتَ َمثَ،قياسَالقوةَاخلاصةَمبوضوع َلكلَمنَالولايتَاملتحدة َنتنيسقياسها
َكماَهوَموضحَيفَاجلدولَالتايل:ََ،2020َسنةخذَمعدلتَاملؤشرَلأَحياانَ أَوَ،2018-2019

لكل من الصني  2020-2019جدول مؤشرات القوة يف العلقات الدولية لسنيت 
21َوالوالايت املتحدة وقياس فارق القوة بينهما مستندا  ملؤشرات القياس الدولية

 املقارنة الوالايت املتحدة الصني املؤشر 

1 
َألمريكا2َ+َتريليون20.49ََتريليون13.4َ إمجايل الناتج احمللي االمسي

َللصني1َ+ تريليون21.44َ تريليون27.31َ معادل القوة الشرائية
َللصني1َ+38.5َ41.1َ *مؤشر غيين 2
َمريكاأل3َ+َ%3.4َ%1.9 نفاق الدفاعي من الناتج احمللينسبة اإل 3

4 
نفاق على البحث العلمي من اإل قيمة

 الناتج احمللي
َللصني1َ+َمليارَدولر511.1ََمليارَدولر553.4َ

َمريكاأل3َ+2.26َ7.96َ الدميوقراطية 5
َألمريكا1َ+65.11َ82.41َ العوملة 6
َصنيلل1َ+0.24َ0.30َ- معدل االستقرار السياسي 7
َللصني1َ+َتريليونَدولر4.3ََتريليونَدولر4.6َ حجم التجارة اخلارجية 8

مليار359.3َََ+ حجم العجز يف امليزان التجاري 9
َدولر

مليار946.1ََ-
َللصني3َ+َدولر

َللصني550َ683َ+1َ **(GMI) مؤشر العسكرة 10
َللصني3َ+َ%106.70َ%55.36 مجايل الناتجإإىل  الدين العامنسبة  11
َللصني2َ+31.18َ47.7َ لف(أ 100)لكل  معدل اجلرمية 12
َمريكاأل3َ+6َ26َ ا  وىل عاملياأل عدد اجلامعات ضمن املئة 13
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14 
 فاقن)القوة العسكرية واإل القوة النارية

 مكانيات السوقيةالعسكري واإل
 واجلغرافية(

َمريكاأل0.0691َ0.0606َ+1َ

َللصني1َ+َمليارَدولر34.62ََمليارَدولر38َ حجم املساعدات اخلارجية 15
َمريكاأل1َ+َ%33َ%32 قبول الرأي العام الدويل هلا كقيادة عاملية 16

17 
وىل األ 30ـ ال عدد شركاهتا الكربى ضمن

 يف العامل
َألمريكا10َ14َ+1َ

18 
عدد مرات استخدام حق النقض يف 

2000 سنة منذ من الدويلجملس األ
22 

َللصني12َ14َ+1َ

َألمريكا3َ+4َ55َ عدد القواعد العسكرية يف اخلارج 19

20 
ا ية احلكومية اليت هلعدد املنظمات الدول

 عضوية فيها
َألمريكا74َ77َ+1َ

21 
لصاحل كل من  قجمموع نقاط التفو  

 الدولتني
َألمريكا16َ19َ54.3%َ

َللصني45.7%َ
َ.عدادَاجلدولَمنَقبلَالباحثإَتَ مالحوة:ََ

َ*َمؤشرَغيين:َمقياسَالفرو قَالطبقيةَمنَحيثَالدخلَيفَاجملتمع.
ىلَعددَ(َابلنسبةَإ...**َمؤشرَالعسكرة:َقياسَاملؤشراتَالعسكريةَ)عددَالقوات،َواألسلحة،َواإلنفا قَالعسكري

َالسكانَونسبةَاإلنفا قَعلىَالصحةَوالقطاعاتَاملدنية.َ

َلناَالنتائجَالتالية:ويكشفَاجلدولَ
 ى.يفَعشرَمؤشراتَبينماَتتفو قَالصنيَيفَاملؤشراتَالعشرةَاألخَرَتتفو قَالولايتَاملتحدة .1

َنقطةَبينماَجمموعَنقاطَالتفو قَالصيينَهي19َمريكيَهيَأنَجمموعَنقاطَالتفو قَاأل .2
 .نورَاهلامشَلتفسريَطريقةَاملعاجلة(ا)َنقطة16َ

بينماََ%54.3مريكيةَهوَنَنصيبَالقوةَاألأإىلََالطرفنيَيشريلكلَمنََأنَتوزيعَنسبةَالقوة .3
َ.%45.7نصيبَالقوةَالصينيةَهوَ
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 التحليل:
األ الرتاجَع تتباينَبنيَتياَر بنيَالباحثنيَكمَا 23َمريكيَوبنيَخصومهم،تتباينَمناهجَقياسَالقوَة

املؤشراتَالواردةََغلبألكنَالنقطةَاليتَيكادَأنَجيمعَعليهاَالباحثونَهيَأنَالفجوةَالفاصلةَيفَ
َيفَاجلدولَبنيَالولايتَاملتحدةَوالصنيَتتقلصَابستمرارَنتيجةَتسارعَالتطورَالصيينَقياساَ 

َكلَمنَلتغري َازَعلىَسرعةَنَتيارَالرتاجعَيركَ فإَ،وعليهَنفسه.َمريكيَيفَاجملالللتسارعَاأل َيف
َكثريَمنَالقطاعات،َلكنَعرفَتطوراَ فالولايتَاملتحدةَتَ؛الدولتني قلَأتطورهاََيقاعإَسرعةَيف

تني،َنيَالدولفكرةَالرتاجعَفار قَالتسارعَبََمنَسرعةَالتطورَالصيين،َبينماَيغفلَمناهضوبكثري
َارَاآلخرَيسعىبنتائجَالسبا قَلكنَالتيَعَمتنحهَالقدرةَعلىَالتنبؤاجنَنورةَتيارَالرَتوعليهَفإ
24َهم.لتجاوزَهذاَاجلانبَالذيَنراهَاألَآخر(أوََ)لسبب

 
 سرائيلية:ايت الرتاجع على االسرتاتيجية اإلانعكاسات نظر 

يكي،َويرىَمَر"َأسهمتَيفَالرتاجعَاألسرائيل"إنَأمريكيَأنصارَتيارَالرتاجعَاأليرىَبعضَ
َكانتَمدفوعيفَالسياسةَاخلارجيةَاألمَ"العسكراترية"نَتزايدَالنزعةَأبعضهمَ ةَيفَكثريَمنَريكية

لعتباراتَأَحياناأل داءَلتياراتَمريكية،َفمناصبةَالولايتَاملتحدةَالعبدوافعَإسرائيليةَأكثرَمنهَا
يفَالعرا ق َ،والصومالَ،ولبنانَ،وليبياَ،واليمنَة،وسوريَ،التحررَالعريبَوتكرارَالتدخالتَالعسكريَة

يفَجوهرهاَدوافعَختدمَونشرَالقواعدَحولَإ ختدمَالولأَ"سرائيل"إيرانَكلهَا ايتَاملتحدة،َكثرَممَا

َ،لسو قَالدويلساسَالتوسعَيفَاأمريكيةَعلىَاألَمرباطوريةمنَاستمرارَاملزواجةَبنيَبناءَاإلَفبدلَ 
ةَوثيقةَلوهيَقوىَهلاَصَ،نتاجَالسالحمعَاملؤسسةَالعسكريةَوشركاتَإَمرباطوريةتزاوجَبناءَاإل

25َسرائيلية.ابلدوائرَوالحتياجاتَاإل
الرتاجعَاأل فاملستقبَ"سرائيل"إلسرتاتيجيَةَشديداَ َميثلَقلقاَ مريكيَإنَتياَر َتسعىَ"سرائيل "إليةَ،

لتأثريهاَالكبريََنوراَ َ،َأمريكاَحسبَتيارَالرتاجع؛بقاءَعلىَروابطهاَمعَالقوةَاهلابطةلإلمنَانحيةَ
َ َمستقبل َاثنيةَوتريدَ،"سرائيل"إيف َانحية َالصاعدةَمن َالدولة َلقاطرة َنوراَ َصني،الَ،الصعود
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املستقبليةَيفَاملنطقةَ َ.Belt and Road Initiative (BRI)َمبادرةَاحلزامَوالطريقَخصوصاَ ملشروعاهتَا
مريكاَأومهاَملتنافستنيَاَالتنافسَالشديدَبنيَالقوتنيَيفَظلَ َمرينَليسَسهالَ لكنَالتوفيقَبنيَاأل

26َ.سرائيليونَبوضوحَعنهَاملفكرونَاإل،َوهوَأمرَعرب َوالصني

 اخللصة:
تغيريَيفَبعضَولكنَبَهَلصدارةَالنوامَالدويللسابقَأنَالصنيَتتجللتحليلَاَنعتقدَاستناداَ 

َ.مريكيعلىَمصاحلَالشعوبَاألخرىَمقارنةَابلسلوكَاألَقواعدَهذاَالنوامَبشكلَأقلَتطاولَ 
وملاَََ.لقائمةانَالولايتَاملتحدةَتعاينَيفَحماولهتاَاحلفاظَعلىَالبنيةَالدوليةَإفَ،منَانحيةَمقابلة

نَإدة،َفيسرَمعَالصنيَمنهاَمعَالولايتَاملتحأكانَالتوافقَالسرتاتيجيَلقوىَالتحررَالعريبَ
املسارعةََتوظيفَالصعودَالصيينَوخبطىَتفو قَخطىإىلََنَتسارعأعلىَالقوىَالتحرريةَالعربيةَ

لعربيةَتعيشَالسياسيةَانومةَلكنَبعضَاألَ.دوهناَتقفَالولايتَاملتحدةَسداَ َاليتَ،الصهيونية
اتريخياَ نفسهَاملأز قَالصهيوين مربوطَة معَالصنيَلكنهَا عالقاهتَا فهيَتريدَتنميَة ملصاحلَاألمريكيةَابََ،

حدةَجتدَنفسهاَلةَابلولايتَاملتنومةَالعربيةَوثيقةَالص"َواألسرائيل"إنَوبشكلَوثيق،َوعليهَفإ
َ!!حالمهاَمر"أمامَخيارينَ"أ
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