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كيف تستمر سلطة واشنطن يف العامل ؟
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كيف تستمر سلطة واشنطن يف العامل ؟:قرن أمريكي جديد

  
  

  
  

  جورج فريدمان 

  نسرين نبيل جاويش: عرض 

George Friedman ،The Next Decade: Where We've Been and Where 

We're Going ،New York: Doubleday ،2011. 

، "املائة عام القادمة"ثر خصوصية من كتابه السابق كتابه اجلديد بأنه أك" جورج فريدمان"يصف 

مؤكدا أن متناوال خالله العالقة بني اإلمرباطورية، اجلمهورية، وممارسة السلطة يف العقد القادم، 

بدون توضيح  الواليات املتحدة ستصبح قوة فاعلة يف العقد القادم وكذا خالل هذا القرن بأكمله،

لكي حتيا اجلمهورية، فإن املؤسسة الوحيدة القادرة علي بأنه  وإن كان يعتقد. أي نظام ستتبع

  . حتقيق هذا هي مؤسسة الرئاسة، متمثلة يف الرئيس

كيف تستطيع الواليات املتحدة االستمرار يف ممارسة سلطتها، : ويثري الكتاب تساؤال رئيسيا مفاده

  اجلمهورية يف الوقت نفسه خالل هذه الفترة؟ ىوكذا احلفاظ عل
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العقد، فهو عبارة عن أشخاص ، أما القرن عبارة عن أحداثرؤيته بأن " فريدمان"ل استه

السنوات العشر  ىأن الرئيس األمريكي سيكون الفاعل الرئيسي علي مد ، مشريا إىلفاعلني

، وكذا تشكيل االستراتيجية املتبعةالقادمة، خاصة أن دوره يف الفترة القادمة سيكون من أولوياته 

  . عاتإدارة التوق

جيب أن يقوم الرئيس يف العقد القادم بتحديد األعداء األكثر خطورة، وإجياد حتالفات وبالتايل، 

إلدارا، وهو ما يترتب عليه إجياد مؤسسات جديدة لتحل حمل املؤسسات القدمية، مثل حلف 

   .الناتو، وصندوق النقد الدويل، واألمم املتحدة

  ملصاحل االستراتيجية األمريكية يف إطار ثالثة مبادئ رئيسية، تنشأ املؤسسات اجلديدة بغرض خدمة ا

خيدم مصاحلها ويبعد عنها التهديدات  يف نطاق كل منطقة إقليمية ىتوازن للقوإجياد : أوهلا

  . املختلفة

حتالفات ميكن للواليات املتحدة من خالهلا جعل الدول هي اليت تتحمل عبء إجياد : ثانيها

مع الوعود بتقدمي املساعدات االقتصادية، التكنولوجيا العسكرية، وكذا املناورة واملواجهة،

  . التدخل العسكري إذا لزم األمر

، يف حالة فشل حلفائها يف التعامل يف حالة ايار التدخل العسكري كمالذ أخرياستخدام : ثالثها

  " .ىتوازن القو

ا ينتهي بأزمة يقودها قطاع بعينه، أن كل منو اقتصادي غالبا م" فريدمان"أكد  "حتول غري متوقع

، وكانت بوادرها نتيجة استجابة الرئيس بوش ٢٠٠٨متثل يف قطاع اإلسكان يف أزمة عام 

عدد من النتائج املباشرة  ىوتنطوي هذه األزمة عل. سبتمرب وكيفية إدارته لألزمة ١١ألحداث 

   .والسياسي)اجلغرافيا السياسية(علي املستويني اجليوسياسي 

وباالنتقال إيل . أن األزمة أكدت أمهية إبراز السيادة الوطنية واالجتاه حنو القومية االقتصادية ىفري

، لفصل النخب السياسية عن االقتصاديةالتأثري يف املستوي السياسي، فإن أبرز مالحمه هو النضال 

لتأثري املباشر وبالنظر إيل ا. الصني، وروسيا، وأوروبا وكذا الواليات املتحدةكما هو حادث يف 

أن الناتج القومي  "فريدمان"لألزمة علي املستوي االقتصادي وباملقارنة مع الكساد العظيم، جيد 

% ٤.١، بينما اخنفض بنسبة %٥٠اإلمجايل للواليات املتحدة إبان الكساد العظيم، اخنفض بنحو 
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ولكن التأثري األكرب ولكنه اليزال مؤثرا يف االقتصاد األمريكي، ) ٢٠٠٩و ٢٠٠٧(ما بني عامي 

  .لن حيدث يف العقد القادم، وإمنا فيما بعد

  أعداء األمس حلفاء الغد

تأيت األمهية القصوي ملنطقة شبه اجلزيرة العربية للواليات املتحدة لفورا النفطية، والحتمالية 

عراق، ويف حال انسحاب القوات األمريكية من ال. ىاختالل يف موازين القو تعرض املنطقة إىل

ضرورة إجياد حكومة  إىل ىستصبح إيران القوة اإلقليمية الفاعلة الوحيدة يف املنطقة، وهو ما يعز

  .توازنات القوي اإلقليمية ىقوية يف بغداد الستعادة قدر من التوازن، والعودة للحفاظ عل

الل دعم الذي سيكون مثارا للجدل من خ تستعيد التوازنالواليات املتحدة أن  ىولذا، فإن عل

   .تسوية مع إيران باكستان، والوصل إىل

  عن املخاوف من الصعود الروسي جمددا 

ولكن هناك ، روسيا حاليا ال متثل ديدا حقيقيا ملوقع الواليات املتحدة عاملياأن " فريدمان"يؤكد 

طورة احتمالية وجود تعاون مع أوروبا، وبصورة خاصة أملانيا، وهو ما قد يصبح التهديد األكثر خ

.للواليات املتحدة يف هذا العقد

، سوف تتعاون كل من روسيا والواليات املتحدة )اجلغرافيا السياسية(اجليوسياسي  ىاملستو ىفعل

 ىمثال آسيا الوسطي والقوقاز، وسوف تقتصر املواجهة عل ىاقتصاديا وسياسيا يف أماكن أخر

) خاصة أملانيا(ن قبل روسيا وأوروبا فإن التهديد مومن مث، . بولندا ومنطقة الكارييب ىمستو

  .اليزال قائما، ولكن ليس يف العقد القادم مباشرة وإمنا فيما بعد

، والذي سوف أهم مالمح التوازنات خالل العقد القادميف هذا السياق، يشري فريدمان إىل

سا تقارب أملانيا مع فرن: ولكن ليس كالعب رئيسي، وهي استمرار االحتاد األورويبيشهد 

   .وروسيا، بينما التقارب بني بريطانيا والواليات املتحدة سوف يظهر بشكل أكثر وضوحا

بينما ستتعايف اليابان مما حلق  االقتصاد الصيين سيشهد اختبارات قاسية،إيل أن " فريدمان"ويشري 

  . اهلند لن تصبح أحد الالعبني األساسيني يف العقد القادما من خسائر، وأن 

حتت التأثري األمريكي، واصفا إياها بسياسة أكثر عقالنية  ىعودة كوبا مرة أخر ويتحدث عن

وبشأن باملكسيك، . متثل بوليفيا التهديد الكامن للواليات املتحدةالطويل، يف حني  ىاملد ىعل
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وريب  لوقف اهلجرة غري الشرعيةأكد ضرورة بذل اجلهود املختلفة من قبل الواليات املتحدة 

  .وستتسم العالقة مع كندا باالستقرار. خدرةاملواد امل

، وما جيب أن تكون عليه رؤية شاملة للسياسة اخلارجية األمريكيةقدم فريدمان يف اية كتابه 

يف العامل  ىأمهية أن تقوم الواليات املتحدة بتنظيم حالة الفوضخالل العقد القادم، مشريا إىل

قليمية اليت ختدم مصاحلها، والبحث عن مسار للخروج اإلسالمي، وبناء التحالفات والتوازنات اإل

  .من اقتصاد العامل% ٢٥من األزمات االقتصادية الراهنة، يف ظل أن االقتصاد األمريكي ميثل حنو 

  :وعليه، تظهر احلاجة لتحقيق ما يلي

  .التوفيق بني الواقع والقيماستعداد لتحمل عبء  ىقادة عل- ١

  .لقوة واملبادئالفرق بني ارؤساء يدركون -٢

، وكيف أن الوقت املتاح احملك ىمجهور ناضج ملعرفة أن األحداث احلالية علاألهم هو -٣

   .للتنمية الثقافية وتنمية املؤسسات إلدارة اجلمهورية ضئيل جدا

الوضع ال يزال بعيدا عن اليأس، ولكنه يتطلب عمال "وينهي فريدمان كتابه باملقولة التالية 

"قوية لتحقيق النمو لصاحل البلد مضاعفا، وإرادة

  


