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 . أمريكا وأزمة السلطة العالمية رؤية استراتيجية.. مراجعة لكتاب:
 مؤلفه: زبيغينو بريجنسكي

 خليل أحمد عداد: محمد إ
 01.11.2021المركز السوري سيرز 

في وارسو في بولندا ألب دبلوماسي، درس بريجنسكي    1928آذار /  28ولد زبيغنيو بريجنسكي بتاريخ  
العلوم السييييياسيييييا وا فت ييييادما في  امعا مااغيث  فو ترياة ها في  امعا رارفارد األمير يا، و ناول  
أطروحا الد توراه التي  خرج بها في  امعا رارفرد عفليات التطهير في  واليس السييييييلطا السييييييو يا يا،  

  1953اادمفي أسيييييييتاذا في  امعات أمير يا، م  بينها رارفارد بي  عامي  عفث في البداما  الفجاة األ
ويعتبر بريجنسكي    (1968  -1966)و ولومبيا التي  ولى فيها إدارة معهد الشؤون الشيوعيا    1960و  

م  الشيييخ ييييات الفؤهرة في السيييياسيييا الخار يا األمير يا، و ان م  اليعبي  األسييياسييييي  في التو ي  
على معاردة  امب دمفيد بي  م ييير إسيييراميث،  فا هنسيييب لي الفييييث في  طبي  العيفات بي  ال يييي  

إ  أ ييي مةفييث آرا  والو مييات الفتةييدة،  ييان بريجنسييييييييييييييكي عيييييييييييييييو في الة ب الييدمف راطي األمريكي  
ا ت د الغ و على العراق   أمييا   أ ي  ان م  الفنت ده  األشيدا  لي ةاد السيوفييتي والشييوعيا،    -مةافظا

ماهو/أمار    29حيث  وف  وفتها  ان واشنط  ستوا ي م اعب  ثيرة،  وفي بريجنسكي هوم    2003عام  
 .مات الفتةدةعاما داخث أحد مستشفيات و ما فير ينيا في الو  89ع   2017

 :أهم مؤلفاته
هر   في رذا الكتاب على أ ي   مجوز للو مات الفتةدة أن  سييييييفو أل  دولا   رقعة الشطططططرلك الك ر :

 .أخرى  أن   بو ال وة الفهيفنا في أوروبا وآسيا
هتةييدف في رييذا الكتيياب بو وب عييدم الخلة بي  فوة أمريكييا وال وة دير الفةييدودة  فرفييا يييا    االختيطار:

ر ا متشييييييييا كا م  رفا يا العالا، وا  شييييييييغاة النا ا ع  الخوا  األم  األمير ي الفنع ة، والتر ي  أمي
  الييق على اإلرراب،   مع ز األم  األمير ي و  هتوافق م  حا ا العالا الةقيقيا للقيادة األمير يا

بوش األب وبيث هتةدف ع  السييييييييياسييييييييا الخار يا األمريكيا في عهد  ث م   ورج   الفرصطططططة ال:الية:
الينتون و ورج بوش ا ب ، ويعت ييد أن الو مييات الفتةييدة خية حكا رؤ   الثيهييا فييد فرطيي  وأرييدرت 

 .فرصتها األولى لقيادة العالا، فإن بريجينسكي هرى أن الو مات الفتةدة ما   اة لدهها فرصا ها يا
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"أمير ا وأزما ال وة العظفى" هتةدف في رذا الكتاب أن فوة الو مات الفتةدة في   :االسطططططتراتيجيةالرؤية 
الخييارج مهفييا  سييييييييييييييت رار العييالا، لك  ذلييا معتفييد على فييدرة أمريكييا على  ع ي  "التوافق ا  تفيياعي  

 وا ست رار الدمف راطي" داخث البيد 
اررة الي ظا السييييييييييييياسيييييييييييييا ل وة العالفيا وظالعيفات الدوليا دير هابتا ومت لبا  سييييييييييييبب التوز  الفتغير ل

، م   نامي دور ال يييييي  على الفسيييييتوى الدولي و ديررا م  ال وى الناشييييي ا مفك  أن هؤد  الجفاريريا
ايث ذليا إلى حيدوف صييييييييييييييرا  فيإن على الو ميات الفتةيدة ا مريكييا السييييييييييييييعي للفةيافظيا على فياعيد هيا 

 التاليا:  الجيوسياسيا، مةاوة رذا الكتاب اإل ا ا ع  األس لا
طبيعا الفيييييييياعفات التي هنطو  عليها ا ت اة ال وة العالفيا م  الغرب إلى الشيييييييرق و ي   ما -1

 ستتأهر العفليا بواف   شر   دهد معيش صةوة سياسيا؟ 
ما الذ  هؤد  إلى ضييعأ أمريكا؟ وما أسييباب ا ةطاطها على الفسييتويي  الداخلي والخار ي؟  -2

الفرييدة  هياميا الةرب البياردة؟ ومياري فيدرات امريكيا للعودة إلى و ي  ظهرت أمريكيا الفرصييييييييييييييا العيالفييا 
 الساحا الدوليا؟ 

ماري العوافب الجيوسييياسيييا التي فد  ؤد  إلى إخفاق أمريكا؟ ورث  سييتطي  ال ييي  أن  تولى   -3
  ؟2025دور أمريكا الفر    م  حلوة عام 

 ي  سيتعي  أمريكا أردافها الجيوسيياسييا و ي  سيتتعامث ري وحلفامها األوروبيي     2020 عد  -4
 م   ث م   ر يا وروسيا م  أ ث  وفير مدى حيو  للغرب؟ و ي  سيكون  عاملها م  ال ي ؟ 

سييتةدف رذا الكتاب أن دور أمريكا سييب ى  ورريا في السينوات ال ادما، وأن العالا سييب ى  ةا ا لها 
الفستويات، ويتةدف ع  الفكرة التي ظهرت  عد الةرب العالفيا الثا يا "فر ا مخص أمريكا" على  في   

أ  أ ها سييييتكون الفسيييييطرة في ذلا ال رن، لك  سييييرعان ما  غيرت رذه النظرة م   جاي السييييوفيي  في 
   إطيق ال فر ال ناعي األوة، وعدم  ة يق الن ر ا مريكي في فيتنام

بترا   ا  ةاد السييييييييييوفييتي و فككي،   1991 ها أاثر فوة ورسييييييييييوع م  حلوة عام  إ  أن أمريكا أهبت  أ
حيث أصيييييييبة  الو مات الفتةدة ري ال وة العظفى العالفيا الوحيدة، مفا  عث األمريكيي  متفاملي  أن 
ال ر ي  العشييييييييييري  والواحد والعشييييييييييري  رفا فر ي  أمريكيي  لا هدم رذا التفاةة طويي م  حدوف األزما 

ظهور ال ييي  وبعا الدوة   أميييا     ظامها،التي أدت إلى اعتراا أمريكا بهشيياشييا    2008اليا عام  الف
ق الو مات الفتةدة حوة اآلسيييييييييييويا   درة على النفو مدرشييييييييييا في ا فت يييييييييياد والتكنولو يا مفا أهار فل

  مست بلها



 

3 

 

دى رذه الرةيا  كون  رذا ما أدى إلى  عث أمريكا  فكر  اعتفاد رةيا اسييييييييييترا يجيا شيييييييييياملا وطويلا الف
فادرة على الت يييييييد  لجفي  التةدمات التي فد  وا هها الو مات الفتةدة في مسييييييياررا التاريخي الفتغير 

  2025 الفطلوبا متطلعا إلى ما  عد عام مةاوة رذا الكتاب أن هلخص الرةيا ا سترا يجيا
 الباب األول )الغرب المتقهقر( 

  1991السياسيا على العالا م  ا  ةسار وا  طفا ، حتى عام    في الع ود األخيرة عا    يفنا الغرب 
مهيفنا وبجا بها   العالفيا،سييي وال ا  ةاد السيييوفييتي وصيييعود الو مات الفتةدة إلى موف  ال وة العظفى  

دير متنيادا    آل يا  ةياد األوروبي وم  دير الفةتفيث صييييييييييييييعود ا  ةياد األوروبي ليكون  عبيا عالفييا  
والي ظا السيياسييا للشيعوب  ث  ومكا ا أمريكا العالفيا  بدو ر يلا، و ود  غيرات في  وز  ال وة العالفيا  

 رذا سارا في  رااا الشكوك لدى أمريكا في   ا را   وة عالفيا
 :ال :اق القوة العالمية -1

على امتداد آ ا السييييييني   ان الناس معيشييييييون في  فاعات مع ولا دير واعيا لو ود  ارا ها وخية  
ال رون الثفا يا األخيرة ظهر الوعي اليييييييبابي بداما لو ود آخري   تيجا الهجرات و ا   الدوة الوافعا 

ةكا  كثي م  على الشيييييييييواطة األوروبيا الغربيا ري الرامدة بوعي مشيييييييييرو  شيييييييييامث للعالا و فكن   الت
الفناطق خارج فواعدرا ال اريا  التوسيييييييييييي  الجغرافي وا سييييييييييييتيطان على مدار خفس فرون اسييييييييييييتعفرت 
البر غاة واسييييييييبا يا أمريكا الجنوبيا  الف ابث بريطا يا وفر سييييييييا اسييييييييتعفرت أمريكا الشييييييييفاليا، وم  ال رن 

لفسييتوى الدولي، و ثرة السييادس عشيير حتى ال رن العشييري    ي التوسيي  األوروبي و عددت ال وى على ا
ال ييرا  بينها أضييعأ موافعها الجيوسييياسيييا و ةول  الفنافسييا م  صييرا  على الفسييتعفرات إلى صييرا   
على سيييييييييييييييادة أوروبا، وبعد الةربي  العالفيتي  خر   الدوة األوروبيا مدمرة، ورنا  ا   بداما الةرب 

ري النواة الجيوسييياسيييا للعالا ا طلسييي ،   الباردة فأصييبة  أمريكا وا   ا  الغربيا الفسييت لا في أوروبا
متةدة بهدا واحد رو احتوا  ا  ةاد السيييوفييتي ، وفي دييييون أرب  ع ود برز ذلا الغرب ا طلسيييي 

مفا أدى لسيييي وطي وركذا   1991بوصييييفي الغرب الفهيف  م  ا  فجار الداخلي لي ةاد السييييوفييتي عام  
والو مات الفتةدة   وة عظفى    -  الفالي وا فت ييييياد  برز ا  ةاد األوروبي على ال يييييعيده  الدوليي

م   عاظا  اذبيا الغرب اإلهدهولو يا و دت امريكا والعالا الغربي  فسييييييييهفا في حالا  را ة م  مباد  
اراما ا  سيييييان والةريا وا زدرار عالفيا وبذلا   ي  الو مات الفتةدة ال وة العظفس الفسييييييطرة عالفيا  

ر التةوة الكبير في التوز  العالفي لل وة ا فت يييييييادما والسيييييييياسييييييييا العالفيا  تيجا  بي مناز ، حتى ظه
التي سيييلط  الييييو  لت يييد  التةدمات ا فت يييادما العالفيا مفا أدى إلى  دخث فوة   2008أزما عام  
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- 8أخرى في الت يييييييييد  لهذه التةدمات دير الو مات الفتةدة والدوة الغربيا وري الدوة مجفوعا اة )
(G  20ورا أعييييييا   دد م  آسييييييا وأفريقيا وامريكا الي ينيا وفلب  الدامرة إلى ة مجفوعا (G-20) 

األاثر  فثيث عالفي وم  الرموز التي دل  على رذا التةوة روا ا  تفا  الفع ود  و  رفا رميسييييييييييييا :  
 الو مات الفتةدة وال ي  الشعبيا

ث ال وة العالفيا  ا  ت اة م  الغرب إلى الشيرق   الفة يلا ظهر لنا واف   يوسيياسيي  دهد في مر   ه 
 م  ال عود ا فت اد  آلسيا وصعود ال ي  والهند على الفستوى ا فت اد 

   :صعود آسيا وتشتت القوة العالمية -2
الهند( أن أوة ميمو بروز آسييييا -برزت الدوة اآلسييييويا  أطراا سيييياسييييا افت يييادما )اليا ان ال يييي 

لك    1905و م  بداما صييعود اليا ان   وة عسييكريا و  ييررا على روسيييا عام  على الفسييري الدولي ر
، حييث  يا  التعيافي  عيدريا  نظرة  1945ريذا الن يييييييييييييير  يان متبوعيا به يفيا الييا يان أميام أمريكيا عيام  

 فهيدما لنفو آسيييا م   يييافر  ظام دمف راطي وحفاما أمريكيا و طور افت يياد البلد ما خلق مناع لنفو 
ت اد  والتكنولو ي في البداما لا ههتا األمريكيي  بدور اليا ان الفت اهد على الساحا الدوليا اليا ان ا ف

حتى بداما الثفا ينات والتسيييييييييييعينات حيث  ا   الهيفنا اليا ا يا للفنتجات والسييييييييييييارات وراح   تةدف 
العالفي   ارير اعيميا ع  شييييييييييرا  اليا ان أصييييييييييوة أمريكيا وصييييييييييارت اليا ان متفوفا على الفسييييييييييتوى  

افت ييييييادما و جاريا ما أصييييييبو مشييييييكث  هدهدا لتفوق أمريكا العالفي وبذلا  ان ال لق الشييييييعبو  م   فو  
اليا ان السييييييييييري  و عافي اليا ان أدى إلى لف  ا ظار الغرب ا جاه آسيييييييييييا م  عفث  وريا الجنوبيا على 

ي افت ييييياد  و نفيا  بنا  صيييييري افت ييييياد  فاما على الت يييييدهر، وبروز  ث م   اهوان وسييييينغافورة بنجا
ا تفاعيا، رذا  لي  ان  و  م  التفهيد للتغيير في  وزي  ال وة العالفيا م  صييعود ال ييي  السييري  م  
حلوة الع د األوة م  ال رن الواحد والعشري  حيث وصل  إلى الفرا ب العليا ورذا ال عود الكبير  ان 

 .دليث على ا تها ه التفوق الغربي وا  ياحي  ةو الشرق 
د  ان التةرر ال ييييييييي  م   يفنا ا  ةاد السييييييييوفييتي و ر ي  مواردرا على التنفيا الداخليا و ةدهث ف 

بنيتها التةتيا  ا    تامج مدرشيييييا رذه النتامج زادت م  التخوا األمريكي على ال يييييعيده  الشيييييعبو  
 والجيوسياسي م  ظهور شعارات  امتيك ال ي  للو مات الفتةدة  

و نفيتهييا    1978واختبييار اسييييييييييييييلةتهييا النوويييا عييام    1974 ييالف ييابييث إفييدام الهنييد لتجربتهييا النوويييا عييام  
ا فت ييادما و عدد سييكا ها الكبير  عث البعا هنظر اليها   وة منافسييا للتفوق السييياسييي ال يييني في 

خطار، فإن آسييييييا، رذا ما فام بتسيييييلية الييييييو  على  شيييييت  ال وة و بعثررا الذ  فد هنجا عني  عا األ
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ال وى اآلسييييييييويا دير متةالفا وفد  كون شيييييييبيها  ال يييييييراعات األوروبيا امام صيييييييراعا ها ا سيييييييتعفاريا  
و  اعتها حوة السيادة الجيوسياسيا رذا ما مشكث  هدهدا ليست رار ا فليفي الخطر األابر الذ  هنطو   

ر مسيييت رة، فف  شيييأن التةاد عليي  شيييت  ال وة رو بروز  را بيا عالفيا مرشيييةا ألن  كون مييييربا ودي
األوروبي أن مسييييييييييعى  حتية مر با ال وة الثا يا في العالا دير أن رذا الهدا هتطلب إلى ا ةاد ااثر 
م  أن مكون ا ةاد افت اد  ا ةاد سياسي ذا سياسا خار يا مشتر ا وفدرة دفاعيا موحدة وربفا مكون  

  عالفي ةاد األوروبي  عب افت اد ذلا صعبا ولك  هب ى ا  
 يادات ا  ةاد   أمييييييا  روسييييييا و -الهند   -ويفك  ال وة  أن فامفا ال وى العالفيا  شيييييتفث  ث م  ال يييييي 

فر سيييييا ألفا يا روسييييييا  ةتث مكا ا عالفيا  فا  ويي م  مخ ون الغاز -األوروبي دير الرسيييييفيا بريطا يا
األوروبيا على الغاز الروسييي لفا والنفة وفو ها النوويا، لك  لو  ا سييلةا النوويا واعتفاد  عا الدوة  

ويجب  ذ ر حقي ا أ ي خية عام  ، سيييييييلا ال وى الجيوسيييييييياسييييييييا العالفيا  احتل  روسييييييييا أ  مر با على
 غير  وز  ال وى الدولي خفس مرات رذا هدة إلى  و  م  التسييييييييييييار  التاريخي في   ۲۰۱۰إلى   ۱۹۱۰

  التوز  الفتغير لل وة العالفيا
 
   :السياسية العالميةصدمة اليقظة   -3

دفع  عفليا  شيت  ال وة العالفيا م  ا بثاق ظاررة الي ظا السيياسييا الشياملا  عد أن عاشي  الفجتفعات 
فرون م  الع لا وال ف  وعدم التدخث في الشيييييييييؤون السيييييييييياسييييييييييا و ا   بداما  لا ال يييييييييةوة م  الثورة  

ا سياسيا ولك  من سا داخليا حيث حيث وفع  الثورة في مجتف  ارست راطي متعل  1987الفر سيا عام  
 عرضيي  السييلطا لتةد  البر وازيا و ةريا الجفهور ولتةد   تث فيحيا وطفوحات سييياسيييا هوريا  

 م  شعارات حريا ومساواة وأخوة  
م مر   للةفاس الجفاعي للهويا ال وميا للفر سيييييييييي   1987اا   ا ت ييييييييارات  ابليون العسييييييييكريا عام  

في  ةر   عا    ا  دارف  1848 افا ا ةا  أوروبا، وم  حلوة ربي  األما عام  وا ت ل   لا الةفاسيييييييييا إلى 
فوميا وصيييييةوة سيييييياسييييييا،  ان  ث م   هرو الهند  و ناي البااسيييييتا ي وديررا فطعوا م  صيييييةو ها  
السييياسيييا الى القيادة الكاري ميا على صييعيد الوعا السييياسييي م  افتةام اليا ان لةلبا السييياسييا العالفيا 

وعلى امتداد فر ي   عف   الثورة في ا   يا ت الجفاريريا وا تشيار مةو ا ميا،  أمييا    وي ظا ال يي 
و تج ع  ذلا رغبا   التغيير السيييييياسيييييي وأصيييييبو الةوار السيييييياسيييييي في الشيييييؤون الوطنيا أمر عاد  
ومألوا، وظهور الرادهو في أوامث ال رن العشري  أعطي الخطا ا السياسيا  عد فومي ما أدى   كشاا  
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الشييييييييييييعوب على  عيييييييييييييها البعا، وم  ظهور التلف يون وبعده ا  تر   أدى إلى ربة  تث سييييييييييييكا يا  
 ببعيها البعا  ا   في السابق مع ولا  فاما  

أن  يث الشيباب اليوم اسيتثنامي ا سيتجا ا لل يةوة السيياسييا ألن شيبكا ا  تر   والهوا أ حرر ها م  
ال ييييييةوة  عواقبمثاة حيو  ع     2011شييييييعبيا عام  وافعها الفةلي الفة ييييييور، فإن ا  تفاضييييييات ال

السيييياسييييا وري متفي ة  ةشيييود م  الشيييباب م   كنولو يا ا  يييا ت  فاريريا متاحا على  ةو مت اهد، 
 .الةكام الذه   ا وا آمني  في حكفها و دوا  فسها فجأة في موا ها الي ظا السياسيا لدى الشعوب 

رذه ال يةوة أدت إلى ا تها   األولىدير مباشير ي  أخريان لظاررة ال يةوة السيياسييا العالفيا  عاق تان
الةفيت العسييكريا الغربيا ليحتية لفةاربا  تث سييكا يا أصييليا رذه الكتث ضييعيفا سييياسيييا و سييليو  

لفشييييترك  ودير موحدة  أما اليوم م  فجر ال ييييةوة السييييياسيييييا  جو في اسييييتثارة شييييعور أوسيييي   ا لت ام ا
  الفؤد  لفياعفا الهيفنا الخار يا م  م اوما الشعوب للتدخث الخار ي

م  ا  تشيييار الكبير للي ظا السيييياسييييا أضيييفى أرفيا على سيييياسييييا عالفيا  نافسييييا على صيييعيد   ال:الية
 النفوذ الوطني وال ومي  

ومتها مسيألا  ورريا حيث  ب ى  اذبيا النظام ا مريكي و فوذ ها ا فت ياد  وحسي   واما شيعبها وحك
 إظهار متفوق لنظامها الفجتفعي لفوا ها ال يييي  الفت اهد الجاذبيا العالفيا التي سيييتشيييكث خطر على 

 الغرب  ا ةطاال أمريكا وفي رذا الوف   كون أرفيا ا  تعاش الذا ي ا مريكي ذا أرفيا ف وى 
 

 الباب ال:الي )الكسار الحلم األمريكي( 
عالفي لك  رث سيييييييب ى النظام األمريكي النفوذج الجدهر  الت ليد على ال ييييييعيد أمريكا مر   ا رتفام ال

العالفي ورث  نظر  فارير ال ييةوة السييياسيييا على أن أمريكا ري ال عيفا؟ مجب على أمريكا السييعي 
  ظامها  إ عاش كث مالدهها م  فوة للتغلب على التةدمات التي ستوا هها وإعادة 

 :الحلم األمريكي المشترك -1
على امتداد الع ود   ي  أمريكا حلا الكثيري ، سييييوا  لف  هريد التعليا، وللتةرر م  العبودما وأصييييبة  
ملجأ للعلفا  واألطبا  والفهنيي  وطيب الدراسيييييات العليا  فا  ا    تفت   ي م  أم  واسيييييت رار و وافر 

عيد  هياميا الةرب العيالفييا     األولىفرص عفيث، خية ال رن العشييييييييييييييري  ومكيا يا أمريكيا العيالفييا مر ي  
ظهرت    1929األولى التي  سيد ها   اال ولسيون األربعا عشير لك  م  حدوف األزما ا فت يادما عام  

رشياشيا النظام ا مريكي و ا    عد ا تها  الةرب العالفيا الثا يا الفنافسيا م  ا  ةاد السيوفييتي الذ  
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وا  تفياعي والفةيافظيا على الةرييات وا عيدام البطياليا ليكون عياميث  يذب  ظيارر بت يدميي ا فت يييييييييييييياد   
 عد الةرب الباردة  وال:الية  ،1999أاثر م  أمريكا لك  ذلا ا تهى م   فجر ا  ةاد السييييييييوفييتي عام  

وا ت ييياررا على ا  ةاد السيييوفييتي وبعد ذلا بدا أن ا  ت يييار ا مريكي سييييدوم طويي وأصيييبو ال ادة 
  هتةدهون على ال رن الواحد والعشييييييييييري   ال رن األمريكي، دير أن صييييييييييعود ال ييييييييييي  ال و  األمريكيي

لفرا يب ففيا الهرم العيالفي وصييييييييييييييعود الييا يان افت ييييييييييييييادميا مثيث فل يا فومييا ألمريكيا م    اهيد ميدهو يتهيا  
على ضييييييعأ النظام ا مريكي  التي زادت م  الكشييييييأ  ۲۰۰۸الفتناميا، ها  ا ت األزما الفاليا عام  

 اشتي ورش
 بعد خداع الذات    ما -2

 ورنا سنتةدف ع    اال اليعأ التي  عا ي منها الو مات الفتةدة ا مريكيا و  يد  هدهدرا: 
أن   2010: الدهون األمريكيا الفتعاظفا حيث   وة الوهي ا ال ييييييادرة ع  الكو غرس األمريكي عام  أوال

 ا ج ال ومي  % م  إ فالي الن60الده  العام ا مريكي مشكث ما  سبتي 
: النظام األمريكي معطوب هنطو  على رشاشتي : األولى: فنبلا  هدد النظام األمريكي بث والنظام ثاليا  

  يد   اأخي يا معنويالعالفي  تيجا سييييييييلو ي الفغامر الفعتفد على التعظيا الذا ي، الثا يا: ري مجازفا 
الغيييييييييييييييب داخلييا و  ييد  ياذبييا أمريكيا عبر زييادة  فيافا ميأزق أمريكيا ا  تفياعييا  سييييييييييييييبيب طب  بنوك 
ا سييييتثفار وبيو ات التارة ا مريكيا م  اسييييراا وعدم  وازن وعدم التةلي بروي الفسييييؤوليا والفييييياربا 

  2008الفاليا  ث ذلا عجث  ةدوف األزما الفاليا عام 
بي  الفداخيث ما هؤد  إلى اسييييتن ا  الةراك ا  تفاعي ويهدد التوافق ا  تفاعي    : التفاوت الكبيرهالثا  

 وا ست رار الدمف راطي، م  شأن مثث رذا التفاوت أن هؤد  إلى حراك ا تفاعي 
ويو د دراسيييا فار   حر ا الكسيييب بي  األ ياة في الو مات الفتةدة م   ظريا ها في البلدان األوروبيا  

الةراك ا فت يياد  ا  فالي أد ى وأ طأ فعليا في أمريكا م  سييامر أطراا العالا الفت دم، م   بي  أن  
وبا يا صييياحبا أد ى الفرا ب في ا ختبارات في العالا   األمريكي،ضيييعأ في مسيييتوى التعليا ا بتدامي  

 ال ناعي، ذلا ما م لص الجاذبيا العالفيا للنظام العالفي 
يا األمريكيا الفتهالكا، في حي  أن ال ييييييييييي  عاافا على بنا  مطارات وديررا    رو البنيا الوطن  :رابعا  

 الف ابث  عود الفرافق األمريكيا لل رن   التةتيا،و ث م  أوروبا واليا ان وال ي   عفث على   ويا بنيتها  
 ورر   العشيييري ، ال يييي   فتلا فطارات صييياروخيا الذ     فتلا أمريكا مني شيييي ا  ب ى البنيا التةتيا
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النفو ا فت يييييييييييييياد  والكفيا ة ورم  على دهنيامييا األما، وحاة البنييا التةتييا األمريكييا  فثيث فوة مت ه رة  
   منها ألاثر افت ادمات العالا ابداعا  

الجفهور ا مريكي   معرا شييي  ع  العالا وضييملا معرفتي  جغرا يا العالا وا حداف الرارنا    :خامسطا  
و لا الفستوى م  الجهث م  غياب الت ارير الفعلوما يا   الفاشث،الفعطوب أو   وذلا معود لنظام التعليا

الفتاحا للجفهور  سييييييييييييييهولا، ورذا التأهير التراافي فد هؤد  إلى ا فدام على مبادرات مدمرة للذات في 
 مجاة السياسا الخار يا وخلق بي ا للجفاعات الفتطرفا و فاعات الف الو  

الفت اهد ا ختناق والففرال ففي ح بيتي م  خييييو  ا عيم للخطاب الة بي النظام السيييياسيييي    :سططادسططا  
الفسييييييييييييعور م    ا  الجفهور  ارث، ما مع ز ا  طبا  العالفي الفوحس  عج  أمريكا  رذه الشييييييييييييروال 

 الستا  وفر ذخيرة  ا يا للف تنعي   ا ةطاال أمريكا  الف ابث  عد ال ي  ري مو ا الفست بث  
 المقيمة:  القوة األمريكيةلقاط   -3
 في رذا الجدوة  لخيص لن اال ال وة واليعأ ألمريكا: -

 كشف حساب أمريكا 
 ما لها  ما عليها 
 قوة اقتصادية اجمالية  دین عام 

 ابتكارية   -طاقة ابداعية دین مالي مختل 
 دینامية سكالية  تباین اجتماعي متعاظم 

 تع ئة ارتكاسية راجعة  بنية تحتية متهالكة 
 قاعدة جغرافية  جمهور جاهل
 جاذبية ديمقراطية  سياسة مأزومة 

 
 سنتةدف ع  مواط  ال وة األمريكيا  فا مو ودة في الشكث السابق م ابث   اال اليعأ: 

ال وة ا فت ييادما ا  فاليا األمريكيا حيث  عد م  أابر افت ييادات العالا، حسييب  عا التنبؤات  :أوال  
أن ال يييييييي  سيييييييتتفك  م   جاوز الو مات الفتةدة م  حيث الةجا ا  فالي ليفت ييييييياد وذلا  سيييييييبب 

ت يادما  فاعد ها السيكا يا الكبيرة، لكنها ل   تجاوزرا على صيعيد ح يا الفرد حيث لدى أمريكا خلطا اف
 فويا بي  الةجا الكلي للنا ج اإل فالي الفةلي وح ا الفرد الكبيرة مني  

الت دم التكنولو ي واإلبداعي الفسيييييتفد م  ه افا مبادرة ومؤسيييييسيييييات التعليا الفتفوفا فهي  عد م   :ثاليا  
 الدوة األفوى ابتكارة في العالا، و ةكا أمريكا  التعليا العالي  
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  أمييييا  ال اعدة السيييكا يا األمريكيا ال ويا،  ف ار تها بنظيرا ها في  ث م  أوروبا واليا ان وروسييييا،   :ثال:ا  
ي    عا ي م  الشيييييييخوخا السييييييكا يا أو م  التدرور السييييييكا ي، وفدرة أمريكا على  نب الفها ري  فه

 واستيعابها فهي  دعا فاعد ها السكا يا و غني آفافها ا فت اد  و ثب  ازدراررا 
عب ا  فدرة أمريكا على التعب ا التفاعليا فنفة سييياسييتها الدمف راطيا مشييجعا لردود أفعاة متأخرة و   :رابعا  

 ا تفاعيا لفوا ها الخطر الفتهدد الوحدة األما  
: امتيك أمريكا هروة طبيعيا آمنا   اعدة  غرا يا دنيا الفوارد ومناسيييييييييبا اسيييييييييترا يجيا وبالغا خامسيييييييييا  

فهي دير مهددة م  الدوة الفجاورة لها،   أميييا  الرحا ا لكتلا سييكا يا متفاسييكا بدون   عات ا ف يياليا،  
ات العالا: األطلسييييييي والهاد ، مفا مشييييييكث حا  ا مع ز أمنها، و تفت   شييييييواطة وموفعا بي  أرا مةيط

  عتبر من ا ا طيق للتجارة البةريا  
:  بنيها لفجفوعا م  القيا ) ح وق ا  سييييييان الةريا الفردما الدمف راطيا السييييييياسيييييييا الفرصييييييا سييييييادسييييييا  

د السيييييييني   ع ز فوة البلد مثث رذه ا فت يييييييادما   ( الفتبناة م  فبث  تلتها السيييييييكا يا وظل  على امتدا
  الةكا التسلطيي  في ال ي  وروسياالقيا مؤرلا لتكون ذخرا ألمريكا م ار ا  النظامي 

مواط  ال وة التي  ا ذ ررا  شيكث فاعدة فويا لعفليا التجدهد التاريخيا التي  ةتا ها أمريكا، ولك  على 
 لتتفك  م  معالجتها ا  شكث دفيق أمريكا أن   وب على أخطامه

 حرب أمريكا االم ريالية الطويلة:   -4
 بوأت الو مات الفتةدة األمريكيا عرش السييييادة وأصيييبة  مةة   1991 عد ا هيار ا  ةاد السيييوفييتي  

أعجاب عالفي في سيياسيتها و ظامها ا  تفاعي وا فت ياد  وصيارت موضيو    ليد الكثير م  الدوة 
عالا ا فت يييياد  وا فوذ ي السييييياسييييي وا فت يييياد  وا  تفاعي، إ  أن وبذلا أصييييبة   بدو مةرك ال

أمريكا دخل  في  عا الةروب في الع ود الفاضييييييييييييييا وأخف   في  عا األمور، حيث  ان لها دور 
سيلبي  الت يد  لفشيكلا الن ا  ا سيراميلي الفلسيطيني ف د  ا   رذه الفشيكلا حكرا عليها بوصيفها الدولا 

فام  الو مات الفتةدة  فشييييييرو  عسييييييكر   أفغا سييييييتان، وفي عام    2001ت أهلوةالفهيفنا، وفي رجفا
فام رميس الوزرا  شييييييييارون  ةفلا عسييييييييكريا لل يييييييييا  على منظفا التةرير الفلسييييييييطينيا، وفي    2002
د و العراق  ةجا "أسيييلةا الدمار الشيييامث" رذه األفعاة أدت إلى رف  منسيييوب العدا  الشيييعبي   2003

مريكييا ودخولهيا في حرب دير منتهييا، حييث  يا ي  الةربيان ا فغيا ييا والعرا ييا م  للو ميات الفتةيدة ا 
أطوة الةروب في  اريخ أمريكا، و ان لها ي  الةربي  سييييفات مشييييتر ا: حفلتي  عسييييكريتي  في أر   

اعات معادما وفي الةالتي  لا  بد أدارة بوش ا  ال ليث م  ا عتبار للخلفيتي  الث افيتي  الفع د ي ، وللن  
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ألمريكا، و لا تان والعراق و أ يج مشاعر الكره ا فليفيا التي أدت الى عرفلا  ةريا امريكا في افغا س
التكالي  الكبيرة التي  تج  ع  الةربي  وبذلا عفل  الو مات الفتةدة األمريكيا  ث م   ظام صييييدام 

على الخيا الذ   ان  حسيييييييييييي  و نظيا طالبان  ة  مافطا واحدة "الجهاد اإلسييييييييييييميا"  غا النظر
بينها و عفل  على مةاربتها  اسييييا مكافةا ا رراب و عفل  على  شييييويي صييييورة الفواط  العربي أو 
الفسيييلا م  خية إعيمها وأفيمها  إظهار صيييورة الفسيييلا على أ ي شييير وإرراب ، وبعد أن  شيييأ ع   

ه م  ا خطا  التي ار كبتها  عدم و ود "أسيييييلةا دمار شيييييامث" في العراق التي  ةجج  بها أمريكا ودير 
أمريكا رذه العوافب أدت إلى  درور مكا ا أمريكا العالفيا م   ها، وبتبدد  دريجي لفشيروعيا صيد يا 
أمريكا على ال يييييييعيد الرماسيييييييي م   ها أخرى، فف  الفها مجب أن مسيييييييار  الجفهور ا مريكي ومعي 

رترا  الداخلي للو مات الفتةدة األمريكيا  الكو غرس الى اسيييتيعاب والهييييا للواف  الفشيييؤوم وموا ها ا 
 و عليها  عب ا ا رادة الوطنيا لتكون فادرة على التجدد ال ومي األصيث 

 
ليس صينية إلما   2025الباب ال:الث )العالم بعد أمريكا: مع حلول عام 

 فوضوية( 
إذا  را ع  الو مات الفتةدة األمريكيا   وة مهيفنا فف  دير الفةتفث أن  نفرد فوة واحدة في السيييطرة 
افا ظ  العالا أن رذا الدور سيييييييييييتلعبي الو مات الفتةدة األمريكيا  عد ا هيار ا  ةاد السيييييييييييوفييتي عام  

 ل   و د فوة  ار ة للتفرد  السيطرة   2025حتى م  حلوة عام  1991
 لع ما بعد أمريكا:  ه -1

م  غياب الو مات الفتةدة األمريكيا   امد  ف  الفةتفث زيادة التو رات  يفا بي  الفتنافسييييييييييييييي  و را    
التعاون وزيادة الفوضيى على الفسيتوى الدولي وسيتسيعى  عا الدوة لتشيكث فوة افليفيا للة يوة على 

دوليا أساسيا مثث البنا وصندوق الن د   ا ست رار م  ا بثاق  ةالفات  دهدة، فف  اآلن  ا   مؤسسات 
الدوليي  خاضييييييعا لليييييييغة م  فبث دوة صيييييياعدة، ومفك  م   درور أمريكا و ود فوى الفر با الثا يا  
منها اليا ان والهند وروسييييييا وبعا أعييييييا  ا  ةاد األوروبي ولك  ليس م  الدوة السيييييا  ا الذ ر م  

ا والعسيييكريا لوراها دور أمريكا، فاليا ان  عتفد على الو مات لدهها ال وة ا فت يييادما والفاليا والتكنولو ي
الفتةدة طلبا للةفاما العسيكريا وسيت دم على اختيار مؤلا أما  اسيترضيا  ال يي  أو التةالأ م  الهند، 
وروسييا    اة عا  ة ع  اسيتيعاب خسيار ها ا مبراطوريا، و طلعات الهند  ةو امتيك موف  فوة  برى  

لت اس  فنافسييييييتها م  ال ييييييي ، وأوروبا فهي  عيدة ع   ةدهد رويتها سييييييياسيييييييا م    امها    مازال  ميالا
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معتفدة  ار ياي على ال وة األمريكيا، حيث   هو د اليوم فو  مهيأة على  في  األصيييييعدة ا فت يييييادما  
ري ذات والسييييياسيييييا والعسييييكريا للقيادة العالفيا، وال ييييي  التي هتا ذ ررا  ثيرة بوصييييفها خليفا امريكا 

 ذور امبراطوريا فامفا على ال يييبر فإن ال يييي   تةلى  ةكفا التسيييليا  الوضييي  الدولي ال اما و    اة 
عدد دير   سياخطا على "فرن الفها ا" الذ  عاشيتي، وأن الواف  األسياسيي رو أن ال يي  ل   كون خية

ال ادة ال يييييييييييييني  أن   فليث م  الع ود  ار ة ليضييييييييييييطي  على دور أمريكا العالفي، وفد أاد  ثير م 
ال ييييي  سييييتظث  عفث على التنفيا والثروة وال وة لع ود م  اآلن، أل ها متخلفا  ثيرة ليس ف ة  الف ار ا  
 أمريكا بث  ف ار تها  أوروبا واليا ان، وأن ال يييييييييييي   درك أن ا هيار أمريكا سييييييييييييؤد  إلى أزما عالفيا  

يا، وبذلا   ي فادة ال يييييييي  متةلي   ةكفا  فادرة على  خريب رخا  ال يييييييي  و  ويا آفافها الفسيييييييت بل
رو ميحظا   أميييييييييا  التةفا وا متنا  ع  اطيق أ  دعاوی مكشييييييييوفا  يفا مخص  يادة العالا، الفها  

  ي  ردا ا جازا ها الداخليا  نأى بنفسييييها ع  السييييعي لصضييييفا  ال ييييفا الكو يا، ولنأخذ  الةسييييبان أن 
متسييييفا  ةفيت  فاريريا عدمفا الرحفا ووحشيييييا  ال ييييي  خر   م  رحا صيييييغا رادمكاليا شييييفوليا  

وبعدرا  ظام  سييلطي مفسييا ب مام  ظام رأسييفالي للدولا، وإن   دمها ا فت يياد  وا  تفاعي أدى إلى 
زيادة الفروق ا  تفاعيا التي   مفك  إخفاةرا، مفا هؤد  إلى صيييييييراعات داخليا مشيييييييااث مت اهدة مفا 

داخليا وباسييييت راررا الداخلي، ولك  مجب على القيادة ال ييييينيا  هؤد  إلى ا شييييغاة ال ييييي   فشيييياالها ال
األخذ  الةسيييبان ا عت از ال ومي الفت اهد بي  صيييفوا النخبا ال يييينيا وخ يييوصيييا في موا ها أمريكا 
الذه  هتةدهون ع  بداما اعين ع د  ل ييييييحيا ال يييييي  لتكون ال وة العالفيا بدة م  أمريكا، وعفلوا 

م وحفل  أمريكا مسييييييؤوليا  فجير ا زما 2007 ييييييوصييييييا  عد األزما الفاليا عام  على ا ت اد أمريكا وخ
وا خفاق في   ويا دور ال ييييييييييييي  الةيو  في ا تراي رد  فاعي دولي عليها وبدأت وسييييييييييييامث ا عيم  
ال يييييييييينيا بتوبيخ أمريكا حتى ا هام أمريكا بتطويق ال يييييييييي ، ورذا ما هؤد  إلى ه ا  اريخيا صييييييييياعدة 

 تةوة إلى دطرسييا و  عا فوميا مفك  أن  نفجر في وف  ما، وم  شييأن رذه الن عا أن النفس فابلا لت
 ؤد  إلى  شيييييويي صيييييورة ال يييييي  العالفيا، فإن  باري ال يييييي    و ها مفك  أن هؤد  إلى  ةالأ فو  
بي  الجيران ضييييييدرا مثث  ةالأ اليا ان والهند وروسيييييييا مكون منطو  على مييييييياعفات  يوسييييييياسيييييييا  

وال ييييي  مةتفلا للتطويق م   يرا ها على عكس أمريكا  غا النظر ع  حسييييا ات     النسييييبا لل ييييي ،
ال ادة ال ييييني  وبعا أعرا   فاد صيييبر فومجي صييياعد، هبدو أن صيييعود ال يييي  إلى مر با عالفيا  

 .متفوفا فد هوا ي عقبات أاثر م   لا التي ا  ب  في و ي صعود أمريكا
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 ا :سيجيوسياالدول األك:ر تعرضا للخطر   -2
هو د  عا الدوة الييييييعيفا هتوفأ أمنها على راعيا أو حفاما م  فبث أمريكا حيث  كون رذه الدوة  

 أاثر رشاشا و خشى م  أ   غير في ال وة العالفيا إلى  شكيث خطر  بير عليها مثث: 
و العسيكر  : م  شيأن ا هيار أمريكي أن هب ي  ور يا رشيا  ليا أمام التخوي  السيياسيي والغ  جورجيا

فأمريكا  تولى دعا سياسا  ور يا و أهيد ا تسابها للنا و ويفك    هيار الو مات الفتةدة م  إهارة شهيا 
روسيييييا للعودة إلى الفطالبا بدامرة  فوذرا ال دمفا وإخيييييا   ور يا السييييلطا روسيييييا واسييييتعادة احتكاررا  

 وأمريكا  لفعابر الطافا إلى أوروبا في حاة فط  الرا ة بي   ور يا 
اسييييت ية  اهوان مر بة  ةفاما أمريكا ودعا ال درات التاهوا يا ولك  ال ييييي   رفا ذلا ولكنها  تایوان:

 ةتفا  اسيتخدام ال وة لتغيير رذا الوضي  فإن  درور أحواة أمريكا سيي يد م  رشياشيا  اهوان ومفك  أن 
 معاد  طبيق بر امج التوحيد م  ال ي   

و ميات الفتةيدة األمريكييا ا فيا ييا دفيا  مشييييييييييييييترك م   ورييا الجنوبييا في عيام  : وفعي  الكوريطا الجنوبيطة
وب ي  ري الييامنا ألم   وريا الجنوبيا منذ  عرضيها لهجوم م   وريا الشيفاليا الفتواط ا م    1953

ال ييي  والسييوفيي ، وب ي   وريا الشييفاليا  تب  سييياسييا رجوميا ا جاه  وريا الجنوبيا وم  شييأن ا هيار  
ا أن  يييييييي   وريا الجنوبيا أمام خيارات مؤلفا: أن  خيييييييي  لهيفنا صيييييييينيا أو  سيييييييعى إلى بنا   أمريك

بييروسييييييييا  ب ى  ا عا لروسييييييييا ومعتفدة عليها على ال يييييييعيده     بيالروسطططططيا:عيفا أفوى م  اليا ان   
سييييتيا  السيييياسيييي وا فت ييياد  ولك  رذه التبعيا  بد أن مكون بينها صيييرا  فإن بييروسييييا لا  عترا  أو 

الجنوبيا وأ خازيا بوصفهفا دولتي  مست لتي  ردا التعر  ليغوال م  روسيا، فف  شأن  درور أمريكا 
 أن مفنو روسيا فرصا آمنا  بتي  بييروسيا وإذابتها في بو  تها دون فدر  بير م  التكالي  وال وة  

جعث م  مسييت بث أو را يا خطر،  يام روسيييا  السيييطرة على بييروسيييا بدون  كالي   بيرة سييي أوكراليا:
في حالا  أزم  سبب   ا  عيفتها  الغرب، ف د عفل    1991فعيفا أو را يا بروسيا منذ است يلها عام  

روسيا على إاراه أو را يا لتبني سياسات مفيدة لروسيا وأ  ا ةاد بي  روسيا وأو را يا سيؤد  إلى إدنا   
اعيا فويا وزراعا ذات إ تا يا عاليا، و درور أمريكا سييةف  روسييا حيث أن أو را يا  تفت    اعدة صين

 روسيا للسيطرة على أو را يا  
دولا ضيعيفا  عد الةرب عليها م  ا  ةاد السيوفييتي ومهفلا  ا   م  الغرب  عد الةرب   أفغالسطتان:

 الفخدرات و سيبا  طالا   اع د، مشيورا ا دارة م  فبث حاام طالبان الفسيتولي  على السيلطا، م  ا جار
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عاليا  دا، وبذلا فإن فا ا ر باال بينها وبي  أمريكا إذا  درورت أوضييييييا  األخيرة سييييييتؤد  إلى  ف ق 
 داخلي في أفغا ستان وستكون الفنافسا عليها م  دوة عدة  

د م  امتياها لألسيلةا النوويا و يش مةترا إ  أ ها دير مسيت رة داخليا  سيبيا  سيبب و و   باكسطتان:
اتث سيييييكا يا منتفيا إلى ما فبث الةداها ومةددة الهويا إلى حد  بير  ا تفا ات افليفيا وفبليا السيييييكان 
البااسيتا يي  هت اسيفون الع يدة ا سييميا بينها ذلا ما وفر  يام دولا منف يلا وذلا  ا ت ال يراعات  

ؤد  إلى   ليص فدرة أمريكا الداخليا، فعدم ا ست رار رو   طا ضعأ  ااستان و درور  فوذ أمريكا سي
 على الفسارفا في  ع ي   فاسا  ااستان وستتةوة إلى دولا هدهررا الجيش  

 ب ى دالبيا دوة منط ا الشييرق ا وسيية رشييا وضييعيفا وم   درور أمريكا   إسططراليل والشططرق األوسطط :
فسييتكون سييرعا العطب في موا ها ضييغوال شييعبويا داخليا واضييطرا ات افت ييادما وأصييوليا دهنيا  فا 

ا سيراميلي ذلا سييؤد  إلى زيادة  و لل يرا    -وم    ا  ال يرا  الفلسيطيني  2011هتجلى في أحداف 
لفنط ا سييييييييي يد، وم  ضييييييييعأ أمريكا في الفنط ا سيييييييييغر   عا الدوة األخرى  والعدا  ا سييييييييراميلي ل

للفبادرة  اسييييييييتباق األخطار مثث اهران واسييييييييراميث ويفك  أن هؤد  إلى صييييييييراعات بي  إسييييييييراميث واهران 
ب ى ال ييي   لتعاطفها م  ا حسيياس ا سيييمي و وسيييا ليسييتفادة افت ييادما و ر يا و دخث فوى أخرى  ر 

  لخاصامتا عا م الةها ا
فهي دوة رشيييا مدعوما م  الو مات الفتةدة ا مريكيا مرشيييةا للتفافا م   را     دول الخليك العربي:

 فوذ الو مات الفتةدة ا مريكيا ومواصلا إهران لةشدرا العسكر  ومفارسا فدر اابر للنفوذ في العراق، 
ا حسيييييييياس  الخطر ويتعي   م  شييييييييأن دوة مثث السييييييييعودما والكوي  والبةري  وفطر وعفان وا مارات 

 عليها البةث ع  حفاة  دد لها وفد  كون مرشةا صريةا لفثث رذا الدور  
فبث ما   ه يد على خفسيييييييا وهيهي  عام ف ة  ان للو مات الفتةدة األمريكيا ح ما عيفات متينا م  

لةها آمنا في البلدان األربعا األرا في الشييييرق األوسيييية: اهران والسييييعودما وم يييير و ر يا فكا   م ييييا
الفنط ا، لك  اليوم فإن  فوذ أمريكا م   ث م  رذه الدوة األرب  متيييييييامث لةد  بير فتر يا واهران في 
حالا عدا  م  السييييعودما التي  فثث وضيييي  حسيييياس لسييييياسييييا أمريكا في الشييييرق األوسيييية و  عا الشييييا 

امريكا في منط ا الشيرق الف يريا الفت ياعدة  يفا مخص عيفا ها م  اسيراميث، م  الواضيو أن مكا ا  
األوسيية متدرورة  وليس م  شييأن ا هيار الو مات الفتةدة األمريكيا  أهير في مسييتوى النشيياال ا ررابي  
اليدولي فيأن أدليب العفلييات ا رريابييا  يا ي  على الفسييييييييييييييتوى الفةلي ول  هؤهر  را   أمريكيا بهيا أل هيا  

ن رذه العفليات ا ررابيا  سيييييييييييييتهدا الو مات ليسييييييييييييي  مر بطا بدور  أمريكا في العالا،   ي التفكير  أ
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الفتةيدة األمريكييا التي هتبنياريا متع ييييييييييييييبو ا سيييييييييييييييم الفتطرفون وليذا فيإن ا هييار أمريكيا ل  ههي ريذه 
  ا عفاة الجفاعات ع  رذه

 الفنافشا السا  ا  ل ي اليو  على  عا ا ستنتا ات: 
وال يييييراعات في حاة عدم اسيييييتطاعا أمريكا   م يييييبو النظام الدولي في حالا عج  لفن  النازعات  أوال:

 حفاما  عا الدوة والفةافظا عليها
 الفرصا اليامعا لدى أمريكا في  ع ي  منط ا آمنا سلفيا  ال رب م  روسيا  ثاليا:
آسيييييييا الشيييييير يا والجنوبيا مفك  أن  كو ا الفنط تي  األاثر رشيييييياشييييييا وفابليا للن اعات الدوليا في   ثال:ا:

عالا  عد أمريكا ف عود  ث م  ال ي  والهند   وى عالفيا مفك  أن هدف   ةو التةوة في  وزي  ال وة 
 ا فليفيا وسعي  وريا الشفاليا للة وة على أسلةا  وويا   

 : لهاية حسن الجوار -3
 ةد أمريكا دولتي  رفا:  ندا والفكسييييا حدودرا م   ندا أاثر اسيييت رار وردو  م  حدودرا م الفكسييييا 

واضييطراب في الفكسيييا، فةدودرا م  الفكسيييا   فت ييادما والسييياسيييا ا اثر   لب  سييبب األوضييا  ا
رات واألسيلةا، ردا ف يررا  الف ار ا م  حدودرا م   ندا فإ ها  شيهد  و ر عرفي وعنأ وا جار  الفخد 

    اهيد الهجرة الفكسيييييييييييييييكييا والتهيدهيد مفكسيييييييييييييييكييا  ييدة لع ود لكنهيا  و رت   يي  العيفيات األمريكييا ال
األمني النا ج ع  ا  جار  الفخدرات والسييييييي، و ثيرا ما  بتلي الفكسييييييا بن اعات داخليا واضيييييطراب  

،  شيييييييييييكث العيفات األمريكيا  سيييييييييييياسيييييييييييي مفا مخي  أمريكا م  ا ت اة رذا الن ا  إلى داخث أراضييييييييييييها
الفكسييييييييييييييكيا صيييييييييييييعوبا في ادارة رذه العيفا، حيث  ا    ؤد  الفخاوا الداخليا م  الطرفي  وعدم 
ا سيت رار السيياسيي في الفكسييا والتأايد الدور  النفوذ أمريكا إلى عدم  كوي  شيرااا م دررة بي  رذه   

،  ت اسيا أمريكا والفكسييا ه افا مشيتر ا م  ا  ع يد أن رذا الجوار زاد الفشيكلا  البلده  الفجاوري ، حيث 
الناحيا ا فت ادما وا مريكيا مفا  فتلكي أمريكا م  مرو ا افت ادما واست رار سياسي فهي  خفأ م  
 ةدمات التبعيا ا فت يييييييييييادما والهجرة و جارة الفخدرات، فف  شيييييييييييأن  درور أمريكا أن هنسيييييييييييأ النظام  

  عافيتي، وم  الفةتفث الةاق اليرر  ا فت اد الفكسيكي ويةدف السياسي وا فت اد  األمريكي م
ر ات ا تفاعيا وسيييييييييياسييييييييييا لتع يد مشيييييييييكلتي الهجرة و جارة الفخدرات فتعامث أمريكا  شيييييييييكث  يد م  
الفها ري  الفكسيييييييكيي  ومكافةتها لتجارة الفخدرات ع ز الشييييييرااا والعيفا بينها وبي  الفكسيييييييا وم  

 ااألمريكيا الفكسييييييكي غير شيييييكث رذه العيفا بنشييييير أمريكا فوا ها على الةدود   درور أمريكا مفك  أن  
لةفاما الداخث واعتفاد حلوة فسيييريا لها ي  الفشيييكلتي  ) رحيث الفها ري  و شيييرات فوات على الةدود( 
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،هو د عدد  بير م  الفها ري  الغير شيييييييييرعيي  الفكسييييييييييكيي  في أمريكا وصيييييييييدور فا ون أري و ا عام  
بترحيث  في  الفها ري  الغير شيييييييييييرعيي  أدى إلى أهارة الغييييييييييييب لدى الفكسييييييييييييا، مثث رذه   2010

وخوا أمريكا م  ا رراب العابر للةدود   أميييا  الفوافأ مفك  أن   يد العداوة الفكسيييكيا  جاه أمريكا، 
 يث  ورريا لها وال رار ال اضيي  إ شيا   دار الف  م  ا   فيييا أم  الفوط  مسيألا2001 عد أحداف  

 فسيييييها ع  الفكسييييييا أدى إلى زيادة عواطأ العدا  ألمريكا ويفك  ل يادة رذه الخ يييييوما أن   يد م  
 ع يد التعاون بي  الدولتي  على صييييعيد ا  جار  الفخدرات  بذة أمريكا  هود  بيرة  سييييت  يييياة  جارة  

دى إلى زيادة العنأ % م  الكو امي  إلى أمريكا مرورا  الفكسييا ورذا أ90الفخدرات التي  أ ي  سيبا  
في الفكسييييا وإحداف  أهيرات  بيرة في أمريكا ورذا ما زاد الفسييياد في الفكسييييا وضيييغة على ا دارات 

 الوطنيا فيها  
فإذا  را ع  أمريكا ع  مكافةا  جارة الفخدرات  سيبب ضيعأ في مواردرا الفاليا والعسيكريا و عر  

كافةا الهجرة ال اسيييا األمريكيا  را   الفكسيييا ع   الشييرااا بينها وبي  الفكسيييا لي  طا  وسييياسييا م
التعاون م  أمريكا لفكافةا الفخدرات ورذا ما سييييييييييييييييييييعأ أمريكا في ر يفا  ار ييت الفخدرات مفا 

أمرا  الفخدرات وذلا سييي يد م   سيييجعث الفشييهد السييياسييي في الفكسيييا للتو ي إلى  عاون مشييترك م 
ألمريكا وعج  الفكسيا ع  التنافس م  ست يد الن عات الفعادما    الف ابثحالا الفساد داخث الفكسيا وب

ورذا  إفليفياالبرازيث   وى إفليفيا، ويفك  لتوسي   ار ييت الفخدرات أن مةد م  فابليا الفكسييا   وة 
ما سيشكث ضربا  هاميا   ةطاال أمريكا الفتفثلا  فكسيا أضعأ وأفث است رار، وأاثر عدا  ألمريكا، 

اق سييتعفث ال ييي   طلب فدر أابر م  النفوذ العالفي و عفث على دعا الةكومات الفعادما وبهذا السييي
 ألمريكا  

 المشاعات العالمية غير المشتركة:  -4
 الفشاعات العالفيا: ري  لا الفساحات الفشتر ا بي  دوة العالا و  سا إلى: استرا يجيا، وبي يا 

  شتفث الفجا ت ا سترا يجيا: البةر والهوا  والفيا  وح وة الفيا  الكفبيو ر  والفيدان النوو   
  شتفث الفجا ت البي يا: الفوارد الفاميا والفةية الفتجفد الشفالي والفناع العالفي  

لفيا البارزة ورذه الفجا ت  توفر ألمريكا  فييييييييييييث  يفنتها العالفيا شيييييييييييبي الكاملا، و رى أن ال وى العا
اليوم مثث: ال يي  والهند والبرازيث وروسييا  لعب دورا أاثر  كامي في عليا ا دارة العالفيا رذه  هتعذر 

أوروبي أو امريكي روسييييييي أن هنجو في  أمي  الفشيييييياعات، فاليعبون الجدد   -على أ   وافق امريكي
افق وا فا  بينها، وم  سيييييعفلون على اصيييييي رذه الفشيييياعات ورذا اإلصيييييي مشييييروال  ة ييييوة  و 
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 را    فوذ أمريكا وعدم فدر ها على أمي  فواعد رذه الفشيييييييييييياعات سييييييييييييي وم حالا  نافسيييييييييييييا بي  الدوة 
 ال اعدة على رذه الفشاعات  

فيالفجياة البةر   هيف  علييي أمريكيا و فن  حيدوف الن اعيات البةرييا و ردعهيا، وم   يدرورريا سييييييييييييييتكون  
 ةريا في الفةيطي  الهند  والهاد   عا  ة ع  رد    اعد الن اعات الب

ومجاة الفييا  الخار ي خاضي  حاليا لسييطرة أمريكا ولك  م    اهد مجاة النشياال الفييامي م  الدوة 
م مفك  أن 2007ال يييياعدة مثاة:  جاي ال ييييي  في إطيق صيييياروع مييييياد لألففار ال ييييناعيا عام  

 ديررا  مثث ال ي  و  الفيا    عود دوة هؤد  إلى  را   السيطرة األمريكيا على
فوة أمريكا في  أميييييا  زيادة أرفيا ا  تر   في التجارة وا   يييياة وا سييييتكشيييياا واسييييتعرا  ال وة ورنا  

الفييييييا  الكفبيو ر    و ها في الفةيطات فهي مفسيييييكا  أاثر األبواب الفوصيييييلا للفييييييا  الكفبيو ر   
 تر   األرفام وا سيييفا  الفخ ييي يييا( وا شيييراا عبر ري ا دير ربةيا مو ودة في  اليفور يا )ري ا ا 

اسيتا  العالا م  رذه الهيفنا األمريكيا على ا  تر   ولييجيج الفنتسير حوة التجسيس الكفبيو ر  مفا 
هؤد  إلى  ع يد مهفا ادارة رذه الفشياعا ا سيترا يجيا ومبادرة  عا الدوة ال ياعدة لتغيير مواصيفات  

  ا  تر   والتةكا  ي
لنوو  أمر  ورر   النسيبا ليسيت رار الدولي حيث   وم أمريا بت دما ضيفا ات للدوة  التةكا في ا تشيار ا

دير النوويا لةفاهتها م   ار ها النوويا ووضييييييييييعها  ة  مظلتها حيث  عتبر أمريكا ري الدوة األابر 
، واألاثر   دما في التسيلو النوو  وبذلا  كون مسيؤولا ع  حظر ا تشيار السييي النوو  في دوة العالا

وسعي  عا الدوة للة وة على النوو  مثث اهران م   درور أمريكا رذا سيسلة اليو  على ا تشار  
السيييي النوو  في ال رن الواحد والعشييري ، وم  ا هيار أمريكا سيييهدد أم   عا الدوة التي ري  ة  

مكيان آخر مظلتهيا مثيث )اورييا الجنوبييا و ياهوان ز الييا يان و ر ييا( وبيذليا سييييييييييييييتبةيث ريذه اليدوة ع   
 وسيييي  الفظيت النوويا الروسييييي وال ييييينيا والهندما و كون  لةفاهتها، وم  الفةتفث أن هؤد  رذا إلى

بدهلا ع  الفظلا األمريكيا وبترا   أمريكا سييتسييعى  عا الدوة لدخوة الناد  النوو  و طوير فدرا ها 
و  وم يد م  ا تشييييييييار النوويا الخاصييييييييا ورذا ما سيييييييييفيييييييييي إلى حدوف  غيرات  بيرة في الفجاة النو 

لو وربفا م ود إلى خطأ  وو  السيييي النوو  بي  الدوة سيييؤد  إلى احتفا ت  نافس دولي وسييباق  سيي
  دولي
سيييييوا ي العالا في رذا ال رن مجفوعا م  التةدمات الجيوسييييياسيييييا الجدهدة النا جا ع   ةو ت    أميييييا  

  إلى عدم التوصيييييث   فا يات  عاون حوة إدارة  بي يا،  درة الفوارد الفاميا وا كفاش  فوذ أمريكا سييييييؤد 



 

17 

 

الفوارد الفاميا ، و عدم ادارة رذه الفوارد سيييييييؤد  الى حالا صييييييراعات في الفسييييييت بث م  زيادة الطلب 
العالفي للفياه، وخطر ال ييييييييييراعات مفك  أن هتفافا م  زيادة النفو ا فت يييييييييياد  والطلب الفت اهد على 

لهند و نافس في  عا الدوة التي  ت اسييييا رذه الفوارد، وم  اختفا  الفا  في فوى  اشيييي ا مثث:  ر يا وا
الهيفنا األمريكيا وزيادة ال ييرا  على الفوارد الطبيعيا مثث الفا  سييتنطو  على احتفاة إلى صييراعات  

 أخرى أعا  
الذوبان البطي  لل طب الفتجفد الشييييييييييييفالي إلى  غيير و ي التنافس الدولي على موارد مهفا فتسييييييييييييار   

الو مات الفتةدة  ندا النرويج الد فارك( ليدعا   فلكيا    -ة الخفسييييييا الفشيييييياط ا لل طب ) روسييييييياالدو 
أابر فدر م  الغاز والنفة والفعادن، ورذا السييييباق  ا جاه ال طب فد هؤد  إلى ا  ي ات عنيفا وفاسيييييا  

أمريكا في الفشيييييييهد الجيوسيييييييياسيييييييي م  ح يييييييوة روسييييييييا على الفامدة األابر م  رذا ال طب، و عر  
  التةكا في ال طب الفتجفد الشفاليلي هيار سيشج  روسيا على  أايدرا 

التغير في الفناع لي ال در األابر م  التأهير الجيوسيييييييياسيييييييي، ف د  وف  العلفا  عوافب  ارهيا للبشيييييييريا 
د  و و ييب األر  في ار فييا  در ييا الةرارة در تي  في العييالا خية ال رن ال ييادم والفنظومييا البي يييا فيي

 نهييار والهجرة وا  كفيياش ا فت ييييييييييييييياد  را مفثلون أولى التةييدمييات، وضييييييييييييييعأ في إدارة رييذا الواف  
الجيوسيياسيي و دبيره  سيبب التع يد وال يرا ، ال يي   أخذ الفر ب األوة م  مطل ي داز ها ي أو سييد  

الفي،  م  أ فالي ا بعاهات الغازات على الفسييييييييتوى الع  %21الفةا على الفسييييييييتوى العالفي ما سييييييييبتي  
م  أ فالي ا بعاهات الغازات على الفسييتوى    %20وأمريكا  ةتث الفر ب الثا ي  عد ال ييي   فا  سييبتي  

العالفي، وروسييييييييا  عتفد على الفةا في صيييييييناعتها في مفك  أن   ود التغير الفناخي دولا واحدة وإ فا 
 مث م  التغير الفناخي  م  و مات متةدة مفعفا  الةيويا  ستطي  أن  تولى مهفا القيادة في التعا

أخيرا مفك  ال وة أن ا هيار الو مات الفتةدة ا مريكيا سيييينتج عني  يشيييي في األم  العالفي و عر  
  عا الدوة اليعيفا للخطر وعيفات بي  الدوة أاثر اضطرا ا

 توازن جيوسياسي جدید( 2025الباب الرابع )ما بعد  
مر بطيا  يالتوظي  النيا و لجهودريا للتغليب على ا   فهيا في اإلرفياة مكيا يا أمريكيا في الع ود ال يادميا  

ا  تفاعي  ا فت ييييياد  ، ومفتاي مسيييييت بلها بيد شيييييعبها لتر  ي بوضيييييعها الداخلي واعادة  ةدهد دوررا  
الييدولي الفر    ولييذلييا مجييب على أمريكييا العفييث على رف  مسييييييييييييييتوى فها  فهوررييا  ييأحوالهييا عييالفيييا  

أن  كون خطرة فييأن  هييث  فهور أمريكييا  فكييا تهييا العييالفيييا أمر مجييب عي ييي، الفتغيرة، التي مفك   
مؤسييييييسييييييو أمريكا على   ييييييفيا   و شييييييكث الدم راطيا   طا فوة ألمريكا م   احيا مأزفها الرارنا وحرص 
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 ظام دسييييييييييييتور   فا   مفسييييييييييييو الفجاة   خاذ أاثريا ال رارات ا  على  ةو  راافي، فال رارات ال وميا 
ظروا درامتيكيييا ومل مييا ا تفيياعيييا، و ييان خطيياب أوبييامييا  فيي    م م  التوافق النييا       ةتيياج لييدر ييا

لدوة الخارج الذ  رف  مستوى  وفعات العالا بتو ي سياسا أمريكا في الفست بث، لكني أخفق في خطا ي  
  ت ا لوة أحيدهي   غير أه  11م  الجفهور ا مريكي ليعرفها على دور أمريكيا الفتغير في العيالا، أحيداف  

ابيرة لنظرة أمريكا لهدفها العالفي، حيث أصيبة  السيياسيا الخار يا األمريكيا متفثلا ب "الةرب على 
 اإلرراب" وبذلا أرفل  بنا  استرا يجيا لتة يق م الةها  

 هشاشة أوراسيا الجيوسياسية   -1
الخطر الخار ي الذ  هوا ي مكا ا أمريكا وا سييت رار الجيوسييياسييي العالفي هنت ييب فوق  تلا أوراسيييا  
ال اريا الخطر الفباشير مو ود شيرق فناة السيويس ودرب إفليا نسيينيا ص ال ييني، و نوب حدود روسييا 

وراسييا، ويفك   ال وفاز، ودوة آسييا الوسيطى، وفد  ا   أمريكا متورطا في  ثير م  ال يراعات داخث أ
أن  دخث فوى إفليفيا  فا مجر  على السيييياحا الفيييييطربا مثث: روسيييييا ال ييييي ، حيث   ي  حري ييييا  

 على ا  خراال في الجهود األمريكيا في الفنط ا  
الن ا  األفغيا ي م وم حيث ريذا الن ا  على  و  م  التوافق بي  الةكوميا في  يابوة والف يييييييييييييياميث األفغيا ييا 

ليفي، و  مفك  لب ا  الو ود العسييكر  األمريكي مرشييو لتوفير  و  م  ا سييت رار  الفتنافسييا في إطار اف
التةد  ا فليفي الذ   فثلي إهران ليس فابي للةث بتو يي ضييييييربا أمريكيا للفرافق   أميييييييا  في الفنط ا،  

رة على النوويييا رييذا ل  مفيييد ا  في زيييادة الن عييا ال وميييا ا هرا يييا في الةرب في الف ييابييث أمريكييا فيياد 
احتوا  اهران  وويا ففي الفاضييييي  جة  في رد  ا  ةاد السييييوفييتي وال ييييي  ع  اسييييتخدام األسييييلةا 
النوويا وري فادرة على  وفير رد   وويا لكث الشييييييييييييرق األوسيييييييييييية، لك  عليها أ   تورال في أ   ةرك 

 سيييييراميلي  عسيييييكر  أحاد  أو  التعاون م  اسيييييراميث ضيييييد إهران وإسيييييهام أمريكا في وضييييي  حث للن ا  ا
الفلسييييييييطيني فهذا الن ا  هؤ ج التطرا ا سيييييييييمي ويلةق اضييييييييرار  الف ييييييييالو ال وميا األمريكيا، رذه 
ال يياما الثيف الفترا طا ري البنود األشيد الةاحا على أ ندة أمريكا الجيوسيياسييا الرارنا  سيبب سيرعا  

يا أرسييييخ وأاثر  عاون، أخفق  أهيررا ويجب على أمريكا أن  تب  رةيا اسييييترا يجيا لجيوسييييياسيييييا أوراسيييي
ا  ةياد األوروبي في ا فيادة م  سيييييييييييييينوات "أوروبيا  يامليا وحرة" لجعيث أوروبيا واحيدة فعي وحريتهيا آمنيا 
بثبات و ب ى أوروبا مجرد امتداد للو مات الفتةدة ا مريكيا و ة  سيييييييييطر ها  سييييييييبب افت ار اعيييييييييا   

ويياا إلى ذلا أن  في  البلدان األوروبيا  نأى    ا  ةاد األوروبي الى رويا سياسيا عابرة لل وميات،
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بنفسييييها ع  أ  الت ام خاص أو حتى  ا و   أم   فاعي وبذلا  ب ى مسييييؤوليا أم  أوروبا مل اة على 
 عا ق أمريكا  

 غرب أك ر ولشي :   -2
ال ييييييييييييييادا درب أابر و شيييييييييييييية مجب على أمريكا التعاون والتنسييييييييييييييق م  أوروبا ويجب على الغرب 

ر يا وا تذاب روسييا على الفسيتويي  السيياسيي وا فت ياد  رذا ليتفك  الغرب م  ا سيت رار  احتييان  
في أوراسيييييا، حيث   هو د الكثير م  الف ييييث بي   ث م  أوروبا و ر يا وروسيييييا وإ فا ا ختيا  ان 

ه الفبياد  م  ظهور اإلمبرييالييا وا لت ام  يال يا ون في دوة دمف راطييا الروس معلنون ا ها افتسييييييييييييييفوا ريذ 
والطرفان م يييران على ا هفا   لك   ظامها السيييياسيييي   معكسيييها، أما األ راك  يفارسيييو ها إلى حد  بير

أوروبيان على ال ييييييعيده  الث افي وا  تفاعي لت ليس ا سييييييتبداد الفتب ي لدههفا،  ب ى  ث م  روسيييييييا 
أوروبا، حيث ل ب   ر يا   و ر يا ذات إرف أوروبي ه افي، م  ح يوة البلدان على عظفتهفا  عيدا ع 

ب "ر ث أوروبا الفريا" في ال رن التاسييييييي  عشييييييير، وروسييييييييا فبث الثورة البلشيييييييفيا وبعدرا حاول   ي 
  بريالي ولك  دير فادري  على مةوهالدولتي  التبرأ م   اريخها ا م

ر يا  جاحا  م   ولي حكا أ ا ورك في  ر يا  ا  بني األحرا الغربيا وإشيييياعا الدمف راطيا حيث ح     
ابيرا في التةرر م  ا مبرييالييا و و ييي طيافيا هيا الوطنييا  ةو التةيدهيث ا  تفياعي متجنبيا التطرفيات  
السييييييييييييييتييالينيييا والن عييا الكو يييا اللينينيييا، وم  مرور ع ييده    ييدميي   ر يييا لتع ي   ظييامهييا الييدمف راطي  

راطييا األوروبييا، وفيد   يي   ر ييا  اليدسييييييييييييييتور  لتلةق بر يب ا  ةياد األوروبي وا ر  يا   يالفعياهير اليدمف 
مر بطا  أوروبا والغرب م  خية و ودرا عييييو في حلأ النا و، وعلى ال يييعيد الدولي  ر يا مت اهدة  
الةداها والعلفا يا و ةرز  فوق إفليفي مسييييييييييتفر في ماضيييييييييييها العثفا ي، حيث  عتفد في سييييييييييياسييييييييييتها  

 ة  سييييطرة الدولا العثفا يا سيييا  ا، و عد آسييييا الخار يا على فكرة أن  ر يا فامدة للفناطق التي  ا   
 الوسطى  ر يا م  حيث ه افتها وبا   ر يا الطويث فيها على ال عيد  التجار  والث افي  

 ةوة  ر يا إلى دولا علفا يا حدهثا هؤد  إلى شييييييييييييية  مواطنيها بث ا ذا يا وطنيا فابلا ألن   يييييييييييييبو  
ضيييا أوروبيا، وذلا مفك  أن ه يد خطر عودة  ر يا خ يييوما ألوروبا في حاة شيييعور  ر يا  أ ها مرفو 

 إذا ما أخف    جربتها الدمف راطيا  
رذا ا حتفاة مفك  أن مكون اسيييييييييييتثنامي في حاة  فاد  اخفاق أوروبا وأمريكا في التوصيييييييييييث لسييييييييييييم 
إسيييييراميلسط فلسيييييطيني فاما على التوافق، أو  ورال أمريكا في صيييييرا  مباشييييير م  إهران مفا فد ههدد أم  

سيياسييا وصيةوة أصيوليا لوضي  حد   ا  وروبا متةوة إلى عدا  ويولد  كوصير يا، والف يث الفت اهد ع  أ 
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  دفا   ر يا  ة  الةداها، ومثث رذا الف يييييييث فد مفييييييييي إلى  سيييييييأ  راف أ ا ورك على الفسيييييييتويي   
 التاريخي والجيوسياسي  اعث التشاةم لعدة أسباب: 

 إشاعا الدمف راطيا والةداها داخث  ر يا دليث على  نافص الده  اإلسيمي   -1
 الت ام  ر يا في التعاون السلفي م   ار ها في الشرق األوسة  -2
 مفك  لتر يا أن  ت ث  الغربيا والعلفا يا م  ل ا  ا إسيميا في الوف   فسي   -3

فبرامجها السييييييييييياسيييييييييييا وا  تفاعيا    العيفا بي  روسيييييييييييا وأوروبا متنافيييييييييييا ودير مسييييييييييتعدة لتوطيدرا
وا فت ييييادما مفت رة للتر ي ، و   بادر روسيييييا في أ  شييييرااا م  الغرب حيث  رى  فسييييها أابر م  أن 
 كون مجرد دولا أوروبيا، وأضيييعأ م  أن  تفك  م  السييييطرة على أوروبا، ولك   ب ى روسييييا  سيييبب  

ا  لكنها لا  سيتط  أن  كون  عظفا بريطا يا أو هروا ها ومسياحتها  لعب دور  بير على السياحا العالفي
أمريكا، حيث أن الوضييييييييي  ا  تفاعي فيها  الف ار ا بتر يا أسيييييييييوأ  كثير، مفا معيق م    رب روسييييييييييا 
للغرب أزمتها السيييييكا يا وفسيييييادرا السيييييياسيييييي و ظامها البعيد ع  سييييييادة ال ا ون، وطفوي روسييييييا الذ  

 وة العالفيا الفهيفنا منبهري   ةجفها الجغرافي الكبير حيث  تر في  ةبها السييييييياسيييييييا  أ ها سييييييتكون ال
األوروبيا و لعب دور متكافة م  ال ييي  وأمريكا،    هرارا أ  ييار الن عا األوراسيييا ال وة الجبارة اآلسيييويا

 أو  كون بتةالأ صيني روسي فو  دون النظر إلى أن ال ي  ستعتبررا الشريا ال غير لها  
ن بوحدة سييييييي يا  ة  رعاما الكرملي ، ومازال  روسيييييييا مث لا  عيفات م  ورناك روس آخرون مةلفو 

أوروبا متفثلا  فاضيييها السييتاليني عكس ألفا يا  التي  برأت م النازيا، والنخب الروسيييا الفو ودة حاليا  
ري  خب متوفرة على مؤسييسييات الدولا ال فعيا الت ليدما وذات حني  للفاضييي و ظرا لفشييكيت روسيييا 

يا والخيار الذ    دم عليي سييييييييييييكون الع د ال ادم حاسيييييييييييا  النسيييييييييييبا لفسيييييييييييت بلها وإلى آفاق درب الداخل
دمف راطي أوسيي ، ويتةدف  عا األوروبيي  ع  فكرة  وسيي  النا و لتشييفث روسيييا ورذه الفطرة مغلوطا 

وصييييفي  ألن دخوة روسيييييا النا و  الفسيييياد السييييياسييييي والدمكتا وريا الفتفشيييييا سييييير ي إلى ا هيار النا و ب
نان دير متوف  م  مدفيدم  الناطق  اسييييييا الفدرسييييييا   2009 ةالأ بي  دوة دمف راطيا، البروز عام  

الفكريا التي وضيييي  إشييييارة الفسيييياواة والتةدهث والدمف راطيا و فك  م  أن معل  التةدهث الغربي الطراز 
م   ير ها الجغرا يييا    لروسيييييييييييييييييا، لك  في النهييامييا الراس عا الييذه  م رروا إذا  ييا وا رادبي  في اإلفييادة

والث ا يا للغرب والتشيييا ي ا  تفاعي، ويفك  أل  شيييرااا  شييييررا عفليا التةدهث السيييياسيييي لروسييييا أن 
، و كون  ر يا 2025بتعاون أصييييييييييث، ويفك  للغرب أن مكون أوسييييييييي   عد  عام    اآلماة وفر أفييييييييييث 

واطار أوروبي أوسييييي  لتر يا وروسييييييا،  أصيييييبة  في ا  ةاد األوروبي  شيييييكث  امث وادخلها في أوروبا  
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معني أن أوروبا  الردا م   ةالفنا م  أمريكا مفك  أن   يييييييييبو  عب على ال يييييييييعيد العالفي، ودرب 
أابر مةب أن مكون أاثر م  مجرد  جدهد الث ا التاريخيا  األرفيا الكو يا الشييييييييياملا للقيا الدمف راطيا،  

مريكا وأوروبا على بذلي  حتييييييييان  ر يا وروسييييييييا  مةب أن مكون  تاج  هد مدروس م  فبث  ث م  أ
 .  فا رسفيا داخث إطار فاما على التعاون 

 شرق جدید: مستقر ومتوازن:  -۳
   ياي ال وة العالفيا م  الغرب إلى الشييييرق، سييييؤاة مطري  فسييييي رو، رث سييييت ييييبو آسيييييا ال رن   ا   ظر 

ة للتشيييا ي الكبير بينها، ف د  ا   أوروبا الواحد والعشيييري  مثث ما  ا   أوروبا في ال رن العشيييري ؟  ظر 
ذات  فوذ  بير في ال رن العشييري  لك  ان  سييتط  احتوا  ألفا يا ورذا سييبب دماررا وبالف ابث فإن آسيييا  
ه داد  فوذرا في ال رن الواحد والعشييري  و  ييعد ال ييي  اليوم م وى  دهدة  حيث  ان الداف  األسيياسييي  

األوروبي فينا بي  الدوة  حتوا  ال وة ال ييياعد والتعامث معها،  أ ي    للكارها األوروبيا رو عج  النظام
)اليا ان الهند    أميا  أرفيا آسيا م  الرخا  العالفي وليس   عود ال ي  ف ة بث هو د دوة ذات أرفيا  

اوريا الشييييييييفاليا( وبذلا  شييييييييكث منط ا آسيييييييييا أرفيا  بيرة حيث  ةتو  على الدوة األفوى -إ دو يسيييييييييا
% م  54م  النا ج العالفي، و ثافا سيكا ها التي  شيكث    27,4  يث  شيكث الدوة اآلسييوياافت يادما ح

الكتلا السيكا يا العالفيا، وال يةوة السيياسييا الدى سيكا ها وري مت اهدة الغني وال وة لك  الكتث السيكا يا  
ط ا، ويةتفث  فيها  تبادة العدا  و  عات فوميا ودهنيا  شييكث خطر  بير على ا سييت رار السييياسييي للفن

الهند( و ) ااسييييييتان ال ييييييي ( و   -حدوف صييييييراعات  ثيرة على مسييييييتوى النفوذ اإلفليفي مثث )ال ييييييي 
)ال ييييي  اليا ان( ويفك  لن اعات دوليا أن  هدد ا سييييت رار مثث اخفاق متبادة بي  أمريكا وال ييييي  في 

هيف فوی  وويا)   التكي  ال اما على التعاون والنظر لتأهير األسييييييييييييلةا النوويا حيث ميييييييييييييا الشييييييييييييرق 
 ( حيث إذا  ا اسيتخدام السييي النوو  سييفوق األرواة التي عاشيتها أوروبا في ااسيتان-الهند   -ال يي 

السييابق،  الف ابث  و د أو ي  باه  بي  أوروبا وآسيييا لت وة  عدم الةسييا  فوضييو  و ود حرب دوليا في 
 آسيا: 

أن أ  صييرا  في آسيييا سييير ي إلى  دخث فوى خار يا خيا ما حدف في أوروبا، مثاة: أن أ   :أوال  
  صرا  بي  الهند وال ي  سير ي إلى  دخث روسي ل الو الهند إلضعاا دور ال ي 

:  ختلأ آسييييييييييييييييا عا أوروبيا  يأ هيا  فييث لتكون مترا طيا م  العيالا  ليي م  خية التبيادة التجيار   ثطاليطا  
 والتبعيا التجاريا والعيفات الخار يا والسفرا  وديررا  
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العيفات بي  ال وى اآلسيييييييييييييييويا أطوة وأفوى م  العيفات التي  ا   بي  الدوة األوروبيا حيث   :ثال:ا  
  300ا ان و وريا وال ييييي  وفيتنام    ( عيفات دبلوماسيييييا و جاريا مشييييتر ا حوالي صييييادت بي  ) الي

 سنا  
 هدهد السييلا في آسيييا في ال رن الواحد والعشييري   ختلأ ع  حالا ال ييرا  التي  ا   في أوروبا   :رابعا  

في ال رن العشييييييييييييييري  ال يامفيا على  ظياميا إفليفييا و وسييييييييييييييي   فوذ اليدوليا وإفليفهيا لك  في آسييييييييييييييييا  كون  
ال بلي للدولا  ال ييييييراعات الداخليا ليسيييييي   تيجا التوسيييييي  اإلفليفي وإ فا  ا عا م  التنو  العرفي والو  

ال وميا ويفك  أن  كون الفطام  اإلفليفيا الخار يا سييييييبب لعدم ا سييييييت رار في الفنط ا، مفا فد هؤد  
ال راعات الداخليا والتفاوت ا  تفاعي بي  الغني والف ر والتنو  الدهني و عدد الطوامأ و ثرة األ ظفا  

ست رار الفنط ا على الدور الذ   عتفده أمريكا ا ستبدادما، في رذه البي ا الفشةو ا  التنافيات م أ ا
 في التعامث م  دوة الفنط ا، في الفثلث األوة لل را 

ال ييي  والهند وبااسييتان( والثا ي )ال ييي  واليا ان و وريا( و عد أمريكا اليعب األسيياسييي في الفثلثي ،  
ان  أخذ دور مةاهد في حيث هنطو  التنافس في الفثلث األوة علي زعاما آسيييا، و مجب على امريكا 

رذا التنافس ا  مثث  ةالأ امريكي رند  ضييد ال ييي  ففثث رذا الت ييرا سيييكون  نافرة م  م ييالو 
األم  ال ومي األمريكي حيث أن م  شييييييييأ ي أن هورال أمريكا في صييييييييراعات آسيييييييييويا مريرة، ومثث رذا 

ث رذا التةالأ فد هؤد  ، مثأمييا  التةالأ سيي لص خوا روسييا م  ال يي  بذلا مكون إفادة الروسييا 
الى  كثي   اذبيا ا رراب الفعاد   أمريكا بي  صفوا الفسلفي ، أما الفثلث ا فليفي الثا ي الشامث 
)ال ييييييي  واليا ان و وريا الجنوبيا( فهو بدر ا أد ى أو أفث وضييييييوحا، اليا ان حليفا أمريكا السييييييياسيييييييا  

يا فوة افت يييادما م دررة وحليفا امريكا فدمفا العسيييكريا األسييياسييييا في الشيييرق األف يييى، و وريا الجنوب
معتفدة على الو مات الفتةدة األمريكيا في رد  ا  اعتدا  عليها وا  اشتباك، في رذا الفثلث سيؤد  
الى رشياشيا العيفات ا فت يادما بي  ال يي  وامريكا  ظرا ألدا  ال يي  الةدهث فأن م  شيأن افترا  

الففا ة أن مكون متهورة، ويفك  أن  تأهر ال ييييييي   ا كفاش    احتفاة  عر  افت يييييياد ال ييييييي  للشييييييلث
دولي للطلب على السييييييييل  ال ييييييييينيا او  أزما ماليا عالفيا أو  و رات في التفاوت ا  تفاعي الفت اهد، 
ويفك  الخطر أن مكون ذا صييفي ا تفاعيا سييياسيييا أاثر منها افت ييادما و يث ال ادة ال ييينيي  الرار   

ر بث رو  يث  اضيج في بي ا سيياسييا مفأسيسيا راسيخا، ولك  ا سيتيا  الشيعبي لا معد  يث هور  مبتك
ربفا مةدف خطر في ا سيييييييت رار ا  تفاعي لعدة اسيييييييباب: )البطالا، التفاوت ا  تفاعي، ا عدام الث ا 
ا  تفاعيا، اضيييييييييطراب( ويفك  لهذه الييييييييييغوال أن  ؤد  الى  غير  ذر  في بنيا سيييييييييلطا ال يييييييييي   
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 ييني رو الوحيد الفؤرث لصمسياك في زمام السيلطا في حالا التغيير ألن التنظيا  السيياسييا، والجيش ال
الوطني، وريذا مفك  أن هؤد  الي  نيدد ا عجياب   الوطني الشيييييييييييييياميث رو الوحييد الفؤريث لفر  التةكا

الشييييييييييييييعبي  جياه ال ييييييييييييييي  و ظرة عيدا  م  فبيث الجوار الفوالييا ألمريكيا، وبعيد ذليا رنياك عيدة أريداا 
 ل ي  ال اعدة ولك  الفتأ يا  ةذر  بدو ومدفوعا  األدرا  الرميسيا الستي التاليا: استرا يجيا ل

 اخت اة األخطيار الكيامنيا في التطويق الجغرافي الفةتفيث لل ييييييييييييييي   سييييييييييييييبيب ار بياال امريكيا ب  -1
 اليا ان و وريا الجنوبيا والفلبي   

 التأسيس لفوف  مفيث في أسرة آسيويا شر يا  اش ا   -2
 ةر   صيييييييييفها ه ي مواز ا والوصيييييييييوة عبررا الى مجاة افرب لي فتاي على دعيا  ااسيييييييييتان بو  -3

 العرب والخليج العربي  
الفشيكلا  الفوز   در ذ  شيأن على روسييا في ميدان النفوذ ا فت ياد  حث مشيكلي  اهوان  لا  -4

 البا يا دون حث والفوروها ع  الةرب األرليا لف لةا ال ي   
الشيييرق  ر مباشييير  فيييييلي مفي  في عدد م  بلدانالتأسييييس لةييييور افت ييياد  وسيييياسيييي دي -5

 األوسة  
رذه األرداا ري خلية  ام  لجفلا م يالو البيد الجيوسيياسييا وا فت ياد ، ويفك  التفاسيها  فرو ا 
حييث مفك  لل ييييييييييييييي  أن  ة ق  يث ريدا  يا يدفيا  و شيييييييييييييييدد عيدوا ي   ييا   ويا مكيا يا امريكيا في 

ا أن  كون في أسييرة آسيييويا شيير يا ومواف ا على ا خراال امريكا الشييرق     مفك  لليا ان و وريا الجنوبي
 في فوامها، رذا ما ه يد م  حدة الن ا  ال يني األمريكي في الفنط ا  

اي  سييييييييترد امريكا على ال ييييييييي ؟ و ي   طور ال ييييييييي   فسييييييييها؟ مجب على أمريكا  ةدهد طفوحات 
مريكا في الفنط ا م  خية عيفا ها م  ال يييي  الخار يا الغير م بولا و هدد م يييالو أمريكا، وب ا  ا

الدوة مثث: اليا ان  وريا الجنوبيا الفلبي  سينغافورة، في مثث رذا الةييور سييشيج   يران ال يي  على 
اإلفادة في ا خراال امريكا في  يااث آسييييييييييا الفاليا وا فت يييييييييادما، في اليا ان  ب ى حليفا حاسيييييييييفا إلى 

اليا ان أن  كون مسييارفا في ا سييت رار العالفي في رذه الشييرااا الو مات الفتةدة األمريكيا وم  شييأن 
و لت م  وريا الجنوبيا الت امات امريكا األمنيا الفعتفدة عليها ضيييد أ   هدهد لها م  الشيييفاة، مفك  في 
العيفات السيييياسييييا والتجاريا بي  امريكا وا دو يسييييا وسييينغافورة ومالي يا وفيتنام أن  ع ز آفاق ح يييوة 

آسيييو  لفشييار ي أمريكا التعاون بي  دوة الفنط ا في إطار التعاون ا فت يياد  والسييياسييي، هيف  أهيد  
  مريكيا صينيا سيتعي  حلها سلفيافياما أ
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متعل ا بتخوم الفياه اإلفليفيا ال ييييييييييييييينيا  اإلضييييييييييييييافا إلى الدوريات البةريا األمريكيا الفتكررة  األولى:
  النظام في الفياه الدوليا ورذه النشاطات  شكث استف از لل ي   

: العيفا بي  الةشييييييييييييده  العسييييييييييييكريي  لدى الدولتي ،   شييييييييييييا أن مي ا يا أمريكا الدفاعيا أابر ال:الية
تسييلو األمريكي أابر وأوسيي  على التوالي ويب ي رد ال ييي  إفليفيا في الف ام األوة، ومسييتوى بر امج ال

ورذا ما هؤهر  أهير مباشييييييييييير على روا س أمريكا األمنيا، و ةاوة الدولتان للوصيييييييييييوة الى ا فاق حوة  
 الخطة العسكريا 

كا  عترا بتاهوان  وري الفعادلا األصيييييعب  تعلق  الوضييييي  الفسيييييت بلي لتاهوان حيث لا  عد أمري ال:ال:ة:
 ادولا ذات سيادة و سلا بو ها النظر ال ينيا التي   وة أن ال ي  و اهوان أما واحدة

 توفأ  ثيرة م  ا شييييييييا  على الوضييييييي  الداخلي للبلده ، فأمريكا  سيييييييعى لتجدهد بنيتها التةتيا    أمييييييييا  
 الف ابث  ي  سيييتواصيييث   وإعادة  فعيث ابتكاررا التكنولو ي لتكون فادره على موا ها ال يييي  ال ييياعدة

ال يييي   طوررا، فف  افترا  النجاي الداخلي الفتواصيييث لل يييي  ل   عيش في الفسيييت بث التجربا التي 
هر وريا لهيا  ثيرون م  الغرب  جربيا ا بثياق  ظيام دمف راطي دسييييييييييييييتور  فياما على فياعيده طراز أمريكي 

وخا لفواطنيها فار  اعبا  اه ث على أوروبي والقيادة ال يييييينيا مدر ا واف  اعدادرا الهاملا م  الشييييييخ
التفاسيييييييييييا ا  تفاعي،  ذلا مخاطر النفو الكامنا في الفروق ا  تفاعيا مفا مجعث الت يييييييييييد  لهذه 

مجتف     ۲۰۵۰األخطار الداخليا أرا م  أ  فييييييا  و يا شيييياملا وواف  ال ييييي  أ ها سييييتكون في عام  
ذات طب ا سكا يا وسطى إلى  بني  ظام فاما    متوسة العفر شبيها  اليا ان اليوم و غيير ال ي  لتكون 

على التعددما السيييياسييييا بوصيييفها   دم طبيعي  ةو الث افا السيييياسييييا، وبذلا سييييتعي  على دور امريكا 
الجيوسييترا يجي في الشييرق الجدهد أن مكون مختلأ ع  ا  خراال الفباشيير في عفليا  جدهد الغرب وأن 

ا الكيا ات وداعفا لتنفيا الهند، و ذور راسييييييييخي ا ر باال   كون أمريكا في آسيييييييييا داخث  عاون م   ع
 .الفتي  في اليا ان و وريا الجنوبيا

 دور أمريكا المزدوج
في الن يييييييييأ األوة م  األلفيا األولى  ا   األ  ا  الفتةييييييييييرة  سيييييييييبيا في أوروبا خاضيييييييييعي لهيفنا  

عاصيييييييفتي روما مبتلى  عدد م  الن يييييييفي  الغربي والشيييييييرفي لصمبراطوريا الروما يا، الن يييييييأ الغربي 
ال يييييييييراعات و ة يييييييييينات واسيييييييييعا  ارظا التكالي  حيث أوشيييييييييك  روما الفتوسيييييييييعا على اإلفيس ، 
وال ييييراعات بي  الوهنيي  والفسيييييةيي  مفا زع   التفاسييييا ا  تفاعي واليييييرامب الث يلا والفسيييياد، مفا 

براطوريا الشير يا الروما يا  ال يعود أدى الى ا هيار اإلمبراطوريا الروما يا الغربيا وبذلا سيارع  اإلم
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في إشيياعا التةييير والنفو ا فت يياد ، والبررنا على أ ها ا  جو في خطتها وسييياسييتها الدبلوماسيييا، 
   واألمنيا وب ي  م دررة حتى صعود  جا العثفا يي  في ال رن الخامس عشر

لعشيييييري  في العالا ال دما، الذ   ان واألرفيا م  ما ذ ر رو الف ار ا  جفلا الدهناميات ال رن الواحد وا
م سييييا ل طاعات مة ييييورة  غرا يا ومع وة ع  اآلخر على ال ييييعيده  السييييياسييييي وا فت يييياد  فكث 
فطا  لا مك  لي  أهير  بير على ديره، أما اليوم  تيجا ا   ا ت وزيادة العيفات بي  الشرق والغرب  

    رو  وسييييي  الغرب ليكون أاثر حيويا واحتوا  والتبعيا السييييياسيييييا وا فت ييييادما، وردا أمريكا الفر 
ال يي  العالفيا، وم  دون  وازن  يوسيياسيي مسيت ر في أوراسييا دعا أمريكا الجدهد سييؤد  الى اخفاق 
امريكا في  بني رةيا واسيييترا يجيا طفوي عبر ال ارات، وبالف ابث أ  مةاولا ألمريكا في  وسيييي  الغرب 

ودمف راطيا، ويتعي  عليها أن  واصيييييث ا  خراال التعاو ي في الشيييييرق سييييييؤد  الى  علي ااثر اسيييييت رارا  
النشيييييييية والنافذ ماليا، وزيادة التبادة م  ال يييييييي  واحتوا   عا ال يييييييياما، مثث  ة يق م يييييييالةا م  
ال يييي  واليا ان والتخفي  م  حدة التنافس بي  الهند وال يييي  لتة يق  وازن آسييييو  مسيييت ر، لذا مجب 

 جاوب فعاة بي  شييييييييييرق و درب أوراسيييييييييييا، و بادر ليطي  بدور م دوج لتكون   أن  عفث أمريكا على
داعفا وضيييييييييييامنا للغرب وراعي للتوازن والف يييييييييييالةا بي  ال وى الكبرى في الشيييييييييييرق لتنجو امريكا في 
 ضيييييييييييفا ها للغرب مجب و ود عيفات أمريكيا أوروبيا وهي ا، وإشييييييييييياعا الدمف راطيا وزيادة  عاو ها م 

أوروبا، والتفاعث ا سييييترا يجي م  روسيييييا دون إرفاة حفاما الوحدة الغربيا، إ  أ ي فد  الدوة ال ويا في
هتر ب عوافب وخيفا على إخفاق امريكا في دعا  وحد الغرب  ا تعاش ضييييييييييغام   اريخيا وصييييييييييراعات  
م يييلةا أوروبيا  شيييكث شيييرااات  نافسييييا، و بادر روسييييا في ا عاش رذه ال يييراعات التسييير  ا   سيييام  

ي، ولتبتل  او را يا ويفك   خيث سيييييناريو  تطور  يي العيفا بي  روسيييييا والفا يا وامطاليا ألسييييباب الغرب
افت ييييييييييادما وا جاه بريطا يا  ةو أمريكا، ويفك  إلى فر سييييييييييا وبريطا يا الت رب م  الفا يا، و ديررا م  

كفياش اوروبيا بيدون أن التةيالفيات ليذليا ل  مكون دربيا  يدهيدة وإ فيا دربيا متفرق  يالتيدريج م   عر    
  كون موحدة    ستطي  موا ها ال ي  لك  ربفا  ستطي  ذلا عندما مكون الغرب أوس  وموحد  

في حاة ا   ق امريكا للوصيييوة الى صيييرا  وعدا  م  ال يييي  سيييتبرر ذلا  أن النظام ا سيييتبداد  في 
ذلا  أ ي مةاولا   ال ييييييي  رو سييييييبب  جاي ورو عامث لتخريب افت يييييياد أمريكا، وال ييييييينيون مفسييييييرون 

لتف يق النظام ال يييني، وفي ما مخص  اسييت رار آسيييا مجب علي امريكا ان  لعب دور الفوازن و عدم 
 ورطها العسيييكر  الفباشييير في آسييييا وزياده الخ يييومات لها، ودور التوازن الذ  سيييتلعبي ليكون مشيييا ي 

عشييييييير والعشيييييييري ، و  لعب دور   للدور البريطا ي في السيييييييياسيييييييا البينيا األوروبيا خية ال رن التاسييييييي 
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الوسييياطا في آسييييا لتجنب أ  صيييرا  ويجب أن  عترا  أن فر  ا سيييت رار في آسييييا  ال وة العسيييكريا 
الفباشييييييييييرة دير مفك ، وبوصييييييييييفها عامث التوازن في آسيييييييييييا وداعيا للف ييييييييييالةا، مجب بدوررا  داعيا 

بي  اليا ان وال ييييييي  والعيفا  للف ييييييالةا ليكون لها دور اسييييييتثنامي في  عا ال ييييييياما، مثث: العيفا  
صييني( رذا الفثلث    -األمريكيا اليا ا يا و شيكث من يا اطيق  هد في مثلث  عاو ي )امريكيط ما ا ي

سيييييييشييييييكث الهيكث الفناسييييييب للتعامث م  حوا    ا جا ع  حيييييييور ال ييييييي    وة إفليفيا، رذه العيفا 
 ني  سترسخ الف الو ال ينيا اليا ا يا والتعاون األمريكي ال ي

لتع ي  ا سيت رار في الفنط ا و سيعى أمريكا ألهبات أ ها  ر  ي إلى   أخيرا إن دور أمريكا سييب ى أسياسيا  
ختيا حيث  ات مسييييييييتوى الةدف عندما  وا ي  ةدمات ال رن الواحد والعشييييييييري ،  ةدمات شييييييييدهدة ا 

لعالا أفث فابليا للتسيليا  ، و شيت  السيلطا العالفيا م  صيعودرا في الشيرق لذا فان اا  العالا واعي سيياسيي
في  يفنيا فوة منفردة حتى لو  يا ي   يالغيا ال وة والنفوذ وعلى امريكيا الت ييييييييييييييرا  ةكفيا لتكون عياميث  

  ع ي  وضفان للغرب وم الةا ومواز ي للشرق 
 :الخاتمة

 عد ا  تها  م  فرا ة رذا الكتاب أری أ ي مسييياعد على فها و فسيييير دهناميا الدوة ودوافعها السيييياسييييا  
 وا فت ادما وا  تفاعيا     ، وفها مدى  أهير الو مات الفتةدة ا مريكيا على است رار العالا  

ث الدوليا، وعيفا وأرى أ ي م  خية رذا الكتاب  سيييييييتطي  فها و فسيييييييير  ثير م  ال يييييييياما والفشييييييياا
 الو مات الفتةدة األمريكيا بهده ال ياما ومدى  أهيررا بها، وفها الجغرا يا السياسيا العالفيا  

إن بريجنسيييييييكي هداف  ويدعا في رذا الكتاب   دم  ر يا و عاو ها م  الغرب أاثر م  روسييييييييا، ومةاولا 
يكون درب أوسييي  و شيييية، وأن التعاون الوصيييوة إلى ا فاق مشيييترك بينها وبي  الغرب، ورذا ما هؤد  ل

 الروسي األمريكي م  الغرب سيكون عامث إمجابي اإلحية التوازن في منط ا أوراسيا 
لا معد   1991إن الكا ب لا هتوسيييييييييي  في فكرة رميسيييييييييييا، وري أن  عد ا هيار ا  ةاد السييييييييييوفييتي عام  

لسيييييياسيييييا ا حتوا  أ  معنى، رذه السيييييياسيييييا التي  ا    عتبر ال اعدة ا رشيييييادما ا سييييياسييييييا للو مات 
أهلوة ا خيذ الو ميات الفتةيدة م  "مكيافةيا ا ررياب " فياعيدة  11الفتةيدة األمريكييا، وم  حلوة أحيداف  

  ال يراعات، التي  ان لها أسياسييا لسيياسيتها الخار يا، رذه ال اعدة التي أدت إلى  ورطها في  ثير م
أدت إلى ظهور حالا   أمييا  أهر  بير على   اهد  ظرة العدا  م   افي الشيعوب ا جاه الو مات الفتةدة، 

 عدم ا ست رار واليعأ لدى الو مات الفتةدة ا مريكيا 


