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تقدمي:

كثرياً ما ُتْسَتخدم اجلغرافيا السياسية )اجليوبولتكس( كاسم آخر للعالقات الدولية، وعادًة 
ما يتعلق هذا املفهوم ابألعمال العسكرية، لذا يُعدُّ من املفاهيم املضلِّلة. 

وُتشرُي اجلغرافيا السياسية إىل دراسة القوة الوطنية ودون الوطنية أحياانً، والطريقة اليت تتفاعل 
با األمة مع الفصائل الكبرية، وتتضمن )اجليوبولتك( ثالثة مكوانت رئيسة: )االقتصاد، والسياسة، 
ا متمايزة، ولكنَّها يف الواقع مرتابطة مع بعضها بعضاً على  واجليش(. ميكن يُنظر إىل الثالثة على أنَّ
حنو غري قابل للخروج، إذ ال ميكن أن يكون هناك جيش من دون اقتصاد، وال اقتصاد من دون 

نظام سياسي، وما إىل ذلك.

من حدَّته  والذي ختفِّف  الكل،  الكل ضد  الطبيعية يف صراع  حالتها  موجودة يف  الدول 
التحالفات واهلدانت. يوجد دائماً حبث عن السالم الدائم كما حتدث عنه )إميانويل كانط(، إال 
أنَّ هذا البحث فشل جبميع الطرائق، ويعود هذا الفشل إىل طبيعة البشر وخماوفهم ورغباهتم، وكذا 
طبيعة اجملموعات الكبرية من البشر -األمم- اليت تعكس هذه املخاوف والرغبات، فاملصري املشرتك 
للمواطني يربطهم ببعضهم بعضاً، إال أنَّ مصاحل املواطني تتعارض مع مصاحل املواطني اآلخرين يف 
الدول األخرى. ليكون الصراع واملنافسة االقتصادية السياسية، هو النتيجة احلتمية لواقع األمم اليت 

تعيش جنباً إىل جنب.

 حنن نعلم أنَّ احلرب تقتل، ولكن االقتصاد كذلك، أو على األقل ميكن أن يولد البؤس. 
والسياسة هلا مثنها الوحشي يف بعض األحيان. توجد دائماً رغبة يف حسن النية، وحق اجلار الدائم 

لكن الصراع هو احلتمي.

مهمتنا هي فهم نط الصراع والتنبؤ ابإلجراءات اليت ستتخذها الدول، هذا أبعد ما يكون 
عن العامل املثايل، ولكن من الضروري أن يكون لدينا إحساس ابألناط والقوى اليت تفرض السلوك 

هو الطريقة الوحيدة لفهم ما سيحدث يف العامل، فاآلمال النقية ال تنجح أبداً.

كيف يمكن أن نتنبأ بالمستقبل؟!
)مستقبل الجغرافيا السياسية(

مؤسسة المستقبل الجيوسياسي
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األسس الفكرية للتنبؤ اجليوسياسي 

من الشائع االفرتاض أنَّ العامل ال ميكن التنبُّؤ به، سبب هذا االعتقاد هو افرتاض أنَّ التاريخ 
تصنعه اإلرادة السياسية للقادة، وذلك إىل حدٍّ كبري بسبب قدرة القادة على اختاذ قراراهتم حبرية، 
وإذا كان ذلك صحيحاً، فإنَّ التاريخ ليس له نظام متأصل، وهذا -بيسر- غري صحيح، لكي نفهم 

ملاذا؟ فإنِّنا حباجة إىل البدء من البداية، وإال فإنَّ التفاصيل لن تكون منطقية.

 غالباً ما ُيساء فهم وجهة نظر اثني من أعظم فالسفة احلداثة، ومها )نيكولو مكيافيلي، 
وفريدريك هيجل(. أوعز مكيافلي يف كتابه »األمري« للحاكم كيف حيكم، لكن احلاكم الذي لديه 
الرغبة يف أن يصبح حاكماً، ويبقى حاكماً هو يعرف ابلفعل كيف حيكم. مل يكن مكيافيلي يعلِّم 
م فهموا  القائد ابلفعل، فليس هناك مدرسة لألمراء، إمَّا أنَّ القائد؛ بل كان يعلِّم بقيتنا ما يعرفه 

السلطة أو فشلوا فيها.

 يواجه األمري واقع مدينته أو أمته، وكان ال بدَّ من فهم هذه احلقيقة إذا أراد األمري النجاة 
الذاتية،  لقراراته أي عالقة إبرادته  فلن يكون  احلقيقة،  األمري هذه  فهم  السلطة. وإذا  والبقاء يف 
وكل شيء له عالقة إبدراك ما جيب عليه فعله، ومن َثَّ فاألمري ليس حراً يف التصرف كما يشاء، 
وابلتأكيد ميكنه تدمري نظامه عن طريق السلوك العشوائي، لكن األمراء الذين يؤمنون بوهم قواعد 
إرادهتم الشخصية لن يصبحوا أمراء؛ ألنَّ الصعود إىل السلطة يتطلَّب وعياً صارماً مبا يطلبه الواقع.

طوَّر هيجل نوذجاً رائعاً لكيفية عمل التاريخ، الحظ فيه أنَّ البشر يتميزون ابلعقل، وأنَّ 
فهمهم وإدراكهم يتطور عب احلضارات، فاإلدراك هو -بيسر- فهمنا ألنفسنا ولبعضنا بعضاً، وكل 
خطوة يف هذه العملية هي منطقية. قدَّم هيجل الشخصية التارخيية العاملية، الشخصية اليت تغريِّ 
ا فهمه الواضح للحظة اليت يعيش فيها  التاريخ. وإنَّ قوة الشخصية التارخيية العاملية ليست إرادته، وإنَّ
واللحظة املقبلة. مثل هذه الشخصيات )موسى، أو انبليون( على سبيل املثال ليست يف السيطرة؛ 

م خيضعون أنفسهم ملا هو ضروري، فتأيت قوهتم من إدراك ما هو ضروري وتنفيذه. بل يف أنَّ

الضرورة اليت جتعل السياسة واجلغرافيا السياسية قابلة لإلمالء بصورة كاملة. يصعد السياسيون 
ضروري،  هو  مبا  مناصبهم  سلطات  ويستخدمون  ضروري،  هو  ما  يفهمون  م  ألنَّ السلطة؛  إىل 

ويسقطون حينما تفشل قدرهتم على فهم الضرورة.



5

كيف ميكن أن نتنبأ ابملستقبل؟! )مستقبل اجلغرافيا السياسية(

 سر القوة هو أنَّه ال جيوز لك االحتفاظ با إال إذا خضعت للضرورة. ينحين احلاكم للضرورة 
وليس العكس. كما جادل مكيافيلي من األسهل معرفة الضرورة من مسافة بعيدة، وجيب على 
القائد أن يتصرف بصورة غريزية مع الواقع والقوة والضرورة مع القليل من التأمل؛ لفهم العملية، جيب 
أن تكون على دراية با عن كثب، ولكن ليس جزءاً منها، مبا يسمح لك برؤية الضرورة، وكشف 

األحداث، وفهم اللحظة التالية.

الشمس، ومدار  تتبع دورة  التنبُّؤ با،  قوة غري شخصية، ولكن ميكن  الكون مبين على   
األرض، والفصول على األرض ودورة حياة اإلنسان على َوْفق نط معي، إذ حتدث احلياة اجلماعية 

جملموعات من البشر ضمن هذه الدورات.

األفكار القائلة إنَّ جمموعات البشر جيب أن تنجو من دورة الضرورة ستعين أنَّ البشر قد 
جتاوزوا الكون بطريقة ما. يف حي ميكننا أن نتخيَّل أنَّ إنساانً واحداً قد وجد انفذة صغرية للتعايل، 
فإنَّ التعامل مع أعداد كبرية يعين احلد من حرية األفراد، ويوفر مزيداً من القدرة على التنبؤ، لذا فإنَّ 
فكرة أنَّ األمة ميكنها أن حترَّر نفسها من دورة حياة اإلنسان، والكون يصعب ختيلها، فإنَّ عديداً 
من األشياء اليت تـُْلتـََقط يف الدورة نفسها متيل إىل أن يكون هلا استقاللية أقل يف العمل مقارنة بعدد 

أقل من األشياء.

تضم األمم ماليي وأحياانً باليي من البشر، يولدون مجيعاً ويعيشون وميوتون يف حركة دائمة، 
ولكن حجم األمة والضرورة اليت تفرضها الطبيعة واألمم األخرى، يدجمهم يف مصفوفة ميكنها التوقع.
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األسس املنهجية للتنبؤ اجليوسياسي

ا تقع يف  تُعدُّ الدولة القومية أساس النظام الدويل احلايل، وتعمل على مبدأين؛ األول هو أنَّ
مكان معي ضمن حدود ومبرور الوقت قد تتغري هذه احلدود، ولكن يف أي حلظة حُتَدَّد اجلغرافيا. 
املبدأ الثاين هو املواطنة مع بعض االستثناءات، فإنَّ مجيع الذين يعيشون ملدَّة طويلة داخل حدود 
عامة جداً،  بعبارات  القومية.  الدولة  جتاه  التزامات وحقوق  لديهم  َثَّ  ومن  مواطنون،  هم  الدولة 
يشرتك مواطنو األمة يف خصائص معينة مثل اللغة والثقافة، ولديهم مصلحة مشرتكة يف أتمي الدولة 

ملصاحلها وأمنها. 

أبداً  القومية، واليت ال تكون  الواضح أنَّ هذا تعريف غري كاٍف إىل حدٍّ كبري للدولة  من 
موحَّدة ثقافياً، أو دينياً، أو عرقياً، أو دميوغرافياً. ومع ذلك، ومع إدراك هذه الفروق وأمهية اجلهات 
الفاعلة غري احلكومية، واهلجرة وأشياء أخرى كثرية، فإنَّ هذا التعريف للدولة القومية مفيد كأساس 

للتنبؤ.

للدول مصاحل، وأمهها تقع يف ثالثة أبعاد أساسية، أول ما نسميه الضرورات، أي: ما جيب 
أن متتلكه األمة حىت تظل آمنة. والثاين هو القيود، أو القيود املفروضة على الدول. والثالث هو 
القوة، أو الوسائل املتاحة هلم لتأمي مقتضياهتم، والتغلُّب على قيودهم. وإنَّ القوة متعددة األوجه، 
ولكن ميكن تصنيفها بصورة عامة إىل ثالث فئات: اقتصادية، وعسكرية، وسياسية، ومن السهل 
رؤية هذا عن طريق مثال من العامل احلقيقي، أتمَّل العالقات الياابنية األمريكية قبل احلرب العاملية 

الثانية.

لقد حقَّقِت الوالايت املتحدة واجبها يف اهليمنة على أمريكا الشمالية، واستبعاد أي هتديدات 
للقارة، وعزلت نفسها عن الغزو أو العوائق أمام جتارهتا. يتطلب تنفيذ هذه الضرورة أن تصبح أقوى 
قوة حبرية يف كل من احمليطي األطلسي واحمليط اهلادئ. وحتقيقاً هلذه الغاية، استولت على ممتلكات 
َنت ضرورهتا يف  أُمِّ رمبا  هاواي.  أخرى(، وجزر  وغوام، وجزر  )الفلبي،  اهلادئ  احمليط  إسبانيا يف 
أمريكا الشمالية، لكنَّها استندت إىل حدٍّ كبري على إطار احمليط اهلادئ هذا. إذا حتدَّت قوُة آسيوية 
الوالايِت املتحدة هناك، فيمكنها الرتاجع عن التجربة أبكملها؛ ألنَّ القوة الوحيدة اليت ميكن أن 

تفعل ذلك كانت الياابن.
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 أصبحت الياابن قضااي السياسة اخلارجية األساسية لواشنطن، كانت الياابن جزيرة منعزلة 
وغري صناعية حينما بدأت الوالايت املتحدة والقوى األوروبية يف التفكري يف االحتالل. كان واجب 
الياابن أن تظل غري معتمدة. من هذه الضرورة نت احلاجة إىل تطوير الصناعة لدرء األعداء. كان 
عائقه أنَّه يفتقر تقريباً إىل مجيع املعادن الالزمة لتشغيل الصناعة. وهكذا بدأت طوكيو يف توسيع 
الوالايت  لذا كان من واجب  قوة حبرية مهمة،  املعادن، وطوَّرت  تلك  لتأمي  السياسية  سلطتها 

املتحدة هو منع أي قوة من اهليمنة على احمليط اهلادئ.

 اصطدمت احلتمية األمريكية واحلتمية الياابنية مع تزايد القيود اليت فرضها كل منهما على 
اآلخر. سعت الوالايت املتحدة إىل استخدام القوة االقتصادية؛ لفرض تسوية سياسية مع الياابن، 
وأدركت الياابن أنَّ هذه حماولة إلجبارها على اخلضوع، وهو ما احتاجته الوالايت املتحدة للسيطرة 

على الياابن يف احمليط اهلادئ؛ لتكون النتيجة هي احلرب.

مبنية  السياسية  اجلغرافيا  ولكن  هو كذلك-،  ما  حدٍّ  -وإىل  ميسَّر  تفسري  هذا  أنَّ  يبدو 
العملية  لتوضيح  التفاصيل؛  من  مزيداً  هذا  يتطلب  األطراف.  األساسي، وجتاهل  استخراج  على 
جيوسياسياً، لكن النقطة املهمة هي أنَّ احلرب األمريكية-الياابنية كانت متوقعة من كال اجلانبي. 
إنَّ ضرورات لكلٍّ منهما، والقيود املفروضة على اإلجراءات األخرى، خلقت قوتي غري قادرتي 

على املوافقة على حل سياسي.

من انحية أخرى، فإنَّ تطبيق املنهجية اجليوسياسية ميكانيكياً فيجب وضع العناصر األساسية 
للدول جبانب تلك اخلاصة ابآلخرين إلحكام سلوكهم. من انحية أخرى، جيب أن تكون أكثر 
تعقيداً، مع األخذ ابحلسبان كل األشياء، من الضرورات السياسية احمللية إىل القيود الثقافية، لكن 
من دون إطار لفهم هذا، تصبح مجيع األبعاد األخرى غري مفهومة عندها فقط نكون قادرين على 

التنبُّؤ.
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النموذج العاملي

ينقسم العامل على نصفي الكرة األرضية: الشمايل واجلنويب.
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Global Model
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Global Model
The world is divided into two hemispheres: Northern and Southern. The North-
ern Hemisphere is dominated by two continents: North America and Eurasia. 
While the Northern Hemisphere contains about 67 percent of the globe’s land-
mass, it is home to 90 percent of the human population. As a result, actors 
in the Northern Hemisphere almost always drive geopolitical developments, 
while the Southern Hemisphere plays a more peripheral role. 

These hemispheres are best viewed as consisting of four major islands.

تسيطر قاراتن على نصف الكرة الشمايل: أمريكا الشمالية، وأورآسيا. يف حي حيتوي نصف 
لـ)90%(  فإنَّه موطن  العامل،  اليابسة يف  الشمايل على حوايل )%67( من كتلة  الكرة األرضية 
التطورات  من سكان العامل. نتيجة لذلك، تقود اجلهات الفاعلة يف نصف الكرة الشمايل دائماً 

اجليوسياسية، يف حي ينهض نصف الكرة اجلنويب بدور هامشي.
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نصف الكرة الشمايل

أورآسيا 

هي أكب هذه اجلزر، ومتتد من أورواب الغربية إىل الصي. احلجم اهلائل للجزيرة يقسمها ليس 
فقط من قبل الدول، ولكن َوْفق احلضارات. هتيمن الصي على اجلزء الشرقي، يف حي هتيمن على 
اجلزء الغريب كتلة جمزأة من الدول املسيحية اليت تشن احلروب ابستمرار ضد بعضها بعضاً. توجد 
-بي هذين املركزين- كياانت منعزلة إىل حدٍّ ما: روسيا، واهلند، وبعض الكياانت األخرى. احلرب 
والتجارة بي الغرب والشرق صعبة، إذ إنَّ النقطة اليت يلتقون فيها تقع يف املنطقة الواقعة جنوب 
األراضي العشبية األوروبية، من إيران غرابً إىل البحر األبيض املتوسط. أورواب وآسيا، يف املقام األول 
أورآسيا الغربية، اليت هيمنت على احمليط األطلسي، غزت أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وإفريقيا.

أمريكا الشمالية

يفصل احمليط األطلسي واحمليط اهلادئ أمريكا الشمالية عن أورواب وآسيا، ويفصله املضيق 
ا مضغوطة إىل حدٍّ ما، مع  عن أمريكا اجلنوبية. أمريكا الشمالية فريدة من نوعها من حيث إنَّ
احلد األدىن من احلواجز اليت متنع احلركة يف مجيع االجتاهات؛ لذا كان الغزاة األوروبيون قادرين على 
اليوم -الوالايت املتحدة- ال تواجه أي حتدايت من داخل  الرئيسة  الدولة  التحرُّك بسرعة غرابً. 
اجلزيرة؛ ممَّا جيعلها فريدة من نوعها. كما أنَّ سيطرة أمريكا على كلٍّ من احمليطي األطلسي واهلادئ 

أمر فريد من نوعه، ممَّا خلق حاجزاً للهجوم من أورآسيا.

نصف الكرة اجلنويب

تعرَّضت أمريكا اجلنوبية للغزو من قبل القوى اإليبريية اليت دمَّرت اإلمباطورايت األمريكية 
األصلية، ولكنَّها واجهت حواجز أرضية هائلة، مثل غاابت األمازون املطرية وجبال األنديز. مثل 
أورآسيا متتلك أمريكا اجلنوبية حواجز أرضية جتعل القتال املكثَّف أمراً صعباً، لذا ال ميكن ألمريكا 

اجلنوبية أن تستعرض قوة كبرية خارج القارة.
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إفريقيا 

املطرية  والغاابت  الصحاري  ذلك  مبا يف  عميقة،  ذات حواجز جغرافية  إفريقيا جزيرة  تُعدُّ 
واألراضي العشبية. مل تكن قادرة على االحتاد حتت قوة واحدة حىت حينما ُغزِيت وسيطر عليها 

األوروبيون، كان كثري منها جمزأً بي القوى األوروبية والقوى العربية يف الشمال.

التحليل املعاصر

أعادت احلرب العاملية الثانية تعريف النظام العاملي. أواًل، حرمت أورواب من سيطرهتا على 
اجلزيرة اإلفريقية. اثنياً وهو األهم، تكلفت أورواب أتثرياً كبرياً يف احمليط األطلسي واحمليط اهلادئ، 
الياابن، وهي  فقد ُأجبت بريطانيا على اخلروج من دورها املهيمن يف احمليط األطلسي، وفقدت 
اليت  املتحدة،  الوالايت  اهلادي، وخرجت  احمليط  األوراسي، دورها يف  الساحل  قبالة  يقع  أرخبيل 
كانت آمنة على األرض، من احلرب العاملية الثانية مع سيطرة مهيمنة على كال احمليطي. ومبا أنَّ 
الوالايت املتحدة حتتفظ بذا املوقع يف احمليطات، فهي غري معرَّضة للهجوم وميكنها التحكُّم يف أناط 

التجارة، واليت تكون يف األساس حبرية.

تسعى أورآسيا إىل احلد من الصراعات اليت تكلفها احمليطات، إمَّا عن طريق التكامل )كما 
هو احلال يف أورواب( أو عن طريق ظهور إمباطورايت برية قوية )كما هو احلال مع الصي(. مل 
ينجح أي منهم بصورة كاملة يف هذا حىت اآلن. إنَّ الروافد اجلنوبية ألورآسيا -وهي املنطقة املمتدة 
من إيران إىل البحر املتوسط  - يف حالة فوضى طبيعية انجتة عن الوقوع بي ميدان القوة يف أورآسيا 

غرابً وشرقاً، على حي ما تزال اهلند معزولة -وبذا املعىن آمنة- حبكم اجلغرافيا.

إنَّ السيطرة على احمليطات هي مفتاح األمن الوطين واالزدهار، ويف هذه اللحظة، فإنَّ هذه 
القوة يف أيدي أمريكا الشمالية، وأمريكا الشمالية يف أيدي الوالايت املتحدة. مجيع النماذج اليت 

تتبعها تتمحور حول هذه احلقيقة احلامسة.
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مكوانت التنبُّؤ

 يتعلَّق التنبُّؤ ابملستقبل، ولوضع هذا التنبُّؤ، جيب أن يكون احمللِّل متجذراً بقوة يف اللحظة، 
من حيث الزمان واملكان، وجيب أن حيدِّد كيف يتناسب احلاضر مع العمليات اجليوسياسية اجلارية 
على املدى الطويل. فقد يؤدِّي عدم القيام بذلك إىل إغفال الصورة األكب أو املخاطرة بتضخيم 

أمهية األحداث اجلارية.

يف األقسام السابقة، حاولنا أن ننحك إحساساً ابملكان يف الوقت احلايل، إذ تطوَّرت خريطة 
العامل مبرور الوقت، وستستمر يف التطور. ولكن هناك ميل لعدِّ هذه اللحظة ذات أمهية قصوى. 
مثلما حناول أن نعطي كاًل من الرتتيب واألمهية للمكان، علينا أن نعطيها للوقت؛ حملاولة ضمان 
عدم املبالغة يف تقدير األحداث العابرة، أو التقليل من أمهية األحداث املهمة. إن أهم األشياء، 

ابلطبع، هي تلك اليت هلا أتثري طويل األمد، فضاًل عن التأثري اجليوسياسي األوسع. 

األطر اجليوسياسية

األعلى  العناصر  فتحدد  السابق،  الوقت  الوقت يف عنصر  عناصر  ُيضمَّن كل عنصر من 
العناصر األدىن، على سبيل املثال تؤثِّر العناصر األدىن يف حياتنا الشخصية بصورة أكثر وضوحاً من 
املستوايت األعلى، لكن العناصر األعلى هي اليت تشكِّل كل شيء يف األسفل. ومن َثَّ عند التنبُّؤ 
جيب أن نيِّز بي احملور الصغري نسبياً والعصر البعيد. جيب أن نبحث عن التحول يف العصر الذي 

أييت بصورة أقل تواتراً، ولكنَّه أهم من جمرَّد الضوضاء اليت تتخلل كل شيء.

 جيتمع الزمان واملكان يف شيء ما يسمى صايف التقييم. التقييم الصايف هو مفهوم مستعار 
من »أندرو مارشال« الذي ترأس على مدى عقود مكتب صايف التقييم يف البنتاغون. ركَّز على 
إنشاء تقييم صاٍف للقوات العسكرية عن طريق جتميع املعلومات من مجيع األنواع للوصول إىل 
نتيجة حتتوي على أبعاد حرجة جيب أخذها ابحلسبان، واألهم من ذلك، فقد ركَّز على اإلسرتاتيجية 
الناجتة والنتائج. فقد امتد هذا األسلوب ليشمل مجيع أبعاد الدولة القومية )السياسية، واالقتصادية، 
والعسكرية(؛ لتحديد الضرورات اليت حتركها، ولتحديد القوة واإلسرتاتيجيات النسبية، وكذا صايف 
التقييمات للبلدان، واملناطق اليت تتمتع ابلقوة الكافية، وذات املوقع اجلغرايف للتأثري على األحداث.

يقيِّد الفضاء العمل ويولِّد الضرورات، الضرورات هي ما جيب علينا القيام به، والقيود هي ما 
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ال نستطيع القيام به. يفحص التقييم الصايف املكان والزمان، والضرورات والقيود اليت هي احلقائق 
اليت تعيش فيها األمم، ومجيعنا حينما ال نستطيع أن نفعل ما جيب علينا، فإنَّنا نفشل حينما ال 
نستطيع، لكن النجاح يكمن يف فهم القيود والضرورات، وقياسها مقابل الزمان واملكان، فيمكننا 

فهم جوهر الدولة ومستقبلها، ومن هنا مصطلح صايف التقييم.

النموذج اإلقليمي

يؤدِّي جتزئة أورآسيا وفصل كتل اليابسة اجلزرية عن بعضها بعضاً إىل تكوين أنظمة جيوسياسية 
يف  فضفاضاً  تعريفاً  األنظمة  هذه  تـَُعرَّف  األحيان،  من  يف كثري  العاملي.  النموذج  ضمن  متميزة 
املصطلحات اجلغرافية اإلقليمية. من املفيد مواصلة العملية ابلتفكري على املستوى اإلقليمي، حىت 
لو كان النموذج اإلقليمي يوفر يف النهاية معلومات حمدودة؛ ألنَّ مفهوم املنطقة إىل حدٍّ ما تعسُّفي، 

ا نقطة انطالق حنو اخلصوصية. إال أنَّ
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أمريكا الشمالية
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North America
Protected by the Atlantic and Pacific oceans, North America consists of Canada, 
the United States and Mexico — the three largest powers — and Central America 
and the Caribbean. The U.S. dominates the region thanks to its abundant natu-
ral resources and series of geographic advantages that make it less constrained 
than its immediate neighbors. (Canada’s climate, for example, prevents popula-
tion spread throughout its territory, and Mexico’s fractious geography makes uni-
fied governance difficult.) This enabled the U.S. to develop a strong navy charged 
with protecting maritime approaches, which was critical for gaining and maintain-
ing control of the Caribbean and Central America amid nearby European holdings. 
It was later expanded to include blue-water capabilities that enabled power pro-
jection abroad. The United States is the primary architect and chief beneficiary of 
the current world order. 

احمليطي األطلسي واهلادئ، من كندا والوالايت  قبل  احملمية من  الشمالية،  أمريكا  تتكوَّن 
الكارييب. وهتيمن  البحر  الوسطى ومنطقة  الكبى- وأمريكا  الثالث  املتحدة واملكسيك -القوى 
الوالايت املتحدة على املنطقة بفضل مواردها الطبيعية الوفرية وسلسلة املزااي اجلغرافية اليت جتعلها 

أقل تقييداً من جريانا املباشرين.

 )مناخ كندا -على سبيل املثال- مينع انتشار السكان يف مجيع أحناء أراضيها، واجلغرافيا 
املنقسمة للمكسيك جتعل احلكم املوحَّد صعباً(. وقد مكَّن هذا الوالايت املتحدة من تطوير قوة 

حبرية قوية مكلفة حبماية املناهج البحرية، وهو أمر ابلغ األمهية؛ لكسبها، واحلفاظ عليها. 

َع  إنَّ السيطرة على منطقة البحر الكارييب وأمريكا الوسطى وسط حيازات أوروبية قريبة، ُوسِّ
الحقاً ليشمل إمكاانت املياه الزرقاء اليت مكَّنت من محاية الطاقة يف اخلارج، فالوالايت املتحدة هي 

املهندس الرئيس واملستفيد الرئيس من النظام العاملي احلايل.



14

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أورواب

كيف نتنبأ ابملستقبل؟
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Europe
Europe lacks impermeable geopolitical barriers but harbors myriad hostile nationali-
ties, so European geopolitics is primarily an internal affair. There are major exceptions 
to this, of course, most notably Great Britain, which had the English Channel, and the 
Iberian Peninsula, which had the Pyrenees. The Iberians and British used naval power 
to circumvent Europe, focusing on the southern islands, and on the Asian periphery. 
Each was drawn into European conflicts that ultimately broke their power. Europe is 
no longer the imperial power it once was, but collectively it remains as politically, eco-
nomically and militarily influential as ever, thanks in part to the European Union, an 
unprecedented experiment in geopolitical integration. Yet the fault lines that divide 
Europe never went away. Germany and France compete for political leadership of the 
EU as they push divergent visions for the bloc’s political, security and economic goals. 
Economic divisions pit southern states against northern ones, and there is a division 
between Eastern European members and Western members over Russia. Nationalism 
is on the rise as the EU fails to deliver on its promise of universal prosperity.  

 تفتقر أورواب إىل حواجز جيوسياسية غري منفذة، ولكنَّها أتوي عدداً ال حيصى من اجلنسيات 
املعادية، لذا فإنَّ اجلغرافيا السياسية األوروبية هي يف األساس شأن داخلي. توجد استثناءات رئيسة، 
من أبرزها بريطانيا العظمى اليت كانت متتلك القناة اإلجنليزية، وشبه اجلزيرة اإليبريية -اليت كانت با 

جبال البانس-. 

استخدم اإليبرييون والبيطانيون القوة البحرية للتحايل على أورواب، مع الرتكيز على اجلزر 
اجلنوبية وعلى األطراف اآلسيوية. اجنذب كل منهم إىل صراعات أوروبية حطمت قوهتم يف النهاية. 
مل تعد أورواب القوة اإلمبايلية اليت كانت عليها من قبل، لكنَّها تظل جمتمعة ذات نفوذ سياسي، 
واقتصادي، وعسكري كما كانت دائماً، ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل االحتاد األورويب، وهو 
جتربة غري مسبوقة يف التكامل اجليوسياسي. ومع ذلك، فإنَّ خطوط الصدع اليت تقسم أورواب مل 

ختتِف قط. 
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متباينة  رؤى  تدفعان  إذ  األورويب،  لالحتاد  السياسية  القيادة  على  وفرنسا  أملانيا  تتنافس 
لألهداف السياسية، واألمنية، واالقتصادية للكتلة. تضع االنقسامات االقتصادية الدول اجلنوبية 
مقابل الدول الشمالية، ويوجد انقسام بي أعضاء أورواب الشرقية واألعضاء الغربيي حول روسيا. 

القومية آخذة يف االرتفاع مع فشل االحتاد األورويب يف الوفاء بوعده ابالزدهار العاملي.

روسيا
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Russia
At the heart of Eurasia is Russia, which serves as a land bridge that connects the 
Eurasia landmass from east to west. Russia is the dominant power in Eurasia, 
but it is extremely sensitive to potential threats to its stability. Constantly drawn 
into peninsular wars and affairs, Russia historically sought alternative venues 
to power. Since Russia has limited territory east of the Urals, its interests were 
drawn southward. But, constrained by the maritime chokepoints that made its 
navy hostage to other powers, Russia has always had to shift its focus back to 
its west. Despite its apparent strength, it is weakness that motivated Russia to 
extend its influence throughout the region and to thus insulate itself from outside 
threats — a strategy that puts the region in a state of near-constant instability. It 
therefore strives to increase control over territories inside Russia and in its near 
abroad to pacify hotbeds of instability, strengthen the borders and increase mili-
tary presence in buffer states.

يف قلب أورآسيا توجد روسيا، اليت تعمل كجسر بري يربط كتلة أورآسيا من الشرق إىل 
الغرب. روسيا هي القوة املهيمنة يف أورآسيا، لكنَّها حساسة للغاية للتهديدات احملتملة الستقرارها.

بديلة  أماكن  إىل  وشؤونا،  اجلزيرة  شبه  حروب  إىل  ابستمرار  اجنذبت  اليت  روسيا  سعت 
َهت مصاحلها جنوابً.  للسلطة. نظراً إىل أنَّ روسيا لديها أراٍض حمدودة شرق جبال األورال، فقد ُوجِّ
ولكن، نظراً إىل قيودها بنقط االختناق البحرية اليت جعلت أسطوهلا البحري رهينة لقوى أخرى، 
كان على روسيا دائماً إعادة تركيزها إىل الغرب، مع قوهتا الواضحة، فإنَّ الضعف هو الذي دفع 
روسيا إىل بسط نفوذها يف مجيع أحناء املنطقة، ومن َثَّ عزل نفسها عن التهديدات اخلارجية، وهي 
إسرتاتيجية تضع املنطقة يف حالة شبه دائمة من عدم االستقرار، لذا فهي تسعى جاهدة لزايدة 
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السيطرة على األراضي داخل روسيا ويف اخلارج القريب لتهدئة بؤر عدم االستقرار، وتقوية احلدود، 
وزايدة الوجود العسكري يف الدول العازلة.

آسيا الوسطى
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Central Asia
Central Asia is a highly strategic location vulnerable to invasion. Its position in 
Eurasia makes it a crossroads for comparatively more powerful actors. As a re-
sult, developments outside the region are the primary force shaping Central Asia, 
and what happens in the region can have spillover effects in Russia, western Chi-
na, Afghanistan and even the Middle East. Centuries of invasions and foreign rule 
contributed to the emergence of weak states with deep internal vulnerabilities. 
Central Asia’s modern-day borders were artificially drawn by the Soviets and do 
not strictly reflect ethnic or national divisions, so it is sewn with internal ethnic 
tensions. Geography and Soviet-era infrastructure contribute to ongoing tensions 
among the five Central Asian states. At the core of the tension is a competition 
over scarce resources, especially water. Central Asia’s stability is now in question; 
the U.S. military has withdrawn from Afghanistan, and remittances from migrant 
laborers have declined as borders have become more difficult to cross during 
the pandemic. Russia leads the region’s stabilization efforts and appears to have 
contained major security threats from Afghanistan for now.

آسيا الوسطى هي موقع إسرتاتيجي للغاية عرضًة للغزو. موقعها يف أورآسيا جيعلها مفرتق 
طرق ملمثلي أكثر قوة نسبياً. ونتيجة لذلك، فإنَّ التطورات خارج املنطقة هي القوة األساسية اليت 
تشكل آسيا الوسطى، وما حيدث يف املنطقة ميكن أن يكون له آاثر غري مباشرة يف روسيا، وغرب 

الصي، وأفغانستان، وحىت الشرق األوسط.

 سامهت قرون من الغزوات واحلكم األجنيب يف ظهور دول ضعيفة ذات نقط ضعف داخلية 
عميقة. ُرمِسَت حدود آسيا الوسطى احلديثة رمساً مصطنعاً من قبل السوفييت، وال تعكس بصورة 

صارمة االنقسامات العرقية أو القومية، لذا فهي حميطة ابلتوترات العرقية الداخلية.
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بي  املستمرة  التوترات  السوفيتية يف  احلقبة  إىل  تعود  اليت  التحتية  والبنية  اجلغرافيا  تساهم   
دول آسيا الوسطى اخلمس. يوجد -يف صميم التوتر- التنافس على املوارد الشحيحة، وخصوصاً 
املياه. استقرار آسيا الوسطى هو اآلن موضع تساؤل. انسحب اجليش األمريكي من أفغانستان، 
واخنفضت حتويالت العمال املهاجرين، إذ أصبح عبور احلدود أكثر صعوبة أثناء الوابء، وتقود روسيا 
ا احتوت التهديدات األمنية الرئيسة من أفغانستان يف  جهود إرساء االستقرار يف املنطقة، ويبدو أنَّ

الوقت احلايل.

الشرق األوسط
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The Middle East
This is the area east of the Mediterranean and Red seas, south of the Caucasus, and 
north and west the Arabian Sea. It is surrounded by deserts that are reasonably perme-
able. It is therefore the only other major global region that matches Europe in its ability 
to generate conflict between and within nation-states. Its rich history, however, is more 
recently overshadowed by colonial oppression, violence and instability. No one power 
dominates the region. This generates competition among potential regional leaders (cur-
rently Turkey, Israel, Saudi Arabia and Iran) and dynamic alliance systems. But as with all 
things Middle Eastern, nothing is static. Whereas the region once was broadly aligned 
between Israel and Arab countries, there is now an emerging Arab-Israeli alliance to con-
front Iran and Turkey. With efforts to diversify its economy and collaborate with Israel 
on regional trade and technological developments, the UAE is starting to cast a shadow 
over the Gulf’s de facto leader, Saudi Arabia, and position itself as the Gulf’s primary pow-
er. Competition over energy sources and maritime rights in the Eastern Mediterranean 
is beginning to define Middle East alliances, with Israel and southern European and Gulf 
countries coming together to counter Turkish assertiveness in the region. 

القوقاز،  األمحر، وجنوب  والبحر  املتوسط    األبيض  البحر  الواقعة شرق  املنطقة  هي  هذه 
املنطقة  اليت ميكن اخرتاقها بصورة معقولة. فهي  إنَّه حماط ابلصحاري  العرب وغربا.  ومشال حبر 
العاملية الرئيسة األخرى اليت تضاهي أورواب يف قدرهتا على توليد الصراع بي الدول القومية وداخلها. 
ومع ذلك، فإنَّ اترخيها الثري طغى عليه -يف اآلونة األخرية- القمع االستعماري، والعنف، وعدم 
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االستقرار، إذ ال توجد قوة واحدة هتيمن على املنطقة، ويولِّد هذا املنافسة بي القادة اإلقليميي 
الديناميكية.  التحالف  وأنظمة  وإيران(  السعودية  العربية  واململكة  وإسرائيل  تركيا  )حالياً  احملتملي 
ولكن كما هو احلال مع كل األشياء يف الشرق األوسط، ال يوجد شيء اثبت، يف حي أنَّ املنطقة 

كانت ذات يوم على نطاق واسع بي إسرائيل، والدول العربية.

 يوجد -اآلن- حتالف عريب إسرائيلي انشئ ملواجهة إيران وتركيا، ومع اجلهود املبذولة لتنويع 
اقتصادها والتعاون مع إسرائيل يف التجارة اإلقليمية والتطورات التكنولوجية، بدأت اإلمارات العربية 
املتحدة يف اإللقاء بظالهلا على الزعيم الفعلي للخليج، اململكة العربية السعودية، ووضع نفسها 

كقوة اخلليج األساسية. 

بدأت املنافسة على مصادر الطاقة، واحلقوق البحرية يف شرق البحر األبيض املتوسط   يف 
حتديد حتالفات الشرق األوسط، إِذ اجتمعت إسرائيل ودول جنوب أورواب واخلليج؛ ملواجهة اإلصرار 

الرتكي يف املنطقة.
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جنوب آسيا
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South Asia
South Asia is its own geopolitical microverse: a densely populated region that 
is home to India — one of the world’s fastest growing consumer markets and its 
largest democracy — a variety of militant movements, religious nationalism, abun-
dant natural resources and prized access to the oceans’ busiest sea lanes. Mod-
ern India is the center of gravity in South Asia. The country is both a nation-state 
and a confederation of hostile regions forged by British imperialism. It is insu-
lated from foreign land threats but is constantly managing internal stresses. It 
therefore gives comparatively less attention to foreign threats, save for Pakistan 
and the Indian Ocean Basin. (Pakistan, like India, is a nuclear power, and the two 
hate each other.) India fears being encircled by China, particularly if it involves 
improving ties with Pakistan. The country has a number of latent geographic ad-
vantages, owing largely to its position astride the world’s busiest sea lanes, and 
is trying to focus more on projecting power in the maritime realm.

جنوب آسيا هي منطقة جغرافية سياسية خاصة با: منطقة مكتظة ابلسكان موطن للهند 
-واحدة من أسرع األسواق االستهالكية نواً يف العامل وأكب دميقراطية فيها-، وهي جمموعة متنوعة 
من احلركات املتشددة، والقومية الدينية، واملوارد الطبيعية الوفرية، والوصول الثمي إىل أكثر املمرات 
البحرية ازدحاماً ابحمليطات. اهلند احلديثة هي مركز الثقل يف جنوب آسيا. البلد دولة قومية واحتاد 
األراضي  هتديدات  عن  معزولة  وهي  البيطانية.  اإلمبايلية  شكلته  املعادية  للمناطق  كونفدرايل 
األجنبية، ولكنَّها تدير ابستمرار الضغوط الداخلية، لذا فهي تعطي اهتماماً أقل نسبياً للتهديدات 
واالثنان  نووية،  قوة  اهلند،  مثل  )ابكستان،  اهلندي.  احمليط  عدا ابكستان وحوض  ما  اخلارجية، 
يكرهان بعضهما بعضاً(. وختشى اهلند من أن تطوقها الصي، خصوصاً إذا كان ذلك ينطوي على 
حتسي العالقات مع ابكستان. تتمتَّع البالد بعدد من املزااي اجلغرافية الكامنة، ويرجع ذلك إىل حدٍّ 
كبري إىل موقعها على طول أكثر املمرات البحرية ازدحاماً يف العامل، وحتاول الرتكيز أكثر على إظهار 

القوة يف اجملال البحري.
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شرق آسيا 
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East Asia
The most populous region on the planet is perhaps now also the most geopolitical-
ly dynamic, thanks to decades of rapid economic growth and to an alliance network 
that helps give the U.S. control of the Pacific Ocean. China is the center of gravity 
in this region. It is a confederation with a single dominant majority from which it 
draws power. Modern China is secure from attack from Eurasia but vulnerable to at-
tack from the sea. It has never had naval interests but has never been as dependent 
on the sea for trade as it is now. China’s rapid rise brought to the fore persistent 
vulnerabilities. The central government faces regional threats often aggravated by 
domestic economic disparities. China’s ability to weaponize regional dependencies 
on its economy, as well as the U.S. withdrawal from regional trade frameworks and 
mixed signals on military commitments, is generating strategic paralysis among 
China’s neighbors. Secondary powers in the region are slowly developing security 
and trade frameworks intended to curb Chinese leverage.

األكثر  املنطقة األكثر اكتظاظاً ابلسكان على هذا الكوكب اآلن، فهي أيضاً  رمبا تكون 
وشبكة  السريع،  االقتصادي  النمو  من  عقود  بفضل  وذلك  اجليوسياسية،  الناحية  من  ديناميكية 
التحالف اليت تساعد على منح الوالايت املتحدة السيطرة على احمليط اهلادئ، وتُعدُّ الصي هي 

مركز الثقل يف هذه املنطقة.

ا كونفدرالية ذات أغلبية مهيمنة واحدة تستمد منها السلطة، إذ إنَّ الصي احلديثة يف  إنَّ
ا مل يكن هلا أبداً مصاحل  مأمن من أي هجوم من أورآسيا، ولكنَّها عرضة للهجوم من البحر، مع أنَّ

ا مل تكن أبداً معتمدة على البحر للتجارة كما هي اآلن.  حبرية؛ ألنَّ

املركزية  احلكومة  تواجه  إذ  املستمرة،  الضعف  نقط  إبراز  إىل  للصي  السريع  الصعود  أدَّى 
هتديدات إقليمية غالباً ما تتفاقم؛ بسبب الفوارق االقتصادية احمللية، وإنَّ قدرة الصي على تسليح 
التبعيات اإلقليمية على اقتصادها، وكذلك انسحاب الوالايت املتحدة من أطر التجارة اإلقليمية، 
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واإلشارات املختلطة بشأن االلتزامات العسكرية، تولِّد شلاًل إسرتاتيجياً بي جريان الصي، وتعمل 
القوى الثانوية يف املنطقة على تطوير أطر أمنية وجتارية ببطء؛ هتدف إىل كبح النفوذ الصيين.

أمريكا اجلنوبية
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South America 
South America is peripheral to the global system because it is physically far re-
moved from major trade routes in the Northern Hemisphere. Prominent geograph-
ic barriers keep intrastate warfare at bay, so security threats are primarily of an 
internal nature. The geographic barriers and long-term impact of colonial gover-
nance on political systems and economic development have made it extreme-
ly difficult for a country or the region to amass enough political and economic 
weight to project power beyond its borders. Brazil has the most potential to be a 
regional power, thanks to the size of its territory, population and natural resource 
deposits. But internal economic disparities and no direct access to the Pacific 
leave the country constrained. Further constraining the region is the fact that the 
Western Hemisphere has been dominated by the United States since the start of 
the 20th century. South America thus has little influence in global events, even 
though it often feels their consequences. 

الرئيسة  التجارة  عن طرق  فعلياً  بعيدة  ا  العاملي؛ ألنَّ للنظام  اجلنوبية هامشية  أمريكا  تُعدُّ   
يف نصف الكرة الشمايل. متنع احلواجز اجلغرافية البارزة احلرب داخل الدول، لذا فإنَّ التهديدات 
األمنية هي يف األساس ذات طبيعة داخلية، إال أنَّ احلواجز اجلغرافية والتأثري طويل املدى للحكم 
االستعماري على النظم السياسية والتنمية االقتصادية من الصعب للغاية على بلد أو منطقة أن 

جتمع ما يكفي من الثقل السياسي واالقتصادي؛ إلبراز القوة خارج حدودها.
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إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
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Sub-Saharan Africa 
With its countless ethnic groups, tribes, languages and nations, sub-Saharan Af-
rica is immeasurably diverse. But the countries here share a history of foreign 
exploitation and thus a legacy of endemic poverty, corruption and stifled political 
development that often prevents them from capitalizing on their economic po-
tential. (The one thing African nations tend to agree on is that they should not be 
colonial subjects again.) And because outside powers will always be drawn to the 
promise of the region’s resources, sub-Saharan Africa will be defined by the com-
petition between these powers. Each one competes differently. China, for exam-
ple, offers more economic benefit than, say, Russia. The Horn of Africa is currently 
the most relevant part of sub-Sahara Africa to the global system, thanks to its 
proximity to the Strait of Hormuz. Ethiopia is the dominant country in the region 
but still working to overcome domestic constraints and thus not fully throwing its 
weight around. 

 مع عدد ال حيصى من اجملموعات العرقية، والقبائل، واللغات، واألمم، فإنَّ إفريقيا جنوب 
الصحراء متنوعة بصورة ال يقاس. لكن البلدان هنا تشرتك يف اتريخ من االستغالل األجنيب، ومن 
َثَّ إرث من الفقر املستشري، والفساد، والتنمية السياسية اخلانقة اليت متنعها يف كثري من األحيان من 
االستفادة من إمكاانهتا االقتصادية، )الشيء الوحيد الذي متيل الدول اإلفريقية إىل االتفاق عليه 
هو أنَّه ال ينبغي أن يكونوا رعااي استعماريي مرة أخرى(؛ وألنَّ القوى اخلارجية ستنجذب دائماً 
إىل الوعد مبوارد املنطقة، سُتَحدَّد إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق املنافسة بي هذه القوى. كل 
واحد يتنافس تنافساً خمتلفاً. تقدِّم الصي -على سبيل املثال- فوائد اقتصادية أكثر ممَّا تقدِّمه روسيا 
على سبيل املثال. ويُعدُّ القرن اإلفريقي حالياً اجلزء األكثر صلة من إفريقيا جنوب الصحراء ابلنظام 
العاملي، وذلك بفضل قربه من مضيق هرمز. وتُعدُّ إثيوبيا هي الدولة املهيمنة يف املنطقة، ولكنَّها ما 

تزال تعمل للتغلُّب على القيود احمللية، ومن َثَّ ال تلقي بثقلها ابلكامل.
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صايف التقييمات القطرية

يف ظل هذه اخللفية، ميكننا صياغة تقييمات صافية حالية للبلدان الفردية ضمن أنظمتها 
ومناطقها، ال سيَّما الدول اليت لديها بعض التأثريات العاملية احملتملة.

الوالايت املتحدة

يتعرَّض النظام السياسي األمريكي لضغوط شديدة، مع انقسام البالد بشدة حول القضااي 
من وقت احلكومة،  القضااي سوف ميتص كثرياً  التعامل مع هذه  فإنَّ  االجتماعية، واالقتصادية، 
ولكنَّه لن يقيدها متاماً عن التفاعل مع سائر العامل. )اترخيياً، أظهرت الوالايت املتحدة قدرة على 
احلفاظ على سياسة خارجية متسقة حىت حينما تواجه اضطراابً داخلياً(. أورواب منقسمة وضعيفة، 
لكن ال تستطيع روسيا اهليمنة على أورواب. لذا ينصب الرتكيز الرئيس للوالايت املتحدة يف السياسة 
اخلارجية على مواجهة الصي، ومنع الصي من اخلروج من احمليط اهلادئ. ولتحقيق ذلك، جيب أن 
تعتمد الوالايت املتحدة على مشاركة احللفاء، حىت مع استمرارها يف استخدام القوة االقتصادية يف 

احلرب العسكرية، وسحب القوات من الشرق األوسط، والعمل على احتواء روسيا.

املكسيك

يعاين النظام السياسي يف املكسيك من صراع داخلي على السلطة ينشأ بي بعض حكومات 
الوالايت واحلكومة الفيدرالية. االنقسام أكثر من سياسة حزبية. إنَّه يقع على طول اخلطوط اجلغرافية 
بي الوالايت األكثر تقدُّماً يف الشمال والوالايت األقل نواً يف اجلنوب. ومع استمرار احلكومة يف 
صراعها مع املوارد املالية احملدودة، وارتفاع نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وإصالح املعاشات 
التقاعدية، ودرجة معينة من االكتفاء الذايت من الطاقة، إال أنَّ اقتصادها ما يزال مقيداً ابلوالايت 

املتحدة. ما يزال انعدام األمن الداخلي ميثِّل مشكلة للمكسيك.

 تعتمد املكسيك عملياً على اجليش للعمليات األمنية، إذ متارس جمموعات األمن إرادهتا يف 
مواقع معينة، فمن اجلنوب، تواجه املكسيك موجات دورية من املنح األمريكية الوسطى اليت تسعى 
إىل العبور إىل الوالايت املتحدة، وهي حتاول ترك ظروف اقتصادية وأمنية قاسية يف بلدانا األصلية.
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أملانيا

ا    تقع أملانيا يف وسط أورواب، وهي احملرك االقتصادي لالحتاد األورويب، وميكن القول إنَّ
زعيمه السياسي، فهي دولة مستقرة سياسياً، لكنَّها قلقة يف السنوات األخرية بشأن اهلجرة. وال 
تواجه عديد من البلدان يف الوقت احلايل أي هتديد عسكري، لذا فإنَّ احلفاظ على منطقة التجارة 
احلرة اخلاصة با يُعدُّ أمراً مهماً؛ ألنَّ النمو معتمٌد إىل حدٍّ كبري على الصادرات، لكن برلي جتد 
التجارية داخل االحتاد األورويب وخارجه، حينما يرتاجع  العالقات  صعوبة أكب يف احلفاظ على 
النشاط التجاري. العالقات التجارية خارج أورواب مع أماكن مثل الصي، وإيران، وروسيا يعوقها 

التهديد بعقوابت أمريكية، لكن احلاجة إىل تكملة األسواق األخرى مهمة ألملانيا.

اململكة املتحدة 

تستعد اململكة املتحدة للحياة بعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، وال توجد تسوية 
حقيقية بعد. فكذلك ُحلِّت مسألة إيرلندا الشمالية إىل حدٍّ كبري، ولكن األسئلة حول التنفيذ ما 
تزال قائمة. أبعد من ذلك، تركِّز لندن على البدائل االقتصادية ألورواب. أُْبرَِم عدد قليل من الصفقات 
التجارية )الياابن، وكندا( إىل حدٍّ كبري خلدمة العالقات اليت كانت للمملكة املتحدة كدولة عضو 
يف االحتاد األورويب، مع دول أخرى عديدة يف طور اإلعداد. حتاول اململكة املتحدة إبرام اتفاقية 
جتارة حرة مع الوالايت املتحدة )وكذلك مع أسرتاليا ونيوزيلندا( مقابل التوافق مع األنشطة األمنية 
األمريكية يف مجيع أحناء العامل. استكمااًل لذلك، بدأت اململكة املتحدة يف إعادة تنظيم قدراهتا 

العسكرية.

بولندا

  تُعدُّ بولندا قوة انشئة يف حدِّ نفسها، حمصورة بي قوتي أقوى بكثري: أملانيا، وروسيا. جيب 
هذا احلكومة يف وارسو على احلفاظ على العالقات مع قوة عظمى أخرى قادرة على األقل على 
تعزيز بولندا، إذا كان األسوأ هو األسوأ. ومن َثَّ فإنَّ بولندا منخرطة بشدة مع الوالايت املتحدة اليت 

زادت من وجودها على األراضي البولندية.

توزيع  ربط  خطط  وخصوصاً  عموماً،  األورويب  االحتاد  سياسة  عن  راضية  ليست  بولندا   
التمويل ابملعايري الدميقراطية اليت وضعها االحتاد، ولكنَّها تعتمد اقتصادايً ومالياً على أورواب. ترى 
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بولندا يف عدم االستقرار يف بيالران وأوكرانيا فرصة لالحتفاظ بروسيا، ومن َثَّ تبدأ ظهورها البطيء 
كقائد يف أورواب الشرقية.

إيطاليا 

خيتلف مشال إيطاليا ووسطها وجنوبا من الناحية االقتصادية، لذا فإنَّ التباطؤ الناجم عن 
)COVID-19( يؤثِّر على البلد أتثرياً غري متساٍو. على سبيل املثال، جنوب إيطاليا، الذي 

يتسم ابرتفاع البطالة، وقطاع غري رمسي كبري، معرَّض ملخاطر تزايد الفقر.

 تتمتَّع إيطاليا بواحدة من أكثر احلكومات مديونية يف أورواب، وما يزال قطاعها املايل متقلباً، 
التباطؤ االقتصادي ميثِّل حتدايً كبرياً. روما منقسمة حول اإلجراءات  أثناء  البنوك  إنقاذ  كما أنَّ 
املالية، ولكنَّها ليست يف وضع ميكنها من إمالء  ا تريد مزيداً من املرونة  االقتصادية واملالية. فإنَّ

الشروط على االحتاد األورويب.

 أدَّى عدم املساواة املالية، إىل جانب التدافع على األموال والتأخري يف املخصصات املالية 
لالحتاد األورويب إىل خلق حالة من اإلحباط بي األحزاب جتاه االحتاد األورويب. 

توجد حركات متشككة يف أورواب يف إيطاليا، لكنَّها مل تكتسب كثرياً من الزخم؛ بداًل من 
ذلك، تقوم إيطاليا بدور أكثر حزماً يف االحتاد األورويب عن طريق قيادة األعضاء الساخطي يف 

اجلنوب/ البحر األبيض املتوسط   يف معارضة الكتلة الشمالية.

روسيا

  إنَّ االقتصاد الروسي -الذي يعتمد اعتماداً كبرياً على النفط والغاز الطبيعي- يف مأزق. 
وطاملا أنَّ سوق النفط غري مستقر، فسيظل االقتصاد الروسي كذلك. كان على الدولة تكثيف 
اإلنفاق على املزااي االجتماعية والتحفيز مع تصاعد الصعوابت االقتصادية، لكن ما يزال لديها 
كميات كبرية من االحتياطيات النقدية. ومع ذلك، مع تزايد الفقر وتدهور مستوى املعيشة، سيبدأ 
السكان قريباً يف التساؤل عن سبب استمرار احلكومة يف اإلنفاق على احلمالت يف اخلارج حينما 
تكون األمور سيئة يف الداخل -إذا مل تفعل ذلك ابلفعل- ومع ذلك، تعتقد موسكو أنَّه ليس 

أمامها خيار كبري يف هذا الصدد.
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 مناطقها العازلة )اليت تشمل اآلن القطب الشمايل( هي بيسر مهمة للغاية حبيث ال ميكن 
جتاهلها، ومن هنا جاء الصراع اجملمد يف )دونباس(، ودعم الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
تليبِّ هذه  القوقاز.  إىل جنوب  القوات،  وتفكُّك  أفغانستان  من  الوسطى  املتزايد آلسيا  والتهديد 
التحركات االحتياجات األمنية الروسية، لكنَّها تضع موسكو يف صراع مباشر مع املصاحل الرتكية، 

)وينطبق هذا أيضاً على املصاحل الصينية يف آسيا الوسطى(.

الصني

يواجه احلزب الشيوعي الصيين بعضاً من أشد الضغوط السياسية واالقتصادية اليت واجهها 
منذ عام 1989، وكانت هناك مؤشرات قليلة جداً على اخلالف املستمر بي اجلماهري منذ أن 
جنح يف احتواء )COVID-19( يف الداخل. وخصوصاً القدرة احملدودة للمعارضي على التعبئة 
وسط إجراءات اإلغالق يف بكي. كانت هناك أيضاً مؤشرات قليلة جداً على وجود صراع كبري 
على السلطة يف املستوايت العليا، مع حترُّك الرئيس )شي جي بينغ( بقوة؛ لتوطيد السلطة قبل مؤمتر 

احلزب املقبل، وإطالق هجمات تنظيمية طموحة ضد التكنولوجيا والقطاعات األخرى. 

الصيين يف  الشيوعي  احلزب  رواية  الصي  الذي حقَّقته  السريع  االقتصادي  االنتعاش  عزَّز 
الداخل، كما فعلت الصعوابت األكب نسبياً اليت واجهتها الدول الغربية يف إدارة الوابء. لكن، مل 
ا حمصنة ضد القوى اخلارجية، إذ هتدِّد سلسلة التوريد العاملية والضغوط التضخمية  تثبت الصي أنَّ
بعرقلة االنتعاش االقتصادي احمللي. عالوة على ذلك، فإنَّ التحركات العدوانية لبكي إلصالح قطاع 

العقارات قد وضعت البالد على شفا أزمة مالية ذات سيناريو مرعب.

أدَّت تداعيات الوابء إىل تكثيف التوتر التجاري مع الوالايت املتحدة، ولكنَّها حدَّت أيضاً 
من قدرة أي من اجلانبي على استخدام األسلحة االقتصادية؛ إليذاء بعضهما بعضاً. حتوَّل تركيز 
يزال  ما  ذلك،  ومع  الناشئي.  والتمويل  التقنيات  إىل  التجارة  من  األمريكي  االقتصادي  الضغط 
الزوجان عالقي يف زواج اقتصادي متقلِّب، يف حي اشتد التوتر اإلسرتاتيجي بي الصي والوالايت 

املتحدة وأكاذيبها. 

للحفاظ على الدعم من جيش التحرير الشعيب وآلية احلزب واجلمهور وسط هذه الضغوط، 
اضطرت حكومة )شي( إىل االعتماد بصورة كبرية على عروض القوة الوطنية يف حميطها. ويشمل 



27

كيف ميكن أن نتنبأ ابملستقبل؟! )مستقبل اجلغرافيا السياسية(

ذلك تكثيف العمليات يف مجيع أحناء اتيوان بدف جعل اتيبيه تعتقد أن إعادة التوحيد أمر واقع. 
لكنَّه يتضمَّن أيضاً أكثر من جمرد كالم. تقوم الصي ببناء حاجز دفاعي ملنع الوصول يف حميطها، 
ويدلُّ هذا على أنَّ الصي تراهن بصورة كبرية على القدرات غري املتكافئة، وتقنيات اجليل الثاين؛ 
لتعويض عيوبا العسكرية التقليدية. تعمل الصي أيضاً على تنشيط القوات يف املياه املتنازع عليها 
إلجبار اجلريان الضعيف على التفاوض َوْفقاً لشروطها، حىت يف الوقت الذي حتاول فيه بناء شبكة 

من القواعد البحرية يف مجيع أحناء احمليطي اهلندي واهلادئ.

أسرتاليا

االسترياد،  حظر  مثل  الصي  من  عقابية  اقتصادية  إجراءات  العام  هذا  أسرتاليا  واجهت 
والطالب، وقطع االستثمارات، وتتمتَّع البالد ابالستقرار السياسي، ولكنَّها منقسمة داخلياً بشدة 
ا ترسي األساس لتعاون أكثر قوة مع شركاء الرابعية وغريهم يف  حول مدى قوة مواجهة الصي. إنَّ
الغرب -كما يتضح من صفقة )AUKUS( التارخيية مع الوالايت املتحدة واململكة املتحدة-، 
وهي تعمل بصورة أكثر عدوانية على صد النفوذ الصيين يف جنوب احمليط اهلادئ، كما تعيد أسرتاليا 
إعادة تشكيل قواهتا العسكرية للتنافس تنافساً أكثر جدية على نقط االختناق على الطرف اجلنويب 

من سالسل اجلزر األوىل والثانية والتحقيق يف عمق حبر الصي اجلنويب.

الياابن

  كانت الياابن تسقط يف ركود حىت قبل الوابء، وهي اآلن تتصارع مع جمموعة من الضغوط 
والضغوط  والصي،  اجلنوبية  مع كوراي  واخلالفات  الصادرات،  على  الطلب  فقدان  االقتصادية: 
الدميوغرافية، وما إىل ذلك. كما تفقد صناعات التكنولوجيا الفائقة الياابنية قدرهتا التنافسية أمام 

كوراي اجلنوبية، والصي، واتيوان. ومع ذلك، ما تزال الياابن مستقرة سياسياً. 

متكَّنت من إدارة انتقال السلطة بي األجيال من دون كثري من الدراما، مع استمرار الضغوط 
السياسية من القوميي الياابنيي، ودعاة السالم الياابنيي يف تعقيد عملية صنع القرار يف الياابن، 
وكذلك القيود املالية املتزايدة يف الياابن. وينظر إىل هذا يف الوترية البطيئة، ولكن الثابتة لتطوير الياابن 
لقدرات إظهار القوة. نظراً إىل أنَّ الياابن حباجة إىل بذل مزيد من اجلهد للبحث عن ممراهتا البحرية 
آسيا، ومع شركاء رابعية.  متزايدة يف جنوب شرق  الياابن نشطة بصورة  فقد أصبحت  احليوية، 

ينصب تركيزها الرئيس على إبقاء الوالايت املتحدة قريبة.
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اهلند

لقد حطَّم الوابء اقتصاد اهلند ومنعها من االستفادة الكاملة من التحوُّل املتواضع يف التصنيع 
النواة  السيطرة على  تعزيز  األمة عن طريق  إدارة مودي حتديث  الصي. حتاول  عن  بعيداً  العاملي 
اهلندوسية. ما تزال اهلند تعاين من الفوضى املستمرة على املستوى املنخفض الناجتة عن االنقسامات 

الداخلية العميقة، والضغوط االجتماعية، واالقتصادية. 

متيل الفيدرالية العميقة اجلذور إىل إعاقة اإلصالح االقتصادي، والقانوين املطلوب. حتاول 
البحرية  البية إىل ممراهتا  التهديدات  عن  بعيداً  الغالب، يف حتويل تركيزها  اهلند، لكنَّها تفشل يف 
األكثر حيوية. )وهذا ما يفرض محلتها القمعية يف كشمري، إذ حتاول أتمي تلك احلدود ابلذات(، 
ا تعمِّق تعاونا العسكري مع القوى البحرية األخرى، وال سيَّما الدول  ولتحقيق هذه الغاية، فإنَّ
ا تعمل على  الرابعية والدول الساحلية يف جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا والبحر األمحر، كما أنَّ

تسريع العمل على البنية التحتية األساسية للقواعد ابلقرب من نقط االختناق البحرية.

تركيا

  حتاول تركيا استعادة نفوذها يف املناطق اليت كانت ختضع سابقاً لإلمباطورية العثمانية، وأن 
تصبح قوة جتارية مرة أخرى. ومع ذلك، فإنَّ محالهتا يف القوقاز والشام ومشال إفريقيا وشرق البحر 
األبيض املتوسط   تواجه أزمة اقتصادية طويلة األمد، وما يرتبط با من معارضة سياسية. ومن َثَّ 
تضيق احلكومة يف أنقرة مصاحلها، وتبتعد عن ليبيا، ومشال غرب سوراي، والقرن األفريقي مع احلفاظ 

على موطئ قدم اثبت يف شرق البحر األبيض املتوسط.

إيران

مع التضاريس اجلبلية وحمدودية الوصول إىل احمليط اهلندي، تواجه إيران صعوبة يف الوصول 
إىل حميطها. إنَّ ضيق مضيق هرمز والقرب من املنافسي اخلليجيي مينعان طهران من أن تكون 
قوة حبرية حقيقية. لذا قرَّرت إيران بناء نفوذها غرابً يف شرق البحر املتوسط   لتصبح قوة حبرية. مع 
ع نفوذها عن طريق  اقتصاد ضعيف وقدرات عسكرية تقليدية من الدرجة الثانية، فإنَّ إيران تشجِّ
شبكات الوكالء الشيعية، وعن طريق احلرب غري املتكافئة، وتبينِّ محلة متتد من العراق إىل لبنان 
ا شبكة هشة تتعقَّب قوة معادية يف إسرائيل، يف حي تسعى إىل  وسوراي واألراضي الفلسطينية. إنَّ
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خلق حالة من عدم االستقرار يف اخلارج، كما تسعى إيران للحفاظ على االستقرار يف الداخل، 
حىت لو كان ذلك يعين قمع قوى املعارضة.

إسرائيل

  بدأت إسرائيل يف تعديل سياستها اخلارجية؛ للرتكيز على التحدايت التكتيكية بداًل من 
امليليشيات  الشام؛ ملواجهة  إيران، فقد نفَّذت محلة يف بالد  الوجودية. وعلى رأسهم  التهديدات 
املدعومة من إيران. حتالفها اإلقليمي الناشئ مع الدول العربية مينحها مزيداً من النفوذ، ويسمح 
إلسرائيل بتأكيد قيادة أكب يف الشرق األوسط. كما أنَّ السالم اخلليجي-اإلسرائيلي الناشئ حُيدث 
حتواًل يف االهتمام اإلقليمي من النزاع اإلسرائيلي-الفلسطيين إىل اجلبهة اإلسرائيلية العربية ضد إيران.

الربازيل 

يف  آخذة  الفائدة  أسعار  تضخُّم  الوابء.  ملقاومة  ضعيف  وضع  يف  البازيل  اقتصاد  كان 
االرتفاع، يف حي أنَّ الطبقة الوسطى تتقلَّص. كان على الدولة أتجيل عديد من اإلصالحات 
االقتصادية اهليكلية اليت ُخطَِّط هلا هذا العام. من الناحية السياسية، ما يزال السكان منقسمي 
على طريف نقيض من الطيف، مع بذل جهود صغرية لتأسيس حتالف سياسي أقرب إىل املركز. 
تظل التجارة واالستثمار اخلارجي، الذي يزداد صعوبة حتقيقه، ركائز أساسية لالنتعاش االقتصادي، 
لذا فقد احتلت العالقات مع دول أمريكا الالتينية األخرى مقعداً خلفياً. )جيب على البازيل أن 
تتعامل مع جريانا، ولكنَّها مل تعد تعدُّهم وسيلة ملتابعة املصاحل البازيلية(. تنخرط البازيل بصورة 
أكثر مباشرة يف حتقيق التوازن يف عالقتها بي الوالايت املتحدة والصي. توترت العالقات مع أورواب 

مؤخراً؛ بسبب إدارة منطقة األمازون، ممَّا أدَّى إىل تباطؤ العالقات التجارية والتجارية.
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التوترات العاملية الكربى

اجليوسياسية  األنظمة  وداخل  اجليوسياسية  األنظمة  بي  والصراع  التوترات  تنشأ  أن  ميكن 
حينما يعمل الالعبون املعنيون لتلبية احتياجاهتم املتنافسة.

إنَّ الفاعل املركزي يف النظام العاملي هو الوالايت املتحدة، والقوة املهيمنة يف أمريكا الشمالية 
والوحيدة اليت تعيش يف كال احمليطي. لدى الوالايت املتحدة خيار استباق التهديدات يف نصف 

الكرة الشرقي، أو الدفاع عن احمليطات كما تراه مناسباً.

 ينصب اهتمامها األساسي على السيطرة على املمرات البحرية، لذا فقد تبنَّت إسرتاتيجية 
تركِّز على ساحل آسيا وشبه اجلزيرة األوروبية محي املوقع بي احمليطي القارة وجيعل القوة البحرية 

أولوية.

توجد قضيتان حتدِّدان سلوك أورواب؛ األول هو احلفاظ على التماسك الداخلي مع جتنُّب 
التاريخ، احلل احلايل هو االحتاد  اليت استسلمت هلا مرات عديدة عب  النطاق  الصراعات واسعة 
األورويب، الذي يعّزِز التماسك االقتصادي يف املقام األول. املسألة الثانية هي روسيا، اليت هتدِّد 
م أورواب،  بصورة أو أبخرى اعتماداً على قرب الدولة منها، واالعتماد االقتصادي عليها، هذا يقسِّ

ويفتح الباب للصراع الذي يريد جتنُّبه.

حتاول روسيا احلفاظ على توازنا بي الضغوط االقتصادية الداخلية، والتهديدات منخفضة 
املستوى من شبه اجلزيرة األوروبية والوالايت املتحدة. يغرس تنوُّع سكان روسيا وضروراهتا اجليوسياسية 
يف موسكو اخلوف من القوى اخلارجية اليت قد تسعى إىل زعزعة استقرارها. وهلذا السبب، ختدم 

روسيا منطقة عازلة حول حدودها يف نقط معرضة للخطر )أورواب الشرقية، والقوقاز... إخل(. 

يُعدُّ احلفاظ على العالقات مع الصي أمراً اثنوايً، إذ ُفِصَل االثني جغرافياً على نطاق واسع 
عن طريق األراضي العشبية وسيبرياي. وتكمن القيمة احملتملة للصي لروسيا يف قدرهتا على العمل 
التفكري يف خطوط  تعيد  الدول األوروبية  أنَّ بعض  الروسية، خصوصاً  للطاقة  كمستهلك رئيس 

اإلمداد اخلاصة با كوسيلة لتحقيق التوازن يف اقتصادها.

حتاول الصي حل مشكالهتا التارخيية: كيفية احلفاظ على التجارة مع أورواب عب الب، وكيفية 
تطوير طريق حبري أكثر كفاءة حتت سيطرهتا على مر القرون.
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كيف ميكن أن نتنبأ ابملستقبل؟! )مستقبل اجلغرافيا السياسية(

الب واحلد من عملياهتا  الوسطاء عب  البضائع إىل   حلَِّت الصي املشكلة عن طريق نقل 
البحرية. اليوم، تستكشف كال االحتمالي، ممَّا جيعلهما يف مواجهة البحرية األمريكية. لقد اْستُِبقت 

هذه اجلهود اترخيياً؛ بسبب الصراعات الداخلية اليت تقوم الصي بقمعها اآلن.

تستكشف اهلند الفرص اليت أوجدهتا التوترات بي الوالايت املتحدة والصي، لكن ما تزال 
اهلند تعاين من الفوضى املستمرة على املستوى املنخفض، ولكن أيضاً يف حالة ارتياح نسبياً معها، 
والنامجة عن االنقسامات الداخلية العميقة، والضغوط االجتماعية واالقتصادية، يستمر االعتماد 
على الفيدرالية يف إدارة شؤونا يف إعاقة اإلصالحات االقتصادية، والقانونية املطلوبة. وال ميكن أن 
تسمح ابستغالل القوى اخلارجية لالنقسامات الداخلية، وتسعى إىل ختفيف الضغوط االجتماعية 
عن طريق النمو االقتصادي والتنمية. اقتصادها أقل توجُّهاً حنو التصدير من اقتصاد الصي، ومن 
َثَّ لديها جمال للنمو. فهي آمنة من الناحية اإلسرتاتيجية، وذلك بفضل جغرافيتها والضعف النسيب 
لباكستان. وتواجه اهلند هتديداً حمدوداً من الصي، ولكنَّها تستكشف تطوير التعاون العسكري يف 

احمليط اهلادئ مع التحالف األمريكي مع احلفاظ على العالقات مع روسيا.

ودون  الوطنية  اجملموعات  تتفاعل  اإلسرتاتيجية.  غري  املنافسة  على  مبين  األوسط  الشرق 
اعتبارات  التكتيكية، وحىت يف بعض األحيان على  بناًء على احلاجة  اإلقليمية مع بعضها بعضاً 
أضيق اإلثنية أو االنتماء، واإلقناع السياسي، والروابط العائلية، وما إىل ذلك. القوى الكبى يف 
املنطقة هي إسرائيل وتركيا وبدرجة أقل السعودية واإلمارات. ليس لدى إسرائيل وال تركيا الرغبة يف 
حماولة جعل املنطقة متماسكة مبا يتجاوز االصطفاف مع قوى إقليمية منتقاة. تركيا -الواقعة بي 
أورواب وآسيا والبحر األبيض املتوسط   والبحر األسود- مضطرة إلدارة القوات املتنافسة يف حميطها، 
فهي متتلك منافسي يف مجيع االجتاهات، وهي حتمية لالحتفاظ ابلسيطرة على مضيق البوسفور. 

األقل؛  على  واحدة  مهمة  قوة عسكرية  مع  عالقاهتا  على  حتافظ  أن  إسرائيل  على  جيب 
على روسيا كقوة  أن حتافظ  األوسط، وميكنها  الشرق  بتفوُّق عسكري يف  تتمتَّع  ولكي  ألمنها، 

إقليمية متعاونة.

https://tinyurl.com/2noov6f7 :رابط املوضوع


