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1. الوضع األولي
1-1التحديات في نظام عالمي متغير

لقــد أدت الحــرب العدوانيــة الروســية الوحشــية ضــد 
أوكرانيــا إلــى تغييــر جــذري فــي الوضــع السياســي 
العالمــي. هنــاك إطــار عمــل جديــد بشــكل أساســي 
التخــاذ القــرارات السياســية فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
لقــد  مســالمة.  اوروبــا  ببقــاء  األمــل  تحطــم  لقــد 
شــهد النمــوذج الغربــي الــذي يقــوم علــى أســاس 
الدســتورية  والــدول  المفتوحــة  المجتمعــات  قيــم 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان واقتصــاد الســوق، 
فــي  برليــن  جــدار  ســقوط  منــذ  متكــررة  أزمــات 
عــام 1989 - واآلن يواجــه هــذا »النمــوذج الغربــي 

للديمقراطيــة« تحديــات أشــد مــن ذلــك بكثيــر.

تتحمــل الــدول التــي تشــعر بأنهــا جــزء مــن النظــام 
أن  يجــب  مشــتركة.  مســؤولية  الليبرالــي  العالمــي 
تعمــل معــًا لمواجهــة التحديــات العالميــة وبالتالــي 
تعزيــز الثقــة فــي النمــوذج الغربــي. وهــذا يتطلــب 
تعاونًا مكثفًا ليس فقط بين الشــركاء عبر األطلس، 
منطقــة  فــي  الديمقراطيــات  بيــن  أيضــًا  ولكــن 
إلــى  باإلضافــة  والهــادئ.  الهنــدي  المحيطيــن 
ــة،  ــا الجنوبي ــان، وكوري الشــركاء التقليدييــن مثــل الياب
الديمقراطيــة  الــدول  تلعــب  وأســتراليا، ونيوزيلنــدا. 
ــًدا - علــى الرغــم  مثــل الهنــد وإندونيســيا دوًرا متزاي
التناقضــات والمصالــح المتباينــة.  مــن العديــد مــن 
يتعلــق األمــر بالتأكيــد علــى نقــاط القــوة المشــتركة 
االســتقرار  تعــزز  سياســية  اســتراتيجيات  وتطويــر 
واالزدهــار. بهــذه الطريقــة يمكــن مواجهــة الجهــات 

الفاعلــة التــي تهــدد اليــوم النمــوذج الغربــي.

1-2 الدولتان المتحديتان: الصين وروسيا
تتحديــان  الخصــوص  وجــه  علــى  دولتــان  هنــاك 
فــي الوقــت الحاضــر القيــم الغربيــة بقــوة. وبهــذه 
الطريقــة تطــورت الصيــن إلــى قوة عالميــة اقتصادية 
اســتبدادي  نظــام  وإلــى  وعســكرية  وتكنولوجيــة 
بســمات اســتبدادية. تبــذل الدولــة الشــيوعية ذات 
الحــزب الواحــد جهــودًا كبيــرة لكســب النفــوذ فــي 
الخــاص  نظامهــا  وضــع  يتــم  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
للغــرب.  مضــاد  كنمــوذج  للغايــة  عدوانــي  بشــكل 
جوهــري  اختــاف  وهــذا   - نفســه  الوقــت  فــي 
عــن مواجهــة النظــام الســابق للغــرب مــع االتحــاد 
فــي  بقــوة  الصيــن  اندمجــت  -فقــد  الســوفيتي 

االقتصــادي  الصعــود  يرتكــز  العالمــي.  االقتصــاد 
كأســاس لشــرعية البــاد علــى هــذا االندمــاج فــي 

العالميــة. القيمــة  ساســل 

ومــع ذلــك، فــإن النمــوذج الصينــي ليــس نموذجــًا 
كمــا  الحاليــة،  األزمــات  مــع  التعامــل  فــي  ناجحــًا 
يتضــح مــن خــال التعامــل مــع جائحــة كورونــا وتغيــر 
بشــكل متزايــد  الدولــة  رأســمالية  أصبحــت  المنــاخ. 
متزايــد  بشــكل  تســيطر  والتــي  حزبيــة،  رأســمالية 
علــى حيــاة جميــع الصينييــن وتقييدهــا. مــن خــال 
تدميــر مؤسســات هونــغ كونــغ وحريتهــا وكذلــك 
مــن خــال موقفهــا االمبريالــي تجــاه جيرانهــا، ومــن 
بيــن أمــور أخــرى، تظهــر الحقيقــة أن كانــت الصيــن 
دولــة دســتورية أو ديمقراطيــة. تحــدد الطموحــات 
القيــادة  تصرفــات  متزايــد  بشــكل  الجيوسياســية 
الصينيــة ويتــم متابعتهــا مــع االســتخدام المتزايــد 
للمــوارد وزيــادة العدوانيــة. ُتنتهــك حقــوق اإلنســان 
مؤسســات  قبــل  مــن  منهجــي  بشــكل  العالميــة 
تثقيفهــم  وإعــادة  األويغــور  اضطهــاد  إن  الدولــة. 

باإلكــراه والعنــف هــو مثــال مرعــب.

تخلــت روســيا فــي عهــد فاديميــر بوتيــن عــن نموذج 
التعايــش الســلمي ضمــن نظــام عالمــي قائــم علــى 
القواعــد فــي آخــر موعــد منــذ غــزو جورجيــا فــي عــام 
2008.  قمــع المعارضــة ووســائل اإلعــام المســتقلة 
ــًا الــى جنــب مــع جهــود دعائيــة ضخمــة  يســيران جنب
لتشــويه ســمعة النمــوذج الغربــي وتبريــر السياســات 
أحــد  الدولــي  القانــون  تجاهــل  يعتبــر  الروســية. 
الثوابــت األساســية لسياســة بوتيــن. ممارســة التأثيــر 
العلنــي والســري علــى سياســة االتحــاد األوروبــي 
وبعــض السياســيين، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
ماريــن لوبــان وفيكتــور أوربــان، هــي جــزء مــن ذخيــرة 

الرئيــس الروســي والوفــد المرافــق لــه.

1-3 النموذج الليبرالي معرض للخطر
ان انتهــاكات حقــوق اإلنســان، مثــل القمــع الوحشــي 
ألفــراد األقليــات هــي النظــام اليومــي فــي العديــد 
لهــذا  الموجــه  االنتقــاد  رفــض  يتــم  البلــدان.  مــن 
األمــر بشــكل منتظــم باعتبــاره تدخــًا فــي الشــؤون 
الداخليــة. فــي الوقــت نفســه، غالبــًا مــا يكــون للــدول 
الــرد  الديمقراطيــة مواقــف مختلفــة حــول كيفيــة 
علــى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان. وفــي 
بالعقوبــات  المطالبــة  تتعــارض  الحــاالت  مــن  كثيــر 
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مــع المصالــح االقتصاديــة والسياســية الخاصــة.

الدســتورية  الــدول  فــي  تطــورات  أيضــًا  هنــاك 
النمــوذج  إشــراق  تعــرض  أن  يمكــن  الديمقراطيــة 
السياســي  المشــهد  إن  للخطــر.  الليبرالــي 
المســتقطب يجهــد قــدرة العديــد مــن المجتمعــات 
مهمــة.  لمشــاكل  مشــتركة  حلــول  إيجــاد  علــى 
النقاشــات القصيــرة، التــي ُتجــرى فــي الغالــب علــى 
تعقيــد  تنصــف  ال  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
نتيجــة  التطــورات السياســية. وهنــاك  العديــد مــن 
اخــرى يجــدر االشــارة اليهــا اال وهــي تراجــع الثقــة فــي 

الدســتورية. المؤسســات 

ومــع ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ اعتبــار المواقــف 
ــر عنهــا علــى مســتويات  والمصالــح العديــدة الُمعبَّ
مختلفــة مــن الخطــاب السياســي واالجتماعــي علــى 
أنهــا فقــط ســلبية وخطيــرة. ان التنــوع والتعدديــة 
همــا أساســان مهمــان للديمقراطيــة. وتكمــن قــوة 
األنظمــة الديمقراطيــة فــي اعتمادعمــا. فقــط فــي 
منافســة مفتوحــة لألفــكار وضمــن تــوازن عــادل بيــن 
المصالــح المختلفــة تســتطيع المجتمعــات أن تتطــور 
بطريقــة مســتقرة ومبتكــرة، وبالتالــي تقــدم لألفــراد 
إطــارًا لتشــكيل حياتهــم وفًقــا ألفكارهــم الخاصــة. 
إن وجــود مجتمــع مدنــي قــوي كمحفــز ومحــرك 
هــو  والسياســية  االجتماعيــة  التفــاوض  لعمليــات 

عامــل نجــاح النمــوذج الليبرالــي.

في الوقت نفسه لوحظ على مدى العقود القليلة 
الماضيــة أن تقديــر التحالفــات اســتمر فــي االنخفــاض 
- فــي كل مــن السياســة التجاريــة واألمنيــة. خاصــة 
أن األخيــر كان لــه وجــودًا غامضــًا، علــى األقــل فــي 

بعــده العســكري خاصــة فــي ألمانيــا.

1-4 قيمة التعاون
فــي أوقــات األزمــات المركــزة، يجــب علــى ألمانيــا 
والــدول األوروبيــة األخــرى أن تتخللــى عــن الوهــم 
أمنهــا  عــن  المســؤولية  إســناد  علــى  قــادرة  بأنهــا 
الخارجــي الــى الوالبــات المتحــدة بشــكل دائــم. يجــب 
اتخــاذ خطــوات نحــو قــدرة دفاعيــة أوروبيــة خاصــة 

بهــا ضمــن الشــراكة عبــر األطلســي

ــرة، علــى األقــل بســبب رئاســة  فــي الســنوات األخي

العالميــة  المنظمــات  فقــدت  ترامــب،  دونالــد 
أهميتهــا.  مــن  الكثيــر  األطــراف  متعــدد  والتعــاون 
علــى  متزايــد  بشــكل  الــدول  مــن  العديــد  تعتمــد 
الحلــول متعــددة  مــن  بــداًل  الثنائيــة  »الصفقــات« 

البعيــد. المــدى  علــى  المســتدامة  األطــراف 

ــي  ومــع ذلــك، فــإن التطــورات المذكــورة أعــاه تأت
فــي ســياق المشــاكل العالميــة التــي تحتــاج إلــى حــل 
عالمــي ومحلــي فــي نفــس الوقــت. يقتضــي تغيــر 
المنــاخ ونظــام التجــارة العالمــي تعاونــًا شــامًا حتــى 
الديمقراطيــة  المبــادئ  تتجاهــل  التــي  الــدول  مــع 

وســيادة القانــون.

1-5 إجابات ليبرالية: القيم والمبادئ كأساس 
تتطلــب هــذه التطــورات أيًضــا اســتجابات سياســية 
جديــدة. مــن المهــم أن تســمع األصــوات الليبراليــة 
تشــكيل  حــول  النقاشــات  فــي  اإلمــكان  قــدر 
الليبرالــي  الغربــي  النمــوذج  يحتــاج  المســتقبل. 

المتفائلــة: برســائله  الهجــوم  إلــى  إللعــودة 

- فقــط النظــام الليبرالــي يمكــن النــاس مــن الحريــة 
حيلتهــم  خطــط  وراء  والســعي  واألمــن  واالزدهــار 
الخــا صــة الخاليــة مــن االضطهــاد واألبويــة والخــوف 

ضمــن تحالفــات حــرة مــع شــركاء مــن اختيارهــم. 
بالقــدرة  الديمقراطيــة  الدســتورية  الــدول  تتمتــع   -
علــى إيجــاد حلــول مبتكــرة وفعالة ودائمة للتحديات 

الحاليــة.
- لــم تنقطــع جاذبيــة الديمقراطيــات الغربية بالنســبة 
لكثيــر مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم. إذا كانــوا 
يبحثــون عــن حيــاة حــرة ومزدهــرة، فــا تــزال وجهتهم 
ــا وليــس روســيا أو  ــات المتحــدة أو أوروب هــي الوالي

الصين.

مــن أجــل إحيــاء القيــم الليبراليــة، من الضــروري العمل 
السياســية  األهــداف  مــن  العديــد  تحقيــق  علــى 

األساســية:
- يجــب أن يكــون القانــون الدولــي أســاس تعايــش 
تدافــع  أن  الديمقراطيــات  علــى  وينبغــي  الــدول 
عــن ســيادة القانــون فــي جميــع أنحــاء العالــم حيــث 
تشــكل أولويــة القانــون قلــب المعتقــدات الليبراليــة.

الجميــع فــي تشــكيل  تقــدم لصالــح  إحــراز  - يجــب 
الحــرة  التجــارة  حيــث  مــن  العالمــي  التجــارة  نظــام 

اإلمــكان. قــدر  والعادلــة 
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-  يجــب التأكيــد علــى الوحــدة وقيمــة التحالفــات. 
يجــب تعزيــز التحالفــات فــي مختلــف المجــاالت ومــع 

شــركاء مختلفيــن وزيــادة تطويرهــا.

حقــوق  انتهــاكات  علــى  عقوبــات  فــرض  عنــد    -
اتخــاذ  المهــم  مــن  الدوليــة،  الحقــوق  أو  اإلنســان 

حاســمة. إجــراءات 
شــرط  االســتراتيجية  والســيادة  المرونــة  زيــادة    -
أساســي ال غنــى عنــه للقــدرة علــى العمــل بفعاليــة 
مــن أجــل الحريــة واالزدهــار واالســتقرار فــي أي مكان 

فــي العالــم.
التــي  الــدول  مــع  الضــروري  التعــاون  أجــل  مــن    -
حقــوق  وتنتهــك  الديمقراطيــة  القيــم  تشــاطر  ال 
اإلنســان فــي مجــاالت المشــاكل مثــل تغيــر المنــاخ، 
يجــب تحديــد المصالــح المشــتركة ووضعهــا علــى 

مســتقرة. تعاقديــة  أســس 
يتــم فيمــا يلــي تحديــد مجــاالت عمــل مختــارة علــى 
السياســية  واألهــداف  والمبــادئ  القيــم  أســاس 
الليبراليــة  للسياســة  يمكــن  حيــث  الموضحــة، 
تقديــم مســاهمات  ناومــان  فريدريــش  ومؤسســة 

خــاص. بشــكل  مهمــة 
ســيتعين علــى ألمانيــا وأوروبــا التغييــر لمواجهــة كل 
التغييــرات  هــذه  الليبراليــون  يــرى  التحديــات.  هــذه 

كفرصــة للتجديــد ويريــدون االســتفادة منهــا.
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مجاالت العمل  .2
2-1 األمــن والديمقراطيــة واالزدهــار: تســخير 

التحالفــات القديمــة والجديــدة.

والضروريــة  الشــجاعة  الخطــوات  اتخــاذ  أجــل  مــن 
أثبتــت  التــي  التحالفــات  رعايــة  ويجــب  بــل  يمكــن، 
األطلســي  شــمال  حلــف  رأســها  وعلــى  جدواهــا 
يمتــد  الجديــد  الغــرب  لكــن  األوروبــي.  واالتحــاد 
ــة  ــا الجنوبي إلــى المحيطيــن الهنــدي والهــادئ: كوري
واليابــان وتايــوان وأســتراليا ونيوزيلنــدا هــم شــركاء 

لهــا. طبيعيــون 
يجــب علــى هــذا التحالــف معــًا أن يكــون قــادرًا علــى 
اإلجابــة عــن األســئلة: كيــف تحمــي الديمقراطيــات 
القديمــة  التهديــدات  مــن  نفســها  الليبراليــة 
والجديــدة؟ كيــف تريــد أن تبنــي الرخــاء اليــوم وغــدًا 
القادمــة؟  األجيــال  إلــى  وتنقلــه  عليــه  وتحافــظ 
كيــف تحافــظ علــى الحريــة وتنصــف الجميــع فــي 

؟ تنــا مجتمعا

باإلضافــة إلــى سياســة شــرقية جديــدة للتعامــل مــع 
إلــى سياســة غربيــة  روســيا والصيــن، هنــاك حاجــة 
حقيقيــة مــن شــأنها أن تســتعيد الثقــة التــي فقدتهــا 
بيــن حلفائنــا والتــي ســتخدم ثقــة ألمانيــا بنفســها 
فــي أوروبــا والتحالــف الغربــي. يتيــح النقــاش حــول 
هــذا األمــر فرصــة إلجــراء حــوار عــام متنوع ستســاهم 
فيــه مؤسســة فريدريــش ناومــان مــن خــال شــبكتها 

وقدرتهــا علــى االبتــكار وتنظيــم الحمــات.

الكاســيكية  التحالفــات  هــذه  إلــى  باإلضافــة 
أيًضــا تشــكيل تحالفــات  الخارجيــة، يجــب  للسياســة 
علــى  التغلــب  مــن  تتمكــن  حتــى  مواضيعيــة 
التحديــات العالميــة مثــل سياســة المنــاخ أو الدفــاع 
ضــد االوبئــة. وهــذا يتطلــب مجموعــة ادوات كاملــة 
مــن القــوة الصلبــة والناعمــة. فــي الوقــت نفســه ال 
يمكــن االســتغناء عــن التعــاون مــع البلــدان التــي ال 

حياتنــا. نمــوذج  مــع  بدرجــات متفاوتــة  تتوافــق 

القانــون  وســيادة  اإلنســان  حقــوق   2-2
الدولــي:  والقانــون 

 تأمين وحماية العدالة والحرية
حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون والقانــون الدولــي 

الليبراليــة  الذاتيــة  للصــورة  اساســية  عناصــر  هــي 
وتحــدد محتــوى عمــل مؤسســة فريدريــش ناومــان. 
الموضوعيــة علــى  المواقــف  يجــب قيــاس جميــع 
أساســها. تشــكل حقــوق اإلنســان العالميــة أساســًا 
ال غنــى عنــه للديمقراطيــات الليبراليــة فــي الجــدل 
العالمــي الدائــر حــول القيــم واألنظمــة السياســية 
وفــي نفــس الوقــت تعتبــر ســمة مميــزة واضحــة عــن 

أشــكال الحكــم االســتبدادية والشــمولية.
فــي  اإلنســان  حقــوق  مناصــرة  تكــون  أن  يجــب 
وقويــة،  مصداقيــة  ذات  الليبراليــة  الديمقراطيــات 
فهــي تنطــوي علــى دعــم غيــر مشــروط وعالمــي 
لألشــخاص الذيــن ُتنتهــك حقوقهــم وألولئــك الذيــن 
حقــوق  واحتــرام  حمايــة  عنهــا.  للدفــاع  يعملــون 

الليبراليــة. السياســة  جوهــر  همــا  األقليــات 

ــا تجــاه  وهــذا يتطلــب شــراكات عالميــة والتزامــا ثابت
تتــم  أال  يجــب  اإلنســان.  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
بــل  الحكومــات فحســب،  بيــن  الليبراليــة  السياســة 
واألفــراد  المدنــي  المجتمــع  مــن  تجعــل  أن  يجــب 
التــوازن بيــن الجهــات الفاعلــة االجتماعيــة  شــركاء. 
شــبكات  تفعيــل  إن  خاصــة.  أهميــة  لــه  والدولــة 
معهــم  والعمــل  المثالييــن  األفــراد  أو  المواطنيــن 
دفــع  قــوة  ويوفــر  كبيــًرا  فرًقــا  يحــدث  أن  يمكــن 
قيمــة. ومــع ذلــك ولتحقيــق االســتقرار واالزدهــار 
أيًضــا  الضــروري  مــن  المنطقــة،  فــي  الدائميــن 
المجتمعــات  ألن  الدولــة.  مؤسســات  إصــاح 
ــة الناجحــة تعيــش مــن تفاعــل كاهمــا:  الديمقراطي
مــع  للتكيــف  والقابلــة  المنفتحــة  الدولــة  هيــاكل 
الدوافــع الديمقراطيــة مــن وســط المجتمــع ومــن 
بثقــة  االعتمــاد  يمكنهــم  الذيــن  المواطنيــن  قبــل 
وقانونيــة علــى دعــم وتوصيــل مؤسســات الدولــة 

التصميــم. فــي  لمســاهماتهم 

هنــاك بالتأكيــد مجــال للخافــات واالعتبــارات علــى 
ســبيل المثــال عندمــا يتعلــق األمــر بالتوتــر بيــن مبــدأ 
حقــوق  لحمايــة  العامــة  والمســؤولية  الســيادة 
اإلنســان ومســؤولية الحمايــة. مــن حيــث الجوهــر، 
يجــب علــى الليبرالييــن االعتمــاد علــى المعاهــدات 
مــن خــال  القــوة  إســقاط  والقانــون وليــس علــى 
الضغــط العســكري أو االقتصــادي. يجــب أن يكــون 
ذلــك جــزءًا مــن رد الفعــل على نقطــة التحول إلعادة 

القانــون إلــى الواجهــة.



8 

فــي  بــه  القيــام  يجــب  ممــا  الكثيــر  أيًضــا  هنــاك 
رفــع  المهــم  مــن  الديمقراطيــة:  المجتمعــات 
مســتوى الوعــي بأهميــة ســيادة القانــون والتصــدي 
بحــزم لجميــع محــاوالت تشــويه ســمعة المبــادئ 

والديمقراطيــة. الدســتورية 

2-3- المرونــة والســيادة االســتراتيجية: زيــادة 
القــدرة علــى التصــرف

األوروبيــة  األمنيــة  البنيــة  روســيا  حطمــت  لقــد 
والعالميــة بهجومهــا علــى أوكرانيــا ذات الســيادة. 
رد فعــل حلــف شــمال األطلســي واالتحــاد  وكان 
األوروبــي علــى الفــور وبشــكل جماعــي. ولكــن بعيــًدا 
عن رد الفعل الفوري وقبل كل شيء الدعم المالي 
والعســكري ألوكرانيــا، يجــب أن يتبــع ذلــك المزيــد 
مــن التغييــرات بعيــدة المــدى: الحــد مــن االعتمــاد 
علــى روســيا للحصــول علــى المــواد الخــام وإعــادة 
واســع  نطــاق  علــى  العســكرية  القــدرات  توجيــه 
األوروبــي  فــي حلــف شــمال األطلســي واالتحــاد 
وإعــادة توجيــه السياســة األوروبيــة اللينــة. مــن أجــل 
الجمــع بيــن القــوة العســكرية وإرســال إشــارة واضحــة 
فــي  اإلنســان.  وحقــوق  الديمقراطيــة  أجــل  مــن 
ــة يتعلــق األمــر بالنمــو ضمــن نظــام سياســي  النهاي
بتشــكيله.  بالمطالبــة  مرتبطــًا  جديــد  واقتصــادي 
كل هــذا فــي بيئــة تواصليــة حيــث يتــم فيهــا إعــادة 
التواصــل  ووســائل  الدعايــة  مثــل  مفاهيــم  فهــم 

وترنيمهــا. والثقافــة  االجتماعــي 

فــي التعامــل مــع أزمــة كوفيد، تمت فعليًا مناقشــة 
التوريــد  تنظيــم ساســل  إعــادة  مثــل  موضوعــات 
ــات االســتراتيجية وتقليــل االعتمــاد  ــاء االحتياطي وبن
المرونــة  مفهومــي  إن  الرئيســية.  التقنيــات  علــى 
الفكــرة  همــا  ألوروبــا  اإلســتراتيجية  والســيادة 
الحاليــة.  السياســية  المناقشــة  علــى  المهيمنــة 
ألن كل مــن يســتطيع مواجهــة مخاطــر وتحديــات 
الخاصــة  مــوارده  مــن  بمفــرده وبمزيــد  المســتقبل 
ســيكون قــادرُا او أكثــر قــدرة علــى المقاومــة. كانــت 
أزمــة كوفيــد الســبب وراء خطــة اإلنعــاش بقيمــة 
مليــار يــورو »الجيــل القــادم مــن االتحــاد األوروبــي«. 
قــد يكــون هــذا مخططــًا لحشــد األمــوال للتوســع 

الدفاعــي علــى مســتوى أوروبــا.

ويبقــى هنــاك ســؤال محــوري آخــر وهــو: إلــى أي 

مــدى يمكــن ألوروبــا وبالتحديــد االتحــاد األوروبــي 
أن تتصــرف بشــكل فعــال بمفردهــا؟ إلــى أي مــدى 
يمكنهــا بنــاء مــا يكفــي مــن القــوة الخاصــة بهــا فــي 
المســتقبل المنظــور؟ يجــب أن تكــون ألمانيــا هــي 
الغربــي  التحالــف  واضــح  بشــكل  لتوجــه  المرســاة 
المشــترك عبــر المحيــط األطلســي. بــدون الواليــات 
والشــركاء  المتحــدة  والمملكــة  واليابــان  المتحــدة 
الغربييــن اآلخريــن لــن يكــون االتحــاد األوروبــي قــادرًا 
علــى التأثيــر فــي النظــام العالمــي الجديد ال عســكرًيا 

وال سياســًيا أو اقتصادًيــا بشــكل حاســم.  

وال ينبغــي لهــا أن تحــاول فعــل ذلــك أيًضــا. ألننــا 
لــم نعــد نعيــش فــي ظــروف قــوى الحــرب البــاردة 
والســيادة  المرونــة  فــإن  وبالتالــي  القديمــة. 
اإلســتراتيجية ليســتا حــًا ســحريًا، بــل همــا مفهومــان 
مرجعيــان مهمــان للتوجيــه فــي السياســة واألعمــال 
والمجتمــع فــي عالــم تتزايــد فيــه صراعــات النظــام.

ــة لسياســة االتحــاد األوروبــي  يجــب أن تكــون البداي
القــدرة  المزيــد مــن  التــي تعتمــد علــى  المشــتركة 
علــى العمــل وأقــل ســذاجة والتضامــن دائًمــا مــع 
جميــع الشــركاء فــي الغــرب ضمــن قائمــة واجبــات 
أيًضــا  تعنــي  الســيادة  ألن  األوروبيــة.  الحكومــات 
تحديــد وقــت التخلــي عــن الحكــم الذاتــي والتعــاون 

مــع الشــركاء.

األوروبــي  االتحــاد  فــي  القواعــد  حــول  النقــاش 
ينتمــي أيًضــا إلــى هــذا الســياق: يجــب إعــادة تعريــف 
اإلجمــاع وقواعــد التمديــد والقــدرة المشــتركة علــى 
ومولدوفــا  أوكرانيــا  تتمتــع  أن  أردنــا  إذا  التصــرف. 
والفعاليــة  بالمصداقيــة  وجورجيــا  البلقــان  وغــرب 
فــي االتحــاد األوروبــي، فنحــن بحاجــة إلــى نمــاذج 
تكامــل جديــدة وقواعــد انضمــام. يجــب ان ال تنهــار 
خطــوات التوحيــد األوروبيــة الضروريــة للغايــة علــى 
مــدى عقــود مــن المفاوضــات. الشــجاعة السياســية 

واإلبــداع المؤسســي مطلوبــان هنــا. 

الخــام  المــواد  توريــد  أن  أيًضــا  الواضــح  مــن  أصبــح 
وكذلــك االندمــاج فــي ساســل التوريــد المعقــدة 
تعــرض  التــي  التبعيــات  مخاطــر  علــى  ينطــوي 
االســتقال واالزدهــار والديمقراطيــة للخطــر - يجــب 
أن تتمتــع هــذه المخاطــر بالشــفافية ويتــم تقييمهــا 

مــن أجــل اســتخاص العمــل السياســي منهــا.
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 ستســتمر الشــركات فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة 
مــع  التفاعــل  فــي  األخــرى  الســوق  واقتصاديــات 
التــي  الفاعلــة مــن األنظمــة االقتصاديــة  الجهــات 
توجــد فيهــا درجــة عاليــة من آليــات الرقابة الحكومية 

علــى االقتصــاد.

التكويــن  وإعــادة  الفصــل  ماحظــة  حاليــًا  يمكــن 
النشــاط  مــن  كل  فــي  األصدقــاء  مــع  والتعــارف 
السياســي وريــادة األعمــال. جميــع االســتراتيجيات 
الجديــد  التصــور  علــى  فعــل  ردود  هــي  الثــاث 
أيضــًا معالجــة  يجــب  الســياق  فــي هــذا  للمخاطــر. 
األزمــات الناجمــة علــى ســبيل المثــال عــن نقــص فــي 
إمــدادات المــواد الغذائيــة وبســبب فقــدان أوكرانيــا 

مهــم. كمــورد 

العالمــي  والتقســيم  العولمــة  تظــل  ذلــك  ومــع 
األكبــر  المحــرك  العالميــة  والمنافســة  للعمــل 
علــى  الليبراليــون  يعتمــد  الســبب  لهــذا  لازدهــار. 
ــة. وقــد أصبحــت  ــات العالمي المؤسســات واالتفاقي
هــذه العوامــل أقــل أهميــة فــي الســنوات األخيــرة. 
مــن أجــل عكــس هــذا االتجــاه يجــب علــى الاعبيــن 
المتحــدة  الواليــات  األول  المقــام  فــي   - الكبــار 
واالتحــاد األوروبــي - االتفــاق فــي مجــاالت مهمــة، 
البيانــات  أمــن  مجــال  فــي  المثــال  ســبيل  علــى 
والملكيــة الفكريــة. والمســألة اآلن هــي إيجــاد حلــول 
البراغماتيــة  وســط علــى وجــه الســرعة مــن خــال 

النتائــج. نحــو  والتوجــه 

قائمــًا  يظــل  أن  يجــب  الغــرب  اقتصــاد  ألن  نظــرًا 
إعــادة  بــدأت  النمــو.  نحــو  وموجهــًا  االبتــكار  علــى 
تنظيــم الوضــع االســتراتيجي العالمــي مــع تداعياتــه 
علــى االقتصــاد قبــل الحــرب فــي أوكرانيــا بوقــت 
طويــل. أدى صعــود الصيــن وتغيــر المنــاخ وعواقــب 
11 ســبتمبر وأزمــات الديــون والاجئيــن فــي أوروبــا 
ووبــاء كوفيــد إلــى إعــادة توزيــع مجــاالت النفــوذ 
والمــوارد - ومــا زالــت هــذه العوامــل تفعــل ذلــك: 
أي  مــن  أكثــر  اســتراتيجية  تحديــات  تواجــه  فأوروبــا 
فــي  الحــرب  بســبب  األكثــر  علــى  مضــى.  وقــت 
اإلدراك  هــذا  وصــل  أوروبــا  وســط  فــي  أوكرانيــا 
إلــى النقــاش العــام. يتضمــن جــدول األعمــال اآلن 

قضايــا مثــل إعــادة تنظيــم ساســل التوريــد وبنــاء 
علــى  االعتمــاد  وتقليــل  اســتراتيجية  احتياطيــات 
التقنيــات الرئيســية وتنفيــذ سياســة الهجــرة الذكيــة 
العمــات  مثــل  تمامــًا  جديــدة  قضايــا  وتنظيــم 
المشــفرة واألمــن فــي الفضــاء القريــب مــن األرض.

وسياســاتها  أوروبــا  اقتصــاد  يصبــح  أن  يجــب 
االقتصاديــة أكثــر قــوة. لتحقيــق ذلــك يجــب إزالــة 
العقبــات فــي الســوق الداخليــة، علــى ســبيل المثــال 
لكــن  المــال.  رأس  وأســواق  البنــوك  اتحــاد  فــي 
تكونــا  لــن  الخصــوص  وجــه  علــى  وألمانيــا  أوروبــا 
قادرتيــن علــى تأكيــد قوتهمــا االقتصاديــة إال فــي 
نحــن  والشــركاء.  األســواق  علــى  االنفتــاح  ســياق 
اآلن بحاجــة إلــى خارطــة طريــق إلبــرام المزيــد مــن 
أن  جــًدا  الجيــد  مــن  لذلــك،  التجاريــة.  االتفاقيــات 
االتفاقيــة  بشــأن  اتخــاذ خطــوة حاســمة  اآلن  يتــم 
وأن   )CETA( الشــاملة  والتجاريــة  االقتصاديــة 
االتحــاد األوروبــي قــد اختتــم بنجــاح مفاوضاتــه مــع 
نيوزيلنــدا بشــأن اتفاقيــة العمــل الحــر. هــذه إشــارات 
المحيــط  عبــر  الرئيســيين  القيميــن  لشــركاء  مهمــة 
األطلســي والمحيــط الهــادئ. وال يقــل أهميــة عــن 
التقــدم المحــرز فــي االتفاقــات التجاريــة مــع أمريــكا 
الاتينيــة، علــى ســبيل المثــال مع الســوق المشــتركة 
لقــد   .)MERCOSUR( الجنوبــي  المخــروط  لبلــدان 
حــان الوقــت حًقــا إليجــاد محاولــة جديــدة مــن اجــل 
ــات  ــة تجــارة حــرة اســتراتيجية مــع الوالي ــرام اتفاقي إب
تعبيــر  هــذا  ومركــزة،  عمليــة  األمريكيــة:  المتحــدة 
عــن إرادة إبداعيــة مشــتركة، ولكــن ليــس كمبادلــة 
تافهــة للمعاييــر. يجــب دمــج البلــدان األكثــر تشــابهًا 
فــي التفكيــر ضمــن تحالفــات اقتصاديــة وعســكرية، 

ال ســيما فــي المحيــط الهــادئ.
الســؤال  فــان  السياســية والتشــغيلية  الناحيــة  مــن 
الــذي يطــرح نفســه هــو إلــى أي مدى يمكن أن توفر 
مجموعــة الســبع ومجموعــة العشــرين واألشــكال 
تكــون  قــد  لمناقشــات  إطــارًا  المماثلــة  األخــرى 

شــديدة المواجهــة مــع المنافســين فــي النظــام.
موقفهــا االمبريالــي تجــاه جيرانهــا، ومــن بيــن أمــور 
دولــة  الصيــن  كانــت  أن  الحقيقــة  تظهــر  أخــرى، 

أو  دســتورية 




