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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دويل جديد
 ( أي قطبية تصلح هلذا النظام ؟ )

 67احللقة 
 

 :  املقدمة
التحليل عند  ( املعرفة ( وبني ) ةاملعلوم الفرق بني ) طبيعة من املفيد النظر إىل

 . وإدراك مدلوالت األحداث وأمهية وضعها يف سياقها التارخيي ، ستنتاجواال
ال حديث  من غريهاو ،  بغي أن يقوم على دعامات أساسيةين ، اجلديد النظام الدويل

ما بعد احلرب الباردة  اتضخما أن ينجو من عن نظام دويل جديد يسود العامل بعد
تتكفل و (  ارات العاملسلطة أممية متثيلية موسعة تشمل ق ).. ومن أهم هذه الركائز 

ختالل التوازن ا ، وتعمل على منع القانون الدويل قواعد صدار القرارات على وفقإب
عناصر النظام  ، حيث تعتمد ( بصورة متوازنة لقوىا يع )توز  ( وتراعي القوة يف )

سلوك السياسي اليت حتكم ال نسانية والضوابطى تراكم القيم اإلالدويل اجلديد عل
يف مقدمتها مبدأ احلصانة السيادية على مبادئ يقع  اخلارجي للدول .. كما تعتمد

مبدأ ، و  ثانياادم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ومبدأ ع ، أوالا الوطنية 
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،  لها والركون اىل الفصل السادسستنفاد وسائاحل املنازعات بالطرق السلمية و 
، الركون إىل الفصل  رساء األمن وحل املنازعاتإل السلم مساعيد فشل نوع

، وإقرار آلية  ابعاار ، والعمل بآلية العقوبات كما يقرها القانون الدويل  ثالثااالسابع 
 خامسااقليمية والدولية ذات الصلة باملنازعات اإل ةاحملاكم الدولي التعويضات مبا تراه

. 
 : الليربالية والشيوعية والفاشية .. مقاربات

مث   -كما يقول املفكر الكساندر دوجني   -الليربالية قضت على الفاشية  -
اعة أي قوة أن تقوده ستطامتسيدة على عامل ليس ب ، وباتت هدمت الشيوعية

فشلت أمريكا ذات السياسات التجريبية يف قيادة العامل حني أعلنت أن ف ،  مبفردها
وملته .. وإن زعامتها للعامل وفشلت يف ع ، القرن احلادي والعشرين قرناا أمريكياا

فزعزعت  ، رهاب تتسع( جعلت دائرة اإل فراغات أمن أنتجت فوضى وحروب و)
، فساد الفقر  ارها ووضعت العصي يف عجلة التنمية وشلتهاأمن املنطقة واستقر 

حنطاط انتشار ظاهرة الفساد والتفسخ واال، أدى إىل  قطاعات واسعة من البشر
 . القيمي يف اجملتمعات
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قارات حطمت الليربالية املتوحشة بنهج الشركات العمالقة عابرة لل - الرأمسالية -
،  1989حتاد السوفيايت يف هناية عام ر اال، بعد اهنيا قليميةميزان تعادل القوى اإل

 .. ومل تستطع أن تبين وهدمت هياكل النظم السياسية يف املنطقة العربية حصراا
، إمنا تركت الساحات مرتعاا للفوضى والقتل  نظاماا سوياا بعد االحتالل والتدمري

والنهب والسلب والتدمري والتهجري القسري بأدوات طائفية فارسية .. عندها 
دخلت أزمة حقيقية هي جزء خطري من األزمة البنيوية للرأمسالية املصدرة لشعوب 

 .!! العامل
إن ، و  ( هنري كيسنجر يقرتب من مشروع ) ( الكسندر دوجني ويبدو أن مشروع )

ة ع( حول النظرة إىل طبي غنيو برجينسكيزب ملشروع األول يقرتب من مشروع )ا
  .مكونات العامل وتشكيله بعد احلرب الباردة 

فيما كانت ،  صنع قوى احلرب العاملية الثانية النظام الدويل الراهن هو الذي  -
، إمنا تسعى إىل تفعيله ألنه يفتقر احلالة التمثيلية  هنالك قوى مل تشارك يف صنعه

لثالثني عاماا ( قد أهنت حرب ا ويستفاليا ذا كانت معاهدة )إ.. ف القارية احلقيقية
( قد وضع نقطة النهاية للحروب الدينية  ويستفاليا وصلح ) واليت مزقت أوربا ..

وحبصانتها  ستقالل الدولةان اإلقرار بإف،  ( ذات السيادة القومية الدولة وأفرز )
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، ومنع فرض العقيدة الدينية أو  ومببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية السيادية
األمن ويعزز املذهبية على الشعوب بوسائل التدخل .. يُ َعُد املنطق الذي يرسي 

قرارات اليت يرتكز عليها النظام الدويل خالصة اال إذن ..    ستقرار يف العامل .اال
 : اجلديد

 تكريس مبدأ احلصانة السيادية للدولة . -1
 عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ألي سبب كان . -2
 . التدخلعن طريق  عدم فرض العقائد الدينية أو املذهبية والعرقية -3
 القطبية الثنائية ( أو ) الواحد العامل ال املركز القطيب ) قرار بالتعددية لقيادةاال -4

 ( املهيمنة .
نفرادية إال من خالل النظم السياسية عن طريق القوة االرفض سياسة تغيري  -5

ا إرهابياا لألمن اإل قرار أممي يعلن أن نظاماا سياسياا معيناا  الدويلقليمي و يشكل هتديدا
ختصاص ومبا ال يؤثر على السيادة إىل الفصل السابع وآلياته ذات اال، ويستند 

 الوطنية للدولة املعنية .
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فكرة توازن القوى متر عرب حمور التوازن الذي يتجسد يف نظام من التحالفات  -6
 ( التوازن العاملي ومنع ضبط والتحالفات املتعارضة .. واملنظمة األممية هي املعنية ب )

 . تالل فيه أو السيطرة عرب قوة متفردة على العاملخاال
( املكون من أمريكا وروسيا والصني دوراا مهماا يف  املثلث الديناميكي قد يلعب ) -

هي أن  ، رتكاز يف السياسة األمريكيةة نظام دويل جديد .. وإن نقطة االبلور 
دلة متيل واشنطن إذا استطاعت أن تضع الصني وروسيا كل منهما يف كفة غري متعا

أي ( لعزل األخرى أو إبعادها حىت عن حتالفاهتا ، أو وضع  إحداها واشنطن حنو )
نجح فيه أداة القوة أو التهديد السيناريو ال ت منهما يف مواجهة األخرى .. هذا

دون أي  ( Geo – Economy ) ال  قتصاد وحتالفات، إمنا أداة اال ستخدامهااب
مليزان اآلسيوي الصيين القات مع كفيت استفزاز يؤثر على طبيعة وحساسية العا

رهاب املارقة إيران .. بينما تنطوي الفرضية ذات ة بدولة اإلرتباط األخري اوالروسي و 
دارة صراع ى رؤية اسرتاتيجية وسيناريوهات إلالشقني السياسي واالقتصادي عل

تبىن عليها أعمدة أساسية من ناجح قد يؤسس أرضية مشرتكة خالية من التهديد 
 : أعمدة النظام الدويل اجلديد وهي
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تأمني سيادة الدولة القومية ومحايتها بتشريعات القانون الدويل وبصكوك  - أوالا 
 . يتبناها جملس األمن بعد تعديله ليشمل تشكيالا متثيلياا عادالا على مستوى القارات

خرتاقها من االشؤون الداخلية للدولة وحترمي  ترصني مبدأ عدم التدخل يف - ثانياا
، سواء كانت يف صيغة  لدن دولة أخرى مهما كانت الذرائع والدوافع واملربرات

ها أو متديدها أفكار أو عقائد أو معتقدات دينية أو مذهبية يراد تصديرها أو تسريب
 رهاب املسلح .عن طريق العنف واإل

 رهابالدولة والدولة الراعية لإل رمي العنف بكل أشكاله والتطرف وإرهابحت - ثالثاا
لكيانات  رهاب مذهبياا أو إثنياا أو إحياءا ء كان هذا العنف أو التطرف أو اإلسوا، 

 . مزاعم تارخيية ليس هلا أساس من أساس  إمرباطورية بائدة على 
 :ته ؟ ، إين تكمن إشكالياته ومعضال التوازن يف النظام الدويل -

ومنها أن الواقع ليس ثابتاا كله وليس ،  هنالك حقائق جيب عدم إغفاهلا - أوالا 
، يتحكم يف  متحركاا كله .. وهذا يعين أن الثابت، الذي تتصارع عليه السياسات

ة على استثمارها ، والقدر  ( الكامنة واملتاحة من ناحية توزيع عناصر القوة طبيعة )
 . ناحية أخرىسرتاتيجياا من اوإعادة تكييفها 
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 -2حماور  -1 توزيع القوى وطبيعة توازناهتا إقليمياا ودولياا وبأي صيغة - ثانياا
 أحالف . -4قتصادية اجتمعات  -3حتالفات 

توازن املصاحل ال يتم إال من خالل أمناط ذات طبيعة عقالنية من توازن  -ثالثاا
، وبالتايل  صر القوةالقوى .. وإن الواقع املتغري املتحرك يعكس اختالالت يف عنا

: إن مصر دولة  مثالا  ، رمبا إعادة تشكيل القوى بطريقة ال تبتعد عن حمور التوازن
 عتبارية واحلضارية تُ َعُد )احة والسكان والطاقة املادية وااليف املس عربية مركزية كبرية

رتكية يرانية والدولة الخرى كالدولة اإلزاء قوى إقليمية أ( ا حموراا مليزان تعادل القوى
 . على سبيل احلصر

الدول اليت تتمكن من جتاوز خطها التنموي اقتصادياا وصناعياا وتكنولوجياا  - رابعاا
.. وهنا يكمن  ( لقوى أخرى يف معادل القوة حتدياا ، قد تشكل ) وعسكرياا وأمنياا

ستثمارات لوالت التعايش السلمي وبروابط االختالل الذي يتوجب إحتواءه مبداال
ع التمسك مببدأ احلصانة السيادية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية قتصادية ماال

 . وبأي صيغة كانت أو ذريعة أو تفسري
 أو تتشكل ) ، الذي مير مبرحلة خماض كي يتبلور جوهره إن النظام الدويل -

هذا النظام الذي مل " الفيلسوف املعروف ..  هيدجر ، حسب تعبري " ( كينونته
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( عام  ويستفاليا ( اليت عاجلتها فلسفة نظام ) الدين ضلة )مع ربم عم ي َ  ملم  ، يولد بعد
، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون  حني حققت سيادة الدولة القومية 1648

يف إثر إهنيار التوازن  ختالل بنيوياإمنا هو نظام ما يزال يعاين من  الداخلية ..
فراغات أمن  )( و فراغاا أمنياا دولياا ، الذي أوجد ) هنيار القطبية الثنائيةاالدويل و 

قليمية ، والفراغات اإل ته أمريكا فتسيدت على العاملالفراغ األول مأل( ..  إقليمية
وكرست عامل القوة يف العراق  نساحت على املنطقةاته كل من إيران حني مأل

ته روسيا حني ة بأسرها ، كما مألوسوريا ولبنان واليمن حىت باتت هتدد املنطق
إيران ووصلت إىل حافات مياه البحر األبيض الدافئة عن  حتلت سوريا بالتوافق معأ

 طريق القوة العسكرية املفرطة .
، قد أفرزت  اليت هي نتاج السياسة اخلارجية األمريكية ، فراغات القوة هذه -

يراين بتوافق وتنسيق مسبقني ميدانياا ويف غرف العمليات اإلرهاب التطرف واال
ثنية عربت عن سياسات خارجية تتبىن إرهاب .. حتت أغطية طائفية وإ املشرتكة

ستيقاظ ا الدولة الفارسية .. وهنا يتوجب أن ال ننسى تنظريات ما يسمى ب )
" اليهودي  برجينسكي زبيغنيو اليت كرس " ، ( الدينية واملذهبية واألثنية األصوليات
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، هنج السياسة اخلارجية األمريكية حني كان مسؤوالا عن جملس األمن  املعروف
 مي األمريكي .القو 

، قد  قول املؤرخ " إريك هوبز باوم " ) التحوالت على املسرح السياسي الدويلي -
، اليت شكلت السياسة الدولية  ألغت أو عتمت على مجيع اخلصومات والنزاعات

قبل احلرب العاملية الثانية .. وإن التبدالت تلك سيكون هلا تأثريها على األلفية 
،   وكوبا .. ويظل يف ذهن البشرحرب الكورية أو ألزميت برلنيالثالثة أكرب مما كان لل

 ( .. ملة كائنة يف الذهن ميكن أن تنشبستبعاد وجود حرب نووية شااعدم  أو
 : ولكن يف ضوء هذه الرؤية

- Geo ) إىل ( Geo-Strategic Wore )حتول الصراع العاملي من  -1
Economy Wore)  ، صوب  ق األوسطالشر  إىلوانتقال مركز الصراع من أوربا

 العمق اآلسيوي .
 ، وهو األمر الذي الية يف ركنيها البنيوي والعومليتصاعد معدالت األزمة الرأمس -2

  سيجعل أي قوة رأمسالية غري قادرة على اهليمنة على العامل مبفردها .
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لنامي تقودها دول حمددة استطاعت بروز تكتالت اقتصادية من بلدان العامل ا -3
نتاج ، ومن هذا اإل نتاجيمرحلة التصنيع اإلىل إحلة االنتاج التقليدي ن تتجاوز مر أ
 . لكرتوين املتطور واملتعدد الوظائفنتاج االاإل ،

األزمات اليت اجتاحت العامل بعد احلرب الباردة فضالا عن الكوارث النامجة عن  -4
أنتجت موجة ترددات ، هي يف السياسات يف ظل القطبية األحادية املدمرة ، 

، من شأهنا أن تعزز أمن وسيادة الدولة القومية  متثل الرد على األفعال حقيقتها
، يف الشؤون  ، ألي غرض أو سبب أو تأويل ، كما تعزز مبدأ عدم التدخل وهويتها

 .!! الداخلية لتقويض السيادة
موجة صنعتها  ارهاب .. ألهنرهاب وغياب دولة اإلاحنسار العنف يف شكل اإل -5

( ورعتها الدول  الفوضى اخلالقة رتاتيجية من أجل إشاعة )ساال - السياسة
 قتناص الفرص وملء فراغات القوة .!!األغراض التوسع واهليمنة مستغلة  قليميةاإل

نتهجتها دول اضطرابات هي سياسة خارجية رهاب وصناعة االنتشار العنف واإلاإن 
 رتدت عليها .. أمريكا وأوربا وروسيا وإيران مثاالا .اف
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/ 29ن أجهض القطب األوريب اجلديد الذي ولد يف بيان بروكسل الصادر يف م -
 : ؟! 2003نيسان / 
 يتب   ع ...
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