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ميلود عامر حاج @

(@) املـدرسـة الـوطـنيـة
الـعلــيـــــــا للـعلــــــوم
السياسية اجلزائر . 3

مآالت النظام الدولي اجلديد
الــتحـــوالت والـــرهـــانـــات

من الصعـب جداً اخلوض يف موضوع كهـذا نظراً لعمقه وقلة املعـلومات حوله إال وفق ما
جيري من خطابـات وترصحيات ومواقف بني الدول الكربى  .لـكن هذا غري مؤكد بحسب
املعطيات واملعلومات السائدة واملتناثرة هنا وهناك بخصوص هذا املوضوع هذا أو ذاك يف
خضم التحوالت الراهـنة التي يشهدها العامل مـنذ أكثر من أي وقت مضى  .علامَ أن الكل
جيري وفق نسق دويل مـتعارف عليه سلفـاً يف نادي الكـبار خاصـة بعد انتـهاء احلرب
الباردة وتويل الـزعامة القطبية للـواليات املتحدة األمريكية يف إطـار النظام الدويل اجلديد
والـذي بات حمل جدل وتنافس بني قـواه النافذة فيه  .ومن هنا سـاد االعتقاد بأن النظام
الـدويل اجلديـد وذلك ليـس قياسـاً بالقـديم يف حلـته اإليديـولوجيـة واالسرتاتيـجية
واالقتصادية فحسب ،بل من خالل سيـطرة الواليات املتحدة األمريكية عىل العامل خاصة
كوهنا تتزعم دوله العظمـى  .إن رغبة الواليات املتحدة األمريكية هو أن جتر العامل حوهلا
دون أن تنجـر صوبه خـوفاً عىل مصـاحلها احليـوية ومـا سامهت فيه جـراء احلربني
العـامليتني األوىل ( )1918 -1914والـثانـية ( )1945 -1939عىل الـتوايل مـن جهة،
وقيادهتا للحرب الباردة ضد الدب األبيض واملتمثل يف االحتاد السوفيتي من جهة أخرى .
تعـد احلرب الباردة الـتي دامت أكثر من مخـسة عقود ( )1989 -1945مكـسباً عظيامً
لواشنطن ؛ إال أهنا ال تـريد التخيل عن أي شرب يف العامل ال بحكم أهنا خرجت منترصة منها
فحسب ،بل مـن خالل طموحـاهتا املعلـنة واملكتـومة يف ضـبط حالـة العامل لصـاحلها
بـاعتبارها صـاحبة الفوز النهـائي يف املعادلة الـدولية  ،فضالً عن رغبـتها يف صد الدول
الناشئـة والطاحمة يف احتالل الـريادة العاملية خـوفاً من افتقاد للتـوازنات االسرتاتيجية
واالقتصادية واألمنية يف توجيه مفاعيل السياسة الدولية ذاهتا .
هذا ما بات يُعرف يف إطار القطبية األحادية بعـدما سادت القطبية الثنائية فضالً عن تعدد
األقطاب التي نراها موزعة عىل القارات اخلمسة بدل الكتليتني اللتان سادتا يف إطار احلرب
الباردة أال ومها :الكتلـة الرشقية والكتلة الـغربية .ومن هنا سـاد االعتقاد بأن هذا اإلرث
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العسكري الذي قـامت عليه القوى الكربى ما هو إال أحد املفاتيح التي بحوزهتا والتي تلجأ
إليها متـى شاءت وأين شاءت  -من باب القوة العـسكرية  -ملعاجلة قضـاياها األساسية
كونه يشكل هلـا بمثابة“رشعـية عسكريـة“باسم التسـابق النووي لكنهـا موجهة ضد
األطراف األخرى املناوئـة هلا باسم تسـابقها نحو أسلحـة الدمار الشـامل  .لكن هذا ما
جيرنا بالقول بان تطور الدول والـدول العظمى كان ومازال يتم إال يف إطار احلروب التي
ختوضـها باسم السيطرة عىل الـدول األخرى بام يضبط عملية الـتسلح والتسليح عندها
لعرضها يف أسواق الدول غري الصناعية .
إنه اهلـاجس األمني والعسكـري واالقتصادي للـدول الذي بات مدار جـدل بينها عىل أن
تطـورها الداخيل يف العديد من األنشطة والقطاعات ما جيعلها مؤهلة خلوض غامر اخلارج
وحتوالته وتداعياته بام يـؤمن من بناء الداخل بإعطائه النفس احلقيقي لكي يدفع به نحو
القـوة والصالبة واالنتـشار خارج احلـدود  .عالوة عىل ذلك إنه التنـافس املفروض عىل
الـدول يف احتواء الثغـرات واهلزات التي شـهدها الـعامل وهو خيـرج من ويالت احلرب
العامليـة الثانية التي كانت إيـذاناً بإنشاء هيئة األمـم املتحدة عام  . 1945تزامن هذا بنقل
الثقل العاملي من أوروبا بعد خوضها احلربني العامليتني عىل أراضيها نتيجة اقتسام العامل
بني دوهلا وهي متثل كل من بروسيا ،وروسيـا  ،والنمسا ،وانجلرتا وفرنسا لكن دون أن
تكون يف املـقابل أرض سالم للعامل  .لكـن التنافس الـدويل بات حكراً عىل الـدول العظمى
ذاهتا يف إطار بحثها عـن السالم املفقود ودخوهلا احلرب خـاصة حال عجزها عن حتقيق
حلول مستدامة ملشاكلها املستعصية عليها .
ولئن كانت احلرب العاملية األوىل مع مطلع القرن املايض والتي متخض عنها نشوب احلرب
العامليـة الثانية والتي متثل إحـدى اإلفرازات هلا وامتداداً هلا نظـراً ملا دخله العامل باجتاه
احلرب الباردة بني املعـسكرين االشرتاكي  /الشيوعي واملعسكر الرأساميل /الليربايل عىل
خلق مناطق وأقـاليم باسم السيطـرة والنفوذ والوالءات دون أن تتحـول إىل حرب عاملية
ثالثة فعلية  .إهنا احلرب احلقيقية ( )1بام حتمله من معنى هذه املرة باجتاه دول العامل ويف
العامل لكن وفق استعدادات نفسيـة وحربية وإعالمية واقتصاديـة وجتارية ومعلوماتية
رهيبة جداً.
وقد يتضح هذا التنافـس الدويل ملياً من خالل الرصاع عىل اهلرميـة الدولية بني الواليات
املتحدة األمريكيـة وباقي العامل ما دامت كـانت هي الطرف الفائـز من ناحية ،مع تعميق
رغبتها يف احـتواء هذا التنافـس الدويل لصاحلها بـامتياز من ناحـية أخرى  .وعليه تعترب
واشنطن هذا الـوضع القائم حـاليا يف العامل يـعود إليها ومـن خالله تريد اهلـيمنة عليه
بمفردها عىل أسـاس أهنا حقبة تارخييـة تعود إليها وبمـوجبها تريد احـتكار هذا الزخم
الدويل وبدون منافس  .إن املتتبع ألطوار العـامل وحركته التارخيية يستنتج بأن الواليات
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املتحدة األمـريكية تريد رسم اخلـارطة العاملية اجلـديدة حسب مدركـاهتا االسرتاتيجية
والعسكرية واالقتصـادية واألمنية بعد أحداث أيلول  /سبتمرب  2001والتي بموجبها تم
غزو أفغانستان عام  2002واحتالل العراق عام  2003مع آل بوش.
هذا ما عمد عىل توتر األوضاع األمنيـة يف العامل بشكل غري مسبوق يف إطار ما بعد احلرب
الباردة والتي تـزامنت بدورها مع العوملة لكن بمـزيد من حالتي الالأمن وعدم االستقرار
التي بـاتت تسود أرجاء العـامل عن طريق اإلرهاب الـدويل  .وبالتايل فـإن جميء الرئيس
دونالـد ترامب عىل رأس الـبيت األبيـض يعكس بـحق هذا التـوجه بكثري كـونه امتداد
للجمهـوريني عىل خالف الديـمقراطيـني عىل رأسهم باراك أوبـاما ومن بـينهم هيالري
كلينتون التي خـرست االستحقاقات الرئـاسية يف  8ترشين الثـاين  /نوفمرب  2016بعد
تدخل مـوسكو يف تـوجيهها لـصالح حليفـها دونالـد ترامب .هـذا ما يدعـونا إىل طرح
التساؤالت التالية :
أوالً :حالة التصدع التي يعرفها العامل اليوم ما هي إال نتيجة ملا ورثه هذا األخري من منطق
عام يـصعب التكهن به يف املـستقبل املنظـور مع رونالد طـرامب أو ما بعـده بخصوص
الواليات املتحدة األمريكية وباقي العامل .
ثانياً :التنافس الدويل عىل اهلـرمية الدولية يف كل من أوروبا (االحتاد األورويب) ،ورشق
آسيا (روسـيا  ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية واهلنـد ...إلخ) قياساً بالدول الناشئة األخرى
إقليمياً كالربازيل  ،وتركيا  ،وإيران وجنوب أفريقيا واندونيسيا وماليزيا ...
ثالثاً :حدود العامل بني قواه الكربى املحتكرة لقيادته يف ظل األحادية القطبية بعد خروجها
من احلـرب الباردة من جهـة ،وتنافس الـدول الناشئة يف مـا بينها من جـهة أخرى حيث
الوضع الدويل مل يستقـر بعد عىل منظومة حكم دولـية راقية ختلص إىل إتباع هنج منفتح
منطلقه السالم وهنايته التعاون الدويل .
أمهية البحث:
 -1أمهية ومكانة النظام الدويل عىل خلفية االنسداد الذي يعرفه النظام الدويل سواءً أتعلق
األمـر يف العمق أو يف االجتاه بحسب سيطـرة الدول الفاعلة فيه وإقـصاء ما دوهنا  ،األمر
الذي مل يواكب تطورات العامل من احلسن إىل األحسن .
 -2سيطرة الواليـات املتحدة األمريكية عىل خمرجات العالقـات الدولية كوهنا هي الفائز
املنترص يف احلرب الباردة دون سـواها  ،األمر الذي حتاول بموجـبه تزعم القيادة العاملية
لصاحلها دون غريها .
 -3تعميق الفهم للنظـام الدويل اجلديد من شأنه أن يقرب لنـا الصورة الداخلية التي بات
يمر هبا النظام الدويل من داخـله كونه عاكس يف عالقاته يف ما بني الدول والدول املسيطرة
عليه ما دامت تفـرس تطوراته ومكنونـاته وما سيؤول إليه ميـزان القوى يف رصد أحداث
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العامل ورهاناته .
 -4وضع املنطقة العربـية كباقي منـاطق العامل ال تقل أمهية عن غـياب دورها الفاعل يف
البيئة اخلارجية نتيجة لتصدع بيئتها الداخلية مما أثقل كاهلها دون أن تأخذ بزمام األمور
يف تـفعيل وجودها من خالل ما تتوافر عليه يف تعامالهتا مع غريها يف الساحة الدولية دون
أن ترضخ إىل مشاريع التقسيم والتفتيت والتجزئة يف ظل غياب التكامل اإلقليمي والوحدة
القومية .
أهداف البحث :
 -1تتبع خطوات العامل عن طريق النظام الدويل اجلديد وآفاقه من خالل ما وصله وما هو
مقـبل عليه يف خضم التحـوالت الراهنـة عىل أن متركز القـيادة العاملـية يف إطار القـطبية
األحاديـة بات يرمي بـظالله عىل نشوب حروب إقـليمية باسـم اإلرهاب الدويل مع بروز
فواعل ما فوق القوميات .
 -2النقلة النوعية التي يشهدهـا العامل مع الواليات املتحدة األمريكية حتت قيادة الرئيس
دونالد تـرامب من جهة ،وعودة فالديمري بوتني إىل احلكـم للعديد من املرات إىل الكريملني
من جهـة أخرى ما يوحـي بتمزق النسيج الـدويل ملصالح القوى العـظمى دون غريها من
الدول سواءً أكانت الناشئة منها أو غريها .
 -3غياب تأمني العامل من نفسه يف ظل عدم احتواء هذا التنافس الدويل وعىل حساب الدول
األخـرى ما دام املنطلق هو إرث احلربني العامليـتني وكذا احلرب الباردة دون سواها حيث
التهديد انتقل مما هو كالسيكي إىل احلروب النووية .
 -4السيطرة عىل تـوجهات مستقبل النظام الـدويل يعني تضييق اخلناق عىل دول املحيط
من ناحية ،مع تفعيل رهان التنافس كل من االسرتاتيجي واالقتصادي والتجاري واألمني
لصالح دول املركز من نـاحية أخرى  .مما قد سيؤثـر سلباً عىل قدرات النظام الدويل ذاته
حيث ارتداداته ستكون وخيمة عىل الـدولة الوطنية يف إطار اكتساح تيار العوملة وتداعياته
يف العامل .
 -5مراصـدة دول العامل اإلسالمـي بعد غـزو كل من أفغـانسـتان ()1989 -1979
وحـصار كل من إيران بسبب مرشوعهـا النووي وحماولة الزج بـرتكيا مؤخراً عن طريق
عملتهـا االقتصادية يف فـوضى عارمة لإلطـاحة بحكومـة طيب رجب أردوغان هبدف -
التقليص من نجـاحات اإلسالم السيـايس الذي يعترب هتديـداً مبارشاً للمصـالح احليوية
الغربـية للغرب ليس إال –من جهة  ،وإضعـاف املنطقة العربية عـن طريق إفشال للقضية
الفلسطينيـة بواسطة التـدخل األمريكي يف خوض حـروب هلا بالوكـالة سواءً يف الرشق
األوسط بـني العرب وإرسائيل ( )1973 ، 1967، 1956، 1948أو االجـتياح اإلرسائييل
عىل لبنان ( )2006 ،1978باإلضافة إىل حرب اخلليج األوىل بني العراق وإيران (-1980
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 )1988وغـزو العراق للكـويت عام  ،1991والتحـالف الدويل بقـيادة الواليـات املتحدة
األمـريكية الحتالل العراق عام  2003خـاصة مع نقل السفارة األمريـكية يف عهد دونالد
ترامب من القدس إىل تل أبيب يف  6كانون األول  /ديسمرب  2017من جهة أخرى.
اإلطار العام للموضوع :
مكانياً  :تقوم هـذه الدراسة عىل مستـوى الدول مكانياً عىل رأسهـا الواليات املتحدة
األمريكية كقوة عاملية مـن خالل ما آلت إليه أوضاع العامل باسمها يف إطار احلرب الباردة
وما تتزعمه يف إطار ما بعدها يف زمن اهليمنة األحادية عىل مصري العامل .
زمانياً  :حتـتضن هذه الدراسة ما مـدى أمهية النظام الدويل اجلـديد منذ فرتة نشأته
عام  1991إىل حدود غـاية  2018من خالل ما بات حيمله من تفاعالت وجتاذبات داخلية
أكانت أم خارجية وذلك نظراً ملا يمر به العامل من حتوالت ورهانات .
موضوعياً :تشمل هذه الدراسة ثالثة أبعاد مهمة أبرزها ما ييل  :فلسفة النظام الدويل،
ومقرتبات القوة وتوازناهتا وآفاق النظام الدويل اجلديد.
إن احلديث عن النظام الدويل جديداً أكان أم قديامً كثرياً ما يفرس ما مصري العامل من خالل
إحكام قبضة املجموعـة الدولية عىل باقي الدول األخرى سـواءً باسم الرشعية الدولية أو
بالتدخل يف شـؤوهنا الداخلية  ،األمر الـذي حيمل يف طياته ما مدى التـداعيات والرهانات
التي حتملها هذه املضامني واألبعاد يف خضم فرتة ما بعد احلرب الباردة فضالً عام يكتنفه
من خمـاطر وحتديـات داخلية وخارجـية متولـدة من ذات الدول العظمـى ذاهتا يف إطار
التنافس  /الـرصاع الدويل  .هذا ما يفرس مـا مدى التحول املفرط الـذي بات يعرفه العامل
جراء دوله عن طريق ما متليه خيارات العالقات الدولية.
عمومـاً  ،تشكل هذه النقلة املصريية يف خضم القـوى الدولية التي باتت رهن مصري العامل
وحتوالته وانعكاساته عىل باقي الدول األخرى مما عكر صفو العالقات الدولية ذاهتا دون
أن تعرف تطـوراً جاداً يف مصري الدول املؤهلة إىل التفكـيك والضياع والتمزق نتيجة تغلب
القطبية األحاديـة عىل الثنائية الـقطبية من جهة ،وبـروز العوملة العامليـة التي باتت هتدد
العـامل بل دوله الصغرية والضعيفة بـاسم التخلف والتبعية واإلرهـاب  .لكن هذا التوجه
كثرياً مـا يقودنا بالقول بأن العامل يف غري مأمـن من نفسه باسم التسابق نحو القوة تارة ،
والبحث عن السالم تارة أخرى .
وعليه قد تعد حالة النظام الدويل هاته ما هي إال أحد السيناريوهات التي يمر هبا العامل عن
طريق خمـرجاته األساسـية والفرعيـة دون أن يتغلب السالم عـن احلرب والتعاون عىل
احلصـار فضالً عام هيدد البرشية من حتـديات وهتديدات جديدة منهـا إنسانية وطبيعية
وجغرافية وبيئية  .إنه التحول املفرط مع هناية الربع األول من القرن الواحد والعرشين يف
خضم العالقات الدولية ومصريها سواءً أتعلق األمر مع املجموعة الدولية من جهة ،أو مع
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باقي الدول األخـرى خاصة الناشـئة منها والتي ترتقب الـفرص من أجل تغليب كفتها يف
مـوازين القوى إن مل تطمح يف نقل الثقل العـاملي من القارة األمريكيـة إىل خارجها باجتاه
آسيا عن طريق كل من الصني واهلند واليابان والكوريتني واندونيسيا وماليزيا .
تتفاعل إدارة واشنطن مع الوضع الـدويل باسم النظام الدويل إلرغام باقي القوى األخرى
للـدخول يف الرصح األمـريكي كخيـار اسرتاتيجي هيـدف إىل مواصلـة الركب بـاسمها
ولصاحلهـا مع إقصاء كيل لكـامل القوى األخرى انطالقـا من روسيا التي كـانت تتزعم
االحتـاد السوفيتي بـاألمس من جهة ،وإفشـال لباقي األطراف األخـرى كالصني واهلند
والربازيل وجنوب أفـريقيا وإيـران وتركيا وغـريها من الدول األخـرى ظنا منهـا بأهنا
ستتقوى هبم دون أن ترضخ هلم مع تعميق الفارق بينها وبينهم لكن دون دخول الرصاع
املفتوح معهم من جهة أخرى .
إشكالية املوضوع:
 ماهية النظام الدويل وأمهيته يف ضبط املعادلة الدولية عن طريق قواه النافذة يف سلطةالقرار الدويل ؟
 ما هي مقرتبات القوة وتوازناهتا يف حركية النظام الدويل ؟ ما هي أبعاد مستقبل النظام الدويل ؟فرضيات البحث :
 -1انتقـال النظام الدويل من عهد الثنائية القطبـية إىل القطبية األحادية إىل تنافس األقطاب
وتعددها مما سينعكس عىل السلم واألمن الدوليني .
 -2تركيبة النظام الدويل وهشاشته يف التخلص من نقاط ضعفه مقابل بناء حمطات لقوته
من خالل ما حيمله يف نرش للفوضوية  Anarchyيف البيئة الدولية.
 -3مستوى النظام الـدويل من خالل تأثري الدول العظمـى عليه دون أن يتقوى يف فرض
هـيمنته عىل مجيع الـدول كبريها وصغـريها عىل أساس فـرض القيم كاحلـرية وحقوق
األقليات والتـدخل يف شؤون الدول األخرى يف ظل غياب ما يعـزز من مواقعها ويوطد من
عالقاهتا يف خضم التنظيم الدويل والتكامل اإلقليمي.
منهجية البحث :
يطبق عىل هذه الدراسـة مدخل النسق الدويل للوصول إىل نتائج جادة ميدانياً  .كام تنقسم
هذه الدراسة إىل ثالثة فروع رئيسية هي كالتايل :
 -1فلسفة النظام الدويل  -2مقرتبات القوة وتوازناهتا  -3آفاق النظام الدويل .
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 -1فلسفة النظام الدويل
قبل التطرق إىل فلسـفة النظام الدويل فال بد من وضع تعـريف عام وشامل ملفهوم النظام
الدويل ؛ إال أنه وبالرغـم من اختالف املختصني والباحثني بـشأنه من خالل عدم توافقهم
عىل مفهـوم علمي وأكاديمـي يضمن قراءة األحـداث املتعاقبـة واملتسارعـة باسمه ومن
داخله .فهو يـرتاوح إذن بحسب البعض بني احلالة  State of Affairesبحكم ابتعادها من
الفوضى أو االضـطراب من خالل االلتـزام بالقانـون واحرتام السلطـة ( )2التي تنم عن
التوافق واالنضباط بخلـوها من الفوضى أو االضطراب أو الـوضع الذي يتسم بالتوافق
 Harmonyأو بالـرتتيب النـظامـي  ،Methodical Arrangmentفضالً عن انفـراده بعامل
وجود سلطة مستقرة  Etablished Autorityأو بعامل االلتزام ومراعاة القانون
 Observance of the Lawبـينام يشكل لدى البعض اآلخر عيل أساس جمموعة من القواعد
 ،Rulesأو الضوابـط  ،Regulationsأو التوجيهات  Directionsأو األوامر  ،Commandsأو
التكلـيفات  ،Commissionsوالتي تتـسم هذه القواعـد عادة بأهنـا آمرة ومُلزمـة  ،كوهنا
صادرة عن سلطة عليـا  ،ومن ثم فهي قواعد سلـطوية ( )3لكي تأخـذ األمور سرياً هادئاً
وبصورة متعارف عليها  ،Customary Modeأو وفقاً إلجراءات وأعراف مستقرة
 Established Proceduresأو بحـسب سلوك نمـطي موصوف . )4( Prescribed Conduct
.وعليه جاءت التعريـفات بخصوص النـظام الدويل اجلديـد متباينة إن مل تـكن متقاطعة
بحسب طبيعة وتـركيبة وبنية النظام الدويل ذاته من خالل ما قطعه من أشواط وما يؤديه
من أدوار وما يقم عليه من وظائف باتت صعبة ومعقـدة لدرجة أن تواجده يف بيئة دولية
أقل ما يُقال عنها كوهنـا تقوم عىل التنافس احلاد بني قواه الـنافذة يف ما بينها تارة  ،وعىل
التهديدات الـعسكرية جتاه الدول األخـرى تارة أخرى  .وبالتايل يـمكن القول بأن النظام
الدويل اجلـديد بحسب جوزيف فرانـكل يشكل جمموعة من األحداث الـسياسية املستقلة
والتي تتفاعل يف مـا بينها بانتـظام  .بينام يرى آخـر بأنه يشكل جممـوعة من التحوالت
والتغيريات التي يشهدها العامل والتـي ما زالت يف طور التكوين الكوين ومل تتبلور بعد يف
شكل كامل( . )5كام عـرفه آخرون بأنـه جمموعة من الـقواعد للتعـامل الدويل يف جوانبه
الرصاعية والتعاونية كـام تضعها القوى الكربى يف اجلامعة الـدولية وفرضها عىل القوى
األخرى يف املرحلة الـتارخيية( ، )6فضالً عىل أنه تلك القواعد أو الفواعل التي تؤدي دورها
يف هذا النظام  ،ويشري إىل جمموعة الظواهر االقتصادية والسياسية واالجتامعية واملبادئ
واملفاهيم واألعراف التي تنظم العالقات الدولية بني هذه الفواعل(. )7
فسلفياً ،هل يمكن اعتبار أن النظام الدويل ينطوي عىل رسالة ما يمكن له حتقيقها أو يصبو
إليـها ؟ لكن بناءًا عـىل ما قام به النظـام الدويل من مهام ومـا زال يطمح إليه يف ظل إرساء
معامل السلم واألمن الدولـيني فإنه ال يقل أمهية بمكان يف ظل الـتحوالت والتداعيات التي
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متر هبا دول العامل مجيعهـا من فرض سيادته عليها منـذ أكثر من أي وقت مضى بحيث
بـات ذلك من املهام الصعبـة واملعقدة يف حتقيقه  ،األمر الـذي أفقده من الرشعيـة الدولية
بحسب تنـافس الدول العظمى عليه باسم مصاحلهـا احليوية والتدخل باسمه ضد الدول
األخرى  .وهل يُعقل أن يكون للنظـام الدويل“فلسفة سياسيـة دولية“ أو يطمح إليها من
أجل يكون له كذلك ؟ هذا ما يُـراد له أن يكون يف خضم التحديات والتهديدات التي يمر هبا
العامل من جهة ،وتوافره عىل بعض املؤسسات والسياسات التي يمكن اللجوء إليها هبدف
احلد منهـا من خالل تفعيل هذا املسعى لـصالح املجموعة الدوليـة  .إال أن إلزامية قواعده
الصـادرة من سلطة عليـا تفوق الدول املتعـاملة باسمه هلـا من السيادة الـوطنية هبدف
االحتكام بقواعـده القانونية الدولية عن طريق الرضا يف تعامل الدول يف ما بينها عىل شكل
قواعد تنظيميـة مُقننة ومُلزمة تبعاً للمواثيق واملعاهدات الدولية عمالً بفكرة التقييد الذايت
لإلرادة من جانب الدول ،وإما أن يكون االلتزام هبذه القواعد هو جمرد التزام أديب رصف
 ،وذلك عىل اعتـبار أن األصل يف هـذه القواعـد الدولـية أن تكـون مُعربة عام يـسمى بـ
“الرشعية الدولية“( . )8ومهام يكن من أمر فإن هذه الرشعية الدولية International Legit-
 imacyتقوم عىل اتفاق املجموعـة الدولية يف ما بينهـا عىل أساس مجلة من املبادئ والقيم
واألفكار التي حتكم السلوك الدويل وتقوم بضبطه يف املجال الدويل من خالل ما تقوم عليه
من عالقات متبادلة ثنائية أكانت أم مجاعية فضالً عن ما تنوي حتقيقه من أهداف وغايات
بـواسطة الوسائل واآلليات املسمـوح هبا قانوناً يف إطار السيـاسة اخلارجية املنتهجة من
قبل هذه الدول .وما دامت الدول عبارة عن كيانات قانونية ووحدات سياسية يف آن واحد
إال أهنا ختضع بـدورها إىل القوانني الدولية التي هي متولـدة بطبعها عن القوانني الوطنية
التي تتـحكم فيها وتلغيهـا يف بعض األحيان نظـراً العتبارات وأولويـات لصالح املجتمع
الدويل  ،األمر الـذي بات يقوي من اإلرادة اجلامعية جلميع الـدول عموماً بحكم أن النظام
الدويل يقتبس رشعيته من هـذا اإلمجاع الدويل ألنه يشكل لديه سلطـة عليا ما فوق الدول
للـسامح له للقيام بـواجباته التنـظيمية  .لـذا وجب عىل املجموعـة الدوليـة اخلضوع له
واالمتثال ألوامره عن قناعة واقتناع عىل خلفية أن االلتزام به يكون عن طواعية دونام قهر
أو إكراه يف ما بينهـا  .ومن هنا جتدر اإلشارة بالذكـر أن التغريات الدائمة واملتالحقة التي
تطرأ عىل الـواقع السيايس الـدويل  ،تستلزم أن تتـمتع هذه القواعـد التنظيميـة بخاصية
املرونة ،بحيث تكون قـادرة عىل التكيّف أو التواؤم املستمر مع املتغريات الدولية  ،ومن ثم
تـظل متمتعة بالقبول أو الـرضا أو الرشعية عىل مر الـزمن ؛ األمر الذي يفسح معه املجال
لتقبل فكرة تبدل هذه القواعد وتغريها من مرحلة إىل أخرى تبعاً لتغري الظروف الدولية(.)9
بينام موضوعي كل من العدالة واملساواة نرامها يف توافق تام مع النظام الدويل إن مل يكن
يطمح يف حتقيقها نظراً ألمهيتهام البالغة أمام القانون يف حتقيق املساواة بني الدول لفرض
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رشعية النـظام الدويل  .ومن هنـا يستقي القانـون الدويل مرجعيـته بني الدول عن طريق
حتقيق العدالة كأحـد اخليارات األساسية يف دعم وجـوده دون إفراط وال تفريط  .وعليه
بات النظام الدويل غري واضح يف الرؤية واملعامل العتبارات عدة منها يف ما بني الدول علوياً
واملنحدرة من طبيعـة املجتمعات املغذية للـدول سفلياً .يمكن متييـز النظام الدويل كام تم
فهمه هبذه الطريقة عن املنتظم الدويل أو السياق العاملي الشامل الذي تعمل فيه هذه الدول
 .يعكس املنـتظم الدويل مجيع اجلوانـب االقتصادية والسـياسية واالجتامعيـة والثقافية
والبيئية وأشـكال أخرى من التفـاعل الذي ينشـأ بني الدول  .تقرتح املدرسـة “الواقعية
اجلديـدة“ لنظرية العالقـات الدولية عىل سيـبل املثال  ،أن سمتي املنـتظم الدويل –ومها
طبيعته الفوضوية وتـوزيع القوى عىل الدول (يطلق عليها “قطـبية“املنتظم) –تفرضان
قـيوداً عىل سلوكيات الدول وتدفعها إىل التفاعل بـطرق معينة بإمكان تلك العوامل تشكيل
السلوك  .بيد أهنا سامت ناشئة وعامة للمنتظم وال تفرض نمطاً منظامً لنظام معا(. )10
 -2مقاربات القوة وتوازناهتا
تشكل القـوة أحد املفاتيح الـرئيسية بـامتياز يف فهم العالقـات الدولية خـاصة يف ميدان
العلوم السياسية كوهنا مرتع للنظام الدويل الذي يقوم بدوره عىل توزيع القوة بني أطرافه
املعتادة مما سيـنعكس عىل سلوك الدول املكونة لعالقـاهتا سواءً أتعلق األمر هبا قديامً أو
حـديثاً باعتبـارها واكبت اإلنسان مـنذ القدم عىل وجه األرض خاصـة يف جماالت الصيد
والرعي واحلـرب  .لذا جاء ارتباطها الـوثيق باحلضارات القديمـة عىل مدار التاريخ نظراً
ألمهيتها القصوى منذ اخلليقة إىل هنايتها كوهنا ممتدة أو لصيقة بقضاء حاجاته الغريزية
إىل بناء امللك مروراً بقيادة املعارك وإدارة احلروب .وعليه باتت القوة حمل جدل واختالف
بني املختصني واخلرباء يف هذا الـشأن وهي تتوزع بني التحكم والـنفوذ والسلطة والقرس
والقـدرة ( . )11بيد أن القوة تشكل مـفهوم غري ثابت وقد يكـون مادي وغري مادي إال أهنا
تُقاس وفق العـوامل التالية خاصـة منها العامل الديمغـرايف  ،والعامل السيايس  ،والعامل
االقتصادي والـعامل العسكـري والتي تقوم عـىل ثالث عنارص هي  :الثـروة  ،وسيطرة
الدولة عىل البيئة الدولية  ،واملكانة(. )12
إن قياس القوة (*) والـذي يشمل القوة الشاملة التي تقـوم بدورها عىل (الكتلة احليوية +
القدرة االقتصادية  +القدرة العسكرية) (اإلسرتاتيجية القومية  +اإلرادة القومية )(.)13

(*) تقاس قوة كل دولـة بحسب راي كالين وفقاً لـلمعادلة املشـار إليها أعاله بخصوص
القوة الشاملة  ،بينام أسلوب كاهني يعتمد من جهته عىل قوة الدولة التي تقوم عىل مخسة
عوامل رئيسية هي :العامل االقتصادي  ،والعامل العسكري  ،والعامل اجلغرايف  ،والعامل
النفيس  ،والعامل السيايس عىل خالف نموذج كالوس نور الذي ركز عىل املوارد
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االقتصادية بمفردها  .بينام كليفورد جريمان الذي أقام نموذجه بخصوص قوة الدولة
والتي تعني القدرات النووية التي تشمل كل من (األرض +السكان  +التقدم الصناعي+
القوة العسكرية).
واجلديـر بالـذكر بـأن معيار قيـاس القوة للـدول خيتلف بحق بخـصوص التحـالفات
واالتفاقات املوقعة بني الدول من جهة ،وعوامل ومعايري قياس القوة للدول التي ختتلف يف
مـا بينها يف الثروات واملوارد من جهة أخـرى  .علامً أن كل الدول تطمح إىل القوة لكن ليس
كلها تتوافر عىل القوة  .ما الـرس يف ذلك وأين يكمن اخللل ؟ غري أن الفرتة االنتقالية الراهنة
من تطور العالقات الدولية تشري إىل حقيقة تبدو صادمة  ،أو ملغزة  ،Paradoxicalوهي أن
نمط توزيع القوة يف النظام الدويل يميل إىل مزيد من اجلمود النسبي ال إىل مزيد من املرونة
ويميل إىل مـزيد من الرتكيز واملـركزة ال إىل توسيع هـامش“انتشار القـوة“ونقصد هنا
اتسـاع رقعة نفوذ الواليات املتحدة ،وتعمق قـدرهتا عىل التغلغل اجلغرايف واملوضوعي يف
األقاليم املختلفـة من العامل  ،وزيادة الطابع“الـتعقيدي“للسياسة اخلـارجية األمريكية ،
اعتامداً عىل التنوع املطـرد يف شبكة صنع وإدارة السيـاسة اخلارجية لـلواليات املتحدة:
ابتداءً مـن التدخل العسكـري املبارش وغري املبـارش  ،وممارسة احلـرب والغزو ،وانتهاج
أسلوب “إشعال احلـرائق املحدودة“وليس انتهاءً باستخدام وسائط االتصال والتواصل
احلديث  ،ضمن املـامرسة اإلعالمية –الدعائية  ،ذات الطابع األقرب إىل“احلرب النفسية“
كنموذج اتصايل يف أوقات األزمات الكـربى املفصلية  ،كاحلروب والثورات واالضطرابات
الواسعة دولياً وحمليا(.)14
فهناك فرق بني القوة السـياسية وسياسة القـوة بحيث أن قوة القوة ختتلف من فرتة إىل
أخرى ومن دولة إىل دولة أخـرى ومن ميدان إىل آخر ؛ أي بعبارة أخـرى أن القوة بالرغم
من أمهيتهـا االسرتاتيجية يف مـيزان القوى فإهنـا غري حمددة املعنى واملـدلول خاصة يف
العالقات الدولية لتفـادي الضبابية والـشك يف اختالف الدول وتباين سيـاساهتا وتنوع
اقتصادياهتا  .يُعد انتقال القوة من دولة مُهيمنة إىل دولة أخرى نمطاً تارخيياً مألوفاً  .لكن
ما يثري احلرية واألسئلـة لدى املفكرين االسرتاتيجيني أو صـناع القرار األمريكي هو نمط
النتشار القـوة بوترية متفـاوتة يف القرن احلـادي والعرشين  ،وعادة مـا يدور اجلدل يف
أذهـان املفكرين االسرتاتيجـيني األمريكيني واملهتـمني بحقل العالقات الدولـية حول قوة
الواليـات املتحدة وقدرهتا عىل االستمـرار يف“االنحدار األمريكي املفرتض“يف ظل صعود
قوى دولـية منافـسة “الصني  ،وروسيـا ،واإلحتاد األورويب“وبناءً عـليه ،فإن اهلدف
األساس من القوة الـذكية األمريكية اجلديدة هو الوقوف أمام التحديات التي تأتيها نتيجة
التحوالت يف النظام الدويل(.)15
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ومهام يكن من أمر فـإن القوة ما هي إال تعبـرياً عام بداخل الدول من دينـامية عن طريق
توافرها عىل مبدأ القوة لقيـاس منسوب التحول لدهيا يف اإلبداع والصناعة واالنتشار عىل
األرض قياسـاً بنظريهتا من الـدول األخرى الطموحـة يف الرفع من قدراهتـا االقتصادية
والعسكرية لـتجاوز املرحلة الراهنـة التي تعيشها باالستعـداد للمراحل املقبلة بكل وعي
وعـزم .لكن التساؤل املطروح هـو  :هل القوة مادية أم معنـوية وهل يمكن الفصل بينهام
وعن طريق ماذا من املعايـري واآلليات املتخذة يف هذا السبيل ؟ تُعـرّف القوة أحياناً تعريفاً
فضفاضاً باعتبـارها السبب الذي يؤدي إىل مجيع النتائج يف العالقات الدولية  ،وهي بذلك
ترادف تقريباً مفهوم السببيـة ذاته  .ولعل هذا التعريف الواسع حيد يف الواقع من الفائدة
التحليلـية الستخدام مفهـوم القوة  .وتُعرّف القـوة أيضاً باعـتبارها جممـوع اإلمكانات
املتاحة لدولة مـا  ،التي يمكن تقديرها بمقارنتها باإلمكانات املتاحة للدول األخرى ،غري أن
هـذا التعريف يتطلب تعريفـاً ملفهوم اإلمكانية  .ويتفق دارسـو العالقات الدولية عل تعدد
عنارص القوة (أو اإلمكانيـة) ،وخطأ إعطاء أمهية حاسـمة ألحد عنارص القوة دون غريها.
لكن مفهوم القوة يضيق أحياناً ليشري فقط إىل اإلمكانات العسكرية لدولة ما  ،مضافاً إليها
اإلمـكانات العسكرية حللفائها  ،ويتسع أحيانـاً ليشمل اإلمكانات العسكرية واالقتصادية
والتقنية والدبلوماسية  ،والعوامل اجلغرافية (مثل مساحة الدولة وموقعها وتضاريسها)
والسكانية (مثل عدد السكان ومستواهم الصحي والتعليمي) واملوارد الطبيعية  .وخيتلف
أنصار االجتـاهني  ،التقليدي والبنـيوي ،يف املدرسة الـواقعية عىل حتديـد عنارص القوة .
فالتقليديون يفهمون القوة عىل أهنا مركّب الكيل الذي يضم عنارص مادية ومعنوية  .فللقوة
مكوّنـات عسكرية واقتصادية ،كام أهنا تشمل القدرة عىل تشكيل الرأي العام  ،ويؤكد كار
بوضوح أن القـوة ال تشمل فقط العـنارص املاديـة  ،بل تشمل أيضـاً األفكار واملـشاعر
اإلنسانية  .وقد حـافظ مورغانثو عىل هذا التعـريف الشامل للقوة  ،إذ أشار إىل أن الدول
تسعى إىل إحكام السيطرة عىل القوة بعنارصها املادية واملعنوية عىل وجودها(.)16
ولعل الدولة الوطنية هلا من أبرز األدوار يف هذا السياق ما يقوم عىل أساس القوة ومنطقها
الرئيس يف توجـيه فعاليات املجتمعات من حيث البريوقـراطية والتسيري وجباية الرضائب
وحتقيق األمن واالسـتقرار يف العامل  .هذا ما مل تعمد الـدولة الوطنية عىل حتقيقه بدءًا مع
هناية احلرب الباردة بالرغم من خطـاباهتا املتكررة عرب توايل احلكومات اليمني واليسار ،
اجلـمهوري والديمـقراطي  ،االشرتاكي والليـربايل ...إلخ عىل عروشها بحـيث أن حصيلة
االنتكاسات تفوق حزمة االنتصارات  .ومن هـنا دخلت الدولة وسطاً جديداً بل شكالً من
أشكال العد العكيس غـري املألوف لدهيا من ذي قبل كوهنا باتت يف رصاع مع نفسها خاصة
مع بروز العوملة كتيار كاسح ملا هو غري معتاد مع تغيري يف موازين القوى لصالح املركزية
اهلـرمية التي تـسيطر عىل النـظام الدويل .ومهـام كانت طبيعـة القوة وترتـيبها  ،حسب
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األدوار التي أصبحت تضطلـع هبا يف عامل ما بعـد احلرب الباردة ،وتـوزيعها بني القوى
الرئيسية املشكلّة للـنظام الدويل القائم  ،فإن مفهوم القـوة ما يزال يمثل إحدى املرتكزات
األساسية لتحليل العالقات الدولية  .كام أن مفهوم املصلحة الوطنية ما يزال املفهوم الذي
يتحكّم يف سلوكيات وسياسات الـدول اخلارجية يف ظل تنامي ظاهرة االعتامد  ،مما يعني
أن الواقعية ما تزال قائمة ومهيـمنة عىل العالقات الدولية الراهنة .وما ينبغي القيام به هو
إجـراء بعض التعـديالت والتغيريات عىل مـستوى البنـاء النظري املفـهومايت للـواقعية
فحسب ،وخـاصة يف مـا يتعلق بـوحدة التـحليل املتمـثلة يف الـدولة  ،التـي حتوّلت إىل
املـؤسسات الدولية العـرب –قومية (التكتالت والتجمعـات) بعد تقلّص دور الدولة يف ظل
العوملة  ،وإن كانت األزمة املـالية العاملية لعـام  2008قد أعادت للدولة اعـتبارها  ،بعدما
أصبح املجتمع الدويل يُطال برضورة تدخل الدولة لتسيري االقتصاد العاملي(.)17
إن انتقال الـقوة من الصلبة إىل القـوة احلادة مروراً بالنـاعمة()18فالذكـية كثرياً ما يفرس
اضطراب عامل العالقـات الدولية عىل رأسها النظام الـدويل الذي هو جزءًا منها وهي جزء
منه بحسب الظـروف واملعطيات التي متـر هبا الدول ذاهتـا من فرتة إىل أخرى من خالل
بناءاهتا الـداخلية وإسهاماهتا اخلـارجية يف البيئة الدوليـة  ،األمر الذي يشكل بدوره هذا
املغزى لـروح العالقات الدولـية التي تسيـطر عليها الـدول الكربى دون غريها من خالل
تبـاين النظام الدويل ذاته  .تتشـكل هذه السيطرة عرب البنك العـاملي ومركز صندوق النقد
الدويل ومـركز التجارة العاملـية  .وال خيتلف الواقعيون اجلـدد (البنيويون) عن أسالفهم
الكالسيكيني يف اعتبـار مراكمة القوة غايـة الدولة القصوى  .فحسـابات القوة لدى جون
مريشايمـر هي التي تقود سلوك الدول وتـكيّف رؤيتها لذاهتا وهي الـتي تشكل الطريقة
التي تنـظر هبا كل دولة إىل العامل من حـوهلا  .إن احلفاظ عىل البقاء يف بيـئة عاملية تتسم ،
بنيويـاً  ،باخلطورة وعـدم اليقني  ،حيث التهـديدات باالعتـداء والغزو اخلارجـي قائمة
بـاستمرار  ،حيتم عىل الدولة  ،باعتبارها فـاعالً عقالنياً  ،تأمني قدر كاف من القوة للدفاع
عن وجـودها  .ولكن ،نظراً ألن كل دولـة جتهل حجم القوة التي متـلكها الدول املجاورة ،
وجتهل كذلك نيـة املاسكني بـاحلكم فيها ،فـإن مراكمة املـزيد من القوة  ،خـاصة القوة
العسكرية  ،يصبح شغلـها الشاغل .وبام أن القدرة عىل اكتسـاب القوة ومراكمتها ليست
متساوية  ،ألسـباب موضوعية ،فـإن الدول الكربى هي التي تفرض هـيمنتها عىل النظام
الدويل وعىل القانون الدويل وعىل املؤسسات الدولية(.)19
 -1نـظام توازن القوى :لقـد استمر نظام تـوازن القوي التقليدي قـرابة قرن من عمره
خالل الـفرتة املمتدة ( ) 1914 -1815وذلك مـنذ هزيمـة نابليـون بونابـرت يف معركة
واترلو إىل غاية اندالع احلـرب العاملية األوىل حيث كانت تسـود اهليمنة الربيطانية يف ظل
النظام الدويل التقليدي  . Pax Britannicaعلامً أن اهلرمية الدولية كانت سائدة يف أوروبا
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دون سواها باعتبارها مركز العـامل وثقله احلضاري والسيايس واالقتصادي خاصة بني
دوله القوية آنذاك والتي كانت تشـمل كل من روسيا وبروسيا واملجر وفرنسا وبريطانيا
عىل خالف الدول املنافسـة هلا يف حظريهتا والتي كـانت تقودها اليابـان فضالً عن أملانيا
وروسيا .يتـأتى ذلك من خالل احتضاهنـا احلربني العامليتني األوىل والـثانية عىل التوايل
( )1918-1914و ( )1945-1939دون أن تكــون أرض سالم بني دوهلــا أوالً  ،ثم
لصـالح العامل اخلـارجي ثانـياً  .هذا مـا مل جيعلها فعالً ثقل العـامل ومركزه يف قـبوهلا
احلربني العـامليتني عىل أراضيهـا مما أفقدهـا هذا الوازع العـسكري صيغتهـا وصيفتها
املؤسساتية أمـام الرؤية الويلسونية التي انتقل بمـوجبها النظام الدويل منها إىل الواليات
املتحدة األمـريكية  .إهنا إرث احلـربني العامليتني الـذي خلّف نكوصاً سيـاسياً يف املخيال
االجتامعي والعسكري األورويب ما زالت آثاره مائلة حلد اآلن وبعيداً عن ديارها األصلية
بعدمـا قضى هـذا اخلراب الكبـري عىل ثامنية عقـود من التنمـية وعىل أرواح املاليني من
الضحـايا واملفقودين التي ذهبت هباءً منثوراً  .وعلـيه تبقى أوروبا من هذا الباب خاضعة
للواليات املتحـدة األمريكية دون أن تكـون قوة يف ما بينهـا عدا طموح اإلحتاد األورويب
دون توافره عىل القوة العاملية بأتم معنى الكلمة .
وبـالتايل ممـا هو مالحظ بـوجه أكيد هـو أن أوروبا مل ترتق ومل تـوفق بعد يف جعل من
أراضيهـا أرض سالم حقيقي( )20مع عصبة األمم الـتي تولدت مع هنايـة احلرب العاملية
األوىل بعـدما متخضت عنها هـيئة األمم املتحدة مع هنايـة احلرب العاملية الـثانية  .هذا ما
كانت له فعالً عواقب وخيمة عىل السالم العاملي( )21الذي مل يرتق بعد إىل درجات عالية يف
ظل حتـايل الدولة الوطنية عليه يف قيادهتا للحـروب بالرغم من مناشدهتا للسالم وإياه يف
خطـاباهتـا السيـاسية يف مـا باتت حتـتضنه عىل العكـس من ذلك اهليئـات واجلمعيات
واملنظامت الدولية من خالل الدفاع عنه  .هـذا ما أفضى بالعامل بأن يدخل احلرب الباردة
التي مل تتحول إطالقاً إىل حرب ثالثة فعلية  .ما هي األسباب والدواعي يف ذلك ؟ هل أوروبا
باتت عاجـزة يف قيادهتا للعامل أم أن العامل اخلارجي عىل رأسه الواليات املتحدة األمريكية
هو الذي أفقدها هذا االجتاه بعدما استفادت من جتربتها لكي يسيطر بموجبها عىل العامل؟
 -2نـظام توازن الـرعب  :إن سباق الـتسلح املعلن عنـه حتت نريان احلربني الـعامليتني
السابقتني يف إطار توازن القوى التقليدي بات مدار جدل وخالف بني قواه املعتادة دون أن
تسلك سبيالً آخـراً عدا هذا التـوجه الذي أرمى بثقله عىل هـذا اإلرث العسكري من خالل
توازن الرعب النووي بني أقطاب النظام الدويل .تزامن هذا ما أحداث نكازاكي وهوريشيام
يف  9-6أغسـطس  /آب  1945فضالً عن تفادي حـرب عاملية نـووية ثالثـة بني موسكو
وواشنطن إثر الصواريخ السوفيتية يف جزيرة كوبا عىل مدار  13يوماً خالل الفرتة املمتدة
 28 -14ترشين األول  /أكتوبر  1962لـوال حكمة كل من نيكيتـا خروتشوف وجورج
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كينيدي لدخل العـامل بموجبها ويالت حرب عاملية ثـالثة بكل ما حتمله من املعنى احلريب
للكلمة  .ومـن هنا بات مؤكداً بـأن العامل كان وما زال يتخـبط يف إرثه العسكري أو قريب
مـنه نظراً لعالقات الـدول باحلرب من جهـة ،وأمهية احلرب يف الـسيطرة بمـوجبها ولو
بالتهديـد غري املبارش من أجل إحكام القـبضة الفوالذية عـىل كل من مدخالت وخمرجات
النظام الـدويل (*)  .لكن هذا ما جعل من سبـاق التسلح النووي أن يأخـذ أبعاد اقتصادية
وتكنولوجية يف تطـوير منظومة تـوازن الرعب باجتاه التفـكري يف اسرتاتيجية جادة له ما
يؤهلها بإهناء هذا التنافـس يف الرعب النووي  ،األمر الذي أضفى باضمحالل إيديولوجية
االحتاد السـوفيتي دون إطالق رصاصـة واحدة والتي تتـزامن بانتهـاء احلرب الباردة
بانسحابه منها يف  26كانون األول  /ديسمرب . 1991

(*) تقوم مـدخالت النظام الـدويل بحسب مؤسـسة راند  Randعىل وضع آلـيات تطبيق
الضوابط مثل (التحالفات ،واملعاهدات ،والقواعد غري الرسمية)  ،بينام املخرجات تقوم من
جهتها عىل كل من (سلوك الدول املُقنن مثل السالم العام بالقواعد).
كام قد يعود ذلك إىل التـسلح والتسليح العسكريني بسـبب االقتصاد املتطور والبحث عن
الطاقة وطرق االستثامر يف الصناعة العسكرية خاصة النووية منها حتديداً مما جعلها من
القـوى القائمة يف سيطرهتا عىل النظام الـدويل  .يتأتى ذلك مع خلق أسواق هلا وبمزيد من
االستثامرات العـسكرية للتحكم يف توجيه مـفاعيل السياسة الدولـية عن طريق فوضوية
البيئة املحلية واإلقليمية والعامليـة  .إال أن روح التنافس الدويل مل تعمق بعد لدرجة تفادي
األخطار واملخاطر املحدقة بـالعامل يف ظل انسداد األفق االسرتاتيجي الذي قاب قوسني أو
أدنـى يف ختليص العامل مـن أزماته املستعـصية عن احلل الـذي جعله يميش خـطوة نحو
األمام ويرتاجع خطوتني نحو الوراء بسبب اإلنفاق العسكري اجلنوين للدول  .وللسيطرة
عىل القوة يف املـجال الدويل ،ولكي تصبح أداة غري عاقلـة يف يد املجانني  ،أو وسيلة لتحقيق
رغبات وطـموحات مغامرين يسعون من خالهلـا ألجماد ومهية وإضفاء فلسفات وأفكار
شوفينية تُغرق العامل يف القتل والدمار (واألمثلة يف ذلك كثرية ويشهد هبا التاريخ)؛ قُدمت
حماوالت للعديـد من األفكار ملعاجلة هـذه الظاهرة وجلم استخـدام القوة  ،ومكان أمهها
توازن القوى وبذل اجلـهود إلجياد هذا التوازن  ،الذي عىل الرغم من أمهيته  ،وبخاصة يف
جمال التوازن النووي واتفاقيات الدول الكربى بتخفيض عدد الرؤوس النووية بينها فهو
غري منصف ،وغـري عادل عنـد تطبـيقه عىل الدول غـري النوويـة  ،حيث خيـضع التوازن
العسكري الدويل لقـانون هيمنة الدول الكربى بالنسبة إىل دول العامل الثالث ،وما غايته إال
السيطرة عىل تطلعات بعض الدول الصغرى وحتجيمها عسكرياً  ،ومنعها من الوصول إىل
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مستوى مُعني من التسلح واحلصول عىل قدرات دفاعية متكنها من الدفاع عن سياستها ،
لتتمكن الدول الكـربى املهيمنة ويف أي وقت تشاء  ،من التـدخل وإخضاع الدول الصغرى
الطمـوحة بدعـاوي مكافحـة اإلرهاب أو إسقاط األنـظمة االستـبدادية ومحـاية حقوق
اإلنسان وغريها(.)22
وعليه قـد بات مؤكداً بأن الرعب النووي هو حالة نفسية يمر هبا العامل يف ظل قلة أو غياب
للتضامن الـدويل والتكامل اإلقليمي عىل حد سواء  ،األمـر الذي انعكس سلباً عىل مقدرات
الدول ومرتكزاهتا يف تفـادي كل ما يعيق صفو تقدمهـا وبيشء من العزم والثبات  .إال أن
حالة العامل هـذه تفرس الوضع الدويل وما آل إليه من تصـدع ومتلمل لصالح قواه النافذة
فيه عىل حساب غريها وما النووي إال خـط احرتازي من الزاوية االسرتاتيجية حيث إدارة
الـردع تتوجب قوة معتربة يف ختطي الرعب والرتغيب من التكنولوجيا الراقية إىل الصناعة
العسكرية املتطورة التي وصلها إنسان القرن الواحد والعرشين لكن بعيداً عن دماره بيده
 .ومن يُطرح الـتساؤل التـايل :ما مصري العـامل بالرغـم من تعداد دوله وتنـوع ثقافاته
ومتازج حضـاراته ؟ حتمية أم رضورة ؟ إن هناية الدولة الـوطنية مع اكتساح العوملة ويف
انسداد العامل مع أزماته االقتصادية واملالية املتكررة واملتتالية هي التي أرمت بظالهلا عىل
هـذا املنحي بيشء من اخلوف الراهن والتخوف نحو الغـد .هذا ما حتاول بموجبه موسكو
االستحواذ علـيه نظراً لكوهنـا طرف قوي يف املعادلـة الدولية بـحكم اشرتاكها يف احلرب
الباردة ومـا مدى طموحها يف إعادة الكـرة لقلب موازين القوى لصاحلهـا بالتصعيد نحو
احلرب النوويـة (*) دون أن هتضم انسحـاهبا اخلارجي مـن احلرب الباردة مـن ناحية،
وضعفها من خالل اضمحالل اإليـديولوجية االشرتاكية  /الشـيوعية يف العامل من ناحية
ثانية.
(*) يتضـح هذا ملياً من خالل خروج القـوات اجلوية الروسيـة يف غرب الباسيفيك يف 17
حزيران  /يونيو  2017بعدما حلقت قاذفاهتا من طراز توبوليف  MS95رفقة مقاتالت
سوخري  S35والطائرات لإلنذار املبكر من طراز  A-50بمحاذاة املياه اإلقليمية اليابانية
للتزود بالوقود جواً  -علامً أن اليابان تعد احلليف االسرتاتيجي لواشنطن -بعدما بادرت
املقاتالت اليابانية والكورية اجلنوبية حلرماهنا باملساس باملياه الدولية  .وقد تعود هذه
احلادثة غري املسبوقة بحيث مل تقم هبا روسيا االحتادية من ذي قبل عندما كانت تشمل
االحتاد السوفيتي السابق ؛ إال أهنا تعتقد بأهنا املنافس القوي واملؤثر يف العالقات الدولية
عن طريق توازن الرعب النووي باجتاه السالم العاملي.
ولعل الـسباق التقليـدي يف إطار توازن القـوى هو الذي جـرها إىل التسـلح غري التقليدي
بـاجتاه النووي  :تقـدم أم تراجع؟ اهلدف االسـرتاتيجي األساس من سبـاق التسلح غري
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التقليدي يف عـرص احلرب الباردة  ،هو إقنـاع اخلصم يف اجلهة املقابلـة من معادلة توازن
الرعب النـووي  ،عدم التفكري يف خـيار استعامل ما لـديه من قدرات نوويـة حلل معضلة
رصاعه مع خصمه يف الطرف اآلخر مـن املعادلة عىل مكانة اهليمنـة الكونية  ،فيبادر بشن
احلرب ويأيت عىل مصالح خصـمه االسرتاتيجية  ،مرة واحدة  ،ولـألبد ،هذه هي معادلة
الردع االسرتاتيجي يف نظام توازن الرعب النووي  .رعب متبادل بني أقطاب النظام الدويل
النووي من احتامل نشـوب مواجهة نووية مبارشة وغري مبارشة  ..ولو عن طريق اخلطأ .
هلذا سُمي النظام الـدويل الذي استمر منذ هناية احلرب الكـونية الثانية وحتى اهنيار أحد
قطبيه الـرئيسيني (االحتـاد السوفيتـي) بداية تسعـينيات القرن املـايض ،بعهد  :احلرب
الباردة  ،بمعنى  :أن امتالك السالح النووي لدى قطبي نظام احلرب الباردة  ،ال يمنع بتاتاً
استمـرار حركة الرصاع بينهام  ،بقـدر ما يمنع احتامل اندالع املـواجهة املبارشة بينهام ،
لتصبح مواجهة ساخنة حمتمل أن تتطور إىل حرب عاملية ثالثة (نووية هذه املرة)  ،احلرب
النووية  ،إذن  :ال يمكن ألحد طريف معادلة توازن الرعب النووي أن يغامر بشنها  ،دون أن
جيازف بفنائه هو  ...ويف أفضل األحوال  ،إذا مـا ظن أنه سيكسبها  ،لن جيد عاملاً يستحق
أن هييمن عليه (.)23
إهنا احلرب النـووية املقبلة احتامالً ليدخل العامل بموجبها عهداً جديداً حال اندالعها بحكم
ما وصله العـامل من تطورات إجيابية وردات سلبيـة عىل حد سواء بعدما جعلته يف مفرتق
الطرق نتيجة استيـائه املبارش والالمرشوط يف كنف البحث عم قيم وأفكار ومبادئ جديدة
إذ تُدشن لعهـد جديد قـد حيتاجـه العامل وهو يـرتقب مساره الـذي أوقع فيه نفسه مع
احلربني العامليتني دون أن يبتعد أو تُبعده من مهالك حرب نووية مُدمرة عىل األبواب  .لكن
غياب السالم العـاملي املنشود يف ظل ضعف الدول الوطنـية أمام البحث عن مصادر القوة
عن طريق احلرب واحلرب النووية كثرياً ما بـات يضفي ثمة عىل النظام الدويل نفسه خلل
بنيوي وهيكيل كنتاج هلذه الدول الوطنية وامتداد هلا يف إرساء سلطته العليا ومنها يقتبس
رشعيته اهلرمية(*).

(*) تعود االسرتاتـيجية الروسـية غري التقليـدية التي بـادر هبا الرئيـس فالديمري بوتني
باحلديث عن منظومة صواريخ الشيطان (RS-28 Sarmat) 2؛ أي تلك املجنحة واملوجهة
كعابرات للقارات لكنها مزودة بقوة هائلة من الوقود النووي الصلب الذي يتجاوز رسعة
الصوت بعرشين مرة ،فضالً عن حوزهتا عىل صواريخ ذات رؤوس نووية بحيث تبلغ
وزن الواحدة منها  1.2من املواد النووية ذات الرسعة الشديدة االنفجار والتي تبلغ مداها
 16ألف كلم ويمكن استخدامها من صوامع حتت األرض  .هذا إىل جانب توافرها عىل
منصات متحركة من عيار ( MZKT-7922) .وعليه فقد طور اجليش الرويس بموازاة ذلك
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طائرات رشاعية بوترية رسيعة من  7إىل  12مرة والتي هلا من القدرة عىل املناورة دون
اكتشافها من منظومات رادارية غربية بحسب السلطات العسكرية الروسية والتي
بحوزهتا حوايل  101صاروخ منها جاهز للعمل والذي بإمكانه أن يتطور إىل غاية 2021
ملهامجة الواليات املتحدة شامالً وجنوباً .
وقـد يشكل كل مـن احلرب والسالم وجهـان لعملة واحـدة بحيث أن األوىل تفـرس حالة
الفوضى الـسائدة بينام الـسالم هو إيقاف هلذا الـسيناريو الـدامي عن طريق التفاوض
والتعاون والرشاكة  .علامً أن السالم مهام يكن فهو نسبي واحلرب حمتملة يف كل األوقات
وما بينهام يرتنح العامل بني البحث عن السلم واألمن الدوليني من جهة  ،والسيطرة والقوة
من جهة أخـرى  .هذا ما رصح به أحد حصـون قالع الواقعية اهلجوميـة هنري كيسنجر
مؤخراً يف بعض القنوات العـاملية بالرغم من تقدم سنه الطاعن وهو عىل وشك مغادرة هذا
العامل برتكه ناراً وخراباً من ورائه عىل أن احلرب العاملية الثالثة عىل وشك اندالع رشارهتا
يف القريب العاجل بحسب ختميناته ومزاعمه الشخصية .
 -3آفاق النظام الدويل
تسعى الواليات املتحدة األمريكية من موقع قوهتا املتعددة األطراف يف الداخل واملمتدة إىل
اخلارج من جهة ،وصـاحبة الفوز باحلرب الباردة مـن جهة أخرى بأن تقم سياستها عىل
اهليمنة عىل العـامل جمدداً يف ظل اكتـساح تيار الـعوملة املتـزامن مع الثورة املعلـوماتية
واالتصاالتـية التي باتت تشكل أحـد وجوه هذا العامل اجلديـد  .علامً أن الواليات املتحدة
األمريكية ما دامت هي الفائز القوي يف املعـادلة عىل عكس االحتاد السوفيتي اخلارس فيها
والذي تراجع تراجعاً ملحوظاً يف العـديد من القطاعات واألنشطة بعدما دخل عهد التفتيت
لدوله عىل رأسها يوغسالفيا السابقة إىل العديد من الدويالت أخذاً بعني االعتبار ما آل إليه
الوضع العريب خاصـة عىل رأسه العراق كتجربة أولية لتعمـيم هذا السيناريو بل فرضه
بالقوة العـسكرية عىل اخلريطة الرشق األوسط  .ومن هـنا تتجىل تبعات النظام الدويل من
خالل ما ورثه إبان احلربني العامليتني فضالً عـن احلرب الباردة وما يليها من تطورات يف
املستقبل املنظـور خاصة بعد جميء دونالد تـرامب عىل رأس البيت البيض  .كام تعد هذه
الفرتة من املحطات الرئيسية من الزاوية االسرتاتيجية بل جيو اسرتاجتية التي تسعى من
ورائها الواليات املتحدة األمريكـية عقب احلرب الباردة إىل توسيع هذه اهليمنة عىل العامل
بمفردها وبـدون منازع  .ومن بني اجلـيوب التي تسعـى من ورائها فرض هـذه اهليمنة
بـاسم القطبية األحاديـة بحيث نجدها يف كل من أفغـانستان والعراق ولـيبيا أو فشلها يف
إدارة امللفـات املتعلقة بكل من إيران وكوريـا الشاملية وسورية وأوكـرانيا وغريها.بعدما
كان هلا موطأ قدم فيها أو أن تطمح يف إدارة ملفاهتا هي األخرى .
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ومن هنا تتضح الصورة جلياً يف رحاب النظام الدويل الذي ما فتئ أن يمر بيشء من األزمة
بل مجلة من األزمات املتعـددة األوجه  ،األمر الذي جعل من التنافـس الدويل أن يأخذ ثمة
أبعـاد جديدة بـاسمه وذلك ليس فقـط يف مرحلة العـد العكيس فحسـب ،بل تراجع الدول
وإضعافها وتناثرها أمام القوة األمريكية التي دخلت بدورها يف مرحلة غري مستقرة إن مل
تكن مهددة هلا خـاصة بعد جميء دونالد ترامب عىل قيـادهتا  :تطور أم انتكاسة ؟ بيد أن
التنافس الـدويل هذا بات يئن حتت الـرصاع الدويل والتضامـن الدويل عىل حد سواء دون
التـوصل إىل سقف معاملتي رصني يأخذ بتالبيب األمـور ما يعطي الدفع احلسن للوضع
الدويل بـدخوله التنافـس املفتوح وليس املنغلـق (املُقيّد والنسبي) مع الـدول الناشئة عىل
رأسهـا كل من الصني واهلند واليابان واإلحتاد األورويب وروسيـا وماليزيا واندونيسيا
والربازيل وجنوب أفريقيا ...إلخ مما بات يفرض حتالفات وهتديدات يف آن واحد بعدما تم
إضعاف للدولـة الوطنية عـن طريق األزمات االقتصـادية واملاليـة يف العامل ومن داخلها
فضالً عن اإلرهاب الدويل الذي بات يُقوض من مضاجع هذه الدول الوطنية .
إن اخلالف الـواقع بني الواليات املتحـدة األمريكية وبـاقي الدول الناشـئة األخرى يقوم
حول مركزية العـامل باالستحواذ عليها عن طـريق النفوذ والوالءات وربح األسواق لكن
هذا ما ال ترضى به الواليات املتحدة األمريكيـة باعتبارها املستفيد من هذا الوضع الدويل
كوهنا كانت طرفاً فيه إن مل تـعتقد بأن مركز هيئة األمم املتحدة عىل تراهبا يعد ملكاً هلا يف
نيويورك  .يف املقابل  ،فـإن خريطة النظام الدويل اجلديـد ال حتول دون تطوير إطار جديد
لذلك النظام  .فاألحادية القطبيـة التي وجدت لفرتة حمدودة بعد عام  ،1991والتي كانت
تبدو أبسط من الناحـية النظرية  ،أرهقت الواليات املتحدة التي كانت تبدو ،أو ترغب يف أن
تكون قطبـاً واحداً  .والثنائـية القطبية كـانت تبدو مستقـرة قبل عام  ،1991ولكنها  ،يف
الـوقت ذاته  ،ظلت حمفوفـة باملخاطـر  ،من جهة أخرى  ،فـإن القوى الدوليـة الصاعدة
اجلديدة لـدهيا مصلحة كبرية يف احلفاظ عىل نظام مفتوح قائم عىل قواعد متفق عليها  ،عىل
األقل يف املجـال غري االسرتاتيجي  ،مثل قـواعد حريـة التجارة  ،واالستـثامر  ،والتشارك
املعلومايت(.)24
عىل ضوء هذه املـعطيات األوليـة يمكن القول بـأن النظام الـدويل بات يف مغبـة من أمره
باعتباره دخل نفقاً مظلامً ال عىل أسـاس تعدد القطبية من الثنـائية إىل األوىل فالتعددية أو
الالقطـبية فحسب  ،بل يف ما ال يدع جماالً للشـك بأنه يمر بمخاض عسري مل يألفه من ذي
قبل( .)25وعليه فإن مل يعد هذا تنـاقضاً صارخاً يف احلالة العـكسية من األوىل إىل الثنائية
فالتعددية بحيث بات حيمل هذا املسار خياراً صعباً يف ما يفرس طبيعة االنتقال من فرتة إىل
أخـرى إذ بات يطرح مجلة من التـساؤالت العديدة واملضايقـات الكبرية بني الدول نفسها
دون أن تتـوصل إىل ختطي إرث احلرب باجتاه السالم نـظراً ملا صنعته القوى الكربى من
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بيئـة دولية أقل ما يُقـال عنها كوهنـا تعج بالفوضـى العارمة( : )26كـاألمن املعلومايت ،
وانتـشار املخدرات  ،واهلجرة غـري الرشعية  ،واالجتار بـاألعضاء البرشيـة ،والقرصنة ،
واإلرهاب الدويل فضالً عن املعوقـات الطبيعية واملناخية والـبيئية كاالنحباس احلراري ،
وتلوث البيئة  ،والتصحر ،وقلة ماء الرشب ...إلخ.
ومـن األمهية بمكـان فإن القطبـية األحاديـة تؤسسـها أحداث أيلـول  /سبتمرب 2001
كـ“رشعية اسرتاتيجية“ عن طـريق احتكار (جملس األمن  ،والفيتو وحلف الناتو) بحكم
ما زال يُطـرح من زوايا خمتـلفة وكأن اهلـرمية الـدولية سـتبقى إىل وقت آخـر لصالح
واشنطـن بالرغم من اعتقاد األمـريكيني أنفسهم خاصة الـطبقة املثقفة والعلامء واخلرباء
وصناع القرار بإيامهنم املطلق بأن العامل بات منذ األزل خيضع إىل التسلسل اهلرمي بدءً
مـن الضعف إىل القـمة فـاالنحدار .وذلـك ألن الدول ختـضع إىل منطـق الداخل ؛ أي إىل
مكونات السياسـة الداخلية لكي تتموضع بموجبها يف الـسياسة اخلارجية التي يصوغها
النظام الدويل يف قوالب جاهـزة ختدم سلطته العليا باسم النـظام الدويل  .القوة األمريكية
تتأكد يف اخلارج منذ زوال النسق السوفيـتي فضالً عن تدابري التدخل يف مناطق النزاعات
التي شـهدها الرشق –الـغرب .لكن هذه القـوة غري معتدلـة وتبقى خاضعـة لضغوطات
السياسة الداخلية(.)27
هذا ما بـاتت ختشاه واشنطن من نقـل الثقل العاملي منها إىل العهـد األسيوي( )28بتزاحم
جيوبوليتيكي رهيب لكنه خمتلف اجلبهات واالجتاهات من روسيا إىل الصني  ،ومن اهلند
إىل اليـابان ومن ماليـزيا إىل اندونيسـيا  ،ومن كوريا اجلـنوبية إىل كوريـا الشاملية ومن
شنغهـاي إىل تايوان  .فـالرصاع ما زال مل يعـرف بوصلته النهـائية نظـراً ملا حيمله من
رهانـات وحتديات  ،األمـر الذي انعكس سلـباً عىل املجال النـووي بالتهديـد املبارش عرب
روسيا كطـرف فاعل يف املعادلة الدولية مع إدخال قوى وفواعل عاملية وإقليمية وحملية يف
الرصاع  .إن الواليات املتحـدة وروسيا والصني ،عىل املستـوى العاملي  ،ودول مثل إيران
وتركيـا وإرسائيل واهلنـد وغرهـا  ،عىل املستـوى اإلقليمـي  ،وقوى متثـل دولة  ،مثل
التنظيامت اإلرهابية  ،وتنظيامت جهادية وحركات مقاومة وغريها  ،عىل املستوى املحيل أو
العـابر للحدود اإلقليميـة  ،وكيانات تصـارع من أجل الظهور بمرتـبة دولة ،مثل األكراد
وغريهم  ،كلها قوى حية ،تتجه إىل التعـامل ليس مع األنامط التقليدية للرصاعات الدولية :
تقـاطع إرادات بني الدول  ،يـدفعها يف أحيـان إىل اعتامد اسرتاتـيجيات تـوظيف املوارد
واستخدام املواجهة ،فتلك االسرتاتيجيـات ال يمكن أن تصلح يف عامل اليوم ؛ فأي مواجهة
تقليـدية حمسومة نتائجهـا ملن يملك قوة عسكرية أكرب  ،إنـام احلديث هو كيفية التأثري يف
إرادة الطرف اآلخر الذي يستهدف يف عالقات الرصاع(.)29
وعليه يؤكد التقرير الصادر عن جملس األمن القومي (االستخبارات األمريكية) يف كانون
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األول /نوفمرب  2008ويف إطار رصـد للتوجهات العـاملية والدوليـة  ،ونقاشه للتحوالت
التي حتدث يف النظام الدويل حتى عام  2025إىل عدة تغريات اسرتاتيجية  ،تزيد من فرص
تنامي القـوى الصاعدة والراغـبة يف العودة ملامرسة دور دويل  ،يتـناسب مع تزايد حجم
مصـاحلها وقدراهتا ونوايـاها كذلك .وأبرز املؤرشات الـواردة فيه  ،أن النظام الدويل غري
مستقر بسبب نزوع الدول حلـالة بروز سيايس واقتصادي  ،وحتول القوة املؤثرة الشأن
الدويل من الغرب إىل الرشق  .فالتحوالت يف جماالت حيوية كالطاقة والرصاع عىل املوارد ،
وتنـامي القوة االقتصادية املحركة لتفعيل القدرات الـعسكرية والتي بدورها تفرس جزئياً
بروز وأفـول القوى املختلفة حسب بول كينيـدي ،والتغريات اجليوسياسية  ،والرصاعات
واإلرهاب  ،واالنتشار النووي  ،كل ذلك سيدفع بالواليات املتحدة لتجد نفسها واحدة من
بني عـدة العبني أو فاعلني عىل املـرسح الدويل  .وهذا مـا أكده الرئيـس األمريكي (بوش)
عنـدما رصح يف عام  2006قائال“الشـعب األمريكي بحاجة أن يعـرف أننا نعيش يف عامل
خطر“ وبالتايل فالقوى الغربـية الصاعدة للمسؤولية والدور يف إدارة الشأن الدويل  .فإذا
كانت القـوى العظمى حتـكم النظام املـايل واالقتصادي العـاملي  ،فإن االقتـصاد العاملي
سـيكون متعدد مما يعني إعـادة توزيع القدرات املالية واالقـتصادية بني تلك القوى  .ويف
هذا السـياق ستكـون الصني  ،واهلنـد  ،واليابـان  ،وعودة روسـيا وتنـامي االنخراط
الدبلومايس واالقتصـادي هلذه القوى هي أبرز معامل العـرص القادم للقوى الصاعدة عىل
املرسح الدويل(.)30
بيد أن روسيـا (*) كخصم اسرتاجتي بـامتياز للـواليات املتحـدة األمريكـية بحكم إرثه
العـسكري املتـوارث وهتديـداته املبارشة بـالنووي فـإنه أقل ما يُقـال عنه اقتصـادياً
وتكنولوجياً من أجل ضامن منافسته املفتوحة للعمالق األمريكي عدا التسلح النووي التي
ختضع له الـرتسانة الروسية  .ومن هنا فإن قلة حظوظ روسيا عدا الردع النووي مقارنة
بالدول الناشئة التي هبا اقتصاد متطور وتكنولوجيا رائدة يف تفكيك هذه القطبية األحادية
بحيث تبقى نسبية نظراً العتقادها الدوغامئي بأهنا تواصل حلد اآلن احلرب الباردة دون
توافـر الرشوط واآلليات يف التخلـص من عقد املايض اإليـديولوجي بـاجتاه االستثامر يف
املستقبل التـكنولوجي واالقتصـادي بام يعطيها قوة الـداخل وغلبة اخلارج  .كام اتضح
برسعة أن روسيا ليست يف الواقع “قوة عظمى“باملعنى الكامل للكلمة وإنام أقرب إىل دولة
نامية ذات قدرة عسكرية متطورة .

(*) تتزعم هذه األخرية تنافس رشس يف حفظ عوامل التوازن يف العامل من طريق االستثامر
عرب أسعار النفط بعدما أسهمت يف الرفع من الناتج القومي لدهيا إىل حوايل  2100مليون
دوالر عام  ، 2015والذي يتمشى مع اإلنفاق العسكري خالل نفس الفرتة ب 67مليار
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دوالر أمريكي مع تطوير ملنشآهتا العسكرية بواسطة البحث والتطوير للمعدات احلربية .
أما بخصوص الصني فإن هبا ناتج قومي يقدر خالل نفس الفرتة  ،والذي يتعدى حدود
 4.6تريليون دوالر مع إنفاق عسكري يقدر ب  97مليار دوالر أمريكي خالل نفس القرتة
مع تطوير ملعداهتا العسكرية عن طريق الصناعات النووية فضالً عن توسيع قاعدة
الصناعات اجلوية والبحرية  .يتجىل هذا واضحاً من خالل نرش هلذه القوات يف بحر
الصني  .أما اإلحتاد األورويب الذي يعد حمسوباً عىل الواليات املتحدة األمريكية باعتبار
أن جل أعضاؤه يف حلف الناتو وهو حليفها االسرتاتيجي بامتياز إىل جانب اليابان الذي
يطمح بدعم من الواليات املتحدة األمريكية إىل توطيد دعائم األمن اإلقليمي يف رشق آسيا.
لقد كـانت روسيا  ،بمعنى آخـر ،تفتقر إىل القوة االقتصـادية والسياسيـة والثقافية التي
يمكن أن جتعلـها قوة عـظمى حقـيقية يف العـامل  .وباستـثناء األسلحـة فهي ال تنتج أي
منتجات دولية أخرى يريدها العامل كاألزياء أو األغذية أو املالبس أو املوسيقى  .لقد كانت
بلداً ال يـطيق العيش فيه بسـبب الغذاء السيئ وظـروف احلياة السيئـة والكبت السيايس
الكبري  .والناس ال تـذهب إىل روسيا لقضـاء العطالت أو التعليم إال إذا مل تـوفر بدائل يف
الغرب  .إال أن روسيـا حافظت عىل صورة “الـقوة العظمى“بفـضل امتالكها القدرة عىل
تدمري الغرب بـواسطة قوهتـا النووية  .إن قـوة روسيا االقتـصادية اليـوم ال تزيد عن
مستوى قـوة سنغافورة (وإذا كـانت هناك“قـوة عظمى“ثـانية حقيقيـة يف العامل فهي
اإلحتاد األورويب الذي يملـك كل عنارص القوة العظمـى تقريباً  ،االقتصـادية والثقافية ،
باستثناء ضعفه العسكري النسبي مقارنة مع الواليات املتحدة األمريكية) (.)31
إن عالقة الرشق بالغرب ما زالت مـاثلة للعيان بتشنجاهتـا وتعقيداهتا التارخيية دون أن
تتخىل عن عقـد املايض وأن تتفتح ملـا هو خري للـدول وآمال املجتـمعات باجتـاه املستقبل
املنـظور بحيـث أن البناء الـدولوي مـا زال ينقصه يشء يف احلكم الـرشيد مـا يبعث عىل
الرشادة العاملية باجتاه البيئة الدولية عرب التصورات واملامرسات والتفاعالت مع القضايا
املصريية املطروحة للمعـاجلة والتي متس الرهان العاملي بدءً من دوله املركزية  .هذا ما مل
تنعم يف ظله املنطقة العربية كمنطقة مهددة منذ أكثر يف أي مضى مع غزو العراق  ،وتراجع
سوريـة  ،وحتطيم اليمن  ،واإلغـارة عىل ليبيا  ،أما املـنطقة اإلسالمية فـإهنا معزولة مع
إيران أوالً بسبـب مرشوعها النووي بعد املصادقـة عليه يف عهد باراك أوباما عام ، 2015
وإلغائه مع دونالـد ترامب يف  8أيار  /مايـو  ، 2018ثم مع تركياً ثـانياً مع الطيب رجب
أردوغان وفشـل اإلطاحة به وإدخاله يف حرب اقتصادية بسبب تراجع اللرية الرتكية كونه
حمسوب عىل التيـار اإلسالموي بعدما نجـح يف نقل تركيا إىل الصفـوف األوىل عاملياً من
الناحية االقتـصادية بغية عدم اإلسهام يف نمـوذج عريب  -إسالمي ناجح عدا إغراقها يف
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التخلف السـيايس بالداخل والتـبعية االقتصاديـة للخارج  .يتزامـن هذا مع نقل للسفارة
األمريكية من القدس إيل تل أبـيب يف  6شباط  /فيفري  2018للنيل من املـشاعر العربية
واإلسالمية يف العامل لصالح إرسائيل .
وهنا نتوصل إىل ما ييل:
 -1يمكن نقل الرصاع من اهلـرمية الدوليـة إىل املناطق اإلقليميـة عرب احلروب بالـوكالة
هبدف اإلبقاء عىل الـوضع الراهن  Statut quoإىل أجل غري مـسمى بسبـب متاطل القوى
الدولية عىل فك قيود هذه العزلة اجليـو سياسية للدول ربام يعود األمر لصاحلها مع نقل
عدواهـا باجتاه املـناطق األخرى بـمزيد من الـرصاعات اإلقليميـة يف املحيط ويف القارات
اخلمس (الـصني مع آسيا ،جنـوب أفريقيـا مع كل من شامل أفريقـيا والرشق األوسط ،
روسيا مع القوقاز والبـلقان  ،القارة األمريكية مع الـربازيل  ،اليابان مع رشق آسيا) بدل
املركـز خاصة مع خلق نامذج حية يف كل من الرشق األوسط وأفـريقيا أو أمريكا الالتينية
حتديداً من أجل توجيه األنظار إليها بام خيدم مصاحلها احليوية.
 -2تعطيل القوى الناشئة بالرغم من أمهيتها القصوى يف أمن واستقرار العامل ؛ إال أنه من
غري مرغوب فيها بالرغم من دعاوي العوملة املتعوملة بانتشار التواصل ؛ إال أن هذا التصور
يبقـى نسبي عىل أرض الـواقع بجر النظـم اإلقليمية إىل تـشنجات ونزاعـات يف عالقاهتا
اخلارجـية من أجل اسـتدامتهـا أكثر قـدر اإلمكان يف ظل األزمـة املاليـة واالقتصـادية
والتنافس النووي وانتشار اإلرهاب الدويل هبدف التقليل من التأثري عىل املكانة الدولية عرب
رموزها املعتادة .
وغني عن البيان فإن طبيعة النقلـة النوعية هاته باتت صعبة االحتامالت وشاقة التكهنات
يف باب االسرتاتيجـية العاملية خاصة يف عامل معـومل لكنه أكثر خطورة عىل مساره( )32من
خالل انـتشار احلروب بالنيابـة والتي قد تكون مُهلكة ومُكلـفة للداخل ومعرضة للخارج
ألسـوء التهديـدات والتداعيـات يف ما ال حيفظ طـابع القوة الـسياسـية ألنظـمة احلكم
الـديمقراطية للـتخلص من كل هذه الشـوائب والنقائص يف العـامل وما آلت إليه األوضاع
السيـاسية واالقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة والبيئيـة ...إلخ من خالل نقل عدوى
النزاعات الدولية إىل الرصاعات اإلقليميـة حفاظاً عىل النظام الدويل السائد مع اهنيار كامل
للـقيم واألفكار واملبـادئ يف ظل التصورات واملـامرسات واملعامـالت بني الدول  ،األفراد
والرشكات املتـعددة اجلنسيـات  .إن العامل يتجه نـحو عامل متعـدد األقطاب  ،وربام أقل
باجتاه عامل الالقطبية إذا ما وصل االنتشـار النووي فيه إىل مرحلة ال تستطيع فيه الدول
الـكربى أن تضبط تفاعـالت النظام الدويل  ،عىل مـدى العقد املقبل  .أما بـعده  ،فإن العامل
سيـنفتح عىل تعددية قطبيـة واسعة من دون احلاجة إىل امتالك الـسالح النووي ؛ فالقوة
تغريّت يف مـعناها ،وصارت تركز عىل االقتـصاد والتكنولوجيا واملعـرفة  ،أكثر مما تركز
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عىل القوة العسكرية .كام أن الدول أضعفت يف عامل ينفتح عىل مؤسسات العوملة والعاملية ،
كصندوق النقد والبنك الدوليني  ،ومنظـمة التجارة العاملية  ،واحتامالت التوسع بعضوية
األمن ليكون أقرب إىل احلكومـة العاملية  ،واملحكمة اجلنائيـة الدولية  ،والرشكات املتعددة
اجلنسيات  ...أي أننـا هنا أمام عـامل تتملك الواليـات املتحدة فيه عـوامل قوة قادرة عىل
إحداث حسم عاملي  ،إنام يمكنها التأثري واملشاركة يف إدارة األحداث العاملية ،واالنتصار يف
حروب ورصاعات إقليمية حمـدودة  ،ويمكن فيها أيضاً كبح الـواليات املتحدة إىل مرحلة
العجز عن إدارة األحداث أو التعامل هبا(.)33
هذا يف وقت تشتـد فيه الرصاعات اإلقليمـية أكثر من املركـز اهلرمي والعكس صحيح مع
إدخال مناطق وجهات يف العـامل إىل توترات صعبة ونزاعات دمـوية حادة كامتداد حلرب
نـووية مقبلة أو تعطيلها من خالل نرش املزيد من هـذه احلروب اهلامشية بالوكالة يف حال
تعذر انـتشار املعرفة  ،وقلة االستثامر  ،وتراجع اإلنتـاجية وتدهور االقتصاد العاملي عىل
مر األزمات املالـية والنقدية بحيث أن العوملـة باتت يف حرية من أمرها دون أن حتافظ عىل
وزهنا اخلـاص بل الفاعل بإعطـائها النفس املوايت هلـا بام يضمن هلا بنـاء واجهة عاملية
بطرق جديدة وجادة إلخراج العامل من ورطته التارخيية التي يتخبط فيها .
خامتة :
ال يمـكن املراهنة عىل نظـام دويل فتي إن مل تسهم فيه الـدول مجيعها بجد وعىل اختالف
مستوياهتا واجتاهاهتا ومن كامل الزوايا واألبعاد بام يضمن االستقرار واألمن من جهة،
والنمو والتـنمية من جهة أخرى يف العامل  .لكن يف ظل ضـعف الدولة الوطنية يف العامل مع
بروز فواعل مـناهضة هلا أو بـام يُعرف بالفواعل مـا فوق القوميات كـالفرد ،والسوق ،
واملنظامت احلكوميـة وغري احلكومية  ،والـرشكات املتعددة اجلنسـيات واملجتمع العاملي
...إلخ ،األمـر الذي عجل دون شـك بالثقل العـاملي بسهـولة من أوروبـا أوالً ،ثم عطله يف
الواليات املتحدة األمريكية ثانياً  ،ثم أوقع به باجتاه القارة اآلسيوية ثالثاً  .ومن هنا تكمن
اخلطورة املحدقة بالنظام الدويل يف حال تعطله من إضعافه من الداخل مما سينعكس سلباً
عىل قـدرات الدول ذاهتا خـاصة الفجة أو الـرخوة منها حتـديداً بام يضـمن استمراريته
والتدخـل يف شؤوهنا من قبل الدول القوية  /الكربى بينام نجد االنكسار حليف الدول غري
القوية  /الضعيفة ما ينبأ بالنذر العظام يف تاريخ البرشية  .وعليه ختلص هذه الدراسة إىل
االستنتاجات التالية :
 -1إن العامل ختطى مفهوم القوة الكالسيكي يف بعـدها العسكري املبارش وبتأثري من قبل
عوامل متعـددة أبرزها التكنـولوجيا واملعرفـة واالقتصاد الرقـمي وغريه يف ظل القطبية
األحادية مما أسهم يف تطوير النظام الدويل بشكل ملحوظ مع إفشاله يف نفس الوقت .
 -2رضورة البحـث عن قيم وأفـكار ومبـادئ أخرى حتكـم العامل جمـدداً ألنه معرض
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لألخطار واملخاطر أكثر  .لذا فـهو بحاجة ماسة إليها بحكم أن ما عرفه من ذي قبل مل يعد
يف اخلدمة أصـالً وأساساً بحكم فشل الدولة الـوطنية التي ترعرع بمـوجبها منذ معاهدة
واستفاليـا عام  1684وهو حيتـاج اآلن إىل غريها لضامن سري تـواصله ورس تواجده يف
السريورة التارخيية.
 -3تطـور العامل ومعه النظام الدويل باجتاه العاملـية بعدما بات حمل جدل دون أن يتوافر
عىل القوة الكـيفية وليس عىل القوة الكـمية يف جتاوز نقاط ضعفه ككـناية عن ضعف حيز
املناورة لـديه الذي بحـوزته بحيث أن ضعـف الدولة الـوطنية وهـشاشتهـا عن طريق
(االضطرابات واالعتصامات يف الشامل واحلروب األهلية يف اجلنوب) مقابل اكتساح تيار
العوملة املعمورة قـاطبة ؛ إال أن العامل بات يمـر بمخاض عسري ؛ أي بمعنـى هناية الدولة
الوطنية جلب بروز العوملة لصالـح قوى نافذة يف سلطة القرار العاملي دون االستفادة من
أثر هذه األخرية منذ نشأهتا وما حققته عرب مسارها التارخيي حتى اآلن .
 -4االبتعاد أكثر عن مناطق القوى النافذة يف سلطة القرار العاملي حيث الرصاعات الدولية
عىل أشدها يف املنـاطق اإلقليمية بـدهلا بمزيد مـن تقوية قوهتـا العسكرية لـدهيا وكأهنا
أصبحت ميـدان للتجارب العسكـرية بإذكاء احلـروب فيها وأسواق لتـرصيف مبيعاهتا
التجارية هبا يف نفس الوقت.
 -5املنطقـة العربية من املنـاطق األكثر تأثراً بل تـزامحاً تآمرياً يف الـعامل من قبل أعدائها
لرضهبا من الداخل بحكم أن مسلسل اإلضعاف مل هيدأ له بال خاصة بعد أحداث أيلول /
سبتمـرب  2001بمزيد من التقسيـم والتفتيت والتجزئة  .وبام أن هـذه املنطقة العربية مل
تدخل العامل بصدر رحب وبكامل قواها الفعالة ؛ إذ حاول هذا األخري أن يأيت إىل أراضيها
جمدداً لكن بأسلوب جديد ومغاير للعهد األورويب واملتمثل يف الغزو األمريكي للعراق عىل
سبيل املثال.
 -6الـرصاع اهلرمي القطبي سيمـدد من عمر بقاء الـنظام الدويل الذي هـو يف حالة ترقب
قصوى دون انسحـاب الواليات املتحدة األمريكية منه بسهولة وال بدخوله من قبل الدول
الـناشئة  .ومن هنا سينعكس هذا إقليمياً عىل متـديد الرصاعات وتعميقها يف النظم الفرعية
لضامن وجوده بشكل انتقايل دون توافـره عىل ختليصه ال من القطبية األحادية وال قبول
التعددية القطبية .
 -7املـنطقة العربية عىل رأسها الرشق األوسط ستكون مرتعاً هلذه التحوالت يف استقطاب
هلذه القوة من خالل إخفاقات النظام الـدويل مما سيعود هبا إىل االنجراف حوهلا خارجياً
واالنغالق عىل نفسهـا داخلياً ك  -مصـدر للعنف والعنف املضـاد  -ما مل تتوافـر لدهيا
املنـاعة واحلصانة والنضج والكيـفية يف التخلص مما تعانيه بحكـم جتربتها التي قطعتها
مـنذ عقود بدءًا من اسـتقالهلا الوطني إىل اليـوم رشيطة أن تكون يف املـستوى املطلوب يف
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اإلسهـام يف بناء هذا العامل دون التفرج عليه  .ولعل هذه النقطة الرئيسية هي التي أفاضت
الكأس بشأهنـا كوهنا ما زال يُنـظر إليها من خارجهـا ما مل تعالج بالكيفـية املطلوبة من
داخلها يف بناء قوهتا الداخلية .
ويف اخلتام يمكن القول بأن النـظام الدويل هو صنيع القوى النافذة يف سلطة القرار العاملي
وهو يتشكل ليتقوى هبا أو يضعف يف حال رصاعها عىل مراتب النفوذ والسلطة والوالءات
خـاصة يف جمال افتقـاده للعدالة يف قـضاياه املطـروحة ليزداد من ثـم ضعفاً بخصوص
الرشعيـة الدوليـة التي تسـتند عليهـا قواعده اإللـزامية  .إال أن عـامل القطبيـة األحادية
كخاصـية ينفرد هبا النظام الدويل أضحت منـطلق التنافس الدويل املفتوح يف املركز وحمل
التناحر املنغلق يف األطـراف بعيداً عنه لكن بمزيـد من الرصاعات اإلقليميـة الغالبة هبدف
تعميق هلذه القطبية األحادية والتخلص من التعددية القطبية أو تأخريها ألجل غري مسمى
مما سـيمدد من عمره أكثر لكن مع كثرة املآيس اإلنسانية واألزمات االقتصادية واحلروب
الالمتاثلية واهلجينة كانعكاس له ورداً عليه يف عامل الغد.
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