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مقدمة
بروز  الدولة  منذ  الدولية  العالقات  تفاعالت  عن  الدولي  ظاهرة   الصراع  تنفصل  لم 
بل  اتفاقية  «وســتــفــالــيــا»،  بعد  دولـــي  تنظيم  أول  وتبلور  عــشــر،  السابع  الــقــرن  فــي  القومية 
تدخلت  فقد  الــدولــي،  شكل  النظام  في  الرئيسي  المؤثر  تمثل  الدولية  الصراعات  ظلت 
خطر  مــن  ــا  أوروبـ عــن  للدفاع  الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي   األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
ثمَّ  ومــن  المتحدة»،  «األمـــم  اســم  عليه  أطلقت  دولــيــاً  تحالفاً  لت  فشكّ والفاشية،  النازية 
ما  لعالم  األمريكية  للرؤية  تبعاً  الدولية،  المنظمة  إنشاء  فكرة  المتحدة  الــواليــات  تبنت 
واألمــن  السلم  حفظ  في  تمثل  رئيسي،  بهدف  المتحدة  األمــم  أنشئت  وقــد  الحرب.  بعد 
لتنفيذ  أداة  األممية  المنظمة  من  جعلت  المنظمة  على  األمريكية  الهيمنة  لكن  الدوليين، 

د بالقرار الدولي. سياساتها الرامية إلى السيطرة على العالم، والتفرُّ
تباينت االستراتيجية األمريكية في التعامل مع مجلس األمن، وكيفية السيطرة عليه 
التي  للمتغيّرات  وتبعاً  العالمي،  السياسي  للمناخ  تبعاً  مختلفة،  بوسائل  قراراته  وتطويع 
في  األممية  المنظمة  المتحدة  الــواليــات  استخدمت  فقد  الــدولــي.  المسرح  على  طــرأت 
تمرير قرارات تخدم السياسة األمريكية في قضايا بعينها، وما لبثت بعدها أن عملت على 

تحجيم، بل وإنكار أي دور حيوي للمنظمة.
مع  األمــريــكــي  التعامل  يكتنف  الـــذي  التناقض  حــول  الــدراســة  إشكالية  وتتمحور 
إلى  يقود  السياسة  فلسفة  إطــار  في  اإلشكالية  تلك  في  البحث  ولعل  الدولية،  المنظمة 
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الــكــشــف عــن الــتــنــاقــضــات بــيــن مــا تــتــبــنّــاه األمـــم الــمــتــحــدة مــن أهــــداف ومــبــادئ تتسم إلــى 
هيمنة  مــن  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  تمارسه  ومــا  واإلنــســانــيــة؛  باألخالقية  بعيد  حــدّ 
األهــداف  تلك  مع  تعاملها  في  سياستها  البراغماتية  فــرض  لها  تخوّ المتحدة  األمــم  على 
والمبادئ، وتطويعها لخدمة مصالحها في إدارة الصراعات الدولية وسياستها الرامية إلى 

السيطرة على مجريات السياسة الدولية بأسرها.
المتحدة،  واألمـــم  األمريكية  السياسة  بين  العالقة  جدلية  إيــضــاح  أن  فــي  شــك  وال 
ومستقبل  األمــريــكــيــة،  الهيمنة  مــرتــكــزات  فــي  البحث  إلــى  بالنسبة   كــبــر إشكالية  مثَّلت 
اإلدارة  فيه  م  وتتحكّ أخــالقــيــة،  قيماً  عــي  يــدَّ دولــي  تنظيم  ظــلّ  فــي  ذلــك  الــدولــي،   الــصــراع 
وفالسفة  رين  المفكّ بين  جدالً  الدولي  للصراع  المستقبلية  الرؤية  تمثل  حيث  األمريكية، 
قد  دولياً  حراكاً  وأن  الــدولــي،  على  النظام  سيطرأ  تغيراً  أن  إلــى  يشير  ما  فهناك  السياسة، 

راً لعودة التوازن بين القو الكبر على مستو  الصراع الدولي. يكون مبشّ
ومستقبل  الصراع  المتحدة  األمــم  على  األمريكية  للهيمنة  دراستنا  جــاءت  هنا  من 
رئيسية: تناول الفصل األول التأصيل النظري  الدولي، وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول 
الثاني  الفصل  تــنــاول  حين  فــي  األمريكية،  الهيمنة  ومظاهر  والهيمنة  الــصــراع  لمفهومي 
الممارسة  ومــالمــح  إنــســانــيــة،  غــايــات  بوصفها  وأهــدافــهــا،  المتحدة  األمـــم  مــبــادئ  بالنقد 
في  األمريكية  اإلدارة  آلــيــات  ناقش  فقد  الثالث،  الفصل  أمــا  المتحدة،  لألمم  السياسية 
وجدل  األمريكية،  الهيمنة  تداعيات  الرابع  الفصل  ناقش  بينما  المنظمة،  قــرارات  تطويع 
رين وفالسفة السياسية حول مستقبل  الصراع الدولي، وأخيراً حاول الباحث طرح  المفكّ
في  الدولية  العالقات  في  تغيّر  من  يتبعه  وما  الدولي،  لمستقبل  الصراع  استشرافية  رؤيــة 
مستقبل  على  تداعيات  من  التغيّر  هذا  عن  يرشح  قد  وما  وخارجها،  المتحدة  األمم  إطار 

المنظمة الدولية.

: نظرية  الصراع الدولي ومظاهر الهيمنة األمريكية أوالً
١ ـ التأصيل النظري لظاهرة  الصراع الدولي

وقد  الــصــراع،  ظاهرة  تفسير  باتجاه  يتطور  التاريخ   مــد على  اإلنساني  الفكر  ظــلّ 
ــل إلـــى شــــروح نــظــريــة لــظــاهــرة الــصــراع  بــذلــت الــبــشــريــة مــنــذ الــقــدم جـــهـــوداً كــبــيــرة لــلــتــوصُّ
والحرب. مثلت تلك النظريات مصادر فكرية لنظرية  الصراع الدولي في ثوبها المعاصر، 
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تلك  بعض  لكن  وفلسفية،  دينية  منطلقات  من  الظاهرة  رون  والمفكّ الفالسفة  تناول  فقد 
العقالني  التفسير  على  للوقوف  مفيدة  ومعرفية  إدراكــيــة  أبــعــاد  ذات  القديمة  النظريات 

لظاهرة  الصراع الدولي.
على  الــبــشــريــة  الــجــمــاعــة  واقـــع  فــي  الــثــابــتــة  الــحــقــائــق   إحـــد الـــصـــراع  ظــاهــرة  تعتبر 
البنائية  ناتها  مكوّ فإن  كلية،  ظاهرة  البشري  الصراع  ظاهرة  كانت  وإذا  كافة،  مستوياتها 
د جــوانــب الـــصـــراع وصـــــوره، مــن حــيــث اخــتــالف  تــشــكــل ظــواهــر فــرعــيــة، وبــذلــك تــتــعــدّ
التطبيقية  المظاهر  واختالف  تباين  إلى  يؤدي  الذي  األمر  المتباينة،  ومواقفها  األطــراف 
في  ظاهرة  تعبيره  يجد  فإنه  الدولي  على  الصراع  وتطبيقاً  الصراعية،  للظواهر  والعملية 

الحرب (الدولية).
تختلف ظاهرة  الصراع الدولي عن غيرها من ظواهر العالقات الدولية، فهي ظاهرة 
وتتباين  وتأثيراتها،  تفاعالتها  تتشابك  مسبّباتها،  تتداخل  متعددة،  أبعادها  التعقيد؛  بالغة 
مستوياتها من حيث المد والكثافة والعنف. فالصراع الدولي هو تنازع ناتج من اختالف 
دوافع الدول وأهدافها، يقود ذلك إلى انتهاج سياسات خارجية متباينة، تختلف أكثر مما 
هي  الحرب  لكن  الدولية،  للحرب  مرادفة  ليست  الدولي  ظاهرة  الصراع  أن  كما  تتفق. 
عضوي  صدام  إلى  اإلرادات  نزاع  يتحول  عندما  الدولي،  للصراع  تطرفاً  األكثر  الصورة 
مباشر (الحرب). في حين يمكن أن يظل  الصراع الدولي بكل توتراته وأشكاله بعيداً من 

نقطة الحرب(١).
في  للشر  أو  للخير  انعكاس  اإلنــســانــي  السلوك  بــأن  القديمة  الــحــضــارات  اقتنعت 
البشرية، وأن الحرب مصدرها إرادات األفراد المتناقضة؛ فهي نتيجة لالختالل المعنوي 
تستبعد  لم  فإنها  اليونانية،  قدمتها  الحضارة  التي  المثالية  األفكار  من  فبالرغم  لإلنسان. 
وقوع  الصراع الدولي، إذ طالب « أفالطون» بأن يتوافر لدولته المثالية حراس من العسكر، 
الصينية  الحضارة  قدمت  كما  معتدية.  خارجية   قو أي  ضد  المدينة  عن  الدفاع  يتولّون 
الفالسفة  بعض  فاعتبرها  الــدولــي،  لظاهرة  الــصــراع  وفلسفية  فكرية  معالجات  القديمة 
« كونفوشيوس»  أمثال  آخــرون  فالسفة  ر  حــذَّ حين  في  البشرية،  الحياة  في  طبيعية  ظاهرة 
ظاهرة  على  بالقضاء  وطــالــبــوا  عــدوانــيــة،  حـــروب  فــي  الــدخــول  مــن  الــحــكــام  و« الوتـــســـو» 
الهيئة  (القاهرة:  المعاصرة  الدولية  األســرة  تطور  في  دراســة  الدولي:  الصراع  نظرية  رســالن،  فــؤاد  (١) أحــمــد 

المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦)، ص ١٧٥.
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إلى  « غاندي»  بآراء  متمثلة  الهندية  ذهبت  الفلسفة  كما  الحرب،  وتحريم  الدولي   الصراع 
أبعد من ذلك، حين دعت إلى عدم اإلضرار بجميع المخلوقات(٢).

المسيحيون  م  حــرّ حيث  البشرية،  العالقات  في  العنف  أنــواع  كل  المسيحية  نبذت 
األوائـــــل الـــحـــرب تــحــريــمــاً مــطــلــقــاً، لــكــن الــفــكــر الــمــســيــحــي تــطــور فـــي مـــا يــخــصّ ظــاهــرة 
الحبّ  وقانون  السالم  رسالة  أن  اعتبر  حيث  القومية،  النزعة  تأثير  تحت  ذلــك  الحرب، 
جاءت  هنا  ومن  البشرية.  الحياة  في  القوة  قانون  يلغيا  لم  المسيحية  بهما  جــاءت  اللذين 
التفرقة بين  الحرب المشروعة  والحرب غير المشروعة، في سياق مفهوم  الحرب العادلة 
« أمــبــروز»  آراء  مــن  ذلــك  واتــضــح  الــوســطــى،  الــقــرون  مسيحية  أكــدتــه  الــذي   ،(Just War)

وأن  الصراعات،  لحلّ  السلمية  البدائل  رجح  فقد  اإلسالمي،  الدين  أما  و« أوغسطين». 
التي  التحديات  مواجهة  عن  السلمية  الوسائل  تعجز  عندما  الضرورة،  حالة  تمثل  الحرب 
وضوابط  قواعد  لها  عادلة،  وجهادية  دفاعية  مهمة  الحرب  اعتبر  كما  المسلمين،  تواجه 
قامت  حين  فــي  الــعــادلــة،  الــحــرب  مفهوم  مــؤكــداً  اإلســـالم،  رســالــة  مــن  ة  مستمدَّ دة،  مــحــدّ

عالقات قوية ومتنوعة بين الدولة اإلسالمية والمدن األوروبية المختلفة(٣).
حيث  الــديــن،  عن  وفصلها  القومية  الــدولــة  بــروز  مع  الــدولــي  مفهوم  الــصــراع  تطور 
كما  وأهــدافــهــا،  الــدولــة  بمصالح  ترتبط  سياسية  ووظيفة  قومية،  مهمة  الــحــرب  اعتبرت 
فكرة  بروز  ومع   .األخر بالدول  وعالقاتها  للدولة،  السياسي  بالوجود  الحرب  ارتبطت 
الدفاع  إلى  وتهدف  القضائية،  اإلجــراءات  من  بديالً  حينها  اعتُبرت  التي  العادلة،  الحرب 
التي  القومية  الــنــزعــة  ظــهــرت  فقد  بــالــحــروب،  اســتــردادهــا  ويــتــم  المسلوبة،  الــحــقــوق  عــن 
توازن  مبدأ  إلى  باإلضافة  الدولة،  سيادة  فكرة  تأكيد  بهدف  الحروب،  من  الكثير  أشعلت 
مثل:   أخــر بعوامل  مــروراً  الــحــروب،  من  مزيدٍ  إلــى  األوروبــيــة  الــدول  دفــع  الــذي   القو
األوروبية   القو بين  االستعماري  والتنافس  التجارية،  والمصالح  العسكرية،  التحالفات 

.(٤)الكبر
واعتبر  الصراع  لإلنسان»،  ذئــب  «اإلنــســان  بــأن  البشرية  العالقات  هوبز  ف  عــرَّ فقد 
اإلنساني بأنه صراع التنافس على األسواق، أي منطق الغابة، الذي يصبغ عالقات األفراد 
(٢) أنطون يعقوب ميخائيل، الكون والناس والنظام العالمي (القاهرة: دار الطباعة القومية، ٢٠٠١)، ص ٧٨.
 ،(٢٠٠٦ والتوزيع،  للنشر  مجدالوي  دار  ان:  (عمّ االستراتيجية  دراســة  إلى  المدخل  فهمي،  القادر  (٣) عبد 

ص ١٢٨ ـ ١٢٩.
السياسة  مفاهيم  عبر  والمستقبل  الحاضر  الجديد:  العالمي  النظام  ــرون]،  [وآخــ الثالث  ليرتشي  (٤) شــارلــز 

الدولية في المنظور العالمي، ترجمة نافع أيوب لبس (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩)، ص ١٨١ ـ ١٨٢.
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والجماعات، ومن ثمَّ تبرز عالقة السيد بالعبد. وتجدر اإلشارة، هنا، إلى نقد « غارودي» 
بالنهضة،  المرتبط  األســاســي  « هــوبــز»  افــتــراض  عليه  ارتكز  الــذي  والنمو  م  التقدُّ لمفهوم 
اعتبر  فقد  الحالية.  التقنية  القدرات   لمستو تبعاً  الخوف»  «توازنات  عليه  أطلق  والــذي 
« غارودي» مفهوم التقدم هذا تمهيداً للقضاء على المبادئ السامية لإلنسان، ورفضاً لكل 
الوحيد  المعيار  والتكنولوجي  العلمي  التطور  جعل  انتقد  كما  المطلقة،  األخالقية  القيم 
على  اإلنــســان  قــدرة  خالله  مــن  تقاس  ثقافي  منظور  مــن  ذلــك  اإليــجــابــي،  التقدم  لمفهوم 

السيطرة على الطبيعة، وعلى غيره من البشر(٥).
يمثل  حيث  والحرب،  الصراع  بين  الفاصل  الخط  نوضح  أن  بمكان  األهمية  ومن 
مختلفة  ومظاهر  مضامين  ولها  البشرية،  العالقات  في  رة  ومتجذّ متأصلة  ظاهرة  الصراع 
المتصارعة،  األطراف  بين  المضامين  هذه  تتطور  وقد  أيديولوجية)،  سياسية،  (اقتصادية، 
القوة  اســتــخــدام  إلــى  الــصــراع  أطـــراف  فتذهب  مختلفة،  مرحلة  الــصــراع  يــدخــل  وعــنــدهــا 
يتصف  كما  المنتصر.  الطرف  لرغبات  اآلخر  الطرف  إخضاع  بهدف  العسكرية (الحرب) 
إلدارة  طرف  لكل  المتاحة  الخيارات  ضوء  في  دة،  المتعدّ ومستوياته  بالشمولية  الصراع 
من  األخــيــرة  المرحلة  عن  الــصــراع  أشكال  من  كشكل  الــحــروب  تُعبِّر  حين  في   الــصــراع، 

تطور الصراعات الدولية.
نذكر هنا أن تطور الوسائل القتالية، ودخول الدول الكبر معترك المغامرة العلمية 
خالل سباق التسلح، وصوالً إلى امتالك سالح نووي، واستخدام األمريكان له في أواخر 
 الحرب العالمية الثانية، أوجد حالة من الردع النووي المتبادل وتوازن القو، فقد عانت 
وخيمة  تكون  قد  نووية  حــروب  في  ترغب  ال  وأصبحت  الــحــروب،  ويــالت  الــدول  تلك 
متمثلين  العالم،  في  قطبين   أقــو بين  الباردة  مرحلة  الحرب  دخولها  عدا  وهــذا  النتائج. 
ل بوصلة الصراع بينها إلى خارج  بالواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي، األمر الذي حوّ

حدودها الوطنية، فكان لذلك بالغ األثر في دول العالم الثالث.
ونشير هنا إلى أن النمط الصراعي الذي يحكم العالقات الدولية لم يطرأ عليه تغيير 
جوهري لجهة تناقض المصالح، فقد نتج منه مزيدٌ من الصراعات والحروب، بالرغم من 
الدولي،  القانون  أطراف  بين  الدولية  االتفاقات  من  العديد  وتوقيع  الدولي،  تطور  النظام 
الدولية  والمنازعات  الصراعات  تلك  تقنين  على  تعمل  ودولية  إقليمية  منظمات  وظهور 
دار  صبحي (القاهرة:  عزة  ترجمة  قبرها،  لإلنسانية  تحفر  التي  الحضارة  القبور:  حفارو  غــارودي،  (٥) روجيه 

الشروق، ١٩٩٩)، ص ٩٤ ـ ٩٦.
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واحتوائها. جاءت فكرة إنشاء األمم المتحدة كمنظمة دولية كي تنظم العالقات الدولية، 
أطراف  إرادة  عن  تعبيراً  جاءت  أنها  يبيِّن  الواقع  أن  غير  الدوليين،  والسلم  األمن  وتحقق 
تستطع  لم  كما  الدولية،  التحالفات  بين  الخالفية  القضايا  من  كثير  لحسم  بعينها،  دولية 
التناقض  فرص  من  مزيداً  أظهرت  إنها  بل  الدولي،  مظاهر  الصراع  إنهاء  المنظمات  هذه 
عمل  آلــيــة  فــي  أصـــالً  نـــراه  مــا  وهـــذا   ،الــكــبــر الخمس  الـــدول  مصالح  بــشــأن  واالخــتــالف 
أو  الدولية  الصراعات  حسم  في  االعتراض «الفيتو»  حق   استخدام  وتزايد  األمن،  مجلس 

حتى احتوائها.
كنا  وإن  السياسي،  الطابع  عليه  يغلب  الصراع  إن  القول:  يمكن  النحو،  هذا  وعلى 
إلى  يتحول  ثم  حاجاته،  على  اإلنسان  حصول  إمكان  في  يكمن  الحقيقي  الصراع  أن   نر
اء محاوالت تحقيق الثراء والرفاهية، وصوالً إلى  جولة جديدة من الصراع، التي تبرز جرَّ
المعاصر  عالمنا  في  قامت  التي  الطبقية  والصراعات  الثورات  فمعظم  السلطة.  احتكار 
 كانت بسبب الفقر واحتكار السلطة من قبل مجموعة معيّنة، وكذلك الحال على المستو
لها  تخوِّ  ،قصو مكاسب  تحقيق  في  طمعاً  الدولي  غمار  الصراع  تدخل  فالدول  الدولي؛ 
العامل  أن  يتضح  وهكذا  لشعوبها.  الرفاهية  وتحقيق  المادية،  العالم  مقدرات  في  م  التحكُّ
الصراعات  وتيرة  ج  وتؤجِّ الصراع،  في  تؤثر  التي  العوامل  وأخطر  أهم  يمثل  االقتصادي 

المحلية والدولية.

٢ ـ الهيمنة األمريكية وتصاعد  الصراع الدولي
سياسة  عــن  بمعزل  الثانية  العالمية  الــحــرب   عقب  الــدولــيــة  السياسة  فهم  يمكن  ال 
الهيمنة  مالمح  من  الكثير  فت  تكشَّ فقد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  تبنّتها  التي  الهيمنة 
الباردة،  الحرب  وليدة  تكن  لم  الهيمنة  تلك  لكن  الــبــاردة.  انتهاء  الحرب  بعد  األمريكية 
في  المتحدة  الواليات  نجحت  فقد  بكثير.  ذلك  من  أبعد  هو  ما  إلى  تعود  جذورها  إن  بل 
بمفاتيح  خالله  من  م  تتحكّ العالم،  من  مختلفة  مناطق  إلى  تصديره  يمكن  نموذج  تصميم 

إدارة المناطق التي تستهدفها المطامع األمريكية.
تلك  وعــالقــة  األمــريــكــيــة،  الهيمنة  مظاهر  عــن  الحديث  وقــبــل  هنا  الــضــروري  ومــن 
الهيمنة بإدارة  الصراع الدولي، ال بدَّ من الوقوف على تعريف مفهوم الهيمنة، حيث ظهر 
لمفهوم  مشابهة  مضامين  تحمل  التي  العولمة  مثل  المرادفة،  المصطلحات  من  العديد  له 

الهيمنة.
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المجتمع  توجيه  على  اجتماعية  مجموعة  «قــدرة  بأنها:  الهيمنة  «غرامشي»  ف  يعرّ
اإلقناع  عملية  خالل  من  سلطة  المسيطرة  المجموعة  تكتسب  وبذلك  وأخالقياً،  سياسياً 
االقتصادي،  أو  السياسي  اإلجبار  وسائل  من  أي  استخدام  دون  من  واألخالقي،  الثقافي 
اإلجبار  مميزات  بين  وتجمع  مستتر،  بشكل  اإلجبار  المهيمنة  الفئة  تستخدم  ما  غالباً  لكن 

والموافقة من منظور ثنائي»(٦).
وبهذا المفهوم، يتضح كيف تحقق قوة اجتماعية بعينها، سيطرتها على المجتمعات 
الهيمنة  إلـــى  الـــوصـــول  أن  يتضح  كــمــا  الــرأســمــالــيــة،  المجتمعات  وخــصــوصــاً   ،ــــر األخـ

ال يتحقق لدولة بعينها في إدارة العالم، إال من خالل استخدام القوة، أو التهديد بها.
 القو بين  تعاون  بوجود  تحديداً  العربية  المنطقة  على  الغربية  الهيمنة  مفهوم  ارتبط 
المهيمنة (بريطانيا ثمَّ أمريكا) وأطراف محلية (البرجوازية الكمبرادورية)، فقد نشأت بين 
ل  الطرفين عالقة مصالح غير متكافئة، حيث باتت األطراف المحلية غير قادرة على التنصُّ
رات البالد  من التبعيَّة للغرب، كما لم تُخفِ القو الغربية مطامعها في السيطرة على مقدَّ
العربية وخيراتها. كما أرادت بريطانيا وأمريكا إرباك القو المحلية، من خالل زرع كيان 
عن  أعلن  التي  إسرائيل  دولــة  وهو  العربية،  للدول  منافساً  يمثل  جديد،  نوع  من  سياسي 

قيامها بعد الحرب العالمية الثانية بعامين(٧).
أنها  على  العربية  المنطقة  إلى  الثانية  العالمية  الحرب   بعد  المتحدة  الواليات  نظرت 
حلقة من حلقات  الصراع الدولي بين الشرق والغرب، في ما اعتُبِرَ تطوراً لمظاهر الهيمنة 
ق  تفوُّ بسبب  الفلسطينية،  القضية  ر  تطوُّ عن  بنفسها   تنأ أن  تستطع  لم  وبذلك  األمريكية، 

النفوذ اليهودي في دوائرها السياسية والمالية.
اإلسرائيلي،  ـ  العربي  تجاه  الــصــراع  األمريكية  السياسة  مسيرة  لنا  ر  يفسِّ مــا  وهــذا 
ويبرر صدور العديد من الوثائق والقرارات التي تضمن فيها الواليات المتحدة إلسرائيل 
الدعم  وسائل  من  وغيرها  مجتمعة،  العربية  الدول  على  عسكرياً  قها  تفوّ وضرورة  أمنها، 

بكل أنواعه.
 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, edited and (٦)
 translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971),
pp. 169-170.
للنشر  إشــراقــات  (طــرابــلــس:  الهيمنة  استراتيجية  فــي  قـــراءة  اإلرهــــاب:  صناعة  صـــوة،  أبــو  أحــمــد  (٧) مــحــمــود 

والتوزيع، ٢٠٠٥)، ص ٤١.
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وذلــك  دة،  المعقّ المفاهيم  مــن  تعتبر  «الهيمنة»  إن  الــقــول:  يمكن   ، الــحــدّ هــذا  إلــى 
ن  يمِ هَ المُ بالطرف  يتعلق  ما  في  والخارجية،  الداخلية  العوامل  من  الكثير  تداخل  بحكم 

ن عليه. هيمَ والمُ
للهيمنة،  مـــرادف  كمفهوم  العولمة  المتحدة  الــواليــات  ــل  ــعِّ ــفَ تُ  ،أخـــر جهة  ومــن 
سياسة  إطار  في  العالم،  من  مختلفة  مناطق  على  هيمنتها  لبسط  فعالة  كأداة  توظفها  حيث 
تراجع  إلى  ذلك  كل   أد صغيرة.  قرية  العالم  لفكرة  والترويج  الواحد،  القطب  سيطرة 
وتبرير  األمريكية  الهيمنة  تصاعد  على  ساعد  الذي  األمر  للدول،  الوطنية  السيادة  مفهوم 

وجودها.
بالنداء   ،(١٩٩١ (عام  الكويت  تحرير  حرب   إبان  األمريكية  اإلدارة  كت  تمسّ فقد 
في  األمريكية  والمصالح  األهداف  تخدم  كوسيلة  الجماعي»  «األمن  لتحقيق  األمريكي 
تهدف  وأفعال  سياسات  لتفعيل  الجماعي  مبدأ  األمن  استخدمت  حيث  األوسط،  الشرق 
طالما  أهميتها  الهيمنة  هذه  وتكتسب  المنطقة.  على  األمريكية  الهيمنة  بسط  ضمان  إلى 
االصطناعي  التصادم  من  حالة  خلقت  كما  الغربي،  االقتصاد  حاجات  تلبّي  المنطقة  أن 
المباشر،  االعــتــداء  إلــى  بــاإلضــافــة  المتصارعة،  األطـــراف  دعــم  خــالل  مــن  المنطقة،  فــي 
قيام  على  تشجع  السياسي  قــرارهــا  فــي  اســتــقــالل  ذات  عربية  قــوة  أيــة  قــيــام  لمنع  وذلـــك 
العربية  المنطقة  في  الجيوسياسية  المعادلة  موازين  في  تؤثر  قد  إقليمية،  توحيد  دينامية 

والعالم(٨).
وبذلك  وردعــــه.  الــعــراق  قــوة  تدمير  حــول  الــشــامــل  الــغــربــي  التفاهم  يفسر  مــا  وهـــذا 
تستخدمها  الــتــي  الــجــمــاعــي،  األمـــن  (آلــيــات)  ميكانزمات  المتحدة  الــواليــات  اختطفت 

لمتابعة مصالحها وهيمنتها على منطقة الشرق األوسط(٩).
على  هيمنتها  لتحقيق  التحالفات  مــن  سلسلة  على  المتحدة  الــواليــات  اعــتــمــدت 
د من دون حلفاء، حيث يؤكد « بريجنسكي»  العالم، فالهيمنة األمريكية ال يمكن أن تتجسّ
القارة  على  اإليجابية  األمريكية  الهيمنة  استمرار  لضمان  التحالفات  بناء  مــن  بــد  ال  أنــه 
السنة  العربي،  المستقبل  العربية،»  المنطقة  في  االستراتيجية  والمواجهة  الخليج  «حــرب  غليون،  (٨) بــرهــان 

١٤، العدد ١٤٨ (حزيران/يونيو ١٩٩١)، ص ٥ و١٩.
 Henry U. Ufomba, «Collective Security or the Security of the Hegemony: The United States (٩)
 Policy in the Middle East and the Two Gulf Wars,» Middle East Studies Online Journal, vol. 1, no. 3
(2010).
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عملية  خــضــمّ  فــي  المحفزة»  «األمـــة  بأنها  المتحدة  الــواليــات  يعتبر  كما  األوروآســيــويــة، 
التحول في السياسة العالمية» بحسب تعبيره(١٠).

تجاه  العدوانية  مخطّطاتها  الستكمال  المتحدة  للواليات  مؤاتية  الظروف  جــاءت 
إلعالن  ذريعة   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  من  عشر  أحــداث  الحادي  من  فاتخذت  المنطقة، 
محاربة  بحجة  األهــــداف،  أول  أفغانستان  فكانت  اإلرهــــاب»،  على  «الــحــرب  أسمته  مــا 
قواعد  زرع  إلــى  المتحدة  الــواليــات  عمدت  الــحــرب،  تلك  خــالل  ومــن  الــقــاعــدة،  تنظيم 
بالتالي  وهي  واإليرانية،  والصينية  الروسية  الحدود  قرابة  الوسطى،  آسيا  في  لها  عسكرية 
المكاسب  تلك  زت  عــزّ فقد  والغاز.  بالنفط  الغنية  قزوين  بحر  منطقة  من  بقواتها  تقترب 
في  حقها  معلنةً  العالم،  في  وحيدة  عظمى  كقوة  المتحدة  الواليات  وضع  االستراتيجية 

التدخل في أي مكان في العالم(١١).
تــحــت ذرائــــع  الــحــرب عــلــى اإلرهــــاب وحــمــايــة  األمـــن الــقــومــي األمــريــكــي، أتيحت 
للواليات المتحدة فرصة لتغيير النظام العراقي، واستبداله بنظام مطيع، وبالتالي السيطرة 
على الثروة النفطية للعراق، من ثم فرض هيمنة شاملة على المنطقة العربية، والعمل على 
أهــداف  إلــى  منها  واالنــطــالق  سيطرتها،  استمرار  تضمن  كي  دولــهــا،  خرائط  رســم  إعــادة 

أخر، في مناطق مختلفة من العالم.
إذا  ن  المهيمِ الطرف  أن  بوضوح  أظهر   (٢٠٠٣ (عام  احتالل  العراق  أن  هنا   ونر
عناصر  إلى  يلجأ  فإنه  األمريكي)،  المنظور  من  الجماعي  الموافقة (األمن  عناصر  فقد  ما 

اإلجبار (الحرب)، وذلك بحسب مفهوم « غرامشي» للهيمنة.
الوسائل  كــل  استخدمت  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  أن  إلــى  سبق  مما  نخلص 
الهيمنة  مظاهر  تــطــور  مــع  ذلـــك  االســتــراتــيــجــيــة،  وأهــدافــهــا  مصالحها  لتحقيق  واألدوات 
األمريكية، في إدارتها للصراع الدولي، كتفعيلها لمبدأ األمن الجماعي، وسياسة التحالفات 
الدولية، إضافة إلى هيمنتها على األمم المتحدة، وأهم أجهزتها المتمثلة بمجلس األمن، 
وأن ثمة عوامل ومتغيّرات أثرت في  النظام الدولي برمته، وجعلت من الواليات المتحدة 

ن على  النظام الدولي في ما أسمته بـ « النظام العالمي الجديد». القطب األوحد المهيمِ
(١٠) زبغنيو بريجنسكي، الفوضى: االضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين، ترجمة مالك 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ٨٢ و٨٥ ـ ٨٦. فاضل (عمّ
العامة  المصرية  الهيئة  (القاهرة:  األمريكية  اإلمبراطورية  والنزعة  العرب  العناني،  وخليل  ثابت  (١١) أحــمــد 

للكتاب، ٢٠٠٥)، ص ٩ ـ ١٠.
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: األمم المتحدة بين الغايات اإلنسانية  ثانياً
والممارسة السياسية (رؤية نقدية)

١ ـ أهداف األمم المتحدة بوصفها غايات إنسانية
ومقاصدها،  المنظمة  أهــداف  المتحدة  األمم  ميثاق  من  األولــى(١٢)  المادة  نت  تضمّ
وفي هذا الصدد نحاول إلقاء الضوء على أوجه النقد الموجهة إلى أهداف األمم المتحدة 
يعتبر  حيث  األهـــداف،  لتلك  المنظمة  تطبيق  خــالل  من  وذلــك  إنسانية،  غايات  بوصفها 
أجله،  من  أنشئت  الذي  للمنظمة  األساسي  الهدف  بمثابة  الدوليين  واألمــن  السلم  حفظ 
لجميع  واإلجــــراءات  اإلمــكــانــات  كــل  لتسخير  مــبــرراً  الــهــدف  هــذا  مــن  الميثاق  جعل  فقد 

األعضاء من أجل تحقيقه.
على  تــحــتــوي  الــتــي  الــمــتــحــدة  األمـــم  مــبــادئ  مــع  الــهــدف  هـــذا  مــضــمــون  يــتــقــاطــع 
القوية  لــلــدول  تعطي  بحيث  دة،  مــحــدّ ضــوابــط  ألي  خــاضــعــة  وغــيــر  فضفاضة  معايير 
 مــد فــي  ــا  ودورهــ مــكــانــتــهــا،  خـــالل  مــن  الــتــأثــيــر  عــلــى  الــقــدرة  الــســيــاســي  الــنــفــوذ  ذات 
معالجته  خــالل  األمـــن،  مــجــلــس  هــا  يــقــرُّ الــتــي  الــعــامــة  والــســيــاســات  ــراءات  اإلجــ تنفيذ 
الـــمـــبـــادئ  هــــذه  اســـتـــغـــالل  يـــتـــم  ثـــم  ومــــن  عـــلـــيـــه،  تـــعـــرض  ــتـــي  الـ ــة  ــيـ الـــدولـ لـــلـــصـــراعـــات 
وأهــداف  لــمــبــادئ  تطبيقاً  جــاءت  أنــهــا  على  وتــبــريــرهــا  معينة،  مــواقــف  فــي  واألهـــداف 

المتحدة. األمم  ميثاق 
واستخدام   ،(٢٠١١ (عــام  ليبيا  في  المسلح  الــصــراع    الكبر الــدول  استغلّت  فقد 
استناداً  أمريكية،  برعاية  دولي  تحالف  بتشكيل  وقامت  خصومه،  ضد  للقوة  هناك  النظام 
التدخل  إلى  دعا  والــذي  من  الميثاق،  السابع  الفصل  تحت  األمــن،  مجلس  من  قــرار  إلى 
ومن  الــقــرار.  مضمون  تــجــاوزت  هــنــاك  الحربية  العمليات  أن  إال  فــقــط،  الــطــيــران  وحــظــر 
المرجح أن تمارس القو الغربية بقيادة الواليات المتحدة مزيداً من التدخالت السياسية 
مستغلّة  ذلـــك  كــل  تفعل  لكنها  ومــصــالــحــهــا،  سياستها  مــع  تــمــاشــيــاً  وذلـــك  والــعــســكــريــة، 
مصالحها  ويحقق  موقفها،  يدعم  شرعي  كستار  األمـــن)  (مجلس  الــدولــيــة  المرجعيات 

الذاتية، كما يحقق لها مزيداً من السيطرة على العالم.
دَت مقاصد وأهداف األمم المتحدة في المادة األولى من ميثاقها، انظر: ميثاق األمم المتحدة والنظام  رَ (١٢) وَ
<http://www.un.org/ar/  ،٥ ص  ت.])،  [د.  المتحدة،  األمم  إصــدار  (نيويورك:  الدولية  العدل  لمحكمة  األساسي 
documents/charter/>.
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االقتصادية  المجاالت  في  متواضعاً  قدراً  أنجزت  األممية  المنظمة  أن  هنا،   ،ونر
الهدف   الكبر الـــدول  أغفلت  حين  فــي  اإلنــســان،  إلــى  حقوق  بــاإلضــافــة  واالجتماعية، 
األساسي (حفظ السلم واألمن الدوليين)، وأخفقت في تحقيقه لجهة القضايا السياسية، 
التي تعتبر لبّ الصراعات والمنازعات المختلفة على مستو العالم. فقد أخفق مجلس 
األراضــي  فــي  وبقائها  إســرائــيــل،  لــتــجــاوزات  حــداً  يضع  مــلــزم،  قــرار  أي  اتــخــاذ  فــي  األمــن 
مشروع  وإتــمــام  إلنــجــاز  عليها  الضغط  حتى  أو  إسرائيل  إرغـــام  أو  المحتلة،  الفلسطينية 
إســرائــيــل  تـــجـــاوزات  إزاء  حــاســمــة  مــواقــف  يتخذ  لــم  إنـــه  حــتــى  الفلسطينيين،  مــع  الــســالم 

وجرائمها في حروبها األخيرة، تحديداً في  لبنان (عام ٢٠٠٦)، وغزة  (عام ٢٠٠٨).
األمــم  مــواقــف  على  المسيطر  والضعف  السياسي  الفساد  على  دلــيــالً  ذلــك  ويعتبر 
إلى  باإلضافة   ،الكبر الدول  مصالح  في  تؤثر  قد  التي  الجوهرية  القضايا  إزاء  المتحدة، 
تنفيذ  في  التناقض  يظهره  ما  خصوصاً  الدولية،  السياسة  في  وحلفائها  إسرائيل  تأثير   مد
قرار  أي  يصدر  لم  حين  في  مختلفة،  قضايا  وفي  الــدول،  كل  على  اإللزامية  اإلجـــراءات 
ملزم يدين إسرائيل، أو يوقف ممارساتها ومشاريعها االستيطانية، وعدوانها المتكرر على 

األراضي العربية، على طول فترة  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.
استغلّتها  التي  المتحدة  األمــم  مــبــادئ  الميثاق  مــن  الــثــانــيــة(١٣)  الــمــادة  نت  تضمّ كما 
الدولية تجاه  خالل تعامل المنظمة  الكبر، وتالعبت بها لتحقيق سياساتها العليا  الدول 

هة إلى تلك المبادئ. ز هنا على أوجه النقد الموجّ بعض الصراعات الدولية، ونركّ
(األعضاء   الكبر الدول  ألن  ورق،  على  حبراً  السيادة  في  المساواة  مبدأ  ظلّ  فقد 
مصالحهم،  مع  يتعارض  قرار  أي  على  االعتراض  حق  لهم  األمن)،  مجلس  في  الدائمين 
وبذلك فإن هذا المبدأ لم يتحقق، ال داخل منظمة األمم المتحدة وال خارجها، أو بمعنى 
بــإجــراءات  ذلــك  وتــبــرر   ،أخـــر دول  ســيــادة  بانتهاك  تــقــوم  قــد   الــكــبــر الـــدول  فــإن  آخـــر، 

الحفاظ على  السلم الدولي، مقابل الحفاظ على سيادتها ونفوذها السياسي في العالم.
المنشئة  الدول  وضعتها  التي  والمبادئ  األهداف  إن  القول:  يمكن  النحو،  هذا  على 
للمنظمة تمثل هدفاً سامياً في حدّ ذاتها، طالما هدفت إلى منع نشوب الصراعات، وعدم 
لحشد  المبادئ  هذه  من  االستفادة  تمت  ما  كثيراً   ،نر وكما  لكن،  فيها،  القوة  استخدام 
وسلطة  نفوذ  ذات  لدول  ذاتية  وأهداف  مصالح  لتحقيق  القوة  واستخدام  الدولي،  الدعم 

(١٣) انظر نص المادة الثانية من الميثاق، في: المصدر نفسه، ص ٦.



١٨

دولية. ونقول ذلك في ظل عدم ثبات المفاهيم ونسبية التطبيق، بينما تنتهج الدول الغربية 
على  والحفاظ  الخارجية  سياستها  تنفيذ  خــالل  بمكيالين،  الكيل  سياسة  أمريكا  بزعامة 

مصالحها، في نطاق  النظام الدولي السائد.

٢ ـ مالمح الممارسة السياسية لألمم المتحدة
تجاه  وخصوصاً  الثانية،  العالمية  الحرب   بعد  السيئة  الحلفاء  دول  نيات  فت  تكشَّ
(الــدول  الغربية  الـــدول  سلطة  تحت  ترضخ  تــزال  ال  كانت  التي  والثالثية  العربية  الـــدول 
التشكيل،  الحديثة  األممية  المنظمة  تجاه  بآمالها  الدول  تلك  تحولت  وقد  االستعمارية)، 
هــذه  مــيــثــاق  تضمنه  مــا  أن  وخــصــوصــاً  مــصــيــرهــا،  تــقــريــر  وحــريــة  استقالليتها،  منحها  فــي 
حقوق  وتعزيز  حريته،  نيل  في  شعب  كل  حلم  يمثل  كــان  وغايات  مبادئ  من  المنظمة، 
العالمي  « اإلعـــالن  صــدور  بعد  خصوصاً  الشعوب،  لكل  األساسية  والحريات  اإلنــســان 
إنسانية  غــايــات  مــن  اإلعـــالن  هــذا  تضمنه  ومــا   ،١٩٤٨ عــام  أواخـــر  فــي  اإلنــســان»  لحقوق 
عليها  وبــنــت  وأهـــواءهـــا،  األرض  فــي  المستضعفة  الشعوب  كــل  مشاعر  داعــبــت  سامية، 
الطموحات  تلك  لكنّ  االستعمارية.  الحقبة  وإنهاء  الحرية  نيل  في  الوطنية،  طموحاتها 
نيات  وسوء  المنظمة،  على  الغربية  الهيمنة  بواقع  اصطدمت  حتى  طويالً،  تدم  لم  واآلمال 

الدول االستعمارية المسيطرة على تلك المنظمة العتيدة(١٤).
الحقيقية  السياسية  الممارسة  فيها  تتكشف  محطة  أول  الفلسطينية  مثلت  القضية 
 ٢٩ ففي  ومصالحهم،  مؤسسيها  أهداف  جليّ  وبشكل  فقط  تخدم  والتي  المتحدة،  لألمم 
تقسيم  قرار  على  المتحدة  لألمم  العامة  تت  الجمعية  صوّ  (١٩٤٧ الثاني/نوفمبر  تشرين 
دولــي  نظام  تحت  الــقــدس  ووضــع  عربية،   وأخـــر يــهــوديــة،  دولــة  دولــتــيــن:  إلــى  فلسطين 
( القرار الرقم ١٨١)، ومن ثم اعترفت المنظمة في أيار/مايو ١٩٤٨ بدولة  إسرائيل، كما 
لم يكن لألمم المتحدة أي موقف جراء خرق الهدنة من قبل اليهود(١٥). فقد تبنّت األمم 
األراضي  على  إسرائيل  دولة  لقيام  دعمها  في  االستعمارية   الكبر الدول  توجه  المتحدة 
أنه  معتقدين  المتحدة،  لألمم   العامة  نحو  الجمعية  بآمالهم  يتوجهون  العرب  وبدأ  العربية، 
الحديثة  الصغيرة  الــدول  وبخاصة  المنظمة،  في  األعضاء  الــدول  عدد  يــزداد  أن  من  بد  ال 
(١٤) قدري قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» في: قدري قلعجي، الكتاب الذي سبق الحدث: 

أميركا وغطرسة القوة (القاهرة: مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ١٥٧ ـ ١٦١.
(١٥) عبد العزيز محمد سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية : دراسة في قرارات األمم المتحدة والقانون 

الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٩)، ص ٣٦ ـ ٣٨.
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الحرة،  الــدول  من  نة  المكوّ األغلبية  موقف  ح  ترجِّ ســوف  الــدول  تلك  وأن  االستقالل، 
وسوف تفرض موقفها على قرارات المنظمة.

فـــي الــــقــــرارات الــســيــاســيــة  الــنــقــض  «الــفــيــتــو»  حـــق  أثــــر  وقــتــهــا  الـــعـــرب  ـــــدرك  يُ لـــم 
زمام  يملكون  من  هم  الدائمين  وأعضاءه  األمن  مجلس  وأن  المنظمة،  في  والمصيرية 
خــصّ  الــتــي  الــواســعــة  الــتــقــديــريــة  الــســلــطــات  إلــى  بــاإلضــافــة  التنفيذية،  والــســلــطــة  األمـــور 
وأعضائها  الــعــامــة  عــلــى  الجمعية  الــمــعــقــودة  آمــالــهــم  وأن  بــهــا،  األمـــن  مجلس  الــمــيــثــاق 
لــحــل  الـــصـــراع  الـــــدول االســتــعــمــاريــة الـــكـــبـــر، ورؤيـــتـــهـــم  هــيــمــنــة  أمــــام  ـــرت،  تـــبـــخّ قـــد 
أن  وقــتــهــا  واتــضــح  فــقــط،   الــكــبــر الــــدول  مــصــالــح  يــخــدم  بــمــا  اإلســرائــيــلــي،  ـ  الــعــربــي 
تنفِّس  مــنــبــرٍ  مــجــرد  الــعــامــة  مــن  الــجــمــعــيــة  جــعــلــوا  األمــمــيــة  الــمــنــظــمــة  مــيــثــاق  وضــعــوا  مــن 
الديمقراطي  التمثيل  وأن  بحقوقها،  وتطالب  مشاكلها  عن  خالله  من   الصغر الدول 
من  رت  تحرّ أنها  ظنت  التي   الصغر للدول  شكلي  إرضاء  مجرد  هو  العامة  للجمعية 

االستعمارية. الدول  وسلطة  سطوة 
الدوليين  واألمــن  السلم  حفظ  على  المتحدة  األمــم  قــدرة  أن  هنا،  الواضح،  من 
 ،الكبر الـــدول   إحــد بحماية  يتمتع  المعتدي  كــان  إذا  وخــصــوصــاً  مشلولة،  بــاتــت 
االمتياز  هذا  وأن  األساسية،  المتحدة  األمم  مبادئ  نسف  الفيتو  أن  يؤكد  الذي  األمر 
في  األعضاء  الدول  كل  على  رؤيتها  تفرض  جعلها   الكبر الخمس  للدول  الممنوح 
في  األعضاء  كل  بها  يتمتع  التي  الحقوق  في  المساواة  متجاهلين  مجتمعة،  المنظمة 
المعمول  الــنــظــام  أن  فيتضح  العملية،  الناحية  مــن  أمــا  النظرية.  الناحية  مــن  المنظمة 
على  وصية  وجعلها  المتحالفة،  الخمس  الــدول  انتصار  س  كــرَّ المتحدة  األمــم  في  به 

بأسره. العالم 
نخلص مما سبق إلى حقيقة تعامل الدول الكبر، وعلى رأسها الواليات المتحدة، 
مع المنظمة وميثاقها من موقع المهيمن، من دون أي اعتبار لحقوق اآلخرين، وحرمانهم 
كمقياس  العدل  اعتمد  طالما  الغرض،  لهذا  أصــالً  أُنشئت  التي  الدولية  المنظمة  حماية 
ول «الفيتو» إلى أداة لتعطيل عمل المنظمة األممية، وخرق  لمصالح الدول العظمى، وتَحَ
فهناك  الوطني.  ونضالها  الشعوب  حقوق  دعــم  فــي  بــدورهــا،  القيام  عــن  وثنيها  ميثاقها، 
الحبر  تساوي  ال  قراراتها  وأن  المتحدة،  األمــم  وفــاة  عن  ث  تتحدّ التي  اآلراء  من  الكثير 
الذي  بسبب «الفيتو»  أو  المنظمة،  على  األمريكية  الهيمنة  بسبب  إما  ذلك  به،  تكتب  الذي 

يعطل عمل مجلس األمن في القضايا السياسية.
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: آليات اإلدارة األمريكية وأساليبها  ثالثاً
في تطويع قرارات األمم المتحدة

بين  جـــرت  الــتــي  الـــمـــشـــاورات  خـــالل  الــفــصــل  الــكــلــمــة  الــمــتــحــدة  لــلــواليــات  كـــان 
للمنظمة  التنفيذي  الجهاز  يخصّ  مــا  فــي  وتــحــديــداً  المنظمة،  إلنــشــاء   الكبر الــدول 
كــان  كــمــا  األمــريــكــيــة،  الــرؤيــة  نــطــاق  عــن  تصميمه  يــخــرج  لــم  الـــذي  األمــــن)،  (مــجــلــس 
الدول  على  سياسياً  إرهاباً  استخدمت  أمريكياً،  مطلباً   الكبر للدول  الفيتو  حق  إقرار 
وأهدافها  مصالحها   سو  تر المتحدة  الواليات  تكن  لم  حين  في  لتمريره،   األخر

االستراتيجية(١٦).
وهذا ما يؤكد حديثنا عن أسلوب الواليات المتحدة في تعاملها مع مجلس األمن، 
وجودها  أهمية  وتنفي  بل  تعرقلها،  ذاته  الوقت  في  وهي  قراراته،  احترام  تؤكد  إنها  حيث 
المجتمع  تمثل  التي  المتحدة  األمم  على  الهيمنة  بسط  من  مزيداً  يظهر  الذي  األمر   ، أصالً
المنظمة  بميثاق  الخاصة  األمريكية  التفسيرات  على  الهيمنة  هــذه  ترتكز  حيث  الــدولــي، 

وقراراتها الصادرة عن مجلس األمن.

١ ـ التفسيرات  البراغماتية األمريكية لغايات األمم المتحدة وقراراتها
رغباتها  بتحقيق  الــمــتــحــدة  األمــــم  نــجــاح  الــبــدايــة  مــنــذ  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  ربــطــت 
رات وتفسيرات  ومصالحها، مع مراعاة مصالح الدول الكبر األخر، وذلك تحت مبرّ
وقد ظهر ذلك في نصوص ميثاق  واهية، تحاول أن تقنع بها شعوب العالم بعد الحرب. 
ومنطلقاتها  البراغماتية  المتحدة،  الــواليــات  سيطرة  أمــام  الباب  يغلق  لم  الــذي  المنظمة 
العملية على المنظمة. ومن هنا، ندرك غايات الواليات المتحدة من وراء إنشاء المنظمة 
الذي  بالشكل  إقامتها،  في  واالستعجال  الثانية،  العالمية  الحرب   خالل  الدولية  األممية 

خرجت فيه إلى العالم.
سياساتها  تبرير  في  ومبادئها  المتحدة  األمم  غايات  على  المتحدة  الواليات  تعتمد 
ما  في  وبخاصة  األهـــداف،  لتلك  براغماتية  تفسيرات  إلــى  ذلــك  في  وتستند  المتناقضة، 
 ،أخــر وأهــدافــاً  مــبــادئ  الحائط  بعرض  ضــاربــة  الدوليين،  واألمـــن   السلم  بحفظ  يتعلق 
الثقافة  دار  (الــقــاهــرة:  الــدولــي  األمــن  مجلس  في  االعــتــراض  حق  نظرية  حــول  الراجحي،  العالم  (١٦) محمد 

الجديدة، ١٩٩٠)، ص ٦١ ـ ٦٣.
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في  األعضاء  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  كمبدأ  المنظمة،  ميثاق  تضمنها 
األمم المتحدة.

كما تستند الواليات المتحدة إلى توجه من الفقه الغربي خالل تفسيرها البراغماتي 
حق  ممارسة  فــي  حقها  لها  يضمن  بحيث  المتحدة،  األمـــم  ميثاق  مــن   (١٧)(٥١) للمادة 
المتحدة  الواليات  انتقلت  فقد  للمادة،  واســع  تفسير  خالل  من  لكن  النفس،  عن  الدفاع 
يظهر  الذي  األمر  عنه،  االستباقي  أو  الوقائي  الدفاع  حق  إلى  النفس،  عن  الدفاع  حق  من 
ذلك  مقتل،  في  وأصابه  فعالً،  المبدأ  لهذا  الحقيقي  المفهوم  جافى  األمريكي  التفسير  أن 
وتطبيقاً   (٦٧٨) الرقم  القرار  على  بناءً  الكويت  لتحرير  أقيم  الذي  الدولي  التحالف  ألن 
لنص المادة الرقم (٥١)، جاء خارج إطار األمم المتحدة، ووفق آلية خاصة، ومستحدثة 
وأعطته  الدولي،  التحالف  المتحدة  الواليات  تزعمت  حيث  الدولي،  التنظيم  تاريخ  في 
صالحية للعمل، حتى من دون الرجوع إلى مجلس األمن(١٨). وفي هذا الصدد، رفضت 

ضت لمبدأ حق الدفاع عن النفس هذا التفسير. أغلبية اآلراء الفقهية التي تعرّ
بشكل  يتناقض  المعنى،  بهذا  النفس  عــن  الــدفــاع  لحق  األمــريــكــي  التفسير  أن  كما 
استخدام  كتحريم  ومبادئها،  المتحدة  األمم  ميثاق  من  األساسية  المواد  مع  وسافر  واضح 
للدول  الداخلية  التدخل في الشؤون  مبدأ عدم  الدولية، باإلضافة إلى  القوة في العالقات 
المتحدة  الواليات  وتهدف  الميثاق.  في  عليها  المنصوص  المواد  من  وغيرها  األعضاء، 
التي  المتحدة  األمــم  ميثاق  نصوص  عن  تماماً  مبتعدة  الوقائية،  الــحــروب  تبرير  إلــى  هنا 

كانت هي الطرف الرئيسي في صياغتها.
استخدام  حاالت  يزيد  إنما  الميثاق  من  الرقم (٥١)  للمادة  األمريكي  التفسير  إن 
 (٥١) الرقم  فالمادة  عليه،  الحفاظ  من  بــدالً  واألمــن  الدوليين،  السلم  ويهدد  القوة، 
ويؤكد  استباقية،  دفاعية  بحرب  بالقيام  الحق  المتحدة  للواليات  تعطي  ال  الميثاق  من 
مسلح،  العتداء  بالتعرض  الدفاع  حق  ربطت  المادة  وأن  الدولي،  القانوني  الفقه  ذلك 
عن  االستباقي  فكرة  الدفاع  وترفض  أشكالها،  بكل  القوة  استخدام  تقيِّد  بذلك  وهي 

النفس.
(١٧) انظر نصّ المادة (٥١) من الميثاق في: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، 

ص ٢٠.
(١٨) حسن نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، عالم المعرفة؛ 

٢٠٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٥)، ص ٣١٣.
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في  الــــواردة  الــمــواد  لبعض  براغماتية  تفسيرات  المتحدة  الــواليــات  أعــطــت  وهــنــا 
لممارستها  أساساً  ابتدعته  التي  الوقائية»  « الحرب  مبدأ  من  متخذة  المتحدة،  األمم  ميثاق 
الرقم  المادة  ه  تقرّ الذي  النفس،  عن  الدفاع  مشروعية  مع  أصالً  يتعارض  وهو  العدوانية، 

(٥١) من ميثاق األمم المتحدة، وذلك لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد أعدائها.
الــواليــات   فــتــر الــجــمــاعــي»،  « األمــــن  لــتــدابــيــر  األمــريــكــي  التفسير  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
بــإجــراءات  القيام  لها  يخوّ مــا  الميثاق  مــن  و(٤٢)   (٤١) الرقمين  المادتين  فــي  المتحدة 
لزم  إذا  منفردة  أو  تتزعمها،  عسكرية  تحالفات  خــالل  مــن   ،األخـــر الـــدول  ضــد  قمعية 
المتحدة  الواليات  وتستند  والعراق.  وأفغانستان  كوبا  في  حروبها  في  فعلت  مثلما  األمر، 
المادتان  عليه  ت  نصّ الــذي  الجماعي،  األمــن  لتدابير  تفسيراتها  البراغماتية  إلى  ذلك  في 
الرقمان (٤١) و(٤٢) من الميثاق، وهي التدابير واإلجراءات العسكرية وغير العسكرية، 
التي يقررها مجلس األمن لتحقيق األمن الجماعي ألعضاء األمم المتحدة، والعمل على 

منع العدوان وقمع الدولة المعتدية(١٩).
استغلت الواليات المتحدة خرق العراق أحكام القانون الدولي باحتالله الكويت، 
مجلس  من   (٦٧٨) الرقم  القرار   استصدار  عبر  العسكرية،  أعمالها  على  شرعية  إلضفاء 
األمن، والخاص بتفويض الواليات المتحدة وحلفائها التخاذ أعمال قمعية ضد العراق، 
لضرب  عسكرية  بــقــوات  وروســيــا  الصين  تــشــارك  لــم  حين  فــي  األمـــن،  مجلس  عــن  نيابة 
أعضاء  كل  مع  أو  المتحدة،  األمم  في  أعضاء  مع  بالتشاور  يتخذ  لم  القرار  أن  أي  العراق، 

مجلس األمن.
الــرقــم  الــمــادة  بحسب  جــمــاعــي،  بشكل  تتخذ  لــم  القمعية  ــراءات  ــ اإلجــ أن  بمعنى 
(١٠٦) من ميثاق المنظمة الدولية، بالرغم من مشاركة عدد كبير من الدول في التحالف 
قاما  والتحالف  التشاور  أن  أي  الثاني/يناير١٩٩١،  كانون  في  الــعــراق،  ضد  العسكري 
إلى  استناداً  األمريكية،  الرغبة  تلبية  بهدف  لميثاقها،  ومخالفان  المتحدة،  األمــم  خــارج 
التحالف  في  للمشاركة  عسكرية  لقوات  الــدول  إرســال  وأن  للقرار،  البراغماتي  تفسيرها 
في  األمريكية،  الهيمنة  طائلة  تحت  جاء  الكويت،  تحرير  بهدف  أمريكا،  برئاسة  الدولي 

فرض سياستها وتحقيق أهدافها.
(١٩) عمرو أبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي (القاهرة: دار غراب 
للطبع والنشر، ٢٠١١)، ص ١٢٥ ـ ١٢٦. قارن أيضاً نص المادتين (٤١) و(٤٢)، في: ميثاق األمم المتحدة والنظام 

األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ١٨.



٢٣

مع  الــتــعــامــل  تجيد  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  حقيقة   ٢٠٠٣ الــعــراق  حـــرب  عكست 
قرارات مجلس األمن، وتطويعها لخدمة مصالحها، فقد تجاوزت القرار  الرقم (١٤٤١) 
جاء  العراق  ضد  القوة  استخدام  أن  واعتبرت  شروطها،  من  األدنى  الحدّ  يلبّي  كان  الذي 
بل   ،(١٤٤١) الرقم  القرار  ينتهك  لم  العراق  أن  هنا  نذكر   . مادياً خرقاً  للقرار  خرقه  بعد 
 مد على  بالحكم  لة  المخوَّ الجهة  ليست  ألنها  انتهكه،  من  هي  المتحدة  الــواليــات  إن 
لميثاق  صريحاً  انتهاكاً  ثّل  مَ المتحدة  الواليات  قبل  من  القوة  استخدام  وأن  القرار،  انتهاك 
األمم المتحدة، وقرارات مجلس األمن في الوقت نفسه، مستندة في ذلك إلى تفسيراتها 

الخاصة للقرار.
أزمــة  مــن  انطالقاً  العربية،  بالمنطقة  األمريكي  االهتمام   مــد سبق،  مما  يتضح 
الــعــراق  على  حربها   المتحدة  الــواليــات  رت  بـــرَّ فقد  الــعــراق.  غــزو  ثــم  الخليج  الثانية، 
أهدافها  المتحدة  الــواليــات  تنجز  وحتى  والحرية.  للديمقراطية  تحقيقاً  جــاءت  بأنها 
 ،(١٤٤١) الــرقــم  لــلــقــرار  وصـــارم  ضــيِّــق  تفسير  على  اعــتــمــدت  المنطقة،  فــي  المرحلية 
وبسط  أراضـــيـــه،  وغـــزو  ضــربــه  إلـــى  وصـــوالً  واســتــفــزازه،  الــعــراق  عــلــى  الــضــغــط  بــهــدف 
تهدد  إقليمية  قوة  أية  قيام  منع  إلى  باإلضافة  ومــواردهــا،  البالد  خيرات  على  سيطرتها 

مصالحها.

٢ ـ  السيطرة األمريكية على مجلس األمن 
من خالل حق االعتراض (الفيتو)

األمن  مجلس  مع  وخصوصاً  المتحدة،  األمــم  مع  المتحدة  الواليات  تعامل  تباين 
استراتيجيتها  من  المتحدة  الواليات  غيَّرت  حيث  وبعدها،  الباردة  الحرب  أثناء  وقراراته، 
مختلفة،  بوسائل  قراراته  وتطويع  عليه،  السيطرة  وكيفية  األمــن،  مجلس  مع  التعامل  في 
تبعاً للمناخ السياسي العالمي، وتبعاً للتغيّرات التي طرأت على المسرح الدولي، وعملت 

على استغالل تلك المتغيّرات، وتحديداً أثناء  الحرب الباردة وبعدها.
زمــن  الحرب  األمــن  مجلس  مــع  المتحدة  الــواليــات  تعامل  آللــيــات  هنا  سنتعرض 
مع  بتعاملها  ذلك  ومقارنة  المنظمة،  عمل  لتعطيل  الفيتو  استخدام  في  وتعسفها  الباردة، 
المجلس وقراراته بعد الحرب الباردة، وتحديداً خالل أزمة العراق. وفي كلتا المرحلتين، 
لم تقصد الواليات المتحدة خالل تعاملها مع مجلس األمن، سو تحقيق مصالحها من 

منظور براغماتي بحت.



٢٤

أ ـ السيطرة على مجلس األمن أثناء الحرب الباردة
أهم  أحــد  «الفيتو»،  حــق  باستخدام  األمــن  مجلس  على  األمريكية  السيطرة  تعتبر 
بإدارة  يتعلق  ما  في  المتحدة،  األمم  قرارات  تطويع  في  األمريكية  اإلدارة  وأساليب  آليات 
عام  منذ  الفيتو  لحق  استخداماً  األكثر  الدولة  تُعدّ  المتحدة  فالواليات  الدولي؛   الصراع 
تتهم  كانت  كما   ،(١٩٨٩ ـ   ١٩٧٠) الفترة  في  مــرة   ٤٥ استخدمت  الفيتو  فقد   ،١٩٧٠
األمم المتحدة دائماً بالفشل، وتقلل من أهميتها، في حين يكتشف من يتتبّع سجل الفيتو 
السلم  حفظ  لجهة  بــدوره  القيام  عن  المجلس  عجز  سبب  األمــن  مجلس  في  األمريكي 

واألمن  الدوليين(٢٠).
حينما  الثمانينيات،  فترة  في  الفيتو  حق  المتحدة  الواليات  استخدام  وتيرة  ارتفعت 
بـــدأت تــواجــه مــشــكــالت تــتــعــارض ومــصــالــحــهــا، فــي مــا يــخــصّ قــضــايــا الــشــرق األوســـط، 
 ١٩٨٥ عام  منذ  الفيتو  يستخدموا  لم  فالسوفيات  إسرائيل،  تدين  التي  القرارات  وتحديداً 
نفسها.  الفترة  خالل  مرة   ٢٧ المتحدة  الواليات  استخدمته  حين  في   ،١٩٩٠ عام  وحتى 
التأثير   مــد يظهر  الـــذي  األمـــر  المعسكرين،  بين  الــدولــي  صـــورة  الــصــراع  يعكس  وهـــذا 
داخل  الصراع  من  الشكل  هذا  أن  البعض   ير المقابل،  في  حينها.  المنظمة  في  السلبي 
التوازن،  أشكال  من  شكل  إيجاد  على  يعمل  الفيتو،  استخدام  خــالل  من  األمــن  مجلس 
من  انسحابها  من  األحــوال  كل  في  أفضل  الفيتو  حق  الــدول  تلك  استخدام  أن   يــر كما 

المنظّمة(٢١).
االعتراض (الفيتو)  حق  تستخدم  لم  المتحدة  الواليات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا 
أو  تــجــد،  لــم  ألنــهــا  ذلــك  المنظمة،  عمر  مــن  األولـــى  سنة  والعشرين  الخمس  مـــدار  على 
تواجه، ما يجبرها على استخدامه، األمر الذي يدلل على أن األمور كانت تسير لمصلحة 
المصالح  مع  تتماشيان  كانتا  وأجندتها  المتحدة  األمــم  قــرارات  وأن  المتحدة،  الواليات 

األمريكية.
وظلّت  العظمى،  الدول  تخصّ  قضايا  األمن  مجلس  ناقش  قلّما   ،أخر ناحية  من 
الدول  امتالك  بسبب  لمناقشتها،  األمن  مجلس  على  كثيراً  تطرح  ال  المهمة  القضايا  تلك 
الوحدة  دراسات  مركز  (بيروت:  والديمقراطية  المتحدة  الواليات  الديمقراطية:  إعاقة  شومسكي،  (٢٠) نعوم 

العربية، ١٩٩٢)، ص ٢٢٩.
عباس  رؤوف  ترجمة  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  المتحدة:  األمــم  اإلنــســان،  برلمان  كينيدي،  (٢١) بـــول 

(القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨)، ص ٩٠.



٢٥

في  للمناقشة  القضايا  هــذه  طــرحــت  لــو  حتى  أنــه  أي  (الــفــيــتــو)،  حــق  االعــتــراض   الــكــبــر
إلى  تحويلها  ومنع  المشاريع،  تلك  لوقف  الفيتو  حــق  تستخدم  فسوف  األمـــن،  مجلس 
قرارات واجبة التنفيذ. وخير دليل على ذلك، استخدام الواليات المتحدة األمريكية حق 

الفيتو ٣٧ مرة لمنع إصدار قرارات تدين إسرائيل(٢٢).
المنظمة  مــع   الكبر والـــدول  المتحدة  الــواليــات  تعامل  حقيقة  فت  تكشّ وبــذلــك 
مــواد  مــن  االســتــفــادة  فــي  اآلخــريــن  حــق  إلــى  األمريكية  النظرة  كُشفت  وكــذلــك  وميثاقها، 
للدول  حماية  وال  حــقّ  ال  وأن   ،الكبر الــدول  اعــتــداءات  من  أنفسهم  لحماية  الميثاق، 
هو  العدل  مقياس  دام  ما  عنهم،  للدفاع  أُنشئت  األممية  المنظمة  إن  قيل  التي  الصغيرة 

.مصلحة الدول الكبر
الصالحيات  ذي  الجانب،  هــذا  في  األمــن  مجلس  إصــالح  دواعــي  جــاءت  هنا  من 
ض لكل قضايا األمن والسلم   التنفيذية في األمم المتحدة، والرغبة في تفعيله، بحيث يتعرّ
الظاهر  األساسي  الهدف  يعتبر  الــذي  العالمي  السالم  تهديد  حــاالت  حتى  أو  الدوليين، 

إلنشاء األمم المتحدة.

ب ـ  السيطرة على مجلس األمن خالل أزمة الخليج 
وإرهاصات «النظام العالمي الجديد»

على  ذلك  انعكس  الثانية،  الخليج  أزمة  خالل  الدولية»  «الشرعية  مفهوم  بروز  مع 
وذلــك  الــجــديــد»،  العالمي  « النظام  ى  يسمّ مــا  ظــلّ  فــي  مباشر،  بشكل  األمــن  مجلس  أداء 
وفي  الجماعي».  « األمن  نظام  خالل  من  الدولي،  السلم  تهدد  التي  النزاعات  فضّ  لجهة 
الدولي،  القرار  على  بالسيطرة  المتحدة  الواليات  انفردت  السوفياتي  االتحاد  انهيار  إثر 
ظهرت  الفيتو،  استخدام  في  إفراطها  جــراء  بالشلل  األمــن  مجلس  تصيب  كانت  أن  فبعد 
طرأ  كما  األمــن،  مجلس  تفعيل  إلــى  تتجه  وبــدأت  العظمى،   القو بين  توافق  شبه  حالة 
تطور  وبذلك  الدوليين،  السلم  واألمن  حفظ  به  المنوط  الجهاز  بوصفه  لسلطاته،  توسيع 

.(٢٣) مفهومه فكرياً وإجرائياً
(٢٢) عبد الله األشعل، «العالم العربي والشرعية الدولية (الجديدة)،» السياسة الدولية، العدد ١٦٤ (٢٠٠٦)، 

ص ٢٢.
(٢٣) سعد حقي توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ص ٤٤ ـ ٤٥. (عمّ



٢٦

 ،(١٩٩١ ـ   ١٩٩٠) الثانية  أزمـــة  الخليج  خــالل  األمـــن  لمجلس  الــتــطــور  هــذا  بــرز 
مــتــجــاوزاً فــي كثير مــن األحـــيـــان حـــدود ســلــطــاتــه وصــالحــيــاتــه، األمـــر الـــذي أثـــار الــجــدل 
في  تغيّراً  اعتبر  ما  الميثاق،  في  الــواردة  بالنصوص  وقــراراتــه  المجلس  التزام   مد حول 
زمن  (أي  قبل  ذي  مــن  أوســـع  وبشكل  األمـــن،  مجلس  لها  ض  يتعرّ الــتــي  القضايا  نوعية 
ــبــــاردة)، فــقــد ظــهــر إفــــراط شــديــد فــي قـــــرارات مــجــلــس األمــــن، حــيــث هيمنت  الــحــرب الــ
أهدافها  وتحقق  مصالحها  تخدم  بطريقة  فيه  القرار  صنع  عملية  على  المتحدة  الواليات 

االستراتيجية(٢٤).
وأهم  األمن،  مجلس  على  المطلقة  شبه  األمريكية  الهيمنة  نتائج  تلخيص  ويمكن 
النقاط  خــالل  مــن  الـــبـــاردة،  انــتــهــاء  الــحــرب  بعد  للمجلس  السياسية  الــمــمــارســة  مــالمــح 

التالية:
عام  أزمـــة  الخليج  نــشــوب  مــع  الجماعي»  «نــظــام  األمـــن  تطبيق  عــن  الحديث  بــدأ  ـ 
تعمل  فهي  وقراراته،  األمن  مجلس  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  وظهرت  فقط،   ١٩٩٠
مع  تتفق  لم  إذا  تتجاوزها  أنها  حين  في  مصالحها،  مع  توافقت  ما  إذا  استغاللها،  على 

الرؤية األمريكية.
مثل  إقليمية،  وصراعات  أزمات  لمواجهة  مسبوق  غير  تعاوناً  األمن  مجلس  شهد  ـ 
الــدول  مصالح  توافق  ظل  في  والبوسنة  يوغسالفيا  في  األهلية  والــحــرب  الخليج،  أزمــة 
اقتران  إلى  ترجع  الدولي  اإلجماع  سياسة  إن  القول  إلى  البعض  دعا  الذي  األمر   ،الكبر
النظام العالمي الجديد بتطلعات الدول الصناعية الغربية ومصالحها، وأن قرارات مجلس 

األمن التي تقترحها الدول العظمى هي وسيلتها لتأمين  النظام العالمي الجديد.
االشــتــراكــي،  المعسكر  ســقــوط  بــعــد  مــا  الــفــيــتــو  حــق   اســتــخــدام  ظــاهــرة  انــحــســرت  ـ 
منطقة  يمثل  كله  العالم  وأصبح  الدولي،  يحكم  النظام  كان  الذي   القو توازن  واختالل 
حماية  على  الفيتو  حق  استخدام  فاقتصر  المتحدة،  الــواليــات  إلــى  بالنسبة  واحــدة  نفوذ 

مصالحها المباشرة، باإلضافة إلى استخدامه لحماية إسرائيل.
ظلّت  حيث  الــفــتــرة،  تلك  فــي  األمـــن  مجلس  عمل  مــيّــزت  الــتــي  السمات  هــي  تلك 
قراراته انتقائية، ولها سند شرعي، بالرغم من أنها في الحقيقة جاءت منافية للشرعية، إال 
 ،(٢٠١٠ األهـــرام،  مؤسسة  (القاهرة:  ممكن  وإصــالح  مزمن  فشل   : األمــن  مجلس  أحمد،  سيد  (٢٤) أحــمــد 

ص ٥.
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ي «مرحلة  أن الواليات المتحدة كانت تدعم عمل المجلس في تلك المرحلة، في ما سمّ
الشرعية الدولية التوافقية» مستغلّة إياه لتحقيق سياساتها وأهدافها.

ونر هنا أن الواليات المتحدة ال تكترث لكثير من الصراعات الدولية التي تكون 
الواليات  تقوم  فقد  مصالحها،  فيها  ز  تتركّ التي  المناطق  في  أما  نفوذها.  مناطق  عن  بعيدة 
التدخل  بتفعيل  مبدأ  تبدأ  وحينها  صراعات،  نشوب  في  تتسبّب  أزمات  باختالق  المتحدة 
القوة  إلــى  مستندة  مصالحها،  عــن  للدفاع  الــدولــي،  لألمن  الموسع  والمفهوم  اإلنساني 
تجلّت  وقد  للدول.  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل  السيطرة،  من  مزيدٍ  لتحقيق  العسكرية 
 (١٤٨٣) الرقم  القرار   صدور  بعد  بوضوح  األمن  مجلس  على  األمريكية  الهيمنة  مظاهر 
للعراق  البريطاني   األمريكي  ـ  االحتالل  مع  تعامل  الذي  العراق،  إعمار  الخاص  بإعادة 
 كــأنــه أمـــر واقــــع، حــيــث صـــدر الــقــرار بــإجــمــاع الــــدول األعـــضـــاء. ولــقــد عــكــس ذلـــك مــد
المتحدة(٢٥)،  للواليات  ألمانيا،  ومعهما  وفرنسا،  روسيا  من  كل  قدمتها  التي  التنازالت 
مجلس  على  األمريكية  الهيمنة  تعارض  كانت  التي  األصــوات  أن  على  يدلل  الذي  األمر 
األمن في فترة صدور القرار  الرقم (١٤٤١)، مثل فرنسا وروسيا، قد غيّرت موقفها على 
األمن،  مجلس  على  الكاملة  األمريكية  الهيمنة  مأساة  دت  وجسّ براغماتي،  نفعي  أساس 

مكتفية بتطبيق معيار القوة في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية.
ونر هنا أن أساس المشكلة يكمن في سياسة الهيمنة األمريكية، وليس في وظيفة 
يعبِّر  بما   ،الكبر الــدول  إلرادات  طبيعياً  انعكاساً  جــاءت  قراراتها  ألن  المتحدة،  األمــم 
نفسها  المنظمة  على  ثم  ومــن  أوالً،  المنظمة  أعضاء  على  المتحدة  الــواليــات  هيمنة  عن 

وقراراتها، بما يخدم مصالحها وأهدافها القومية.

: تداعيات الهيمنة األمريكية  رابعاً
ومستقبل  الصراع الدولي
١ ـ تداعيات الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة

أصابت الهيمنة األمريكية األمم المتحدة في مقتل حين جعلت من مبادئ المنظمة 
وأهدافها مجرد شعارات مضلِّلة للشعوب؛ فهي في الواقع ال تالمس واقع الدول الضعيفة 

(٢٥) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٩١.
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كما  استغالل.  أسوأ  المتحدة  الواليات  قبل  من  المبادئ  تلك  استغالل  يتم  بل  وهمومها، 
تعكس الممارسة السياسية األمريكية في األمم المتحدة عدم المساواة بين الدول، كبيرها 
من  فهو  الدولية،  العالقات  في  بها  التهديد  أو  القوة  استخدام  حظر  مبدأ  أما  وصغيرها. 
الــواليــات  شنّتها  التي  الــحــروب  ذلــك  على  دليل  وخير  بــه،  معمول  غير  العملية  الناحية 
ساكناً  المتحدة  األمــم  تحرك  لم  كما  الدولية،  المنظمة  إطــار  خــارج  وحلفاؤها  المتحدة 

عندما ضربت إسرائيل  المفاعل النووي العراقي في عام ١٩٨١.
فالمنظمة  ميثاقها،  نــصــوص  بحسب  اآلن  حــتــى  الــمــتــحــدة  األمـــم  نــظــام  يعمل  ولـــم 
خالل  المنظمة  لــت  تــحــوّ إذ  الــعــالــمــي،  الــنــظــام  على  الــغــرب  سيطرة  بعد  بالشلل  أصيبت 
الخليج  حرب  خيّبت  وبذلك  وحلفائها،  واشنطن  بأوامر  يقرّ  مجلس  إلى  الخليج  حرب 
اآلمال ببروز دور إيجابي للمنظمة في إعادة بناء حقيقية لعالم متعدد المحاور واألقطاب، 

وفقدت المنظمة الكثير من شرعيتها في نظر شعوب العالم الثالث(٢٦).
 مد عن  التساؤل  إلى  ودورها  المتحدة  األمم  إلى  ه  توجَّ التي  االنتقادات  تقود  كما 
الواليات  بأن  االعتراف  مع  األمريكية،  الهيمنة  براثن  من  المتحدة  األمم  تخلّص  إمكان 
مصالحها  وتحقيق  األمريكية،  السياسة  لخدمة  كــأداة  األممية  المنظمة  تستخدم  المتحدة 
التي  الــقــرارات  لتسجل  مكان  وكأنها  يــراهــا  البعض  إن  بــل  الــدولــيــة،  المنظمة  إنــشــاء  منذ 

صدرت سلفاً عن البيت األبيض.
عوار  وجــود  بسبب  المتحدة،  األمــم  إصــالح  إلــى  ماسة  حاجة  ظهور  من  وبالرغم 
هو  مــا  على  الــوضــع  إبــقــاء  فــي  تــرغــب  المتحدة  الــواليــات  فــإن  أجهزتها،  أهــم  فــي  جسيم 
هذه  بقيت  طالما  المتحدة،  األمــم  إلصــالح  مقترحات  أي  إفشال  على  والعمل  بل  عليه، 
المنظمة بواقعها الحالي تخدم مصالح الرأسمالية العالمية، بزعامة أمريكا. كما بات جلياً 
وأجهزتها،  المنظمة  بنى  في  جوهرية  إصالحات  أي  إجراء  عدم  في  األمريكية  الهيمنة  أثر 
على  األمريكية  والسيطرة  الهيمنة  على  اإلبقاء  بهدف  وذلــك  األمــن،  مجلس  وخصوصاً 
حفظ  بمهمة  تضطلع  التي  الدولية  السياسية  المنظمة  كونها  وقــراراتــهــا،  المتحدة  األمــم 

 السالم العالمي(٢٧).
(٢٦) سمير أمين، «بعد حرب الخليج : الهيمنة األمريكية إلى أين؟،» في: محمد األطرش [وآخرون]، العرب 
 ،(١٩٩٩ العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  (بيروت:   ١٦ العربي؛  المستقبل  كتب  سلسلة  العالمي،  النظام  وتحديات 

ص ٩١.
(٢٧) أحمد الرشيدي [وآخرون]، األمم المتحدة: ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، وجه نظر عربية، تحرير 

جميل مطر وعلي الدين هالل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٦)، ص ٣١٨ ـ ٣١٩.
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على  المنظمة  قــدرة  عــدم  المتحدة،  األمــم  على  األمريكية  الهيمنة  تــداعــيــات  فمن 
تعامل  كيفية  يــوضــح  وهـــذا  ميثاقها،  فــي  تبنّتها  الــتــي  الــمــبــادئ  وتطبيق  أهــدافــهــا،  تحقيق 
نفعي  منظور  مــن  األمــمــيــة،  المنظمة  ومــبــادئ  أهـــداف  مــع  وحلفائها  المتحدة  الــواليــات 

خالص، واستغاللها لتحقيق مصالحها، بدالً من العمل على تحقيق أهداف المنظمة.
التوازن  عــودة  ظلّ  وفي  السياسي،   المستو على  المتحدة  األمــم  دور  تراجع  كما 
حق  تمتلك  التي   الكبر الــدول  بين  إجماع  أو  توافق  وجود  عدم  بسبب  وذلك  الدولي، 
الفيتو؛ فمجلس األمن بواقعه الحالي جاء انعكاساً لحالة توافق بين تلك الدول، إذ أعطى 
مجلس  يصبح  بحيث  الدائمين،  األمــن  مجلس  أعضاء  لكل  متساوية  صالحيات  ميثاقها 

األمن انعكاساً وتجسيداً لتوازن القو في  النظام الدولي.

٢ ـ  الصراع الدولي ومؤشرات عودة التوازن
عدة  كل  يتغير  والصيرورة،  الحركة  باستمرارية  يتصف  الذي  الدولي  أن  النظام  تبين 
 عقود إلى نظام دولي مختلف، نظراً إلى طبيعته المتغيّرة، وذلك نتيجة للصراع بين القو
الكبر. فقد تحول  النظام الدولي إلى نظام أُحادي القطبية منذ تسعينيات القرن الماضي، 
الدول  مواقف  لجهة  تغيّرات  من  األخيرة  الفترة  في  الدولي  السياسي  المسرح  يشهده  وما 

الكبر يشير إلى أن تحوالً سيطرأ على  النظام الدولي خالل السنوات القادمة.
األحادية  القطبية  تمر  حيث  طبيعية،  عملية  الدولية  النظم  في  التدريجي  التغيّر  يعدّ 
بمرحلة وسطى أو شكل من أشكال التبلور، تمهيداً لالنتقال إلى نظام دولي جديد، ذلك 
قيام  صعوبة  إلى  باإلضافة  القوة،  لة  محصّ في  التأثير  في  العسكرية  القوة  دور  تراجع  بعد 
بعض  تمتلك  حيث  الــدولــي،  فــي  النظام   الكبر  الــقــو كــل  بتطويع  المتحدة  الــواليــات 
العديد  في  األمريكية  للرؤية  ومناهضة  بل  مستقلة،  مواقف  اتخاذ  على  نسبية  قدرة  الدول 

من القضايا الدولية.
دان  ير « بريجنسكي» أن روسيا والصين قوتان معارضتان للهيمنة األمريكية، وتهدّ
التفوق  بسبب  عليها،  االنتصار  على  قادرتين  غير  أنهما  إال  األمريكية،  الحيوية  المصالح 
سياسي  هدف  أي  تحقيق  وسائل  من  يجردهما  وذلــك  المتحدة،  للواليات  التكنولوجي 
المجاالت  في  د  المتفرِّ األمريكي  بالتفوق  ذلك  ر  برّ وقد  العالمي.   المستو على  مستدام 
سياسية  بقدرة  المتحدة  الواليات  تتمتع  وبذلك  القوة)،  (هيكل  العالمي  للنفوذ  الحاسمة 
 مستو على  والوحيدة  العظمى  العالمية  القوة  وتصبح   ،أخــر دولة  أي  فيها  تنافسها  ال 
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وعلى  رجــعــة،  غــيــر  إلـــى  ذهــبــت  الهيمنة  أيـــام  أن  الــبــعــض   يـــر الــمــقــابــل،  فــي  الـــعـــالـــم(٢٨). 
الواليات المتحدة أن تقبل بأنها أصبحت إحد القو الرئيسية بين كثير من الدول التي 
تنافسها في عالم متغيّر وغير منتظم، والذي سيزداد في عدم انتظامه خالل القرن الحادي 

والعشرين(٢٩).
فرض  الــذي  األمريكية  الهيمنة  نظام  اخــتــالل  على  واضــحــة  الــمــؤشــرات  باتت  فقد 
الجديد.  العالمي  النظام  مولد  عن  أعلن  حين  الثانية،  الخليج  حــرب   عقب  العالم  على 
واعتمدت الواليات المتحدة على اإلفراط في استخدام القوة العسكرية، خالل ما أطلقت 
بعد  العالم،   مستو على  سياستها  خلَّفته  الذي  الفشل  فبعد  اإلرهاب.  على  الحرب  عليه 
وباتت  ة،  الهشَّ مرحلته  دخل  األمريكية  الهيمنة  نظام  أن  يبدو  والعراق،  أفغانستان  احتالل 
المواقف الدولية (الروسية والصينية) تشير إلى تراجع الهيمنة األمريكية، لمصلحة عودة 
الدور  عودة  بعد  خصوصاً  وخارجها،  المتحدة  األمم  داخل  الدولية،   القو بين  التوازن 
أي  حــلّ  في  تنجح  فلم  المتحدة  األمــم  دور  تراجع  إذّاك  الــدولــي.  المشهد  إلــى  الــروســي 
تنازع  دولية  أقطاب  وأصبحت  األخيرة،  الفترة  في  تفجرت  التي  الدولية  الصراعات  من 
الدولية،  الصراعات  لحلّ  رؤيتها  مع  وتتعارض  العالم،  على  سيطرتها  المتحدة  الواليات 

األمر الذي يؤشر، بحسب رأينا، إلى قراءة جديدة للمشهد السياسي الدولي.
تــخــوض روســيــا مـــؤخـــراً جــولــة جــديــدة مــن  الـــصـــراع الـــدولـــي، وتــبــرز أهــمــيــتــهــا في 
في  الصيني  ـ  الروسي  جاء  الفيتو  فقد  مختلفة؛  قضايا  في  األمريكية  للسياسة  مواجهتها 
المعارضة  على  للقضاء  فــرصــة  وإعــطــائــه  الــســوري،  النظام  لــدعــم  مــؤخــراً  األمـــن  مجلس 
 ،أخر ناحية  ومن  الديمقراطي.  التحول  نحو  إصالحات  في  البدء  ثم  ومن  المسلحة، 
مصالحهم،  مع  تتعارض  أمريكية  مخطّطات  لتمرير  الــروس  رفض  عن  تعبيراً  الفيتو  جاء 
موقفاً  تتخذ  روسيا  أن  كما  روسية.  نظر  وجهة  من  العربية،  النظم  تغيير  دورة  وتستكمل 

مشابهاً من قضية الملف النووي اإليراني.
في   جــر الــذي  االستفتاء  بعد  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضمّت  آخــر،  صعيد  على 
الروسي  الفيتو  عرقل  حيث  عموماً،  الغربي  للرفض  مكترثة  غير  الماضي،  آذار/مـــارس 
دت  وهــدَّ شرعي،  غير  ويعتبره  االستفتاء،  يدين  األمــن  مجلس  في  أمريكي  قــرار  مشروع 
أمل  ترجمة  الجيوستراتيجية،  ومتطلباتها  األمريكية  لية  األوّ  :الكبر الشطرنج  رقعة  بريجنسكي،  (٢٨) زبغنيو 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧)، ص ٣٨ ـ ٣٩. الشرقي، ط ٢ (عمّ
Immanuel Wallerstein, «Friends as Foes,» Foreign Policy, no. 40 (Fall 1980), pp. 119-120.   (٢٩)
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حركة  روسيا  دعمت  حين  في  روسيا،  ضد  اقتصادية  عقوبات  بتوقيع  المتحدة  الواليات 
الحدود  داخــل  عسكرية  بتحركات  وقامت   ،األخــر األوكرانية  المدن  في  االنفصاليين 

األوكرانية(٣٠).
الصراع  وإن  تغيّرت،  الدولي  أبجديات  الصراع  إن  القول  يمكن  النحو،  هذا  على 
 العسكري واأليديولوجي تراجع لمصلحة التعاون واالعتماد المتبادل بين مجموع القو
االعتراف  بين  وسطيَّة  حالة  تمثل  جديدة،  عالمية  منظومة  ظهور  إن  آخر،  بمعنى  الدولية. 
المنظومة  هــذه  األقــطــاب.  المتعدد  والنظام  مصالحها  لها  عظمى  كقوة  األمريكية  بالقوة 
الزعامة  فيه  تتراجع  بحيث  الدولية،  التفاعالت  من  توافقياً  نمطاً  تتبنَّى  أن  الممكن  من 
األمريكية، ويحدث نوع من التوازن بين التكتالت االقتصادية الكبر، مع تمايز المصالح 
عند  الحضارات»  و«صدام  التاريخ»  أطروحتي «نهاية  دقة  عدم  يتبيّن  وبذلك  بينها.  ما  في 

كل من  فوكوياما  وهنتنغتون حول مستقبل  الصراع الدولي.
فال مجال لنشوب صراعات وجودية قائمة على الصراع األيديولوجي، قد تقود إلى 
حروب عالمية كبر، وعليه يتحول الصراع إلى حالة من التنافس االقتصادي والسياسي 
األزمتين  فــي  الــيــوم  حــاصــل  هــو  مثلما  م،  الـــتـــأزُّ أو  ة  الــحــدَّ مــن  درجـــة  إلــى  يصل  قــد  الـــذي 
 ،الكبر العسكرية  الصراعات   مستو إلى  الوصول  دون  من  لكن  والسورية،  األوكرانية 
العالقات  مقتضيات  فرضتها  المتبادل  االعــتــمــاد  مــن  عالية  درجـــة  وجـــود  بسبب  وذلـــك 

االقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
هذا مع تسليمنا بالتحول الجذري في الرأي العام العالمي الذي أصبح رافضاً بقوة 
أن  كما  االســتــقــرار،  وعــدم  العنف  مــن  مــزيــدٍ   ســو منها  ينتج  لــن   كبر حــروب  لخوض 
د يحتمل حروباً خارجية، وخصوصاً أن االقتصاد األمريكي لم  االقتصاد األمريكي لم يعُ

يتعافَ بعد من األزمة االقتصادية  العالمية التي عصفت بالعالم عام ٢٠٠٨.
العالم  من  مختلفة  مناطق  في  تدور  التي  بالوكالة  نمط  الحروب  عودة  يبرر  ما  وهدا 
إلى  إضــافــة  العالم،  فــي  التوتر  مناطق  مــن  وغيرها  والــســودان،  وأوكــرانــيــا،  ســوريــة،  مثل: 
الذي  الرئيس  أوباما  حقبة  في  األمريكية  الخارجية  السياسة  على  طرأ  الــذي  التغير  ذلك 
األمريكية  الــقــوات  بسحب  وقــام   ،كبر حــروب  خــوض  بــالده  نية  عــدم  عن  صراحة  عبّر 
السياسة  ألولويات  ترتيب  إعــادة  أنه  يبدو  ما  ظلّ  في  وخصوصاً  والعراق،  أفغانستان  من 
<http://www.bbc.co.uk/Arabic>. (٣٠) بي بي سي عربي،  
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األمــريــكــيــة فــي ظــل الــتــغــيُّــر الـــذي طـــرأ عــلــى الــعــالقــات األمــريــكــيــة مــع الــعــديــد مــن الـــدول 
ته الواليات المتحدة،  اإلقليمية، مثل مصر والسعودية، وخطر اإلرهاب الدولي الذي غذّ

ولم تستطع تفادي ويالته.

٣ ـ  التحوالت الرئيسية في  النظام الدولي ومستقبل األمم المتحدة 
(رؤية استشرافية)

السوفياتي  االتحاد  انهيار  عقب  الدولي  شهدها  النظام  التي  التحوالت  تقتصر  لم 
المتحدة  الواليات  تتزعمه  القطبية  أحادي  نظام  إلى  الثنائية  القطبية   نظام  من  التحول  على 
بين  والسلطة  القوة  حيث توزيع  من  نفسها،  القطبية  طبيعة  أصاب  التغيُّر  إن  بل  األمريكية، 
دة  ومعقّ كبيرة  شبكة  سيادة  خالل  من  د  تتحدّ القطبية  أصبحت  إذ  القوميات،  أو  التكتالت 
هذه  وتتمثل  الدولي.   المستو على  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التفاعالت  من 
بل  فحسب،  الدولي  على  النظام  تهيمن  ال  عالمية»،  رأسمالية  «منظومة  بوجود  الشبكة 

م في توجهاته ومساره(٣١). أصبحت تشكل قلب النظام العالمي وتتحكّ
بالشرعية  ي  سمّ وما  واالستقرار،  السالم  من  البعد  كل  بعيداً  العالم  يكون  وبذلك 
المستند  األمريكي  والقانون  االستبداد  براثن  تحت  يقع  أن  له  أريد  العالم  وكأن  الدولية، 
من  كــان  بل  مــواربــة،  دون  من  األمريكية  التقارير  تكشفه  أمــر  وهــو  العسكرية،  القوة  إلــى 
ذلك  يكون  حتى  تماماً،  واضــحــاً  ذلــك  تجعل  أن  األمريكية  الخارجية  السياسة  أهـــداف 
الواليات  زيّفت  فقد  الجميع.  على  االستسالم  لفرض  النفسية  الحرب  عوامل  من  عامالً 
بقيادة  الجديد  الدولي  فالنظام  الدولية،  الشرعية  عصر  عن  بالحديث  الحقيقة  المتحدة 
مزيّفة  أقنعة   سو الدولية  والشرعية  األمــن  مجلس  وما  الغاب،  قانون  على  قائم  أمريكا 

للسياسات والمعايير األمريكية في الحكم على القضايا الدولية(٣٢).
ظلَّت األمم المتحدة منذ تأسيسها محل اهتمام شعوب العالم، وظلَّ الجدال يدور 
محكومة  ظلت  أنــهــا  وخــصــوصــاً  واألمـــن  الــدولــيــيــن،  للسلم  المنظمة  تحقيق   مــد حــول 
تهيمن  أصبحت  التي  المتحدة  الــواليــات  رؤيــة  تعكس  أو  الــبــاردة،  الــحــرب  أثــنــاء   بالفيتو 
محكومة  الدولية  المنظمة  ستظلّ  كما  القطبية،  انهيار  الثنائية  بعد  الــدولــي  على  النظام 

(٣١) األطرش [وآخرون]، العرب وتحديات النظام العالمي، ص ١٠.
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الناشر  (تــونــس:  المواجهة  وخــيــارات  الجديد  العالمي  النظام  شفيق،  (٣٢) مــنــيــر 

١٩٩٢)، ص ٢١ ـ ٢٢.
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بالفيتو. من هنا جاءت أهمية التساؤل حول مستقبل المنظّمة الدولية، الذي يرتبط بشكل 
يحكم  الذي  المصالح  وصراع  الدولي،  على  النظام  تطرأ  التي   الكبر بالتحوالت  مباشر 
خصوصاً  مــعــدوم،  شبه  بــات  المنظمة  إصــالح  إمــكــان  أن  اتضح  كما  الــدولــيــة.  العالقات 
األمم  مستقبل  حــول  السابق  التساؤل  عن  لإلجابة  محاولة  وفــي  السياسي.  المجال  في 
النحو  على  وذلك  المتحدة،  األمم  لمستقبل  اثنين  سيناريوهين  نتوقع  أن  يمكن  المتحدة، 

التالي:
الــذي  نفسه  المصير  المتحدة  األمـــم  تــواجــه  أن  الممكن  مــن  األول:  السيناريو  ـ  أ 
دولي  واقــع  إلــى  تفضي  ثالثة  عالمية  حــرب  انــدالع  يعني  ما  وهــذا  األمــم،  عصبة  واجهته 
 قو تصعد  حين  فــي  الــدولــيــة،  السياسة  مسرح  عــن  ستختفي  دولــيــة   قــو أن  أي  جــديــد، 
وبذلك  الحرب.  في  سينتصر  الــذي  التيار  م  ستتزعّ التي  الــدول  جانب  إلى   ،أخــر دولية 
المصفوفة  في  المفترض  البنيوي  التغيُّر  بسبب  دورهـــا،  وينتهي  المنظمة  تختفي  ســوف 

الدولية.
مختلفة،  مجاالت  في  وتعمل  بالفعل،  قائمة  المنظمة  بقاء  الثاني:  السيناريو  ـ  ب 
 ،لكنها معطلة أو غير فعالة في المجال السياسي، وذلك بفعل الصراع بين الدول الكبر
عن  عاجزة  طويلة  لفترات  المنظمة  ظلت  فقد  خارجها.  أو  المتحدة  األمم  إطار  في  سواءٌ 
ضئيل  السياسي   المستو على  إنجازها  إن  بل  الدولي،  السلم  حفظ  لجهة  بمهامها  القيام 
فلم  المهيمن).  القطب  رؤيــة  تبنَّت  حالة  (فــي  الشديد  لالنتقاد  تعرضت  ما  وكثيراً  جــداً، 
تشهد المنظمة الدولية توافقاً بين الدول الكبر إال في قضايا وأوقات معينة، وذلك تبعاً 
تعكس  المنظمة  تعد  لم  درجة  إلى  الدولية،  التفاعالت  تحكم  كانت  التي  القوة  لعالقات 
الدولية، لكنها كانت  القضايا  رؤية  المجتمع الدولي الحقيقي في  وال حتى  مستقلة،  رؤية 

وما زالت تعكس رؤية القو المسيطرة عليها.
حققت  فــقــد  الــســيــاســيــة،  غــيــر   األخــــر الــجــوانــب  فــي  المنظمة  دور  نغفل  ال  كــمــا 
والثقافي،  واالجتماعي،  اإلنساني،   المستو على  والنجاحات  اإلنجازات  من  العديد 
كارثة  وقــوع  بعد  ســواء  البشرية،  جــراح  تضميد  فــي  دورهـــا  لجهة  وتــحــديــداً  واإلغــاثــي، 
يحكم  الــذي  العقيم  النظام  بفعل  وذلــك  (الــحــرب)،  البشرية  صنع  من  كارثة  أو  طبيعية 
اكتفت  فــقــد  الــســيــاســي،  الــمــجــال  فــي  المنظمة  عــمــل  صـــادر  والـــذي  (الــفــيــتــو)،  المنظمة 
صناعة  من  بدالً  واألمن  الدوليين  السلم  بحفظ  والمطالبة  المستمرة  بالنداءات  المنظمة 

وتطبيقه. السلم 
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عانت  التي  المنظمة  وهــي  الــدولــي،  بفضّ  الــصــراع  المتحدة  األمــم  تُطالَب  فكيف 
باألصح  أو  الدولي؟!  بسبب  الصراع  الشلل  مرحلة  إلى  وصل  الذي  والتعطيل  اإلفشال 
وبذلك  المهيمن.  القطب  يد  في  أداة  لتكون  الدولي،  للصراع  كنتاج  ت  لِــدَ وُ المنظمة  إن 
الــدولــي  شكل  الــنــظــام  تعكس  زالـــت  ومــا  كــانــت  المتحدة  األمـــم  إن  الــقــائــل  االتــجــاه  نــؤيــد 
قصدوا  الصياغة  المحكم  المنظمة  ميثاق  وضعوا  الذين  إن  نقول  بل  الرئيسية،  بتفاعالته 
في  مشلوالً  أو  التوافق،  حالة  في   الكبر الخمس  الدول  قبل  من  محكوماً  العالم  يظل  أن 
عندما  والمشروع  الرؤية  صاحبة  المتحدة  الــواليــات  به  عملت  ما  وهــذا  التناقض،  حالة 

استخدمت األمم المتحدة كأداة لتنفيذ سياستها.
ر بأن المنظمة بنظامها الحالي، ما لم يتم تعديل ميثاقها، ستظلّ  ونستطيع هنا أن نبشِّ
المؤكد  من  بــات  فقد   ،الكبر الخمس  الــدول  معادلة  في   األقــو الطرف  لهيمنة  أسيرةً 
فشلت  بــاألصــح  أو  المنظمة،  ميثاق  على  تــعــديــالت  إلجـــراء  حقيقية  إرادة  وجـــود  عــدم 
الثاني  السيناريو  ح  نرجّ فإننا  النحو،  هذا  وعلى  بالمنظمة.  الخاصة  اإلصالحية  الجهود 
وهذا  وواقعية،  منطقية  أكثر  ونعتبره  السياسي)،  المجال  في  المتحدة  األمم  دور  (انحسار 

ما يظهر ألي متابع لعمل المنظمة ودورها السياسي منذ تأسيسها.
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منذ  البشرية  للمجتمعات  لة  شكِّ المُ األساسية  السمات   إحد الصراع  ظاهرة  تعتبر 
عت مستويات الصراع وأشكاله، بدءاً بالصراعات الفردية والقبلية،  فجر التاريخ، وقد تنوّ
ما  في  دت  جسّ التي  المختلفة  الكيانات  بين  تنظيماً  األكثر  الصراعات  وصوالً إلى أشكال 
فكرة  تظلّ  فلم  الدولية.  الصراعات   مستو إلى  بذلك  منتقلة  القومية،  الدولة  مفهوم  بعد 
إن  بل  السياسي،  قرارها  عن  بمعزل  أو  للدولة،  السياسية  األهــداف  عن  بمعزل  الصراع 

. الصراع هنا جاء تجسيداً وترجمة فعلية إلرادات سياسية دولية متصارعة أصالً
إلى  أمريكا  انضمّت  الثانية،  العالمية  انــدالع  الحرب  مع  األمــم  عصبة  انهيار   فبعد 
في   ،١٩٤٢ عام  في  مرة  ألول  المتحدة»  «األمــم  مصطلح  استخدام  جاء  حيث  الحلفاء، 
حشد  إلى  ذلك  وراء  من  تهدف  أمريكا  وكانت  المحور،  ضد  المحاربة  الدول  إلى  إشارة 
بمثابة  ذلك  وكــان  أطماعها؛  وصــدّ  المحور»،  « دول  مواجهة  في  الحرب  خالل  الحلفاء 
السياسة  مالمح  تتضح  هنا  من  المستويات.  أعلى  على  الدولي  لمظاهر  الصراع  تجسيد 
العالمية  السياسة  في  واضح  بدور  د  والتفرّ العالم،  على  السيطرة  إلى  الطامحة  األمريكية 

وإدارة الصراعات  الدولية.
المتحدة،  األمــم  إنشاء  وراء  من  تريده  ما  تماماً  تعي  المتحدة  الواليات  كانت  فقد 
كانت  حيث  المنظمة،  إنشاء  خالل  ته  أدّ الذي  والــدور  جهودها  خالل  من  ذلك  اتضح  إذ 
 الواليات المتحدة صاحبة الكلمة الفصل خالل المشاورات التي جرت بين الدول الكبر
والجوهرية  األســاســيــة  المقترحات  وضــع  مــن  هــي  األمريكية  فــــاإلدارة  المنظمة.  إلنــشــاء 
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والمصالح  الغايات  مع  تماماً  تتماشى  والتي  الجديد،  الدولي  التنظيم  بتصميم  المتعلقة 
إرهاباً  استخدمت  أمريكياً،  مطلباً   الكبر للدول  «الفيتو»  حق   إقرار  كان  كما  األمريكية، 
 سو  تــر المتحدة  الــواليــات  تكن  لم  حين  في  لتمريره،   األخــر الــدول  على  سياسياً 
مصالحها وأهدافها االستراتيجية، وبذلك اتضحت بوادر الهيمنة األمريكية على المنظمة 

األممية منذ البداية.
الدولية،  الــصــراعــات  فــضّ  هــو  أســاســي  بهدف  أُنشئت  المتحدة  األمــم  أن  والــواقــع 
وإقرار السلم واألمن الدوليين. ومن ثم، ارتبط هذا الهدف  بالصراع الدولي، كون األمم 
المتحدة تعتبر المطبخ السياسي الذي تدار فيه الصراعات الدولية، حيث يضطلع مجلس 

األمن بدور السلطة التنفيذية في المنظمة.
وكيفية  األمن،  مجلس  مع  التعامل  في  األمريكية  االستراتيجية  تباينت  المقابل،  في 
وتبعاً  العالمي،  السياسي  للمناخ  تبعاً  مختلفة،  بوسائل  قــراراتــه  وتطويع  عليه،  السيطرة 
للمتغيّرات التي طرأت على المسرح الدولي. فقد استخدمت الواليات المتحدة المنظمة 
لبثت  ومــا  العراقية،  األزمـــة  خــالل  األمريكية  السياسة  تخدم  قـــرارات  تمرير  فــي  األممية 
بعدها أن عملت على تحجيم، بل وإنكار، أي دور حيوي للمنظمة، كما أصابت الهيمنة 

األمريكية بالضرورة المنظمات اإلقليمية المرتبطة باألمم المتحدة.
فكرية  آليات  عبر  الشعوب  رات  مــقــدّ على  بالسيطرة  المتحدة  الــواليــات  وانــفــردت 
كما  رها،  وتبرّ اآلليات  تلك  إرساء  على  تعمل  وأجهزتها  المتحدة  األمم  وكانت  وعملية، 
كانت  الذي  نفسه  الوقت  في  األمريكية،  السياسة  لمصالح  س  تكرّ المتحدة  األمم  كانت 

السياسة األمريكية تجادل في قرارات المنظمة األممية وتوصياتها.
المتحدة،  واألمـــم  األمريكية  السياسة  بين  الجدلية  العالقة  تلك  أن  فــي  شــك  وال 
ومستقبل  األمــريــكــيــة،  الهيمنة  مــرتــكــزات  فــي  البحث  إلــى  بالنسبة   كــبــر إشكالية  مثلت 
م فيه اإلدارة األمريكية. عي قيماً أخالقية، وتتحكّ  الصراع الدولي، في ظلّ تنظيم دولي يدّ
ينفصل  ال  الــبــاردة  انتهاء  الــحــرب  بعد  العالم  شهدها  التي  الــدولــيــة  السياسة  ففهم 
الهيمنة  مالمح  من  الكثير  تكشفت  إذ  المتحدة،  الواليات  تبنّتها  التي  الهيمنة  سياسة  عن 
النظرية  األطر  وأهم  الهيمنة،  مفهوم  عند  الوقوف  وجب  لذلك  الفترة.  تلك  في  األمريكية 
التي تفسرها، قبل الحديث عن أشكال الهيمنة األمريكية وعالقتها بإدارة  الصراع الدولي، 
جانب  الصراع  من  وتحديداً  والهيمنة،  الصراع  بين مفهومي  الجدلية  فهم  العالقة  ثم  ومن 
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الدولي، والتركيز على أهم التغيّرات التي طرأت على المنظومة الدولية بعد انتهاء  الحرب 
الباردة، وتحول   النظام الدولي الثنائي  القطبية إلى مرحلة جديدة، أطلقت عليها الواليات 

دت «العولمة» أهم مالمح هذا النظام. المتحدة «النظام العالمي الجديد»، حيث جسّ
المتحدة  األمــم  مع  تعاملها  خالل  المتحدة  الواليات  تقصد  لم  األحــوال،  كل  ففي 
كما  بحت.  براغماتي  منظور  من  مصالحها،  تحقيق   سو األمن  مجلس  على  وسيطرتها 

عمدت إلى استغالل حق التدخل اإلنساني، بحجة حفظ السلم واألمن الدوليين.
المتحدة  األمــم  على  األمريكية  الهيمنة  تداعيات  حــول  الــدائــر  الجدل  خضمّ  وفــي 
ض  التعرّ الدراسة  اقتضت  والتاريخ،  السياسة  فلسفة  ضوء  في  الدولي،  ومستقبل  النظام 
لمستقبل  النظام  رؤية  وضع  حول  واسعاً  جدالً  أثارت  ومتباينة،  مختلفة  فكرية  لتوجهات 
و«صدام  فوكوياما،  عند  فرانسيس  التاريخ»  أطروحة «نهاية  خالل:  من  وتحديداً  الدولي، 

الحضارات» عند  صموئيل هنتنغتون.
ــيـــة: أولــهــمــا هـــو  الـــصـــراع  وتــســتــرشــد الــــدراســــة بــنــمــوذجــيــن مـــن الـــصـــراعـــات الـــدولـ
ولم  المتحدة،  األمم  دور  فيه  تراجع  والذي   ،١٩٤٨ عام  منذ  الدائر  اإلسرائيلي  ـ  العربي 
يتصف بأي فعالية في معالجتها لهذا الصراع. وثانيهما كان يمثل األزمة العراقية أو حرب 
قمة  في  العراقية  األزمة  نموذج  في  المتحدة  األمم  ظهرت  فقد  بعدها،  وما  الثانية   الخليج 
مثلما  الدولية  العالقات  تاريخ  في  حدث  المتحدة  األمــم  يشغل  فلم  وحيويتها؛  نشاطها 

شغلتها األزمة العراقية، ذلك على خالف تراجع دورها في النموذج األول.
هذا األمر دعانا إلى التركيز على هذين النموذجين، بهدف تحليل وتقييم دور األمم 
حيث  من  الصراعات،  من  المختلفين  النموذجين  هذين  معالجتها  في  وفعاليتها  المتحدة 
ما  في  األحادية،  القطبية   نظام  إلى  الدولي  ل  النظام  وتحوّ الدولية،  والمتغيّرات  الظروف 
تحرير  حرب  عقب  المتحدة  الواليات  به  رت  بشّ الذي  الجديد»،  العالمي  «النظام  ي  سمّ

الكويت، وتأثيرات هذا النظام الجديد في دور األمم المتحدة ومجلس األمن.

١ ـ إشكالية الدراسة
وهي  المتحدة،  األمـــم  على  األمريكية  الهيمنة  تــداعــيــات  عــن  كارثية  نتائج  بـــرزت 
هناك  فإن  ثم،  ومن  الدوليين.  واألمن  السلم  حفظ  بها  المنوط  الدولية  السياسية  المنظمة 
التعامل  يكتنف  الـــذي  التناقض  حــول  تتمحور  الــصــدد،  هــذا  فــي  نفسها  تــطــرح  إشكالية 
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من  المنظمة  عليه  تقوم  وما  بحت،  براغماتي  منظور  من  الدولية  المنظمة  مع  األمريكي 
مبادئ وأهداف.

تتبنّاه  ما  بين  التناقضات  عن  الكشف  إلــى  يقود  اإلشكالية  تلك  في  البحث  ولعل 
وما  واإلنــســانــيــة؛  بــاألخــالقــيــة  بعيد  حــدّ  إلــى  تتسم  ومــبــادئ،  أهـــداف  مــن  المتحدة  األمـــم 
لها فرض سياستها  البراغماتية  تمارسه الواليات المتحدة األمريكية من هيمنة عليها، تخوّ
في تعاملها مع تلك األهداف والمبادئ، وتطويعها لخدمة مصالحها في إدارة الصراعات 

الدولية وسياستها الرامية إلى السيطرة على ماجريات السياسة الدولية بأسرها.
٢ ـ أهمية الدراسة وأهدافها

األمم  ودور  ناحية،  من  األمريكية  الهيمنة  بين  الربط  في  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
إضفاء  من  الربط  هذا  إليه  يؤدي  وما   ،أخر ناحية  من  الهيمنة  هذه  تكريس  في  المتحدة 

هات السياسة األمريكية في إدارة  الصراع الدولي. شرعية مزعومة على توجّ
ولعل مناقشة موضوع الدراسة في إطار فلسفة السياسة، وإيضاح جدلية  العالقة بين 
الجانب األخالقي (اإلنساني) والممارسة السياسية للواليات المتحدة، في ضوء هيمنتها 
هذه  يميز  مــا  هــو  والساسة  رين  المفكّ بين  جــدل  مــن  ذلــك  تبع  ومــا  المتحدة،  األمــم  على 

الدراسة، إضافة إلى األهمية التي تطرحها الدراسة في ضوء المنهج التحليلي النقدي.
األمــم  مــع  تعاملها  فــي  األمريكية  السياسة  منطلقات  تحديد  إلــى  الــدراســة  وتــهــدف 
األمريكية  الهيمنة  مظاهر  على  التركيز  مع  الدولية،  للصراعات   معالجتها  خالل  المتحدة 
وأساليبها  األمريكية  اإلدارة  آليات  إلى  ف  التعرّ إلى  باإلضافة  وتداعياتها،  المنظمة  على 
في تطويع قرارات األمم المتحدة، ومد نجاحها في ذلك، األمر الذي تتأكد معه الهيمنة 

األمريكية على األمم المتحدة وإدارتها للصراع الدولي، وهو موضوع الدراسة.
٣ ـ فرضيات الدراسة

تقوم الدراسة على فرضيتين أساسيتين، هما:
● أنتج  الصراع الدولي تداعيات خطيرة على األمم المتحدة منذ نشأتها، فأصبحت 
تعكس صراعاً بين القو العظمى، تمثل بمحاولة الواليات المتحدة فرض هيمنتها على 
المنظمة األممية في إدارة الصراعات واألزمات الدولية، وذلك عبر آليات توظفها لتطويع 

قرارات األمم المتحدة لخدمة مصالحها.
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بين  جــدالً  األمريكية  الهيمنة  ظــلّ  في  الــدولــي  للصراع  المستقبلية  الــرؤيــة  ● تمثل 
على  النظام  قريباً  سيطرأ  تغيّراً  إن  تقول  مــؤشــرات  فهناك  السياسة،  وفالسفة  رين  المفكّ
 على مستو الكبر راً لعودة التوازن بين القو الدولي، وإن حراكاً دولياً قد يكون مبشّ

 الصراع الدولي.

٤ ـ تساؤالت الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

مظاهر  أهم  وما  السياسة؟  فلسفة  ضوء  في  الدولي  للصراع   الفكرية  األصول  ما  ١ ـ 
السياسة  على  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  تهيمن   مــد أي  وإلــى  األمريكية؟  الهيمنة 

الدولية؟
تتبنّاها  التي  اإلنسانية  الغايات  بين  تــوازنــاً  المتحدة  األمــم  تحقق   مــد أي  إلــى  ـ   ٢

والممارسة السياسية التي تقوم بها؟
األمــم  على  هيمنتها  خــالل  مــن  الــدولــي  األمريكية  الــصــراع  اإلدارة  تدير  كيف  ـ   ٣
المتحدة؟ وما هي آلياتها لتطويع قرارات األمم المتحدة؟ وما مد نجاح تلك اآلليات؟

تمثل   مد أي  وإلى  الدولي)؟  األمريكية (على  النظام  الهيمنة  تداعيات  هي  ما  ـ   ٤
الهيمنة  ظل  في  السياسة  وفالسفة  رين  المفكّ بين  جدالً  الدولي  للصراع  المستقبلية  الرؤية 

األمريكية؟

٥ ـ منهج الدراسة
المنهج  الــبــاحــث  اســتــخــدم  الــســابــقــة،  الــتــســاؤالت  عــن  اإلجـــابـــة  مــحــاولــة  ــار  إطــ فــي 
والقضايا  المفاهيم  بعض  تــنــاول  الــدراســة  مــوضــوع  تطلب  حيث  الــنــقــدي»،  ـ  «التحليلي 
النقدي  الجانب  استخدام  إلى  باإلضافة  حلها،  إمكانات  يوضح  تحليلياً،  تناوالً  الخالفية 
كذلك  للباحث.  النقدية  الرؤية  من  مزيد  إلى  تحتاج  التي  الجدلية  للقضايا  مناقشتنا  خالل 

تتم االستعانة بالمنهج الوصفي والتاريخي بما يخدم الدراسة في بعض جوانبها.
وفي محاولة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، قمنا بتقسيمها إلى أربعة فصول، على 
واحد  عن  نجيب  أن  فصل  كل  في  حاولنا  ولقد  المباحث.  من  لعدد  فصل  كل  ينقسم  أن 
من تلك التساؤالت على الترتيب نفسه. كما أننا بدأنا الدراسة بـ مقدمة، وخلصنا في نهاية 
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الرسالة إلى خاتمة تمثل تعليقاً نقدياً مجمالً لما توصلنا إليه من نتائج، إضافة إلى قائمة بـ 
المصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة. وتأتي فصول الدراسة ومباحثها على النحو 

التالي:
وقد  األمريكية»،  الهيمنة  ومظاهر  الــدولــي  «نظرية  الــصــراع  بعنوان:  األول  الفصل 
والعوامل  الدولي،  وأشكال  الصراع  ونظرياته،  الصراع  مفهوم  األول  المبحث  في  عرضنا 
المؤثرة في الصراع، فيما عرضنا في المبحث الثاني األطر النظرية لمفهوم الهيمنة، مروراً 
التي  المتغيرات  إلى  وصــوالً  الدولي،  وتصاعد  الصراع  األمريكية  الهيمنة  مظاهر  بتطور 

أثرت في  النظام الدولي وبروز النظام العالمي الجديد.
ويأتي الفصل الثاني بعنوان: «هيئة األمم المتحدة بين الغايات اإلنسانية والممارسة 
األمــم  هيئة  إنــشــاء  إلــى  الــرامــيــة  الــدولــيــة  الجهود  األول  المبحث  فــي  وتناولنا  السياسية»، 
في  عرضنا  فيما  إنسانية،  غــايــات  بوصفها  المنظمة  وأهـــداف  مــبــادئ  ثــم  ومــن  المتحدة، 
الثالث  المبحث  ناقش  كما  فيها.  القرار  اتخاذ  وآلية  المتحدة  األمم  أجهزة  الثاني  المبحث 
إشكالية أداء األمم المتحدة، ومشاريع اإلصالح المقترحة، ثم عرضنا في المبحث الرابع 

مالمح الممارسة السياسية لألمم المتحدة، وأوجه النقد الموجهة إليها.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: «آليات اإلدارة األمريكية وأساليبها في تطويع قرارات 
لغايات  األمريكية  التفسيرات  البراغماتية  األول  المبحث  تناول  حيث  المتحدة»،  األمــم 
في  المتحدة  األمــم  هيئة  على  األمريكية  الهيمنة  مظاهر  عرضنا  ثم  ومن  المتحدة،  األمــم 
مجلس  على  األمريكية  السيطرة  عن  للحديث  الثالث  المبحث  جاء  فيما  الثاني،  المبحث 
اإلنساني،  التدخل  الرابع  مبدأ  المبحث  في  عرضنا  ثم  (الفيتو).  االعتراض  وحق   األمن، 

وإشكالية التدخل بين  الشرعية الدولية  والعرف الدولي.
الفلسفي  والــجــدل  األمريكية  الهيمنة  «تداعيات  بعنوان:  فجاء  الــرابــع،  الفصل  أمــا 
الــجــدل  مــنــه  األول  الــمــبــحــث  خـــالل  مــن  عــرضــنــا  وقـــد  الـــدولـــي»،  مستقبل  الـــصـــراع  حـــول 
الدولي  منه  الصراع  الثاني  المبحث  ناقش  فيما  الدولي،  مستقبل  الصراع  حول  الفلسفي 
تداعيات  الثالث  المبحث  فــي  ناقشنا  وأخــيــراً،  الــمــعــاصــرة.  السياسية  النظرية  ضــوء  فــي 

الهيمنة األمريكية على  النظام الدولي.



ل األول ا
نظرية الصراع الدولي 

ومظاهر الهيمنة األمريكية
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تمهيد
تناقشها  التي  األساسية  والموضوعات  المفردات  أحــد  «الــصــراع»  مصطلح  يعتبر 
ويقوم  يرتكز  مفهوماً  كونه  منها،  والسياسية  االجتماعية  وخصوصاً  اإلنسانية،  العلوم 
االجتماعية  العالقات  صميم  في  يدخل  فإنه  ثم  ومن  اإلنساني،  السلوك  على  باألساس 
وتناولتها  الــصــراع  لظاهرة  مختلفة  وفلسفية  فكرية  مــذاهــب  ضت  تعرّ وقــد  والسياسية، 
والتبريرات،  التفسيرات  له  وســاق  الــصــراع،  شــأن  من  أعلى  ما  منها  والتفسير؛  بالتحليل 
للصراع  نقدية  رؤية  قدم  ما  ومنها  البشرية،  للمجتمعات  الحقيقي  المحرك  الصراع  فاعتبر 

(الحرب)، خصوصاً في ظلّ تصاعد الصراعات على المستو الدولي(١).
صور  فــي  ظــهــوره  مــن  بــالــرغــم  الــســيــاســي،  الــطــابــع  عليه  يغلب  الــصــراع  أن  والــواقــع 
على  وخصوصاً  متقابلة،  سياسية  إلرادات  فعلية  وترجمة  تجسيداً  يعتبر  حيث  مختلفة، 
المستو الدولي، وتعتبر الحروب أهم أشكال الصراع، كما أنه ثمة صراعات تهدف إلى 

تحقيق الهيمنة وصراعات أخر تهدف إلى حفظ التوازن.
عن  ينفصل  ال  الباردة  انتهاء  الحرب  بعد  العالم  شهدها  التي  الدولية  السياسة  ففهم 
فت الكثير من مالمحها  سياسة الهيمنة التي تبنّتها الواليات المتحدة األمريكية، فقد تكشّ
التي  النظرية  األطــر  وأهــم  الهيمنة،  تعريف  على  الــوقــوف  وجــب  لذلك  الفترة،  تلك  في 
بـــإدارة  الصراع  وعالقتها  األمريكية،  الهيمنة  أشــكــال  عــن  الحديث  قبل  وذلــك  تفسرها، 

الدولي.
عند  الوقوف  إلى  يحتاج  األمر  أصبح  الهيمنة،  بفكرة  مفهوم «الصراع»  ارتباط  ومع 
جانب  من  وتحديداً  المفهومين،  بين  الجدلية  العالقة  فهم  ومحاولة  «الهيمنة»،  مفهوم 
 الصراع الدولي، والتغيّرات التي طرأت على المنظومة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، 

(١) انظر: بولس سالمة، الصراع في الوجود (القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٨).
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وتحول  النظام الدولي الثنائي القطبية إلى مرحلة جديدة، أطلقت عليها الواليات المتحدة 
دت «العولمة» أهم مالمح هذا النظام. « النظام العالمي الجديد»، حيث جسّ

الفكرية  للصراع  األصول  ما  التالي:  التساؤل  عن  اإلجابة  الفصل  هذا  في  ونحاول 
 مد أي  وإلــى  األمريكية؟  الهيمنة  مظاهر  أهــم  ومــا  السياسة؟  فلسفة  ضــوء  فــي  الــدولــي 

تهيمن الواليات المتحدة األمريكية على السياسة الدولية؟

أوالً: نظرية  الصراع الدولي
وقد  أشكالها،  بكل  البشرية  المجتمعات  تشكيل  في  أساسية  ظاهرة  الصراع  يعتبر 
إلى  وصـــوالً  والقبلية،  الــفــرديــة  بــالــصــراعــات  بـــدءاً  وأشــكــالــه،  الــصــراع  مستويات  عت  تنوّ
 مستو إلــى  بــذلــك  منتقلة  المختلفة،  الكيانات  بين  تنظيماً  األكــثــر  الــصــراعــات  أشــكــال 
الصراعات الدولية. وبذلك، لم تظل فكرة الصراع بمعزل عن األهداف السياسية للدولة، 
إلرادات  فعلية  وترجمة  تجسيداً  جاء  هنا  الصراع  إن  بل  السياسي،  قرارها  عن  بمعزل  أو 

. متصارعة أصالً
في  وتــأثــيــراً  شــيــوعــاً  وأكــثــرهــا  الــصــراع،  أشــكــال  أهــم  بأنواعها  الــحــروب  مثلت  وقــد 
السياسة الدولية، تبعاً ألسباب مختلفة، كما تتداخل عوامل ومتغيرات مختلفة للتأثير في 
 أخر وعوامل  وأسبابه،  الصراع  بطبيعة  مرتبطة  موضوعية  عوامل  فمنها  الصراع؛  ظاهرة 
خالل   ،األخر األطراف  أيديولوجية  مقابل  في  طرف  كل  أيديولوجية  على  ترتكز  ذاتية 

تحقيق أهدافهم.

١ ـ مفهوم الصراع ونظرياته
في  والدائمة  الثابتة  الحقائق   إحــد هي  البشري  الصراع  ظاهرة  أن  في  جــدال  «ال 
واقع اإلنسان والجماعة البشرية على كافة مستوياتها، وهي نشاط موجود في الطبيعة في 
الصراع  أبجديات  تعلّم  اإلنسان  أن  على  هنا  الصراع  فكرة  وترتكز  حولنا»(٢).  مكان  كل 

ف إلى مفرداته وتكتيكاته من خالل الحياة. من الطبيعة، وتعرّ
إن أقدم النصوص في تاريخ الفلسفة التي وصلت على شكل شذرات، ترشدنا إلى 
ق.م.)،   ٤٨٠ ـ   ٥٧٦) الميالد  قبل  السادس  القرن  في   (Heraclitus) « هيراقليطس»  أن 
(٢) أنطون يعقوب ميخائيل، الكون والناس والنظام العالمي (القاهرة: دار الطباعة القومية، ٢٠٠١)، ص ٧٧.



٤٥

أنــواع  وتضم  شــيء،  كل  أســاس  الحرب  وأن  المرئي،  العالم  قانون  بمثابة  الصراع  اعتبر 
قالت  كما  للصراع(٣).  أساساً  المادة  وضع  قد  بذلك  وهو  كافة (الديالكتيك)،  الصراعات 
األولى،  بدايته  في  متوحشاً  كان  اإلنسان  إن   (٤) (Epicurian School) األبيقورية  المدرسة 
 (Michel de «دي  مونتيني»  اعتبر  كذلك  الطبيعة.  مع  صراعه  نتيجة  كــان  ره  تحضّ وأن 
على  للقضاء  رئيسي  شرط  الصراع  قوانين  معرفة  أن   (١٥٩٢ ـ   ١٥٣٣)  (٥) Montaigne)

الوهم المسيطر على عقل اإلنسان(٦).
هي  ما  العدالة  وأن  والقانون،  الطبيعة  بين  تعارض  بوجود  السفسطائيون  اعتقد  وقد 
كون بالقانون لحماية أنفسهم من  إال مصلحة اإلنسان األقو، وأن الضعفاء هم من يتمسّ
الكافية.  القوة  له  توافرت  إذا  ويحطّمها  القوانين  على  يخرج  قد  اإلنسان  أن  كما  األقوياء، 
ن من جسد  بينما عبّر القديس « أوغسطين» (٣٥٤ ـ ٤٤٠م) عن الصراع بأن اإلنسان مكوّ
الجسد،  ومصدرها  دنيوية  إلــى  مقسمة  البشر  قضايا  أن  على  يدلل  الــذي  األمــر  وروح، 
المستمر  الصراع  نتاج  إال  هو  ما  البشري  التاريخ  أن   ير وهو  الــروح،  ومصدرها  ودينية 
بين مملكتين هما: مملكة الشيطان، وتسيطر عليها قو الشر الجسدية، ومملكة المسيح، 
يتأتى  وهذا  الخير،  لمملكة  يكون  النهائي  النصر  وأن  الروحية،  الخير   قو عليها  وتسيطر 

نتيجة خضوع الدولة للكنيسة وتنفيذ أوامرها، بحيث ال يصبح هناك مجال للصراع(٧).
الــصــراع،  مــفــهــوم  أســــاس  عــلــى  للمجتمع  شــامــالً  تــفــســيــراً  « بـــولـــيـــب»(٨)  قـــدم  ولــقــد 
حــيــث ارتـــكـــزت نــظــريــتــه عــن الـــدولـــة عــلــى أســــاس الـــصـــراع الــســيــاســي (عـــالقـــات الــقــوة) 
دورة  خــالل  من  آخــر  إلــى  شكل  من  الحكومة  تحول  في  الرئيسي  المحرك  يعتبر  الــذي 

(٣) سالمة، المصدر نفسه، ص ٣٢ ـ ٣٣.
سلوك  تفسير  في  الحسية  الخبرة  على  األبيقورية  المدرسة  وتعتمد  ٢٧٠ق.م)،  ـ   ٣٤١) أبيقور  إلى  (٤) نسبة 

اإلنسان، وقد سبق أبيقور كل مدارس علم النفس في اكتشافه لمبدأ اللذة، وحديثه عن الصراع النفسي.
األخالقي،  السفسطائيين  لمذهب  امتداداً  يعتبر  الحديث،  العصر  في  السفسطائية  المدرسة  فالسفة  (٥) أحــد 
الذي يردد حجج الشكاك نفسها؛ ير أنه لو كان للعقل ما يزعمه البعض من حكم صائب؛ ما اختلفت العقول، وأنه 
ليس صحيحاً ما يقال عن شيء اسمه الضمير، ولكن الضمير هو شيء تشكله البيئة والموروثات والعادات، أعلن لنا 

قوانين ثابتة وأزلية غير مكتوبة، وتقف آراءه في مقابل آراء مكيافيللي.
الهيئة  (القاهرة:  المعاصرة  الدولية  األســرة  تطور  في  دراســة  الدولي:  الصراع  نظرية  رســالن،  فــؤاد  (٦) أحــمــد 

المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦)، ص ٢٤ ـ ٢٥.
(٧) المصدر نفسه، ص ٢٤ ـ ٢٥ و٣٢، وسالمة، المصدر نفسه.

يمثل  كما  الصراع،  مفهوم  أساس  على  للمجتمع  شامالً  تفسيراً  م  قدّ غربي،  فيلسوف  ل  أوّ «بوليب»  عتبر  (٨) يُ
الصراعي  للفكر  تجميعاً  نظرياته  اعتبرت  فقد  الصراع،  لنظرية  التاريخي  التطور  إلى  بالنسبة  خاصة  أهميةً  «بوليب» 
السابق له، كما مثّل القناة التي عبر من خاللها الفكر اإلغريقي إلى الحضارة الرومانية، حيث استند التوسع الروماني 
العالمي  السالم  بأن  الرومان  اعتقد  إذ  الصغيرة،  الدول  وابتالع  للتوسع  كمبرر  والقوة  الصراع  مفهوم  إلى  =الخارجي 
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القوة  على  القائمة  المطلقة  الملكية  لتحويل  المجتمع  داخل  الصراع  يقود  حيث  معينة، 
الــصــراع  يستمر   فيما  األغــلــبــيــة،  وشــرعــيــة  الــعــدالــة  على  القائمة  الــدســتــوريــة  الملكية  إلــى 
ضعف  بعد  األرستقراطية  الطبقة  سيطرة  إلــى  وصــوالً  المجتمع،  شــرائــح  بين  السياسي 
ضعفها  بــعــد  األرســتــقــراطــيــة  مــحــل  لــتــحــلّ  الــديــمــقــراطــيــة  تــأتــي  كــمــا  الــدســتــوريــة،  الملكية 
طلب  في  أساليبهم  الشعب  أفراد  يستخدم  ثم  أجلها،  من  أتت  التي  الرسالة  عن  وبعدها 
فتظهر  والنفوذ،  القوة  على  االستحواذ  بهدف  التآمر  في  ويــبــدؤون  والــمــســاواة،  الحرية 
الملكية  إلــى  الحكومة  الرتـــداد  مناسباً  الوقت  فيصبح  الفوضى،  وتنتشر  الديماغوجية 

والقانون(٩). النظام  تحفظ  كي  المطلقة 
من  مختلطة  حــكــومــة  تــطــويــر  فــي  يكمن  الــصــراع  هـــذا  نــهــايــة  بـــأن  «بــولــيــب»  ويعتقد 
بين  الصراعية  الــدورة  تلك  أن  «بوليب»   رأ وقد  والديمقراطية،  األرستقراطية  الملكية، 
القانون  هــذا  وأن  السياسي،  للصراع  ثابت  وقــانــون  حتمي  أمــر  هــي  الحكومات  أشــكــال 
بين  التوازن  يتحقق  حيث  المختلطة،  الحكومة  على  ينطبق  ال  الصراع  فكرة  إلى  المستند 

المؤسسات السياسية والعدالة بين الطبقات االجتماعية.
السياسية  السلطة  أن  ١٤٠٦م)  ـ   ١٣٣٢) خلدون  اعتبر  ابن  فقد   ،أخــر ناحية  من 
مفاهيمياً  إطاراً  وضع  كما  الدولة،  في  الصراع  منشأ  هي  العصبية  وأن  الصراع،  هدف  هي 
هذا  ينسحب  بل  فحسب،  الــدولــة  في  واالجتماعي  السياسي  الــصــراع  يفسر  ال  للعصبية 
الفكر  في  محاولة  أول  قدم  بذلك  وهو  الدولي،  في  النظام  الوحدات  صراع  على  التفسير 

البشري لوضع نظرية عامة للصراع(١٠).
القرابة  أثر  إلى  باإلضافة  البشرية،  الطبيعة  إلى  العصبية  مصدر  خلدون  ابن  ردّ  وقد 
المدافعة  في  والتعاضد  التناحر  على  األفــراد  تحمل  العصبية  وأن  االجتماعية،  الحياة  في 
ض لمنشأ  ل، وتعرّ والقتال، كما عالج ابن  خلدون في مقدمته ظاهرة الحرب بشكل مفصّ
أمر  الحرب  أن  خلدون  ابن   وير وطبائعها.  األمم  مذاهب  وشرح  الدول،  بين  الحروب 

طبيعي في البشر، ال تخلو منه أمة وال جيل، وقد ردّ الحرب إلى أربعة أسباب هي(١١):
ال يمكن تحقيقه إال من خالل مركزية السلطة في روما، إال أن سقوط روما تسبب في اضمحالل فكرة الصراع في 

الفكر الغربي. انظر: رسالن، المصدر نفسه، ص ٢٥ ـ ٢٦.
(٩) المصدر نفسه، ص ٢٥ ـ ٢٦.

ــاطـــع الــحــصــري [أبـــو خـــلـــدون]، دراســــات عــن مــقــدمــة ابـــن خــلــدون، طبعة مــوســعــة (الــقــاهــرة: مكتبة  (١٠) سـ
الخانجي؛ بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٦١)، ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

(١١) المصدر نفسه، ص ٣٤٣ ـ ٣٩١.

=
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أ ـ الغيرة والمنافسة: وهو ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة.
في  أرزاقـــهـــم  جــعــلــوا  حــيــث  الــقــفــار،  تسكن  الــتــي  األمـــم  مــن  ويــأتــي  الـــعـــدوان:  ـ  ب 

رماحهم، بغية الحصول على ما في أيدي غيرهم.
ي بالجهاد في الشريعة. ج ـ غضب لله ودينه: وهي ما سمّ

د ـ غضب للملك والسعي إلى تمهيده: وهو حروب الدول ضد الخارجين عليها.
الطبيعة  عن  األمير  كتابه  في   (١٥٢٧ ـ  عبّر «نيقوال  مكيافيللي» (١٤٦٩  ناحيته،  من 
بأن  اعتقد  فقد  البشرية،  الطبيعة  في  أساسية  سمة  وجعلها  لإلنسان،  والعدوانية  األنانية 
وأن  الفرصة،  لــه  تسنح  عندما  ذلــك  إلظــهــار  استعداد  على  وأنــه  شــريــر،  بطبيعته  اإلنــســان 
الدؤوب  سعيها  إلى  باإلضافة  أيديها،  في  ما  على  استحواذها  استمرار  إلى  تسعى  الناس 

إلى االستحواذ على المزيد مما في حوزة الغير(١٢).
في  الــصــراع   شكل  دان  ويــحــدّ السياسية،  الحياة  كــان  يــحــرّ ين  مهمّ دافعين  أكــد  كما 
المجتمع، هما: رغبة الجماهير في تحقيق األمن، في مقابل رغبة االستحواذ على السلطة 
السياسية،  الحياة  في  تؤثر  التي  المحددات  من  مجموعة  حــدد  وقــد  الحكام.  جانب  من 
الشعبية،  األيديولوجيا  الــديــن،  التقاليد،  وهــي:  المجتمع،  داخــل  الــصــراع  نتيجة  وتحدد 
باإلضافة  األمير.  أو  الدكتاتور  وشخصية  العسكرية،  المؤسسات  االجتماعية،  الطبقات 
الطبيعة  على  د  وشـــدّ غــابــة،  بأنها  الدولية  العالقات  « مكيافيللي»  وصــف  فقد  ذلــك،  إلــى 
المزدوجة لإلنسان، فاإلنسان، من وجهة نظره، هو نصف إنسان، ونصف حيوان، ونصح 
في  وأســداً  ثعلباً  يكون  وأن  الحيوان،  وأسلوب  اإلنسان  أسلوب  بين  يجمع  بأن  «األمير» 

الوقت نفسه (ذكاء الثعلب وقوة األسد)(١٣).
للدولة  األمــيــر  تــوحــيــد  أن   يـــر «مكيافيللي»  أن  مــن  بــالــرغــم  أنـــه  هــنــا،   نـــر ونــحــن 
« بوليب»  مــع  تــوافــق  أنــه  إال  ودكتاتوريته،  األمــيــر  بتسلط  إال  يتحققان  ال  عليها  وسيطرته 
بين  التوازن  من  حالة  خلق  خالل  من  إال  يتحققان  ال  واستمرارها  الدولة  استقرار  أن  في 
 الرئيسية المتصارعة، وهي: األمير والنبالء والشعب، وأن التوازن بين تلك القو القو

واالعتراف بمصالحها هو المصدر الحقيقي الستقرار الدولة واستمرار وجودها.
(١٢) نيقوال مكيافيللي، األمير، ترجمة أكرم مؤمن (القاهرة: مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، 

ص ١٢.
(١٣) المصدر نفسه، ص ٧٨.
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الذي  المجتمع  وأن  المجتمع،  في  الصراع  وجــود  بضرورة  بــودان»  « جــان  واعتقد 
الحكم  نــظــام  ــودان»  ــ «ب أيــد  وقــد  الــتــنــافــس،  روح  فيه  تظهر  ال  الــصــراع  ظــاهــرة  إلــى  يفتقر 
القضاء  على  قــادرة  السلطة  تلك  تكون  بحيث  الــوراثــيــة،  الملكية  إلــى  المستند  المطلق 
على   (١٦٧٩ ـ   ١٥٨٨  ) « هــوبــز»  د  شـــدّ الــصــدد،  هــذا  وفــي  الطائفية.  الــصــراعــات  على 
على  يرتكز  نــظــره  وجــهــة  مــن  البشري  الفعل  وأن  واإلنــســان،  للطبيعة  الــمــادي  المفهوم 
حين  في  الملوك،   لــد جلياً  ذلــك  ويظهر  القوة.  على  االستحواذ  في  المستمرة  الرغبة 
تحقيق  يستطيعون  ثــم  ومــن  الحماية،  لهم  تتحقق  حتى  المشتركة  الطاعة  الــنــاس  يتقبل 

أهدافهم(١٤).
وأن  الثقة،  وعدم  التنافس  على  تقوم  الطبيعية  األفراد  عالقات  أن  «هوبز»   ير كما 
شيئاً  يملك  أن  يستطيع  ال  اإلنسان  وأن  بينهم،  ما  في  مستمرة  حرب  حالة  يعيشون  الناس 
إال بالقوة، فهو ال يحترم حقوق اآلخرين إال إذا ضمن أن اآلخرين يحترمون حقوقه. كما 
م «هوبز» على األقلية معارضة األغلبية، ودعا إلى أن تعتمد الحكومة على القوة، كي  حرّ

تحقق الغاية من وجودها، وهي المحافظة على المجتمع(١٥).
على  و«هــــوبــــز»  «بـــــــودان»  مـــن  كـــل  مـــع   (١٧٧٦ ـ   ١٧١١) هـــيـــوم»  ــيـــد  « دافـ واتـــفـــق 
« آدم  اإلنكليزي  الكاتب  اعتبر  كما  طبيعي،  أمــر  وهــو  األفـــراد،  بين  صــراع  وجــود  ضــرورة 
فيرغسون»  ـ أحد معاصري «هيوم» ـ أن الصراع بين الجماعات البشرية له فائدة حقيقية، 
بين  والــصــراع  التصادم  أنــواع  أغلبية  يرجع  فهو  البشري،  التقدم  أجــل  من  ضــروري  وأنــه 
العالقات  في  تظهر  شيوعاً  األنــواع  هذه  أكثر  وأن  وسياسية،  اقتصادية  أسباب  إلى  البشر 

الدولية والحروب بين الدول.
فالفرد  الشخصية،  المنفعة  مبدأ  هو  األول  مبدأين:  على  حقيقته  في  الصراع  ويرتكز 
بدورها  التي  المنافسة،  مبدأ  هو  والثاني  الشخصية،  ومنافعه  أهدافه  يحقق  بما  يتصرف 
مكانة  إنــقــاص  خــالل  مــن  مكانته  رفــع  طــرف  كــل  يــحــاول  حين  ذلــك  صـــراع،  إلــى  تتحول 

اآلخرين، أو تحقيق منفعة على حساب اآلخرين(١٦).
ونر هنا أن المبدأ األساسي للصراع البشري هو المنفعة (الشخصية) الذاتية، ألن 
ظاهرة  الصراع  البعض  يعزو  حين  في  األول.  المبدأ  على  مترتبة  كنتيجة  تأتي  المنافسة 

(١٤) رسالن، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة، ص ٣٤ ـ ٣٥.
(١٥) المصدر نفسه، ص ٣٥.

(١٦) ميخائيل، الكون والناس والنظام العالمي، ص ٧٨.
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البشري إلى أسباب اقتصادية وسياسية، وأن النضال من أجل القوة والسلطة يمثل ملمحاً 
أساسياً للحياة البشرية، وهذا ما نتفق معه في هذا الصدد.

انتقلت ظاهرة الصراع من مستو الصراعات الفردية إلى الصراعات القبلية، ومن 
ثم إلى أشكال الصراعات األكثر تنظيماً ومؤسسية بين الكيانات المختلفة، كما أن نشوب 
األول  مـــرده  كــان  والسياسية  االجتماعية  التشكيالت  تلك  بين  والــحــروب  الــصــراعــات 
الحفاظ على مصالحها الخاصة، ومنع تهديدها من قبل أي أطراف أخر، باإلضافة إلى 
في  جسدت  التي  الكيانات،  من  غيرها  أهداف  مع  تتقاطع  باتت  الكيانات  تلك  أهداف  أن 
الصراعات   مستو إلى  بذلك  منتقلة   ،(١٧) (Nation-state) القومية  الدولة  مفهوم  بعد  ما 
بمعزل  أو  للدولة،  السياسية  األهداف  عن  بمعزل  الصراع  فكرة  تظل  لم  وبذلك  الدولية. 
سياسية  إلرادات  فعلية  وترجمة  تجسيداً  جــاء  هنا  الــصــراع  إن  بل  السياسي،  قــرارهــا  عن 

دولية متناقضة باألساس(١٨).
كما تعبِّر فكرة الصراع عن تناقض قيمي ومفاهيمي بين األيديولوجيات والمصالح 
قواعد  على  بينها  ما  في  التوافق  تستبعد  ما  غالباً  والتي  المتصارعة،  لألطراف  المختلفة 

عامة تحكم  السلوك الدولي(١٩).
واألهــداف  المكاسب  من  ممكن  قــدر  أعلى  تحقيق  في  دولــة  كل  رغبة  فــإن  كذلك 
ظاهرة  والــحــروب  الــدولــيــة  الــصــراعــات  ظــاهــرة  جعل   ،األخــــر األطــــراف  حــســاب  على 
تحقيق  فــي  أدواتــــه  أهــم  تمثل  وبــاتــت  الــدولــي،  السياسي  الــســلــوك  على  خيّمت  عالمية، 

أهداف السياسة العليا لكل كيان دولي، يروم ألداء دور سياسي على الساحة الدولية.
١٦٤٨م،  عام  اتفاقية «وستفاليا»  بعد  عشر،  السابع  القرن  في  ولدت  القومية  الدولة  أن  أمين  سمير  عتبر  (١٧) يَ
وقد  الصناعية،  الثورة  بداية  مع  عشر،  الثامن  القرن  من  األخير  الثلث  في  تحديداً  الدولي  المسرح  على  دورها  وبرز 
ة محدودة، ويشاركه في الحكم  ل دولة يرئس حكومتها رئيس منتخب لمدّ مثّلت الواليات المتحدة عام ١٧٧٦م أوّ
الثورة  بعد  ١٧٩٣م  عــام  الفرنسية  الجمهورية  أعلنت  كما  الدستور.  بحسب  مستقلّتان  وقضائية  تشريعية  سلطتان 
أفرادها  يــتــوارث  التي  األســر  أمــالك  على  تطلق  دولــة  كلمة  فكانت  ذلــك  قبل  أمــا  اإلقطاعي.  النظام  وإلــغــاء  الفرنسية 
على  يطرأ  تطور  أي  يؤثر  حيث  القومية،  الرأسمالية  بمصالح  دائماً  القومية  الدولة  ر  وتطوّ ظهور  ارتبط  وقد  العرش، 
الرأسمالية في دور الدولة القومية. انظر: سمير أمين، «بعد حرب الخليج: الهيمنة األمريكية إلى أين؟،» في: محمد 
األطرش [وآخرون]، العرب وتحديات النظام العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١٦ (بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، ١٩٩٩)، ص ٨٨.
 ،(٢٠٠٦ والتوزيع،  للنشر  مجدالوي  دار  ان:  (عمّ االستراتيجية  دراسة  إلى  المدخل  فهمي،  القادر  (١٨) عبد 

ص ١٢٣ ـ ١٢٥.
المعاصرة،  الدولية  األسرة  تطور  في  دراسة  الدولي:  الصراع  نظرية  ورسالن،   ،١٢٤ ص  نفسه،  (١٩) المصدر 

ص ٧.
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الصراع،  ظاهرة  تفسير  حاولت  التي  التعريفات  أهم  على  الوقوف  هنا  المهم  ومن 
أربعة  لها  سياسية  «عملية  بأنه:  للصراع  تعريف  ماك  وسنايدر  التعريفات،  هذه  أهم  ومن 
الصراع،  في  طــرف  من  أكثر  يشترك  بحيث  الــصــراع،  عملية  في  توافرها  من  بد  ال  أركــان 
كل  يستخدم  كما  مالحظتها،  يمكن  متعارضة،  بأنشطة  األطـــراف  مــن  طــرف  كــل  ويــقــوم 

طرف الوسائل التي تحقق له السيطرة على الطرف اآلخر»(٢٠).
هو  الــصــراع  فــإن  وعليه  ومرئية،  علنية  بصورة  يحدث  الــصــراع  أن   يــر من  وهناك 
مصالحها،  فــي  تتعارض  مختلفة،  جهات  فيه  تشترك  الــذي  العدائي  الكفاح  صــور  أحــد 
األمر الذي يولد سلوكاً عدائياً في أكثر األحيان. ويختلف الصراع عن التنافس من حيث 
مختلفة  عوامل  فيها  تؤثر  التي  البيئة  واقع  من  الصراع  عمليات  وتنبع  والقواعد.  الحدود 
سياسية  عملية  الــصــراع  أن  يعتبر  من  فهناك  وثقافية)؛  ونفسية،  واجتماعية،  (اقتصادية، 
عملية  في  الدينامي  العامل  يمثل  البشري  العنصر  وأن  عليها،  بدا  الذي  الشكل  كان  مهما 

الصراع(٢١).
وغير  محدودة  تعتبر  الطاقة  مــوارد  وخصوصاً  الطبيعية،  والموارد  الثروات  أن  كما 
تلك  على  للسيطرة  مــحــاوالت  تظهر  لذلك  البشرية،  المجتمعات  حــاجــات  لسدّ  كافية 

الموارد، األمر الذي يظهر فرصة أعلى لنشوب صراعات فردية ـ جماعية  ـ دولية.
بتحقيق  والمطالبة  بالقيم  المرتبط  «الــنــضــال  بــأنــه:  الــصــراع  كــوســر  ف  لــويــس  ويــعــرّ
الوضعيات النادرة والمميزة، والقوة، والموارد، حيث تكون أهداف الفرقاء هي تحييد أو 

إيذاء أو القضاء على الخصوم»(٢٢).
يمكن  صــراعــاً  خفياً،  أو  ظــاهــراً  عنيف،  غير  أو  عنيفاً  الــصــراع  يكون  أن  يمكن  كما 
مختلف  فــي  للحل  قــابــل  وغــيــر  عليه  السيطرة  يمكن  ال  أو  للحل،  وقــابــل  عليه  السيطرة 

الظروف.
إشباع  أجــل  مــن  المتصارعة  الجماعات  سعي  «كــوســر»  عند  النضال  فكرة  وتعني 
السلطة،  بــلــوغ  سبيل  فــي  نـــادرة  بمكانة  المطالبة  أو  معينة  قيماً  كــانــت  ســـواء  الــحــاجــات، 
 Raymond W. Mack and Richard C. Snyder, «The Analysis of Social Conflict: Toward an (٢٠)
Overview and Synthesis,» Journal of Conflict Resolution, vol. 1, no. 2 (June 1957), p. 218.
المعرفة  دار  (اإلسكندرية:  القوة  نظرية  في  دراســة  السياسي:  الصراع  أيديولوجية  خليفة،  الرحمن  (٢١) عبد 

الجامعية، ١٩٩٩)، ص ١٥٥.
 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., (٢٢)
1972), p. 17.
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ضمن  يستمر  بل  الحد،  هذا  عند  النضال  يتوقف  ال  وقد  النادرة،  المصادر  توزيع  وإعــادة 
إطار الصراع حتى يتم القضاء على أحد األطراف(٢٣).

العالقات  مواءمة  لجهة  فيها  مرغوباً  إيجابية  وظائف  يمارس  أن  للصراع  ويمكن 
من  عـــدداً  «كــوســر»  حــدد  وقــد  االجتماعية،  والبنى  الهياكل  داخــل  وتكييفها  االجتماعية 

الوظائف التي يقوم بها الصراع في المجتمع، وهي(٢٤):
على  الجماعة  بناء  إعادة  أو  الوحدة،  إقامة  على  الجماعة  داخل  الصراع  ● يساعد 

أساس االئتالف والتماسك بين أفرادها.
لهيكل  إيــجــابــيــة  وظــيــفــة  لــتــأديــة  والــقــيــم  بـــاألهـــداف  الــمــرتــبــطــة  الــصــراعــات  ● تتجه 

الجماعة، وال تتعارض مع المسلمات األساسية للجماعة.
يمكن  ال  طالما  عنه،  التعبير  في  األفراد  تسامح   مد على  الصراع  طبيعة  ● تعتمد 

تجنب الصراع في الجماعة بسبب التنافس على الموارد.
هيكل  داخل  توازناً  الداخلية  الصراعات  في  المشاركة  على  األفــراد  قدرة  ● تمثل 
التوازن  وجــود  ثم  ومن  األفــراد،  بين  وإزالتها  التوترات  حل  إلى  ذلك  ويــؤدي  الجماعة، 

داخل الجماعة.
هــذه  تعمل  شــمــولــيــة،  بشخصية  أفـــرادهـــا  يــرتــبــط  الــتــي  المنغلقة  الــجــمــاعــات  ● في 
لكنه  مستتراً،  الصراع  يصبح  وبالتالي  األفــراد،   لد الصراع  مشاعر  كبت  على  الشخصية 
أكثر كثافة. وفي حالة تفجر هذا الصراع فإنه يكون أكثر ضراوة وتهديداً لجذور العالقات 

االجتماعية والسياسية داخل الجماعة.
عن  تختلف  البشر،  بين  تفاعل  عملية  هو  البشري  الــصــراع  فــإن   ،أخــر ناحية  من 
من  فالشخص  المنافسة،  عن  الصراع  يختلف  كما  الطبيعة،  مواجهة  في  اإلنسان  نضال 
أن  دون  ومــن  بمنافسيه،  وعــي  على  يكون  أن  دون  من  اآلخــريــن  مع  يتنافس  أن  الممكن 
يحاول  حين  صــراع،  إلى  المنافسة  تتحول  بينما  أهدافهم،  تحقيق  من  منعهم  إلى  يسعى 
تحقيق  عن  إعاقتهم  على  والعمل  اآلخرين،  مكانة  إنقاص  خالل  من  مكانته  رفع  طرف 
موقف  هو  الــصــراع  أن  كما  التنافسي.  العمل  دائــرة  من  العملية  تخرج  بحيث  أهدافهم، 

(٢٣) عبد الرزاق حلبي، علم اجتماع التنظيم (اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٩)، ص ١٦٥.
 Lewis A. Coser, «Social Conflict and the Theory of Social Change,» The British Journal of (٢٤)
Sociology, vol. 8, no. 3 (September 1957), pp. 197-198.
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يتطلب وجود طرفين أو أكثر، كل طرف يعتبر وحدة سلوكية، حيث تستطيع هذه الوحدة 
وتلك  الخاصة،  وهويتها  بوحدتها  هي  تحتفظ  بينما  المختلفة،  المواقف  من  عدد  اتخاذ 

الوحدة السلوكية قد تكون فرداً أو جماعة، وقد تكون منظمة أو دولة(٢٥).
اإلنسان،  سعادة  تحقيق  إلى  السعي  فكرة  من  الثالثة»  العالمية  « النظرية  تنطلق  كما 
العالمية  «النظرية  تقدم  ذلــك  ضــوء  وفــي  التغيّر،  عملية  فــي  الحقيقي  المعيار  باعتبارها 
الصراع  وتفسر  للناس،  مقبولة  غير  عالقات  وجــود  على  قائماً  للصراع،  مفهوماً  الثالثة» 
في  التغيير  إرادة  وكبت  المتاحة،  بــاالمــتــيــازات  االستئثار  المجتمع  فــي  طــرف  بمحاولة 
م  تحكّ نتيجة  ينشأ  االقتصادي  الصراع  أن  إلى  باإلضافة  والسياسية،  االجتماعية  النواحي 
جهة ما في حاجات اإلنسان. كما ترفض النظرية العالمية الثالثة مقولة  ماركس «إن تاريخ 
أي مجتمع بشري إلى يومنا هذا هو تاريخ الصراع بين الطبقات»، وترفض نظرة ماركس 
يتشكل  ثم  ومــن  اإلنــتــاج،  وسائل  ملكية  على  متصارعة  طبقات  باعتباره  المجتمع،  إلــى 
الثورة  دور  ويأتي  حتمياً،  الــصــراع  يكون  وعندها  بمصالحها،  طبقة  لكل  الــذاتــي  الوعي 
وبالتالي  التحتي)،  (البناء  االقتصادي  األساس  في  بنيوية  تغيرات  إلى  لتؤدي  االجتماعية 

يحدث التغير االجتماعي (انقالباً في البناء الفوقي)(٢٦).
ونميز هنا بين ثالثة مستويات من الصراع من حيث طبيعة أطرافه؛ فالمستو األول 
هو الصراع البسيط بين األفراد، ويمارسه األفراد بأنفسهم كأطراف في الصراع الذي غالباً 
المنظمات،  صــراع  فهو  الثاني،   المستو أما  الفردية.  المشاجرات  مثل  ثنائياً،  يكون  ما 
مع  الــدولــة  صــراعــات  مــثــل  مــحــددة،  أدوار  لــهــا  ومــؤســســات  منظمة  هــيــاكــل  بــيــن  ويــنــشــب 
الصراع  بين  وسط  مكان  في  الصراع  من  الثالث   المستو ويأتي   . مثالً العمالية،  النقابات 
الفردي والصراع المنظمي، وهو صراع الجماعات، حيث تضم الجماعة مجموعة فرعية 

(٢٥) رسالن، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة، ص ١٨ ـ ١٩.
دراســة  الثالثة:  العالمية  النظرية  منظور  مــن  الغربية  الــصــراع  نظريات  نقد  داعـــوب،  الــهــادي  (٢٦) السويحلي 
األخــضــر،  الــكــتــاب  وأبــحــاث  لــلــدراســات  العالمي  الــمــركــز  (طــرابــلــس:  السياسي  االجــتــمــاع  علم  فــي  نقدية  تحليلية 
م الكاتب هنا رؤية نقدية لنظريات الصراع المختلفة، من منظور «النظرية العالمية  ٢٠٠٦)، ص ٤٧، ٧٣ و٨٢. يقدّ
بشكل  نّظر  يُ وهو  أكثر  النقدية  مسيرته  في  أطنب  وقد  األخضر،  الكتاب  في  القذافي»  ر  «معمّ يطرحها  التي  الثالثة»، 
م تحليالت وردوداً نقدية مقنعة خالل طرحه للتوجهات  ظات، فلم يقدّ واضح لنظرية القذافي. ولنا هنا بعض التحفّ
ويسترشد  القذافي،  معمر  تبنّاه  الذي  االجتماعي)،  (القومي  التوجه  على  اعتمد  حيث  الصراع،  عملية  في  المختلفة 
من   أقــو ألنه  التاريخ،  حركة  أســاس  هو  االجتماعي  القومي  الصراع  «إن  (ص٤٠):  األخضر  الكتاب  في  جاء  بما 
الطبيعة  القواعد  إلى  الرجوع  إلى  الثالثة»  العالمية  «النظرية  تدعو  حيث  األصــل».  ألنه  ذلك   ،األخــر العوامل  كل 
في اإلنتاج والتبادل، التي تؤدي بالضرورة إلى انسجام العالقات مع القواعد الطبيعية، ومن ثم تعطي مؤشراً حقيقياً 

لزوال كل تناقض.
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الجماعات  مثل  قاطعة،  بصفة  الجماعة  تلك  إلى  االنتماء  طريق  عن  دون  تحِ يَ األفراد،  من 
الدينية والعرقية(٢٧).

عادة  يأتي  ال  الجماعات)  (صــراع  الصراعات  من   المستو هذا  إن  القول  ويمكن 
على شكل صريح ومباشر، إال أنه على درجة عالية من األهمية، فالصراع الدولي ال يعتبر 
دولتين  بين  صـــراع  لكنه  الــمــتــصــارعــة،  الــحــكــومــات  وممثلي  الدبلوماسيين  بين  صــراعــاً 
صراع  األمــر  حقيقة  في  لكنه  دولتين،  بين  الــصــراع  يكون  قد  آخــر،  بمعنى  جماعتين.  أو 
الجماعتين  بين  صــراعــاً  يعتبر  الــذي  السوفياتي  ـ  األمريكي  الــصــراع  مثل   جماعتين،  بين 

الرأسمالية واالشتراكية.
قيم  عن  تعبر  ـ  الصراع  أشكال  أهــم  تعتبر  ـ  كفكرة  الحرب  فــإن   ،أخــر ناحية  من 
السياسية  اإلرادة  عــن  بها  تعبر  التي  بالقدر  واالجتماعية  والعقائدية  الفكرية  المجتمع 
وأهدافها،  مجتمعاتهم  مصالح  تحقيق  في  وطريقتهم  نمطهم  عن  وتعبيراً  القرار،  لصنّاع 
الفنون  ميدان  تخصّ  ال  الحرب  «إن   : قائالً عنها  عبر  التي  « كالوزفيتز»  نظرة  وفق  وذلك 
يسويه   الكبر المصالح  بين  نــزاع  وإنها  االجتماعي،  الــوجــود  تخص  ولكنها  والعلوم، 

.(٢٨)«الدم، وبهذا تختلف عن النزاعات األخر

٢ ـ أشكال  الصراع الدولي
الدول،  فيها  بما  أشكالها،  بكل  البشرية،  بالمجتمعات  الصراعات  ظاهرة  ارتبطت 
وهنا يظهر التناقض بين أهداف كل طرف من أطراف الصراع، وبذلك يمكن أن نميز بين 

أشكال مختلفة للصراعات، تنقسم كالتالي(٢٩):
أكثر  كونها  التفصيل،  من  بشيء  بعد  ما  في  نتناولها  وسوف  والحروب:  المعارك  ـ  أ 

. أشكال الصراعات الدولية شيوعاً وانتشاراً
 ،ب ـ المناظرات: ترتبط المناظرات كشكل من أشكال الصراع بالتوازن في القو

ودوافع كل طرف، ومن ثم ترتبط المناظرات بالصراع  األيديولوجي والحضاري.
(٢٧) رسالن، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة، ص ٢٠ ـ ٢١.

(٢٨) كارل فون كالوزفتز، الوجيز في الحرب، ترجمة أكرم ديري والهيثم األيوبي (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، ١٩٧٤)، ص ١١٢ ـ ١١٣.

 Anatol Rapoport, Fights, Games and Debates (Ann Arbor, MI: Michigan University, 1969), (٢٩)
p. 71.



٥٤

ج ـ المباريات: تمثل المباريات شكالً من أشكال الصراع يقوم على قاعدة مفادها 
في  لهم،  ممكنة  مكاسب  أعلى  لتحقيق  رشيدة  استراتيجيات  سيتبنّون  الصراع  أطراف  أن 

مقابل أقل الخسائر، والعكس صحيح بالنسبة إلى الخصم.
ـ  الــالعــبــيــن  هـــي:  أســاســيــة،  عــنــاصــر  أربــعــة  الــصــراعــي  بشكلها  الــمــبــاريــات  وتــشــمــل 
القواعد ـ االستراتيجيا ـ النتيجة، كما تعتبر نظرية المباريات أحد األساليب الرياضية التي 
تحليلها  في  هاً  توجُّ وتمثل  أصولها،  لها  نظرية  وهي  الصراع،  ظواهر  تحليل  في  تستخدم 
أطراف  من  طرف  كل  يتبنّاها  التي  االستراتيجيات  دراسة  على  فيه  تعتمد  الذي  للصراع، 

الصراع، بهدف تحقيق أعلى مكاسب على حساب الطرف اآلخر(٣٠).
وفي هذا الصدد، يمكن تصنيف الصراعات  الدولية من حيث طبيعتها وتأثيرها في 
هي:  الدولية،  الصراعات  أو  المنازعات  من  نوعين  بين  التمييز  فيمكن  الدولية،  السياسة 
فيمكن  الصراع،  أهداف  حيث  من  أما  المسلحة.  غير  المسلحة  والصراعات   الصراعات 

من الناحية التحليلية التمييز بين فئتين رئيسيتين، هما(٣١):
نظام  ظــلّ  في  الصراعات  من  النوع  هــذا  ويظهر  المتوازنة:  األهــداف  ذو  الصراع  ـ 
التوازن  استعادة  إلــى  رئيسية  بصورة  يسعون  النزاع  أطــراف  فــإن  وعليه  األقــطــاب،  متعدد 
يّقاً  ضَ المناورة  هامش  ويكون  عليه،  المحافظة  حتى  أو  الــدولــي،  في  النظام  المضطرب 
بالنسبة إلى أطراف الصراع، حيث يتركز الصراع في نقطة خالفية واحدة أو أكثر. وتتخذ 
الصراعات ذات األهداف المتوازنة عدة أشكال أهمها: الصراع بين السياسات التوسعية، 
من  النوع  هذا  تخوض  التي  الدول  تسعى  ما  وعادة  المختلفة.  القوميات  بين  والمنازعات 
األهــداف  ذات  الصراعات  مثّلت  وقد  جديدة،  أســواق  وفتح  الهيبة،  امتالك  إلى  الصراع 

المتوازنة أهم السمات لمرحلة التوسع االستعماري األوروبي.
أو  بالسيطرة  الــصــراع  مــن  الــنــوع  هــذا  ويرتبط  الهيمنة:  إلــى  يهدف  الــذي  الــصــراع  ـ 
األطراف  تكون  حيث  الخاصة،  الوطنية  األهــداف  تحقيق  أو  بالتوازن  منه  أكثر  م،  التحكّ
فإن  لذلك،  العظمى.  الــدول  بين  الطولى  اليد  له  ستكون  بمن  اهتماماً  أكثر  المتصارعة 
قوية  دولة  نية  وهو  واحد،  مصدر   سو له  ليس  الهيمنة  تحقيق  إلى  يهدف  الذي  الصراع 
الصراع  على  تطبيق  مع  الدولية:  الصراعات  تحليل  في  ودورهــا  المباريات  نظرية  هاشم،  أحمد  (٣٠) حــامــد 

العربي ـ اإلسرائيلي (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٤)، ص و.
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الدولية في المنظور العالمي، ترجمة نافع أيوب لبس (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩)، ص ١٨٢ ـ ١٨٨.
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باإلضافة  ومصالحها،  أهــدافــهــا  لخدمة  تنظيمه  وتعيد  الــدولــي،  على  النظام  تهيمن  ألن 
الدولة  تحقق  وبالتالي  الهيمنة،  هذه  تحدي  أو  منع  في   األخر الدول  جهود  إفشال  إلى 
محاولة  التاريخ:  عبر  الصراعات  تلك  أمثلة  من  وسياسية.  اقتصادية  مكاسب  المهيمنة 
عشر،  الثامن  الــقــرن  فــي  أوروبـــا  على  الهيمنة  لــفــرض  فرنسا  ملك  عــشــر»  الــرابــع  « لــويــس 
التي  الباردة  الحرب  إلى   باإلضافة  أوروبــا،  على  للسيطرة  التوسعية  ألمانيا  سياسة  كذلك 
قبل  من  واستراتيجي  أيديولوجي  تحدّ  ضد  األمريكية  الهيمنة  عن  دفــاع  بمثابة  اعتبرت 

االتحاد السوفياتي.
شيوعاً  الــدولــيــة  الــصــراعــات  أشــكــال  وأبـــرز  أهـــم  كــأحــد  الــحــروب  عــلــى  وبــالــتــركــيــز 
« أفالطون»  فجمهورية  وناقشها.  اإلنساني  الفكر  إليها  تطرق  فقد  العالم،  في  وانتشاراً 
حين  فــي  عنها،  يــدافــعــون  وحـــراس  عسكر  مــن  تــخــلُ  لــم  المثالية  ق.م.)   ٣٤٨ ـ   ٤٢٨)
إلى  ق.م.)،   ٤٧٩ ـ   ٥٥١) « كونفوشيوس»  بــرأي  متمثالً  القديم  الصيني  الــتــراث  دعــا 
أن   يـــر كـــان  فــقــد  والـــســـالم.  المحبة  ومــبــادئ  الــعــقــل  وتغليب  وتــجــنــبــهــا،  الــحــروب  نــبــذ 
ال قيمة لالنتصارات العسكرية المترتبة على إزهاق أرواح اآلخرين، كما ذهبت الفلسفة 
بجميع  اإلضــرار  عدم  إلى  دعت  حين  ذلك  من  أبعد  إلى  « غاندي»  بــآراء  متمثلة  الهندية 

المخلوقات(٣٢).
قالت  مختلفتين؛  نظر  وجهتي  خالل  من  الحرب  مسألة  المسيحي  عالج  الفكر  وقد 
السالم  بنشر  نادت  تعاليمه  إن  بل  الحرب،  فكرة  إلى  يتطرق  لم  المسيح  السيد  إن  األولى 
أن  يجب  الــدولــة  أن   وتــر سياسي،  فمنطلقها   األخـــر النظر  وجهة  أمــا  الخير.  وعمل 
القوة،  استخدام  بحق  للدولة  وتعترف  وشــرورهــم،  اآلخــريــن  خطيئة  من  أفــرادهــا  تحمي 
ذلك في سياق مفهوم  الحرب العادلة، وقد أكدت ذلك مسيحية القرون الوسطى بوضوح 
لحل  السلمية  البدائل  ح  رجّ فقد  اإلسالمي،  الدين  أما  و«أوغسطين».  «أمبروز»  آراء  في 
الصراعات، وأن الحرب تمثل حالة الضرورة، عندما تعجز الوسائل السلمية عن مواجهة 
عــادلــة،  وجــهــاديــة  دفــاعــيــة  مهمة  الــحــرب  اعــتــبــر  كــمــا  المسلمين،  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
الحرب  مفهوم  على  داً  مــشــدّ اإلســـالم،  رسالة  من  مستمدة  مــحــددة،  وضــوابــط  قواعد  لها 
المدن  ومختلف  اإلسالمية  الــدولــة  بين  ومتنوعة  قوية  عالقات  قامت  حين  في  العادلة، 

األوروبية(٣٣).
(٣٢) ميخائيل، الكون والناس والنظام العالمي، ص ٧٨.

(٣٣) فهمي، المدخل إلى دراسة االستراتيجية، ص ١٢٨ ـ ١٢٩.
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تطور مفهوم الصراع المتمثل بالحروب مع بروز الدولة القومية وفصلها عن الدين، 
وأهدافها،  الــدولــة  بمصالح  ترتبط  سياسية  ووظيفة  قومية  مهمة  الــحــرب  اعتبرت  حيث 
ومع   .األخـــر الـــدول  مــع  وعالقاتها  لــلــدولــة،  السياسي  بــالــوجــود  الــحــرب  ارتبطت  كما 
لإلجراءات  بديل  بأنها  الحقبة  تلك  وفالسفة  رون  مفكّ اعتبر  العادلة،  الحرب  فكرة  بروز 
ظل  في  وذلك  بالحروب،  استردادها  يتم  مسلوبة  حقوق  عن  الدفاع  إلى  تهدف  القضائية، 
القومية  الدولة  ظل  في  ظهرت   ،أخر ناحية  ومن  تحميها.  دولية  قضائية  منظومة  غياب 
ت النزعة الصراعية، وأشعلت الكثير من الحروب، مثل النزعة القومية  عوامل جديدة غذّ
التي تؤكد فكرة سيادة الدولة، باإلضافة إلى مبدأ توازن القو الذي دفع الدول األوروبية 
والمصالح  العسكرية،  التحالفات  مثل:   أخــر بعوامل  مـــروراً  الــحــروب،  من  مزيد  إلــى 
األوروبــيــة   الــقــو بين  االســتــعــمــاري  والــتــنــافــس  التسلح  وســبــاق  والــتــجــاريــة،  االقــتــصــاديــة 

.(٣٤)الكبر
يمثل  حيث  والحرب،  الصراع  بين  الفاصل  الخط  نوضح  أن  بمكان  األهمية  ومن 
مختلفة  ومظاهر  مضامين  ولها  البشرية،  العالقات  في  رة  ومتجذّ متأصلة  ظاهرة  الصراع 
(اقتصادية، وسياسية، وأيديولوجية). وقد تتطور هذه المضامين بين األطراف المتصارعة، 
مرحلة  الــصــراع  يدخل  وعندها  األطـــراف،  أحــد  لمصلحة  الــصــراع  حسم  لصعوبة  وذلــك 
القوة  استخدام  إلى  الصراع  أطــراف  هنا  فتذهب  عسكري،  صــراع  إلى  ويتحول  مختلفة، 
المنتصر  الطرف  وسياسات  لرغبات  اآلخر  الطرف  إخضاع  بهدف  (الحرب)  العسكرية 
الردع»  «استراتيجية  يسمى  ما  في  وذلك  األقــل(٣٥)،  على   األقو الطرف  أو  الحرب،  في 
في  المتعددة،  ومستوياته  بالشمولية  الــصــراع  يتصف  كما  والــنــوويــة.  التقليدية  بأنواعها: 
الحروب  تعبر  حين  في  الــصــراع،  إلدارة  له  المتاحة  والخيارات  طــرف  كل  أدوات  ضــوء 

كشكل من أشكال الصراع عن المرحلة األخيرة من تطور الصراعات الدولية.
ويبدو لنا أن هذا النمط الصراعي الذي يحكم العالقات الدولية لم يطرأ عليه تغيير 
بالرغم  والحروب،  الصراعات  من  مزيد  منها  ينتج  التي  المصالح  تناقض  لجهة  جوهري 
من تطور  النظام الدولي، وتوقيع العديد من االتفاقات الدولية بين أطراف القانون الدولي، 
والمنازعات  الصراعات  تلك  واحتواء  تقنين  على  تعمل  ودولية  إقليمية  منظمات  وظهور 
(٣٤) ليرتشي الثالث [وآخرون]، النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في 

المنظور العالمي، ص ١٨١ ـ ١٨٢.
للطبع  العربي  الفكر  دار  (القاهرة:  المعاصر  الدولي  النظام  في  دراســات  الساكت،  الوهاب  عبد  (٣٥) محمد 

والنشر، ١٩٨٥)، ص ٥٩.
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المتحدة،  كاألمم  دولية،  منظمات  إنشاء  فكرة  تكن  لم  األمر  حقيقية  وفي  أنه  إال  الدولية، 
عن  تعبيراً  جاءت  لكنها  الدوليين،  والسلم  األمن  وتحقق  الدولية  العالقات  تحكم  لكي 
إرادة أطراف دولية بعينها، لحسم كثير من القضايا الخالفية بين التحالفات الدولية، ذلك 
الدولي،  مظاهر  الصراع  إنهاء  المنظمات  هذه  تستطع  لم   ،أخــر ناحية  ومن  ناحية.  من 
 ،الكبر الخمس  الدول  مصالح  بشأن  واالختالف  التناقض  فرص  من  مزيداً  أظهرت  بل 
االعتراض  «الفيتو»  استخدام حق  وتزايد  األمن،  مجلس  وهذا ما نراه أصالً في آلية عمل 

في حسم الصراعات الدولية أو حتى احتوائها.
الطبيعة  نــتــاج  بأنها  الــحــرب  عــن  الغربيين  رين  والمفكّ الفالسفة  مــن  العديد  وعــبّــر 
استنكار   (١٩٠٠ ـ   ١٨٤٤) « نيتشه»  رفــض  فقد  والــســالم،  الخير  إلــى  الــتــواقــة  اإلنسانية 
أكد  كما  الــحــضــارات.  تجديد  فــي  أساسياً  دوراً  للحرب  أن  واعتبر  للحرب،  المسيحية 
القومي،  وشرفها  استقاللها  لصيانة  الــوحــيــدة  الــدولــة  وسيلة  هــي  الــحــرب  أن  « ترتشكا» 
« فردريك  تأثر  حين  في  العسكرية.  و«بسمارك»  « مكيافيللي»  أفكار  على  ذلك  في  مرتكزاً 
بالتقدم  الحرب  ربط  إنه  بل  لألصلح،  بالبقاء  القائلة  الداروينية  باألفكار  بيرنهاري»  فون 
اإلنساني، وأن األمم األكثر قوة هي األصلح للبقاء والقيادة. كما أكد ذلك «ألفريد  ماهان» 
االقتصادية  العوامل  واعتبر  الداروينية،  الطريقة  على  صراع  هي  اإلنسانية  الحياة  إن  قائالً 
وبالمعنى  العسكرية.  والمنازعات  للصراع  الديمومة  دوافــع  بمثابة  القومية  والمصالح 
بأنها:  الحرب  عن   (١٩٥٢ ـ   ١٨٦٦) كروتشه»  « بنديتو  اإليطالي  الفيلسوف  عبر  نفسه، 
«التراجيديا الضرورية لحياة اإلنسان، واألمر الذي ال مفر منه لتحقيق التقدم، وأن السالم 

مجرد أحالم زائفة»(٣٦).
من المهم هنا أن نالحظ كيف عالج الفكر الغربي موضوع الحرب لفترات طويلة، 
عن  وفالسفتهم  مفكريهم  أفكار  وتلخصت  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  وحتى 
اإلنسان،  طبيعة  في  أصــالً  مــوجــودة  وأنها  عنها،  التنازل  يمكن  ال  ضــرورة  بأنها  الحرب 
الوقت  في  أكدوا  حين  في  البشرية،  تقدم  تنتج  الحرب  بأن  أقروا  عندما  ذلك  من  أكثر  بل 
نفسه الطبيعة المادية للحرب، المتمثلة بالمصالح والمطامع االقتصادية التي تمثل دوافع 
مادية  بصبغة  الحرب  فكرة  صبغوا  بذلك  فإنهم  الحروب،  لتلك  واالستمرارية  الديمومة 
لتها  وحوّ اإلنسانية،  طبيعتها  الحياة  سلبت  لألصلح  البقاء  بفكرة  اعتقادهم  إن  بل  صرفة، 

أقرب ما تكون إلى حياة يحكمها قانون الغاب.
(٣٦) فهمي، المصدر نفسه، ص ١٣١.



٥٨

 ومد الفترة،  تلك  في  أوروبــا  قادة  عقول  في  األفكار  تلك  تأثير   مد نالحظ  كما 
وبــدء  اآلخــريــن،  على  وسيطرتها  نفوذها  بسط  فــي  المختلفة  األوروبــيــة  القوميات  رغبة 
في  مصالحها  على  حفاظاً  القوميات،  تلك  بين  الضارية  بالحروب  تميزت  طويلة  مرحلة 
االستعمارية  النزعة  مباشر  بشكل    غذّ الذي  األمر   ،األخر الدول (القوميات)  مواجهة 
الدولية،  الصراعات  من  مفصلية  حلقة  في  الدخول  إلى  ذلك  قادهم  حيث  الــدول،  لتلك 
بحق  مجازر  من  الحروب  تلك  من  نتج  وما  والثانية،  األولى  العالميتين  بالحربين  متمثلة 

اإلنسانية، وخسائر بشرية تقدر بعشرات الماليين.
العلمية  المغامرة  معترك   الكبر الدول  ودخول  القتالية،  الوسائل  تطور  أن  هنا  نذكر 
الحرب  أواخر  في  واستخدامه  النووي،  السالح  امتالك  إلى  وصوالً  التسلح،  سباق  خالل 
أن  إلــى  باإلضافة   ،القو وتــوازن  المتبادل  النووي  الــردع  من  حالة  أوجــد  الثانية،  العالمية 
غير  تكون  قد  نووية  حروب  في  ترغب  وال  وعانتها،  الحروب  ويالت  جربت  الــدول  تلك 
 أقو بين  الباردة  الحرب  مرحلة  دخولها  عدا  وهذا  شعوبها.  مصير  على  النتائج  محسوبة 
ل بوصلة  قطبين في العالم، متمثلين يالواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي، األمر الذي حوّ
الصراع بينها إلى خارج حدودها الوطنية، فكان لذلك بالغ األثر في دول العالم الثالث(٣٧).

على  هناك  كانت  وشرعنتها،  الــحــرب  لتمجيد  الغربي  الفكر  دعـــوات  مقابل  وفــي 
هو  اإلنسانية  الطبيعة  في  األصــل  أن  ومؤكدة  للحرب،  رافضة  ودعــوات  أصــوات  الــدوام 
على  اإلنسانية  الفضيلة  وتغليب  الشر،   قــو مواجهة  في  األخالقية  والمشاركة  التعاون 
الصراع، لكن تلك الدعوات لم تجد صد لها في مقابل رواج الفكر القائم على القوة، 

والداعي إلى استخدام العنف تحقيقاً للنزعة التوسعية لتلك الدول.

٣ ـ الحروب: أسبابها وأنواعها
فعالً  النهاية  في  كونها  مختلفة،  عوامل  فيها  تتداخل  معقدة  ظاهرة  عن  الحرب  تعبر 
وبذلك  مختلفة،  وأسباب  عوامل  فيه  وتؤثر  مــا،  حــدّ  إلــى  القومية  بالنزعة  مرتبطاً  بشرياً، 

يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من الحروب.
أ ـ أسباب الحروب

يمكن تحديد ستة أسباب واختصارها على النحو التالي:
(٣٧) الساكت، المصدر نفسه، ص ٧٦ ـ ٧٧ و٨١.
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أغلبية  أن  النفسية  المدرسة   تر النفسية):  (النظرية  السيكولوجية  (١) األســبــاب 
الرأي  هذا  ويؤكد  العدوانيتين،  والمشاعر  بالنزعة  متمثلة  نفسية  بعوامل  مرتبطة  الحروب 
طاقة  من  ناتج  العدواني  السلوك  بقوله: «إن  النفسي»  التحليل  مؤسس «مدرسة  « فرويد»، 
وبشكل  بوضوح  تظهر  البشرية،  النفس  أعماق  في  موجودة  واعية،  وغير  كامنة،  عدوانية 
عنيف في أوقات الحروب». وير «فرويد» أن تفسير السلوك العدواني قد يكون مرتبطاً 
النفس  على  األخيرة  تسيطر  فعندما  البشرية،  النفس  في  والموت  الحياة  غريزتَي  بوجود 
العدوان يتجه إلى النفس. على أن هذه الغرائز ال توجد  فإنها تؤدي إلى االنتحار؛ أي أن 
 ،األخــر الغرائز  مسار  منها  كل  ل  وتــعــدّ سوياً  تتفاعل  لكنها  بعض،  عن  بعضها  منعزلة 
االتجاه  من  مسارها  ويغيِّر  الموت،  لغريزة  الحياة  غريزة  ي  تصدِّ بفضل  يحيا  «اإلنسان  فـ 
دوافــع  حصيلة  السافر  الــعــدوان  يــكــون  وهــكــذا  اآلخــريــن.  نحو  االتــجــاه  إلــى  النفس  نحو 

عدوانية باطنية أعيد توجيهها نحو اآلخرين»(٣٨).
« نظرية  مثل   ،أخــر نفسية  نظريات  هــذه،  رؤيته  في  «فــرويــد»  نظرية  مع  تـتفق  كما 
الشعوب   لد هة  مشوّ صورة  وجود  بفعل  تقوم  الحرب  أن   تر التي  المنعكسة»  الصور 
وكذلك «نظرية  المتبادلة.  العداء  مشاعر  ي  ينمِّ الذي  األمر  بعض،  ضد  بعضها  المتصارعة 
تعتبر  الــتــي  الثقافية»  « األنــمــاط  نظرية  إلــى  وصـــوالً  الـــواقـــع»،  مــع  الــمــتــوافــق  غير  اإلدراك 
الحرب مجرد فكرة اجتماعية توجد في النسق الثقافي لبعض الدول والشعوب، وتحمل 

.(٣٩)هاً عدائياً ضد الثقافات األخر في طياتها توجّ
دوافــع  على  النظرية  هــذه  ــز  تــركّ االقتصادية):  (النظرية  االقتصادية  (٢) األســبــاب 
ث عن التفاوت في توزيع الثروة  الحروب االستعمارية من منظور اقتصادي، حيث تتحدّ
معدالت  فــي  اختالفاً  يظهر  الــذي  األمــر  الرأسمالية،  المجتمعات  بين  اإلنــتــاج  ووســائــل 
فقيرة   وأخر اإلنتاج،  لوسائل  مالكة  غنية  طبقة  إلى  المجتمع  تقسيم  إلى  يؤدي  اإلنتاج، 
عن  البحث  الغنية  الـــدول  على  يفرض  اإلنــتــاج  فائض  فــإن  كــذلــك،  ومستغلّة.  مستهلكة 
أسواق خارجية جديدة لتسويق فائض إنتاجها، األمر الذي يتسبب في اشتعال الصراعات 
أن  الــمــاركــســيــة»  « الــنــظــريــة   تــر كما   . إنــتــاجــاً وأعــلــى  غنى  األكــثــر  الـــدول  الــرأســمــالــيــة  بين 
المجتمعات البشرية تعيش صراعاً طبقياً متمثالً بطبقتين هما: «البرجوازية»، وهي الطبقة 
(٣٨) جورج كاشمان، لماذا تنشب الحروب؟: مدخل لنظريات الصراع الدولي: الجزء األول، ترجمة أحمد 

حمدي محمود (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٦)، ص ٣٢ ـ ٣٣.
(٣٩) فهمي، المدخل إلى دراسة االستراتيجية، ص ١٣٤ وما بعدها.
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وجود  من  بد  فال  وعليه  العاملة،  الطبقة  وهي  و«البروليتاريا»،  اإلنتاج،  لوسائل  المالكة 
احتكاك وصراع بين هاتين الطبقتين(٤٠).

صراع  إلى  تقود  التي  للرأسمالية  عملية  ترجمة  الدولي  الصراع   أن  «لينين»   ورأ
بين  التنافس  بــأن  نظره  وجهة  عن  « لينين»  يعبر  كما  الــدولــي.   المستو على  الطبقات 
بحتمية  ويــقــرّ  والــمــســتــعــمــرات،  األســــواق  عــلــى  ــراع  صـ إلـــى  ل  يــتــحــوّ الــرأســمــالــيــة  الــــدول 
إلنهاء  مسبق  شرط  هو  الرأسمالية  تصفية  وأن  الرأسمالية،  االقتصادية  النظم  بين  الصراع 
التي  الــحــروب  اللينينية»  «النظرية  تفسر  النحو،  هــذا  وعــلــى  الــحــالــة،  تلك  فــي  الــصــراع 
القرن  من  األول  والنصف  عشر  التاسع  القرن  في  أوروبا  في  الصناعية   القو بين  نشبت 

العشرين(٤١).
في  أساسياً  سبباً  المتناقضة  األيديولوجيات  تمثل  األيديولوجية:  (٣) األســبــاب 
أخطر  األيديولوجي  أن  الصراع  االتجاه  هذا  أصحاب  ويعتبر  الصراعات،  وتيرة  إشعال 
في  األيديولوجيات  تستخدم  إذ   ،األخر الدولية  الصراعات  صور  من  استمرارية  وأكثر 
تجاه  للدولة  الخارجية  السياسة  مالمح  تحدد  بذلك  وهي  واألصــدقــاء،  األعــداء  تصنيف 
وهي  العدائية،  والسياسات  الحروب  لتبرير  األيديولوجيا  تستخدم  كما   .األخــر الدول 
خالل  اإلنــســان  أن  «نيتشه»   يــر حين  فــي  ذاتــهــا.  حــدّ  فــي  سياسية  أهـــداف  األســـاس  فــي 
مجرد  األيديولوجيات  ويعتبر  نفسه،  عن  للدفاع  األيديولوجيات  يستخدم  الصراع  عملية 
كانت  مهما  السياسي،  الطابع  عليه  يغلب  الــصــراع  وأن  والحيل،  األوهـــام  من  مجموعة 

الصبغة التي بدا عليها(٤٢).
(٤) رغبة بعض الجماعات القومية واألقليات في االنفصال عن الدول التي تعيش 
ة فعل لد الدول، غالباً ما تأخذ أشكاالً عنيفة لمقاومة النزعات  فيها، األمر الذي يولّد ردّ

االنفصالية، وذلك حفاظاً على وحدتها الوطنية.
تحركه  دوافـــع  لــه  النظم  مــن  الــنــوع  هــذا  السياسية:  للنظم  الشمولية  (٥) الطبيعة 
الــرأي  هــذا  أنصار  ز  يركّ كما  والــحــروب.  الصراعات  وتيرة  فيزيد  يستخدمها؛  وأساليب 
علم  في  نقدية  تحليلية  دراسة  الثالثة:  العالمية  النظرية  منظور  من  الغربية  الصراع  نظريات  نقد  (٤٠) داعــوب، 

االجتماع السياسي، ص ٧٠.
(٤١) كاشمان، لماذا تنشب الحروب؟: مدخل لنظريات الصراع الدولي: الجزء األول، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

المعرفة  دار  (اإلسكندرية:  القوة  نظرية  في  دراســة  السياسي:  الصراع  أيديولوجية  خليفة،  الرحمن  (٤٢) عبد 
الجامعية، ١٩٩٩)، ص ١٣٢.
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بهدف  دولية  صراعات  األولى  تخوض  بحيث  الدولي،  للنظام  الشمولية  النظم  رؤية  على 
م في  النظام الدولي. السيطرة على العالم بدافع غريزي، والتحكّ

حالة  يــولــد  الـــذي  األمـــر  الــقــوة،   مستو فــي  الـــدول  بين  الــتــوازن  عــدم  (٦) حــالــة 
ق،  بالتفوّ شعور  لديها  يتولد   األقــو الــدول  فإن  وكذلك  األضعف،  الــدول  في  خوف 
األكثر  األطـــراف  حــســاب  على  الــتــوســع  فــي  رغــبــةً  اآلخــريــن،  على  ي  الــتــعــدّ إلــى  يدفعها 

.(٤٣) ضعفاً
نظريات  عند  والوقوف  الحروب،  أسباب  تمايز  من  وبالرغم  هنا،  المالحظ  ومن 
فالحرب  ووحــيــد،  واضـــح  سبب  تحديد  الصعب  مــن  يــكــون  قــد  فــإنــه  تفسرها،  مختلفة 
موقف  هو  المسلّح  فالصراع  مختلفة.  ودوافــع  أسباب  بين  األحيان  من  كثير  في  تجمع 
له،  د  محدّ سبب  على  الوقوف  الحاالت  من  كثير  في  يصعب  ومركبة،  دة  معقّ وظاهرة 
الثقافي  والمناخ  القادة  بشخصية  يتأثر  سياسي،  قرار  بفعل  النهاية  في  يقع  أنه  خصوصاً 
اتخاذ  لمنهج  وفقاً  وذلــك  والدولية،  اإلقليمية  المتغيّرات  إلى  باإلضافة  واالجتماعي، 

القرار.

ب ـ أنواع الحروب وأشكالها
في  أو  العدو  ضد  المسلحة  القوة  استخدام  هي  عامة،  خاصية  الحروب  بين  تجمع 
نوجزها  الحروب،  من  مختلفة  أنواع  بين  نميّز  أن  هنا  بمكان  األهمية  من  لكن  مواجهته، 

كما يلي:
العالم  في   الكبر  للقو االستراتيجي  الفكر  ل  تحوّ المحدودة:  (١) الــحــروب 
إلى فكرة الحروب المحدودة تجنباً لآلثار الكارثية للحروب  النووية، وذلك في ما أطلق 
إمكان  إلــى  المحدودة  الــحــروب  فكرة  وتنظر  المتبادل،  الــنــووي  الــردع  استراتيجية  عليه 
التقليدية  األسلحة  واستخدام  المتوقعة،  الحروب  تلك  في  المستخدم  العنف  كمّ  تحديد 
في  الحرب  تبقي  ضمانات  وجود  لصعوبة  وذلك  للنقد،  الفكرة  هذه  ضت  تعرّ وقد  فقط. 
المحدودة  الحروب  تميّز  التي  المعايير  بعض  تحديد  من  بد  ال  وهنا  التقليدية.  حدودها 

مثل(٤٤):
(٤٣) ليرتشي الثالث [وآخرون]، النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في 

المنظور العالمي، ص ١٨٥.
(٤٤) فهمي، المدخل إلى دراسة االستراتيجية، ص ١٤٢ وما بعدها.
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أطراف  ويكتفي  الحرب،  في  النووية  أو  الشامل  الدمار  تستخدم  أسلحة  ال  ● أن 
الحرب باستخدام  األسلحة التقليدية.

● أن ال تتدخل الدول النووية بشكل مباشر في الحروب اإلقليمية التي تندلع بين 
الدول الصغيرة.

أهــداف  لــضــرب  تكتيكية  نــوويــة  أسلحة  الــمــحــدودة  الــحــروب  فــي  تستخدم  ● قد 
محددة، بحيث ال تستخدم أسلحة نووية على نطاق شامل.

أسلحة  فيها  تستخدم  لكنها  المحدودة،  الحرب  في  طرفاً  نووية  دولة  تكون  ● قد 
تقليدية فقط.

االستراتيجي  الفكر  في  الوقائية»  « الحرب  مفهوم  ظهر  الوقائية:  (٢) الحروب 
 ،(١٩٤٩ ـ   ١٩٤٥) الــنــووي  للسالح  المتحدة  الــواليــات  احتكار  فترة  فــي  األمــريــكــي 
الخصم  قوة  بها  تدمر  وقائية،  عسكرية  ضربة  توجيه  على  الوقائية  الحروب  فكرة  وتقوم 
الـــردع   مــســتــو إلـــى  ويــصــل  أســلــحــتــه  ر  يــطــوِّ أن  قــبــل  الــســوفــيــاتــي)  الــمــفــتــرض (االتـــحـــاد 
خطر  على  لــلــردّ  المسلحة  الــقــوة  اســتــخــدام  بأنها  الــوقــائــيــة  الــحــروب  ف  وتــعــرَّ الــنــووي. 
ويذهب  بالفعل.  واقعاً  العدوان  هذا  يكون  أن  دون  من  مسلح،  عــدوان  جــراء  محتمل 
فرصة  توفر  إنها  حيث  الحروب،  من  النوع  هذا  بكفاءة  القول  إلى  الفكرة  هذه  منظّرو 
الــمــبــاغــتــة والـــقـــدرة عــلــى انــتــقــاء الــمــكــان والـــزمـــان واألهــــداف لــلــطــرف الـــذي يــبــادر إلــى 

الحرب(٤٥).
السوفياتي  االتحاد  دخول  بعد  وخصوصاً  الحروب،  من  المفهوم  هذا  تراجع  وقد 
إلى  المتحدة  الــواليــات  عـــادت  حين  فــي  الــنــووي»،  «الــنــادي  العظمى   الــقــو مــن  وغــيــره 
في  الحيوية  مصالحها  على  حفاظاً  الماضي،  القرن  أواخر  في  الوقائي  الدفاع  مبدأ  تأكيد 
عديدة،  دول  لضرب  الوقائية  الحروب  مبدأ  استخدمت  فقد  العالم،  من  مختلفة  مناطق 
مثل العراق وغيره. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن إسرائيل أيضاً تتبنّى فكرة الحروب الوقائية 

في صراعها مع العرب.
السوفياتي  السياسي  الفكر  في  العادلة»  «الحروب  مبدأ  برز  العادلة:  (٣) الحروب 
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، بحيث أراد السوفيات إعطاء 

(٤٥) المصدر نفسه، ص ١٤٣.
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فت  رة أخالقياً أو غير العادلة. وقد عرَّ شرعية لحروبهم، وتمييزها من الحروب غير المبرَّ
أو  الطبقية  التناقضات  لحلّ  الصراع  أشكال  «أرقــى  بأنها:  الحرب  اللينينية  الماركسية  ـ 
حيث  من  ترتبط  العادلة  الــحــروب  فــإن  للحرب،  المفهوم  هــذا  سياق  وفــي  الــدولــيــة»(٤٦). 
 القو قبل  من  واستغاللها  االستعمار  قهر  من  الشعوب  ر  تحرُّ بفكرة  وأهدافها  طبيعتها 
لكي  االســتــعــمــار  ضــد  مسلح  صـــراع  خــوض  بسلطة  تتمتع  الــشــعــوب  وإن  االســتــعــمــاريــة، 

تحصل على حريتها واستقاللها(٤٧).
من ناحية أخر، هناك تفسير قانوني للحرب العادلة؛ كأن تكون الحرب دفاعاً عن 
الدولي،  عها  القانون  شرّ فقد  أراضيها،  وسالمة  الدولة  أمن  يهدد  خطر  أي  ضد  النفس، 
كما نصّ على ذلك ميثاق األمم المتحدة في المادة الرقم (٥١)، أو أن تكون الحرب كردّ 

فعل مشترك في إطار مفهوم « األمن الجماعي»(٤٨).
(٤) الحروب غير النظامية: يطلق عليها اسم « حرب العصابات»، ألنها ال تستخدم 
فيها الجيوش النظامية، وتختلف في نمطها العام عن الحرب النظامية، من حيث استنزاف 
القتال  ساحات  عن  طبيعتها  في  مختلفة  مناطق  إلى  استدراجه  طريق  عن  العدو،  قدرات 
ظل  في  والزمان،  المكان  اختيار  عنصر  من  الحرب  طرفي  أحد  يستفيد  ثم  ومن  النظامية، 
المدنيين  دعــم  العصابات  حــرب  تستقطب  كما  الــعــدو.  لــقــوات  المعنوية  الـــروح  تــراجــع 
األمر  خاصة،  قتالية  بعقيدة  الرتباطهم  وذلك  المحاربين،  وحماية  القتال  في  ومشاركتهم 
 : شيوعاً الحروب  هذه  أكثر  ومن  للعدو.  النظامية  االستراتيجية  إفشال  على  يساعد  الذي 
مسلحة  التي تقوم بها مجموعات  االنفصالية  والحركات  االستعمار  ضد  التحرير  حروب 

ضد الجيوش النظامية.
التي  الصراعات  أشكال  كأبرز  الحروب،  لظاهرة  مناقشتنا  خالصة  وفي  وهنا، 
حيث  مــن  التداخل  وشــديــدة  األبــعــاد  متشابكة  الــصــراعــات  هــذه  فــإن  الــتــاريــخ،  عرفها 
األســبــاب  إلــى  بــاإلضــافــة  ومــبــاشــر،  أســاســي  بــشــكــل  فــيــهــا  وتــؤثــر  تــرتــبــط  الــتــي  الــعــوامــل 

(٤٦) كاشمان، لماذا تنشب الحروب؟: مدخل لنظريات الصراع الدولي: الجزء األول، ص ٢٠٢.
الخليج  مــركــز  (دبـــي:  الــدولــيــة  الــعــالقــات  فــي  األســاســيــة  المفاهيم  أوكـــاالهـــان،  وتــيــري  غريفيثس  (٤٧) مـــارتـــن 

لألبحاث، ٢٠٠٨)، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.
بأنه:  تعريفه  ويمكن  واســـع،  جــدل  حولها  يــدور  التي  المصطلحات  أهــم  مــن  الجماعي»  «األمـــن  (٤٨) يعتبر 
«شكل من أشكال التعاون الدولي، والعمل الجماعي لمواجهة تهديد السلم وأعمال العدوان»، وبمقتضاه فإن لجوء 
أي دولة إلى استخدام القوة العدوانية وغير الشرعية ضد أي دولة أخر، فإنه تتم مواجهته بالقوة الجماعية لجميع 

الدول. للمزيد انظر: الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، ص ٨٤.
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والحديث  أكــثــر،  التغلغل  إلــى  يدفعنا  وذلــك  الــحــروب.  انــدالع  وراء  تقف  قــد  الــتــي 
الجوانب  وتــعــدد  لكثرة  الــصــراع،  مــوضــوع  فــي  تــتــداخــل  الــتــي  الرئيسية  الــعــوامــل  عــن 
مناقشة  فــي  نجتهد  يجعلنا  مــا  وهــذا  الــصــراع.  ظــاهــرة  العلم  خاللها  مــن  نــاقــش  الــتــي 
ف  التعرّ لنا  يتيح  الــذي  األمــر  مختلفة،  وفلسفية  فكرية  مــدارس  خــالل  مــن  الــصــراع 
نظر  وجــهــة  مــن  تــرتــبــط  الــتــي  راتـــه،  ومـــبـــرّ الـــصـــراع  الـــدولـــي  ظــاهــرة  إلـــى  وبــعــمــق  أكــثــر 
والمسيطرة  النظام  في  الرئيسية  الدول  تدير  وكيف  الدولي،  بشكل  النظام  الكثيرين 
األمــر  الــدولــي،  فــي  الــنــظــام  الــعــالــم  أقــطــاب  ــم  تــحــكّ  ومــد الــدولــيــة،  الــصــراعــات  عليه 
وهنا  المعمورة.  أرجاء  مختلف  في  الحياة  مناحي  كل  في  مباشر  بشكل  يؤثر  الذي 
نتائج  إلــى  الوصول  بهدف  الصراع  الــدولــي،  في  المؤثرة  العوامل  مناقشة  من  بد  ال 

. ووضوحاً دقة  أكثر 

٤ ـ العوامل المؤثرة في الصراع
فكرية  مــــدارس  لــهــا  ضــت  تــعــرّ الـــصـــراع،  فــي  تــؤثــر  ومختلفة  مــتــعــددة  عــوامــل  هــنــاك 

وفلسفية مختلفة، نحاول أن نناقشها بشكل موجز كما يلي:

أ ـ العامل البيئي
الكثير  ر  تَفجُّ وراء  تقف  المطردة  السكانية  الــزيــادة  أن  رين  المفكّ من  العديد  يعتبر 
الحروب  البعض  أرجع  فقد  تحديداً،  والدولي  المحلي،   المستو على  الصراعات  من 
عدد  في  فالزيادة  عشر.  التاسع  القرن  خالل  أوروبا  في  السكان  أعداد  ارتفاع  إلى  العالمية 
وخصوصاً  الحيوي،  المجال  بمبدأ  األخــذ  إلــى  بالبلدين  دفعت  والــيــابــان  ألمانيا  سكان 
ألــمــانــيــا، والــســعــي إلـــى الــتــوســع والـــدخـــول فــي صــراعــات طــاحــنــة، تــجــســدت فــي  الــحــرب 
الــصــراع  الــدولــي.  ديــنــامــيــات   كــإحــد السكانية  الــزيــادة  أظــهــر  مــا  وهـــذا  الــثــانــيــة،  العالمية 
التي  والفقيرة  النامية  البلدان  في  (الديمغرافي)  السكاني  الضغط  فإن   ،أخــر ناحية  من 
الصراعات  نشوب  فرص  من  يزيد  الزيادة،  تلك  حاجات  لتلبية  المادية  مواردها  تكفي  ال 

فيها بهدف زيادة مواردها االقتصادية(٤٩).
وفق  وذلك  بأسرها،  السياسية  العملية  في  مهماً  عامالً  الجغرافية  الرقعة  تمثل  كما 
في  إليها  تطرق  الذي  م.)  ق.   ٣٢٢ ـ   ٣٨٤) « أرسطو»  أمثال  الفالسفة،  من  العديد  نظرة 

(٤٩) خليفة، أيديولوجية الصراع السياسي: دراسة في نظرية القوة، ص ١٧٣ وما بعدها.
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القوانين.  روح  كتاب  في  ١٧٥٥م)  إلى « مونتسكيو» (١٦٨٩ ـ  باإلضافة  السياسية،  كتاب 
السياسة  بين  العالقة  اختالفها  على  السياسية  والتوجهات  الفكرية  الــمــدارس  تغفل  فلم 
والبيئة الجغرافية، كما عبر عن ذلك « نابليون بونابرت» حين اعتبر أن سياسة الدولة تعتمد 
بشكل أساسي على جغرافيتها. وتزداد هذه العالقة إذا ما ترافقت مع التقدم التكنولوجي 
ودرجة  الفرد،  تنشئة  في  الطبيعية  البيئة  دور  هنا  نغفل  وال  المتقدمة،  الدول  في  الحاصل 

العنف أو السلم التي ينطبع عليها في بيئته الجغرافية واالجتماعية(٥٠).

ب ـ العامل االجتماعي
تحديد  إلــى  المهمة  الــمــداخــل  أحــد  السياسية،  أو  االجتماعية  ســواء  الــقــوة،  تعتبر 
طبيعة  إلــى  ف  التعرّ يجب  المتنازعة،  األطـــراف  قــوة  إلــى  فباإلضافة  الــصــراع،  اتجاهات 
الطبقات،  صراع  على  يقتصر  ال  االجتماعية  الناحية  من  فالصراع  ودرجتها،  القوة  تلك 
تاريخ  الصراع  هو  الحاضر  عصرنا  حتى  مجتمع  كل  تاريخ  «إن  ماركس:  قــول  بحسب 
طبقات  فيه  م  تتحكّ اإلنتاج  فإن  للمجتمع  الماركسي  التحليل  وبحسب  الطبقات»،  بين 
فيه  ينخرط  الـــذي  الــصــراع  بــواعــث  أهــم  أحــد  اإلنــتــاج  يــظــلّ  وعليه  المجتمع،  فــي  معينة 
عملية  في  الدينامي  العنصر  هو  اإلنسان  أن  يؤكد  ما  وهذا  حياته.  طوال  ويرافقه  اإلنسان، 

الصراع(٥١).
الــســلــطــة،  كــثــيــراً مـــن صـــراعـــات األســــر عــلــى  أن   تــــر وهـــنـــاك وجــهــة نــظــر أخــــر
صراعات  أنها  على  تصويرها  يمكن  ال  الدينية  أو  واأليديولوجية  القومية  والصراعات 
الطبقة  مــواجــهــة  فــي  المجتمع،  فــي  مختلفة  طــبــقــات  تــتّــحــد  أن  يمكن  مــا  فــكــثــيــراً  طبقية، 
وهذا  ألنفسهم،  االجتماعي  االمتياز  تحقيق  بهدف  السلطة،  يملكون  من  أو  الحاكمة، 
لكل  صــالــحــة  بيئة  تمثل  يــة  الــمــتــردّ االجــتــمــاعــيــة  فــالــظــروف  الـــصـــراع.  إلـــى  دافــعــهــم  يمثل 
ل  عمليات الصراع(٥٢)، حيث تتراجع القيم في المجتمع، وتنتشر األفكار السلبية، ويتحوّ
يكون  والمرض،  والجهل  الفقر  يعاني  الذي  فالشخص  الشخصية؛  األمور  إلى  االهتمام 
وسياسي  اجتماعي  بناء  في  يساهم  مما  أكثر  الصراعات،  لنشوب  خصبة  أرضية  بمثابة 

متكامل.
(٥٠) رسالن، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة، ص ٣٨.

(٥١) خليفة، المصدر نفسه، ص ١٧٩ ـ ١٨٠.
جالل  شــوقــي  ترجمة  الثقافية،  الــصــراعــات  بشان  التفاهم  الــحــضــارات:  داخــل  الــصــدام  سنغاس،  (٥٢) ديــتــيــر 

(اإلسكندرية: دار العين للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص ١٤٠.
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ج ـ العامل السياسي
السياسية،  العملية  أو  بالسياسة  للتعريف  األســاســيــة  الــمــداخــل  أحــد  الــصــراع  ــدّ  ــعَ يُ
الــوحــدة  باعتبارها  فــالــدولــة  السياسية.  العملية  مــراحــل  كــل  فــي  تظهر  أســاســيــة  سمة  فهو 
داخلياً  الــصــراع  عمليات  مختلف  وتضبط  تنظّم  الــدولــي،  فــي  النظام  الرئيسية  السياسية 
كالثورات  داخلية،  سياسية  لصراعات  نتيجة  يتغيّر،  قد  الحكم  نظام  فإن  وعليه  وخارجياً، 
واالنقالبات؛ أو خارجية كالحروب. وتمثل تلك الثورات والحروب أهم مظاهر  الصراع 
عن  « هــوبــز»  ث  تــحــدّ وقــد  ذاتــهــا،  حــدّ  فــي  صــراعــات  تعتبر  فهي   ،أخـــر بعبارة  السياسي. 

حاالت الصراع التي تنتج منها الدولة(٥٣).
أسباب  أحــد  السياسية،  األحـــزاب  رأســهــا  وعلى  الرسمية،  غير  المنظّمات  وتعتبر 
نشوب الصراعات داخل الدولة، حيث إنه من المعروف أن الحزب السياسي يسعى دائماً 
األحــزاب  مختلف  بين  صــراعــات  يخلق  وذلــك  السلطة،  على  واالســتــيــالء  الــوصــول  إلــى 

المتنافسة من ناحية، وصراعات بين الحزب األكثر قوة والسلطة الحاكمة.
حيث  مــن  إيــجــابــي  بـــدور  تــقــوم  السياسية  األحــــزاب  أن  دوفــرجــيــه»  « مــوريــس   ويـــر
هنا  لكننا  النظام(٥٤).  شرعية  تدعم  إنها  بل  الدولة،  داخل  صراعات  نشوب  فرص  تقليص 
األحزاب  خصوصاً  الصراعات،  نشوب  فرص  من  تزيد  األحزاب  إن  القائل  الرأي  نرجح 
التي تتشكل على أساس ديني وأيديولوجي، وتكون برامجها ورؤيتها السياسية متعارضة 
في  العنف،  سياسة  تنتهج  األحــزاب  تلك  من  كثيراً  إن  بل  الدولة،  في  الحاكم  النظام  مع 

مواجهة ضغط السلطات الحاكمة.
غزة،  واإلخوان  في  ( حماس  شرح  إلى  تحتاج  ال  كثيرة،  الصدد  هذا  في  واألمثلة 
فـــي مــصــر والـــجـــزائـــر)، ويــظــهــر ذلــــك جــلــيــاً فـــي الــمــجــتــمــعــات الــنــامــيــة الــتــي تــفــتــقــر إلــى 
« النظم  الحكم  نظام  فــي  السياسية  األطــيــاف  لكل  المتكافئ  والتمثيل  المشاركة  روح 
األمر  للسلطة،  السلمي  الــتــداول  فكرة  الــدول  هــذه  في  تتراجع  وبالتالي  االستبدادية»، 
الصراعات  من  مزيداً  بدورها  تولد  والتي  الداخلي،  االستقرار  عدم  حالة  من  يزيد  الذي 
تفعيل  وعــدم  السياسية،  الحزبية  الممارسة  في  واضــح  عطب  على  تــدل  التي  الداخلية 
(٥٣) ليرتشي الثالث [وآخرون]، النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في 

المنظور العالمي، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.
العامة  الهيئة  (القاهرة:  سعد  المحسن  وعبد  مقلد  علي  ترجمة  السياسية،  األحــزاب  دوفرجيه،  (٥٤) موريس 

لقصور الثقافة، ٢٠١١)، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.
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واألمثلة  السياسية.  الصراعات  من  وتقلل  تحدّ  التي  العوامل  كأحد  السياسية  للمشاركة 
إلى  وتصل  السياسية،  المشاركة  تفعّل  التي  السياسية  األنظمة  في  موجودة  ذلــك  على 
درجة عالية من االستقرار السياسي، األمر الذي يخفّض وتيرة الصراعات داخل الدولة 

ملحوظ. بشكل 
الظروف  مــع  تكيفه  وعــدم  السياسي،  النظام  بجمود  الــصــراع  عمليات  ترتبط  كما 
ناحية  من  المجتمع.  في  الــصــراع  أشكال  ظهور  أمــام  الباب  يفتح  الــذي  األمــر  المتغيّرة، 
وبريطانيا)  األمريكية  المتحدة  (الــواليــات  الحزبين  بنظام  تأخذ  التي  الــدول  فــإن   ،أخــر
الدول  في  أكبر  بشكل  الثانوية  الصراعات  تظهر  حين  في  الثانوية،  الصراعات  فيها  تزول 

د فيها األحزاب(٥٥). التي تتعدّ

د ـ العامل األيديولوجي
اعتبرها  حين  في  شأنها،  من  أعلى  من  فهناك  األيديولوجيا،  إلى  النظرة  تباينت  لقد 
للحقبة  تبعاً  مفهومها  وتغيّر  األيديولوجيا  تطورت  ولقد  زائفة.  مصالح  عن  تعبيراً  آخرون 
صراعات،  لقيام  فرصة  يتيح  التغير  هــذا  وإن  األيديولوجيا،  هــذه  فيها  تسود  التي  الزمنية 
ويتحكم  نفسها.  الطبقة  مــن  لكنها  مختلفة،  أيديولوجيات  بين  صــراعــات  تنشب  قــد  أو 
ألي  فكري  منظّر  أو  داعــيــة  بــوجــود  ترتبط  التي  الــصــراعــات  إثـــارة  فــي  األيديولوجيا  دور 
د « ماركس» أباً روحياً  أيديولوجيا، فقد افتقرت النازية إلى وجود منظّر لها، في حين جسّ
(ماركس)  الحالة  هــذه  في  المنظّر   أد حيث  عمرها،  طــول  يعلل  ما  وهــذا  للماركسية. 
في  دوراً  األيديولوجيا  وتؤدي  وتطورها.  الماركسية»  «األيديولوجية  نشأة  في  كبيراً  دوراً 
األيديولوجيا  فتعمل  بالصراع،  المرتبطة   األخر العوامل  مثل  مثلها  الصراعات،  إشعال 
يجعل  الذي  األمر  فكرياً،  مذهباً  كونها  إلى  فتصل  متكامل؛  بناء  في  األفكار  تنميط  على 
ــراع ضـــد ذلــك  الــمــعــارضــيــن لــهــذا الــمــذهــب يــتــأهــبــون ويـــدخـــلـــون فـــي جــــوالت مـــن الـــصـ

المذهب(٥٦).
مــن نــاحــيــة أخــــر، فــقــد تــتــعــارض األيــديــولــوجــيــا الـــوافـــدة عــلــى الــمــجــتــمــع مــع قيم 
ما  إذا  الــصــراع  هـــذا  ق  يتعمّ وقـــد  الـــصـــراع،  مــن  نـــوع  فينتج  األصــلــيــة،  المجتمع  وعــــادات 
(٥٥) المصدر نفسه، ص ٤٠٧، وموريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسية، ترجمة سامي الدروبي وجمال 

األتاسي (بيروت: دار الجيل، ١٩٦٤)، ص ١٠٦.
(٥٦) للمزيد انظر: خليفة، أيديولوجية الصراع السياسي: دراسة في نظرية القوة، ص ١٩٣ ـ ١٩٥.
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من  فتزيد  للمجتمع،  األخالقية  أو  الدينية  القيم  الوافدة  أو  الجديدة  األيديولوجيا  ت  مسّ
شرائح   لد السياسي  الوعي    بمستو األيديولوجيا  ترتبط  كما  وعنفها.  الصراعات  ة  حدّ
على  يساعد  السياسي  الــوعــي  أن  البعض   يــر حيث  المجتمع،  فــي  عريضة  وقــطــاعــات 
الشعب   لد السياسي  ضحالة الوعي  أن  آخرون   ير حين  في  الصراعات،  وتيرة  خفض 

ام، ويزيد من وتيرة الصراعات في الوقت نفسه. يسهل مهمة الحكّ
من  متنوعة،  صــراعــات  وجـــود  إلــى  يـــؤدي  األيــديــولــوجــيــات  تــعــارض  فــإن  وأخـــيـــراً، 
«المثالية  األلمانية  األيديولوجيا  بين  التعارض  أسس  فقد  واالستمرارية،   المستو حيث 
العشرين،  الــقــرن  بــدايــة  مــع   الــكــبــر الــحــروب  قــيــام  إلـــى  الــغــربــيــة»  و« الــمــاديــة  األلــمــانــيــة» 
بين  واضحة  فالعالقة  أيديولوجيتين،  أو  عقلين  بين  تصادم  مجرد  الحرب  تكون  وبذلك 
قيامها  في  أثــرت  التي  القومية،  على  المرتكز  العدائي  والسلوك  السياسية  األيديولوجيا 

(فيها) تيارات فكرية وفلسفية مختلفة(٥٧).

هـ ـ العامل االقتصادي
معروف أن علم االقتصاد متداخل ومتشابك مع غيره من العلوم اإلنسانية، وبخاصة 
علم السياسة واالجتماع، فهو ال يكاد ينفصل عن السياسة، وفي الوقت نفسه، فهو يحدد 
يشعل  عامل  أهم  يعتبر  فاالقتصاد  اختالفها.  على  االجتماعية  النظم  شكل  بعيد  حدّ  إلى 
يها، وال سيما أنه العلم الذي يدرس النشاط البشري الذي يسعى  الصراعات البشرية ويغذّ
وعليه  بالندرة،  تتصف  التي  الموارد  من  ومتطلباته  حاجاته  تلبية  إلى  خالله  من  اإلنسان 
 عمق التأثير الذي يحدثه العامل االقتصادي في عملية الصراع على المستو ندرك مد

.(٥٨) الفردي، بل والدولي أيضاً
ــى «الــمــشــكــلــة  ــا يــســمّ ــربـــط بــيــن االقـــتـــصـــاد وعــمــلــيــات الــــصــــراع فـــي مـ ويــتــلــخــص الـ
ز في مفهومها على الفجوة بين اإلنتاج وحاجات اإلنسان إلى السلع  االقتصادية» التي تركّ
والخدمات (قانون الندرة)، وأن هذه الحاجة متجددة ومتزايدة عبر الزمن، كما أن السلع 
من  يجعل  وذلــك  مستوياتهم،  اختالف  على  للجميع  ذاتها  حــدّ  في  هــدف  هي  اإلنتاجية 

الصراع عملية مالزمة لعملية اإلنتاج، أي أنها تتعمق وتستمر بتأثير العامل االقتصادي.
(٥٧) المصدر نفسه، ص ١٩٦.

 Ron Fisher, «Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution,» (Ph.d Dissertation, (٥٨)
 International Peace and Conflict Resolution School of International Service, The American University,
1977, Rev. 1985 and 2000).
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وسائل  ملكية  أســاس  على  القائم  الصراع  إلــى  ماركس  بنظرة  التذكير  هنا  وحسبنا 
من  استنتج  أنــه  كما  األســــاس،  فــي  الــصــراع  على  قــائــم  مــاركــس  عند  فاالقتصاد  اإلنــتــاج، 
تحليله لالقتصاد قانون الصراع والكفاح  الطبقي الذي يخوضه العمال ضد الطبقة المالكة 
إن  والقائلة  ماركس،   لد الفائضة»  نظرية «القيمة  إلى  القانون  هذا  ويستند  «الرأسمالية». 
صراعات  إلى  يقود  ما  وهذا  ينتجها،  التي  والقيمة  العامل  أجرة  بين  الفارق  يسرق  المالك 

عنيفة بين الطبقة العاملة «المأجورة» والطبقة المالكة(٥٩).
طبيعية  لقوانين  تخضع  االقتصادية  الظواهر  أن  الطبيعيون   يــر آخــر،  صعيد  على 
نظرهم  وجهة  من  االقتصادية  الحياة  فــإن  وعليه  الطبيعية،  الظواهر  من  كغيرها  تنظمها، 
هو  األول  المبدأ  هما:  والحركة،  م  التقدُّ استمرار  يضمنان  مهمين،  مبدأين  على  ترتكز 
المنفعة الشخصية، فكل فرد يعتمد في توجهاته االقتصادية ما يحقق له المنفعة الشخصية، 
ويمثل  االقتصادي.  النشاط  ه  يوجّ الــذي  الرئيسي  الحافز  الشخصية  المنفعة  تمثِّل  حيث 
عالقة  في  يدخل  منافعه  تحقيق  إلــى  رحلته  خــالل  الفرد  أن  أي  المنافسة،  الثاني  المبدأ 
تحقيق  على  الفرد  قــدرة  من  يحدُّ  الــذي  األمــر  المجتمع،  في  اآلخرين  األفــراد  مع  تنافس 

منافعه، وهذا ما يولِّد الصراعات بين األفراد(٦٠).
من  جعلت  حيث  البشري،  للصراع  جديداً  بعداً  االقتصادية  المدرسة  أضافت  كما 
األساسية.  اإلنسان  حاجات  وتوفير  اإلنتاجية،  الكفاية  لتحقيق  أداة  االقتصادية  المنافسة 
للمنافسة  أن   ير الذي  السكان،  في  «مالتس »  نظرية  على  الكالسيكيون  تَّاب  الكُ وارتكز 
الكفاية  لزيادة  قاعدة  تعتبر  اإليجابي  جانبها  في  االقتصادية  فالمنافسة  جانبين:  االقتصادية 
التي  النادرة  القيمة  على  بالصراع  تتمثل  للمنافسة  السلبي  الجانب  أن  حين  في  اإلنتاجية، 

.(٦١) لم يستطع األفراد الحصول على نصيبهم منها، أو لم يكن لهم نصيب فيها أصالً
ومع  الشخصية،  المادية  مصلحته  تحقيق  في  فــرد  كل  رغبة  فــإن   ،أخــر ناحية  من 
ذلك  من  ينتج  أن  يمكن  وما  االقتصاد،  نمو  من  وأسرع  أعلى  تعتبر  التي  السكانية  الزيادة 
علماء  درس  نفسه،  السياق  وفي  للصراع.  جديدة  بذوراً  طياتها  في  تحمل  مشكالت،  من 
وجــود  عــن  فكشفوا  االقــتــصــاديــة،  والتنظيمات  األنــشــطــة  خــالل  مــن  المجتمع  االجــتــمــاع 
ـ  (الرأسمالية  الواحد  المجتمع  في  المختلفة  االقتصادية  األيديولوجيات  بين  صراعات 

(٥٩) داعوب، نقد نظريات الصراع الغربية: من منظور النظرية العالمية الثالثة، ص ٦٠ ـ ٦١.
(٦٠) رسالن، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة، ص ٣٨.

(٦١) المصدر نفسه، ص ٣٨ ـ ٣٩.
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الشيوعية)، وأنَّ هناك فوارق واضحة بين الطبقات المطحونة، والطبقات التي تنعم بالثراء 
الصراع  عوامل  من  وتقلل  الرضا  تشيع  التي  التكاملية  فكرة  مع  يتناقض  ما  وهذا  المادي، 

في المجتمع.
ونر هنا، على خالف ما قال به الكثيرون، أن الصراع يغلب عليه الطابع السياسي 
يكمن  الحقيقي  الصراع  أن  من  أكثر  نقترب  أننا  إال   ،أخر صور  على  ظهوره  من  بالرغم 
في إمكان حصول اإلنسان على حاجاته، ثم يتحول إلى جولة جديدة من الصراعات التي 
السلطة.  احتكار  إلى  وصــوالً  والرفاهية،  الثراء  وتحقيق  االمتالك  محاوالت  اء  جــرَّ تبرز 
الفقر  بسبب  كانت  المعاصر،  في عالمنا  قامت  التي  الطبقية  والصراعات  الثورات  فمعظم 
فنحن  الدولي،   المستو على  الحال  وكذلك  بسيطة.  شعبية  مطالب  تلبية  إلى  والحاجة 
م  لها التحكُّ نجد الدول العظمى تتصارع وتصارع طمعاً في تحقيق مكاسب جديدة، تخوِّ
العامل  أن  لنا  يظهر  وهــكــذا  لشعوبها.  الــرفــاهــيــة  وتحقيق  الــمــاديــة،  الــعــالــم  مــقــدرات  فــي 
الصراعات  وتيرة  ج  وتؤجِّ الصراع،  في  تؤثر  التي  العوامل  وأخطر  أهم  يمثل  االقتصادي 

المحلية والدولية.
واعتبر  الصراع  لإلنسان»،  ذئب  «اإلنسان  بأن  البشرية  العالقات  «هوبز»  ف  عرَّ فقد 
اإلنساني بأنه صراع التنافس على األسواق، أي منطق الغابة، الذي يصبغ عالقات األفراد 
نقد  غــارودي  إلــى  هنا  اإلشـــارة  وتجدر  بالعبد.  السيد  عالقة  تبرز  ثــمَّ  ومــن  والجماعات، 
«هــوبــز»  افـــتـــراض  عــلــيــه  ارتــكــز  الــــذي  الــنــمــو  أو  م»  «الـــتـــقـــدُّ لــمــفــهــوم  ٢٠١٢م)  ـ   ١٩١٣)
األساسي المرتبط بالنهضة، والذي أطلق عليه «توازنات الخوف» تبعاً لمستو القدرات 
المبادئ  على  للقضاء  تمهيداً  هــذا  «التقدم»  مفهوم  اعتبر  غـــارودي  فقد  الحالية.  التقنية 
العلمي  التطور  جعل  انتقد  كما  المطلقة.  األخالقية  القيم  لكل  ورفضاً  لإلنسان،  السامية 
تقاس  ثقافي  منظور  من  وذلك  اإليجابي،  لمفهوم «التقدم»  الوحيد  المعيار  والتكنولوجي 

من خالله قدرة اإلنسان على السيطرة على الطبيعة وعلى غيره من البشر(٦٢).
موضوعي  مــعــيــار  عــلــى  الــقــائــم  م  الــتــقــدُّ مــفــهــوم  رفـــض  غــــارودي  الــصــدد،  هـــذا  وفـــي 
فيؤثر  الــقــيــم،  لكل  المشترك  الــقــاســم  الــســوق»  «اقــتــصــاد  يمثل  حيث  الــقــيــم،  كــل  لقياس 
قياسها  يمكن  مادية،  القيم  كل  تصبح  وحينها  االجتماعية،  العالقات  كل  في  ويتدخل 
للتبادل،  وأماكن  أسواق  هناك  كان  السابقة،  المجتمعات  نقدية: «في  بوحدات  وتسعيرها 
(٦٢) روجيه غارودي، حفارو القبور: الحضارة التي تحفر لإلنسانية قبرها، ترجمة عزة صبحي (القاهرة: دار 

الشروق، ١٩٩٩)، ص ٩٤ ـ ٩٦.
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األنشطة  كل  في  السوق  يدخل  لم  لكن  التبادل،  تسهيل  أجل  من  نقدية  وحــدات  وأيضاً 
غــورهــان»  « لــــورا  رأي  غــــارودي  استحضر  وقـــد  الــنــهــضــة».  عــهــد  فــي   ســـو االجــتــمــاعــيــة 
م  بتقدُّ البشر  إنسانيَّة  استبدال  جــواز  عدم  على  فيه  ركز  الــذي  والكلمة  الحركة  كتابه  في 
اقــتــصــادي  نــظــام  أي  يـــؤدي  أن  يمكن  «ال   : قــائــالً التكنولوجية،  ــتــكــارات  واالب التقنيات 
الصناعي  النجاح  مفاتيح  أصبحا  اللذين  والتقنيَّة،  للعلم  المطلقة  الهيمنة  هذه  إلى  آخر 

والتجاري»(٦٣).
مفاد  إلى  والوصول  اإلنسان،  الطبيعة  وصراع  بين  صراع  الخلط  حالة  أن  هنا   ونر
المغروسة  الشر  لــروح  واهٍ  تبرير  مجرد  هــي  اإلنــســان،  وجــود  فــي  طبيعياً  بــدا  الــصــراع  أن 
األصل  هو  الخير  أن  كما  نــوره،  وخفت  ضعف  مهما  يختفي  ال  الخير  وأن  اإلنسان،  في 
صراعات  في  الدخول  وأن  اإلنسان،  طبيعة  في  المقبول  األســاس  وهو  الكون،  خلق  في 
نادت  التي  الخير  قيم  عن  الصراع  أطــراف  أحد  خــروج  إال  هو  ما  أشكالها  اختالف  على 
عالمنا  على  تسيطر  صراعية  مظاهر  من  اليوم  نــراه  ما  وإن  جمعاء.  اإلنسانية  رسائل  بها 
وواقعنا المعيش، هو تنمية مقصودة لتراجع القيم األخالقية السامية، وانتصار لقو الشر 
صنيعة  من  وهي  باإلنسانية،  تفتك  وشــرور  كــوارث  من  ونعيشه  نراه  ما  بدليل  العالم،  في 
اإلنسانية  الروح  شطب  إلى  تهدف  التي  الفساد  ومظاهر  المظالم  تتفشى  وبذلك  اإلنسان، 
بإنسانية  التمسك  هو  الحل  وإن  العالم).  (بمادية  المادة  بــروح  وإحاللها  اإلنسان،   لد
أصحاب  من  الكثير  يراها  كما  األرض،  هــذه  على  السامية  برسالته  والتمسك  اإلنــســان، 

الفكر.

: الهيمنة األمريكية  والصراع الدولي ثانياً
ليس من السهل فهم السياسة الدولية التي شهدها العالم منذ الحرب  العالمية الثانية 
استراتيجيتها  ضمن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  تبنّتها  التي  الهيمنة  سياسة  عن  بمعزل 
انتهاء  الحرب  بعد  األمريكية  الهيمنة  مالمح  مــن  الكثير  تكشفت  فقد  الــفــتــرة.  تلك  فــي 
هو  ما  إلى  تعود  جذورها  إن  بل  الباردة،  الحرب  وليدة  تكن  لم  الهيمنة  تلك  لكن  الباردة، 
تصديره  يمكن  نموذج  تصميم  في  المتحدة  الواليات  نجحت  فقد   . كثيراً ذلك  من  أبعد 
م من خالله في مفاتيح إدارة المناطق التي تستهدفها  إلى مناطق مختلفة من العالم، تتحكّ

المطامع األمريكية.
(٦٣) المصدر نفسه، ص ٩٦ ـ ٩٧.
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تلك  وعالقة  األمريكية،  الهيمنة  أشكال  عن  الحديث  وقبل  هنا،  الــضــروري  ومــن 
العديد  له  ظهر  إذ  مفهوم «الهيمنة»،  تعريف  على  الوقوف  الصراع  الدولي،  بإدارة  الهيمنة 

من المصطلحات المرادفة التي تحمل مضامين مشابهة لمفهوم «الهيمنة».

١ ـ األطر النظرية لمفهوم «الهيمنة»
له  ووضــع  النظرية،  أطــره  بأهم  «الهيمنة»  مفهوم  (أنــطــونــيــو)(٦٤)  د  غرامشي  زوَّ لقد 
دات، ساعدت على توضيح وفهم هذا المصطلح، إذ أثرت األطر النظرية  مضامين ومحدّ
المعاصرة  والثقافية  السياسية  الدراسات  في  «غرامشي»  وضعها  التي  «الهيمنة»  لمفهوم 

بشكل عام(٦٥).
تــوجــيــه  عــلــى  اجــتــمــاعــيــة  مــجــمــوعــة  بــأنــهــا: «قـــــدرة  الــهــيــمــنــة  ف « غـــرامـــشـــي»  يـــعـــرّ
خالل  من  سلطة  المسيطرة  المجموعة  تكتسب  وبذلك   ، وأخالقياً سياسياً  المجتمع 
دون  مــن  عــلــيــهــا  ــر  ــيــطَ ــسَ الــمُ الــفــئــات  مــوافــقــة  أو  واألخـــالقـــي،  الــثــقــافــي  اإلقـــنـــاع  عــمــلــيــة 
الرغم  على  االقتصادي.  أو  السياسي  اإلجبار  وسائل  من  أي  أو  عنف،  أي  استخدام 
وبالتالي  مستتر،  بشكل  المهيمنة  الفئة  لــدعــم  اإلجــبــار  يستخدم  مــا  غــالــبــاً  ذلــك،  مــن 
منظور  من  والموافقة  اإلجبار  مميزات  بين  الجمع  عليها  يجب  كما  مهيمنة،  تصبح 

ثنائي»(٦٦).
تعقيداً،  األكثر  إلى  بدائية  األكثر  من  مختلفة،  مستويات  عن  الثنائي  المنظور  يعبِّر 
لمنظور  الثنائية  الطبيعة  يــقــابــالن  أســاســيــيــن،  مستويين  إلــى  نــظــريــاً  ــخــتَــزل  تُ جميعاً  لكنها 
السلطة  والموافقة،  القوة  مستويات  هي  هذه  إنسان)،  ونصف  حيوان،  (نصف  مكيافيللي 

والهيمنة، العنف والحضارة، أو اللحظة الفردية واللحظة العالمية.
إيطاليا،  في  الماركسيين  المفكرين  أشهر   :(١٩٣٧ ـ   ١٨٩١)  (Antonio Gramsci) غرامشي  (٦٤) أنطونيو 
س الحزب الشيوعي اإليطالي (The Italian Communist Party) عام ١٩٢١، وحكم عليه «موسوليني» بالسجن  أسّ
في  الفلسفية  الكراسات  وهما  فقط،  كتابان  المؤلفات  من  له  الفلسفية،  اساته  كرّ تدوين  في  قضاها  عاماً  عشر  أحــد 
مدبولي،  مكتبة  (القاهرة:  ط ٢  والفالسفة،  الفلسفة  موسوعة  الحفني،  المنعم  عبد  انظر:  السجن.  بعد  وما  السجن 
 Neil McInnes, «Gramsci Antonio,» in: Encyclopedia ofو  ،٤٥٦ ص  (أنــطــون)»،  «جرامشي  مــادة   ،(١٩٩٩
 Philosophy, edited by Donald M. Borchert, 2nd ed. (New York: Macmillan Reference, 2005), vol. 3,
p. 377.
للنشر  إشــراقــات  (طرابلس:  الهيمنة  استراتيجية  في  قــراءة  اإلرهـــاب:  صناعة  صــوة،  أبــو  أحمد  (٦٥) مــحــمــود 

والتوزيع، ٢٠٠٥)، ص ٢٥ ـ ٢٦.
 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, edited and (٦٦)
translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971), pp. 169-
170.
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كما يعتبر « غرامشي» أن اإلجبار (Coercion) أو الهيمنة (Hegemony)، والموافقة 
للمجموعة  الجدلية  لالستراتيجيا  متالزمة  سمات  هــي  واألخــالقــيــة،  الثقافية  القيادة  أو 
المهيمنة  االجتماعية  المجموعة  وتعبر  المجتمع،  في  السيادة  إلى  الوصول  أي  هيمنة،  المُ
الجماعة  أن  كما  واألخالقية».  الثقافية  و«القيادة  «الهيمنة»  هما:  بطريقتين  سيادتها  عن 
ولو  حتى  وتصفيتها،  إخضاعها  تنوي  التي  العدائية  المجموعات  على  تسيطر  المهيمنة 

بالقوة العسكرية، وبذلك تقود الجماعات القريبة والمتحالفة(٦٧).
تمارس  تاريخية،  «عملية  بأنها:  «الهيمنة»  االجتماعية  العلوم  موسوعة  ف  ــرِّ ــعَ وتُ
الذي يقبل بهيمنة  وثقافية على كامل المجتمع  خاللها المجموعة المهيمنة قيادة أخالقية 
هذه الجماعة»(٦٨). وبهذا المفهوم، يتضح كيف تحقق قوة اجتماعية بعينها سيطرتها على 
إلى  الوصول  أن  يتضح  كما  الرأسمالية،  المجتمعات  وخصوصاً   ،األخــر المجتمعات 
التهديد  أو  القوة،  استخدام  خالل  من  إال  العالم،  إدارة  في  بعينها  لدولة  يتحقق  ال  الهيمنة 

بها.
مهيمنة  تكون  أن  إلى  ترنو  التي  االجتماعية  المجموعة  تستخدم   ،أخــر ناحية  من 
إقناع  على  تعمل  حيث  الــســواء،  على  الموافقة  وســائــل  أو  اإلجــبــار  وســائــل  مــن  كــل  على 
حيث  السائدة،  العالمية  النظر  وجهة  من  والقيم  المعايير  واستيعاب  تقبل  على  المجتمع 
المجموعة  بقيادة  القبول  أو  الموافقة،  يعني  قد  لكنه  الهيمنة،  دائماً  يعني  ال  اإلجبار  إن 
ضــرورة  قلّت  المهيمن،  الطرف  لمصلحة  المجتمع  في  اإلجــمــاع  زاد  وكلما  نة،  يمِ هَ المُ

استخدام وسائل اإلجبار(٦٩).
بين  التفاعل  ضـــرورة  فــي  للهيمنة  « غــرامــشــي»  مفهوم  كــوكــس  وظــف  روبـــرت  وقــد 
ف «كوكس» الهيمنة  األفكار والقدرات المادية والمأسسة في العالقات الدولية، حيث عرّ
بأنها: «نظام اقتصادي عالمي، تظهر فيه هيمنة نمط معين من اإلنتاج، بحيث يخترق هذا 
النمط المهيمن ليصل إلى جميع البلدان، كما يرتبط بأنماط أخر نابعة من اإلنتاج»(٧٠).

 Emre Iseri, «Neo-Gramascian Analysis of US Hegemony Today,» (Ph. D Candidate, School (٦٧)
of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University, London, 2007), p. 2.
 S. Kim, «Hegemony and Cultural Resistance,» in: International Encyclopedia of the Social (٦٨)
 and Behavioral Sciences, edited by Neil J. Smelser and Paul B. Bales (Paris; New York; Amsterdam;
Oxford; Shannon; Singapore; Tokyo: Elsevier, 2001), vol. 10, pp. 6646-6650.
Iseri, «Neo-Gramascian Analysis of US Hegemony Today,» p. 3.   (٦٩)
 Robert W. Cox, «Gramsci, Hegemony and International Relation,» in: Stephen Gill, Gramsci, (٧٠)
 Historical Materialism and International Relation (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1993),
p. 62.
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 مستو على  والموافقة  اإلجــبــار  بين   المد الطويل  التفاعل  «كــوكــس»  يميز  كما 
عالقات القوة بين األمم والمجتمعات، حيث يعتبر أن الموافقة تقود إلى مزيد من الهيمنة 
عندما  يحدث  ذلك  أن  يعتبر  كما  الهيمنة.  شروط  توافر  ظل  في  وذلك  اإلجبار،  من  أكثر 
الموافقة  ر  تطوِّ هيمنة  عالقة  إطار  في   ،األخــر الــدول  بمصالح  مصالحه  المهيمن  يربط 
الفاعلين  على  والسيطرة  يمنة،  هَ المُ للدولة  العليا  المصالح  إلنــجــاز  كوسيلة  وتوظِّفها 

اآلخرين، ومن ثم تأدية دور القيادة(٧١).

٢ ـ تطور مظاهر الهيمنة األمريكية وتصاعد الصراع  الدولي
 القو بين  تعاون  بوجود  تحديداً  العربية  المنطقة  على  الغربية  الهيمنة  مفهوم  ارتبط 
األراضــي  ك  ومـــالّ التجار  كبار  مــن  محلية  وأطـــراف  أمريكا)  ثــمَّ  ومــن  (بريطانيا  المهيمنة 
االستحواذ  في  األخيرة  رغبة  إلــى  ونظراً   ،(Compradors) الكمبرادورية)  ( البرجوازية 
من  واالقتصادية  االجتماعية  وطبيعتها  إمكاناتها  وضعف  ناحية،  من  البالد  خيرات  على 
ناحية أخر، فقد نشأت بين الطرفين عالقة مصالح غير متكافئة، اضطرت خاللها الطبقة 
المنطقة  دول  حصول  بعد  حتى  الغربية،  الحكومات  إلــى  تــنــازالت  تقديم  إلــى  المحلية 
للغرب، كما لم تُخفِ  التبعيَّة  من  ل  التنصُّ على  قادة  غير  وباتت  على استقاللها السياسي، 
رات  مقدَّ على  السيطرة  في  مطامعها  ـ  المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  ـ  الغربية   القو

البالد العربية وخيراتها(٧٢).
أي  عليه،  هو  ما  على  الوضع  إبقاء  على  وبريطانيا  المتحدة  الــواليــات  عملت  فقد 
استحواذ  مقابل  السعودية،  في  أمريكا  مصالح  عن  الطرف  بريطانيا  تغضّ  أن  على  االتفاق 
توجيه  إلى  وبريطانيا  أمريكا  من  كل  عمدت  لذلك  وإيــران.  العراق  خيرات  على  بريطانيا 
دها  وتفرُّ سيطرتها  ر  تتيسّ وبذلك  تشغلها،   أخر مسائل  إلى  المحلية  البرجوازيات  أنظار 
بانتشار  والمتمثل  المشترك،  العدو  وتر  على  الغربية  الدول  عزفت  كما  المنطقة.  بخيرات 
الفكر الشيوعي في الشرق األوسط، حتى تضمن والء القو المحلية لها. باإلضافة إلى 
 المحلية مع الغرب، إال أن بريطانيا وأمريكا أرادتا إرباك القو ذلك، فقد تعاونت القو

(٧١) المصدر نفسه، ص ٦٢.
لت  تحصّ أن  إلــى  العشرين،  الــقــرن  بــدايــات  إلــى  العربية  بالمنطقة  األمريكي  البريطاني  االهتمام  (٧٢) يــرجــع 
شركات أمريكية على امتياز للتنقيب عن البترول في السعودية، وقد تمّ اكتشاف النفط فعلياً هناك سنة ١٩٣٨. انظر: 
 Sheldon L. Richman, Ancient History: U.S. Conduct in Middle East Since World War II and the Folly
of Intervention (New York: Cato Institute, 1991), <http://www.cato.org/publications/policy-analysis/
ancient-history-us-conduct-middle-east-world-war-ii-folly-intervention>.
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وهو  العربية،  للدول  منافساً  يمثل  جديد،  نوع  من  سياسي  كيان  زرع  خالل  من  المحلية، 
دولة إسرائيل التي أعلن عن قيامها بعد الحرب العالمية الثانية بعامين(٧٣).

إلى  نظرت  الثانية،  العالمية  الحرب  عقب   المتحدة،  الواليات  فإن  الصدد،  هذا  في 
اعتُبِرَ  ما  في  والــغــرب،  الشرق  بين  الصراع  الدولي  حلقات  من  حلقة  أنها  على  المنطقة 
القضية  ر  تطوُّ عن  بنفسها   تنأ أن  تستطع  لم  وبذلك  األمريكية،  الهيمنة  لمظاهر  تطوراً 
الفلسطينية، بسبب تفوق النفوذ اليهودي في دوائرها السياسية والمالية، وما تمثله أصوات 
في  خصوصاً  ضغط،  كجماعة  كبر؛  أهمية  من  رئيسية  واليــات  في  المتمركزين  اليهود 
نفوذاً  تحرز  المترابطة  الصهيونية  المؤسسات  أن  كما  األمريكي،  االنتخابي  النظام  ظل 
على  والرئاسة  الكونغرس  انتخابات  في  طائلة  أموالٍ  من  تنفقه  ما  إلى  باإلضافة  واضحاً، 

حدٍّ سواء(٧٤).
وهذا هو السر وراء دعم الساسة والرؤساء األمريكيين لليهود منذ رئاسة « ولسون» 
بما  يؤمنون  األمريكيين  المسؤولين  من  بعضاً  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  هذا.  يومنا  وحتى 
جاء في اإلنجيل من عودة اليهود إلى أرض الميعاد، باإلضافة إلى عدم رغبتهم في عودة 

اليهود لإلقامة في الواليات المتحدة إذا ما فشل استقرارهم في فلسطين.
المشرق  بــلــدان  حشد  فــي  المتحدة  الــواليــات  فشل  وهــو  مــهــم،  آخــر  عــامــل  وهــنــاك 
حليف  إيجاد  إلى  عمدت  وبذلك  الباردة،  الحرب  زمن   السوفياتي  االتحاد  ضد  العربي 
رئيسية،  ارتــكــاز  نقطة  ـ  إســرائــيــل  ـ  الحليف  هــذا  وجــعــل  مــعــاديــة،  تعتبر  منطقة  فــي  قــوي 
أن  مــن  خــوفــاً  الــبــدايــة،  مــنــذ  بــوضــوح  هـــذا  تحالفها  عــن  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  ح  تــصــرِّ ولـــم 
تجاه  األمريكية  السياسة  مسيرة  لنا  ر  يفسِّ ما  وهــذا  رجــعــة(٧٥).  دون  العربي  الوطن  تخسر 
تضمن  التي  واالتفاقات  الوثائق  من  العديد  صدور  ويبرر  اإلسرائيلي،  العربي  ـ  الصراع 
العربية  البلدان  على  عسكرياً  تفوقها  وضــرورة  أمنها،  إلسرائيل  المتحدة  الواليات  فيها 
انــدالع  بعد  صــدرت  التي  إلسرائيل،  األمريكية  الضمانات  ورقــة  ي  مِّ سُ ما  في  مجتمعة، 
بكل  الــدعــم  وســائــل  مــن  وغــيــرهــا  الــحــكــم،  إلــى  االبـــن  ووصـــول  بــوش  األقــصــى،  انتفاضة 

أنواعه، كما سنر في ما بعد.
(٧٣) أبو صوة، صناعة اإلرهاب: قراءة في استراتيجية الهيمنة، ص ٤١.

(٧٤) أحمد عبد الرحيم مصطفى، الواليات المتحدة والمشرق العربي، عالم المعرفة؛ ٤ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٧٨)، ص ٤٧ ـ ٤٨.

(٧٥) إسماعيل صبري مقلد، االستراتيجية الدولية في عالم متغير: قضايا ومشكالت (الكويت: شركة كاظمة 
للنشر والتوزيع، ١٩٨٣)، ص ١٦ ـ ١٧.
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دة، بحكم تداخل  ، يمكن القول إن «الهيمنة» تعتبر من المفاهيم المعقّ إلى هذا الحدّ
عليه.  ن  هيمَ والمُ ن  يمِ هَ المُ بالطرف  يتعلق  ما  في  والخارجية،  الداخلية  العوامل  من  الكثير 
عِل الواليات المتحدة مفاهيم مشابهة أو أوجه مختلفة للهيمنة، مثل  فَ ومن جهة أخر، تُ
منها،  واالقتصادية  السياسية  خصوصاً  المختلفة،  وجوانبها   (Globalization) العولمة 
مختلفة  مناطق  على  هيمنتها  لبسط  فعالة  كــأداة  المتحدة  العولمة  الواليات  تستغل  حيث 
صغيرة،  قرية  العالم  لفكرة  والترويج  الواحد،  القطب  سيطرة  سياسة  إطار  في  العالم،  من 
وآثار الثورة التكنولوجية، وذلك كله أد إلى تراجع مفهوم السيادة الوطنية للدول، األمر 

الذي ساعد على تصاعد الهيمنة األمريكية وتبرير وجودها(٧٦).
الــعــالــم،  فــي  المضطهدة  الــشــعــوب  ضــعــف  ــارودي»  ــ « غـ يعلل  الــجــانــب،  هــذا  وفــي 
التي  والطائفية  المحلية  الــصــراعــات  هــذه  الــداخــلــيــة؛  واالنــقــســامــات  الــصــراعــات  بكثرة 
إلى  تهدف  والتي  اإلنسانية،  عالم  في  األمريكية)  المتحدة  (الواليات  الشر   قو يها  تغذّ
وطوائفها.  األرض  شعوب  بين  قوية  إنسانية  وحدة  قيام  وعدم  األطــراف،  كل  إضعاف 
الثالث  الــعــالــم  شــعــوب  ق  تــمــزِّ الــتــي  والــحــروب  الــصــراعــات  هــذه  تــغــذيــة  تــرتــبــط  وبــذلــك 
من  األساسية  المجاالت  كل  في  لها  تبعيتها  وضمان  عليها،  األمريكية  الهيمنة  بفرض 

البشرية(٧٧). الحياة 
بوضع  استراتيجيتها،  في  الباردة  انتهاء  الحرب  بعد  المتحدة  الواليات  لت  عدَّ وقد 
مصطلح «الدول  الدول الخارجة على القانون، أو ما أطلق عليها  جديدة على قائمة  دول 
إيــران  مثل:  الــمــارقــة،  بــالــدول  سابق  كعدو  السوفياتي  االتــحــاد  فاستبدلت  الــمــارقــة»(٧٨)، 
السياسة  فلك  في  تسير  ال  التي  الدول  من  وقائمة  وكوبا،  الشمالية  وكوريا  وليبيا  والعراق 
« نيكسون»،  للرئيس  المجنون»  «نظرية  على  تعتمد  نفسه  الــوقــت  فــي  وهــي  األمريكية. 
مؤسسة  (اإلسكندرية:  معها  التعامل  وكيفية  انعكاساتها  السياسية:  العولمة  إسماعيل،  محمد  الله  (٧٦) فضل 

المعارف، ٢٠٠٧)، ص ١٢٠ ـ ١٢١.
ترجمة  والعشرين،  الواحد  للقرن  نحضر  كيف  االنحطاط:  طليعة  المتحدة  الواليات  غــارودي،  (٧٧) روجــيــه 

مروان حموي (دمشق: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ١٧٢.
دعائي  لهما  أوّ مختلفين:  بمعنيين  استخدامه  يتمّ  المارقة»  «الــدول  مصطلح  أن  شومسكي»  «نعوم  (٧٨) يقول 
استخدام  هــو  والــثــانــي  األمــريــكــيــة،  للسياسة  الــمــعــاديــة  الـــدول  مــن  لمجموعة  المتحدة  الــواليــات  تصنيف  إلــى  يشير 
األعــراف  أن  مــن  بالرغم  ذلــك  الــدولــيــة،  بــاألعــراف  نفسها  تلزم  ال  والــتــي  قــوة،  األكــثــر  الـــدول  على  يطلق  موضوعي، 
نت بعضها في قرارات محكمة العدل الدولية،  مِّ الدولية أدرجت تدريجياً في ميثاق األمم المتحدة عند تأسيسها، وضُ
استخدام  المارقة:  الــدول  شومسكي،  نعوم  انظر:  المختلفة.  الدولية  واالتفاقات  المواثيق  من  العديد  إلى  باإلضافة 

القوة في الشؤون العالمية، تعريب أسامة إسبر (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٤)، ص ٩.
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م أمريكا أعداءها من هذه الدول أنهم قد يواجهون أفعاالً  وتقوم هذه النظرية على أن تُفهِ
وذلك  هائلة،  تدميرية  قدرات  تمتلك  األمريكية  المتحدة  الواليات  إن  حيث  متوقعة،  غير 

بهدف إخافة العدو، وإرغامه على االنصياع إلرادتها(٧٩).
دت حرب الكويت نهاية «الحرب الباردة» بين االتحاد السوفياتي والواليات  وجسّ
المتحدة األمريكية، وبدايةً لعصر جديد، تمثَّل بـ « النظام الدولي الجديد» الذي يقوم على 
دته سابقاً الحرب الباردة بين قطبي العالم،  التوافق بين طرفي الصراع  الدولي، الذي جسّ
ل العالم إلى سيادة القطب الواحد، وهو القطب األكثر قوة  بالرغم من أنه بات جلياً تحوُّ
العالم،  يحكم  أوحد  كقطب  موقفها  تدعيم  إلى  المتحدة  الواليات  ذهبت  حيث  وسطوة، 
المتكاملة  اإلجراءات  من  مجموعة  خالل  من  وذلك  العالمي،  القرار  صياغة  على  ويقوم 

في مجاالت مختلفة(٨٠).
للسيطرة  االقتصادي،  جانبها  في  « العولمة»  على  المتحدة  الواليات  اعتمدت  فقد 
المفاهيم  في  جذرية  تغيُّرات  استدعى  الذي  األمر  فيه،  والتحكم  العالمي  االقتصاد  على 
كإسقاط  عسكرياً،  كان  ما  منها  متعددة،  سيناريوهات  تبعتها  العالم،  شعوب  بين  السائدة 
ومكافحة   ٢٠٠١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر  بـــأحـــداث   مــتــذرعــة  والـــعـــراق،  أفــغــانــســتــان  فــي  الــنــظــام 
التدخل  إلى  الرامية  خططها  تحقيق  على  المتحدة  الواليات  األمر  هذا  ساعد  اإلرهــاب. 
في القضايا الرئيسية في العالم، وحلها بما يخدم مصالحها، مستغلة بذلك «مبدأ التدخل 
لها  وغ  تُسَ التي  الشرعية  الدولية  المنظمة  تجد  وهي  الدولية،  الصراعات  لحلّ  اإلنساني» 

ذلك، وهي هيئة األمم المتحدة.
بالنداء   ،١٩٩١ عــام  الكويت  تحرير   حــرب  إبــان  األمريكية  السياسة  وتمسكت 
األمريكية  والمصالح  األهــداف  تخدم  كوسيلة  الجماعي»  « األمــن  لتحقيق  األمريكي 
وأفعال  سياسات  لتفعيل  الجماعي  األمن  مبدأ  استخدمت  حيث  األوسط،  الشرق  في 
الهيمنة  هـــذه  وتــكــتــســب  الــمــنــطــقــة.  عــلــى  األمــريــكــيــة  الــهــيــمــنــة  بــســط  ضــمــان  إلـــى  تــهــدف 
الهيمنة  هذه  خلقت  كما  الغربي،  االقتصاد  حاجات  تلبي  المنطقة  أن  طالما  أهميتها، 
المتصارعة،  األطـــراف  دعــم  خــالل  مــن  المنطقة،  فــي  االصــطــنــاعــي  الــتــصــادم  مــن  حــالــة 
دار  األمريكية (القاهرة:  الهيمنة  زمن  في  الدولية  المنظمات  أزمة  المتحدة:  األمم  وفاة  الالوندي،  (٧٩) سعيد 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٢٤.
السنة  العربي،  المستقبل  الدولية،»  المتغيرات  ضوء  في  والعربي  الدولي  «المجتمع  عرابي،  القادر  (٨٠) عبد 
١٤، العدد ١٤٧ (أيار/مايو ١٩٩١)، ص ٦ ـ ٧، ودور األمم المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين: دراسة حالة 

الكويت والعراق (الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، ١٩٩٥)، ص ١١ ـ ١٢.
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في  اســتــقــالل  ذات  عربية  قــوة  أي  قــيــام  لمنع  وذلـــك  الــمــبــاشــر،  االعــتــداء  إلــى  بــاإلضــافــة 
المعادلة  مــوازيــن  فــي  تــؤثــر  قــد  إقليمية،  توحيد  دينامية  قــيــام  بتشجع  السياسي  قــرارهــا 
الشامل  الغربي  التفاهم  يفسر  ما  وهذا  والعالم(٨١).  العربية  المنطقة  في  الجيوسياسية 
ميكانزمات  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  اخــتــطــفــت  وبــذلــك  ــه.  وردعــ الــعــراق  قـــوة  تــدمــيــر  حـــول 
منطقة  عــلــى  وهيمنتها  مصالحها  لمتابعة  تستخدمها  الــتــي  الــجــمــاعــي  األمـــن  (آلــيــات) 

األوسط(٨٢). الشرق 
الشرق  فــي  استراتيجيتها  خــالل  المتحدة  الــواليــات  اعتمدت   ،أخـــر ناحية  ومــن 
أن  يمكن  ال  األمريكيتين  واإلمبريالية  فالهيمنة  التحالفات.  مــن  سلسلة  على  األوســـط 
األنظمة  إلى  باإلضافة  حلفائها،  أهم  النووية  إسرائيل  مثلت  فقد  حلفاء،  دون  من  تتجسدا 
التي  واالنــتــقــادات  النصائح  أهمية  بــرزت  وهنا  والسعودية.  مصر  مثل  المعتدلة،  العربية 
مصالح  ض  ــعــرِّ يُ قــد  وحــدهــا  إســرائــيــل  على  االعــتــمــاد  إن  حيث  بــوش،  إدارة  إلــى  وجهت 
أن  كما  المتحدة،  لــلــواليــات  العربية  الشعوب  عـــداء  نتيجة  للخطر،  المتحدة  الــواليــات 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  موقف  يُضعِف  سوف  الدولي  التحالف  في  إسرائيل  دخول 
الخليج  حرب   في  إسرائيل  مشاركة  لمنع  جهوداً  األب  بوش  إدارة  بذلت  لذلك  العرب، 

الثانية عام ١٩٩١ ضد نظام صدام حسين(٨٣).
لضمان  التحالفات  بــنــاء  مــن  بــد  ال  أنــه  الــتــحــديــد،  وجــه  على  «بريجنسكي»،  يــؤكــد 
الواليات  على  كان  وأنه  األوروآسيوية،  القارة  على  اإليجابية  األمريكية  الهيمنة  استمرار 
خالل  من  ومالي  سياسي  تأييد  إلى  تستند  أن   ١٩٩١ عام  الخليج  حرب  خالل  المتحدة 
يعتبر  حيث  حسين،  تجاه  صــدام  نفسه  الغضب  شعور  يشاطرها  لم  وإن  دولــي،  ائتالف 
العالمية،  السياسة  في  التحول  عملية  خضمّ  في  المحفزة»  بأنها «األمة  المتحدة  الواليات 
والتقليد،  اإلعجاب  موضع  تمثل  العسكري  قها  وتفوّ بقوتها  أمريكا  وأن  تعبيره،  بحسب 

واألكثر تأثيراً في األمم األخر، من خالل قيمها وثقافتها(٨٤).
السنة  العربي،  المستقبل  العربية،»  المنطقة  في  االستراتيجية  والمواجهة  الخليج  «حرب  غليون،  (٨١) برهان 

١٤، العدد ١٤٨ (حزيران/يونيو ١٩٩١)، ص ٥ و١٩.
 Henry U. Ufomba, «Collective Security or the Security of the Hegemony: The United States (٨٢)
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خريف  أمريكي:  رئاسي  «تقرير  بعنوان:  له  مقالة  في  هيكل  حسنين  وكشف  محمد 
م إلى الرئيس بوش  االبن في بداية فترته الرئاسية األولى، قبل هجمات  خطر» عن تقرير قدِّ
ن هذا التقرير  الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بعنوان «المالحة في بحور مضطربة». تضمّ
برنامج عمل لتنفيذ المخطّطات اإلمبريالية األمريكية، كما جاء فيه أن الواليات المتحدة 
عي لنفسها قيادة العالم، وإال جلبت لنفسها مشكالت حساسة، أو تستفز  ال تستطيع أن تدّ
اآلخرين بغير لزوم، لكن عليها في الوقت نفسه أن تحتفظ لنفسها بالكلمة األخيرة في أي 
موضوع. بمعنى آخر، فإن الواليات المتحدة ال تقبل تقسيم مسؤولية القرار الدولي، كما 
ز التقرير  ال تقبل أي إدارة جماعية لحلّ أي نزاع، أو صراع على المستو الدولي. وقد ركّ

في ما يخصّ العالم العربي واإلسالمي، مخاطباً الرئيس بوش، على النقاط التالية(٨٥):
األمــريــكــيــة،  والــقــيــم  بــالــديــمــقــراطــيــة  لــلــتــعــريــف  واســـعـــة  بــحــمــلــة  الــقــيــام  ● يتوجب 

والممارسة السياسية في الواليات المتحدة.
إجــراء  على  قـــادرة  تكون  ألمــريــكــا،  صديقة  جــديــدة  قــيــادات  إظــهــار  على  ● العمل 

إصالحات، توفر لها شرعية مقبولة في بلدانها.
مع  األمــريــكــي  والتحالف  المنطقة،  أمــن  لضمان  األولـــى  الــركــيــزة  هــي  ● إسرائيل 
بين  الشراكة  قوة  وإن  والسياسات،  الخطط  لكل  المتينة  القاعدة  هو  وفعالً  قوالً  إسرائيل 
البلدين  بين  العالقة  تكون  أن  من  بد  فال  المنطقة،  في  الرئيسية  الفعل  أداة  هي  البلدين 

خالية من أي سبب للتوتر.
تجاه  العدوانية  مخطّطاتها  الستكمال  المتحدة  للواليات  مؤاتية  الظروف  جــاءت 
إلعالن  ذريعة   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحــداث   من  فاتخذت  المنطقة؛ 
محاربة  بحجة  األهــــداف،  أول  أفغانستان  فكانت  اإلرهــــاب»،  على  «الــحــرب  أسمته  مــا 
قواعد  زرع  إلــى  المتحدة  الــواليــات  عمدت  الــحــرب،  تلك  خــالل  ومــن  الــقــاعــدة،  تنظيم 
بالتالي  وهي  اإليرانية،  ـ  الصينية  ـ  الروسية  الحدود  قرابة  الوسطى،  آسيا  في  لها  عسكرية 
المكاسب  تلك  زت  عــزّ فقد  والغاز.  بالنفط  الغنية  قزوين  بحر  منطقة  من  بقواتها  تقترب 
في  حقها  معلنةً  العالم،  في  وحيدة  عظمى  كقوة  المتحدة  الواليات  وضع  االستراتيجية 

التدخل في أي مكان في العالم(٨٦).
(٨٥) محمد حسنين هيكل، «تقرير رئاسي أمريكي: خريف خطر،» وجهات نظر (أيلول/سبتمبر ٢٠٠١).

العامة  المصرية  الهيئة  (القاهرة:  األمريكية  اإلمبراطورية  والنزعة  العرب  العناني،  وخليل  ثابت  (٨٦) أحــمــد 
للكتاب، ٢٠٠٥)، ص ٩ ـ ١٠.
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تــحــت ذرائــــع  الــحــرب عــلــى اإلرهــــاب وحــمــايــة  األمـــن الــقــومــي األمــريــكــي، أتيحت 
السيطرة  وبالتالي  مطيع،  بنظام  واستبداله  العراقي  النظام  لتغير  فرصة  المتحدة  للواليات 
والعمل  العربية،  المنطقة  على  شاملة  هيمنة  فرض  ثم  ومن  للعراق،  النفطية  الثروة  على 
على إعادة رسم خرائط دولها، كي تضمن استمرار سيطرتها، واالنطالق منها إلى أهداف 
وخارجية  داخلية  معارضة  الفترة  تلك  في  وبــرزت  العالم.  من  مختلفة  مناطق  في   أخر
الساسة  من  الكثيرون  انتقد  حيث  هناك،  النظام  لتغيير  العراق  ضد  استباقي  بعمل  للقيام 
في  االبن  بوش   رغبة   (٨٧) (Henry Kissinger) كيسنجر  رأسهم  هنري  وعلى  األمريكيين، 
 : قائالً الشيوخ  مجلس  أمــام  هذا  موقفه  عن  عبّر  وقد  العراق،  إلى  استباقية  ضربة   توجيه 
لكل  تعطي  مبادئ  تطور  أن  العالمية  والمصلحة  األمريكية  القومية  للمصلحة  يمكن  «ال 
بحسب  الــعــدوان،  احتماالت  لمواجهة  استباقية،  ضربات  لتوجيه  المقيّد  غير  الحق  أمــة 
تعريفها الخاص للمخاطر التي تواجه أمنها القومي»، وذلك بالرغم من أن « كيسنجر» قام 
عن  عبّر  لكنه   ،١٩٧٠ أيار/مايو  في  « كمبوديا»  اجتاح  حينما  استباقي،  بهجوم  عهده  في 
دوالً  مبدأ العمل االستباقي علناً، فهو يخشى أن يشجع ذلك  حيال تبنّي  بوش االبن  قلقه 

منافسة على اتباع المبدأ نفسه، بدالً من أن يرهبها(٨٨).
على  خالفاً  تجسد  لم  االبن،  بوش  إدارة  إلى  وجهت  التي  االنتقادات  أن  هنا   ونر
سياسية  أقطاب  أطلقت  فقد  واإلجـــراءات،  بالتكتيك  متعلقاً  خالفاً  كــان  لكنه  األهـــداف، 
إلى  الطريق  أن  ارتــأت  لكنها  الــعــراق،  في  النظام  تغيير  بهدف  تصريحات  وقتها  أمريكية 
بوش  إدارة  حصول  لضمان  األمــن  مجلس  عبر  يمرّ  أن  يجب  بــغــداد  فــي  النظام  إســقــاط 
حرب  في  األب  إدارة  بوش  فعلت  مثلما  العراق،  في  لنجاحها  الالزم  الدولي  التأييد  على 
الشرعية  إلضفاء  األمن  مجلس  استخدم  حيث  الدولي،  للتحالف  وقيادتها  الثانية  الخليج 

على استخدام الواليات المتحدة للقوة العسكرية.
هين، خالل  في هذا الصدد، حاول بوش االبن األخذ بالنصيحة والتوفيق بين التوجّ
عشر  الحادي  لهجمات  األولى   الذكر في  المتحدة،  لألمم  العامة  أمام  الجمعية  خطابه 
األمــن  مجلس  مــن  جــديــد  قـــرار  اســتــصــدار  أن  أوضـــح  لكنه   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  مــن 
الواليات  إلى  منها  هرب  ألمانيا،  في  نشأ   ،١٩٢٣ عام  ولد  يهودي،  أصل  من  أمريكي  وسياسي  ر  (٨٧) مفكّ
الحكومية؛  المناصب  في  ج  وتــدرّ األمريكية،  الجنسية  على  حصل  اليهودي،  أصله  بسبب   ،١٩٣٨ عام  في  المتحدة 
دوراً   أد القومي.  األمــن  مستشار  منصب  شغل  كما   ،(١٩٧٧ ـ   ١٩٧٣) الفترة  في  الخارجية  وزيــر  منصب  فشغل 

بارزاً في السياسة الخارجية األمريكية، وتحديداً في ما يخص اتفاقية «كامب ديفيد» عام ١٩٧٨.
Callinicos, «The Grand Strategy of the American Empire».   (٨٨)
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كما  بديالً،  سياسياً  حالً  وليس  العراق،  ضد  عسكري  بعمل  للقيام  تصريح  بمثابة  سيكون 
بالمصير  لها  وتنبأ  المتحدة،  األمم  هيئة  خطابه  في  بوش  هاجم  كما  وروسيا،  فرنسا  تراه 
 : قائالً وهددها  الثانية،  العالمية  الحرب   انــدالع  منع  في  فشلت  التي  األمــم،  لعصبة  نفسه 
القرارات الضرورية، ولكن يجب أال  «إننا سوف نعمل مع مجلس األمن من أجل اتخاذ 
تُفرض  أن  يجب  األمــن  مجلس  قــرارات  إن  المتحدة.  الــواليــات  أغــراض  في  أحــد  يشك 
فقد  أن  بعد  قوته  الــدولــي  وسيفقد  النظام  منه،  مفر  ال  إجـــراء  هناك  سيكون  وإال  فــرضــاً، 
ى  تتنحّ أو  واشنطن  حرب  على  تصادق  أن  إما  المتحدة  لألمم  يمكن  إذن،  شرعيته»(٨٩). 

جانباً، لتشاهد الواليات المتحدة وبريطانيا تهاجمان العراق في كل األحوال.
ما  إذا  المهيمن  الطرف  أن  بوضوح  أظهر   ٢٠٠٣ عام  العراق  احتالل   أن  هنا   ونر
عناصر  إلــى  يلجأ  فإنه  األمريكي)،  المنظور  من  الجماعي  (األمــن  الموافقة  عناصر  فقد 

اإلجبار، وذلك بحسب مفهوم « غرامشي» للهيمنة.
نفسها  هي  تكون  أن  يجب  مصالحها  أن  المتحدة  الواليات  تزعم  السياق،  هذا  وفي 
الحرية  يشجع  مناخ  خلق  شأنه  من  القومية  أمريكا  مصالح  فتحقيق  كله،  العالم  مصالح 
من  عشر  الحادي  أحــداث   بعد  المتحدة  الواليات  أن  كما  األســـواق(٩٠)،  ز  ويحفّ والسالم 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تخلّت عن سياسة االحتواء التي كانت تتّبعها تجاه العراق وقضايا 
إدارة « ريغان»  اتبعتها  التي  النظم  تغيير  سياسة  إلى  هت  وتوجّ عام،  بشكل  األوسط  الشرق 
تلبّي  ال  أصبحت  فقد  أمــريــكــا،  حلفاء  مــن  النظم  هــذه  كــانــت  إن  يهم  وال  الــمــاضــي،  فــي 

مصالحها، كما أن تغيير النظام الحاكم يؤسس إلعادة هيكلة االقتصاد(٩١).
السياسي  التخطيط  إلدارة  السابق  المدير  هـــاس»،  «ريــتــشــارد  ذلــك  عــن  عبَّر  ولقد 
وأكد  العراق،  احتالل  بعد  صدر  حيث  التدخل،  كتابه  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  في 
إدخــال  إلــى  تــهــدف  والعشرين  الــحــادي  الــقــرن  فــي  األمريكية  الخارجية  السياسة  أن  فيه 
والمصالح  القيم  مع  انسجاماً  أكثر  العالم  تجعل  ترتيبات  في  الدولية  والمنظمات  الدول 
والمصالح  الــقــيــم  عــلــى  خــطــراًً  يمثل  المغلقة  بــاالقــتــصــادات  ــى  يــســمّ مــا  وأن  األمــريــكــيــة، 
األمريكية. ولعل هذا ما يفسر تشجيع بوش  االبن على إقامة منطقة تجارة حرة في الشرق 
(٨٩) «خطاب الرئيس بوش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،» البيت األبيض (نيويورك)، ٢٠٠٢/٩/١٢،  
<http://www.whitehouse.gov>.
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  دار  (القاهرة:  العالمي  والمستقبل  األمم  تحوالت  يسين،  (٩٠) السيد 

٢٠١٠)، ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.
Callinicos, «The Grand Strategy of the American Empire».   (٩١)
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األوسط، باإلضافة إلى إرساء عقود لشركات أمريكية كبر في مجال النفط والمقاوالت 
قبل الحرب  إلعادة إعمار العراق(٩٢).

إدارتــهــا  فــي  األمــريــكــيــة  الهيمنة  مــظــاهــر  تــطــور  إطـــار  فــي  أنـــه  إلـــى  ســبــق  مــمــا  نخلص 
نفوذها  لبسط  واألدوات  الوسائل  كل  األمريكية  الواليات  استخدمت  الدولي،   للصراع 
أمريكية،  إمبراطورية  إلقامة   ،الكبر استراتيجيتها  ضمن  ترتئيها  التي  مصالحها  وتحقيق 
تضمن تحقيق أهدافها االستراتيجية خالل إدارتها للصراعات الدولية المختلفة، كتفعيلها 
المنظمات  على  هيمنتها  إلى  إضافة  الدولية،  التحالفات  وسياسة  الجماعي،  األمن  مبدأ 
(سنتناول  األمن  بمجلس  المتمثلة  أجهزتها  وأهم  المتحدة،  األمم  رأسها  وعلى  الدولية، 
فــي  النظام  أثــرت  ومتغيّرات  عــوامــل  ثمة  وأن  الــثــالــث)،  الفصل  فــي  مفصل  بشكل  ذلــك 
الدولي برمته، جعلت من الواليات المتحدة القطب األوحد المهيمن على  النظام الدولي 

في ما أسمته « النظام العالمي الجديد».

٣ ـ  المتغيّرات التي أثرت في  النظام الدولي 
وبروز النظام العالمي الجديد

الرئيس  أعلن  فقد  الصراع  الدولي،  في  تحول  نقطة  الثانية»  الخليج  «حــرب   مثّلت 
 ١٩٩١ آذار/مــارس  في  الكونغرس  في  ألقاه  خطاب  في  األب  بوش»  األمريكي «جورج  
فيه  مرتكزاً  الدولية،  السياسة  معالم  د  سيحدّ الــذي  الجديد»،  العالمي  «النظام  مولد  عن 
الثانية  الخليج  حــرب  فــي  قــادتــه  الــذي  الــدولــي  والتحالف  األمريكية  الــقــوة  انتصار  على 
للواليات  باالعتراف  تتميز  الصراع  الدولي،  من  جديدة  مرحلة  بدء  مؤكداً  العراق،  ضد 
المتحدة بسيطرتها على العالم بشكل منفرد، وذلك عقب تفكك االتحاد السوفياتي الذي 
الباردة،  فترة  الحرب  في  الدائر  الصراع  الدولي  في  اآلخــر  والطرف  المنافس  يمثل  كان 
حيث كان  النظام الدولي يتميز  بالثنائية القطبية، وحالة من التوازن تحكم الصراع  الدولي 

بين القطبين(٩٣).
عمت الواليات المتحدة العالم مع بداية تسعينيات القرن العشرين، بوصفها  فلقد تزّ
فرضت  جديدة  مرحلة  لتبدأ  الصراع  الدولي،  من  مهمة  مرحلة  وطوت  األوحــد،  القطب 

(٩٢) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٢٤ ـ ٢٦.
(٩٣) عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 

والتوزيع، ٢٠٠٣)، ص ٢١٠ ـ ٢١١.



٨٣

فيها رؤيتها على األمم المتحدة وأجهزتها، وتعاملت مع الشرعية الدولية كمبرر للتدخل 
في حلّ المنازعات الدولية من خالل صيغة التحالف الدولي بقيادتها، وذلك بما يتناسب 

مع مصالحها العليا(٩٤).
عمته الواليات المتحدة مبادئ األمم المتحدة  وتبنّى النظام العالمي الجديد الذي تزّ
تلك  إلى  براغماتية  أمريكية  نظرة  عبر  وذلك  المنظمة،  في  جديدة  دماء  وضخ  وأهدافها، 
وغطاءً  ســتــاراً  المتحدة  األمــم  لهيئة  اإلنسانية  الغايات  مــن  متخذةً  واألهــــداف،  المبادئ 
لألمم  العامة  لقرارات  الجمعية  إهمالها  خالل  من  الحيوية،  ومصالحها  أهدافها  لتحقيق 
العالمي  النظام  ظلّ  في  تقويته  على  عملت  إذ  األمن،  مجلس  قرارات  لمصلحة  المتحدة 

خت معالمها في عالم بدأ يحكمه قطب واحد(٩٥). الجديد، بهدف فرض هيمنة ترسَّ
وارتبطت التغيرات الهيكلية التي طرأت على  النظام الدولي منذ أواخر الثمانينيات 
في  بالمناقشة  لها  نتعرض  سوف  التي  المتشابكة  العوامل  من  بالعديد  الماضي  القرن  من 

ما يلي، ويمكن ذكرها على النحو التالي(٩٦):
أ ـ نهاية  الصراع األيديولوجي العالمي وانهيار القطبية  الثنائية.

ب ـ االعتماد الدولي المتبادل.
.ج ـ إقامة التكتالت االقتصادية الكبر

د ـ تزايد المشكالت ذات الطابع العالمي.
هـ ـ  الثورة الصناعية الثالثة.

وهنا يمكن أن نرجع التغيرات التي طرأت على  النظام الدولي إلى عوامل مختلفة، 
مع  ونتفق  الدولية،  والمتغيّرات  الدولي  بالنظام  عالقة  ذات  عوامل  إلى  تقسيمها  يمكن 
للنظام  الثنائية  القطبية  وانــهــيــار  الــســوفــيــاتــي،  االتــحــاد  تفكك  إلــى  بالنسبة  الــفــضــل»  «أبـــو 
وحسمت  الدولي،  في  النظام  أثرت  التي  والمتغيّرات  العوامل  أهم  يمثل  ما  وهو  الدولي، 
واالتحاد  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  بين  المعاصر،  الصراع  الدولي  تاريخ  من  حقبة 
 Ufomba, «Collective Security or The Security of the Hegemony: The United States Policy in (٩٤)
the Middle East and the Two Gulf Wars».
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الناشر  (تــونــس:  المواجهة  وخــيــارات  الجديد  العالمي  النظام  شفيق،  (٩٥) مــنــيــر 

١٩٩٢)، ص ١٤.
(٩٦) عمرو أبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي (القاهرة: دار غراب 

للطبع والنشر، ٢٠١١)، ص ٦ ـ ١٤.
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العالم  ألن  ذلــك  البعض،  اعتبرها  كما  األيديولوجي،  للصراع  نهاية  وليس  السوفياتي، 
اليوم يشهد أيديولوجية القطب المهيمن. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخر مرتبطة 
الحكم  ة  سدّ إلى  الجدد  المحافظين  وصول  مع  خصوصاً  األمريكية،  الخارجية  بالسياسة 

في الواليات المتحدة بعد نجاح بوش االبن في االنتخابات  الرئاسية عام ٢٠٠٠.
باالعتماد  المتمثلة  ـ  الــدولــي  فــي  الــنــظــام  أثـــرت  الــتــي   األخــــر الــمــتــغــيــرات  ولــعــل 
الطابع  ذات  المشكالت  وتزايد   ،الكبر االقتصادية  التكتالت  وإقامة  المتبادل،  الدولي 
العالمي  للنظام  مستحدثة  كمظاهر  الباحث،  نظر  وجهة  من  اعتبارها،  يمكن  ـ  العالمي 

الجديد، الذي تعدّ  العولمة من أهم سماته.
فــي  العولمة  تتجسد  التي  الثالثة»،  الصناعية  « الــثــورة  عليه  أطلق  مــا  إلــى  هنا  نشير 
استغلتها  التي  فعالية  األكثر  األداة  نفسه  الوقت  في  وهي  أهمية،  األكثر  العامل  تمثل  التي 
من  ينادي  حيث  العالم،  على  السيطرة  إلى  الرامية  استراتيجيتها  ضمن  المتحدة  الواليات 
المتحدة،  للواليات  تكون  أن  يجب  بأنه  مخطّطاتهم  في  الجدد  المحافظون  عليهم  يطلق 
كــونــهــا الــقــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، الــكــلــمــة األخـــيـــرة فــي تــحــديــد شــكــل الـــدول 

وسيادتها، وتغيير األنظمة الحاكمة أو تثبيتها، حسبما تقتضيه المصلحة األمريكية(٩٧).
 ير البعض  أن  درجــة  إلــى  الجديد،  العالمي  النظام  معالم  أهــم  «العولمة»  مثلت 
يربط  مــن  وهــنــاك  الجديد،  العالمي  النظام  خصائص  أهــم  يلخص  «العولمة»  مفهوم  أن 
أن   نر حيث  كبير،  حدّ  إلى  الرؤية  تلك  بصواب  ونعتقد  سببية.  بعالقة  المفهومين  بين 
العالمي  خالل  النظام  من  الدولي  على  النظام  األمريكية  الهيمنة  بروز  في  تسبّبت  العولمة 

الجديد(٩٨).
وتطورها،  العولمة  بروز  عوامل  أهم  عند  باختصار  الوقوف  هنا  بمكان  األهمية  من 
العالمي  النظام  تجسيد  في  ومهم  فعال  بــدور  اضطلعت  المركب،  بكلها  العولمة،  كــون 
«الهيمنة»  لمصطلح  كــمــرادف  أحياناً  معها  التعامل  أضحى  كما  األرض،  على  الجديد 
ــا عــلــى عــمــلــيــة اإلصـــــالح الــديــمــقــراطــي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي منذ  (٩٧) فــــــوز نــايــف ريـــحـــان، «الــعــولــمــة وأثـــرهـ

١٩٩٠ ـ ٢٠٠٦،» (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠٠٧).
إمبراطورية  إلــى  بــالدهــم  ل  تتحوّ أن  مــن  األمريكيين  المفكرين  بعض  مــخــاوف  االتــجــاه  هــذا  فــي  (٩٨) بــــرزت 
كي  أيلول/سبتمبر  مــن  عشر  الــحــادي  أحـــداث  الــجــدد  المحافظون  استغلّ  حيث  العالم،  حــول  والظلم  القهر  تنشر 
روا للمجتمع األمريكي والدولي ضرورة محاربة اإلرهاب أينما وجد، من خالل حروب استباقية، تستبيح سيادة  يبرّ

.وأراضي دول أخر
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من  مهم  دور  من  به  تقوم  بما  والثقافي،  واالجتماعي  االقتصادي  مجالها  في  األمريكية، 
عابرة  جديدة،  مفاهيم  من  انطالقاً  نشرها،  على  والعمل  األمريكية،  بالقيم  التبشير  خالل 
السيادة  مفهوم  تراجع  مثل  حيث  «السيادة»،  مفهوم  ومتجاوزة  للدول،  القومية  للحدود 
قضايا  على  التركيز  خالل  من  السياسي،  جانبها  في  العولمة  مالمح  أهم  للدول  الوطنية 
الديمقراطية  وحقوق اإلنسان، وخصوصاً تجاه بلدان  العالم الثالث، في حين أصبح حق 
ألغــراض  ســواء  الثالث،  العالم  بلدان  على  المتحدة  الــواليــات  قبل  من  يفرض  التدخل 
مجلس  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  ظل  في  وذلــك  إنسانية،  مبررات  حتى  أو  سياسية 

األمن الدولي(٩٩).

٤ ـ العولمة كأهم معالم النظام العالمي الجديد
ظاهرة  وتصاعد  الــمــاضــي،  الــقــرن  أواخـــر  فــي  الــدولــيــة  المتغيّرات  بين  التفاعل  قــاد 
السياسية  جوانبه  فــي  خصوصاً  الــدولــي،  صلب  النظام  فــي  بنيوية  تــغــيّــرات  إلــى  العولمة 
أثرت  التي  والمتغيرات  العوامل  أهم  اعتبار  العولمة  يمكن   ،أخــر بعبارة  واالقتصادية. 

في  النظام الدولي، تبعاً لتأثير العولمة في  النظام الدولي بشكل أساسي.
أ ـ عوامل بروز العولمة وتطورها

(١) ثورة االتصاالت والمعلومات: أدت طفرة االتصاالت وتبادل المعلومات إلى 
على  البحث  محركات  خالل  من  األفــراد،  بين  المعرفة  وإشاعة  التواصل،  عملية  تسهيل 
بشكل  للحياة  المختلفة  الجوانب  في  والتنسيق  التفاعل  إمكان  إلى  باإلضافة  اإلنترنت، 
من  خيالية،  مكاسب  لتحقيق  العمالقة  للشركات  فرصة  أتــاح  الــذي  األمــر  مسبوق،  غير 
خالل االستفادة من العمالة الرخيصة، وبالتالي خفض اإلنفاق، وفتح الحدود أمام تدفق 
كما  األســواق  على  (المنافسة  الــســوق(١٠٠)  ى  اقتصاد  يسمّ ما  أظهر  الــذي  األمــر  منتجاتها، 

يها  هوبز). يسمّ
الجديد:  العالمي  النظام  قــواعــد  ووضـــع  االشــتــراكــيــة،  المنظومة  عقد  انــفــراط   (٢)
بالواليات  المتمثلة  العالمية  د  الرأسمالية  تــفــرّ فرصة  االشتراكية  المنظومة  انهيار  أتــاح 
كان  الــذي  الــتــوازن  انهيار  نتيجة  الــواحــد  القطب  هيمنة  وســادت  العالم،  بقيادة  المتحدة 

(٩٩) إسماعيل، العولمة السياسية: انعكاساتها وكيفية التعامل معها، ص ١١٦.
 «،٢٠٠٦ ـ   ١٩٩٠ منذ  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  اإلصالح  عملية  على  وأثرها  (١٠٠) ريحان، «العولمة 

ص ١٤ ـ ٢٠.
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عليها  قــام  التي  األيديولوجيا  وتراجع  قطبيه،  أحــد  سقوط  نتيجة  الــدولــي،  يشهده  النظام 
نتج  الــذي  الــفــراغ  ســدّ  إلــى  عمدت  التي  المقابلة(١٠١)،  الليبرالية  األيديولوجيا  لمصلحة 
باإلضافة  الليبرالية،  لأليديولوجيا  التنظير  خــالل  مــن  االشــتــراكــيــة،  المنظومة  انهيار  مــن 
ليبرالي»  ـ  «النيو  الفكر  على  يقوم  جديد  عالمي  نظام  قواعد  لفرض  عملية  إجراءات  إلى 

(Neo-liberalism) بهدف ترتيب العالم وفق رؤ  الليبرالية الجديدة(١٠٢).

منظومة  وفق  استقر  العالم  بأن  الغربي  الفكر  منظّري   لد قناعة   الرؤ تلك  ولَّدت 
روح  العولمة،  عن  تُعبّر  جديدة،  كونية  قيم  ضمن  واالندماج  واحــدة،  واقتصادية  سياسية 
وتمثل  الحرية االقتصادية والديمقراطية واحترام  حقوق اإلنسان أهم تلك القيم. وقد قاد 
هذا التحول إلى عهد جديد على مستو العالقات الدولية التي تمثلت بالهيمنة المركزية 
الممكن  من  أصبح  حيث  والشعوب،  األمم  مقدرات  على  وحلفائها،  المتحدة  للواليات 
على  وذلــك  بــأســره،  العالم  على  بعينها  وثقافية،  واقــتــصــاديــة،  سياسية،  ــهــات  تــوجّ فــرض 

عكس ما كان سائداً زمن  القطبية الثنائية(١٠٣).
الحدث  الثانية  الخليج  حرب  مثلت   :١٩٩١ عام  الثانية  الخليج  حرب   اندالع   (٣)
حيث  السوفياتي،  االتــحــاد  انهيار  مــع  بالتزامن  العشرين،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  األبـــرز 
هيمنة  على  قائمة  الصراع  الدولي،  من  جديدة  لمرحلة  مجتمعان  الحدثان  هذان  أسس 
« النظام  عليه  يطلق  ما  في  المتحدة  الــواليــات  بقيادة  وقيمه  العربي  الوطن  على  كاملة 
خالل  من  األزمة  لحلّ  الجماعي  العمل  على  السوفيات  توافق  وقد  الجديد».  العالمي 
دولة  ثالثين  من  ن  المكوّ الدولي  التحالف  خالل  من  واضحاً  ذلك  وبدا  المتحدة،  األمم 
في  االنقسام  من  مزيد  إلى  قاد  الواقع  ذلك  العراق.  لمواجهة  المتحدة  الواليات  بقيادة 
لجهة  واضحة  قــدرة  أبــدت  المتحدة  الــواليــات  أن  إلــى  باإلضافة  الــعــربــي(١٠٤)،  الموقف 
ر للنفوذ السياسي والوجود العسكري  م في قرارات مجلس األمن، األمر الذي برَّ التحكّ
في   الكبر الخمس  الدول  ساهمت  كما  خه.  ورسّ العربي  الخليج  منطقة  في  األمريكي 
مصداقية  على  الحرب  أجهزت  فقد  والوصاية،  االستعمار  من  جديد  نوع  تشريع  إعادة 
 ٥ ص  الدولية،»  المتغيرات  ضوء  في  والعربي  الدولي  عرابي، «المجتمع  انظر:  التوضيح،  من  (١٠١) للمزيد 

وما بعدها.
الحرب  انتهاء  بعد  الدولية  العالقات  مستقبل  في  دراســة  الجديد:  العالمي  النظام  توفيق،  حقي  (١٠٢) ســعــد 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ص ٣٤. الباردة (عمّ
(١٠٣) سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها، ص ٢١٢ ـ ٢١٣.

المتغيرات  ضــوء  فــي  والــعــربــي  الــدولــي  «المجتمع  وعــرابــي،   ،٣٣ ـ   ٣٢ ص  نفسه،  المصدر  (١٠٤) تــوفــيــق، 
الدولية،» ص ١٩.
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المنظمة  مــن  جعلت  مــا  بــقــدر  الــثــالــث،  والــعــالــم  الجنوب  شــعــوب   لــد المتحدة  األمــم 
وإرادتها  أهدافها  لتحقيق  المتحدة  الواليات  بقيادة  الصناعي  التكتل  يد  في  حقيقية  أداة 

السياسية(١٠٥).
أحداث  تداعيات  تقتصر  لم   :٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث    (٤)
غير  أو  مباشر  بشكل  امــتــدت  بــل  فحسب،  المتحدة  الــواليــات  على  أيلول/سبتمبر   ١١
نفسه  الواقع  ست  كرّ بأنها  األحداث  هذه  البعض  اعتبر  إذ  العالم.  أنحاء  جميع  إلى  مباشر 
هجمات  استغلّت  األمريكية  اإلدارة  أن  أي  وبعدها،  الثانية  الخليج  حرب   أثناء  ساد  الذي 

أيلول/سبتمبر لتثبيت نفسها كقوة مهيمنة وحيدة في العالم(١٠٦).
أيلول/سبتمبر  مــن  عــشــر  الــحــادي  أحــــداث   أن   يـــر مــن  هــنــاك  الــصــدد،  هـــذا  وفـــي 
اإلمبراطوري  المشروع  لتنفيذ  االبن  بوش  إدارة  استثمرتها  أمريكية،  صناعة  هي   ٢٠٠١
األمريكي، الذي يرتكز على التفوق العسكري باألساس، باإلضافة إلى مرتكزات أصولية 
وتصاعد  العولمة،  ببروز   الصلة  وثيق  كان  ذلك  أن  في  شك  وال  اقتصادية.   وأخر دينية، 

الهيمنة األمريكية على  النظام الدولي.

ب ـ  العولمة وتداعيات أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
على الصراع  الدولي

عن  ــرة  مــعــبّ جــــاءت  أيــلــول/ســبــتــمــبــر  مــن  عــشــر  الـــحـــادي  أحــــداث   أن  الــبــعــض  يعتبر 
وراء  يقف  الذي  العدو  هو  اإلرهــاب  اعتبار  من  انطالقاً  بآخر،  أو  بشكل  حضاري  صراع 
(صـــدام  المختلفة  الــحــضــارات  صنيعة  أنـــه  لــفــكــرة  يــؤســس  الـــذي  األمـــر  الــهــجــمــات،  هـــذه 
ــتـــزال هـــذا الـــصـــراع فـــي إشــكــالــيــة الـــصـــدام بــيــن اإلســـالم  ــارات)، فـــي حــيــن تـــم اخـ ــحـــضـ الـ
هنتنغتون)،  ( صموئيل  الغربيين  المفكرين  من  العديد  نظر  وجهة  من  الغربية،  والحضارة 
متجاهلين السياسيات التي تتّبعها الواليات المتحدة، والعابثة في مصير الشعوب العربية، 
باإلضافة إلى االنحياز األمريكي الواضح إلى إسرائيل، على حساب القضايا العربية، في 

ما يخصّ  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.
(١٠٥) غليون، «حرب الخليج والمواجهة االستراتيجية في المنطقة العربية،» ص ٩، وشفيق، النظام العالمي 

الجديد وخيارات المواجهة، ص ٣٠.
الدار  (بيروت:  واالستراتيجية  الفكرية  اإلشكاليات   :٢٠٠١ سبتمبر   ١١ بعد  ما  عالم  أبــاه،  ولد  (١٠٦) السيد 

العربية للعلوم ـ ناشرون، ٢٠٠٤)، ص ١٢.



٨٨

الهيمنة  بأفول  ر  تبشّ  ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  أحــداث   أن  البعض   يــر المقابل،  في 
األمريكية، وقد شاع هذا التوجه لد المحللين والمفكرين المناهضين للهيمنة األمريكية، 
العسكري  التفوق  أن  مثل:  معينة،  بحجج  رأيهم  مين  مدعّ بعينها،  دالئــل  على  مرتكزين 
ومنظمات  أفــراد  بإمكان  أصبح  وأنــه  شــك،  موضع  أصبح  الــردع  على  وقدرته  األمريكي 
اإلرهـــاب»،  « عولمة  ى  يسمّ ما  ظل  في  وذلــك  وخارجها،  أمريكا  داخــل  بهجمات  القيام 
واضح  تعريف  غياب  وسط  اإلرهــاب  ضد  المتحدة  الواليات  لها  جت  روّ التي  والحرب 
ردّ  جــاء  كما  المشروعة.  المقاومة  حق  وبين  بينها  التمييز  األقــل  على  أو  الظاهرة،  لهذه 
الحريات  بقمع  بدأت  حتى  لبثت  فما  مبيّت،  وكأنه  األحداث  على  األمريكية  اإلدارة  فعل 
تحت  صارمة،  عالمية  مالية  رقابة  وفرض  اإلنسان،  وحقوق  الخصوصية  وتجاوز  العامة، 
رات محاربة  اإلرهاب، باإلضافة إلى شنّ حملة إعالمية شرسة ومضللة ضد اإلسالم  مبرّ

والمسلمين(١٠٧).
أيلول/سبتمبر  أحــــداث   إن  الــقــائــل  التحليل  مــع  الــبــاحــث  يتفق  الــصــدد،  هـــذا  وفـــي 
إن  بــل  النهاية،  على  توشك  ال  العولمة،  محطات  مــن  جــديــدة  محطة  مجرد  هــي   ٢٠٠١
هجمات  عقب  المتحدة  الواليات  غيّرت  فقد  قادمة،  فترات  إلى  وستمتد  امتدت،  آثارها 
أيلول/سبتمبر أدواتها في ترسيخ العولمة. فبعد أن كانت تعتمد األداة االقتصادية لخدمة 
جانب  إلــى  العسكرية،  األداة  تفعيل  إلــى  لت  تحوّ سابقة،  فــتــرات  فــي  العولمة  توجهات 
في  والعراق  أفغانستان  على  حربها  خالل  من  بجالء  يتضح  ما  وهــذا   ،األخــر األدوات 
الــواليــات  لــصــورة  أســـاءت  تلك  حروبها  أن  مــن  وبــالــرغــم  أيلول/سبتمبر.  هجمات  إثــر 
إال  العالم،  حول  أعدائها  من  فضاعفت   ، الحرّ العالم  تتزعم  ديمقراطية  كدولة  المتحدة 
أنها استطاعت بالفعل تثبيت أقدامها وقواعدها العسكرية في قلب الوطن العربي والعالم 
الساحة  على  األمور  بزمام  تمسك  وعسكرية  سياسية  كقوة  وجودها  وأبرزت  اإلسالمي، 

الدولية(١٠٨).
ظل  في  الثالث،  العالم  وشعوب  بلدان  في  العولمة  تأثير   مد إلى  اإلشارة  هنا  تفيد 
انتشار المعلومات   أد فقد  السياسية.  اللعبة  جراء تغيّر قواعد  الجديد»،  « النظام العالمي 
والعالم  العرب  [وآخــرون]،  بيضون  أحمد  في:  عالقة،»  مشكلة  والمسلمون:  «أمريكا  نعمان،  (١٠٧) عصام 
 ،(٢٠٠٢ العربية،  الــوحــدة  دراســـات  مركز  (بــيــروت:   ٢٣ العربي؛  المستقبل  كتب  سلسلة  أيلول/سبتمبر،   ١١ بعد 

ص ٣١٢.
 «،٢٠٠٦ ـ   ١٩٩٠ منذ  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  اإلصالح  عملية  على  وأثرها  (١٠٨) ريحان، «العولمة 

ص ١٩ ـ ٢١.
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أدوات  في  االستمرار  الممكن  غير  من  وأصبح   ،كبر واجتماعية  سياسية  تحوالت  إلى 
الحكم القديمة، كما أصبح من الضروري تصحيح  العالقة بين السلطة والشعب، وإعطاء 
الشرق  بلدان  في  قامت  التي  الــثــورات  بعد  وخصوصاً  الة،  الفعّ الشعبية  للمشاركة  دور 
هناك،  تحكم  كانت  التي  السياسية  النظم  سقوط  إلــى  وأدت  وتــونــس،  كمصر  األوســـط؛ 
الفاعلة،  السياسية  الديمقراطي، والممارسة  مرحلة  التحول  البلدان تعيش  تلك  وما زالت 
في  اإلعــالم  وسائل  ودور  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  ال  الفعّ الــدور  بعد  وال سيَّما 
لزاماً  أصبح  فقد  الحاكمة.  االستبدادية  األنظمة  إسقاط  في  ونجاحه  شعبي،  موقف  بلورة 
والمعلومة،  للمعرفة  الوحيد  المحتكر  ليست  أنها  تدرك  أن  العربية  السياسية  على  النخب 
من  جــــزءاً  الــســيــاســي  الــنــظــام  يفقد  بحيث  جـــديـــداً،  منحى  أخـــذت  بالشعب  عالقتها  وأن 
الشعب  أطياف  كل  بين  حقيقية  شراكة  ظل  في  الشعبية،  واإلرادة  المجتمع  لصالح  أهميته 

السياسية.
وهنا نشير إلى أن احتكار  الرأسمالية الغربية بقيادة الواليات المتحدة لعناصر القوة، 
الدولي  على  النظام  هيمنتها  إلــى  وصـــوالً  التوسعية،  طموحاتها  وتلبية  تفوقها  وتدعيم 
سيطرتها  خـــالل  مــن   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  أحــــداث   عــقــب  بــاألكــثــر  ــخ  تــرسّ قــد  بــأســره، 
هو  مــا  منها   ،أخـــر عالمية  منظمات  إلــى  بــاإلضــافــة  الرئيسية،  مؤسسات  العولمة  على 
طابع  وذات  بها،  مرتبطة   أخر ومنظمات  المتحدة،  األمم  هيئة  مثل  باألساس،  سياسي 
سياسية(١٠٩)،  ما تكون  غالباً  أهداف  تحقيق  على  تساعد  لكنها  نفسه،  الوقت  في  اقتصادي 
ظــهــرا  الــلــذيــن   ،(IRBD) الـــدولـــي»  و« الــبــنــك   ،(IMF) الـــدولـــي»  الــنــقــد  ــنـــدوق  « صـ مــثــل 
إلــى  منظمة  باإلضافة   ،١٩٤٤ عــام  والمال  النقد  لشؤون  المتحدة  األمــم  لمؤتمر  كنتيجة 
الجمركية  للتعرفة  العامة  كبديل  لالتفاقية   ،١٩٩٤ عام  في  أُسست  التي  التجارة العالمية 
المنازعات  وتسوية  والــخــدمــات،  السلع  تدفق  حرية  لتضمن   ،(١١٠) (GAAT) والــتــجــارة 
التجارية بين الدول، كما أدت «الشركات المتعددة الجنسيات» دوراً واضحاً في الجانب 
االقتصادي، حيث تسيطر على ثلث حجم االستثمارات األجنبية، وثلثي التجارة الدولية، 

في مجال السلع والخدمات(١١١).
«العولمة»،  العالم  على  السيطرة  وسياسة  المتحدة  الــواليــات  المستبدة:  أمريكا  مــوردانــت،  (١٠٩) بــوغــنــون 

ترجمة حامد فرزات (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ٢٠٠١)، ص ٩ ـ ١٠.
من  عــدد  بين   ١٩٤٧ األول/أكــتــوبــر  تشرين  في  ت  ــدَ ــقِ عُ والتجارة،  الجمركية  للتعرفة  العامة  (١١٠) االتفاقية 

الدول، بهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية.
(١١١) ليرتشي الثالث [وآخرون]، النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل: عبر مفاهيم السياسة الدولية 

في المنظور العالمي، ص ١٧٤.
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الــعــســكــري  الــــــذراع   ،(NATO) ــنـــاتـــو»  «الـ األطــلــســي  شــمــال  يــمــثــل  حــلــف  مـــا  وفــــي 
على  وتعمل  المتحدة،  الواليات  بأوامر  تأتمر  عسكرية  منظمة  وهي  الغربية،  للرأسمالية 
المنظمة  على  سيطرتها  أطبقت  قد  تكون  بذلك  المتحدة  الواليات  فإن  أهدافها،  تحقيق 
األممية السياسية، وهي األمم المتحدة، والمؤسسات االقتصادية المرتبطة بها، باإلضافة 
في  وأدواتها  األمريكية  المتحدة  الواليات  هيمنة  بجالء  تتضح  وبالتالي  الناتو،  حلف  إلى 

إدارة الصراع  الدولي(١١٢).
المجتمعات  فــي  وراســخــة  أســاســيــة  ســمــة  يعتبر  الــصــراع  إن  الــقــول  يمكن  أخـــيـــراً، 
البشرية، إال أنه من المؤكد أن اإلعالء من شأن القيم األخالقية السامية التي أكدتها جميع 
ويبعد  ويقللها،  الصراع  لظاهرة  السلبية  اآلثار  من  يحدّ  قد  السماوية،  والرساالت  الكتب 
الصراع  وظــائــف  مــن  يزيد  وذلــك  والــدولــيــة ،  اإلنسانية  العالقات  عــن   الــغــاب  منطق  شبح 
تحقيق   فرص  يدعم  الذي  البشرية،  الحياة  لصيرورة  والباعث  المحرك  باعتباره  اإليجابية، 

السالم العالمي.

(١١٢) موردانت، المصدر نفسه، ص ٢٠٦.



هيئة األمم المتحدة بين الغايات 

اإلنسانية والممارسة السياسية
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تمهيد
إنشاء  فكرة  كانت  الدولية،  العالقات   مستو على  والسريع  الواضح  التطور  مع 
الــدول  بين  البينية  الــعــالقــات  منظومة  تسيير  على  المحافظة  على  تعمل  دولــيــة  منظمة 
بمهام  وتضطلع  الــمــجــال،  هــذا  فــي  المختلفة  الــجــهــود  بين  بالتنسيق  وتــقــوم  المختلفة، 
المنظمات  من  العديد  ظهور  بعد  سيَّما  وال  ضرورياً،  أمراً  المستويات،  كل  على  جسيمة 
تخصص  بحسب  الجهود،  مختلف  تنسيق  على  تعمل  كانت  التي  صة،  المتخصّ الدولية 

منظمة. كل 
ومع تزايد عدد هذه المنظمات ومهامها، أصبح ضرورياً جمع هذه المنظمات تحت 
والمتغيّرات،  العوامل  من  العديد  إلى  إضافة  النشاطات،  لتلك  حاضنة  دولية  منظمة  راية 
بعد التوقيع على  معاهدة فرساي (عام ١٩١٩)، وذلك بعد نهاية  الحرب العالمية األولى، 
« عصبة  إنشاء  فكرة  تبلور  على  ساعد  ذلــك  كل  وويالتها؛  نتائجها  مــرارة  العالم  وتجرع 

األمم» التي دخلت حيّز التنفيذ مع بداية عام ١٩٢٠ (١).
الفصل  هذا  في  لها  نتعرض  سوف  مختلفة،  بمراحل  ومرت  األمم،  عصبة  تطورت 
المتحدة»  األمــم  «هيئة  إنشاء  عن  مفصل  بشكل  الحديث  إلــى  ننتقل  ثم  مختصر،  بشكل 
الممارسة  وأوجــه  واختصاصاتها،  وأهدافها  مبادئها  الثانية،  العالمية  الحرب   انتهاء  بعد 

السياسية.
فبعد مرور أكثر من نصف قرن على إنشاء األمم المتحدة، ظهر العديد من جوانب 
على  مضت  التي  الطويلة  للمدة  نتيجة  منها،  تتشكل  التي  واألجهزة  بنيتها،  في  الضعف 
بــرزت  مختلفة،  قضايا  أظــهــر  مــا  وذلـــك  ميثاقها،  فــي  يــذكــر  تعديل  أي  دون  مــن  إنشائها، 
(١) نازلي معوض أحمد، األمم المتحدة، سلسلة المعارف؛ ٤ (القاهرة: المكتب العربي للمعارف، ١٩٩٥)، 

ص ٣ ـ ٤.
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تساير  حتى  ميثاقها،  في  المواد  بعض  تعديل  على  والعمل  أجهزتها،  إلصــالح  كضرورة 
القرار  صنع  مراكز  على  معينة   قو سيطرة  ظلّ  في  خصوصاً  الدولية،  العالقات  تطورات 

في المنظمة.
وأهــم  المتحدة،  األمـــم  إصـــالح  فــكــرة  بـــروز  عــن  نتحدث  ســوف  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
إصــالحــهــا،  عــلــى  الــعــمــل  يستدعي  الـــذي  ــر  األمـ واضــــح،  خــلــل  فيها  ظــهــر  الــتــي  الــجــوانــب 
الملزمة  القرارات  اتخاذ   مستو على  اإلصالحات  مثل  الرئيسية،  القضايا  في  وخصوصاً 
واإلداري،  المالي  الجانبين  في  اإلصالح  مقترحات  إلى  باإلضافة  المنظّمة،  أجهزة  داخل 
بين  المتحدة،  األمم  لهيئة  السياسية  الممارسة  يكتنف  الذي  التناقض  لكشف  محاولة  في 
أمريكية  هيمنة  ظل  في  بالفعل،  تمارسه  وما  إنسانية،  ومبادئ  غايات  من  الهيئة  تتبنّاه  ما 

على مراكز صنع القرار الدولي.
 مد أي  إلــى  التالي:  التساؤل  عن  لإلجابة  محاولة  في  الفصل  هــذا  يأتي  ثم  ومــن 
تحقق األمم المتحدة توازناً بين الغايات اإلنسانية التي تتبنّاها، والممارسة السياسية التي 

تقوم بها؟

: األمم المتحدة، نشأتها وأهدافها أوالً
نتعرض في هذا المبحث لفكرة إنشاء أول تنظيم دولي، متمثل بهيئة األمم المتحدة، 
العالمية  الحرب  جراء  وفشلها  األولى،  العالمية  الحرب   عقب  األمم  عصبة  بإنشاء  مروراً 
المنظمة  لمبادئ  نتعرض  كما  المتحدة،  األمم  إنشاء  إلى  الرامية  الجهود  ثم،  ومن  الثانية، 
المنظمة،  بعضوية  الخاصة  األحــكــام  إلــى  باإلضافة  إنسانية،  غــايــات  بوصفها  وأهــدافــهــا 

المنصوص عليها في الميثاق.

١ ـ «عصبة األمم» بين النشأة واالنهيار
كانت المعاناة أثناء الحرب  العالمية األولى من أهم الدوافع وراء فكرة إنشاء جسم 
دولي ذي صالحيات واسعة، يكون قادراً على منع مثل هذه الحروب، ومنع نشوبها مرة 
ة  أخر، والعمل على الحفاظ على أمن العالم وسالمته. وقد بات ذلك يمثل حاجة ملحّ
العالم  زعماء  أهــم  وخطابات  الشعبية  عات  التجمّ من  العديد  بها   نــاد الفترة،  تلك  في 
مشروع  ميلر)  ـ  هيرست  مشتركة (لجنة  بريطانية»  ـ  لجنة «أمريكية  قدمت  وقد  ريه.  ومفكّ
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 عصبة األمم، الذي وافقت عليه جميع الدول التي شاركت في مؤتمر  فرساي للصلح عام 
١٩١٩، حتى بدأ العمل على إنشاء عصبة األمم بعد ذلك بعدة أشهر(٢).

أ ـ النشأة واألهداف: نظرة نقدية
األمم  عصبة  إنشاء  إلــى  الداعية   الكبر الــدول  نظر  وجهات  في  خالفات  ظهرت 
منذ البداية حول اختصاصات وصالحيات هذه المنظمة وتنظيمها القانوني. فلقد طالبت 
بصالحيات  وتتمتع  التنفيذية،  ثــم  ومـــن  الــعــســكــريــة،  الــقــوة  تملك  منظمة  بــإنــشــاء  فــرنــســا 
دولية  منظمة  إنشاء  على  األمريكية  المتحدة  والواليات  بريطانيا  توافقت  حين  في  واسعة، 
أصحاب  واستطاع  الصالحيات.  محدودة  وتكون  األعضاء،  الدول  نية  حسن  على  تقوم 
بريطانيا  نظر  وجهة  تبنّي  تم  وفعالً  دعمهم(٣).  ونيل   األخر الدول  استقطاب  التوجه  هذا 
وأمريكا، حيث لم ينصّ ميثاق العصبة على إنشاء قوة عسكرية لردع الطرف المعتدي أو 
الذي يهدد السلم العالمي، لكنه ترك هذه المهمة للدول الكبر، وأعطاها حق استخدام 

القوة لتطبيق قرارات المنظمة الدولية(٤).
باإلضافة إلى ذلك، حدث خالف آخر يتعلق بمبادئ الميثاق، حيث طالبت اليابان 
بهدف  رفضته  بريطانيا  لكن  األساسية،  المبادئ  من  األجناس  بين  المساواة  مبدأ  بجعل  
العصبة،  إنشاء  في  دورها  عن  أمريكا  تخلّت  كما  المستعمرات،  في  وضعها  على  الحفاظ 
الكونغرس  رفـــض  إذ  الــعــصــبــة،  مــيــثــاق  لــوضــع  أنــجــزت  الــتــي  الــجــهــود  مــن  بــالــرغــم  وذلـــك 
في  البالغ  األثر  ترك  الذي  األمر  المنشودة،  الدولية  المنظمة  إلى  بالده  انضمام  األمريكي 

الكيان ووضع العصبة عند إنشائها، وأد إلى إضعافهما(٥).
والــواليــات  بريطانيا  وخــصــوصــاً   ،الــكــبــر الـــدول  نية  حسن  عــدم  لنا  يتبيّن  هنا  مــن 
األمن  تحقيق  تتبنّى  دولية  منظمة  إنشاء  وراء  من  مقاصدها  وســوء  األمريكية،  المتحدة 

والسلم  الدوليين، وتوثيق العالقات الدولية.
(اإلسكندرية:  ط ٨  المتحدة،  األمم  األول:  الجزء  الدولية،  المنظمات  قانون  الحميد،  عبد  سامي  (٢) محمد 

منشأة المعارف، ١٩٩٧)، ص ٣٧.
عباس  رؤوف  ترجمة  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  المتحدة:  األمــم  اإلنــســان،  برلمان  كينيدي،  (٣) بـــول 

(القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨)، ص ٤٢ ـ ٤٣.
(٤) السيد أمين شلبي، التنظيم الدولي في مفترق طرق (القاهرة: دار الكتاب العربي للطبع والنشر، ١٩٦٨)، 

ص ١٢ ـ ١٣.
(٥) المصدر نفسه، ص ١١.
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خطوات  باهتمام  تابع  من  هي  الصهيونية»  إن «المنظمة  القائلة  اآلراء  مع  نتفق  ربما 
وأرغمت  المنطقة،  في  المطامع  جميع  أنجزت  من  هي  بل  وتطورها،  األمم  عصبة  إنشاء 
أن  باعتبار  ذلك،    تعدّ األمر  يكون  وقد  الصهيوني.  المشروع  دعم  على   الكبر الدول 
الصهيونيين هم من صاغوا النصوص التي تضمنّتها معاهدة  فرساي، التي تم فيها التوافق 

على مشروع  عصبة األمم(٦).
التي  األهـــداف  مــن  عـــدداً  الداخلية)  (لوائحها  عهدها  فــي  األمــم  عصبة  تبنّت  وقــد 

سعت إلى تحقيقها، وأهمها ما يلي(٧):
نشوب  دون  الحيلولة  على  والعمل  الدوليين  األمــن  والسلم  على  (١) الــحــفــاظ 
الحروب، وقد تطرقت المواد (١٢) ـ (١٥) من عهد العصبة آللية معينة لفضّ النزاعات 

الدولية، والعمل على عدم استخدام القوة العسكرية لحسم النزاعات الدولية.
(٢) العمل على خفض مستو التسلح بين الدول.

(٣) الــتــعــاون الــدولــي فــي الــجــوانــب اإلنــســانــيــة مــن خــالل مــؤســســات دولــيــة تابعة 
للعصبة، والعمل على دفع عجلة التنمية، وال سيَّما في النواحي االجتماعية واالقتصادية.
أراضيها،  وسالمة  واستقاللها  األعضاء،  الــدول  وسالمة  احترام  على  (٤) العمل 

ى بالضمان المتبادل. ضت أية دولة العتداء خارجي، وذلك في ما يسمّ في حال تعرّ
الدولية  المعاهدات  وتسجيل  وإعــالنــه،  دولــي  اتفاق  أي  إشهار  على  (٥) العمل 
صالحية  تقييم  ــادة  إعــ إلـــى  بــاإلضــافــة  لــألعــضــاء،  مــلــزمــة  تعتبر  حــتــى  األمــــم،  عصبة   لـــد
المعاهدات الدولية التي أصبحت غير صالحة، وعدم مخالفة االتفاقات الدولية الالحقة 

لعهد العصبة.
ونر هنا أن األهداف التي نصّ عليها عهد عصبة األمم لم يتم تحقيقها بأي شكل 
الدوليين،  واألمــن   السلم  حماية  على  والثالث  األول  الهدفان  نصّ  حيث  األشكال،  من 
بين  ذلــك  بعد  حــروب  نشوب  منع  تستطع  لــم  العصبة  أن  حين  فــي  المتبادل،  والــضــمــان 
(٦) نورد هنا وجهة نظر الكاتب بشكل مختصر، ويوجد العديد من اآلراء التي تدعم ذلك. للمزيد انظر: أبو 
إسالم أحمد عبد الله، بطرس بيتر غالي: من الجد بطرس إلى بيت صهيون والعودة (القاهرة: بيت الحكمة لإلعالم 

والنشر والتوزيع، ١٩٩٣)، ص ٨٩ ـ ٩٣.
والتوزيع  للنشر  الجماهيرية  الـــدار  (مــصــراتــة:  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  عــرفــة،  صالح  الــســالم  (٧) عــبــد 

واإلعالن، ١٩٩٩)، ص ١٢٨.
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األولى  الحربين  بين  ما  فترة  في  مستوياته  أعلى  إلى  ارتفع  التسلح  سباق  أن  كما  الــدول، 
اســتــخــدام  هــنــا  بــالــذكــر  وجــديــر  تحقيقه.  إلـــى  العصبة  ســعــت  مــا  بعكس  وذلـــك  والــثــانــيــة، 

الواليات المتحدة األمريكية ألسلحة نووية في نهاية الحرب  العالمية الثانية ضد اليابان.
ب ـ عضوية العصبة وأجهزتها

التي  الــدول  وهي  المؤسسين،  األعضاء  من   ٣٧ تشمل  األمم  عضوية  عصبة  كانت 
آنــذاك،  العصبة  عهد  على  ــعــت  وقّ والــتــي  األولـــى،  العالمية  الــحــرب  فــي  منتصرة  خرجت 
الــدول  وهــي  التنفيذ،  حــيّــز  االتــفــاقــيــة  دخـــول  بعد  دعــوتــهــا  تمت  دولـــة   ١٣ إلــى  بــاإلضــافــة 
المحايدة خالل الحرب. وقد ظل الباب مفتوحاً أمام انضمام الدول األخر إلى العصبة، 
العامة  إلى  الجمعية  عضوية  طلب  تقديم  بعد  وذلك  العضوية،  شروط  عليها  ينطبق  ممن 
العصبة  مواثيق  بجميع  المنضمة  الدولة  والــتــزام  عليه،  األعضاء  ثلثي  وموافقة  للعصبة، 

وقراراتها(٨).
إلى  ترجع  ألســبــاب  بالفصل،  إمــا  األمــم  عصبة  فــي  عضويتها  الــدولــة  تفقد  قــد  كما 
مخالفة الدولة لتعهدات ونظم العصبة؛ أو باالنسحاب، بناءً على إرادة الدولة نفسها. كما 
ه  أن فقدان الدولة لشخصيتها الدولية، أو عدم موافقتها على تعديل عهد العصبة الذي يقرّ
هنا  نتناول  وسوف  األمم.  عصبة  في  عضويتها  يفقدها  العامة،  وجمعيتها  العصبة  مجلس 
على  العصبة  عهد  ينصّ  حيث  مختصر،  بشكل  األمــم  لعصبة  نة  المكوّ الرئيسية  األجهزة 

أنها تتكون من ثالث هيئات، هي(٩):
(١)  الجمعية العامة

عددهم  يزيد  ال  دولــة،  لكل  ممثلون  العامة  في  الجمعية  األعضاء  الــدول  يمثل  كان 
بين  االخــتــالف  عن  النظر  بغضّ  واحــد،  صــوت  دولــة  لكل  ويكون  أشــخــاص،  ثالثة  على 
تجتمع  أن  للجمعية  يمكن  كما  سنة،  كــل  مــرة  العامة  وتلتئم  الجمعية  األعــضــاء.  الـــدول 
وتختصّ  الجمعية  األعــضــاء.  أغلبية  موافقة  على  وبــنــاء  الحاجة،  عند  عــادي  غير  بشكل 
النزاعات  في  كالنظر  العصبة؛  نشاطات  ضمن  تدخل  التي  القضايا  كل  في  بالبتّ  العامة 
 ،(١٩٨٦ عــويــدات،  منشورات  (بــيــروت:  شــرف  جــورج  ترجمة  المتحدة،  األمــم  منظمة  شــومــون،  (٨) شـــارل 

ص ٧.
عتَبَران بمثابة أجهزة تتبع عصبة  (٩) كان كلّ من «المحكمة الدائمة للعدل الدولي» و«منظمة العمل الدولية» يُ
األمم، وكانت كلّ منهما تتمتّع بقدر من االستقالل عن العصبة، وقد استمرّ عملها في ما بعد إنشاء األمم المتحدة. 

قارن مع: المصدر نفسه، ص ٨.
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وتحديد  الجدد،  األعضاء  قبول  إلى  باإلضافة  واألمــن  الدوليين،  السلم  وحفظ  الدولية، 
المعاهدات  بمناقشة  الجمعية  تختص  كما  العصبة.  مجلس  في  الدائمين  غير  األعــضــاء 
في  الموظفين  تعيين  وإجــراءات  قواعد  وإقــرار  للتطبيق،  قابلة  غير  أصبحت  التي  الدولية 

العصبة، وإقرار الميزانية السنوية للعصبة(١٠).
مع  بالشراكة  ولكن  ذكــرهــا،  سبق  التي  غير  المهام  مــن  آخــر  بعدد  الجمعية  وتــقــوم 
(الميثاق)،  العصبة  عهد  تعديل  على  والتصويت  العام،  األمين  كتعيين  العصبة،  مجلس 
تساعد  مختلفة  لــجــان  ســت  وهــنــاك  الــدولــيــة.  للعدل  الــدائــمــة  المحكمة  قــضــاة  وانــتــخــاب 
 الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي الــمــهــام الــتــي تــدخــل ضــمــن اخــتــصــاصــاتــهــا، وذلــــك عــلــى اخــتــالف 

صات تلك اللجان. تخصّ
(٢) مجلس العصبة

األكثر  الجهاز  وهو  العصبة،  داخل  التنفيذية  السلطة  بمثابة  العصبة  مجلس  ويعتبر 
وهي:  العضوية)،  الدائمة  (الدول   الكبر الدول  من  ويتكون  العصبة،  أجهزة  بين  فعالية 
 ،١٩٣٤ عــام  حتى  السوفياتي)  واالتــحــاد  وألمانيا،  واليابان،  وإيطاليا،  وفرنسا،  إنكلترا، 
العصبة  إلــى  انضمت  قد  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  تكن  ولــم  أعــضــاء،  ستة  من  وهــي 
األعضاء  ثلثي  بأغلبية  انتخابهم  يتم  دائمين،  غير  أعضاء  أربعة  إلــى  باإلضافة  حينذاك، 
المجلس  أعــضــاء  عــدد  وصــل  وقــد  بالتناوب.  ســنــوات  ثــالث  لمدة  الــعــامــة،  فــي  الجمعية 
دائمين.  غير  وتسعة  دائــمــون،  منهم  ستة  الثانية،  العالمية  الــحــرب   قبل  عــضــواً،   ١٥ إلــى 
ذلــك،  إلــى  الحاجة  تستدعي  وعندما  السنة،  فــي  مــرات  ثــالث  العصبة  مجلس  ويجتمع 
د  وتصدر قرارات المجلس باإلجماع، ويتخذ القرار باألغلبية في األمور اإلجرائية، ويتفرّ
المجلس بقرارات فرض العقوبات على الدول في حالة عدم التزامها بالتعهدات الدولية، 

باإلضافة إلى متابعة شؤون األقاليم التي وضعت تحت االنتداب(١١).
(٣) األمانة العامة

العام  األمين  من  وتتكون  األمم،  اإلداري  لعصبة  الجهاز  بمثابة  العامة  األمانة  تعتبر 
مع  ويعمل  العامة.  أغلبية  الجمعية  وموافقة  العصبة،  مجلس  بإجماع  تعيينه  يتم  الــذي 

(١٠) عرفة، المصدر نفسه، ص ١٣١ ـ ١٣٣.
(١١) المصدر نفسه، ص ١٣٣ ـ ١٣٤، وعبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء األول: األمم المتحدة، 

ص ٤٥ ـ ٤٦.
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األمين العام مساعد واحد وثالثة نواب يقوم هو بتعيينهم، وذلك بموافقة مجلس العصبة. 
العامة  األمانة  وتقوم  العامة.  وجمعيتها  العصبة،  مجلس  اجتماعات  العام  األمين  ويرأس 
كقيام  الطارئة،  الحاالت  في  االنعقاد  إلــى  العصبة  مجلس  دعــوة  أهمها:  من  مهام،  بعدة 
العصبة،  مؤسسات  وبين  المتنازعة،  الـــدول  بين  وصــل  كـــأداة  األمــانــة  تعمل  كما  حــرب، 
تُعقد  التي  االتفاقات  وهي  لديها،  الدولية  والمعاهدات  االتفاقات  تسجيل  إلى  باإلضافة 

بين أعضاء العصبة(١٢).
ج ـ فشل عصبة األمم

هذه  أن  األمــم،  عصبة  إنشاء  إلى  الداعية   الكبر الــدول  مواقف  في  المتمعّن   ير
الدول أرادت من وراء إنشاء هذه المنظمة تشكيل جسم دولي وشرعي، يكون خادماً لها 
 ،في تنفيذ سياستها، من دون أن يضع على كاهلها التزامات دولية تجاه الشعوب األخر
التي  الممارسات  تناقض  في  واضــح  وهــذا  العالم.  في  االستعمارية  بمصالحها  يمسّ  أو 
منذ  وأهــدافــهــا،  األمـــم)  (عصبة  الــدولــيــة  المنظمة  مــبــادئ  مــع   ،الــكــبــر الـــدول  بها  قــامــت 
البداية، وتحديداً حين رفضت بريطانيا وأمريكا إنشاء قوة عسكرية تحت تصرف العصبة، 
المعتمد  السياسي  النفوذ  ناحية  من  وصغيرها،  كبيرها  الــدول،  بين  يساوي  قد  ذلك  ألن 
خالل  من  العصبة،  على  والسيطرة  بنفوذها،  االحتفاظ  فضلت  فقد  العسكرية.  القوة  على 

تدخلها هي وقواتها العسكرية حين تطلب العصبة ذلك.
وتقوم  ضمناً،  فيها  وتؤثر  العصبة،  قــرارات  والقوية   الكبر الــدول  تصادر  وحينها 
وخصوصاً  العسكرية،  قوتها  على  المرتكز  السياسي  نفوذها  خالل  من  تنفيذها  على  هي 
المؤتمر  وهــو  فــرســاي،  فــي   ١٩١٩ عــام  الصلح   مؤتمر  بعد  إنشاؤها  تــم  األمــم  عصبة  أن 
نفسه الذي تقرر فيه وضع فلسطين وعدد من الدول تحت االنتداب البريطاني، وهي التي 
أصدرت «تصريح بلفور» من لندن عام ١٩١٧، كما خيّبت آمال الحركة الوطنية المصرية 
ضد  الثورات  من  العديد  أثــار  الــذي  األمــر  األولــى،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  والعربية، 
البُراق  وثورة  مصر،  في   ١٩١٩ ثورة  إلى  نشير  أن  هنا  وحسبنا  مختلفة.  بلدان  في  بريطانيا 

في فلسطين في العام نفسه.
التي  األمم،  عصبة  فشل  مظاهر  أهم   ١٩٣٩ عام  الثانية  العالمية  الحرب   اندالع  مثل 
إخفاقها  إلى  باإلضافة  الحرب،  اندالع  دون  تحول  حقيقية  حلول  إيجاد  في  فعالً  أخفقت 

(١٢) عبد الحميد، المصدر نفسه، ص ٤٦.
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في حلّ العديد من النزاعات الدولية، التي نشبت قبل الحرب، وفي ظل قيام العصبة(١٣). 
بعبارة أخر، انتهت عصبة األمم بعد عدم مقدرتها على تحقيق األهداف األساسية لها، 
وكان  الدوليين.  والسلم  األمن  على  والمحافظة  الحروب،  نشوب  منع  أهمها:  كان  والتي 

لذلك عدد من العوامل التي أدت إلى نهاية العصبة، ومن أهمها(١٤):
قرار،  أي  إلصدار  اإلجماع  اشترط  والذي  العصبة،  عهد  في  واضح  خلل  ● ظهور 

وقد أد تعارض مصالح الدول الكبر إلى عدم اإلجماع على العديد من القرارات.
اتخاذها  وعدم  العصبة،  هيبة  إضعاف  إلى   الكبر الدول  مصالح  تعارض   أد ●

.قرارات صارمة، تمنع حاالت االعتداء المتكررة من قبل الدول الكبر
● لم تكن العصبة تمتلك سلطة أو قوة فعلية تستخدمها كأداة لتطبيق قراراتها على 
جميع األعضاء، األمر الذي ساعد على انتهاك عهد العصبة في كثير من األحيان من قبل 
الدول  حساب  على  ومصالح  مكاسب  لتحقيق  وذلك  المعتدية،  والــدول   الكبر الــدول 

.األخر
● عدم وجود إرادة حقيقية لد الدول العظمى للعمل على مراقبة التسلح، لجهة 
الــدول  وخاصة  األعــضــاء،  الــدول  بين  التسلح   مستو من  الحدّ  شأنها  من  برامج  تنفيذ 
وتحقيق  السياسي،  نفوذها  لبسط  الــقــوة  استخدمت  والــتــي  المصالح،  صاحبة   ،الكبر

مكاسب مختلفة على حساب الدول الضعيفة.
لها  تكون  قد   ،أخر مسببات  إلى  باإلضافة  مجتمعة،  واألسباب  العوامل  هذه  كل 
العلمية  واالكتشافات  التصنيع   مستو على  المختلفة  بالتطورات  نظرنا  وجهة  من  عالقة 
تريد  الــدولــي،  المسرح  على  جــديــدة  عظمى   قــو ظــهــور  إلــى  بــاإلضــافــة  والتكنولوجية، 
تمثل  باتت  التي  الصغيرة  الدول  حساب  على  معيّنة،  وفكرية  أيديولوجية  أهداف  تحقيق 
مطامع للدول الكبر، التي امتلكت من القدرات العسكرية ما ساعدها على دخول غمار 
المحور  دول  بين  عالمية  عسكرية  مواجهة  إلــى  المطاف  نهاية  في  وصــل  الــذي  التنافس 
طياتها  في  الثانية  العالمية  الحرب   نتائج  حملت  وقد   .أخر جهة  من  والحلفاء  جهة،  من 

بذوراً ونواة لقيام نظام وواقع عالمي جديد فرضه المنتصرون في الحرب.
وأحمد،  بعدها،  وما   ٥٣ ص  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  المتحدة:  األمم  اإلنسان،  برلمان  (١٣) كينيدي، 

األمم المتحدة، ص ٤.
(١٤) عرفة، المنظمات الدولية واإلقليمية، ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
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٢ ـ الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء هيئة األمم المتحدة
جاءت الحرب العالمية الثانية لتؤكد فشل عصبة األمم في منع قيام حروب، أو حتى 
المحافظة على األمن والسلم الدوليين، خصوصاً أثناء الصراع الدائر بين أطراف الحرب 
وأطلق  الحرب،  خالل  مرة  ألول  المتحدة»  لفظ «األمم  استخدام  تم  وقد  الثانية.  العالمية 
بريطانية  ـ  أمريكية  وثيقة  في  الــوفــاق»،  «دول  الحلفاء  دول  ضمن  المحاربة  الــدول  على 
عرفت بـ «تصريح األطلسي»، صدرت بعد اجتماع الرئيس األمريكي « روزفلت» ورئيس 
عليها  تقوم  التي  العامة  المبادئ  أهــم  الوثيقة  هــذه  نت  وتضمّ «تشرشل».  بريطانيا  وزراء 
فكرة إنشاء منظمة سياسية دولية جديدة تهدف إلى حفظ السلم واألمن الدوليين وتعمل 

عليهما(١٥).
المتحدة  األمم  فكرة  تبنّت  التي  األولى  األساسية  الوثيقة  األطلسي»  ويعدّ «تصريح 
 ،١٩٤١ آب/أغسطس  في  وبريطانيا  أمريكا  من  كل  تها  أعدّ قد  وكانت  دولــي،  كتنظيم 
عرف  ما  وهو   ،١٩٤٢ الثاني/يناير  كانون  في   الكبر الــدول  قبل  من  عليها  التوقيع  وتم 
على  الحلفاء  مــن  دولــة   ٢٦ ممثلو  ــع  وقَّ حيث  ذلــــك(١٦)،  بعد  المتحدة»  األمــم  «إعـــالن  بـــ 
تــصــريــح األمـــم الــمــتــحــدة الـــذي صـــدر فــي واشــنــطــن، وأُبــقــي الــبــاب مــفــتــوحــاً أمـــام الـــدول 
على  العمل  إلى  الدول  جميع  دعوة  خالل  من  الجديدة،  المنظمة  إلى  لالنضمام   األخر
 حفظ السلم  واألمن الدوليين. وقد جاء هذا واضحاً في وثيقة صدرت عن الدول الكبر
في  المساواة  مبدأ  موسكو»   «تصريح  تبنَّى  وقد   ،١٩٤٣ عام  موسكو  في  اجتمعت  التي 
جاء  ثم  للسالم.  المحبة  الدول  كل  أمام  مفتوحة  العضوية  وأن  الدول،  جميع  بين  السيادة 
وبريطانيا  أمريكا  من  كل  فيه  لتؤكد   ١٩٤٣ األول/ديسمبر  كانون  في  طــهــران»  « مؤتمر 

وروسيا اهتمامها بشؤون شعوب العالم في الحرب، وضرورة إقامة سالم عالمي(١٧).
المتحدة  األمم  لمنظمة  العريضة  الخطوط  لوضع   الكبر الدول  جهود  تواصلت 
المراد إنشاؤها، وتحديد مبادئها وأهدافها، فقد اجتمعت في «دومبارتن أوكس»، وذلك 
(١٥) عبد العزيز محمد سرحان، األمم المتحدة: دراسة نظرية وعملية بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشائها 

(القاهرة: جامعة عين شمس، ١٩٨٦)، ص ٤٦.
 ،(١٩٧٧ المعارف،  منشأة  (اإلسكندرية:  اإلقليمية  والمنظمات  المتحدة  األمم  الدقاق،  السعيد  (١٦) محمد 

ص ٤٢.
الثقافة  دار  (الــقــاهــرة:  الــدولــي  األمــن  مجلس  في  االعــتــراض  حق  نظرية  حــول  الراجحي،  العالم  (١٧) محمد 
المتحدة،  األمـــم  األول:  الــجــزء  الــدولــيــة،  المنظمات  قــانــون  الــحــمــيــد،  وعــبــد   ،٥٩ ـ   ٥٧ ص   ،(١٩٩٠ الــجــديــدة، 

ص ٤٤ ـ ٤٥.
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بعد  مــا  فــي  اعتبر  الـــذي  الــمــشــروع  أســس  ووضــعــت   ،١٩٤٤ األول/أكــتــوبــر  تشرين  فــي 
مؤتمر  عقد  تم   ١٩٤٥ شباط/فبراير  وفي  فرانسيسكو».  « سان  مؤتمر  لمباحثات  أساساً 
وزراء  ورئيس  « ستالين»،  والسوفياتي  « روزفلت»،  األمريكي  الرئيس  ضم:  الذي  «يالتا» 
المحور  ضد  الحرب  أعلنت  التي  الــدول  يضم  مؤتمر  إلــى  ودُعــي  « تشرشل»،  بريطانيا 
 ،١٩٤٢ عــام  المتحدة  األمـــم  تصريح  على  ــعــت  وقّ الــتــي  الـــدول  أي  الــمــتــحــدة)،  (األمـــم 
«دومبارتن  مؤتمر  عن  الصادرة  المبادئ  أساس  على  الجديدة،  المنظمة  ميثاق  لمناقشة 

أوكس»(١٨).
دولة،   ٥٠ وحضره   ،١٩٤٥ صيف  في  فرانسيسكو»  «ســان  مؤتمر  عقد  تم  وفعالً، 
لمناقشة الميثاق الدولي الذي وضعته الدول الكبر، وتم إقرار المشروع النهائي لميثاق 
من  األول/أكتوبر  تشرين  وفي  المشاركة.  الدول  عليه  ووقّعت  باإلجماع،  المتحدة  األمم 
الدائمة  الخمس  الــدول  عليه  صادقت  أن  بعد  التنفيذ،  حيّز  المشروع  دخــل  نفسه،  العام 
تتضمن  وديباجة  مادة   ١١١ الميثاق  شمل  وقد  الدول،  وباقي  األمن  مجلس  في  العضوية 
المؤقت  مقرها  يكون  أن  على  المتحدة  األمم  مقر  تحديد  وتم  المتحدة(١٩).  األمم  إعالن 
في مدينة «نيويورك»، الذي تحول في ما بعد إلى مقر دائم، باإلضافة إلى مدينة «جنيف» 
والعربية  اإلنكليزية  وهـــي:  للمنظمة،  الرسمية  الــلــغــات  تحديد  تــم  كما  أوروبــــي.  كمقر 

والروسية والصينية واإلسبانية(٢٠).
نظر  وجــهــة  تعكس  األصـــل  فــي  تكن  لــم  المتحدة  األمـــم  إنــشــاء  فــكــرة  أن  هنا   ونـــر
 ،الكبر الــدول  تحقيقها  إلــى  تسعى  فكرة  كانت  بل  الدولية،  الحاجات  وتلبّي  العالم، 
مصطلح  استخدام  جــاء  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب   في  المنتصرة  الــدول  وخصوصاً 
هي  الحقيقية  فكرتها  وكانت  المحور،  ضد  المحاربة  الدول  على  ليدل  المتحدة»  «األمم 
حشد الدول األخر، لالنضمام إلى الحلفاء في مواجهة «دول المحور» خالل الحرب، 
وهذا   .أخر حساب  على  الدول  من  معينة  فئة  مصالح  تحقيق  إلى  تسعى  كانت  أنها  أي 
وضعتها  التي  والمشاريع  الوثائق  لجميع  المعلنة  األهداف  بين  التناقض  في  جلياً  ظهر  ما 
تلك  فيه  ظهرت  الــذي  التوقيت  من  عليها  يستدل  التي  الخفية  واألهــداف  الحلفاء،  دول 

المبادرات، وعدم اشتراك دول المحور فيها منذ البداية.
(١٨) الراجحي، المصدر نفسه، ص ٥٩ ـ ٦٠، وسرحان، األمم المتحدة: دراسة نظرية وعملية بمناسبة مرور 

أربعين عاما على إنشائها، ص ٤٧.
(١٩) سرحان، المصدر نفسه، ص ٤٨، وشومون، منظمة األمم المتحدة، ص ٨ ـ ٢٠.

(٢٠) شومون، المصدر نفسه، ص ١٩ ـ ٢٠.
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الدولية  المنظمة  إلنشاء  جهداً  تبذل  كانت   الكبر الدول  كل  فإن   ،أخر ناحية  من 
التي أسست لحفظ السلم واألمن  الدوليين، في حين كانت تحارب هي نفسها ضد دول 
المحور. وكانت حلقات الحرب العالمية ما زالت متوهجة بين الطرفين، كما أن الخطوط 
العريضة لتصريح األمم المتحدة كانت تدل على أن الدول التي تبنّته شعرت بأنها حسمت 
تقود  لكي  دولية،  منظمة  إلنشاء  تخطط  بدأت  األســاس،  هذا  وعلى  لمصلحتها.  الحرب 
بها العالم بعد الحرب. ونعتمد على ذلك بالقول إن مسيرة الجهود الرامية إلى إنشاء هذه 
أو  إنهائها  بهدف  وليست  الثانية،  العالمية  الحرب   مجريات  مع  متماشية  كانت  المنظمة 
التوصل إلى حلول مع دول المحور، كما أن الدول الكبر التي سعت إلى إنشاء وقيادة 

األمم المتحدة هي التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية.
انتهت  لــو  الــوجــود  إلــى  لتظهر  تكن  لــم  المتحدة  األمـــم  منظمة  إن   ،أخـــر بــعــبــارة 
الحرب لمصلحة دول المحور، كما أن الحلفاء استغلوا فكرة المنظمة إليجاد حلفاء لهم 
حسم  إلى  يهدف  سياسي  مشروع  بمثابة  كان  هذا  فإن  رأيــي،  وفي  وبعدها.  الحرب  أثناء 
من  نــراه  ما  وهــذا  الدولية.  المنظمة  خــالل  من  الحرب  بعد  العالم  حكم  وإلــى  الــحــرب، 
سيطرة عليها  خالل تطور األحداث، ومسيرة إنشاء منظمة األمم المتحدة، وأداء الدول المُ

(الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن في ما بعد).

٣ ـ  األمم المتحدة: المبادئ واألهداف 
بوصفها غايات إنسانية (رؤية نقدية)

كان  ما  وهذا  الدولية،  المنظمة  مقاصد  أهم  من  الدوليين  والسلم  األمن  تحقيق  كان 
جلياً في مبادئ األمم المتحدة وأهدافها المنصوص عليها في ميثاقها.

أ ـ مبادئ هيئة األمم المتحدة
نت المادة الثانية(٢١) من الميثاق مبادئ األمم المتحدة، وهي كما يلي(٢٢): تضمّ

المتحدة  األمم  ميثاق  في:  المادة،  نص  انظر  ميثاقها،  من  الثانية  المادة  في  المتحدة  األمم  مبادئ  دَت  رَ (٢١) وَ
<http://www.  ،٦ ص  ت.])،  [د.  المتحدة،  األمــم  إصـــدار  (نــيــويــورك:  الدولية  العدل  لمحكمة  األســاســي  والنظام 
un.org/ar/documents/charter>.
لتلك  الــدقــاق  السعيد  محمد  د.  أضــاف  حين  في  المنظمة،  ميثاق  في  دَت  رَ وَ التي  المبادئ  هنا  (٢٢) أوردنــــا 
وميثاق   ،٥٧ ـ   ٥٥ ص  اإلقليمية،  والمنظمات  المتحدة  األمــم  الــدقــاق،  بـــ:  قــارن  المصير.  تقرير  حق  مبدأ  المبادئ، 

األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٦.
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(١) المساواة في السيادة بين الدول، كبيرها وصغيرها
بها،  تتمتع  التي  حقوقها  دولــة  لكل  أن  أي  السيادة،  مفهوم  على  المبدأ  هــذا  يرتكز 
تمتعها  إلى  باإلضافة  الدولية،  بالشخصية  تمتعها  على  المترتبة  الدولية  التزاماتها  مقابل 

باالستقالل السياسي وسالمة حدودها(٢٣).
 الــكــبــر الــــدول  ألن  ورق،  عــلــى  حــبــراً  بــقــي  لــطــالــمــا  الــمــبــدأ  هـــذا  أن  هــنــا  نــذكــر 
يتعارض  قــرار  أي  على  االعــتــراض  حــق  لها  األمــن)  مجلس  فــي  الدائمين  (األعــضــاء 
المتحدة،  األمــم  منظمة  داخــل  ال  يتحقق،  لم  المبدأ  هذا  فإن  وبذلك  مصالحها،  مع 
 ،أخر دول  سيادة  بانتهاك  تقوم  قد   الكبر الــدول  فإن  آخــر،  بمعنى  خارجها.  وال 
سيادتها  على  الــحــفــاظ  مقابل  الــدولــي،  السلم  على  الــحــفــاظ  بــإجــراءات  ذلــك  وتــبــرر 
الــتــي  بــالــمــعــنــى  الــســيــادة  فــي  الــمــســاواة  مــبــدأ  أن  كــمــا  الــعــالــم.  فــي  الــســيــاســي  ونــفــوذهــا 
بين  الــدولــيــة  الــشــخــصــيــة  تــســاوي  فــي  ســلــبــي  بــشــكــل  يــؤثــر   ،الــكــبــر الــــدول  تــســتــخــدمــه 
ض  تتعرّ قــد   الصغر الــدول  أن  أي  الــدولــي)،  القانون  (أشــخــاص  المستقلة،  الــدول 

سيادتها. النتهاك 
(٢) تنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية

الــدولــي  عليها  الــنــظــام  يــقــوم  أســاســيــة  قــاعــدة  وهـــو  الــنــيــة،  حــســن  مــبــدأ  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــدولــة  على  المترتبة  بــالــواجــبــات  االلــتــزام  على  المتحدة  األمـــم  ميثاق  نــصّ  والــقــانــونــي، 
العضوية،  واجبات  من  عليها  يترتب  ما  بكل  المتحدة،  األمــم  عضوية  إلى  انضمت  التي 
ــــر، بــاإلضــافــة إلـــى وجـــوب احــتــرامــهــا لــمــبــادئ األمــم  ــــراف األخـ وخــصــوصــاً تــجــاه األطـ

المتحدة وأهدافها، وعدم إبرامها معاهدات تخالف ذلك(٢٤).
(٣) تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

بفضّ  المنظمة  فــي  األعــضــاء  الـــدول  الــتــزام  على  الميثاق  مــن  الثانية  الــمــادة  ــت  نــصّ
وذلــك  الــدولــيــيــن،  والــســلــم  بــاألمــن   الــمــســاس  وعـــدم  سلمية،  بــوســائــل  الــدولــيــة  الــنــزاعــات 
النزاعات  حلّ  في  التعاون  مثل  الدولية،  النزاعات  لحل  المعروفة  السلمية  الوسائل  ضمن 

بالتحقيق والوساطة والتسوية القضائية ... إلخ.
(٢٣) الدقاق، المصدر نفسه، ص ٥١.

(٢٤) المصدر نفسه، ص ٥٥ ـ ٥٦.
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(٤) حظر استخدام القوة في العالقات الدولية
القوة  هنا  ويقصد  دولــة،  أي  ضد  المنظمة  أعضاء  قبل  من  القوة  استخدام  حظر  أي 
أو  االقتصادية  والضغوط  الحصار  أنواع  ذلك  في  بما  بها،  التهديد  أو  الشامل،  بمفهومها 
التهديد بها. وقد صدر عن  الجمعية العامة عدة قرارات بشأن االمتناع عن استخدام القوة 
لحفظ  القوة  استخدام  ذلك  من  ويستثنى   .أخر دولة  أي  ضد  بها  التهديد  أو  العسكرية، 

أمن  النظام الدولي، أو للدفاع عن النفس ضد أي عدوان(٢٥).
(٥) معاونة الدول لألمم المتحدة في األعمال التي تقوم بها

وبذلك تقدم الدول األعضاء في األمم المتحدة كل ما بوسعها من إمكانات لخدمة 
المنظمة  تتخذ  دولــة  أي  مساعدة  مــن  نفسه  الــوقــت  فــي  وتمتنع  المتحدة،  األمــم  مقاصد 
موقفاً سلبياً منها. وتشمل هذه المعاونة وضع ما يلزم من قوات مسلحة وإمكانات تحت 

تصرف مجلس األمن، وذلك في سبيل حفظ السلم واألمن الدوليين.
(٦) إلزام الدول األخر بالعمل وفقاً لمبادئ المنظمة

الدوليين،  واألمن  السلم  على  يرتبط بالحفاظ  الذي  السامي  المنظمة  لهدف  تحقيقاً 
إلى  استناداً  وذلك  فيها،  طرفاً  ليست  هي  بمعاهدات  الدول  بإلزام  هنا  الميثاق  سمح  فقد 
سلمية  طــرق  وإيــجــاد  الــدولــيــة،  الــنــزاعــات  فــي  العنف  اســتــخــدام  وعــدم  الــمــوضــوع،  أهمية 
لمبادئ  وفــقــاً  تسير  بــأن  األعــضــاء  غير  الـــدول  إلـــزام  على  الميثاق  نــصّ  ولــذلــك  لحلها. 

المنظمة.
بالطبع،  للمنظمة،  المنشئة  الـــدول  وضــعــتــه  الــذي  الــمــبــدأ  هــذا  أن  هــنــا  وأعــتــقــد 
وعدم  النزاعات،  نشوب  منع  إلــى  هــدف  طالما  ذاتــه،  حــدّ  في  سامياً  هدفاً  يكون  قد 
الــمــبــدأ  هـــذا  مــن  االســتــفــادة  تــمــت  مــا  كــثــيــراً   ،نـــر كــمــا  لــكــن،  فــيــهــا.  الــقــوة  اســتــخــدام 
مصالح  لتحقيق  وذلك  األحوال،  بعض  في  القوة  واستخدام  الدولي،  الدعم  لحشد 
ثــبــات  عـــدم  ظــل  فــي  ذلـــك  ونــقــول  دولـــيـــة،  وســلــطــة  نــفــوذ  ذات  لـــدول  ذاتــيــة  وأهــــداف 
الكيل  سياسة  أمريكا  بزعامة  الغربية  الــدول  تنتهج  بينما  التطبيق،  ونسبية  المفاهيم 
الــدولــي  نــطــاق  الــنــظــام  فــي  ومــصــالــحــهــا،  الــخــارجــيــة  سياستها  تنفيذ  خــالل  بمكيالين، 

السائد.
(٢٥) انظر المادة األولى من: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٦.
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(٧) عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول األعضاء
الداخلية  الــشــؤون  فــي  المتحدة  األمـــم  تــدخــل  غ  يــســوّ مــا  هــنــاك  فليس  لــذلــك،  طبقاً 
بحيث  التطبيق،  حالة  في  نسبياً  المعنى  بهذا  التدخل»  عدم  ويبدو «مبدأ  األعضاء،  للدول 

ترك لمجلس األمن بتّ الحاالت التي يراها تهدد األمن  والسلم الدوليين.
ب ـ أهداف األمم المتحدة التي نصّ عليها الميثاق

كما  نوردها  التي  المنظمة  أهداف  المتحدة  األمم  ميثاق  من  األولى  المادة  نت  تضمّ
يلي(٢٦):

(١) حفظ السلم واألمن الدوليين
جعل  بحيث  أجله،  من  أنشئت  والتي  للمنظمة،  األساسي  الهدف  بمثابة  ذلك  يعتبر 
من  األعضاء  لجميع  واإلجــراءات  اإلمكانات  كل  لتسخير  مبرراً  الهدف  هذا  من  الميثاق 

أجل تحقيقه.
مبادئ  مــن  الــســادس  الــمــبــدأ  مــع  الــهــدف  هــذا  مضمون  يتقاطع  نــظــرنــا،  وجــهــة  ومــن 
المنظمة، وهو إلزام الدول بالعمل وفقاً لمبادئ األمم المتحدة، وهو يحتوي على معايير 
السياسي  النفوذ  وذات  القوية  لــلــدول  تعطي  مــحــددة،  لضوابط  خاضعة  وغير  فضفاضة 
والسياسات  اإلجـــراءات  تنفيذ   مــد في  ودورهـــا  مكانتها  خــالل  من  التأثير  على  الــقــدرة 
ها مجلس األمن، وعلى اتخاذ مختلف القرارات تجاه قضية ما، واستغالل  العامة التي يقرّ
لمبادئ  تطبيقاً  جاءت  أنها  على  رها  تبرّ بحيث  معينة،  مواقف  في  واألهداف  المبادئ  هذه 

ميثاق األمم المتحدة وأهدافه.
فقد استغلت الدول الكبر الصراع  المسلح في ليبيا عام ٢٠١١، واستخدام النظام 
إلى  واستناداً  أمريكية.  برعاية  دولــي  تحالف  بتشكيل  وقامت  خصومه،  ضد  القوة  هناك 
قرار من مجلس األمن، تحت الفصل السابع من الميثاق، دعا إلى التدخل وحظر الطيران 
تمارس  أن  ح  المرجّ ومن  القرار.  مضمون  تجاوزت  هناك  الحربية  العمليات  أن  إال  فقط، 
والعسكرية،  السياسية  الــتــدخــالت  مــن  مــزيــداً  المتحدة  الــواليــات  بــقــيــادة  الغربية   الــقــو
وذلك تماشياً مع سياستها ومصالحها، لكنها تفعل كل ذلك مستغلة المرجعيات الدولية 
لها  ويحقق  الــذاتــيــة،  مصالحها  ويحقق  موقفها،  يدعم  شرعي  كستار  األمـــن)،  (مجلس 

مزيداً من السيطرة على العالم.
دَت مقاصد األمم المتحدة وأهدافها في المادة األولى من ميثاقها، انظر: المصدر نفسه، ص ٥. رَ (٢٦) وَ
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ية بين الدول (٢) تنمية العالقات الودّ
مبدأ  احترام  أســاس  على  الــوديــة،  العالقات  إنماء  المتحدة  األمــم  أهــداف  نت  تضمّ
يضمن  بما  مصيرها،  تقرير  في  حقها  إلى  باإلضافة  الشعوب،  بين  الحقوق  في  المساواة 
تعزيز السلم العالمي. لذلك نص ميثاق المنظمة على تحقيق التعاون الدولي في المسائل 
بين  التمييز  وعــدم  اإلنــســان،  واالجــتــمــاعــي،  وحــقــوق  االقــتــصــادي  الجانبين  فــي  الــدولــيــة، 

الشعوب ألي سبب(٢٧).
وتحديداً  الــهــدف،  هــذا  من  متواضعاً  قــدراً  أنجزت  األممية  المنظمة  أن  هنا  ونجد 
حين  فــي  اإلنــســان،  حقوق  إلــى  باإلضافة  منه،  واالجتماعي  االقــتــصــادي  الجانبين  لجهة 
في  وأخفقت  الدوليين)،  واألمــن  السلم  (حفظ  األساسي  الهدف   الكبر الــدول  أغفلت 
على  المختلفة  والمنازعات  الصراعات  لبّ  تعتبر  التي  السياسية،  القضايا  لجهة  تحقيقه، 
لتجاوزات  حالً  يضع  ملزم،  قرار  أي  اتخاذ  في  األمن  مجلس  أخفق  فقد  العالم.   مستو
عليها  الضغط  حتى  أو  إرغامها  أو  المحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي  في  وبقائها  إسرائيل 
إلنجاز وإتمام مشروع السالم مع البلدان العربية والفلسطينيين، حتى أنه لم يتخذ مواقف 
عام  لبنان  في  وتحديداً  األخيرة،  حروبها  في  وجرائمها  إسرائيل  تجاوزات  إزاء  حاسمة 

٢٠٠٦، وغزة عام ٢٠٠٨.
األمــم  مــواقــف  على  المسيطر  والضعف  السياسي  الفساد  على  دلــيــالً  ذلــك  ويعتبر 
إلى  باإلضافة   ،الكبر الدول  مصالح  في  تؤثر  قد  التي  الجوهرية  القضايا  إزاء  المتحدة، 
تنفيذ  في  التناقض  يظهره  ما  خصوصاً  الدولية،  السياسة  في  وحلفائها  إسرائيل  تأثير   مد
قرار  أي  يصدر  لم  حين  في  مختلفة،  قضايا  وفي  الــدول،  كل  على  اإللزامية  اإلجـــراءات 
المتكرر  وعدوانها  االستيطانية،  ومشاريعها  ممارساتها  يوقف  أو  إسرائيل،  يدين  ملزم 
على األراضي العربية، على طول فترة الصراع العربي  ـ اإلسرائيلي. ونحن نورد هنا رأينا 

بشكل مختصر، في حين يلزم الحديث في هذا الملف الكثير من الشرح.
(٣)  تحقيق التعاون لحل المشاكل االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية واإلنسانية
والــشــعــوب،  لــألمــم  المتساوية  األســاســيــة  بالحقوق  المتحدة  األمـــم  ميثاق  اعــتــرف 
النمو  تحقيق  أجل  من  الدولي  والتعاون  لهم،  االجتماعية  الظروف  تحسين  على  والعمل 

(٢٧) المصدر نفسه، ص ٥، وشلبي، التنظيم الدولي في مفترق طرق، ص ٢٤.
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اإلنــســان  والــحــريــات  واحــتــرام  حــقــوق  والــثــقــافــي،  االقــتــصــادي  المستويين  على  والــتــطــور 
تابع  جهاز  وهــو  واالجتماعي،  االقــتــصــادي  المجلس  إنــشــاء  تــم  ذلــك،  ولتحقيق  العامة. 
مع  والــتــواصــل  الــمــجــاالت،  هــذه  فــي  الــدولــي  تحقيق  الــتــعــاون  ومهمته  الــمــتــحــدة،  لــألمــم 

صة(٢٨). المنظمات الدولية المتخصّ
(٤) اعتبار األمم المتحدة مركزاً لتنسيق أعمال الدول

الدول  أعمال  لتنسيق  كمركز  معها  التعامل  بأحقية  لنفسها  المتحدة  األمم  اعترفت 
على  الدولي  القانون  أشخاص  حثّت  كما  المشتركة،  األهداف  لتحقيق  وذلك  المختلفة، 
ألزمت  ولهذا  معها.  التعارض  وعــدم  المتحدة،  األمــم  منظمة  ومــبــادئ  بــأهــداف  االلــتــزام 
ما،  دولة  التزام  تعارض  لو  وحتى  العامة،  األمانة   لد دولية  اتفاقية  أي  بتسجيل  األعضاء 
في  جاء  بما  األعضاء  التزام  االعتبار  في  تأخذ  فإنها   ،أخر معاهدة  أية  مع  للميثاق،  وفقاً 

ميثاق األمم المتحدة في المقام األول.

٤ ـ األحكام الخاصة بعضوية األمم المتحدة
وشــروط  بالعضوية  خاصة  أحكاماً  الميثاق  من  والرابعة  الثالثة  المادتان  تضمنت 

اكتسابها، وهي(٢٩):
ت المادة الثالثة من الميثاق على أن الدول األعضاء األصلية لألمم المتحدة  فقد نصّ
هي الدول التي اشتركت في مؤتمر «األمم المتحدة»، لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد 
في «سان فرانسيسكو»، والتي وافقت على هذا الميثاق، وصادقت عليه طبقاً للمادة الرقم 
في  الصادر  المتحدة»  األمم  «تصريح  على  قبل  من  وقّعت  التي  الــدول  وكذلك   ،(١١٠)

كانون الثاني/يناير ١٩٤٢، وتوقع على هذا الميثاق وتصادق عليه.
ت المادة الرابعة من الميثاق على أن العضوية مباحة لجميع الدول المحبة  كما نصّ
على  قــادرة  أنها  الهيئة   وتــر الميثاق.  عليها  نــصّ  التي  بالواجبات  تلتزم  والتي  للسالم، 
األمن.  مجلس  من  توصية  بعد  العامة  من  الجمعية  بقرار  العضوية  قبول  يتم  وأن  تنفيذها، 
أن  وهــي:  مــا؛  لدولة  العضوية  تمنح  حتى  الموضوعية  الــشــروط  هنا  الميثاق  وضــح  وقــد 
تكون محبة للسالم، وأن تقبل االلتزامات الواردة في الميثاق، وتكون قادرة على تنفيذها.

(٢٨) شلبي، المصدر نفسه، ص ٢٤.
(٢٩) ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٧.
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بتقديم  تتمثل  شكلية،  شروطاً  هناك  فإن  الموضوعية،  الشروط  هذه  إلى  باإلضافة 
قبول  لجنة  قبل  من  الطلب  قبل  فإذا  األمن،  مجلس  على  يعرض  العام،  األمين  إلى  طلب 
األعضاء الجدد، يتم عرضه بعدها على  الجمعية العامة، التي يجب موافقة ثلثي األعضاء 
حالة  في  أما  الميثاق(٣٠).  على  وتصديقها  توقيعها  بعد  عضواً  تصبح  فإنها  وبذلك  عليها، 
اآلخرين  األعضاء  رغبة  يلغي  قد  الفيتو  أصحاب  من  واحدة  دولة  اعتراض  فإن  الرفض، 
في منحهم العضوية لدولة ما في المنظمة. وهذا ما حدث حين هددت الواليات المتحدة 
المتحدة،  األمم  في  كاملة  عضوية  فلسطين  طلب  ضد  األمن  مجلس  في  الفيتو  باستخدام 
غير  عضوية  لطلب  العامة  إلى  الجمعية  بطلبهم  يتحولون  الفلسطينيين  جعل  الذي  األمر 

كاملة في المنظمة األممية.

: أجهزة األمم المتحدة  ثانياً
وآلية اتخاذ القرار فيها

لة  المشكّ الرئيسية  األجــهــزة  الــمــتــحــدة  األمـــم  مــيــثــاق  مــن  الــســابــعــة  الــمــادة  نت  تضمّ
وهـــي:  الجمعية  األمـــم،  منها  عصبة  ل  تتشكّ كــانــت  الــتــي  الــثــالثــة  األجــهــزة  أي  للمنظمة، 
يعتبر  كان  ما  منها   ،أخر أجهزة  إليها  وأضيف  العامة؛  واألمانة  األمن،  ومجلس  العامة، 
ومجلس  الدولية،  العدل  محكمة  وهــي:  رئيسية،  تكن  لم  لكنها  بالعصبة،  ملحقة  أجهزة 
الوصاية، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، وهو ما استحدث كجهاز جديد يتبع األمم 
أجهزة  ستة  وهــي  المتحدة،  لألمم  نة  المكوّ األجهزة  عن  هنا  ث  نتحدّ وســوف  المتحدة. 

رئيسية نعرضها في ما يلي:

١ ـ  الجمعية العامة لألمم المتحدة
بـــأدوار  يــقــوم  الـــذي  نــشــاطــاً،  األكــثــر  الــجــهــاز  المتحدة  لــألمــم  الــعــامــة  تمثل  الجمعية 
وكثرة  الجمعية،  فــي  األعــضــاء  عــدد  لكبر  تبعاً  وذلــك  المنظمة،  فعاليات  ضمن  مختلفة 
فقد  المندوبين،  من  بعدد  دولة  كل  تمثيل  يتوجب  ولذلك  لها،  التابعة  واألجهزة  اللجان 
كل  يتمتع  حيث  الديمقراطية،  بالهيئة  فها  ووصَ للمنظمة،  الرئيسي  الجهاز  البعض  اعتبرها 

.(٣١) عضو فيها بصوتٍ واحدٍ وثقل متساوٍ
(٣٠) الدقاق، األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، ص ٨٣ ـ ٩٤.

(٣١) عرفة، المنظمات الدولية واإلقليمية، ص ١٦٢.
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تملك  ال  أنها  غير  الشكلية،  الناحية  من  األساسي  الجهاز  تعتبر  أنها  هنا   نر لكننا 
القضايا  في  وخصوصاً  والعملية،  الموضوعية  الناحية  من  الفصل  والقرار  العليا،  الكلمة 
األساسية، حيث يضطلع بذلك مجلس األمن، المسيطر عليه من قبل الدول الكبر التي 
ث عن ذلك بشيء من التفصيل في المبحث  تملك حق  االعتراض (الفيتو). وسوف نتحدّ

الثالث، عند حديثنا عن إشكالية أداء األمم المتحدة، ومشاريع اإلصالح المقترحة.
شهر  حتى  وتمتد  أيلول/سبتمبر،  شهر  في  العادية  دورتها  العامة  وتعقد  الجمعية 
الــدورة،  خالل  ونوابه  الجمعية  رئيس  انتخاب  ويتم  عــام،  كل  من  األول/ديسمبر  كانون 
الجمعية  تعقد  أن  يمكن  ذلــك،  إلى  باإلضافة   .الكبر الــدول  ممثلي  من  يكون  أال  على 
طلب  على  بناءً  أو  األمــن،  مجلس  من  بطلب  ساعة،  وعشرين  أربــع  خالل  طــارئ  بشكل 
لكنها  عادية،  بأغلبية  العامة  في  الجمعية  القرارات  وتتخذ  الجمعية.  في  األعضاء  أغلبية 

تأخذها بأغلبية ثلثي الحاضرين في المسائل المهمة التي لها عالقة  باألمن الدولي(٣٢).
توصف  التي  الجمعية  قـــرارات  على  األعــضــاء  ثلثي  أغلبية  موافقة  أن  هنا  يالحظ 
التصويت،  بحرية  للتالعب  مدعاة  أنه  كما  التأويل،  يحتمل  فضفاض  إجراء  هو  بالمهمة، 
عليهم  والضغط   ،الصغر الدول  ممثلي  في  للتأثير   الكبر للدول  حيز  إعطاء  به  ويقصد 
الخاص   (١٨١) الــرقــم  التقسيم  قــرار  على  التصويت  فــي  حــدث  مثلما  مواقفهم،  لتغيير 
على  للضغط  واضحاً  دوراً  المتحدة  الواليات  أدت  حيث  اإلسرائيلي،  ـ  العربي  بالصراع  

الدول الصغر، للتصويت لصالح قرار التقسيم.
أ ـ اختصاصات  الجمعية العامة

ميثاق  نصّ  حيث  مختصر،  بشكل  العامة  اختصاصات  الجمعية  هنا  نتناول  سوف 
جوانب،  بثالثة  تتعلق  وهي  العاشرة،  مادته  في  االختصاصات  هذه  على  المتحدة  األمم 

هي(٣٣):
(١) المحافظة على السلم واألمن الدوليين

تطرحها  صلة،  ذات  مسألة  أي  بمناقشة  المجال  هذا  في  العامة  دور  الجمعية  يتمثل 
إذا  األمـــن،  مجلس  وإلــى  طرحتها،  التي  لــدولــة  إلــى  بشأنها  توصيات  وتقديم  دولـــة،  أي 

(٣٢) الدقاق، المصدر نفسه، ص ١٣٨، وشلبي، التنظيم الدولي في مفترق طرق، ص ٢٨.
المتحدة  األمــم  ميثاق  في:  الميثاق،  من  الرابع  الفصل  وانظر   ،١٦٨ ـ   ١٦٤ ص  نفسه،  المصدر  (٣٣) عــرفــة، 

والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٩.
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السلطة  األمن يمثل هنا  مجلس  تنفيذها، أي أن  بإجراءات يجب  ارتبطت هذه التوصيات 
التنفيذية العليا، وفي يده تنفيذ توصيات  الجمعية العامة أو تعطيلها.

وقد جاء في المادة الثانية عشرة ما يقيّد اختصاص  الجمعية العامة في حالتين، هما: 
باإلضافة  ذلــك،  منها  يطلب  لم  ما  األمــن،  مجلس  إلى  توصيات  تقديم  من  الجمعية  منع 
إلى إحالة القضايا التي تحتاج إلى اتخاذ تدابير منع لحلها في مجلس األمن. وذلك يؤيد 
رأينا، في ما سبق، عن تقييد صالحيات  الجمعية العامة لألمم المتحدة، بالرغم من الجو 
بأنها  لوصفها  تسمو  ال  وأنها  فيها،  الشكلية  اإلجـــراءات  على  يغلب  الــذي  الديمقراطي 
من  بالعديد  الصدد  هــذا  في  ــر  ــذكِّ ونُ العملية.  الناحية  من  ديمقراطي  طابع  ذات  مؤسسة 
بها  يعتدّ  ولم  الدولية،  والنزاعات  القضايا  حل  بشأن  صدرت  التي  الملزمة  غير  القرارات 

طالما أن مجلس األمن لم يتبنّها.
(٢) اختصاص  الجمعية العامة بشأن تصفية االستعمار

على  العمل  إمكانية  العامة  للجمعية  المتحدة  األمــم  ميثاق  أعطى  الصدد،  هذا  في 
ضمن  وذلـــك  االســتــعــمــار،  تحت  الــواقــعــة  الــشــعــوب  اســتــقــالل  ودعـــم  االســتــعــمــار،  تصفية 
باستقالل  الــخــاص  اإلعـــالن  الجمعية  أصـــدرت  حيث  للجمعية،  العامة  االخــتــصــاصــات 
وذلــك  صـــوره،  بكل  االستعمار  حــاالت  وإنــهــاء  الــذاتــي،  بالحكم  المتمتعة  غير  األقاليم 
اعترافاً منها بحقوق اإلنسان األساسية، وحقه في تقرير مصيره. كما تم إنشاء لجنة خاصة 
وتقترح  األمـــن،  مجلس  إلــى  رة  ستعمَ المُ الـــدول  بشأن  تقارير  تقدم  االستعمار،  بتصفية 

الحلول المناسبة، لمنح الدول الواقعة تحت االستعمار استقاللها(٣٤).
(٣) اختصاص  الجمعية العامة في الشؤون اإلدارية والمالية

جهاز  أكبر  تعتبر  كونها  والمالية،  اإلدارية  األعمال  من  بالكثير  العامة  تقوم  الجمعية 
المختلفة،  اإلداريــــة  بــاإلجــراءات  تقوم  فهي  األعــضــاء،  الـــدول  جميع  يضم  المنظمة  فــي 
باإلضافة إلى النظر في ميزانية المنظمة، ومتابعة نشاطات األجهزة التابعة لألمم المتحدة، 
الجهة  وهــي  األعــضــاء،  ثلثي  بموافقة  الميثاق  تعديل  بــهــدف  اجتماعاً  تعقد  أن  لها  كما 
اإلداريـــة  ــراءات  ــ اإلجـ واتــخــاذ  وفصلهم،  كــافــة  المتحدة  األمـــم  موظفي  بتعيين  لــة  الــمــخــوّ

الالزمة في هذا الصدد(٣٥).
(٣٤) عرفة، المصدر نفسه، ص ١٦٧ ـ ١٦٨.

(٣٥) شومون، منظمة األمم المتحدة، ص ٥١.
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ونر هنا أن هذه االختصاصات للجمعية العامة ال تعدو األمور الشكلية واإلدارية، 
الــدول  مصالح  ضمن  تــدخــل  قــد  الــتــي  السياسية،  والقضايا  المهمة  األمـــور  تتضمن  وال 

الكبر واألعضاء الدائمين في مجلس األمن ونفوذهم.
ب ـ آلية التصويت في  الجمعية العامة لألمم المتحدة

لها  دولــة  فكل  العامة،  في  الجمعية  األعضاء  الــدول  جميع  األصــوات  في   يتساو
تأخذ  قرارات  وهناك  األصوات،  أغلبية  على  بناءً  قراراتها  الجمعية  وتأخذ  واحد،  صوت 
الخاصة  والــقــرارات  التوصيات  مثل  التصويت؛  فــي  المشاركين  األعــضــاء  ثلثي  بأغلبية 
واألعضاء  األمن،  مجلس  في  الدائمين  غير  األعضاء  وانتخاب  الدوليين،  واألمن  بالسلم 
من  آخــر  نــوع  هــنــاك  المقابل،  فــي  ــراءات.  ــ اإلجـ مــن  وغيرها  الــعــامــة،  فــي  الجمعية  الــجــدد 

القرارات تؤخذ باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء المشاركين في التصويت(٣٦).

٢ ـ مجلس األمن
عتبر جهازاً محدود التمثيل، بحيث ال يوجد  يتشكل مجلس األمن من ١٥ عضواً، يُ
أعضاء  دول  خمس  وهــنــاك  الــعــامــة.  بخالف  الجمعية  المنظمة،  أعــضــاء  لكل  تمثيل  فيه 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  وهي:  الدائمة،  األعضاء  الدول  بصفة  تتمتع  المجلس  في 

وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين.
الدول الدائمة في مجلس األمن هي الدول نفسها التي خرجت منتصرة في  الحرب 
بعين  أخــذنــا  مــع  ذلــك  الــدولــيــة،  السياسة  فــي  األســاســي  الــمــحــرك  وهــي  الــثــانــيــة،  العالمية 
االعتبار المتغيّرات الدولية الحديثة، وتغير موازين القو الدولية، ودخول العالم مرحلة 

الحرب الباردة، واحتدام الصراع بين المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي.
العامة،  قبل  الجمعية  مــن  انتخابها  فيتم  الــدائــمــة،  غير  العشر  األعــضــاء  الـــدول  أمــا 
تم  وقــد  الثلثين.  بأغلبية  الجمعية  عن  يصدر  بقرار  وذلــك  عامان،  ومدتها  واحــدة  لــدورة 
صدر  الذي  الميثاق  في  تعديل  بعد  أعضاء  عشرة  إلى  الدائمة  غير  األعضاء  الــدول  زيــادة 
عادل،  بشكل  جغرافياً،  توزيعها  كيفية  كذلك  وحدد   ،١٩٦٣ عام  في  العامة  عن  الجمعية 
في  أعــضــاء  الدائمة  غير  الـــدول  انتخاب  جــراء  مــن  تنشب  كانت  التي  الخالفات  لتجنّب 
آسيا  تتمثل  بحيث  والسياسية،  الجغرافية  المعايير  بحسب  العشر  الدول  ع  وتوزّ المجلس. 

(٣٦) أحمد، األمم المتحدة، ص ١١ ـ ١٢، والدقاق، األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، ص ١٣٨.
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ص مقعد واحد لدول شرق أوروبا، ومقعدان لدول  وأفريقيا بخمس دول أعضاء، ويُخصّ
غير  األعــضــاء  الـــدول  نصف  انتخاب  ويتم  الغربية،  ــا  ألوروبـ ومقعدان  الالتينية،  أمريكا 

الدائمة العضوية في كل دورة(٣٧).
وعليه  المتحدة،  األمــم  أجهزة  بين  الرئيسية  التنفيذية  اإلدارة  األمــن  مجلس  ويعتبر 
لمنع  الــالزمــة  اإلجـــراءات  وأخــذ  الدوليين،  واألمــن  السلم  على  الحفاظ  مسؤولية  تلقى 
وذلك  مستمر،  بشكل  العمل  فرصة  األمن  لمجلس  أتيحت  وقد  والعدوان.  القمع  أعمال 
اجتماعاته  ويعقد  ومستمر،  كامل  تمثيل  فيه  عضو  لكل  يكون  بحيث  الميثاق،  بحسب 
الــذي  الــرئــيــس  طلب  على  بــنــاءً  طـــارئ  اجــتــمــاع  أي  أو  المتحدة،  األمـــم  مــقــرّ  فــي  الــدوريــة 

تتناوب على مركزه الدول األعضاء، أو بناءً على طلب أي عضو في  الجمعية العامة(٣٨).
أ ـ اختصاصات مجلس األمن

عنها  ث  نتحدّ وسوف  واالختصاصات،  المهام  من  بالعديد  األمن  مجلس  يضطلع 
بشكل مختصر، وهي(٣٩):

(١) العمل على حفظ السلم واألمن الدوليين
أطراف  دعوة  له  يحق  بحيث  المضمار،  هذا  في  صالحياته  األمن  مجلس  يستخدم 
وقد  الدولي،  السلم  يهدد  نــزاع  أي  طرفه  من  يناقش  وقد  التزاماتهم،  تنفيذ  إلى  نــزاع  أي 
الخيارات  استنفاذ  في  ويــتــدرج  الدولية،  العدل  محكمة  على  القانونية  النزاعات  يحيل 

المتاحة إلى حدّ استخدامه اإلجراءات والتدابير العسكرية لمواجهة الموقف(٤٠).
(٢) اتخاذ إجراءات القمع

بمجموعة  بالقيام  األمــن  مجلس  المنظمة  ميثاق  من   (٥١) ـ   (٣٩) الــمــواد  ل  تخوّ
جميع  استنفاذ  بعد  وذلــك  الــعــدوان،  ووقــوع  السلم  تهديد  حــاالت  في  القمع  تدابير  من 
للحالة  األمن  مجلس  تقدير  بعد  وهذا  النزاع،  أطــراف  بين  والتوفيقية  السلمية  الخيارات 
ضد  قــرار  صــدور  حالة  وفي  واسعة.  تقدير  سلطة  ذلك  في  يملك  وهو  عليه،  المعروضة 

(٣٧) الدقاق، المصدر نفسه، ص ١١٠ ـ ١١٢.
(٣٨) أحمد، المصدر نفسه، ص ١٧ ـ ١٨.

(٣٩) انظر الفصل الخامس من: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ١٣ ـ ١٥.
العربي،  الفكر  دار  (القاهرة:  المتحدة  األمم  العامة:  النظرية  في  الدولي  التنظيم  العناني،  محمد  (٤٠) إبراهيم 

١٩٧٥)، ص ١٥٢.
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أي طرف، يكون هذا بمثابة موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية ضمناً، وال يمكن في 
.(٤١)هذه الحالة االعتراض، أو نقض هذا القرار من قبل أطراف أخر

يبدأ  طــرف،  أي  ضــد  القمع  تدابير  اتــخــاذ  المجلس  يقرر  عندما  الحالة،  هــذه  وفــي 
عندها باتخاذ التدابير المؤقتة، ثم التدابير غير العسكرية. وفي حالة فشله في حلّ الموقف 
بالوسائل الدبلوماسية، وإيقاع العقوبات بأشكالها، فإنه يلجأ إلى التدابير العسكرية، مثلما 

حصل في  «الكونغو» عام ١٩٦١ و«العراق»  عام ١٩٩١ (٤٢).
مجلس  أعــضــاء  الـــدول  بين  الطريقة  بهذه  الصالحيات  تنظيم  أن  هنا  تقديرنا  وفــي 
األمن، والمقصود هنا الدول األعضاء الدائمة العضوية، يعطيها تحصيناً ضمنياً من اتخاذ 

أي قرار ضد أي دولة عضو دائمة، أو أي دولة عضو تحظى بدعم دولة عضو دائمة.
ب ـ االختصاصات األخر لمجلس األمن

تفنيد  ويمكن  واإلدارية،  القانونية  الصالحيات  من  عدداً  االختصاصات  هذه  تشمل 
هذه االختصاصات كما يلي(٤٣):

● تقديم توصية إلى  الجمعية العامة بقبول دولة عضو جديد في األمم المتحدة.
أي  ضدها  المجلس  يتخذ  دولــة  أي  عضوية  بوقف  العامة  من  الجمعية  ● الطلب 

إجراء منع أو قمع.
● إرجاع حقوق العضوية إلى الدولة الموقوف عضويتها.

بتوصية  وذلــك  المنظمة،  ميثاق  مــبــادئ  انتهاك  فــي  تمعن  عضو  دولــة  أي  ● فصل 
المجلس إلى  الجمعية العامة.

لجنة  بمساعدة  وذلك  التسلح،  لتنظيم  خطط  وضع  عن  مسؤوالً  المجلس  ● يعتبر 
أركان الحرب.

الخاضعة  االستراتيجية  المواقع  في  المنظمة  صالحيات  األمــن  مجلس  ● يباشر 
لنظام الوصاية، ومتابعة اتفاقيات الوصاية وإمكان تعديلها.

(٤١) علوي أمجد علي، قانون التنظيم الدولي: الجزء األول: في النظرية العامة واألمم المتحدة، ط ٢ (دبي: 
أكاديمية شرطة دبي، ٢٠٠٣)، ص ٢٥٥.

(٤٢) المصدر نفسه، ص ٢٥٧.
(٤٣) العناني، التنظيم الدولي في النظرية العامة: األمم المتحدة، ص ١٥٩.
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● يوافق المجلس على عقد مؤتمر عام للدول األعضاء في األمم المتحدة، بهدف 
إعادة النظر في ميثاق المنظمة.

لألمم  الــعــام  األمــيــن  اخــتــيــار  بــشــأن  الــعــامــة  إلــى  الجمعية  توصية  المجلس  ● يقدم 
المتحدة.

● يشارك في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، وتحديد شروط االنضمام إلى 
النظام األساسي للمحكمة، وذلك بالنسبة إلى الدول غير األعضاء، باإلضافة إلى اتخاذه 

التدابير الالزمة لتنفيذ قرارات المحكمة.
الدول  أن  نجد  واالختصاصات،  الصالحيات  هذه  حدود  في  بتمعن  نظرنا  ما  وإذا 
كماً على باقي الدول، وأعطت لنفسها الحق في عدم تنفيذ مبادئ  بت نفسها حَ الكبر نصَّ
واالتفاقيات  والقرارات  التصريحات  كل  بخالف  وذلك  وأهدافه،  المتحدة  األمم  ميثاق 
التي تضفي عليها الشرعية والديمقراطية، وبخاصة في ظل تنامي السيطرة األمريكية على 
العالم، وسقوطه تحت براثن الهيمنة األمريكية بكل أشكالها، ورضوخ المنظومة الدولية 
قرار  أي  صــدور  عدم  يفسر  ما  وهــذا  الدولي،  التوازن  واختالل  الواحد،  القطب  لسيطرة 

يؤثر في مصالح الواليات المتحدة وحلفائها.
ج ـ آلية التصويت في مجلس األمن

األمن  مجلس  قــرارات  وتصدر   ، واحــدٌ صــوتٌ  األمــن  مجلس  في  عضو  دولــة  لكل 
في القضايا اإلجرائية بموافقة تسع دول أعضاء، من ضمن الخمس عشرة دولة األعضاء. 
تلك  بين  العضوية  الدائمة  الـــدول  تكون  أن  يجب  فإنه  اإلجــرائــيــة،  غير  األمـــور  فــي  لكن 
األصوات التسعة، وال يصدر قرار بخالف ذلك. وللدول الكبر والدائمة العضوية حق 

االعتراض على صدور أي قرار، باستخدام حق االعتراض (الفيتو)(٤٤).
الدول األعضاء  من المالحظ هنا أن آلية التصويت في مجلس األمن، وآلية اختيار 
إن  القول  إلى  تدفعنا  االنتخابي،  الثقل  أساس  على  بينها  والتمييز  العضوية،  الدائمة  غير 
تناقض  لهو  االعــتــراض،  حق    (الكبر (الــدول  العضوية  الدائمة  األعضاء  الــدول  إعطاء 

واضح مع مبدأ المساواة في السيادة ما بين الدول.
(٤٤) سرحان، األمم المتحدة: دراسة نظرية وعملية بمناسبة مرور أربعين عاما على إنشائها، ص ١٤٠، قارن 

بالمادة (٢٧) من: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ١٤.
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الدائمة  غير  األعــضــاء  الـــدول  وتحديد  انتخاب  مسألة  هــنــاك  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة 
 ،الكبر الــدول  إلى  بالنسبة  اختيارها،  شفافية  حول  القلق  تثير  التي  األمــن،  مجلس  في 
في  العضوية  الدائمة  غير  الدول  تؤديه  الذي  الثانوي  بالدور  تسليمنا  مع  هذا  ومصالحها، 
التأثير في قرارات المجلس المهمة، كما أن ذلك ال يسمح في تمثيل معتدل للدول كلها 

في المجلس.
المتحدة،  األمــم  أروقــة  إلــى  والغرب  الشرق  بين  األيديولوجي  الصراع  انتقل  وقــد 
والـــصـــراع (عقد  الــتــنــافــس  مــرحــلــة  فــي  الــشــلــل  مــن  بــحــالــة  التنفيذي  جــهــازهــا  أصــيــب  الــتــي 
تحقيق  على  مقدرتها  وعدم  العشرين)،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  وحتى  الستينيات 
وبخاصة   ،الكبر الدول  إسراف  جراء  وذلك  أجلها،  من  أُنشئت  التي  الرئيسية  األهداف 
ومصالح  تتعارض  معينة  قـــرارات  لتعطيل  النقض  حق  استخدام  في  السوفياتي  االتــحــاد 
في  الشلل  من  بحالة  األمــن  مجلس  إصابة  منه  نتج  الــذي  األمــر   ،الكبر الخمس  الــدول 
تلك الفترة، وتحول محور الصراع والتنافس إلى  الجمعية العامة التي ال تحتكم إلى حق 

النقض الذي تملكه الدول الخمس الكبر في مجلس األمن(٤٥).
ونر هنا أن ذلك من شأنه تكريس الخالفات السائدة في العالقات الدولية، ويبرر 
أيضاً سياسة االستعالء من قبل الدول الكبر. وإن تشكيل مجلس األمن بهذه الصورة، 
لهو محاولة مقصودة إليجاد جسم شرعي، له سلطة تنفيذية قوية، تستند إلى قوة أعضائه 

الدائمين، وذلك في مواجهة أي آراء أو أوضاع قد تؤثر في مصالح الدول العظمى.

٣ ـ المجلس االقتصادي واالجتماعي
وجهود  دولـــي،  تــعــاون  تحقيق  على  العمل  بــضــرورة  المتحدة  األمـــم  ميثاق  اهــتــم 
السلم  على  للحفاظ  ضرورة  يعتبر  وهذا  واالجتماعية،  االقتصادية  المجاالت  في  تنموية 
االقتصادي  المجلس  إنشاء  على  المتحدة  األمــم  ميثاق  نص  ولذلك  الدوليين.  واألمــن 
للجمعية  يتبع  ألنه  المحدودة،  واستقالليته  أهميته  له  أساسي  جهاز  وهو  واالجتماعي، 
قبل  الجمعية  من  والرقابة  لإلشراف  ويخضع  أعضائه،  بانتخاب  تقوم  التي  وهي  العامة، 

العامة لألمم المتحدة(٤٦).
(٤٥) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، «عالقات التفاعل بين أعضاء مجلس األمن في إطار النظام العالمي 

الجديد: حالة أزمة وحرب الخليج،» المستقبل العربي، السنة ١٥، العدد ١٦٨ (شباط/فبراير ١٩٩٣)، ص ٧٥.
(٤٦) مصطفى سالمة حسين، األمم المتحدة: األسس ـ الهيكل التنظيمي ـ النشاطات (اإلسكندرية: [د. ن.]، 

١٩٨٦)، ص ٩٦ ـ ٩٧.
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المتحدة،  األمم  أعضاء  من  دولة   ٥٤ من  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يتكون 
من  الـــمـــادة الـــرقـــم (٦١)  نـــص  بــحــســب  وذلــــك  الــعــامــة،  قــبــل  الــجــمــعــيــة  مـــن  يــتــم انــتــخــابــهــا 

الميثاق(٤٧).
المتحدة،  األمــم  لقيام  نتيجة  واالجتماعية  االقتصادية  بالشؤون  االهتمام  يكن  لم 
بذاته،  قائماً  جهازاً  تنشئ  لم  لكنها  االهتمام،  من  كبيراً  قدراً  توليها  األمم  عصبة  كانت  بل 
يــكــون مــســؤوالً عــن تــلــك الـــشـــؤون، بــل ظــلــت تــلــك الــشــؤون ضــمــن اخــتــصــاص مجلس 
لمجلس  مختلفة  انتقادات  ذلك  أثار  وقد  المختلفة.  اختصاصاته  إلى  باإلضافة  العصبة، 
العصبة لعدم وجود كفاءات في مجال االقتصاد واالجتماع، باإلضافة إلى اهتمام مجلس 
توالت  وقــد  واالجتماعية.  االقتصادية  األمـــور  حساب  على  السياسية،  بــاألمــور  العصبة 
تأسيس  مشاريع  في  أساسياً  متطلباً  أصبح  أن  إلى  بذلك،  مختص  جهاز  إلنشاء  الجهود 

األمم المتحدة، وبخاصة في مؤتمر «سان فرانسيسكو» عام ١٩٤٥ (٤٨).
التعاون  جوانب  عن  ث  ليتحدّ المتحدة  األمــم  ميثاق  من  التاسع  الفصل  جــاء  كما 
على  لإلشراف  المجلس  هذا  صص  وخُ واالجتماعية،  االقتصادية  المجاالت  في  الدولي 
ما  بحسب  المجال،  هذا  في  مقاصدها  المتحدة  األمم  حددت  وقد  التعاون،  هذا  تحقيق 

جاء في الفصل التاسع، وهي(٤٩):
● رفـــــع مــســتــو الــمــعــيــشــة، والـــعـــمـــل عــلــى الـــتـــقـــدم فـــي الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
أمــور  مــن  بها  يتصل  ومــا  المجال،  هــذا  فــي  الدولية  للمشكالت  الحلول  ● وضع 

.وقضايا أخر
تمييز  دون  مــن  األســاســيــة،  والــحــريــات  اإلنـــســـان،  احـــتـــرام  حــقــوق  عــلــى  ● العمل 

ومراعاة ذلك.
لألمم  الرئيسي  الــهــدف  تحقيق  على  األشــكــال  مــن  بشكل  المقاصد  هــذه  وتنصبُّ 
ظل  فــي  ذلـــك  تحقيق  يمكن  ال  بحيث  الــعــالــمــي،  الــســلــم  عــلــى  الــحــفــاظ  وهـــو  الــمــتــحــدة، 

(٤٧) العناني، التنظيم الدولي في النظرية العامة: األمم المتحدة، ص ١٧٤ ـ ١٧٥.
 ،(١٩٥١ ن.]،  [د.  ــاهــــرة:  ــقــ (الــ بـــاشـــا  بـــــدوي  الــحــمــيــد  عــبــد  تــقــديــم  الـــمـــتـــحـــدة،  األمـــــم  هـــاشـــم،  (٤٨) زكــــــــي 

ص ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٤٩) علي، قانون التنظيم الدولي: الجزء األول: في النظرية العامة واألمم المتحدة، ص ٢٦٤، قارن بالفصل 

التاسع من: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٢٢ ـ ٢٣.
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االقتصادي  المجلس  ويقوم  وتدهورها.  للعالم  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تراجع 
المنظمات  بين  المختلفة  والنشاطات  الجهود  تنسيق  مجال  في  مهم  بــدور  واالجتماعي 
عن  مسؤوالً  المجلس  ويكون  المجاالت،  شتى  في  المتحدة،  األمــم  وهيئة  المتخصصة 
قد  ذلــك  فــي  دوره  أن  إال  والثقافية،  االقتصادية  والتنمية  الــتــعــاون  لتحقيق  معينة  بــرامــج 

.(٥٠)ال يكون بارزاً بحسب مصالح الدول في مواجهة الدول األخر
وينعقد المجلس االقتصادي واالجتماعي مرتين في العام على األقل، ويجوز عقد 
دورتــه  في  له  رئيس  بانتخاب  المجلس  ويقوم  كــان.  طــرف  أي  من  بطلب  طارئة  دورات 
بأغلبية  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  في  الــقــرارات  وتصدر  سنة،  كل  من  األولــى 
عضو  لكل  ويــكــون  الثلثين،  أغلبية  وليس  التصويت،  فــي  المشاركين  المجلس  أعــضــاء 
صوت واحد، وبذلك يكون الميثاق قد أخذ بمبدأ المساواة الكاملة بين أعضاء المجلس، 

وذلك بخالف آلية التصويت المعيبة للمساواة في مجلس األمن(٥١).
٤ ـ مجلس الوصاية

ويختصّ  الــمــتــحــدة،  لــألمــم  الــتــابــعــة  الرئيسية  األجــهــزة  أحـــد  الــوصــايــة  مجلس  يــعــدّ 
باإلشراف على تطبيق نظام الوصاية، ليحلّ محل نظام االنتداب الذي كان سائداً في فترة 
الوصاية، ويقوم بإدارة األقاليم الخاضعة لنظام الوصاية التي ال تتمتع بالحكم الذاتي(٥٢). 
استقلَّت  أن  بعد   ،١٩٩٤ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١ في  أعماله  الوصاية  مجلس  علّق  وقد 
م  لزَ مُ غير  المجلس  وأصبح  المتحدة،  األمــم  بوصاية  مشمول  إقليم  آخــر  وهــي  «بـــاالو»، 
من  الجمعية  طلب  على  بناءً  الحاجة،  بحسب  يجتمع  أن  على  ووافــق  سنوي،  باجتماع 

العامة أو مجلس األمن(٥٣).
٥ ـ األمانة العامة

اإلداريـــة  المهام  بها  وتــنــاط  للمنظمة،  الرئيسية  األجــهــزة  أحــد  العامة  األمــانــة  تــعــدّ 
األمانة  ويرأس  بها،  تقوم  التي  اختصاصاتها  المتحدة  األمم  ميثاق  حدد  وقد  والسياسية. 
الناعم  سعيد  محمد  ترجمة  الــمــتــحــدة،  األمـــم  فــي  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  كــوفــمــان،  وجــوهــان  هــادويــن  (٥٠) جــــون 

(القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٨)، ص ١٣ ـ ١٤.
(٥١) العناني، التنظيم الدولي في النظرية العامة: األمم المتحدة، ص ١٨٠ ـ ١٨٤.

(٥٢) حسين، األمم المتحدة: األسس ـ الهيكل التنظيمي ـ النشاطات، ص ١٠٦.
بــتــاريــخ  الـــمـــوقـــع  زيــــــارة  ـــت  ــمّ (تـ  <http://www.un.org/ar/> ــتـــرونـــي،  اإللـــكـ الــمــتــحــدة  األمـــــم  (٥٣) مــــوقــــع 

.(٢٠١٣/٤/١٤
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العامة،  قبل  الجمعية  من  تعيينه  ويتم  المنظمة،  في  منصب  أرفــع  وهو  عــام،  أمين  العامة 
المنظمة،  بــهــا  تكلفه  مــهــمــة  بـــأي  الــعــام  األمــيــن  ويــقــوم  األمــــن.  مــجــلــس  مــن  تــوصــيــة  بــعــد 
المعاهدات  ونشر  تسجيل  بمهمة  العامة  األمــانــة  تقوم  كما  السياسية.  المهام  خصوصاً 
المكاتب  من  عدد  من  العامة  األمانة  وتتألف  األعــضــاء(٥٤).  الــدول  بين  الموقعة  الدولية 
هو  ومـــا  إداري،  هــو  مــا  منها   ،ــر األخــ االخــتــصــاصــات  مــن  عـــدد  بــهــا  يــنــاط  واإلدارات، 
في  الــعــام  األمــيــن  مــهــا  ــقــدِّ يُ شخصية،  سياسية  مـــبـــادرات  تظهر  أن  هــنــا  ويــمــكــن  ســيــاســي، 

السياسية(٥٥). القضايا 
مرتكزاً  ليس  الــعــام  األمــيــن  يــؤديــه  الـــذي  السياسي  الـــدور  أن  أيــضــاً  الــمــالحــظ  ومــن 
طائلة  عن   بمنأ ليس  العام  األمين  حتى  لكن  السياسية،  للقضايا  موضوعية  نظرة  على 
العام  فاألمين  وبذلك  الدولية.  السياسة  صنع  مراكز  على  العالمية  والسيطرة  االستقطاب، 
 قد يحافظ على عالقات متوازنة مع أطراف الصراع، وخصوصاً إذا كانت الدول الكبر
طرفاً فيها، األمر الذي يؤثر في موضوعية مواقفه وشفافيتها في القضايا السياسية المهمة.

٦ ـ محكمة العدل الدولية
في  ومقرها  المتحدة،  لألمم  األساسية  القضائية  الهيئة  الدولية  العدل  محكمة  تعتبر 
عضو  من  أكثر  يكون  أن  يجوز  وال  دولته،  عن  مستقالً  قاضياً   ١٥ من  وتتكون  «الهــاي»، 
والجمعية  األمــن  مجلس  قبل  من  القضاة  هــؤالء  انتخاب  ويتم  واحــدة.  دولــة  إلــى  منتمياً 
الذين  القضاة،  انتخاب  شروط  للمحكمة  األساسي  النظام  ويحدد  مطلقة.  بأغلبية  العامة، 
الخاص،  قانونها  وللمحكمة  انتخابهم.  إعــادة  ويجوز  سنوات،  تسع  لمدة  انتخابهم  يتم 
للدول  ملزمة  تكون  عنها  الصادرة  واألحكام  المتحدة،  األمم  ميثاق  في  عليه  المنصوص 

التي تصدر في حقها، وهي أحكام واجبة التنفيذ(٥٦).
التطلعات   مستو إلــى  وأجهزتها  المتحدة  األمـــم  أداء  يـــرقَ  لــم  النحو،  هــذا  على 
العالمية، واألهداف التي أسست من أجلها. فلقد واجهت هيئة األمم المتحدة وأجهزتها 
الكثير من التحديات واالنتقادات التي أثبتت عجزها عن القيام بالدور المنوط بها، وهذا 

ض له بشيء من التفصيل في المباحث الالحقة. ما سوف نتعرّ
(٥٤) شومون، منظمة األمم المتحدة، ص ٥٨ ـ ٥٩.

(٥٥) حسين، األمم المتحدة: األسس ـ الهيكل التنظيمي ـ النشاطات، ص ٩٢ ـ ٩٥.
العدل  لمحكمة  األساسي  النظام  من  األول  الفصل  أيضاً  وانظر   ،٢٩ ـ   ٢٨ ص  المتحدة،  األمم  (٥٦) أحمد، 

الدولية في: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٤٣ وما بعدها.
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: إشكالية أداء األمم المتحدة  ثالثاً
ومشاريع اإلصالح المقترحة

صعيد  على  دة  ومعقّ مختلفة  أزمــات  وظهور  والعشرين،  الــحــادي  القرن  بداية  مع 
العالقات الدولية، أصبحت إمكانات األمم المتحدة وقدراتها بمفهومها الشامل ال تخدم 
مساعي  وصلت  مــثــالً،  اإلسرائيلي،  ـ  العربي  الــصــراع   صعيد  فعلى  المرحلة.  متطلبات 
دولة  إعــالن  لمرحلة  واستحقاقات  التزامات  وظهرت  تقريباً،  مسدود  طريق  إلى  السالم 
ظاهرة  تفشي  إلى  باإلضافة  إسرائيل،  مع  الموقّعة  السالم  التفاقيات  استكماالً  فلسطينية، 
اإلسالمية  الجماعات  من  الكثير  وظهور  العالم،   مستو على  والطائفي  الديني  التطرف 
جائرة  حـــروب  فــي  الــشــر   وقـــو األمريكية  الــواليــات  ودخـــول  بــاإلرهــاب،  وصــفــت  الــتــي 
نظرة  منا  يستدعي  وذلــك  هناك،  النظام  وإسقاط  ليبيا  في  وحتى  والعراق،  أفغانستان  في 
ناجزة،  حلول  إليجاد  المتحدة،  األمم  به  تقوم  الذي  الــدور  فعالية   مد في  وتبصر  تأمل 
ظل  فــي  وبخاصة  الــدولــيــة،  الــعــالقــات   مستو على  تطرأ  التي  األزمـــات  حــدة  وتخفيف 

موجة الثورات التي تجتاح المنطقة العربية، وتغيّر النظم السياسية فيها.
المتحدة،  األمم  أجهزة  إصالح  على  العمل  ضرورة  لنا  توضح  المؤشرات  هذه  كل 
وعلى تنسيق جهودها، بشكل يجعلها أكثر مالءمة للمهام المنوط بها إنجازها، فذلك قد 

ينعكس إيجاباً على تحقيق مبادئ المنظمة وأهدافها التي أنشئت لتحقيقها.

١ ـ العوامل التي أظهرت الحاجة إلى إصالح األمم المتحدة
المتحدة  األمــــم  هــيــاكــل  فــي  واضــحــة  قــصــور  جــوانــب  األخـــيـــرة  اآلونــــة  فــي  ظــهــرت 
وأجهزتها، وكان لظهورها أسبابها الواضحة، وقد أثرت تلك العوامل في سير العمل في 
أسباباً  العوامل  هذه  من  عامل  لكل  أن  كما  فعالياتها،   ومــد المتحدة،  األمــم  مؤسسات 
أدت إلى ظهورها في هذا المضمار. وقد جاءت هذه العوامل لتظهر ضرورة القيام بمهمة 
اإلصالح داخل األمم المتحدة، ويمكن إجمال هذه العوامل في عاملين أساسيين، هما:

أ ـ مرور أكثر من ستين عاماً على صياغة ميثاق المنظمة وأهدافها
منذ  الــمــتــحــدة  األمـــم  منظمة  مــيــثــاق  مـــواد  عــلــى  جــوهــري  تــعــديــل  أي  ــراء  إجــ يــتــم  لــم 
فإن  وبذلك  الدولية،  العالقات   مستو على  طرأت  التي  التطورات  من  بالرغم  إنشائها، 
القائم  الوضع  مع  تتالءم  ال  مادة  أي  لتعديل  نظر،  إعادة  إلى  يحتاج  المتحدة  األمم  ميثاق 
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أمام  الباب  يوصد  لم  الميثاق  أن  كما  المرحلة،  مقتضيات  مع  تتعارض  وأصبحت  اليوم، 
مثل هذه التعديالت وإجراءاتها، خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات(٥٧).

الــدول  قبل  من  الميثاق،  لتعديل  حقيقية  إرادة  توجد  ال  أنــه  هنا  الــواضــح  من  لكن 
تــزايــد  مــن  بــالــرغــم  الـــدولـــي،  فــي  الــنــظــام  مة  والمتحكّ المنظمة،  عــلــى  المسيطرة   الــكــبــر
مختلفة  قصور  أوجــه  ظهور  إلــى  إضافة  المنظمة،  ميثاق  على  تعديالت  بإجراء  المطالبة 

لة للمنظمة. كِّ شَ لجهة تحديد الصالحيات بين األجهزة الرئيسية المُ
وفي هذا االتجاه، وبعد هذه المدة الطويلة، ظهرت حاجة ماسة إلى توضيح العديد 
على  تنطوي  التي  تلك  وخصوصاً  وتفسيرها،  وموادها  المتحدة  األمــم  ميثاق  مبادئ  من 
إلى  الحاجة  تظهر  كما   . آنفاً ذلك  إلى  اإلشــارة  تمت  وقد  التطبيق،  في  المعايير  ازدواجية 
حاجة  هناك  د  يعُ لم  الــذي  الوصاية  مجلس  مثل  المتحدة،  األمــم  أجهزة  في  النظر  إعــادة 
الخلل  معالجة  إلى  باإلضافة  وتشكيله،  األمن  مجلس  عمل  آلية  في  والنظر  وجوده،  إلى 
من  األجهزة  هذه  وتنظيم  للمنظمة،  المختلفة  األجهزة  بين  السلطات  تداخل  في  الواضح 

الناحية العملية واإلدارية(٥٨).
وكــفــاءة،  دقــة  أكثر  يكون  مالي  نظام  وضــع  إلــى  المنظمة  تحتاج   ،أخـــر ناحية  مــن 
المتخصصة،  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمــم  بين  وتنسيقها  الجهود  تنظيم  وإعـــادة 
ن من إنجاز مهامها ونشاطاتها على أكمل وجه، وجعلها أكثر تالؤماً مع  وذلك حتى تتمكّ

متطلبات العصر(٥٩).
ب ـ ظهور الحاجة إلى اإلصالح كنتيجة للتحول في  النظام الدولي

كانت  الــتــي  الـــدول  إلــى  يشير  مــا  كثيراً  إنــه  حيث  النظر،  إعـــادة  إلــى  الميثاق  يحتاج 
تعادي «الحلفاء» في الحرب  العالمية الثانية، باإلضافة إلى عدم جواز اإلبقاء على الدول 
السلم  حفظ  لمهمة  واحتكارها  الجامعة،  القواعد   مستو فوق   كقو  الكبر الخمس 
صنع  آليات  وتقييم  النظر  إعــادة  إلى  ماسة  حاجة  ظهور  إلى  باإلضافة  واألمــن  الدوليين، 
نتج  الباردة،  أثناء  الحرب  استقطاب  حالة  في  العالم  دخل  فقد  المتحدة،  األمم  في  القرار 
فرج  لطيف  ترجمة  الجديد،  العالمي  النظام  إلــى  الــبــاردة  الــحــرب  مــن  المتحدة  األمــم  بــرتــران،  (٥٧) مــوريــس 

(القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٩٤)، ص ١٥٣.
(٥٨) المصدر نفسه، ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٥٩) أحمد الرشيدي [وآخرون]، األمم المتحدة: ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، وجه نظر عربية، تحرير 
جميل مطر وعلي الدين هالل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٦)، ص ٣١١.
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منها إسراف شديد لجهة استخدام حق الفيتو الذي من شأنه إعاقة عمل المنظمة وتجاهل 
المنظمة  عبر  للحل  تــطــرح  الــتــي  الــدولــيــة  الــصــراعــات  مــن  لكثير  الــدولــي  المجتمع  رؤيـــة 
الخاصة  المنظمة  نشاطات  من  الكثير  استكمال  يعوق  الفيتو  أن  إلــى  باإلضافة  األممية، 

باألمن الجماعي وغيره(٦٠).
يد  في  وطيّعة  سهلة  أداة  األمن  مجلس  من  جعل  السوفياتي  االتحاد  تفكك  أن  كما 
دور  الجمعية  تهميش  إلى   أد الذي  األمر  المتحدة،  الواليات  بزعامة  الرأسمالية،  الدول 

العامة ودول العالم الثالث داخلها.
مــراكــز  بــخــصــوص  الــنــظــر  وإعــــادة  الــتــأمــل  مــنــا  تستدعي  وغــيــرهــا  الــمــالحــظــات  هـــذه 
على  وجــوده  يعتبر  الــذي  األمــن  مجلس  في  وباألخص  المتحدة،  األمــم  في  القرار  صنع 
في  المحوري  الجهاز  فهو  المتحدة،  األمــم  إصــالح  وجه  في  معضلة  أكبر  الشاكلة  هذه 
كل  في  ستكون  وأنها  ت،  تمّ ما  إذا  اإلصالحية  للعملية  أســاســاً  يعتبر  والــذي  المنظمة، 
الــدول  دور  تــراجــع  مــع  وخــصــوصــاً  المجلس،  هــذا  داخــل  مــن  بــدأت  لــو  نــاجــزة  األحـــوال 
والشركات  الحكومية،  غير  المنظمات  مثل  مختلفة،   قــو وظهور  الــدولــي،  في  النظام 

الجنسيات. المتعددة 
 الكبر الــدول   لــد حقيقية  إرادة  وجــود  ضــرورة  على  خالله  من  نبرهن  ما  وهــذا 
وخصوصاً  أصـــالً،  لديها  مــوجــودة  غير  اإلرادة  هــذه  أن  الــواضــح  مــن  وبـــات  لــإلصــالح. 
بالعملية  بالبدء  المطالبة  األهلية  والمنظمات  العالمي،  الـــرأي  أصـــوات  تعالي  ظــل  فــي 
 الكبر الخمس  الــدول  تضع  ولم  يحدث،  لم  المضمار  هذا  في  شيئاً  لكن  اإلصالحية. 
اإلصالح  مشاريع  من  أي  اإلصــالح)،  فكرة  يخصّ  ما  في  والعقد  الحلّ  صاحبة  (الــدول 

المقترحة موضع التنفيذ، أو حتى النقاش.
األسبق  العام  األمين  غالي،  مقترحات  بطرس  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي 
الميثاق  إطــار  في  كان  ذلك  لكن  المتحدة،  األمــم  قــدرة  بتعزيز  والخاصة  المتحدة  لألمم 
طلب  على  بناءً  هذا  تقريره  غالي  قدم  وقد  تعديله.  إلى  الحاجة  دون  ومن  به،  المعمول 
مي «خطة السالم» التي انطلقت من رؤيته الخاصة، في  مجلس األمن في عام ١٩٩٢، وسُ
إطار  الدبلوماسية الوقائية، بهدف صنع السلم وحفظه، وبناء السلم بعد انتهاء الصراع(٦١).

(٦٠) حسن نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، عالم المعرفة؛ 
٢٠٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٥)، ص ٤٠٥.

(٦١) المصدر نفسه، ص ٤١٠ ـ ٤١٤.
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ه  أعــدّ تقريراً  كونها  دُ  عْ تَ لم  غالي  وضعها  التي  السالم  خطة  أن  هنا  المالحظ  ومــن 
الحتواء  جاءت  بل  بالجديدة،  ليست  ثانوية  قضايا  يعالج  وهو  األمن،  مجلس  إلى  وقدمه 
مجلس  داخــل  بالقرار  العالمية  الرأسمالية  د  تفرّ بعد  وخصوصاً  بــاإلصــالح،  المطالبات 
المحلية  المنازعات  آثار  وإزالة  االجتماعي،  على  األمن  القضايا  هذه  ركّزت  كما  األمن، 
 والدولية. ومع تسليمنا بأنها أُخذت بعين االعتبار، لكنها في تقديرنا لم ترقَ إلى مستو
اتــخــاذ  آلــيــة  حــيــث  مــن  الــمــتــحــدة،  األمــــم  إصــــالح  عملية  فــي  الــقــضــايــا الــجــوهــريــة  مــنــاقــشــة 
القرارات المهمة، أو إدخال تعديالت على ميثاق المنظمة، أو حتى انتقاد االختصاصات 
الواسعة المتاحة لمجلس األمن، والعمل على إعادة النظر في سيطرة الدول الكبر على 

مجريات األحداث داخل أجهزة األمم المتحدة، وخصوصاً مجلس األمن.

٢ ـ مقترحات بشأن إصالح أجهزة األمم المتحدة
الجهود  أن  إال  تأسيسها،  مــنــذ  الــمــتــحــدة  األمـــم  إصـــالح  بــشــأن  أطـــروحـــات  ظــهــرت 
ــذا الــصــدد لــم تــكــن مــدعــومــة بـــــإرادة حــقــيــقــيــة، وقــــدرة عــلــى إجــــراء تلك  الــمــبــذولــة فــي هـ
الختالف  ايجابية،  نتائج  عن  تسفر  ولم  بالنجاح،  الجهود  تلك  تكلل  فلم  اإلصالحات. 
الهيكلية  البنى  سيستهدف  اإلصـــالح  كــان  مــا  إذا  تحديد  وعــدم  اإلصــالحــيــة،  التوجهات 
للمنظمة، أم الممارسة العملية، وصوالً إلى أهداف المنظمة والميثاق الذي أُنشئت على 

أساسه ومبادئهما.
شيئاً  أن  طالما  وأدائها،  المنظمة  إلى  هة  الموجّ االنتقادات  تــزداد  نفسه،  الوقت  في 
وتنظيم  هيكلة  إعادة  شأنها  من  التي  الجوهرية  اإلصالحات   مستو على  إنجازه  يتم  لم 
تقول:  أصوات  وجود  من  بالرغم  وذلك  األممية،  المنظمة  فكرة  عليها  تقوم  التي  األسس 
تكريسه  تم  الــذي  الدولي  للنظام  انعكاس  مجرد  هي  القائم،  بوضعها  المتحدة  األمــم  إن 

بعد الحرب  العالمية الثانية، وهذا يعكس حقيقة األمر الواقع القائم اليوم(٦٢).
تأثيرها   ومـــد السياسية،  بــالــقــرارات  االقــتــصــاديــة  الـــقـــرارات  بــارتــبــاط  تسليمنا  مــع 
مجلس  «أعضاء   الكبر الخمس  الــدول  سيطرة  ظل  في  سيّما  وال  الدولي،  في  الصراع 
القوة  إلى  ومستندة  للتطبيق،  ملزمة  صفة  ذات  قــرارات  صنع  عملية  على  الدائمة»  األمن 
االقتصادي  المجلس  داخــل  اإلصــالح،  عملية  على  نركز  جعلنا  ما  هــذا  فــإن  التنفيذ،  في 
ظلّ  في  الدولية  للسياسة  مختلفين  كوجهين  األمن،  مجلس  إلى  باإلضافة  واالجتماعي، 

(٦٢) الرشيدي [وآخرون]، األمم المتحدة: ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، وجه نظر عربية، ص ٣١٧.
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تؤثر  التي  الصهيونية  واللوبيات  أمريكا  يد  في  كــأداة  الجديد»،  العالمي  «النظام  ي  سمّ ما 
بشكل واضح في مراكز صنع القرار العالمي.

في  تداولها  يتم  إصالحية  مقترحات  مختصر،  بشكل  يلي،  ما  في  نتناول  وســوف 
الفترة األخيرة من قبل آراء عربية ودولية على حد سواء، باإلضافة إلى مشاريع اإلصالح 

المطروحة اليوم، هذا مع تسليمنا بعدم صدق الجهود القائمة عليها.

أ ـ  اآلراء اإلصالحية بالنسبة إلى 
المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة

الــمــجــلــس  مـــالءمـــة  عــــدم  إلــــى  الــمــجــال  هــــذا  فـــي  اإلصـــالحـــيـــة  اآلراء  أغـــلـــب  تــشــيــر 
طالب  فقد  الجديد»،  العالمي  «النظام  ظل  في  بــدوره  للقيام  واالجتماعي  االقتصادي 
المطلوبة،  القرارات  اتخاذ  عملية  يسهل  بحيث  األعضاء،  عدد  خفض  بضرورة  البعض 
جهاز  إلــى  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  بتحويل   أخــر جهات  طالبت  حين  في 
تحويله  بــضــرورة  يطالب  مــؤخــراً  قــوي  اتجاه  ســاد  وقــد  األعــضــاء.  الــدول  كل  يضم  عــام، 
اتخاذ  وآلية  السلطات  حيث  من  األمن،  مجلس  غرار  على  اقتصادي»،  أمن  إلى «مجلس 

القرارات(٦٣).
ألنها  وأمريكا،   الكبر الــدول  مصالح  خدمة  على  تقوم  اآلراء  هــذه  أن  هنا   ونــر
النظام  مع  يتناسب  بما  واالجتماعية،  االقتصادية  القرارات  اتخاذ  آلية  تعديل  في  ترغب 
العالمي  النظام  من  المستفيدين  هوية  حول  تساؤل  أي  دون  من  وذلك  الجديد،  العالمي 
أدوات  تستكمل  كي  أمريكا  يساعد  ذلك  بأن  اإلجابة   ونــر فيه.  مين  والمتحكّ الجديد، 
مواجهته،  العالم  يستطع  لم  الذي  الجديد»  العالمي  ظل « النظام  في  العالم،  على  السيطرة 
لهذا  الــنــاجــزة  األداة  باعتبارها  « الــعــولــمــة»  أو  الــعــالــم،  على  للسيطرة  أمــريــكــي  كــمــشــروع 
الــدول  فيها  تتحكم  الــتــي  واإلعــالمــيــة  التكنولوجية  الــثــورة  خــالل  مــن  وذلـــك  الــمــشــروع، 

الكبر أصالً، بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.
المتحدة،  األمم  ألجهزة  إصالحية  مشاريع  طرح  إطار  في  ذلك  يتم  أن  هنا  الغريب 
أهداف  تخدم  مكملة  حلقة  وكأنه  ذلك   نر لكننا  العالم،  قبل  من  نية  بحسن  يفهم  وذلك 
إلى  النهاية  في  تصل  بحيث  السياسية،  اللعبة  بخيوط  وتالعبها  استعالءها  وتظهر  أمريكا، 

(٦٣) المصدر نفسه، ص ٣١٩، ونافعة، المصدر نفسه، ص ٤١٥ ـ ٤١٦.
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منظمة  قــرارات  وتصادر  تؤمم  أنها  حين  في  كامل،  بشكل  عليه  والسيطرة  العالم  عولمة 
إلى  باإلضافة  واالجتماعي،  االقتصادي  كالمجلس  المختلفة؛  وأجهزتها  المتحدة  األمم 

مها في قرارات مجلس األمن. سيطرتها وتحكّ
بضرورة  تطالب  حقيقية،  إصالحية  آراء  الــصــدد  هــذا  فــي  ــدم  ــقَ تُ  ،أخـــر ناحية  مــن 
رقابة  األمــن  مجلس  مراقبة  خــالل  من  فعالية،  أكثر  بــدور  للقيام  العامة  تمكين  الجمعية 
األهم  القضية  معالجة  عدم  ظل  في  مؤثرة،  وغير  ثانوية  تعتبر  المطالب  هذه  لكن  فعلية. 
وهي  فيه،  التصويت  وآلية  األمن،  مجلس  عضوية  بتوسيع  يتعلق  ما  وهي  فعالية،  واألكثر 
القضية األساسية في أي عملية إصالح حقيقية، تستند إلى المبادئ الحقيقية التي أُنشئت 

األمم المتحدة من أجلها.

ب ـ  مقترحات اإلصالح في المجال السياسي (مجلس األمن)
ــرقَ الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إجــــراء إصــالحــات عــلــى الــمــســتــو الــســيــاســي لألمم  لــم تـ
الدول  بــإرادة  مرهونة  ظلت  الجهود  تلك  أن  والحقيقة  التطلعات،   مستو إلى  المتحدة 
التي  األمــريــكــيــة  السياسة  ظــل  فــي  خــصــوصــاً  األمـــن،  مجلس  على  والمسيطرة   ،الــكــبــر
للمنظمة،  الهيكلية  البنى  على  جوهرية،  تعديالت  أي  إجراء  فكرة  مع  مصالحها  تتعارض 
قضايا  لمناقشة  رغــبــة  إظــهــار  وعـــدم  فــيــه،  الــقــرار  اتــخــاذ  وآلــيــة  األمـــن،  مجلس  وخــصــوصــاً 
إجـــراءات  وتــحــديــداً  (الــفــيــتــو)،  االعــتــراض  وحــق   األمـــن،  مجلس  عضوية  مثل  جــوهــريــة، 
القسر التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وما لهذه القرارات من 

أهمية على مصالح الدول الكبر، وباألخص الواليات المتحدة(٦٤).
عضويته،  قــاعــدة  وتوسيع  األمـــن،  مجلس  إصــالح  ضـــرورة  الــصــدد  هــذا  فــي  بــرزت 
د مجلس  نتيجة لتزايد أعضاء المنظمة الممثلين في  الجمعية العامة لألمم المتحدة، فلم يعُ
إلى  المتحدة  األمم  عضوية  تزايد  من  بالرغم  وأعضائها،  المتحدة  األمم  واقع  يمثل  األمن 
د يعكس الواقع الجيوسياسي  ١٩٤ عضواً في عام ٢٠١٢ (٦٥)، كما أن مجلس األمن لم يعُ
للطباعة  مصر  نهضة  (القاهرة:  ط ٢  جديدة،  بــاردة  حرب  العالم:  مواجهة  في  أمريكا  الــالونــدي،  (٦٤) سعيد 

والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ١٣٣.
في  العضوية  كاملة  غير  دولــة  فلسطين  قبول  بعد  عضواً،   ١٩٤ إلى  المتحدة  األمــم  أعضاء  عدد  (٦٥) ارتــفــع 
على  بناءً   ،٢٠١٢/١١/٢٩ في  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  العادي  االجتماع  خــالل  وذلــك  المتحدة،  األمــم 
دول   ٩ رفض  مقابل  صوتاً   ١٣٨ بأغلبية  عليه،  الموافقة  وتمّت  العامة،  الجمعية  إلى  فلسطين  مته  قدّ الــذي  الطلب 

فقط للقرار.
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الراهن؛ فمجلس األمن الدولي بتشكيلته الحالية ال يشمل أي تمثيل للقارة األفريقية بين 
أعضائه من الدول الدائمة العضوية(٦٦).

توسيع  إلى  تدعو  السياسي  المجال  في  إصالحية  توجهات  هناك   ،أخر ناحية  من 
وفي  فقط.  الخمس  العظمى  الدول  على  النقض  حق  قسر  وعدم  األمن،  مجلس  عضوية 
مجلس  فــي  العضوية  قــاعــدة  توسيع  لجهة  رأي  مــن  أكثر  بين  اآلراء  تخلط  الــصــدد،  هــذا 
ستحصل  الــتــي  السلطة   مــد فــي  القضية،  هــذه  فــي  األســاســي  الــخــالف  ويكمن  األمـــن، 
في  وحقها  دائمة،  غير  أو  دائمة  الدول  هذه  كانت  وإن  العضوية،  ستنال  التي  الدول  عليها 

استخدام الفيتو من عدمه، ومعايير اختيار هذه الدول األعضاء(٦٧).
مجلس  أن  وخصوصاً  األمن،  مجلس  في  التمثيل  بتعديل   أخر جهات  تنادي  كما 
األمن بأعضائه الدول الدائمة العضوية ال يعكس أي تمثيل حقيقي لقارتي أفريقيا وأمريكا 
المشكالت  حجم  إلى  باإلضافة  لهما،  واالقتصادي  السكاني  الثقل  من  بالرغم  الجنوبية، 
توجه   ير حين،  في  المجلس.  أعمال  جدول  على  طرحها  ويتم  القارتان،  تواجهها  التي 
ونيجيريا.  والبرازيل  الهند  مثل  األمن،  مجلس  في  جديدة   أخر دول  تمثيل  ضرورة  آخر 
باكستان  مثل  دول  تتزعمه  معارض،  آخر  توجه  قبل  من  بالرفض  يواجه  الطرح  هذا  لكن 

واألرجنتين ومصر وجنوب أفريقيا(٦٨).
عن  وبريطانيا  فرنسا  من  كل  تتنازل  بأن  تنادي   أخر أفكار  ح  تُطرَ الصدد،  هذا  وفي 
المستبعد  مــن  لكن  والــيــابــان،  األوروبـــي  االتــحــاد  لمصلحة  األمــن  مجلس  فــي  مقعديهما 
أن  أو  عضويتها،  عن  تتنازل  أن  على  المجلس  في  الخمس  الــدول  من  دولــة  أي  موافقة 
في  الخبير   يــر كما  األمــن.  مجلس  في  الدائمة  للعضوية  جديدة  دول  منح  في  تتساهل 
األمن  مجلس  في  العضوية  قاعدة  توسيع  ضــرورة  بــول»  « جيمس  المتحدة  األمــم  شــؤون 
مع  اليوم،  الدولي  في  النظام  الحقيقية   القو بين  تــوازن  إحــداث  بهدف  محدود،  بشكل 
قاعدة  توسيع  أن   يــر نفسه،  الوقت  في  وهــو  الثالث.  العالم  دول  لتمثيل  فرصة  إعطاء 
األســرة  في  طارئاً  خلالً  يحدث  أن  الممكن  من  كبير  بشكل  األمــن  مجلس  في  العضوية 
 ،(٢٠١٠ ــرام،  األهـ مؤسسة  (الــقــاهــرة:  ممكن  وإصــالح  مزمن  فشل  األمــن:  مجلس  أحمد،  سيد  (٦٦) أحــمــد 
 ١٠٩ ص   ،(٢٠٠٩ المعارف،  منشأة  (اإلسكندرية:  المتحدة  األمم  تحرير  حسين،  أبو  وسوسن   ،٣٠٣ ـ   ٢٠٢ ص 

و١١٣.
(٦٧) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٤١٦ ـ ٤١٧.

(٦٨) أبو حسين، المصدر نفسه، ص ١١٧ و٢٦٥.
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بإرادة  مدعوماً  دولياً،  توافقاً  تعكس  بطريقة  اإلصالحية   الرؤ هذه  تطبق  لم  إذا  الدولية، 
حقيقية وجادة من قبل الدول العظمى، وتحديداً من قبل الواليات المتحدة األمريكية(٦٩).

من  الــدولــيــة،  المنظمة  إصـــالح  بــوجــوب  المتحدة  الــواليــات  ــر  ــقِ تُ الــصــدد،  هــذا  فــي 
المعاصر،  العالم  تطلعات  يلبّي  ال  وبات  الزمن،  عليه  عفا  نظامها  إن  حيث  المبدأ،  حيث 
وال سيَّما بعد التغيّرات التي طرأت على بنى  النظام الدولي، لكن الواليات المتحدة تريد 
وعليه،  األمن.  مجلس  على  وبخاصة  الدولية،  المنظمة  على  هيمنتها  لها  يضمن  إصالحاً 
إصــالحــاً  فتنشد  فــرنــســا،  أمــا  (الــفــيــتــو).  النقض  حــق   على  تــعــديــالت  إجـــراء  تــعــارض  فهي 
إثر  في  الدولية  الساحة  على  دورها  تراجع  بعد  وخصوصاً  الدولية،  مكانتها  على  يحافظ 
بهدف  األقطاب،  متعدد  دولــي  نظام  ظل  في  اإلصــالح  يقوم  أن   تر وهي  الخليج،  أزمــة 
األوروبية،  الــدول  أغلبية  هذه  رؤيتها  في  فرنسا  ويساند  األمريكية.  الهيمنة  من  التخلص 
مقعد  على  والحصول  األمــن،  مجلس  عضوية  بتوسيع  تطالب  التي  ألمانيا  مقدمتها  وفي 

دائم فيه(٧٠).
االعــتــبــار  بعين  أخــذهــا  يــتــم  لــم  متباينة  وآراء  مـــبـــادرات  هــنــاك  نــفــســه،  الــســيــاق  وفـــي 
عدد  زيادة  حتى  أو  (الفيتو)،  االعتراض  حق   إلغاء  عن  ث  تتحدّ مجملها  في  وهي  أصالً، 
المعترضين إلى دولتين أو أكثر لمنع صدور أي قرار، أو ترشيد استخدام هذا الحق على 
في  العضوية  نطاق  توسيع  المتحدة  الواليات  تقبل  أن  الممكن  من  أنه  هنا   ونر األقــل. 
يحرم  ســوف  أنــه  المؤكد  مــن  لكن  اإلصــالحــيــة،  األصـــوات  لهذه  إرضـــاءً  األمـــن،  مجلس 
أمريكا  فلك  في  تدور  لدول  سيمنح  العضوية  حق  أن  أو  االعتراض،  حق  الجدد  األعضاء 

وتساندها.
أن  للعيان  الواضح  لكن  الموضوع،  هذا  في  سائد  رأي  أو  آلية  إلى  التوصل  يتم  ولم 
أي  إلى  األمــن  مجلس  إلى  دخــول  تذكرة  أو  سلطة  بإعطاء  تسمح  لن  المتحدة  الواليات 
دولة ال تسير في فلكها العام، وتخدم مصالحها. نقول هذا في ظل تقارب ألمانيا واليابان 
من  نابع  وهذا  األمن،  مجلس  عضوية  على  وحصولهما  األمريكي،  الرضا  على  للحصول 
دورهما الواضح في عجلة االقتصاد العالمي، وتقارب المصالح لكل من ألمانيا واليابان 
(الخمسة  وألمانيا   الكبر الدول  باجتماعات  ذلك  على  وندلل  األمريكية،  الواليات  مع 

زائد واحد)، التي تعقد لبتّ القرارات المهمة على هامش اجتماعات األمم المتحدة.
(٦٩) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٣٣ ـ ١٣٥.

(٧٠) أبو حسين، المصدر نفسه، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.
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من ناحية أخر، تؤكد الدول الكبر (أصحاب حق الفيتو) معارضتها لفكرة إلغاء 
حق  الفيتو، بالرغم من تراجع عدد مرات استخدامه في السنوات األخيرة، مقارنة بفترات 
حق  استخدام  إلــى  عمدت  المتحدة  الــواليــات  أن  إال  األممية،  المنظمة  عمر  مــن  سابقة 
الفيتو بشكل متكرر لمنع صدور قرارات تدين إسرائيل، كما هددت باستخدام الفيتو في 
مجلس األمن ضد منح عضوية غير كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة، في أيلول/

سبتمبر ٢٠١١.
األزمة  خالل  مــرات،  ثالث  مشتركاً  فيتواً  والصين  روسيا  استخدمت  المقابل،  في 
تحت  تــنــدرج  األســـد،  بشار   نظام  ضــد  جزائية  قـــرارات  صــدور  لمنع  ســوريــة،  فــي  القائمة 

الفصل السابع من الميثاق.

٣ ـ مقترحات اإلصالح في المجالين المالي واإلداري
أ ـ اإلصالح في المجال المالي

إلى  باإلضافة  الدولية،  الظروف  بحسب  المتحدة  لألمم  المالية  األوضــاع  تتذبذب 
وهذا  دائــم.  بشكل  فيها  األزمــات  تظهر  فتكاد  المنظمة؛  على   الكبر الــدول  رضــا   مــد
من  سيطرتها،  تحت  المتحدة  األمــم  على  اإلبقاء  في  المتحدة  الــواليــات  رغبة  إلــى  يعود 
خالل سياستها المالية، واإلبقاء على وجود خلل مالي بنيوي في موازنة األمم المتحدة. 
هنا  نــذكــرهــا  مختلفة،  جــوانــب  على  تنطوي  إصــالحــيــة  مطالب  الــصــدد،  هــذا  فــي  وتظهر 

باختصار، وهي(٧١):
إلى  تقسم  التمويل  فمصادر  اإلنــفــاق،  أوجــه  وتــداخــل  التمويل  مصادر  (١) تــعــدد 

ثالثة؛ هي:
● مساهمات األعضاء في الميزانية العادية، وتكون هذه المساهمات إلزامية.

إلزامية  مساهمات  وهــي  السالم،  حفظ  قــوات  نفقات  لتمويل  مالية  ● مساهمات 
. أيضاً

وهــي  اإلنــســانــيــة،  والـــمـــســـاعـــدات  الــتــنــمــيــة  ــرامـــج  وبـ خــطــط  لــتــمــويــل  ● مساهمات 
مساهمات طوعية.

(٧١) نبيل العربي، «تطوير األمم المتحدة وآفاق المستقبل،» في: عائشة راتب [وآخرون]، األمم المتحدة في 
ظل التحوالت الراهنة في النظام الدولي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٤)، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
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تمول  من  هي  فقط  دول  فعشر  المالية؛  األعباء  لتوزيع  ومعايير  أسس  (٢) تحديد 
الــدول  بعض  تحاول  هنا  ومــن  المتحدة.  األمــم  نفقات  إجمالي  من  بالمئة   ٩٠ من  أكثر 

ممارسة ضغوط على المنظمة، من خالل امتناعها عن تسديد حصصها المالية(٧٢).
مقترحات  أن  كما  عليها،  والرقابة  الميزانية  إعداد  أثناء  الشفافية  توافر  (٣) ضرورة 
من  المنظمة  وتمكين  سياسية،   وأخــر فنية  مسائل  تستهدف  المجال  هذا  في  اإلصــالح 

تمويل أنشطتها بشكل ذاتي.
ب ـ اإلصالح في المجال اإلداري

م أعداد العاملين، والمشكالت  يواجه الجهاز اإلداري لألمم المتحدة مشكلة تضخّ
إنجاز  تم  وقد  العامة.  لألمانة  اإلداري  التنظيم  قضية  وباألخص  بذلك،  المرتبطة  الفنية 
شكلية  جوانب  مجملها  في  تتجاوز  ال  لكنها  اإلداري،  المجال  في  اإلصــالحــات  بعض 
وإدارية، ال تؤثر في جوهر العمل في أجهزة األمم المتحدة، مثل خفض عدد الموظفين. 
وقد جاءت مقترحات اإلصالح في هذا الجانب، من خالل محاور ثالثة يمكن اختصارها 

كالتالي(٧٣):
(١) تقسيم المهام بين نواب األمين العام، وتولي كل منهم قيادة إدارات معينة.

تتمثل  وظيفية  قطاعات  إلــى  والكفاءات  اإلدارات  توزيع  إعــادة  على  (٢) العمل 
وشؤون  واالجتماعية،  االقتصادية  الشؤون  الدوليين،  واألمن   السلم  التالية:  بالمجاالت 

اإلغاثة اإلنسانية، باإلضافة إلى إدارة مستقلة تتولى األمور اإلدارية والمالية للموظفين.
صة،  المتخصّ الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمــم  بين  الجهود  تنسيق  (٣) إعـــادة 
والمنظمات اإلقليمية واألهلية، من خالل إعطاء دور لهذه المنظمات في الجهود الرامية 
صوغ  العالقة  وإعادة  األساسية،  مبادئها  على  القائمة  المتحدة،  األمم  أهداف  تحقيق  إلى 

صة. بين األمم المتحدة والوكاالت المتخصّ
وفي هذا الصدد، نختلف مع اآلراء المطالبة بضرورة تحويل المجلس االقتصادي 
واالجتماعي إلى جهاز يشابه مجلس األمن، من حيث التشكيل واتخاذ القرارات. ونعتبر 
تعديالت  وإدخــال  المتحدة،  األمم  إصالح  مهمة  من  البعد  كل  بعيدة  الخطوات  هذه  أن 

(٧٢) المصدر نفسه، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٧٣) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠.
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عــلــى أجــهــزتــهــا. فــالــمــقــتــرحــات اإلصــالحــيــة الــتــي نــطــالــب بــهــا يــجــب أن تــعــالــج الــقــضــايــا 
مقترحات  فإن   ،أخــر ناحية  ومن  فقط.  الشكل  وليس  المضمون،  ناحية  من  الجوهرية 
إصالح األمم المتحدة تستهدف خفض السيطرة األمريكية واإلمبريالية على منظمة األمم 

المتحدة، وليس العكس.

: مالمح الممارسة السياسية لألمم  رابعاً
المتحدة وأوجه النقد الموجهة إليها

الحلفاء  دول  نيات  تتكشف  بــدأت  أوزارهـــا،  الثانية  العالمية  الحرب   تضع  أن  قبل 
الــــدول الــغــربــيــة (الـــدول  سلطة  تــحــت  تــرضــخ  تـــزال  ال  كــانــت  الــتــي  الــــدول  تــجــاه  الــســيــئــة، 
حيث  والفاشية،  الهتلرية  النازية  ضد  الحرب  من  منتصرة  خرجت  والتي  االستعمارية)، 
مواجهة  في  الحلفاء،  دول  تديرها  كانت  التي  الــدول  تلك  في  الطاقات  بحشد  استعانت 
من  الجميل  ردّ  تنتظر  الفترة  تلك  في  العربية  الــدول  كانت  فقد  الــنــازي.  االستبداد  خطر 
وتقرير  المصير  الحرية  قواعد  بإرساء  نفسها  على  قطعتها  التي  بالوعود  ووفاءها  الحلفاء، 
إمكان  وزوال  النازية،  الدكتاتورية  خطر  من  حريتها  هي  استردّت  أن  بعد  كافة،  للشعوب 

وقوع العالم بأسره تحت نير االستبداد النازي.
الحديثة  األممية  المنظمة  على  منعقدة  تــزال  ال   الصغر والــدول  العرب  آمــال  كانت 
ميثاق  تضمنه  ما  أن  وخصوصاً  مصيرها،  تقرير  وحرية  استقالليتها،  منحها  في  التشكيل، 
هذه المنظمة (الذي وقّعت عليه خمسون دولة في مؤتمر  «سان فرانسيسكو» في حزيران/
يونيو ١٩٤٥)، من مبادئ وغايات، كان يمثل حلم كل شعب في نيل حريته، وتعزيز  حقوق 
بقوله: «لو  ذلك  عن  قلعجي  قــدري  عبّر  وقد  الشعوب.  لكل  األساسية  والحريات  اإلنسان 
جاؤوا  لما  الشعوب،  أحالم  لصياغة  اجتمعوا  ومونتسكيو  وفولتير  أن  حمورابي  وأفالطون 
بأفضل مما جاءت به مقدمة هذا الميثاق، تطميناً لكل عاشق للحرية ومكافح في سبيلها»(٧٤).
العالمي  « اإلعــالن  صدور  بعد  الدولية  المنظمة  تلك  في  اآلمــال  تلك  ازدادت  وقد 
إنسانية  غــايــات  مــن  اإلعـــالن  هــذا  تضمنه  ومــا   ،١٩٤٨ عــام  أواخـــر  فــي  اإلنــســان»  لحقوق 
عليها  وبنت  وأهــواءهــم،  األرض  فــي  المستضعفة  الشعوب  كــل  مشاعر  داعــبــت  سامية، 
(٧٤) قدري قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» في: قدري قلعجي، الكتاب الذي سبق الحدث: 
أميركا وغطرسة القوة (القاهرة: مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ١٥٧. وللمزيد، قارن بـ: ميثاق األمم 

المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.
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الطموحات  تلك  لكن  االستعمارية.  الحقبة  وإنهاء  الحرية  نيل  في  الوطنية،  طموحاتها 
نيات  وسوء  المنظمة،  على  الغربية  الهيمنة  بواقع  اصطدمت  حتى  طويالً،  تدم  لم  واآلمال 

الدول االستعمارية المسيطرة على تلك المنظمة العتيدة(٧٥).
الحقيقية  السياسية  الممارسة  فيها  تتكشف  محطة  أول  الفلسطينية  القضية  كانت 
لألمم المتحدة، التي تخدم فقط بشكل جلي أهداف ومصالح مؤسسيها. ففي ٢٩ تشرين 
فلسطين  تقسيم  قرار  على  المتحدة  لألمم  العامة  تت  الجمعية  صوّ  ،١٩٤٧ الثاني/نوفمبر 
دولي (القرار  الرقم  القدس تحت نظام  ووضع  عربية،   وأخر يهودية،  دولة  دولتين:  إلى 
حاول  وعندها  إسرائيل،  بدولة   ١٩٤٨ أيار/مايو  في  المنظمة  اعترفت  ثم  ومن   .((١٨١)
فكانت  حرب  حقهم،  في  المجحف  القرار  لهذا  ي  والتصدّ بالدهم،  عن  الدفاع  العرب 
األولى،  الجولة  في  العربية  للقوات  الغلبة  وكانت   ،(١٩٤٨ أيار/مايو   ١٥ (في  فلسطين 
نفسه،  الــعــام  مــن  حزيران/يونيو   ١١ فــي  القتال  بوقف  قـــراراً  األمــن  مجلس  أصــدر  حين 
التزم  وعندها  بالسالح.  النزاع  طرفي  إمــداد  المنظمة  في  األعضاء  الــدول  على  حظر  كما 
في  الغربية  وال  االشتراكية  الدول  تلتزم  لم  حين  في  العرب،  يخصّ  ما  في  بذلك  الجميع 
ما يتعلق باليهود، بل إن هذه الدول أمدتهم بالسالح والخبراء والمتطوعين. كما لم يكن 

لألمم المتحدة أي موقف جراء خرق الهدنة من قبل اليهود(٧٦).
من ناحية أخر، تبنّت األمم المتحدة توجه الدول الكبر االستعمارية في دعمها 
متجاوزة  للهدنة،  نقضها  بعد  احتلتها  التي  العربية  األراضـــي  على  إســرائــيــل  دولــة  لقيام 
وبدأ   .١٩٤٧ عام  الرقم (١٨١)  التقسيم  بحسب  قرار  إسرائيل،  لدولة  المرسومة  الحدود 
يزداد  معتقدين أنه ال بد من أن   ،المتحدة مرة أخر العرب يتوجهون بآمالهم نحو األمم 
عدد الدول األعضاء في المنظمة، وبخاصة الدول الصغيرة الحديثة االستقالل، وأن تلك 
موقفها  تفرض  وســوف  الحرة،  الــدول  من  نة  المكوّ األغلبية  موقف  ح  ترجّ سوف  الــدول 

على قرارات المنظمة(٧٧).
لم يكن العرب وقتها قد أدركوا بعد أثر حق  النقض (الفيتو) في القرارات السياسية 
زمــام  يملكون  مــن  هــم  الدائمين  وأعــضــاءه  األمــن  مجلس  وأن  المنظمة،  فــي  والمصيرية 

(٧٥) قلعجي، المصدر نفسه، ص ١٥٨ ـ ١٦١.
(٧٦) عبد العزيز محمد سرحان، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية: دراسة في قرارات األمم المتحدة والقانون 

الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٩)، ص ٣٦ ـ ٣٨.
(٧٧) قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» ص ١٦٠ ـ ١٦٢.
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الميثاق  خصّ  التي  الواسعة  التقديرية  السلطات  إلى  باإلضافة  التنفيذية،  والسلطة  األمور 
أمام  رت  تبخّ وأعضائها  العامة  على  الجمعية  المعقودة  آمالهم  وأن  بها،  األمــن  مجلس 
بما  اإلسرائيلي،  العربي   ـ  الــصــراع  لحلّ  ورؤيتهم   ،الكبر االستعمارية  الـــدول  هيمنة 
جعلوا  األممية  المنظمة  ميثاق  وضعوا  من  أن  وقتها  واتضح  الكبار.  مصالح  فقط  يخدم 
من  الجمعية العامة منبر تنفّس الدول الصغر من خالله عن مشاكلها وتطالب بحقوقها، 
التي   الصغر للدول  شكلي  إرضاء  مجرد  هو  العامة  للجمعية  الديمقراطي  التمثيل  وأن 

ظنّت أنها تحررت من سطوة وسلطة الدول االستعمارية.
الــدول  بين  دولــي  تـــوازن  إقــامــة  إلــى  هــدفــوا  المتحدة  األمــم  ميثاق  صــاغــوا  الــذيــن  إن 
مت  تزعّ التي   الكبر الدول  وهي  الدولي،  في  النظام  مؤثرة  بمراكز  تمتّعت  التي  العظمى 
التحالف الذي خرج منتصراً في الحرب  العالمية الثانية، وقد أعطوا لهذه الدول الخمس 
الخمس،  الــدول  هــذه   إحــد عليه  توافق  لم  إذا  األمــن،  مجلس  في  قــرار  أي  تعطيل  حق 
م في إصدار القرارات المهمة للمنظمة الدولية في مجال  األمر الذي يعطيها سلطة التحكّ
السياسة  ترسم  ومواقف  قــرارات  من  ذلــك  من  ينتج  ومــا  الدوليين،  واألمــن  السلم  حفظ 

الدولية، وتحدد معالم النظام العالمي ما بعد الحرب  العالمية الثانية.
في  الجدد  األعضاء  بقبول  يتعلق  ما  في  (الفيتو)  النقض  حق   خطورة  اتضحت  كما 
كعضو  دولــة  أي  لقبول  األمــن  مجلس  مــن  توصية  إلــى  يحتاج  والـــذي  الــدولــيــة،  المنظمة 
الصالحيات  مــن  وغــيــره  (الفيتو)  النقض  حــق  أعــاق  فقد  الــمــتــحــدة(٧٨).  األمــم  فــي  جديد 
عالمية  يهدد  ظلّ  كما  المتحدة،  األمم  عمل  األمن  لمجلس  الميثاق  منحها  التي  المطلقة 
المنظمة منذ إنشائها وحتى عام ١٩٥٥، حين تم قبول ست عشرة دولة؛ كأعضاء جدد في 
األمن،  مجلس  عمل  النقض (الفيتو)  حق  عطل  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  المتحدة.  األمم 
لجهة اتخاذ تدابير قمعية ضد الطرف المعتدي، في ما عدا المسألة الكورية الشمالية (عام 

يّب السوفيات عن جلسة مجلس األمن التي اتخذ فيها القرار(٧٩). ١٩٥٠)، حيث تغَ
يخطوها  خطوة  كل  يعي  وقتها  األمريكي « روزفلت»  الرئيس  كان  آخر،  صعيد  على 
المتحدة،  األمـــم  إنــشــاء  إلــى  عــمــدت  المتحدة  فــالــواليــات  المتحدة،  األمـــم  إنــشــاء  باتجاه 
الكتلة  تعرقل  كذلك  الغربية،  للكتلة  موالية  أنها   ير دولة  أي  انضمام  يعارض  السوفياتي  االتحاد  (٧٨) كــان 
الفيتو،  استخدام  خــالل  مــن  ذلــك  االشــتــراكــي،  للمعسكر  موالية  دولــة  أي  قبول  المتحدة  الــواليــات  بزعامة  الغربية 
والخاصة  الثاني،  الفصل  من   (٦) ـ   (٣) المواد  انظر  للمزيد،  إسرائيل.  عضوية  قبول  على  الطرفين  توافق  باستثناء 

بعضوية األمم المتحدة، في: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٧.
(٧٩) قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» ص ١٦٤.
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جت الواليات  يحدوها األمل بأن تصبح بمثابة حكومة عالمية أو برلمان عالمي. وقد روّ
تستطيع  المنظمة  أن  واعتقدت  حينه،  في  الشعوب  بها  أُعجبت  التي  الفكرة  لهذه  المتحدة 
أن  الطبيعي  من  وبدا  أصيلة،  السالم  بفكرة  اإليمان  كان  طالما  العالمي،  تحقق  السالم  أن 
ومشجعاً  رائعاً  بدا  المنظمة  ميثاق  أن  البعض   ير المقابل،  في  عملها.  المنظمة  هذه  تبدأ 
الريبة،  من  الكثير  فيه  يجد  عشر (١١١)،  واألحد  المئة  بنوده  في  المتمعّن  لكن  للجميع، 
ظات، «وربما كانت اإلطالة في بنود الميثاق مقصودة لستر  أو على األقل الكثير من التحفّ

القيود التي رتّبها الميثاق على السيادة القومية»(٨٠).
لــقــد تـــمّ لــقــاء الــــدول الــثــالث، أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا واالتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، فــي  مؤتمر 
التي  األسس  ووضع  الدولية،  المنظمة  إقامة  الستكمال   ١٩٤٥ شباط/فبراير  في  «يالطا» 
تفاصيل  على  االتفاق  إلى  باإلضافة  األمــن،  مجلس  في  (الفيتو)  النقض  حق   عليها  يقوم 
براغماتياً  طابعاً  االتــفــاق  هــذا  أخــذ  حيث  الــمــحــور،  دول  على  القضاء  وخطط  الــحــرب، 
لمصالح  تبعاً  وذلــك  المنشود،  العالمي  والسالم  الحرب  لتفاصيل  تناوله  في  باألساس، 
القطبين  بين  الصراع  الحقاً  شلّ  حيث  السوفياتي،  واالتحاد  أمريكا  العظميين،  القوتين 

المتناحرين عمل األمم المتحدة(٨١).
لم يكن « روزفلت» يغفل أوجه النقد الموجهة إليه، لكنه أصرّ على أن تكون األمم 
عليها  قامت  التي  والمبادئ  األســس  بنفسه  هو  صــاغ  حيث  العالم،  إلــى  هديته  المتحدة 
الدب  وضع  أنه  معتبراً  األول،  المقام  في  عينيه  نصب  بالده  مصالح  يضع  وهو  المنظمة، 

الروسي في مواجهة أوروبا، وهو بذلك يضمن خضوعهم للتبعية األمريكية(٨٢).
بمؤتمر  بـــدءاً  المتحدة)،  (األمـــم  الدولية  المنظمة  إلنــشــاء  قــدمــاً  «روزفــلــت»  مضى 
حيث  « تــشــرشــل»،  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وبين  بينه  واشنطن  فــي  أوكـــس»  «دمــبــارتــون 
طرح روزفلت النقاط الثماني التي اعتبرت في ما بعد األساس في ميثاق األمم المتحدة، 
وقد سلّم تشرشل بهذه النقاط التي تضمنت أهدافاً وغايات داعب بها  روزفلت الشعوب 
وقد  دولــة،   ٢٦ التصريح  هــذا  وقعت  وفعالً  العالمي.  والــســالم  االستقرار  إلــى  فة  المتلهّ
وا التوقيع عليه في  واصل األمريكيون (أصحاب األرض والرؤية) صياغة الميثاق، وأصرّ
 ،(١٩٨٦ مدبولي،  مكتبة  (القاهرة:  الدولية  السياسة  في  دراســة  والعالم:  أمريكا  النجار،  فــوزي  (٨٠) حسين 

ص ٢٣١ ـ ٢٣٣.
(٨١) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٦٦ و٦٩.

(٨٢) الراجحي، حول نظرية حق االعتراض في مجلس األمن الدولي، ص ٦٠.
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أن  على  فرانسيسكو»،  «سان  في  المنظمة  قيام  بخصوص  اجتماع  أول  وجعل  واشنطن، 
تكون «نيويورك» مقراً دائما لها؛ فذلك كان يمثل مغز بالغ األهمية لد األمريكيين(٨٣).

المنظمة  يميّز  الــذي  الجديد  الشكل  بمثابة  األمــن  لمجلس  «روزفلت»  رؤيــة  كانت 
مجلس  أعضاء  صالحيات  أن  اعتبر  حيث  األمــم،  عصبة  من  المتحدة)  (األمــم  الجديدة 
األمن تقابل االعتراف من قبل الدول الكبر بحق الدول الصغيرة بعضويتها في  الجمعية 

العامة، ونيلها االستقالل والمساواة التامة في التصويت.
وهي  الــدولــيــيــن،  واألمـــن  السلم  حفظ  لجهة  المتحدة  األمـــم  قـــدرة  أن  هنا  واضـــح 
المعتدي  كان  إذا  خصوصاً  مشلولة،  باتت  األممية،  المنظمة  إنشاء  لفكرة  األولــى  الغاية 
يتمتع بحماية إحد الدول الكبر، «مما يؤكد أن الفيتو قد نسف مبادئ األمم المتحدة 
منها  دولــة  كل  جعل   الكبر الخمس  للدول  الممنوح  االمتياز  هذا  وأن  األســاســيــة»(٨٤)، 
في  المساواة  متجاهلين  مجتمعين،  المنظمة  في  األعضاء  الدول  كل  على  رؤيتها  تفرض 
الناحية  مــن  أمــا  النظرية.  الناحية  مــن  المنظمة  فــي  األعــضــاء  كــل  بها  يتمتع  التي  الحقوق 
الخمس  الدول  انتصار  س  كرّ المتحدة  األمم  في  به  المعمول  النظام  أن  فيتضح  العملية، 

المتحالفة، وجعلها وصية على العالم بأسره.
نخلص مما سبق إلى حقيقة تعامل الدول الكبر، وعلى رأسها الواليات المتحدة، 
مع المنظمة وميثاقها من موقع المهيمن، من دون أي اعتبار لحقوق اآلخرين، وحرمانهم 
كمقياس  العدل  اعتمد  طالما  الغرض،  لهذا  أصــالً  أُنشئت  التي  الدولية  المنظمة  حماية 
األممية،  المنظمة  عمل  لتعطيل  أداة  مجرد  إلى  ول « الفيتو»  وتَحَ العظمى،  الدول  لمصالح 
الوطني.  ونضالها  الشعوب  حقوق  دعــم  فــي  بــدورهــا  القيام  عــن  وثنيها  ميثاقها،  وخــرق 
تساوي  ال  قراراتها  وأن  المتحدة،  األمــم  وفــاة  عن  ث  تتحدّ التي  اآلراء  من  الكثير  فهناك 
الحبر الذي تكتب به، وذلك بسبب الهيمنة األمريكية على المنظمة، ومن ثم على  النظام 

الدولي بأسره.
اإلدارة  وآليات  المتحدة،  األمم  على  األمريكية  الهيمنة  دراسة  أهمية  تأتي  ثم  ومن 
تفصيالً  ذلك  نتناول  سوف  كما  الدولية،  المنظمة  قرارات  تطويع  في  وأساليبها  األمريكية 

في الفصل الثالث من هذا الكتاب.
(٨٣) النجار، أمريكا والعالم: دراسة في السياسة الدولية، ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣.

(٨٤) قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» ص ١٦٦.



ثا ل ا ا
آليات اإلدارة األمريكية وأساليبها في 

تطويع قرارات األمم المتحدة
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تمهيد
كانت الواليات المتحدة تعي تماماً ما تريده من وراء إنشاء األمم المتحدة، واتضح 
إنشاء  لمسيرة  فالمتتبع  المنظمة،  إنــشــاء  خــالل  أدتـــه  الــتــي  والـــدور  جهودها  خــالل  ذلــك 
 القو ميزان  على  بظاللها  ألقت  المستقرة  غير  الدولية  األوضاع  أن  يدرك  المتحدة  األمم 
العليا  الكلمة  المتحدة  للواليات  كان  فقد  بوضوح،  المتحدة  الواليات  لصالح  الدولية، 

خالل المشاورات التي جرت بين الدول الكبر إلنشاء المنظمة.
المتعلقة  والجوهرية  األساسية  المقترحات  وضــع  مــن  هــي  األمــريــكــيــة(١)  فـــاإلدارة 
األمريكية  والمصالح  الغايات  مع  تماماً  تتماشى  والتي  الجديد،  الدولي  التنظيم  بتصميم 
مطلباً   الكبر للدول  الفيتو  حق  إقرار  كان  كما  العسكري،  قها  تفوّ إلى  فيها  استندت  التي 
تكن  لم  حين  في  لتمريره،   األخــر الــدول  على  سياسياً  إرهاباً  استخدمت  وقد  أمريكياً، 
بوادر  اتضحت  وبذلك  االستراتيجية.  وأهدافها  مصالحها   سو  تر المتحدة  الواليات 

الهيمنة األمريكية على المنظمة األممية منذ البداية.
ومصالحها،  رغباتها  بتحقيق  المتحدة  األمــم  نجاح  المتحدة  الواليات  ربطت  فقد 
يغلق  فلم  الجديد،  العالم  بها  تقنع  أن  تحاول  واهــيــة،  وتفسيرات  مــبــررات  تحت  وذلــك 
على  العملية  ومنطلقاتها  البراغماتية  المتحدة  الواليات  سيطرة  أمام  الباب  المنظمة  ميثاق 

المنظمة.
األساسي  الهدف  هو  الدوليين  واألمن   السلم  وإقرار  الدولية  الصراعات  فضّ  وكان 
كون  الدولي،  بالصراع  الهدف  هذا  ارتبط  ثم  ومن  المتحدة،  األمم  أجله  من  أُنشئت  الذي 
(١) يستخدم مصطلح «اإلدارة األمريكية» بشكل متوازٍ مع مصطلح «الحكومة األمريكية»؛ بحيث يظهر وكأن 
تلك الحكومة تضطلع بمهمة إدارة العالم، وذلك من منظور فوقي في التعامل مع القضايا الدولية، كما يدل مصطلح 
فصول  خــالل  لنا  اتضحت  كما  األمريكية؛  الهيمنة  سياسة  يميزان  اللذين  والتعالي  السطوة  على  األمريكية  اإلدارة 

الدراسة.
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في  تنظر  التي  السياسي)،  (المطبخ  الــدولــيــة  اإلرادة  عــن  تعبّر  أصبحت  المتحدة  األمــم 
هذا  في  واسعة  تقديرية  بسلطات  األمن  مجلس  يضطلع  حيث  الدولية،  الصراعات  فضّ 
في  المتحدة  األمــم  االبــن  بوش  الرئيس  عهد  في  المتحدة  الواليات  استخدمت  الصدد. 
أيلول/ من  عشر  الحادي  أحداث   عقب  وذلك  األمريكية،  السياسة  تخدم  قرارات  تمرير 

حيوي  دور  أي  وإنــكــار،  بــل  تحجيم،  على  عملت  أن  بعدها  لبثت  ومــا   ،٢٠٠١ سبتمبر 
للمنظمة األممية. كما أصابت الهيمنة األمريكية بالضرورة المنظمات اإلقليمية المرتبطة 

بهيئة األمم المتحدة.
السيطرة  وكيفية  األمن،  مجلس  مع  التعامل  في  األمريكية  االستراتيجية  تباينت  لقد 
للتغيّرات  وتبعاً  العالمي،  السياسي  للمناخ  تبعاً  مختلفة،  بوسائل  قراراته  وتطويع  عليه، 

التي طرأت على المسرح الدولي، وتحديداً أثناء  الحرب الباردة وبعدها.
أساسيتين  بمرحلتين  مرّ  حيث  الدولية»  مفهوم «الشرعية  على  واضح  تغير  طرأ  فقد 
التوافقية»  الدولية  «الشرعية  مرحلة  هي  األولى  المرحلة  هما:  الباردة،  انتهاء  الحرب  بعد 
عام  الــعــراق  احــتــالل  وحتى  الثانية)،  الخليج   أزمــة  (خــالل   ١٩٩٠ عــام  منذ  امــتــدت  التي 
بقدر  العراقية،  األزمة  إزاء  وتحديداً  الفترة،  تلك  في  األمن  مجلس  اتصف  حيث   ،٢٠٠٣
كبير من الفعالية. أما المرحلة الثانية، فهي ما أطلق عليها مرحلة «الشرعية الدولية المستندة 
إلى القوة»، مع أننا ننفي صفة الشرعية عن تلك المرحلة؛ فقد تميّزت باالستخدام الكثيف 
للقوة العسكرية من دون أي مبرر شرعي لذلك، وتم اختزال الشرعية الدولية واستبدالها 
 ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  هجمات   إثر  في  بدأت  التي  األمريكية  باإلرادة  المرحلة  تلك  في 
بإصدار  الفترة  هذه  في  األمن  مجلس  أداء  وتميز  اإلرهاب.  على  الحرب  أمريكا   وإعالن 
عام  لبنان  على  إسرائيل   حرب  أثناء   أخر وقرارات  العراقية،  باألزمة  الخاصة  القرارات 
٢٠٠٦ أو بعدها، بينما حال الفيتو األمريكي دون صدور أي قرار من مجلس األمن يدين 

الممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.
ففي كلتا المرحلتين، لم تقصد الواليات المتحدة خالل تعاملها مع األمم المتحدة 
كما  بحت.  براغماتي  منظور  من  مصالحها،  تحقيق   سو األمن  مجلس  على  وسيطرتها 
فمن  واألمن  الدوليين؛  السلم  حفظ  بحجة  اإلنساني،  التدخل  حق   استغالل  إلى  عمدت 
الممكن أن يقوم هذا التدخل خارج إطار األمم المتحدة، أو من خالل توسيع صالحيات 
الــواليــات  عــي  تــدّ كما  اإلنــســان،  حقوق  لصون   اإلنساني  التدخل  بهدف  األمـــن،  مجلس 

المتحدة.
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األمريكية  اإلدارة  تدير  كيف  التالي:  التساؤل  عن  اإلجابة  الفصل  هذا  في  ونحاول 
قرارات  لتطويع  آلياتها  هي  وما  المتحدة؟  األمم  على  هيمنتها  خالل  من  الدولي،   الصراع 

األمم المتحدة ؟ وما مد نجاح تلك اآلليات؟

أوالً: التفسيرات  البراغماتية األمريكية 
لغايات األمم المتحدة وقراراتها

مراحل  خالل  النظير،  منقطع  جهداً  وبذلت  رئيسياً،  دوراً  المتحدة  الواليات  أدت 
تريد  الذي  والشكل  المنظمة،  تلك  من  تريده  ما  تماماً  تعي  وكانت  المتحدة،  األمم  إنشاء 
أثناء  المتحدة  األمم  إنشاء  فكرة  لظهور  فالمتتبّع  المرتقب.  الدولي  التنظيم  عليه  يكون  أن 
بشكل  انعكست  المستقرة  غير  الدولية  األوضـــاع  أن  يــدرك  الــثــانــيــة(٢)،  العالمية  الــحــرب 
والــتــي  المنظمة،  تبنّتها  الــتــي  والــنــظــريــة  الــمــوضــوعــيــة  والــمــبــادئ  األهــــداف  عــلــى  أســاســي 
لم  ذلك  لكن  الحرب،  أثناء  الدوليين،  واألمن   السلم  حفظ  فكرة  على  باألساس  ارتكزت 
يمنع ميزان القو الدولية من أن يلقي بظالله ـ لمصلحة الواليات المتحدة ـ على البناء 

الهيكلي للمنظمة وصالحياتها(٣).
بين  جـــرت  الــتــي  الــمــشــاورات  خـــالل  العليا  الكلمة  الــمــتــحــدة  لــلــواليــات  كـــان  فــقــد 
المقترحات  وضع  من  هي  األمريكية  الخارجية  فــوزارة  المنظمة،  إلنشاء   الكبر الــدول 
يخصّ  ما  في  وتحديداً  الجديد،  الدولي  التنظيم  بتصميم  المتعلقة  والجوهرية  األساسية 
الرؤية  نطاق  عن  تصميمه  يخرج  لم  والــذي  فعالية،  واألكــثــر  للمنظمة  التنفيذي  الجهاز 
المجلس  أعضاء  تحديد  تم  حيث  العسكري،  تفوقها  إلــى  فيها  استندت  التي  األمريكية 
الدول  لتلك  الفيتو  حق   إقرار  كان  كما  شديد،  أمريكي  برضا  الواسعة  التقديرية  وسلطاته 
تكن  لم  حين  في  لتمريره،   األخر الدول  على  سياسياً  إرهاباً  استخدمت  أمريكياً،  مطلباً 

الواليات المتحدة تر سو مصالحها وأهدافها االستراتيجية(٤).
(٢) عرض الباحث في الفصل الثاني من الدراسة «الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء هيئة األمم المتحدة»، 
الراجحي،  العالم  محمد  انظر:  تحليلي،  تاريخي  منظور  من  المتحدة،  األمــم  إنشاء  ظــروف  تتبع  حول  وللمزيد 
وما   ٥٤ ص   ،(١٩٩٠ الــجــديــدة،  الثقافة  دار  (الــقــاهــرة:  الــدولــي  األمــن  مجلس  فــي  االعــتــراض  حــق  نظرية  حــول 

بعدها.
المصرية  المكتبة  (اإلسكندرية:  الدولية  الشرعية  فرض  في  القوة  استخدام  يونس،  أبو  المنعم  عبد  (٣) ماهر 

للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٢٧٩.
(٤) الراجحي، المصدر نفسه، ص ٦١ ـ ٦٣ و٩٠.
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الدولية،  األممية  المنظمة  إنشاء  وراء  من  المتحدة  الواليات  غايات  ندرك  هنا  ومن 
إلى  فيه  خــرجــت  الـــذي  وبالشكل  بالتحديد،  الــفــتــرة  تلك  فــي  إقامتها  فــي  واالســتــعــجــال 
ومصالحها،  رغباتها  بتحقيق  المتحدة  األمم  نجاح  المتحدة  الواليات  ربطت  فقد  العالم، 
واهية،  وتفسيرات  مــبــررات  تحت  وذلــك   ،األخـــر  الكبر الـــدول  مصالح  مــراعــاة  مــع 
المنظمة  ميثاق  نصوص  في  ذلك  وظهر  الحرب،  بعد  العالم  شعوب  بها  تقنع  أن  تحاول 
على  العملية  ومنطلقاتها  البراغماتية  المتحدة  الواليات  سيطرة  أمام  الباب  يغلق  لم  الذي 

المنظمة.
سياساتها  تبرير  في  ومبادئها  المتحدة  األمم  غايات  على  تعتمد  المتحدة  فالواليات 
ما  في  وبخاصة  األهـــداف،  لتلك  براغماتية  تفسيرات  إلــى  ذلــك  في  وتستند  المتناقضة، 
 ،أخــر وأهــدافــاً  مــبــادئ  الحائط  بعرض  ضــاربــة  واألمـــن  الدوليين،  السلم  بحفظ  يتعلق 
في  األعضاء  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  كمبدأ  المنظمة،  ميثاق  تضمنها 

األمم المتحدة.

ها ميثاق األمم المتحدة ١ ـ القراءة األمريكية للصالحيات التي أقرّ
د المادة الرقم (٥١) من ميثاق األمم المتحدة(٥) على الحق الطبيعي للدول في  تشدّ
ضد  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  الصالحية  األمن  مجلس  ل  تخوّ كما  أنفسها،  عن  الدفاع 
العقوبات  كاستخدام  بالتدريج،  اإلجـــراءات  هذه  وتكون  الدولي،  السلم  تهدد  دولــة  أي 
ى « الدبلوماسية القسرية»(٦)، وصوالً إلى استخدام القوة العسكرية  االقتصادية، في ما يسمّ

في نهاية المطاف، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
(نيويورك:  الدولية  العدل  لمحكمة  األساسي  والنظام  المتحدة  األمــم  ميثاق  من:   (٥١) المادة  نصّ  (٥) انظر 

إصدار األمم المتحدة، [د. ت.])، ص ٢٠.
(٦) في هذا الصدد ابتدعت الواليات المتحدة ما يسمى «العقوبات الذكية»، التي تعتبر أحد أنماط العقوبات 
الحصار  إثـــر  فــي  تــتّــصــف بــعــدم الــشــرعــيــة  فشلها، وأصــبــحــت  أن أثــبــتــت الــعــقــوبــات الــشــامــلــة  بــعــد  ذلـــك  االقــتــصــاديــة، 
عة. لذلك لجأت إلى تطبيق صيغة جديدة من  ه من مآسٍ إنسانية مروّ زَ ضَ على العراق، وما أَفرَ االقتصادي الذي فُرِ
الشاملة.  العقوبات  بفرض  ترتبط  التي  األخالقية  لإلشكاليات  تالفياً  وذلــك  الذكية،  بالعقوبات  يت  سمّ العقوبات، 
الدولة  أرصدة  تجميد  أمثلتها:  ومن  المستهدفة،  الفئات  مصالح  بحسب  الفرز  نموذج  على  الذكية  العقوبات  وتقوم 
إلى  تستند  التي  اإلجــراءات  من  وغيرها  إليها،  العسكرية  المعدات  تصدير  وحظر  األجنبية،  البنوك  في  ومؤسساتها 
مفهوم «الدبلوماسية القسرية»، التي تقوم على التهديد بفرض أشدّ العقوبات على الدولة المستهدفة، مع االحتفاظ 
ها. وقد تمّ استخدام هذا النمط من العقوبات ضدّ ليبيا وإيران وغيرها من الدول.  بحقّ استخدام القوة العسكرية ضدّ
واألبحاث،  الــدراســات  نتائج  على  نظرة  الدولية:  السياسة  في  العقوبات  رودولـــف،  بيتر  انظر:  التوضيح  من  لمزيد 
االستراتيجية،  والــبــحــوث  لــلــدراســات  اإلمــــارات  مــركــز  (دبـــي:   ٦٥ عالمية؛  دراســــات  عــلــي،  عــبــاس  عــدنــان  ترجمة 

٢٠٠٧)، ص ٢٦ و٣٢ ـ ٣٣.
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وسلوكها  مواقفها  تبرير  على  دائــمــاً  المتحدة  الــواليــات  تعمل  نفسه،  السياق  وفــي 
السياسي والعسكري تجاه أي قضية دولية، وهي توهم العالم بأنها تلتزم بمبادئ وأهداف 
المشروع  الدفاع  حق  فيها  بما  األسس،  هذه  تبنّى  الذي  الدولي  المتحدة  والمجتمع  األمم 
تستغل  بذلك  وهي  المتحدة،  األمــم  ميثاق  من   (٥١) الرقم  المادة  في  الــوارد  النفس  عن 

هذا الحق أحسن استغالل مع تغيير بسيط في تفسير هذه المادة.
من   (٥١) الــرقــم  لــلــمــادة  الــبــراغــمــاتــي  تفسيرها  خـــالل  ومـــن  الــمــتــحــدة،  فــالــواليــات 
حقها  المتحدة  للواليات  يبرر  الغربي،  الفقه  من  ه  توجّ إلى  تستند  المتحدة،  األمم  ميثاق 
انتقلت  بحيث  للمادة،  واسع  تفسير  خالل  من  لكن  النفس،  عن  الدفاع  حق  ممارسة  في 
عن  االستباقي  أو  الوقائي  الدفاع  حق  إلى  النفس  عن  الدفاع  حق  من  المتحدة  الواليات 
النفس، األمر الذي يظهر أن التفسير األمريكي جافى المفهوم الحقيقي لهذا المبدأ فعالً، 
وأصابه في مقتل، ألن التحالف الدولي الذي أقيم لتحرير الكويت بناءً على القرار الرقم 
آلية  ووفق  المتحدة،  األمم  إطار  خارج  جاء   ،(٥١) الرقم  المادة  لنصّ  وتطبيقاً   ،(٦٧٨)
مت الواليات المتحدة التحالف  خاصة، ومستحدثة في تاريخ التنظيم الدولي، حيث تزعّ
هذا  وفي  األمن(٧).  مجلس  إلى  الرجوع  دون  من  حتى  للعمل،  صالحية  وأعطته  الدولي، 
هذا  النفس  عــن  الــدفــاع  حــق  لمبدأ  ضت  تعرّ التي  الفقهية  اآلراء  أغلبية  رفضت  الــصــدد، 

التفسير.
بهذا  النفس  عن  الدفاع  لحق  األمريكي  البراغماتي  التفسير  فإن   ،أخــر ناحية  من 
المتحدة  األمــم  ميثاق  مــن  األساسية  الــمــواد  مــع  وســافــر  واضــح  بشكل  يتناقض  المعنى، 
التدخل  عدم  مبدأ  إلى  باإلضافة  الدولية،  العالقات  في  القوة  استخدام  كتحريم  ومبادئها، 
الميثاق.  في  عليها  المنصوص  المواد  من  وغيرها  األعضاء،  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
وتهدف الواليات المتحدة هنا إلى تبرير الحروب  االستباقية أو الوقائية، مبتعدة تماماً عن 

نصوص ميثاق األمم المتحدة التي كانت هي الطرف الرئيسي في صياغتها.
أما بالنسبة إلى التفسير األمريكي لتدابير « األمن الجماعي»، فهي تر في المادتين 
 ،لها القيام بإجراءات قمعية ضد الدول األخر الرقمين (٤١) و(٤٢) من الميثاق ما يخوّ
مها، أو منفردة إذا لزم األمر، مثلما فعلت  وتقوم بذلك من خالل تحالفات عسكرية تتزعّ
إلى  ذلــك  فــي  المتحدة  الــواليــات  وتستند  والـــعـــراق.  وأفــغــانــســتــان،  كــوبــا،  فــي  حربها  فــي 
المعرفة؛  عالم   ،١٩٤٥ منذ  الدولي  التنظيم  تطور  في  دراسة  قرن:  نصف  في  المتحدة  األمم  نافعة،  (٧) حسن 

٢٠٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٥)، ص ٣١٣.
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وهي  الــمــادتــان،  هاتان  عليه  ت  نصّ الــذي  الجماعي  األمــن  لتدابير  تفسيراتها  البراغماتية 
األمن  لتحقيق  األمن  مجلس  يقررها  التي  العسكرية  وغير  العسكرية  واإلجراءات  التدابير 

الجماعي ألعضاء األمم المتحدة، والعمل على منع العدوان وقمع الدولة المعتدية(٨).
في  الــــواردة  الــمــواد  لبعض  براغماتية  تفسيرات  المتحدة  الــواليــات  أعــطــت  وهــنــا 
تصطنعها  بمفاهيم  التفسيرات  تلك  تخلط  نفسه،  الوقت  في  المتحدة، (وهي  األمم  ميثاق 
مبدأ  من  متخذة   ،(األخـــر الــدول  مع  عالقاتها  خــالل  التعسفية،  سياساتها  لتحقيق  هي 
مع  أصــالً  يتعارض  وهــو  العدوانية،  لممارستها  أساساً  ابتدعته  الــذي  الوقائية»  «الحرب 

ه المادة الرقم (٥١) من الميثاق. مشروعية الدفاع عن النفس الذي تقرّ
لتبرير  الميثاق  من   (٥١) الرقم  المادة  تستغلّ  المتحدة  الواليات  إن  يقول  والواقع 
األمــن  مجلس  أعــضــاء  باقي  معها  تــوافــق  مــا  إذا  أعــدائــهــا،  ضــد  العسكرية  الــقــوة  استخدام 
الدائمين، وإذا لم تستصدر قراراً يلبّي رغبتها، فهي ال تعطي حينها أي دور لألمم المتحدة، 
تلك  فــي  طــرفــاً  المتحدة  الــواليــات  تكون  عندما  خصوصاً  الــدولــيــة،  الــصــراعــات  حــل  فــي 
كانت  عندما  ذلك  عن  «مادلين  أولبرايت»  عبّرت  فقد  ذلك،  تخفي  ال  وهي  الصراعات، 
تشغل منصب المندوب الدائم للواليات المتحدة في األمم المتحدة (١٩٩٣ ـ ١٩٩٧)، 
 تر عندما  أحادية  وبطريقة  تستطيع،  عندما  المتعددة  األطراف  بمبدأ  تتعامل  أمريكا  بأن 
الشرق  منطقة  أن   نر «إننا   :(١٩٩٠ عام  الخليج  أزمة   بداية  (مع  وقالت   . ضرورياً ذلك 
بأن  وقتها،  أنــان»(٩)  «كوفي  طالبت  كما  القومية»،  لمصالحنا  حيوية  أهمية  ذات  األوســط 

يكون االتفاق مع العراق متوافقاً مع مصالح أمريكا القومية(١٠).
العراق  وقّعه  الذي  االتفاق  أن  األمريكي « كلينتون»  الرئيس  اعتبر   ،أخر ناحية  من 
له  تصريح  بمثابة  هو  األزمة،  بشأن  المتحدة)  لألمم  األسبق  العام  كوفي  أنان (األمين  مع 
ولم  أنان،  مع  الموقّع  االتفاق  باإلجماع  وقتها  أيّد  األمن  مجلس  أن  من  بالرغم  بالعمل، 
التزام  عــدم  حــال  في  القوة  باستخدام  لهما  بالسماح  ولــنــدن،  واشنطن  لمطلب  يستجب 
وقتها  صــرح  حيث  تماماً،  مختلفة  لالتفاق  واشنطن  قــراءة  جــاءت  فقد  باالتفاق.  العراق 
العربي،  الفكر  دار  (القاهرة:  المتحدة  األمــم  العامة:  النظرية  في  الدولي  التنظيم  العناني،  محمد  (٨) إبراهيم 

١٩٧٥)، ص ١٨٨.
خلفاً  و٢٠٠٦)   ١٩٩٧) لفترتين  المتحدة  لألمم  السابع  الــعــام  األمــيــن  منصب  ــلَ  ــغَ شَ  ،١٩٣٨ عــام  ــدَ  ــ (٩) ولِ

لبطرس غالي، بعد أن عارضت أمريكا التجديد له في المنصب، وقد خلف أنان في المنصب بان كي مون.
دار  األمريكية (القاهرة:  الهيمنة  زمن  في  الدولية  المنظمات  أزمة  المتحدة:  األمم  وفاة  الالوندي،  (١٠) سعيد 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٢٧.
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العراق  مع  الموقّع  االتفاق  أن  ريتشاردسون»  « بيل  المتحدة  األمم  في  األمريكي  السفير 
حقها  المتحدة  لــلــواليــات  ويحفظ  الــعــراق،  ضــد  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  مــن  يمنع  ال 

.(١١) المشروع في ضرب بغداد عندما تر ذلك مناسباً
هكذا، أفصحت الواليات المتحدة، ومعها بريطانيا، عن موقفها الصارم من احتالل 
تحظى  التي  األهمية  إلى  ونظراً  له.  الممنوحة  للحدود  العراق  وتجاوز  للكويت،  العراق 
بها المنطقة، وخصوصاً موارد الطاقة التي تعمل الواليات المتحدة على استمرار سيطرتها 
عليها، فقد استنكرت الزعامة السياسية بشدة ضم  صدام حسين للكويت، كما بدأ الحديث 
حينها عن «نظام عالمي جديد» يقوم على السالم والعدالة. فقد صرح « جيمس بيكر» وزير 
في  التحول  لحظات  من  نادرة  لحظة  نعيش  «إننا   : قائالً حينها  المتحدة  الواليات  خارجية 
المتحدة  األمم  هي  وها   ... بالخير  يبشر  عصر  وبدأ  انتهت،  قد  الباردة  التاريخ،  فالحرب 
األمم  لميثاق  العليا  والمثل  فعالية.  أكثر  منظمة  الركود،  طويلة من  فترة  بعد  أصبحت  قد 
أفضل  بعالم  الحلم  يحطم  حسين  صدام  عدوان  إن  ملموسة...  حقائق  أصبحت  المتحدة 
في أعقاب الحرب الباردة. في الثالثينيات جرت مهادنة المعتدين، أما في التسعينيات فقد 

أوضح رئيس الجمهورية موقفنا بجالء: إن هذا العدوان لن يهادن»(١٢).
الدولي،  القانون  ألحكام  العراق  خرق  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  استغلّت  فقد 
عبر  العسكرية،  أعمالها  على  شرعية  إضــفــاء  أجــل  مــن  وذلــك  الكويت،  لــدولــة  باحتالله 

استصدار القرار  الرقم (٦٧٨) من مجلس األمن.
بتفويض  الــخــاص   (٦٧٨) الــرقــم  الــقــرار  على  التصويت  عــن  فامتنعت  الصين،  أمــا 
األمن  مجلس  عن  نيابة  العراق،  ضد  قمعية  أعمال  باتخاذ  وحلفائها  المتحدة  الواليات 
واألمم المتحدة، وإجبار العراق على تنفيذ القرار  الرقم (٦٦٠) لسنة ١٩٩٠، الصادر عن 
مجلس األمن، وما تبعه من قرارات ذات صلة، كما لم تشارك الصين واالتحاد السوفياتي 
في  األعضاء  الدول  مع  بالتشاور  يتخذ  لم  القرار  أن  أي  العراق،  لضرب  عسكرية  بقوات 
لم  القمعية  اإلجـــراءات  أن  بمعنى  األمـــن(١٣)،  مجلس  أعضاء  كل  مع  أو  المتحدة،  األمــم 

(١١) المصدر نفسه، ص ٢٧ ـ ٢٨.
نعوم  عن:  نقالً   ،١٩٩٠/١٠/٢٩ في  الدولية  للشؤون  أنجلوس  لوس  مجلس  في  بيكر  جيمس  (١٢) خطاب 
 ،(١٩٩٢ العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  والديمقراطية (بيروت:  المتحدة  الواليات  الديمقراطية:  إعاقة  شومسكي، 

ص ٢٠٨.
حالة  دراسة  الدوليين:  واألمن  السلم  إقرار  في  المتحدة  األمم  دور  في:  الرقم (٦٧٨)  القرار  نص  (١٣) راجــع 

الكويت والعراق (الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، ١٩٩٥)، ص ١٣٠ وما بعدها.
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تتخذ بشكل جماعي، بحسب  المادة الرقم (١٠٦) من ميثاق المنظمة الدولية، بالرغم من 
الثاني/ كانون   ١٧ في  العراق،  ضد  العسكري  التحالف  في  الدول  من  كبير  عدد  مشاركة 

مخالف  وهــذا  المتحدة،  األمــم  خــارج  قاما  والتحالف  التشاور  أن  أي   ،١٩٩١ عام  يناير 
لميثاقها، بهدف تلبية الرغبة األمريكية.

ونر هنا أن إرسال الدول لقوات عسكرية، للمشاركة في التحالف الدولي برئاسة 
سياستها  فــرض  في  األمريكية،  الهيمنة  طائلة  تحت  كــان  الكويت  تحرير  بهدف  أمريكا، 

وتحقيق أهدافها.
والسياسية،  واالقتصادية،  األمنية،  جوانبها  في  األمريكية،  لالستراتيجية  فالمتتبّع 
الدكتاتورية،  النظم  ومحاربة  اإلنــســان،  وحماية  حقوق  الحرية  نشر  تبنّيها  إلــى  باإلضافة 
يجد أنها تهدف إلى إنجاز المصالح األمريكية العليا. فاالستراتيجية األمريكية تقوم على 
خ  وترسّ ناحية،  من  األمريكية  التفسيرات  البراغماتية  إلى  المستندة  األمريكية،  القيم  نشر 
حيث  من  أخالقية  تعتبر  فهي  أخر؛  ناحية  من  العالم  على  وحيدة  عظمى  كقوة  لهيمنتها 

أهدافها، وعملية براغماتية في وسائلها وتطبيقاتها(١٤).
مع  التعامل  تجيد  المتحدة  الواليات  أن  حقيقة   ٢٠٠٣ عام  العراق  حرب   عكست 
قرارات مجلس األمن، وتطويعها لخدمة مصالحها. فقد تجاوزت القرار الرقم (١٤٤١) 
الذي كان يلبّي الحدّ األدنى من شروطها، بحيث يسهل عليها خرقه في ما بعد، واعتبرت 
المجلس  وأن  مادياً،  خرقاً  للقرار  العراق  خرق  بعد  جاء  العراق،  ضد  القوة  استخدام  أن 
ضد  «الفيتو»  باستخدام   فرنسا  حــت  لــوّ حين  فــي  قــراراتــه،  احــتــرام  فــرض  على  قـــادر  غير 
الواليات  بذلت  وقد  العراق.  بضرب  تصريحاً  بموجبه  لتنال  قدمته  أمريكي  قرار  مشروع 
بأنها  فرنسا  اتهمت  وعندها  تنجح،  لــم  لكنها  الــقــرار،  هــذا  لتمرير  حثيثاً  جــهــداً  المتحدة 
أعاقت الجهود الدبلوماسية لحلّ األزمة، ونسيت أن مشروع قرارها كان يطالب بتصريح 

واضح لضرب العراق(١٥).
األساس  يكن  لم  األمريكي  المشروع  ضد  متوقعاً  كان  الذي  الفرنسي  الفيتو  أن  كما 
األمــن  مجلس  فــي  التسعة  األصـــوات  على  الحصول  تستطع  لــم  ألنها  تــمــريــره،  عــدم  فــي 
دار  (الــقــاهــرة:  الدولي  والنظام  األمريكية  الهيمنة  مستقبل  تتداعى:  إمبراطورية  أحمد،  ضيف  أبــو  (١٤) ســيــد 

الطالئع للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩)، ص ٣٢ ـ ٣٣.
(١٥) عمرو أبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي (القاهرة: دار غراب 

للطبع والنشر، ٢٠١١)، ص ١٥٥.
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السياسية،  الحلول  وجه  في  وقفت  فرنسا  أن  المتحدة  الواليات  اعتبرت  وعندها  أصــالً، 
وذهبت لتنفيذ مشروعها الذي لم يمر في مجلس األمن، وكان األساس فيه هو استخدام 
لهذا  سلفاً  أقامته  الذي  العسكري  التحالف  خالل  من  منفرد،  بشكل  العراق  لضرب  القوة 

ت المجتمع الدولي ومنظماته. الغرض، وهي بذلك خرجت على الرؤية الدولية، وتحدّ
ويوضح الموقف األمريكي بشكل عام، وخالل حقبة الرئيس «بوش  االبن» بشكل 
خاص، مد االهتمام الكبير من قبلها بالمنطقة، انطالقاً من أزمة  الخليج الثانية، ثم غزو 
تحقيقاً  جاءت  بأنها  العراق،  على  حربها  لتبرير  المتحدة  الواليات  اتجهت  وقد  العراق. 
ثبت  أن  وبعد  واحتالله.  العراق  في  لتدخلها  غطاء  لتوفير  وذلك  والحرية،  للديمقراطية 
عدم امتالك العراق ألسلحة دمار شامل، وحتى تنجز الواليات المتحدة أهدافها المرحلية 
في المنطقة، فقد اعتمدت على تفسير ضيّق وصارم للقرار  الرقم (١٤٤١)، وذلك بهدف 
على  سيطرتها  وبسط  أراضيه،  وغزو  ضربه  إلى  وصوالً  واستفزازه،  العراق  على  الضغط 
في  األمــن،  مجلس  تجاوز  في  الحق  لنفسها  أعطت  حيث  ومــواردهــا(١٦)،  البالد  خيرات 
وجوب  على  نصّ  القرار  أن  من  بالرغم  له،  تفسيرها  بحسب  للقرار،  العراق  خرق  حالة 
العودة إلى مجلس األمن مرة أخر. في حين تبنّت كل من فرنسا وروسيا والصين وجهة 
باستخدام  دولــة  ألي  يسمح  ال  الــقــرار  أن  فيه  أكــدت  ثالثياً  بياناً  فــأصــدرت  مختلفة،  نظر 

القوة، وأن مجلس األمن وحده صاحب القرار في حال خرق العراق للقرار(١٧).

٢ ـ  نقد التفسيرات األمريكية لبعض مواد 
ميثاق األمم المتحدة وقراراتها

عبر  قرارات  من  تريده  ما  رعِن  تُشَ قد  المتحدة  الواليات  أن  إلى  سبق  ما  في  خلصنا 
قانون  ألي  تكترث  ال  المقابل،  وفي  القرارات.  تلك  تمرير  تستطيع  حين  المتحدة،  األمم 
تفشل  أو  مصالحها  مع  تتعارض  حين  نفسها،  المنظمة  قــرارات  أصالً  وتُهمل  شرعية،  أو 
في تمريرها في األمم المتحدة. فالسياسة األمريكية تقرر القرار وتفرضه، ومن ثم تصادق 
ر  ــرّ ــمَ تُ لــم  لــو  حتى  رؤيتها  بتطبيق  هــي  تقوم  ذلــك  وخــال  المتحدة،  األمــم  فــي  أحياناً  عليه 
لم  إذا  صــدوره،  وتمنع  قــرار،  أي  المتحدة  الواليات  تسقط  قد  كما  الدولية،  المنظمة  في 

(١٦) أحمد، المصدر نفسه، ص ٦٢ و٦٤.
 ومد النزاع  وقائع  في  دراســة   :٢٠٠٣ عام  العراق  على  والحرب  األمــن  مجلس  الجنابي،  كريم  (١٧) بــاســم 
نفسه،  الــمــصــدر  الــفــضــل،  وأبـــو   ،٩١ ـ   ٩٠ ص   ،(٢٠٠٦ والــتــوزيــع،  للنشر  زهـــران  دار  ــان:  (عــمّ الــحــرب  مشروعية 

ص ١٤٧ ـ ١٤٨.
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 فهي تعطي لنفسها الحق بأن تتهم الدول األخر ،يتماشَ مع مصالحها. من ناحية أخر
التي تتعارض مع إرادتها، بأنها دول مارقة وخارجة عن الشرعية.

األمم  هيئة  مع  تعاملها  في  المتحدة  الــواليــات  أسلوب  عن  حديثنا  يؤكد  ما  وهــذا 
تلك  تكسر  نفسه  الــوقــت  فــي  وهـــي  قـــراراتـــه،  احــتــرام  تــؤكــد  إنــهــا  حــيــث  األمــــن،  ومــجــلــس 
ــر الــــذي يــظــهــر مـــزيـــداً مـــن بسط  ــالً، األمــ ــ الــــقــــرارات، بـــل وتــنــفــي أهــمــيــتــهــا ووجـــودهـــا أصـ
على  الهيمنة  هذه  ترتكز  حيث  الدولي،  المجتمع  تمثل  التي  المتحدة  األمم  على  الهيمنة 
التفسيرات األمريكية الخاصة بميثاق المنظمة وقراراتها الصادرة عن مجلس األمن، كما 

. ويمكن الردّ على هذه التفسيرات من خالل النقاط التالية: وضحنا سابقاً
بالقيام  الحق  المتحدة  للواليات  تعطي  ال  الميثاق  مــن   (٥١) الــرقــم  الــمــادة  ● إن 
بحرب دفاعية استباقية، ويؤكد ذلك الفقه القانوني الدولي، وأن المادة ربطت حق الدفاع 
فكرة  وترفض  أشكالها،  بكل  القوة  استخدام  تقيد  بذلك  وهي  مسلح،  العتداء  بالتعرض 
حظر  على  صــراحــة  يــنــصّ  المتحدة  األمـــم  ميثاق  أن  كما  النفس.  عــن  االستباقي  الــدفــاع 

استخدام القوة، أو التهديد بها في العالقات الدولية.
يزيد  إنما  الميثاق  من   (٥١) الرقم  للمادة  األمريكي  البراغماتي  التفسير  هذا  ● إن 
من حاالت استخدام القوة، ويهدد السلم واألمن الدوليين، بدالً من الحفاظ عليه، األمر 
مع  األمريكي  التفسير  يتعارض  كما  المتحدة.  لألمم  الرئيسي  الهدف  هــدم  يعني  الــذي 

مبادئ ومواد أخر كثيرة وردت في الميثاق.
الدوليين  المفتشين  أن  بيَّن  فالقرار  (١٤٤١)؛  الرقم  القرار  ينتهك  لم  العراق  ● إن 
هم من لهم اختصاص الحكم على انتهاك القرار، بل إن الواليات المتحدة هي من انتهك 
استخدام  وأن  الــقــرار،  انتهاك   مــد على  بالحكم  لة  المخوّ الجهة  ليست  ألنها  الــقــرار، 
المتحدة،  األمم  لميثاق  صريحاً  انتهاكاً  ثّل  مَ األمريكية  المتحدة  الواليات  قبل  من  القوة 

ولقرارات مجلس األمن في الوقت نفسه، مستندة في ذلك إلى تفسيراتها للقرار(١٨).
قـــرارات  بتطبيق  القيام  مهمة  لنفسها  أعــطــت  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  ● إن 
ع بعجز المجلس عن تطبيق قراراته، وحفظ  مجلس األمن بالقوة، وبشكل منفرد، والتذرّ
األمن الدولي. وهذا االدعاء ليس له أي سند قانوني حقيقي، فالواليات المتحدة بعملها 
(١٨) رجب عبد المنعم متولي، األمم المتحدة بين اإلبقاء واإللغاء في ضوء التطورات الدولية (القاهرة: دار 

النهضة العربية، ٢٠٠٥)، ص ١٩٨ ـ ١٩٩.
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اســتــخــدامٍ  مــن  بــه  قــامــت  فما  األمـــن،  ومجلس  المتحدة  األمـــم  دور  ألــغــت  قــد  تــكــون  هــذا 
.(١٩) للعنف، لم يتماشَ مع مفهوم  األمن الجماعي أيضاً

وإسقاط   ،٢٠٠٣ عام  العراق  على  أمريكية  ـ  الحرب  األنغلو  طبيعة  فإن  ● أخيراً، 
قدمته  ما  كل  في  المتحدة  الواليات  صدق  عدم  عن  كشف  البالد،  واحتالل  هناك  النظام 
الدمار  من  أسلحة  نوع  أي  على  العثور  يتم  فلم  العراق؛  على  الحرب  لشنّ  مبررات،  من 
بين  رابط  أي  اكتشاف  يتم  لم  كما  العراق،  في  وجودها  عي  تدّ أمريكا  كانت  التي  الشامل 
الــحــرب،  إبـــان  المتحدة  الــواليــات  ادعـــت  كما  الــقــاعــدة،  وتنظيم  السابق  الــعــراقــي  النظام 
العراق،  احتالل  على  سنوات  مرور  بعد  مكشوفة  باتت  الحقيقية  النيات  أن  إلى  باإلضافة 
يملك  الـــذي  البلد  هــذا  مــقــدرات  على  والسيطرة  لــلــعــراق،  التحتية  البنية  تحطيم  وهـــي: 
في  العراق  في  والبريطانية  األمريكية  االستثمارات  على  عالوة  النفط،  من  كبيراً  احتياطياً 
عاصمة  ضد  ١٢٥٨م  عام  في  المغول  حــروب   األذهــان  إلى  أعــادت  التي  الحرب  بعد  ما 

العباسيين.

: مظاهر الهيمنة األمريكية  ثانياً
على هيئة األمم المتحدة

السلم  وإقرار  الدولية  الصراعات  فضّ  وهو  أساسي،  بهدف  المتحدة  األمم  أُنشئت 
تُعتبر  المتحدة  األمم  الدولي، كون  بالصراع  الهدف  هذا  ارتبط  ثم  ومن  الدوليين،  واألمن 
المطبخ السياسي الذي تدار فيه الصراعات الدولية، حيث يضطلع مجلس األمن بالسلطة 
صراعات  أي  بفضّ  الخاصة  واإلجــراءات  للقرارات  إصداره  خالل  من  وذلك  التنفيذية، 

دولية تعرض عليه، حيث تعتبر هذه القرارات واإلجراءات واجبة التنفيذ.
بــالــضــرورة  أصــابــت  وأجــهــزتــهــا  األمـــم  هيئة  عــلــى  األمــريــكــيــة  الهيمنة  أن  والحقيقة 
الرئيس  عهد  فــي  المتحدة  الــواليــات  استخدمت  فلقد  واإلقليمية،  الــدولــيــة  المنظمات 
إثر  في  وذلك  األمريكية،  السياسة  تخدم  قرارات  تمرير  في  المتحدة  األمم  االبن»  «بوش 
قرارات  تجاهلت  أن  بعدها  لبثت  وما   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحــداث  
بل  تحجيم،  على  وعملت  الحقيقية،  الدولي  رغبة  المجتمع  وصادرت  األممية،  المنظمة 
مستقبل  فــي  دراســـة  الجديد:  العالمي  النظام  توفيق،  حقي  وســعــد   ،٩٣ ص  نفسه،  المصدر  (١٩) الــجــنــابــي، 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ص ٤٨ ـ ٤٩. العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة (عمّ
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على  األمريكية  الهيمنة   مد أظهر  الذي  األمر  األممية،  للمنظمة  حيوي  دور  أي  وإنكار، 
إلى  باإلضافة  العامة)،  ( الجمعية  الحر  العالم  رؤية  تعكس  التي  وأجهزتها  المتحدة  األمم 

صة. سيطرتها على العديد من المنظمات اإلقليمية والمتخصّ

١ ـ  عالقة األمم المتحدة بالمنظمات اإلقليمية في ظل الهيمنة األمريكية 
( (جامعة الدول العربية نموذجاً

وجاء  اإلقليمية،  بالمنظمات  الدولية  المنظمة  لعالقة  المتحدة  األمــم  ميثاق  تعرّض 
ذلك في مواد الفصل الثامن من الميثاق، وبذلك تعترف األمم المتحدة بشرعية المنظمات 
أن  أي  المتحدة،  األمــم  ومبادئ  نشاطات  مع  ومبادئها  نشاطاتها  اتفقت  طالما  اإلقليمية، 

الميثاق وضح العالقة بين ما يسميه البعض بالشرعية الدولية والشرعية اإلقليمية(٢٠).
التي  العربية  الدول  جامعة  عليها:  التركيز  بنا  يجدر  التي  اإلقليمية  المنظمات  ومن 
بأشهر،  المتحدة  األمــم  ميثاق  عــن  اإلعـــالن  بَيل  قُ أي   ،١٩٤٥ آذار/مــــارس  فــي  لت  تشكّ
في  الــــواردة  الــمــواد  عليها  تنطبق  إقليمية  منظمة  أول  العربية  الـــدول  جامعة  تعتبر  حيث 
اإلقليمية  نــالــت الــشــرعــيــة  قــد  وبــذلــك تــكــون  الــمــتــحــدة،  األمـــم  مــيــثــاق  مــن  الــثــامــن  الــفــصــل 

واالعتراف الدولي بها.
الرؤية  في  والتعارض  التناغم  بين  المتحدة  باألمم  العربية  الجامعة  عالقة  وتباينت 
المتحدة  األمـــم  قـــرارات  مــع  الــتــوافــق  مــن  طويلة  بمرحلة  العالقة  مــرت  فقد  والــمــواقــف، 
عام   ٧٤٨ والــقــرار  الــرقــم   ،١٨١ الــرقــم   فلسطين  تقسيم  (قـــرار  باستثناء  األمـــن؛  ومجلس 
تناقضاً  مثل  الـــذي  االســتــثــنــاء  هــذا  ويــبــرر  ليبيا)،  على  عــقــوبــات  بــفــرض  الــخــاص   ١٩٨٨
األمم  على  قوية  أمريكية  سيطرة  وجــود  الــقــرارات،  هــذه  مع  العربية  الجامعة  مواقف  في 
األمــم  ــرارات  قـ مــع  العربية  الجامعة  مــواقــف  تناغمت  االستثناء  هــذا  فبخالف  المتحدة، 
من  العربية  الجامعة  موقف  إلى  هنا،  اإلشارة  وتجدر  طويلة.  فترات  امتداد  على  المتحدة 

أزمة الخليج  الثانية(٢١).
قــرارات  من  جاء  ما  مع  ما  حد  إلى  متطابقاً  الخليج  أزمــة  من  العربي  الموقف  جاء 
نِيَّ  بُ الــذي  هو  العربي  الموقف  أن   رأ البعض  إن  بل  األمــن)،  (مجلس  المتحدة  لألمم 
(٢٠) فتحي عبد الفتاح، عالم متغير: بداية التاريخ والبحث عن موقع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

١٩٩٣)، ص ٨٩.
(٢١) المصدر نفسه، ص ٨٧.
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من  العربي  الموقف  تبلور  حيث  بعد،  ما  في  األممية  والــقــرارات  الدولي،  الموقف  عليه 
آب/أغسطس   ١٠ فــي  الــقــاهــرة  فــي  عقد  الـــذي  الــطــارئــة  العربية  القمة  فــي  مؤتمر  األزمـــة 
نتائج  بأي  معترفة  غير  الكويت،  على  العراقي  العدوان  القمة  قرارات  أدانت  فقد   ،١٩٩٠
لنصوص  ومناقضاً  للقانون  الدولي،  مخالفاً  جاء  ألنه  للكويت،  العراق  غزو  على  مترتبة 

.(٢٢) ميثاق  جامعة الدول العربية أيضاً
بالقوة،  الكويت  لتحرير  العسكري  التحرك  يدعم  باألغلبية،  قــراراً  القمة  تبنّت  وقد 
للقرار،  الداعم  التوجه  هذا  وتزعم  الدولي.  إلى التحالف  عربية لالنضمام  قوات  وإرسال 
األعضاء  باقي  على  وضاغطاً  محورياً  دوراً  أدت  التي  ومصر  وسورية  الخليجية  الــدول 

لتمرير القرار.
جدير بالذكر هنا أن قرارات الجامعة  العربية في مثل هذه الحاالت يجب أن تصدر 
باإلجماع، خصوصاً عند القيام بأعمال عسكرية ضد دولة عضو في الجامعة، فقد عارض 
القرار كل من العراق وليبيا، وامتنع عن التصويت كل من الجزائر، واليمن، واألردن، في 
حين تحفظت موريتانيا والسودان ومنظمة التحرير حينها على القرار. فعدم مقدرة الدول 
العربية على التوصل إلى إجماع عربي تجاه األزمة أد إلى مزيد من االنقسام بين الدول 
التي   الطارئة  العربية  القمة  عقب  في  شلل،  حالة  في  بأسره  العربي  النظام  وأدخل  العربية، 
تلك  حل  مهمة  انتقلت  وبذلك   ،١٩٩٠ آب/أغسطس  من  العاشر  في  القاهرة  في  عقدت 
األزمة إلى  النظام الدولي ممثالً بالتحالف العسكري الذي تزعمته الواليات المتحدة(٢٣).

في  أمريكية  قــوات  وجــود  القرار  على  والمعارضة  المتحفظة  الــدول  عارضت  وقد 
مع  االتــصــاالت  مــن  مــزيــد  وإجـــراء  للدبلوماسية،  أكــبــر  فــرصــة  بإعطاء  وطالبت  الخليج، 
للتباحث،  مغلقة  بجلسة  ليبيا  طالبت  كما  لألزمة،  سلمي  حل  إلى  التوصل  بهدف  العراق 
إال أن هـــذا الــطــلــب قــوبــل بــالــرفــض، وتـــم تــمــريــر قـــرار االنــضــمــام إلـــى الــتــحــالــف الــدولــي 
بأنه  حينها  الرئيس  مــبــارك  مــوقــف  اتــصــف  حيث  مــصــر،  مــن  كبير  ضغط  تحت  باألغلبية 

متناقض وغريب، فقد برر الوجود األجنبي في الخليج(٢٤).
 ١٠٣ العدد  الدولية،  السياسة   «،١٩٩٠ عام  في  المصرية  الدبلوماسية  «حصاد  غالي،  ـ  بطرس  (٢٢) بطرس 

(كانون الثاني/يناير ١٩٩١)، ص ١٦.
المجلس  ١٥٨ (الكويت:  المعرفة؛  عالم  الخليج،  أزمة  بعد  العربي  النظام  مستقبل  سعيد،  السيد  (٢٣) محمد 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٢)، ص ٦٥ و٨١.
(٢٤) محمد سيد أحمد عتيق، «موقف السودان من أزمة الخليج،» المستقبل العربي، السنة ١٥، العدد ١٦٨ 

(شباط/فبراير ١٩٩٣)، ص ٢٠.
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الممكن  الحل  وتحول  لألزمة،  ممكن  سياسي  حل  إيجاد  فرصة  تالشت  وبذلك 
بزعامة  الغربي  (التحالف  حينها  المسيطرة  الدولية   القو ألن  مستحيل،  أمر  إلى  لألزمة 
العربية  الــدول  بعض  على  ضغوطاً  ومــارســت  أولوياتها،  لها  كانت  المتحدة)  الــواليــات 
تدمير  أرادت  لكنها  للحرب،  هدفاً  الكويت  تحرير  أعلنت  فقد  إليه.  تصبو  ما  إلى  لتصل 
دوالً  أن  الحظ  ولسوء  الخليج.  منطقة  في  جديد  واقــع  وفــرض  للعراق،  العسكرية  القوة 

عربية رغبت في ذلك من خالل دعمها قرار االنضمام إلى التحالف الدولي(٢٥).
الجامعة  أن  طالما  العربية،  الجامعة  من  متوقع  غير  أو  غريباً،  يعتبر  ال  الموقف  هذا 
الفترة،  تلك  في  األمريكية،  الهيمنة  عن   بمنأ ليست  الكثيرين،  نظر  وجهة  من  العربية ، 
تجمع  الــدولــي،  واالعــتــراف  اإلقليمية  بالشرعية  تتمتع  إقليمية  منظمة  كونها  من  بالرغم 
في  حدثت  التي  الدولية  بالمتغيرات  تأثرت  بالتأكيد  لكنها  العربية،  الــدول  لوائها  تحت 
ما  مع  تكيفها  ومحاولة   ،(١٩٩١ ـ   ١٩٩٠) الدولية  السياسة  في  الحرجة  المرحلة  تلك 
العام  العربي  التوجه  كان  فقد  العراقية.  األزمة  أثناء  الجديد»  العالمي  « النظام  عليه  أطلق 
مع  بآخر  أو  بشكل  متماشياً  كان  الذي  الدولي»،  قبل «المجتمع  من  فيه  ومرغوباً  منسجماً 

رؤية اإلدارة األمريكية.
مثل قرار الجامعة العربية الركيزة األساسية للعديد من القرارات األمريكية واألممية 
حول  دولــي  إجماع  تحقق  أن  المتحدة  األمــم  تاريخ  في  يسبق  لم  كما  الخليج،  أزمــة  إزاء 
في  الكويت  احتالل  قضية  نوقشت  عندما  حدث  مثلما  الدولية،  المنظمة  في  قضية  عدالة 
الكويت،  فــي  لــه  بحقوق  وادعــاءاتــه  الــعــراق،  موقف  دولــة  أي  تؤيد  فلم  المتحدة،  األمــم 
خالف  هناك  يكن  لم  وبذلك  الكويت.  من  باالنسحاب  الــعــراق  الــدول  جميع  وطالبت 
هذا  تحقيق  وسيلة  حول  اختلفت  الدول  نظر  وجهات  لكن  الكويت،  تحرير  هدف  حول 

الهدف، وأسلوب معالجة تلك األزمة(٢٦).
األمــم  ميثاق  نصوص  مــن  األول  المستفيد  هــي  المتحدة  الــواليــات  أن  إلــى  ونشير 
المتحدة التي نظمت العالقة مع المنظمات اإلقليمية، فكثيراً ما لجأت الواليات المتحدة 
إلى تحويل قضايا معينة إلى منظمات إقليمية، التخاذ قرار فيها، بعيداً من األمم المتحدة 
اإلقليمية،  المنظمات  تلك  داخل  وثقلها  نفوذها  وتستغل  هي  تتفرد  لكي  تحييدها،  بهدف 

(٢٥) محمد حسنين هيكل، أزمة العرب ومستقبلهم (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٥)، ص ٢٤ ـ ٢٥.
 ،٣١٥ ـ   ٣١٤ ص   ،١٩٤٥ منذ  الدولي  التنظيم  تطور  في  دراســة  قــرن:  نصف  في  المتحدة  األمــم  (٢٦) نافعة، 

ودور األمم المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين: دراسة حالة الكويت والعراق، ص ١٤.
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بما  الــصــراعــات،  تسوية  يخص  مــا  فــي  األمــريــكــيــة،  الـــدول  منظمة  مــع  تفعل  كــانــت  مثلما 
األمــن،  مجلس  عرقلة  على  نفسه  الــوقــت  فــي  وتعمل  وأهــدافــهــا،  مصالحها  مــع  يتناسب 
تأتي  اإلقليمية  الشرعية  أن   بدعو تخصها،  التي  القضايا  بشأن  قرارات  اتخاذ  من  ومنعه 

أوالً(٢٧).
( عصبة  دولــيــة  منظمة  إنــشــاء  مــن  المتحدة  الــواليــات  مــوقــف  نسترجع  هــذا  يجعلنا 
الواليات  رفضت  فقد  لوائها،  تحت  صة  والمتخصّ اإلقليمية  المنظمات  كل  تجمع  األمم) 
تخسر  ال  حتى  وذلك  إفشالها،  على  وعملت  بل  العصبة،  إلى  االنضمام  الحقاً  المتحدة 
أن  سبق  مثلما  اإلقليمية،  المنظمات  تلك  من  العديد  داخل  الواضحين  ونفوذها  سيطرتها 
أوائــل  في  بــرز  ما  وهــذا  الثاني.  الفصل  في  األمــم  عصبة  عن  حديثنا  عند  ذلــك  إلــى  أشرنا 
الشرعية  على  األمريكي  المضمون  إضفاء  في  جامحة  أمريكية  رغبة  وعكس  التسعينيات، 

الدولية بشكل واضح في تلك الفترة بالذات.

٢ ـ المالمح العامة للهيمنة األمريكية على األمم المتحدة
العام،  بالرأي  ال تبالي  الشيوعية  الدول  أن  لفكرة  ج  تروّ كانت  أمريكا  أن  من  بالرغم 
فإن الممارسة العملية ترصد أن الواليات المتحدة هي من يحتقر الرأي العام، ويبتعد عن 
إدانة  تتم  حين  المتحدة  األمم  أعضاء  رأي  وتصادر  تواجه  عندما  والديمقراطية،  الشرعية 
لتحقيق  وسائل  المتحدة  األمم  قرارات  من  تتخذ  من  نفسها  وهي  األمريكية،  االعتداءات 

المصالح األمريكية.
في  السلطة  على  «ســوهــارتــو»  الــجــنــرال  بسيطرة  المتحدة  الــواليــات  رحــبــت  فلقد 
أصبحت  وبعدها  نظامه،  ودعمت  شعبه،  بحق  ارتكبها  مجازر  بعد   ١٩٦٥ عام  إندونيسيا 
عام  وفي  مارقة.  دولة  المتحدة  الواليات  تصنفها  كانت  أن  بعد  صديقة،  دولة  إندونيسيا 
القوات  بسحب  القاضي  المتحدة،  األمــم  لــقــرار  اهتمام  أي  أمريكا  قــادة  يعر  لــم   ١٩٧٥
أبطل  بأنه  المتحدة  األمم  في  األمريكي  السفير  تفاخر  بل  الشرقية،  تيمور  من  اإلندونيسية 

فعالية األمم المتحدة وموقفها تجاه إندونيسيا(٢٨).
خشيت  ســـوهـــارتـــو،  بــالــرئــيــس   لــإلطــاحــة  االحـــتـــجـــاجـــات  تــصــاعــدت  عــنــدمــا  لــكــن 
ومصالحها،  سياستها  مــع  تتعارض   قــو السلطة  إلــى  تصل  أن  مــن  المتحدة  الــواليــات 

(٢٧) عبد الفتاح، عالم متغير: بداية التاريخ والبحث عن موقع، ص ٩٠.
(٢٨) الالوندي، وفاة األمم المتحدة: أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية، ص ٢٥.
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في   ،(٢٠٠١ ـ   ١٩٩٧) األمريكية  الخارجية  وزيرة  «مادلين  أولبرايت»  عقدت  أن  وكان 
الرئاسي  القصر  من  الرحيل  منه  وطلبت  «سوهارتو»،  الرئيس  مع  عاجالً  اجتماعاً  حينها 

.(٢٩) عاجالً
وخالل قضية « نيكاراغوا»(٣٠)، بينما كانت محكمة العدل الدولية تتدارس اتهامات 
نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة، جاء رد إدارة « ريغان» الرافض لألعراف الدولية، على 
لسان وزير خارجيته « جورج شولتز» ساخراً من أولئك الذين يناصرون الوسائل القانونية 
لحل الصراعات، مثل التوسط الخارجي، واألمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بينما 
الخارجية  لـــوزارة  القانوني  المستشار  عبر  كذلك  المعادلة.  في  القوة  عنصر  يتجاهلون 
األغلبية  تلك  تعارض  ما  فغالباً  بالحسبان،  أخذها  يمكن  ال  العالم  دول  أغلبية  بأن  وقتها، 
تحديد  بقوة  ألنفسنا  نحتفظ  أن  ينبغي  لذلك  مهمة،  دولية  قضايا  في  المتحدة  الواليات 
غير  لالستخدام  واستنكارها  الدولية  العدل  محكمة  شجب  عن  متغافالً  نتصرف،  كيف 

القانوني للقوة ضد نيكاراغوا(٣١).
كبيرة،  تعويضات  ودفع  العدائية  أعمالها  وقف  إلى  واشنطن  حينها  المحكمة  دعت 
قراراتها،  ورفضت  معادية،  محكمة  الدولية  المحكمة  المتحدة  الواليات  اعتبرت  بينما 
الدولي،  األمن  مجلس  في  قرار  ضد  الفيتو  حق  استخدمت  ثم  الحرب،  بتصعيد  وردّت 
في  الجمعية  مشابه  قرار  ضد  تت  صوّ كما  الدولي،  احترام  القانون  إلى  الدول  جميع  دعا 

العامة(٣٢).
تت  الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ١٩٨٣ على قرار يدين الغزو  فعندما صوّ
على  باستخفاف  « ريغان»  األمريكي  الرئيس  حينها  علق  ويرفضه،  « غرينادا»  لـ  األمريكي 
الموقف بقوله: «سمعنا أن نحو مئة دولة في  الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تتفق معنا 

(٢٩) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٦٣.
ت على محكمة العدل الدولية عام ١٩٨٦، حيث  ضَ رِ (٣٠) قضية رفعتها نيكارغوا ضدّ الواليات المتحدة، وعُ
ضدّ  الحرب  في  المسلحة  المعارضة  دعــم  خــالل  من  الــدولــي،  للقانون  المتحدة  الــواليــات  بخرق  المحكمة  ت  أقــرّ
عن  الدفاع  بحجة  متذرعة  المحكمة  من  الصادر  الحكم  أمريكا  رفضت  هناك.  الموانئ  وتفخيخ  نيكاراغوا،  حكومة 

النفس، بالرغم من أن حربها ضد نيكاراغوا أودت بحياة نحو ٧٥ ألف ضحية.
في  كانساس  والية  جامعة  في  (خطاب  االستراتيجية،»  والمصالح  األخالقية  «المبادئ  شولتز،  (٣١) جــورج 
العامة).  الشؤون  دائرة  األمريكية،  الخارجية  وزارة  قِبَل  من  طباعته  وأُعيدت   ،١٩٨٦ نيسان/أبريل  من  عشر  الرابع 
نقالً عن: نعوم شومسكي، الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية، تعريب أسامة إسبر (الرياض: مكتبة 

العبيكان، ٢٠٠٤)، ص ١٦.
(٣٢) المصدر نفسه، ص ١٦ ـ ١٧.
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بخصوص وجودنا في «غرينادا»، وفي الواقع عندما بلغني الخبر كنت مشغوالً في تناول 
ر صفوي على اإلطالق»(٣٣). إفطار الصباح، وأعترف أن هذا األمر لم يعكّ

مها من منظمة األمم المتحدة بكل  وهكذا تُظهر اإلدارة األمريكية استخفافها وتهكّ
وضوح، مثلما حدث حين اعترضت بعض الدول على سوء استخدام الواليات المتحدة 
األمريكية  اإلدارة  فــي  كبار  دبلوماسيون  بذلك  صــرح  فقد   ،١٩٨٣ عــام  المتحدة  لألمم 
استعمال  حق  نتيجة  بالشلل،  األمــن  مجلس  تصيب  المتحدة  الــواليــات  تــزال  فال  وقتها. 
التي  العامة  لتوصيات  الجمعية  وتتنكر  تسخر  أنها  إلــى  باإلضافة  (الفيتو)،  االعــتــراض 
من  جعلوا  المتحدة  األمـــم  ميثاق  صــاغــوا  الــذيــن  ألن  وذلـــك  االعــتــبــار،  بعين  تــأخــذهــا  ال 
الــدول  فيه  تنفس  ومكاناً  واإلنسانية،  االجتماعية  بالشؤون  يعنى  منبراً  العامة   الجمعية 

الصغر عن همومها ومشاكلها(٣٤).
لم  األمن  مجلس  أن  المتحدة  األمم  هيئة  على  األمريكية  الهيمنة  مالمح  من  أيضاً 
هذه  جــاءت  حيث  الكويت،  تحرير  حــرب  في  العسكرية  العمليات  على  يشرف  أو  يقد 
اإلجراءات القمعية متناقضة مع المادة الرقم (٤٣) من ميثاق األمم المتحدة (التي تنصّ 
األعــضــاء  الـــدول  تضعها  عسكرية،  قــوات  بواسطة  ــراءات  اإلجــ تلك  تنفيذ  يتم  أن  على 
األمــن،  مجلس  غير  عسكرية  قيادة  ف  تصرّ تحت  وليس  األمــن،  مجلس  ف  تصرّ تحت 
وتقودها الواليات المتحدة األمريكية)، حيث فوّض مجلس األمن دول التحالف بقيادة 
حتى  أو  إشراف  دون  من  الكويت،  لتحرير  العسكري  الحسم  بمهمة  المتحدة  الواليات 
األمن  لمجلس  التابعة  الحرب  أركان  لجنة  تشارك  لم  كما  األمن.  مجلس  قبل  من  رقابة 
الحرب  بداية  توقيت  حتى  أو  المستخدمة،  األسلحة  أنواع  تحديد  أو  الخطط،  وضع  في 
من  وغيرها  الميثاق،  مــن   (٤٦) الــرقــم  للمادة  أيضا  مخالفاً  جــاء  مــا  وهــذا  ونهايتها(٣٥)، 

.األخر المواد 
عمالً  اعتباره  تم  لذلك  األمريكية،  المصالح  مع  متناقضاً  للكويت  العراق  غزو  جاء 
مشيناً، وانتهاكاً للمبادئ القانونية واألخالقية، في حين اعتُبر غزو  الواليات المتحدة لبنما 
الواليات  كانت  الحالتين  وفي  وقتها.  الخير  أعمال  من   ١٩٨٩ األول/ديسمبر  كانون  في 

(٣٣) الالوندي، وفاة األمم المتحدة: أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية، ص ٢١.
(٣٤) قــــــدري قــلــعــجــي، «الــفــيــتــو يــنــســف مــبــادئ األمــــم الــمــتــحــدة،» فـــي: قــــدري قــلــعــجــي، الــكــتــاب الـــذي سبق 
إعاقة  وشومسكي،   ،١٦٢ ص   ،(١٩٩٨ والتوزيع،  للنشر  األهرام  مؤسسة  القوة (القاهرة:  وغطرسة  أميركا  الحدث: 

الديمقراطية: الواليات المتحدة والديمقراطية، ص ٢٢٩.
(٣٥) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٣١٣ ـ ٣١٤.
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يُثن  فلم  الــرفــيــع(٣٦)،  والمبدأ  العالمي  النظام  ولخدمة  النفس،  عن  دفاعاً  تعمل  المتحدة 
توضح  أن  مــن  «بــنــمــا»  وغـــزو  «نــيــكــاراغــوا»  ضــد  الشرعية  غير  للقوة  استخدامها  أمــريــكــا 
وضد  الــعــدوان،  ضد  تقف  أمريكا  وأن  الكويت،  ضد  القوة  الستخدام  الــرافــض  موقفها 
حسين»  « صــدام  الرئيس  إلــى  إشــارة  في  القانون،  بحكم  لإلطاحة  القوة  يستخدمون  من 

(١٩٣٧ ـ ٢٠٠٦)(٣٧).
فضح  بذلك  مستغلّة  صــدام،  ضد  منظمة  إعالمية  حملة  المتحدة  الــواليــات  شنّت 
صدام  أن  سيما  وال  الشيء،  بعض  صحيحاً  كان  التصوير  وهذا  وطغيانه.  الشمولي  حكمه 
وكالة  بحسب  البعيد،   المد على  االقتصادية  أمريكا  لمصالح  تهديداً  يمثل  كان  حسين 
ك  تحرّ التي  هي  االقتصادية  المصالح  هذه  بأن  اإلقــرار  تم  وقد  المركزية.  االستخبارات 
وأرســلــت  عــامــة،  السياسيين  المعلّقين   ولـــد األبــيــض،  البيت  فــي  السياسية  الـــقـــرارات 
الواليات المتحدة قوات عسكرية كبيرة إلى السعودية، وعملت على تنظيم مقاطعة دولية 

وحصار فعلي للعراق.
على  اقــتــصــاديــة  عــقــوبــات  فـــرض  إلـــى  ودعـــا  الــكــويــت،  غـــزو  األمـــن  مــجــلــس  أدان 
أمــريــكــا  اتــخــذت  لــذلــك  يــطــول،  قــد  الــدبــلــومــاســي  الــمــســار  هـــذا  أن  وبــمــا  فــــوراً،  الــعــراق 
وإخراجها  الــغــازيــة،  العراقية  الــقــوات  لضرب  تتهيّآن  وبــدأتــا  مختلفاً،  نهجاً  وبريطانيا 
الطريق  قــطــع  بــهــدف  هــنــاك،  إلــى  ضخمة  قـــوات  أمــريــكــا  أرســلــت  وفــعــالً  الــكــويــت.  مــن 
اإلدارة  أكدت  لذلك  االقتصادية.  العقوبات  على  المرتكزة  الدبلوماسية  الحلول  على 
للدبلوماسية  الــرافــض  موقفها  مــبــررة  الــدبــلــومــاســيــة،  الــحــلــول  رفــض  مــــراراً  األمــريــكــيــة 

ثابتة(٣٨). بمبادئ  بتمسكها 
وفي عام ١٩٩٣، أبلغ الرئيس «كلينتون» األمم المتحدة بشكل واضح أن الواليات 
أحادي  بشكل  ستعمل  لكنها  ممكناً،  األمر  يكون  حين  تعددي  بشكل  «ستعمل  المتحدة 

.(٣٩)« حين يكون ضرورياً
الذي  األمن  مجلس  قرار  ضدّ   ١٩٨٩/١٢/٢٣ في  النقض «الفيتو»  حقّ  المتحدة  الواليات  (٣٦) استخدمت 
من  أكثر  خلّف  والــذي   ،١٩٨٢ عام  لبنان  لجنوب  إسرائيل  اجتياح  ريغان  إدارة  دعمت  حين  في  لبنما،  غزوها  يدين 

عشرين ألف قتيل.
(٣٧) شومسكي، المصدر نفسه، ص ٢١٣ ـ ٢١٥.

(٣٨) المصدر نفسه، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
نقالً   ،١٩٩٣ أيلول/سبتمبر   ٢٧ في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  كلينتون»  الرئيس «بيل  (٣٩) خطاب 

عن: شومسكي، الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية، ص ١٦.
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المتحدة.  األمــم  في  األمريكية  السفيرة  أولــبــرايــت»،  «مادلين   الموقف  هــذا  أكــدت 
الواليات  أن  صرح  حين   ،١٩٩٩ عام  كوهن»  الدفاع « وليام  وزير  نفسه  الموقف  كرر  كما 
الحيوية،  مصالحها  عن  تدافع  كي  العسكرية  للقوة  الفردي  باالستخدام  ملتزمة  المتحدة 
وتشمل ضمان الوصول إلى األسواق الرئيسية، ومصادر الطاقة، والمصادر االستراتيجية، 

وأي شيء تقرره واشنطن، ويقع ضمن سلطانها القضائي(٤٠).
رات  ــذا الــمــوقــف الـــصـــارم قــــوّض كــل أشــكــال الــدبــلــومــاســيــة، مــع أن هـــذه الــمــبــرّ هـ
أسمته  ا  عمّ بالدفاع  أمريكا  تمسك  ظــلّ  في  والتمحيص،  المناقشة  أمــام  كثيراً  تصمد  ال 
األمريكية  اإلدارة  هيمنة  وتــســود   تقو أن  الطبيعي  مــن  كــان  لذلك  الــدولــيــة»،  «الشرعية 
ورؤيتها، فالخيارات تم تضييقها بنجاح منذ البداية، لتقتصر على التهديد بالقوة العسكرية 
المتحدة  الــواليــات  مه  تتزعّ جديد»  عالمي  «نظام  عن  الحديث  ظــلّ  في  استخدامها،  أو 

األمريكية.

ة بالعراق  ٣ ـ  التعامل األمريكي مع قرارات األمم المتحدة الخاصّ
( (القراران الرقمان (٦٧٨) و(١٤٤١) نموذجاً

وعملت  ومصالحها،  أهدافها  لتحقيق  األمــن  مجلس  المتحدة  الــواليــات  «وظفت 
القوة.  الستخدام  الكورية  الحرب  إبــان  رتها  سخّ التي  العامة  دور  الجمعية  تهميش  على 

ولهذا ير البعض أن روح الميثاق هي غائبة اليوم»(٤١).
المتحدة  الواليات  تجاوز  على  الدالئل  من  الكثير  هناك  أن  إلى  األمر  واقع  يشير 
األمن  قضايا  إدارة  في  األمريكية  الهيمنة  من  مزيداً  تظهر  التي  الدولي  المجتمع  لرؤية 
العسكرية  «الــطــرق  بـــ  حــلــهــا  عــلــى  وتــعــمــل  الــدولــيــة،  الــصــراعــات  تــديــر  حــيــث  الــدولــي، 
الــجــدد  حـــدد مــعــالــمــهــا الــمــحــافــظــون  الــتــي  الــخــارجــيــة  فــي ســيــاســتــهــا  الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
يدعونا  مــا  وهــذا   .٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  أحــداث   بعد  وبخاصة  االبــن،  برئاسة  بــوش 
وبخاصة  الــمــتــحــدة،  األمــم  قـــرارات  مــع  المتحدة  الــواليــات  تعامل  كيفية  مناقشة  إلــى 
هذا  في  تفصيالً  أكثر  بشكل  بالعراق،  الخاصين  و(١٤٤١)    (٦٧٨) الرقمين  القرارين  

المبحث.
(٤٠) المصدر نفسه، ص ١٧.

الــبــاردة،  الــحــرب  انتهاء  بعد  الــدولــيــة  الــعــالقــات  مستقبل  فــي  دراســـة  الــجــديــد:  العالمي  النظام  (٤١) تــوفــيــق، 
ص ٤٩.
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أزمة  تجاه  والكيف  الكمّ  حيث  من  قــرارات  اتخذ  أن  األمــن  لمجلس  يسبق  لم 
 ١٣ األمـــن  مــجــلــس  أصـــدر  فــقــد  وحــربــهــا،  الــثــانــيــة  الــخــلــيــج   أزمـــة  أثــنــاء  فــعــل  كــمــا  دولــيــة 
خالل  األمــن  مجلس  عليها  ت  صــوّ أو  هــا  أقــرّ قــرار  مــشــروع   ١٧ إلــى  بــاإلضــافــة  قـــراراً، 
حيث  مــن  أمــا   ، الــكــمّ حــيــث  مــن  هــذا   ،(١٩٩١/٣/٢ ـ   ١٩٩٠/٨/٢) أشــهــر  ســبــعــة 
واألبعاد  الجوانب  مختلف  غطّت  األمن  مجلس  اتخذها  التي  القرارات  فإن  الكيف، 

لألزمة(٤٢).
على  دليل  خير  لهو  الرقم (٦٧٨)،  القرار  وتطبيق  الخليج،  أزمة  خالل   جر ما  إن 
األمن  مجلس  عن  القرار  صدر  فلقد  المتحدة(٤٣).  األمــم  على  المتحدة  الواليات  هيمنة 
لمجلس  تجيز  التي   (٤٢) الرقم  للمادة  وتطبيقاً  الميثاق،  من  السابع  الفصل  إلى  استناداً 
والسلم  األمـــن  لحفظ  األعــمــال  مــن  يــلــزم  مــا  العسكرية  الــقــوة  طــريــق  عــن  يتخذ  أن  األمـــن 
األمــم  ألعــضــاء  تــابــعــة  عسكرية  قـــوات  طــريــق  عــن  نصابهما،  إلـــى  وإعــادتــهــمــا  الــدولــيــيــن ، 
األمريكية)  المتحدة  الواليات  الدولي (بقيادة  التحالف  ل  يخوّ لم  القرار  أن  مع  المتحدة، 

صالحية تقدير إذا ما التزم العراق بتنفيذ القرار أم ال.
الثاني/يناير  كانون  في  األبيض  البيت  إلى  االبن  بوش  جورج   الرئيس  وصول  فمع 
القطب  (سيطرة  العالم  على  المتحدة  للواليات  المنفردة  السيطرة  مالمح  برزت   ٢٠٠١
الحكم  مقاليد  على  سيطرتهم  الــجــدد  المحافظون  أحكم  وبــذلــك  األوحـــد)،  األمريكي 
ــهــهــم نــحــو اإلمــبــراطــوريــة الــكــونــيــة، مــن خـــالل اســتــخــدام  فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وتــوجّ
المسبوق  غير  الدعم  إلى  باإلضافة  الخارجية،  لسياستهم  أساسية  كــأداة  العسكرية  القوة 
مشروعهم،  في  قدماً  مضيّهم  روا  ليبرّ  ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  وجاءت  أحداث  إلسرائيل. 
فقد نشرت  األمريكية المطلقة على العالم في القرن الحادي والعشرين.  وتحقيق الهيمنة 
ألحــداث  األولـــى   الــذكــر فــي  األمريكية  المتحدة  للواليات  القومي  األمــن  استراتيجية 
النظام  إطــار  فــي  األمــن  مجلس  أعــضــاء  بين  التفاعل  «عــالقــات  خشيم،  القاسم  أبــو  الله  عبد  (٤٢) مصطفى 
 ،(١٩٩٣ (شباط/فبراير   ١٦٨ العدد   ،١٥ السنة  العربي،  المستقبل  الخليج،»  وحرب  أزمة  حالة  الجديد:  العالمي 

ص ٧٨.
 ،١٩٩٠ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٩ بتاريخ  األمــن  مجلس  عن  الــصــادر   (٦٧٨) الرقم  الــقــرار  نص  (٤٣) انــظــر 
والخاص بتخويل الدول المتحالفة بقيادة الواليات المتحدة استخدام الوسائل الضرورية كافة لتنفيذ قرارات مجلس 
األمم  دور  انظر:  األمن.  مجلس  عن  يصدر  المتحدة  األمم  تاريخ  في  قرار  أطول  وهو  الخليج،  بأزمة  الخاصة  األمن 
المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين: دراسة حالة الكويت والعراق، ص ١٣١ ـ ١٣٤، قارن بنصّ المادة (٤٢) 
ت.])،  [د.  المتحدة،  األمم  إصدار  (نيويورك:  الدولية  العدل  لمحكمة  األساسي  والنظام  المتحدة  األمم  ميثاق  من: 

ص ١٨.
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غير  ونفوذاً  قوة  اليوم  تمتلك  المتحدة  الواليات  «أن  أكــدت  التي   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر 
مسبوقين، وليس لهما مثيل في العالم»(٤٤).

كما تم استغالل أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ أسوأ استغالل، من خالل الضربات 
وحلفائها،  المتحدة  الواليات  تأمين  بهدف  اإلرهــاب»،  على  «الحرب  ي  سمّ وما  الوقائية 
على  القضاء  بذريعة   ٢٠٠١ األول/أكتوبر  تشرين  في  أفغانستان  غزو   إلى  أمريكا  فذهبت 
تنظيم القاعدة، في حين استغلت اختالل موازين القو الدولية لمصلحتها، ودمجت بين 
يها « الدول المارقة»،  يه الحرب على اإلرهاب بحرب أخر ضد الدول التي تسمّ ما تسمّ
ودعمها  شامل،  دمار  أسلحة  تطويرها  ومحاولة  الدولي،  القانون  على  خروجها   بدعو
وإيران،  لإلرهاب، وقد أطلقت عليها اسم « محور الشر» (Axe of Evil)، وهي العراق، 

وكوريا الشمالية(٤٥).
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  صنّفت   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  هجمات   إثــر  ففي 
وإعالمية  دبلوماسية  حملة  وقــادت  الــشــر»،  « محور  أسمته  ما  ضمن  المرتقبين  أعــداءهــا 
رات لم تقنع األعضاء  رات، إال أن هذه المبرّ شرسة ضد العراق، وساقت العديد من المبرّ
المحافظين  صعود  مع  موقفها  حسمت  التي  بريطانيا   سو الدولي،  في  النظام  الفاعلين 
االبــن.  بــوش   إدارة  مــع  متين  تحالف  فــي  ودخــلــت  أمــريــكــا،  فــي  الحكم  ة  ســـدّ إلــى  الــجــدد 
نظرة  من  نابع  مسبقاً،  ضــع  وُ مخطط  تنفيذ  في  مــاضٍ  التحالف  هذا  وكــأن  جلياً  بات  وهنا 
من  بالرغم  المتحدة،  الواليات  مصالح  ويحقق  الدولي،  إلى  الصراع  الجدد  المحافظين 

. رفض هذا المخطط دولياً
الدول  بين  عالقة  خلق  في  فشلت  المتحدة  الواليات  أن  أيضاً  الواضح  من  وبــات 
ث عن ضرورة نزع  التي تسميها «محور الشر» والتنظيمات اإلرهابية، وحينها بدأت تتحدّ
أسلحة الدمار الشامل التي تملكها تلك الدول، بغضّ النظر عن عالقتها باإلرهاب. وبدأ 
باإلضافة  الثالث،  الدول  بين  األضعف  الحلقة  العراق، كونه  على  األمريكي  التركيز  فعالً 
رات العراق النفطية، كما  إلى وجود هدف آخر مهم لغزو العراق، وهو السيطرة على مقدّ
 «The National Security Strategy of the United States of America,» White House (September (٤٤)
2002), p. 30, <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/>.
قارن بـ: استراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية، الصادرة عن وزارة الدفاع األمريكية «البنتاغون» 

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.
فرج  لطيف  ترجمة  الجديد،  العالمي  النظام  إلــى  الــبــاردة  الــحــرب  مــن  المتحدة  األمــم  بــرتــران،  (٤٥) مــوريــس 

(القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٩٤)، ص ١٣٤.
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تملك  التي  العربي،  الخليج  دول  على  للسيطرة  العنان  المتحدة  للواليات  يطلق  ذلك  أن 
أكبر احتياطيات النفط في العالم.

لــلــواليــات   ٢٠٠١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ١١ أحــــداث   بــعــد  الــدولــيــة  الــمــتــغــيّــرات  أتــاحــت 
دت  ومهّ المارقة،  والدول  الشامل  الدمار  وأسلحة  اإلرهاب  بين  للربط  الفرصة  المتحدة 
بــالــقــوة  هــنــاك  الــنــظــام  وتــغــيــيــر  الـــعـــراق،  لــغــزو  الــعــدوانــيــة  خططها  الســتــكــمــال  الــطــريــق  لــهــا 
هيمنتها  بسط  المتحدة  للواليات  يتسنّى  وبذلك  ألمريكا.  مــوالٍ  نظام  وإقامة  العسكرية، 
ثم  ومن  بأسرها،  العربية  والمنطقة  الخليج،  منطقة  على  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
إعادة رسم خريطة المنطقة، بما يضمن للواليات المتحدة استمرار هيمنتها الشاملة على 

هذه المنطقة(٤٦).
شنّ  إلــى  بلير»  « تــونــي  ومعه  االبـــن»  «بــوش   ــه  تــوجّ بعد  األحـــداث  وتــيــرة  وتسارعت 
عيْن بأنه نظام دكتاتوري يدعم التنظيمات اإلرهابية،  حرب لتغيير النظام في العراق، متذرّ
أمريكا  قادت  حيث  شامل،  دمار  أسلحة  يطور   وأنه  منه،  العراقي  الشعب  تحرير  ويجب 
قدمت   ،٢٠٠٢ األول/أكتوبر  تشرين  وفي  العراق.  ضد  شرسة  وإعالمية  سياسية  حملة 
تفويضها  الــمــجــلــس  مـــن  يــطــلــب  قــــرار  مـــشـــروع  األمــــن  مــجــلــس  إلـــى  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
تحركه  بإمكان  وقتها  االبـــن»  «بــوش   الرئيس  صــرح  وقــد  الــعــراق.  ضــد  الــقــوة  الســتــخــدام 
األمم   لد يكن  لم  «إذا  بقوله:  ذلك  مؤكداً  األمــن،  مجلس  موافقة  عدم  حال  في  منفرداً 
المتحدة اإلرادة والشجاعة لنزع سالح « صدام حسين»، فإن الواليات المتحدة األمريكية 

ستقود تحالفاً من أجل نزع سالحه»(٤٧).
في  دول  قــبــل  مــن  رفــضــاً  واجــهــت  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  مــن  وبــالــرغــم 
لت  لها استخدام العنف ضد العراق، حيث فضّ مجلس األمن وخارجه لمشروع قرار يخوّ
في  للبتّ  الدولية  التفتيش  لفرق  فرصة  وإعــطــاء  السلمية،  الحلول  استنفاد  الـــدول  تلك 
بالرفض  قوبل  لكنه  إسبانيا،  مع  بالتعاون  آخــر  مشروع  تقديم  حاولت  فإنها  الموضوع، 
أيضاً، حيث ألمحت فرنسا وروسيا حينها إلى إمكان استخدام الفيتو ضد القرار. وعندها 
الطرفين،  بين  وسط  كحل   (١٤٤١) الرقم  بالقرار   القبول  إلى  المتحدة  الواليات  ذهبت 
وخليل  ثابت  وأحمد   ،٥٧ ص  الدولي،  والنظام  األمريكية  الهيمنة  مستقبل  تتداعى:  إمبراطورية  (٤٦) أحمد، 

العناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥)، ص ٩ ـ ١٠.
 Alex Callinicos, «The Grand Strategy of the American Empire,» International Socialism, no.   (٤٧)
97 (Winter 2002).
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وبالفعل  العراق،  ضد  القوة  باستخدام  الصالحية  يعطيها  القرار  أن  طرفها  من  اعتبرت  إذ 
ت عــلــى اســتــخــدام الـــقـــوة، بــالــرغــم مــن رفـــض مــجــلــس األمــــن ذلــــك، مــعــتــمــدة على  أصــــرّ
القاضي  قرارها  تنفيذ  في  قدماً  والمضي   ،أخــر ودول  بريطانيا  مع  العسكري  التحالف 

بضرب العراق، خارج إطار األمم المتحدة(٤٨).
إلى  الرامية  األمريكية  التفسيرات  تبنّى   (١٤٤١) الرقم  القرار  أن  نالحظ  وهنا 
ناحية  ومــن  نــاحــيــة،  مــن  المدنيين  قــمــع  عــن  بــالــكــفّ  وإلــزامــه  بــاإلرهــاب،  الــعــراق  ربــط 
والكشف  الــذريــة،  الــطــاقــة  وهيئة  الــدولــيــيــن،  المفتشين  مــع  بــالــتــعــاون  يلتزم  أن   أخــر
فإنه  محدد  أجل  في  ذلك  يفعل  لم  وإذا  منها،  والتخلّص  الشامل  الدمار  أسلحة  عن  
جاء  النحو،  هــذا  وعلى  األمـــن(٤٩).  مجلس  إلــى  العودة  بعد  وخيمة،  عواقب  سيواجه 
الشامل  الــدمــار  أسلحة  نــزع  بشأن  السابقة،  الــقــرارات  لجميع  ومكمالً  مــؤكــداً  الــقــرار 
الدوليين.  واألمن   السلم  قواعد  إرساء  بهدف  وذلك  بحيازتها(٥٠)،  العراق  يتهم  التي 
عليه  وفـــرض  الـــعـــراق،  عــلــى  قــاســيــاً  جـــاء   (١٤٤١) الــرقــم  الـــقـــرار   فـــإن  آخـــر،  وبــمــعــنــى 

مهينة. التزامات 
ت الفقرة الرابعة من القرار الرقم (١٤٤١) على أن أي تهاون من طرف العراق  نصّ
االنتهاك.  هذا   مد تقرير  سلطة  تملك  التي  الجهة  توضح  ولم  للقرار،  مادياً  انتهاكاً  يعد 
التي  الثامنة  الفقرة  إلى  باإلضافة  للتدخل،  فرصة  المتحدة  للواليات  القرار  يعطي  وبذلك 
ت على أنه في حالة قيام العراق بأي عمل عدائي، يكون لألمم المتحدة، أو أي دولة  نصّ
 (١٤٤١) الرقم  القرار  األمــن  مجلس  أصــدر  وقــد  للقرار.  خرقاً  ذلــك  اعتبار  فيها،  عضو 
من  محاولة  في  وذلك  المنظمة،  لميثاق  موضوعية  غير  وتفسيرات  خروق  من  يحتويه  بما 
الدول الكبر إلرضاء الواليات المتحدة، وثنيها عن العمل خارج إطار األمم المتحدة، 

وتفويت فرصة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق.
الكعكي  سامي  ترجمة  العالم،  على  السيطرة  إلى  األمريكي  السعي  البقاء:  أم  الهيمنة  شومسكي،  (٤٨) نعوم 

(بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٤)، ص ٤٢ ـ ٤٣.
مشروعية   ومــد الــنــزاع  وقائع  في  دراســة   :٢٠٠٣ عــام  الــعــراق  على  والــحــرب  األمــن  مجلس  (٤٩) الــجــنــابــي، 
الـــحـــرب، ص ٨٦ ـ ٨٨، وأبــــو الــفــضــل، الــتــحــوالت الــعــالــمــيــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــعــالــم الــعــربــي، 
الجنابي،  انظر:   ،٢٠٠٢/١١/٨ في  الصادر   (١٤٤١) الرقم  القرار  حول  التوضيح  من  وللمزيد   .١٤٥ ـ   ١٤٤ ص 

المصدر نفسه، ص ٩١ ـ ٩٣.
(٥٠) لمعرفة المزيد عن قرارات مجلس األمن السابقة الخاصة بالعراق، والبيانات الصادرة عن رئاسة مجلس 
والعراق،  الكويت  حالة  دراســة  الدوليين:  واألمــن  السلم  إقــرار  في  المتحدة  األمــم  دور  انظر:  الشأن،  هــذا  في  األمــن 

ص ١١٤ وما بعدها.
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ولقد اعتمدت الواليات المتحدة وبريطانيا على تفسير ضيق وصارم لفقرات القرار 
إلى  وصوالً  واستفزازه،  أكبر  بشكل  العراق  على  الضغط  بهدف  وذلك   ،(١٤٤١) الرقم 
األمــن  مجلس  إلــى  الــرجــوع  عــدم  فــي  الحق  لنفسها  أعطت  حيث  أراضــيــه،  وغــزو  ضربه 
وجوب  على  نصّ  القرار  أن  من  بالرغم  نظرهم،  وجهة  من  للقرار  العراق  خرق  حالة  في 
وروسيا  فرنسا  من  كل  موقف  كان  المقابل،  في   .(٥١)أخر مرة  األمن  مجلس  إلى  العودة 
يسمح  ال  القرار  أن  يؤكد  ثالثي،  بيان  في  عنه  عبّرت  مختلفة،  نظر  وجهة  يحمل  والصين 
ألي دولة باستخدام القوة، وأن مجلس األمن هو من يملك القرار، في حال خرق العراق 

قرار مجلس األمن الرقم (١٤٤١)(٥٢).
تجدر اإلشارة هنا إلى أن القرار الرقم (١٤٤١) جاء مجحفاً للعراق، بكل المقاييس 
تعجيزية،  جاءت  نصوصه  أن  من  بالرغم  طرفه،  من  قبوله  تم  القرار  أن  إال  والتفسيرات، 
العراق  احتالل  ثم  ومن  خرق،  أي  الستغالل  المتحدة  الواليات  قبل  من  مبيّتة  نية  تعكس 

الذي قبل القرار تجنباً للغزو.
يثبت  كــي  بأنواعها،  األسلحة  لتطوير  برامجه  عــن  مفصالً  تقريراً  الــعــراق  قــدم  هنا 
دمــار  أسلحة  ألي  حــيــازتــه  وعـــدم   ،(١٤٤١) الــرقــم  األمـــن  مجلس  بــقــرار  الــتــزامــه  للعالم 
شامل، باإلضافة إلى أن الجهات الرسمية ( الوكالة الدولية للطاقة النووية ولجنة التفتيش 
التقرير  دراسة  أن  أعلنت  العراقي،  التقرير  مصداقية   مد في  الفصل  بها  المنوط  الدولية) 
وجاء  األمــن،  مجلس  إلى  الخاص  تقريرها  قدمت  أنها  إلى  باإلضافة  أشهر،  إلى  تحتاج 
التقرير في مصلحة العراق، حيث بيّن أن العراق خال تماماً من  أسلحة الدمار الشامل(٥٣).

وسيلة  واعــتــبــرتــه  الــعــراقــي،  التقرير  فــي  المتحدة  الــواليــات  شكّكت  الــمــقــابــل،  فــي 
الــوكــالــة  تــقــريــر  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تجاهلت  كــمــا  الـــدولـــي،  للمجتمع  وتضليل  مــراوغــة 
الدولية، وفريق التفتيش، ومجلس األمن نفسه، حين ذهبت إلى تأكيد تحالفها العسكري 
لم  الــذي  الــعــراق  فــي  الــدكــتــاتــوري  النظام  إلســقــاط   ،األخـــر الـــدول  وبعض  بريطانيا  مــع 
يحترم قرار مجلس األمن الرقم (١٤٤١)، ونزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته، كما 
فرنسا  تلويح  جراء  شلل،  حالة  يعيش  األمن  مجلس  أن  حينها  المتحدة  الواليات  أعلنت 

باستخدام حق الفيتو.
(٥١) أبو الفضل، المصدر نفسه، ص ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٥٢) الجنابي، المصدر نفسه، ص ٩٠ ـ ٩١.
(٥٣) المصدر نفسه، ص ٩٤.
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وهنا يظهر تناقض واضح بين تعامل الواليات المتحدة مع مجلس األمن وقراراته، 
القرار  هي  استغلت  بينما  الكويت،  تحرير  حرب  إبــان  واضحاً  ودوراً  أهمية  أعطتها  فقد 
القرار  اصــدر  عندما  نفسه،  األمــن  مجلس  تجاهلت  وقد  استغالل.  أحسن   (٦٧٨) الرقم 
احــتــرام  على  الــعــراق  إرغـــام  على  بمفردها  وعملت  بالشلل  ووصــفــتــه   ،(١٤٤١) الــرقــم 
بقراراته،  تلتزم  ال  نفسها  وهي  أمريكية،  قيادات  مراراً  بذلك  صرحت  كما  األمن،  مجلس 
بل تصفه بالشلل، طالما لم يعطها صالحيات واسعة، ويلتزم برؤيتها لحل القضية، األمر 
الدولية،  المنظمة  عن  تصدر  قــرارات  أي  مع  البراغماتي  األمريكي  التعامل  يوضح  الذي 
على  النظام  وهيمنتها  المتحدة،  الــواليــات  وأهـــداف  مصالح  لخدمة  تطويعها  وضـــرورة 

الدولي.

: السيطرة األمريكية على مجلس األمن  ثالثاً
وحق االعتراض (الفيتو)

األمــن  مجلس  مــع  خصوصاً  المتحدة،  األمـــم  مــع  المتحدة  الــواليــات  تعامل  تباين 
استراتيجيتها  من  المتحدة  الواليات  غيّرت  حيث  وبعدها،  الباردة  الحرب  أثناء   وقراراته، 
في التعامل مع مجلس األمن، وكيفية السيطرة عليه، وتطويع قراراته بوسائل مختلفة، تبعاً 
للمناخ السياسي العالمي، وتبعاً للتغيّرات التي طرأت على المسرح الدولي، حيث عملت 
الواليات المتحدة على استغالل تلك التغيّرات، تحديداً، أثناء  الحرب الباردة وبعدها(٥٤).

األمن زمن  مجلس  المتحدة مع  هذا المبحث آليات تعامل الواليات  وسنناقش في 
ومقارنة  وقتها،  المنظمة  عمل  لتعطيل  استخدمته  التي  (الفيتو)  وأدواتها  الباردة،  الحرب 
العراق.  أزمة  خالل  وتحديداً  الباردة،  الحرب  بعد  وقراراته  المجلس  مع  بتعاملها  ذلك 
المتحدة  األمــم  مــع  تعاملها  خــالل  المتحدة  الــواليــات  تقصد  لــم  المرحلتين،  كلتا  وفــي 

وسيطرتها على مجلس األمن، سو تحقيق مصالحها من منظور براغماتي بحت.

١ ـ السيطرة على مجلس األمن أثناء الحرب الباردة
المتحدة  األمــم  هيئة  على  األمريكية  (الهيمنة)  السيطرة  إلى  نشير  الصدد،  هذا  في 
عرقلة  في  وأثــره  الفيتو  أهمية  على:  التركيز  خالل  من  باألخص،  األمــن  ومجلس  عامة، 
مزمن  فشل   : األمــن  مجلس  أحمد،  سيد  أحمد  انظر:  الدولي،  النظام  على  طــرأت  التي  التغيرات  (٥٤) حــول 

وإصالح ممكن (القاهرة: مؤسسة األهرام، ٢٠١٠)، ص ٥١ وما بعدها.
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األمم  عضوية  موضوع  في  استخدام «الفيتو»  إلى  باإلضافة  وقراراته،  األمن  مجلس  عمل 
تعتبر   ،أخــر ناحية  ومن   ،« تنظيمياً ـ  «إجرائياً  يبدو  قد  ناحية  من  هذا   . تحديداً المتحدة 
السيطرة والعرقلة األمريكية لعمل األمم المتحدة ومجلس األمن باستخدام حق «الفيتو»، 
ما  في  المتحدة  األمــم  قــرارات  تطويع  في  األمريكية  اإلدارة  وأساليب  آليات  أهم   إحــد

تعلق بإدارة  الصراع الدولي.
تعدّ الواليات المتحدة الدولة األكثر استخداماً لحق الفيتو منذ عام ١٩٧٠، واألكثر 
الفترة  فــي  مــرة   ٤٥ الفيتو  استخدمت  فقد  لــهــا،  وتعطيالً  األمـــن  مجلس  لــقــرارات  نقضاً 
رفض  إلــى  بــاإلضــافــة   ،أخـــر دول  مــع  بــاالشــتــراك  أو  منفردة  ســـواءٌ   ،(١٩٨٩ ـ   ١٩٧٠)
قرارات  الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تدينها أو تدين حلفاءها وممارساتهم، وتلتها 
في ذلك بريطانيا. كما كانت الواليات المتحدة تتهم األمم المتحدة دائماً بالفشل، وتقلل 
من أهميتها، بل وتضعها موضع احتقار لد المواطنين والسياسيين األمريكيين، في حين 
مجلس  في  األمريكي  الفيتو  سجل  يتتبّع  أن  يستطيع  الدولية  المنظمة  لعمل  المراقب  أن 
السلم  حفظ  مجال  في  بدورها  القيام  عن  المتحدة  األمــم  عجز  سبب  إلى  ليصل  األمــن، 

واألمن  الدوليين في تلك الفترة(٥٥).
الثمانينيات  فترة  في  الفيتو  لحق  المتحدة  الواليات  استخدام  وتيرة  ارتفعت  فلقد 
ما  فــي  ومصالحها  تتعارض  مشكالت  تــواجــه  بــدأت  حينما  وذلــك  العشرين،  الــقــرن  مــن 
يخصّ قضايا الشرق األوسط، وتحديداً القرارات التي تدين إسرائيل. إذ أصبحت الحالة 
وحتى   ١٩٨٥ عام  منذ  الفيتو  يستخدموا  لم  فالسوفيات  استخدام  الفيتو،  لجهة  معكوسة 
وهــذا  الفترة.  تلك  خــالل  مــرة   ٢٧ المتحدة  الــواليــات  استخدمته  حين  فــي   ،١٩٩٠ عــام 
اإلمبريالي  المعسكرين  بين  خصوصاً   ،الكبر  القو بين  الدولي  صورة  الصراع  يعكس 
الغربي واالشتراكي السوفياتي، األمر الذي يظهر مد التأثير السلبي في المنظمة حينها، 
الشكل  هذا  أن  هنا  كينيدي»  « بول   وير بأسره.  الدولي  إضعاف  النظام  إلى   أد والذي 
يمثل  الفيتو،  حق  خــالل  من  المنظمة،  دور  وتحجيم  المتحدة  األمــم  داخــل  الــصــراع  من 
استخدام  أن   ير كما  التوازن،  أشكال  من  شكل  إيجاد  على  ويعمل  للمستقبل،  ضماناً 

تلك الدول حق الفيتو أفضل بكل األحوال من انسحابها من المنظمة(٥٦).
(٥٥) شومسكي، إعاقة الديمقراطية: الواليات المتحدة والديمقراطية، ص ٢٢٩.

عباس  رؤوف  ترجمة  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  المتحدة:  األمــم  اإلنــســان،  برلمان  كينيدي،  (٥٦) بـــول 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨)، ص ٩٠.
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عــام،  بشكل  المتحدة  األمــم  عمل  عرقلة  فــي  وأثـــره  «الفيتو»  أهمية  بــرزت  وبــذلــك 
(الــتــي   الــكــبــر الــخــمــس  الــــدول  دور  ظــهــر  بحيث  خـــاص،  بشكل  األمـــن  مجلس  وعــمــل 
الواليات  من  كل  مارست  فقد  المتحدة،  األمــم  عضوية  موضوع  في  الفيتو)  حق  تملك 
كانت  بحيث  الطرفين،  بين  الــتــوازن  لتحقيق  الــحــق  هــذا  السوفياتي  واالتــحــاد  المتحدة 
الواليات المتحدة ترفض عضوية أي دولة قريبة من المعسكر االشتراكي، في حين عرقل 
حق  استخدام  خــالل  مــن  وذلــك  الغربي،  للمعسكر  موالية  دولــة  أي  انضمام  السوفيات 
الدائمة  الخمس  الدول  موافقة  إلى  يحتاج  المنظمة  إلى  جديدة  دولة  أي  فانضمام  الفيتو. 
العضوية في مجلس األمن(٥٧)، وبذلك ظلت أزمة العضوية قائمة حتى اتفق الطرفان عام 

١٩٥٥ على قبول ١٦ دولة دفعة واحدة، وانتهت أزمة العضوية(٥٨).
االعتراض (الفيتو)  حق   تستخدم  لم  المتحدة  الواليات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا 
عــلــى مــــدار الــخــمــس والــعــشــريــن ســنــة األولــــى مــن عــمــر الــمــنــظــمــة، وذلــــك ألنــهــا لــم تجد 
في  تسير  كانت  األمــور  أن  على  يدلل  الــذي  األمــر  استخدامه،  على  يجبرها  ما  تواجه  أو 
مع  تتماشى  كانت  وأجندتها  المتحدة  األمــم  قـــرارات  وأن  المتحدة،  الــواليــات  مصلحة 
غير  إلى  العامة  في  الجمعية  األوضاع  تغير  فإن   ،أخر ناحية  من  األمريكية(٥٩).  المصالح 
استخدام   المتحدة  الواليات  من  استدعى   ،الكبر والــدول  المتحدة  الواليات  مصلحة 
الــعــامــة،  إلـــى  الجمعية  انــضــمــت  الــتــي  والــثــالــثــيــة  الــالتــيــنــيــة  الــــدول  صـــوت  لتحجيم  الــفــيــتــو 
إلى  وانضمّت  استقلّت  التي  الدول  عدد  وازدياد  االستعمار،  تصفية  فترة  خالل  خصوصاً 

المنظمة الدولية.
كما إن استخدام الفيتو خلق حالة من شبه التوازن في  النظام الدولي، في ظل سباق 
الباردة.  الحرب  زمن   العالم،  قطبي  بين   القو توازن  مبدأ  وبروز  قائماً،  كان  الذي  التسلح 
أقطاب  تخصّ  شائكة  مسائل  طرح  من  حــدّت  تلك  التوازن  حالة  فإن  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
لألمم  العامة  في  الجمعية  فيها  الحديث  حتى  أو  األمن،  مجلس  على  حينها  الدولي   النظام 
المتحدة، وذلك إلرضاء دول معينة على حساب الدول الضعيفة (المستضعفة) التي كانت 
واالتحاد  المتحدة  الــواليــات  بين  خــالف  محلّ  المتحدة  األمــم  إلــى  جــدد  أعضاء  انضمام  موضوع  (٥٧) ظـــلّ 
إسرائيل،  منهم  الدولية،  المنظمة  في  جدد  أعضاء  قبول  على  الطرفان  فيها  اتّفق  نــادرة،  حاالت  باستثناء  السوفياتي، 
األوســط،  الشرق  وأزمــة  األمــن  مجلس  عطية،  حسين  عطية  انــظــر:   .١٩٤٧/١١/٢٩ فــي  عضويتها  قبول  تــمّ  حيث 
فودة  الدين  عز  تقديم  الدولية،  المنازعات  تسوية  في  العالمية  الدولية  المنظمة  فعالية  حول  دراسة   :١٩٧٧ ـ   ١٩٦٧

(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦)، ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٥٨) قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» ص ١٦٤.

(٥٩) كينيدي، برلمان اإلنسان، األمم المتحدة: الماضي والحاضر والمستقبل، ص ٩٠ ـ ٩١.
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واضحة  كانت  الحالة  وهذه  األمن.  مجلس  من  بشأنها  قــرارات  استصدار  تستحق  قضاياها 
في حرب فييتنام، والحرب في الشيشان، باإلضافة إلى االحتالل الصيني لهضبة التيبت(٦٠).
من ناحية أخر، استطاعت الواليات المتحدة بنفوذها أن تمنع مناقشة قضايا كثيرة 
صراعات  في  التدخل  عن  المتحدة  األمم  ابتعدت  ما  فكثيراً  األمن،  مجلس  في  ورئيسية 
ض للحرج،  وممارسات أمريكية، تجاوزت فيها األعراف والشرائع الدولية، حتى ال تتعرّ
ولمعرفتها  المختلفة،  األمريكية  والحروب  الممارسات  إدانــة  على  قدرتها  لعدم  وذلــك 

التامة بأن قراراتها ستقابل بالفيتو األمريكي.
األمــم   لـــد الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  سفير  بــاتــريــك مــويــنــيــهــان»،  ث « دانــيــيــل  تــحــدّ وقـــد 
الكبير  التقدم  عن   ١٩٧٦/١/٢٣ في  كيسنجر»  « هنري  إلى  أرسلها  برقية  في  المتحدة، 
الخارجية  السياسة  هدف  لتحقيق  المتحدة  األمــم  في  الضغط   مستو على  أحدثه  الــذي 
في  نجاحه  عــن  ث  تــحــدّ كما  المتحدة،  لألمم  المتراصة  الكتل  تمزيق  وهــي  األمريكية، 
عــدوان  وعــلــى  الــشــرقــيــة،  لتيمور  إندونيسيا  غــزو  على  المتحدة  األمـــم  فعل  رد  تقويض 
المغرب في الصحراء الغربية، حيث كانت الواليات المتحدة تؤيد كال الفعلين. وقد عبر 
بقوله:   ١٩٧٥ األول/ديسمبر  كانون  في  الشرقية  تيمور  إندونيسيا  غزت  حين  دوره  عن 
«كانت الواليات المتحدة ترغب في أن تتجه األمور الوجهة التي اتخذتها، وعملت على 
تحقيق ذلك، وكانت وزارة الخارجية ترغب في أن تثبت أن األمم المتحدة عاجزة تماماً 

، فقمت بها بنجاح غير قليل»(٦١). في أي إجراء تتخذه، وقد أوكلت هذه المهمة إليّ
حقبة  خالل  كامل،  بشكل  فعالة  غير  المتحدة  األمم  أن  المتحدة  الواليات  اعتبرت 
في  الفيتو  حق   استخدام  وكان  االستعمار)،  انحسار  العشرين (فترة  القرن  من  السبعينيات 
رت في تلك الفترة الواليات المتحدة  مجلس األمن مؤشراً ودليالً على ذلك، حيث تصدّ
شومسكي:  يــقــول   الــصــدد،  هــذا  وفــي  (الــفــيــتــو).  النقض  حــق  اســتــخــدام  لجهة  الـــصـــدارة، 
فهناك  األمريكية،  السياسة  مصالح  دولية  منظمة  تخدم  لم  إذا  هو  شموالً  األكثر  «المبدأ 

سبب ضئيل للسماح لها بالحياة»(٦٢).
للطبع  العربي  الفكر  دار  (القاهرة:  المعاصر  الدولي  النظام  في  دراســات  الساكت،  الوهاب  عبد  (٦٠) محمد 
العربي،  والعالم  الدولية  الشرعية  على  وتأثيرها  العالمية  التحوالت  الفضل،  وأبو   ،٨١ ـ   ٨٠ ص   ،(١٩٨٥ والنشر، 

ص ١٦٦.
المتحدة  الـــواليـــات  الــديــمــقــراطــيــة:  إعــاقــة  شــومــســكــي،  عـــن:  نــقــالً   ،١٩٧٦/١/٢٨ تــايــمــز،  ــويـــورك  ــيـ (٦١) نـ

والديمقراطية، ص ٢٣١.
(٦٢) شومسكي، الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية، ص ١٥.
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المتحدة،  األمم  من  المتناقض  المتحدة  الواليات  موقف  توضيح  هنا  األهمية  من 
كما  المنظمة،  عمل  لتعطيل  سافر  بشكل  الفيتو  تستخدم  المتحدة  الــواليــات  كانت  فقد 
السبعينيات  حقبة  في  وذلك  مصالحها،  مع  قراراتها  تتعارض  حين  بالفشل  تنعتها  كانت 
مت  صمّ التي  بالطريقة  وتعمل  فعالة  المتحدة  األمم  تعتبر  حين  في  العشرين،  القرن  من 
عام،  بشكل  واشنطن  تريده  بما  تقوم  عندما  العالمي  لتحقيق  السالم  كوسيلة  أجلها  من 
وانتهاك  حقوق  العدوان  أعمال  يعارضون  فجأة  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  وأصبحت 
ر  رت األمم المتحدة من الفيتو األمريكي المتكرّ اإلنسان، خالل أزمة العراق. لذلك تحرّ

لمصلحة مهاجمة العراق، وقتل مئات اآلالف من األبرياء بعيداً من أي قيم أخالقية.
من  ــرارات  قــ ثــالثــة  إصـــدار  لمنع  النقض  حــق  المتحدة  الــواليــات  استخدمت  فقد 
سفارة  على  األمريكي  الهجوم  إدانــة  وهي:   ،(١٩٩٠ ـ   ١٩٨٩) شتاء  في  األمــن،  مجلس 
باالشتراك  الفيتو  هــذا  وكــان  لبنما ،  المتحدة  الــواليــات  غــزو  ــة  وإدانـ بنما،  فــي  نيكاراغوا 
الممارسات  يدين  قــرار  إصـــدار  لمنع  أمريكي  فيتو  إلــى  بــاإلضــافــة  وفــرنــســا،  بريطانيا  مــع 
اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، وذلك باإلضافة إلى معارضة أمريكا وإسرائيل قرارات 
 أخر قــرارات  أبطلت  كما  وإسرائيلية،  أمريكية  ممارسات  تدين  كانت  العامة  للجمعية 

تدعو إلى تسوية سلمية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين(٦٣).
من ناحية أخر، تراجعت مناقشة قضايا تخصّ الدول العظمى في مجلس األمن، 
الدول  ألن  وذلك  لمناقشتها،  المجلس  على  كثيراً  تطرح  ال  المهمة  القضايا  تلك  وظلت 
صاحبة المصلحة هي الدول العظمى، وهي صاحبة حق االعتراض (الفيتو)، أي أن هذه 
حق  الــدول  تلك  تستخدم  فسوف  األمــن،  مجلس  في  للمناقشة  طرحت  لو  حتى  القضايا 
على  دليل  وخير  التنفيذ.  واجبة  قرارات  إلى  تحويلها  ومنع  المشاريع،  تلك  لوقف  الفيتو 
قــرارات  إصــدار  لمنع  مرة   ٣٧ الفيتو  لحق  األمريكية  المتحدة  الواليات  استخدام  ذلــك، 

تدين إسرائيل(٦٤).
من  السابع  الفصل  بتطبيق  األمـــن  مجلس  فــي  الــعــرب  الــمــنــدوبــون  طــالــب  وعندما 
التي  ــراءات  ــ واإلجـ الــتــدابــيــر  إثــر  إســرائــيــل،  على  بــالــعــقــوبــات)  الــخــاص  (الــفــصــل  الميثاق 
اتــخــذتــهــا فــي مــرتــفــعــات الـــجـــوالن بــعــد احــتــاللــهــا، أجــابــت وقــتــهــا « جــيــن كــيــركــبــاتــريــك» 

(٦٣) شومسكي، إعاقة الديمقراطية: الواليات المتحدة والديمقراطية، ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٦٤) عبد الله األشعل، «العالم العربي والشرعية الدولية (الجديدة)،» السياسة الدولية، العدد ١٦٤ (٢٠٠٦)، 

ص ٢٢.



١٦٦

واشنطن  توافق  أن  يمكن  واحدة  حالة  هناك  «إن  المتحدة:  األمم  في  األمريكية  المندوبة 
على  بــاالعــتــداء  عــدة  دول  أو  دولـــة  تــقــوم  أن  وهــي  فيها،  الــســابــع  الفصل  اســتــخــدام  على 
الــواليــات  تعامل  طبيعة  حقيقة  عــن  كشفت  بــذلــك  وهــي  نفسها»،  األمــريــكــيــة  األراضــــي 
األمريكية  النظرة  عن  كشفت  وكذلك  وميثاقها،  المنظمة  مع   الكبر والــدول  المتحدة 
اعتداءات  من  الصغيرة  الدول  لحماية  الميثاق  مواد  من  االستفادة  في  اآلخرين  حق  إلى 
قيل  التي  الصغيرة  الــدول  لهذه  حماية  وال  حقوق  ال  وأن  العالم،  على  المهيمنة  الــدول 
الـــدول  مصلحة  هــو  الــعــدل  مــقــيــاس  دام  مــا  عــنــهــا،  لــلــدفــاع  أُنــشــئــت  األمــمــيــة  المنظمة  إن 

.(٦٥)الكبر
نفسها،  عن  الدفاع  في  وحقها  إسرائيل  االلتزام  بأمن  على  المتحدة  الواليات  دأبت 
من دون النظر إلى أبسط الحقوق الفلسطينية في نيل االستقالل بناءً على قرارات الشرعية 
مجلس  قرار  بتنفيذ  إسرائيل  إلــزام  أحد  يستطع  لم  حيث  العالم،  بها  اعترف  التي  الدولية 
موقفها،  في  إسرائيل  ساندت  المتحدة  الواليات  إن  بل   ،١٩٦٧ لعام  الرقم (٢٤٢)  األمن 

وقدمت وتقدم لها دعماً منقطع النظير(٦٦).
اإلسرائيلية  الممارسات  عــن  الــدولــي  األمــن  مجلس  يتغاضى  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
قضايا  حيال  متشددة  مواقف  المجلس  يتخذ  حين  في  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
أخر، فال تزال أمريكا تعوق وترفض أي إدانة إلسرائيل في مجلس األمن، وما تقوم به 
من جرائم يومية، باإلضافة إلى الجدار العازل، وعدم انسحابها من األراضي المحتلة عام 

.(٦٧) ١٩٦٧
األمــن،  مجلس  قـــرارات  مـــراراً  المتحدة  الــواليــات  نقضت  «لقد  يقول  شومسكي: 
سلسلة  في  المتحدة،  لألمم   أخــر ومبادرات  العامة،  للجمعية   أخــر قــرارات  وأعاقت 
والتمسك  اإلنــســان  وانتهاكات  حقوق  والضم  الــعــدوان  ضمنها  من  القضايا،  من  طويلة 

 بالقانون الدولي، واإلرهاب، وغير ذلك»(٦٨).
(٦٥) قلعجي، «الفيتو ينسف مبادئ األمم المتحدة،» ص ١٦٦ ـ ١٦٧.

(٦٦) يطول هنا الحديث، لكننا نورد القرار الرقم (٢٤٢) لعام ١٩٦٧ والقرار الرقم (١٨١) لعام ١٩٤٧على 
حول  دراســة   :١٩٧٧ ـ   ١٩٦٧ األوســط،  الشرق  وأزمــة  األمن  مجلس  عطية،  انظر:  للمزيد  الحصر.  ال  المثال  سبيل 

فعالية المنظمة الدولية العالمية في تسوية المنازعات الدولية، ص ١١ و١٢٨ وما بعدها.
(٦٧) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ٤٨، 

وأحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٩١.
(٦٨) شومسكي، إعاقة الديمقراطية: الواليات المتحدة والديمقراطية، ص ٢٣٠.
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ذي  الجهاز  ذلــك  الجانب،  هــذا  في  األمــن  مجلس  إصــالح  دواعــي  جــاءت  هنا  من 
بحيث  األمن،  مجلس  دور  تفعيل  في  والرغبة  المتحدة،  األمم  في  التنفيذية  الصالحيات 
ض لكل قضايا األمن والسلم الدوليين، أو حتى حاالت تهديد السالم العالمي الذي  يتعرّ

يعتبر الهدف األساسي الظاهر إلنشاء هيئة األمم المتحدة.

٢ ـ  السيطرة على مجلس األمن خالل أزمة الخليج الثانية 
وإرهاصات « النظام العالمي الجديد»

مفهوم  في  أثــرت  التي  المتغيّرات  من  العديد  الــبــاردة  انتهاء  الحرب  مع  ظهرت 
تنائية  قطبية  يحكمه  نظام  من  الدولي  مالمح  النظام  تغيّرت  فقد  الدولي،  وشكل  النظام 
في  وتعتمد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  فيه  م  تتحكّ واحد،  قطب  ذي  دولي  نظام  إلى 
على  الهيمنة  من  مزيداً  بذلك  مظهرة  التكنولوجي،  قها  وتفوّ العسكرية  قوتها  على  ذلك 
الجديد،  العالمي  بالنظام   ١٩٩٠ عــام  منذ  ــرت  بــشّ حيث  الــدولــيــة،  ومؤسساته  العالم 
حرب  إبان  األب»،  «بوش  الرئيس  لسان  على  ذلك  وجاء  الثانية.  الخليج  أزمة  خالل 
العالمي  « النظام  أن  إلى  مشيراً   ،١٩٩١ الثاني/يناير  كانون  في  وأكده  الكويت،  تحرير 
جميع  وحــريــة  اإلنــســان  ويــحــمــي  حــقــوق  الــدولــيــيــن،  واألمـــن  الــســلــم  سيحقق  الــجــديــد» 

الشعوب(٦٩).
الثانية،  الخليج   أزمة  خالل  الدولية»  «الشرعية  مفهوم  بروز  ومع   ،أخر ناحية  من 
بالنظام  ى  يسمّ مــا  ظــل  فــي  مــبــاشــر،  بشكل  األمـــن  مجلس  أداء  على  ذلــك  انعكس  حيث 
نظام  خالل  من  الدولي،  السلم  تهدد  التي  النزاعات  فضّ  لجهة  وذلك  الجديد،  العالمي 
انفردت  السوفياتي  االتحاد  انهيار  فبعد  الفترة)،  تلك  في  برز  (الــذي  الجماعي»  « األمــن 
واألوحــد.  المهيمن  القطب  باعتبارها  الدولي،  القرار  على  بالسيطرة  المتحدة  الواليات 
بدأت  الفيتو،  استخدام  في  إفراطها  جــراء  بالشلل  األمــن  مجلس  تصيب  كانت  أن  وبعد 
حيث  األمـــن،  مجلس  قـــرارات  فــي  شديد  إفـــراط  وظهر  األمـــن،  مجلس  تفعيل  إلــى  تتجه 
وتحقق  مصالحها  تخدم  بطريقة  فيه  القرار  صنع  عملية  على  المتحدة  الواليات  هيمنت 

أهدافها االستراتيجية(٧٠).
(٦٩) حسن نافعة، «األمم المتحدة ساحة للتنظيم الدولي أم أداة للهيمنة: نظرة في جدلية التقوية واإلضعاف 
أمة (القاهرة:  ومستقبل  أزمة  خريطة  العراق:  على  العدوان  مصطفى،  ونادية  نافعة  حسن  في:  الدولية،»  للمؤسسات 

جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ٢٠٠٣)، ص ٥٢ وما بعدها.
(٧٠) أحمد، مجلس األمن: فشل مزمن وإصالح ممكن، ص ٥.
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 أقو األمــن  مجلس  بــدا  حيث  العظمى،   القو بين  توافق  شبه  حالة  ظهرت  كما 
الدولية  الشرعية  يمثل  وأصبح  المتحدة،  لألمم  التنفيذي  الجهاز  باعتباره  قبل،  ذي  من 
ــرأ تــوســيــع لــســلــطــة مــجــلــس األمـــن،  مـــن خـــالل الــتــوافــق بــيــن األعـــضـــاء الــدائــمــيــن، كــمــا طـ
فكرياً  مفهومه  تطور  وبذلك  واألمــن  الدوليين،  السلم  حفظ  به  المنوط  الجهاز  بوصفه 
برز  المتحدة.  لألمم  العامة  قــرارات  الجمعية  أهمية  تراجع  ظل  في  وذلــك   ،(٧١) وإجــرائــيــاً
في  متجاوزاً   ،(١٩٩١ ـ   ١٩٩٠) الخليج  الثانية  أزمــة  خالل  األمــن  لمجلس  التطور  هذا 
كثير من األحيان حدود سلطاته وصالحياته المنصوص عليها في ميثاق المنظمة األممية، 
العراقية)  باألزمة  (الخاصة  وقراراته  المجلس  التزام   مد حول  الجدل  أثار  الذي  األمر 

بالنصوص الواردة في الميثاق(٧٢).
 كإحد الدولية»  «الشرعية  شعار  المتحدة  األمم  استخدمت  ذلك  إلى  باإلضافة 
 الكبر الـــدول  بعض  فيه  تــمــارس  الــذي  الــوقــت  فــي  الــجــديــد،  العالمي  الــنــظــام  دعــائــم 
الــشــرعــيــة  ســتــار  تــحــت  يــمــر  كـــان  ذلـــك  وكـــل   ،الــصــغــر الــــدول  ضــد  االنــتــهــاكــات  شــتــى 

الدولية(٧٣).
وقد مرّ مفهوم «الشرعية الدولية» بمرحلتين أساسيتين، هما:

خالل   ١٩٩٠ عام  منذ  المرحلة  هذه  بدأت  التوافقية:  الدولية  الشرعية  مرحلة  ـ  أ 
لألمم  واسع  دور  برز  حيث   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  أحداث  وحتى  الثانية  الخليج  أزمة 
الفترة  تلك  في  األمن  مجلس  واتصف  األزمة،  إزاء  األمن  مجلس  خالل  من  المتحدة 
آب/أغــســطــس   ٢ بــيــن  مــا  الــفــتــرة  فــي  متتالياً  قـــراراً   ١٣ أصـــدر  الــفــعــالــيــة.  مــن  كبير  بــقــدر 
إلى  وصـــوالً  العقوبات،  وفــرض  بــاإلدانــة  بـــدءاً   ،١٩٩١ آذار/مــــارس   ٢ وحتى   ١٩٩٠
استخدام  انحسار  على  ســاعــد  الــذي  األمــر  العسكرية،  الــقــوة  اســتــخــدام  تجيز  قـــرارات 
أنــواع  مع  للتعامل  أكبر  فرصة  للمجلس  وأعطى  العظمى،  الــدول  قبل  من  الفيتو  حق  
من  السابع  الفصل  إلى  تستند  التي  القرارات  من  جملة  وإصــدار  القضايا،  من  مختلفة 

الميثاق(٧٤).
الــبــاردة،  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد  الــدولــيــة  الــعــالقــات  مستقبل  فــي  دراســـة  الــجــديــد:  العالمي  الــنــظــام  (٧١) تــوفــيــق، 

ص ٤٤ ـ ٤٥.
(٧٢) عبد الفتاح، عالم متغير: بداية التاريخ والبحث عن موقع، ص ٢٩ ـ ٣٠.

(٧٣) بطرس بطرس ـ غالي، «نحو دور أقو لألمم المتحدة،» السياسة الدولية، العدد ١١١ (كانون الثاني/
يناير ١٩٩٣)، ص ١١.

 ١٠٣ العدد  الدولية،  السياسة  الجديد،»  العالمي  النظام  مواجهة  في  الخليج  «أزمــة  زهــران،  علي  =(٧٤) جمال 
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وذلــك  األمــن،  مجلس  لها  ض  يتعرّ التي  القضايا  نوعية  فــي  تغيّراً  اعتبر  مــا  وهــذا 
الحرب  زمن  قبل (أي  ذي  من  أوسع  بشكل  سلطاته  وحدود  لدوره  واضح  تطور  ضمن 
تهدد  التي  العسكرية  المنازعات  قضايا  فقط  يناقش  د  يعُ لم  األمــن  فمجلس  الــبــاردة). 
قوافل  وحماية  اإلنــســان،  لقضايا  حقوق  ض  يتعرّ أصبح  بــل  الدوليين،  واألمـــن  السلم 
مناقشة  عــلــى  تقتصر  األمـــن  مــجــلــس  ســلــطــات  حـــدود  ــد  تــعُ فــلــم  اإلغــاثــيــة؛  الــمــســاعــدات 
البوليس  دور  يـــؤدي  أصــبــح  بــل  فــقــط،  العالمي  للسلم  واألمــنــيــة  العسكرية  الــتــهــديــدات 
صالحيات  مــن  المنظمة  ميثاق  لــه  يمنحه  بما  وذلـــك  الــدولــي،  لــفــرض  الــنــظــام  الــدولــي 
يخضع  ال  فهو  محاسبة،  أي  دون  ومن   ،األخر األجهزة  مع  توازن  دون  ومن  موسعة، 

رقابة(٧٥). ألي 
وبعدها،  الثانية  الخليج   أزمة  خالل  مسبوق  غير  نشاطاً  األمن  مجلس  أظهر  وبذلك 
أزمة  أبرزها  من  كان  مختلفة،  أزمات  تخصّ  التي  القرارات  من  العديد  إصدار  خالل  من 
استندت  التي  القرارات  من  وغيرها  والسودان  لوكربي)(٧٦)،  ( قضية  ليبيا  وأزمــة  العراق، 

إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة(٧٧).
صالحيات  حدود  في  ع  التوسّ أن  إلى  القانوني  التفسير  معظم  ذهب  فقد  وعليه، 
عمله  «صــيــرورة»  في  يكمن  األهمية  بالغ  خطر  على  ينطوي  األمــن  مجلس  وسلطات 
أن  ســيَّــمــا  وال  الــمــتــحــدة،  لــألمــم  التنظيمية  والــلــوائــح  الــمــيــثــاق  مـــواد  إطـــار  فــي  وقـــراراتـــه 
الــواســعــة  وســلــطــاتــه  األمـــن،  لمجلس  الهيكلي  التنظيم  حــول  أصـــالً  قــائــمــاً  جـــدالً  هــنــاك 
الفصل  في  بتوسع  لذلك  ضنا  تعرّ وقد  عليها.  االعتراض  يمكن  ال  التي  المطلقة،  شبه 

الثاني.
(كانون الثاني/يناير ١٩٩١)، ص ٨٢، وخشيم، «عالقات التفاعل بين أعضاء مجلس األمن في إطار النظام العالمي 

الجديد: حالة أزمة وحرب الخليج،» ص ٧٣ ـ ٧٤.
الدار  (بنغازي:  شاهين  فؤاد  تعريب  الجائرة،  الشرعية  المتحدة:  األمم  [وآخــرون]،  نوالسكو  (٧٥) باتريسيو 

الجماهيرية للنشر والتوزيع؛ دار الكتب الوطنية، ١٩٩٥)، ص ٣٩ ـ ٤١.
عام  اسكتلندا  فــي  لوكربي  قــريــة  فــوق  أمريكية  ركــاب  طــائــرة  ســقــوط  اء  جــرّ الــواقــعــة  تلك  (٧٦) اشــتــهــرت 
بالقبض  أمــراً  أمريكا  أصــدرت   ١٩٩١ عــام  وفــي   ، تقريباً شخصاً   ٢٧٠ مــوت  الــحــادث  عــن  مَ  َنجَ وقــد   ،١٩٨٨
في  عــلــى مــواطــنــيْــن لــيــبــيــيْــن أشــتــبــه بــمــســؤولــيــتــهــمــا عــن تــفــجــيــر الــطــائــرة. وقـــد رفــضــت لــيــبــيــا الــطــلــب، ثــم دخــلــت 
محايد،  بــلــد  فــي  مواطنيها  محاكمة  عــلــى  ليبيا  مــوافــقــة  عــن  أســفــرت  وبــريــطــانــيــا  أمــريــكــا  مــن  كــلّ  مــع  مــفــاوضــات 

هولندا. وهو 
السلم:  زمن  في  العام  الدولي  القانون  في  المسلحة  القوة  استخدام  جويلي،  سالم  سعيد  انظر:  (٧٧) للمزيد 
الزقازيق،  جامعة  السلم (القاهرة:  زمن  في  للبحار  الدولي  القانون  في  التطبيقات  أهم  إلى  اإلشارة  مع  تحليلية  دراسة 

كلية الحقوق، ، ١٩٩٣)، ص ١١٧.

=
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لألمم  الــعــامــة  أن  الجمعية  حقيقة  على  ارتــكــز  الــتــوجــه  هــذا  فــإن   ،أخـــر ناحية  مــن 
إرادة  يمثل  الذي  األمن  مجلس  وليس  الدولي،  المجتمع  شرعية   يمثل  من  هي  المتحدة 

القو العظمى الخمس، في ظل نظام عالمي جديد(٧٨).
وهذا في رأينا ما يفسر الشرعية الدولية التي نشأت في ظل النظام العالمي الجديد، 
أن  عن  وقتها  اآلراء  من  الكثير  عبّرت  وقد  التوافقية،  الدولية  الشرعية  مرحلة  في  وبخاصة 
القانون،  هذا  على  الخروج  في  الحق  له  وأن  الدولي،  القانون  يضع  من  هو  األمن  مجلس 

إذا كان هدفه حفظ السلم واألمن  الدوليين.
تمرير  في  المرحلة  هذه  األمريكية  المتحدة  الواليات  استثمرت  كيف  هنا  ونالحظ 
مع  تتناغم  حتى   ،أخــر قــرارات  تطويع  في  نجحت  حين  في  مصالحها،  تخدم  قــرارات 
. وقد اعتبر صدور  أهدافها ومخطّطاتها التي كانت تصادق عليها في مجلس األمن أحياناً
الدولية  الشرعية  مرحلة  في  الــقــرارات  آخــر   ٢٠٠٢ عــام  نهاية  مع   (١٤٤١) الرقم   القرار 
التوافقية، وأن تلويح فرنسا وروسيا باستخدام الفيتو ضد المشروع األمريكي لحل األزمة 

العراقية في ما بعد كان بمثابة نهاية هذه المرحلة من الشرعية الدولية.
لمجلس  السياسية  الممارسة  مالمح  أهــم  على  نقف  أن  هنا  باالهتمام  الجدير  من 

األمن في تلك المرحلة من خالل النقاط التالية:
● بدأ الحديث عن تطبيق «نظام  األمن الجماعي» مع بداية مرحلة الشرعية الدولية 
الميثاق  من  السابع  الفصل  نصوص  تأكيد  من  وبالرغم  عـــدوان،  أي  لمواجهة  التوافقية 
عام  الــعــراق  أزمـــة   نــشــوب  مــع  إال  بها  العمل  أو  تفعيلها  يتم  لــم  أنــه  إال   ،الـــدعـــاو لتلك 
الدولية  الصراعات   حل  في  المتحدة  لألمم  الفعلي  الــدور  أن  األمــر  وحقيقة   .(٧٩) ١٩٩٠
وقراراته،  األمن  مجلس  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  وظهرت  الفترة،  تلك  في  تراجع 
لم  إذا  تتجاوزها  أنها  حين  في  مصالحها،  مع  توافقت  ما  إذا  استغاللها  على  تعمل  وهي 

تتفق مع الرؤية األمريكية للنظام الدولي.
إقليمية،  وصراعات  أزمات  مواجهة  في  مثيل  له  ليس  تعاوناً  األمن  مجلس  ● شهد 
والصومال  البوسنة  في  الحروب  ثم  يوغسالفيا،  في  األهلية  والحرب  العراق،  أزمة  مثل 
الدولية  المنظمة  فعالية  حــول  دراســـة   :١٩٧٧ ـ   ١٩٦٧ األوســـط،  الــشــرق  وأزمـــة  األمــن  مجلس  (٧٨) عــطــيــة، 

العالمية في تسوية المنازعات الدولية، ص ١٤٢.
(٧٩) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
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 ،الكبر الــدول  مصالح  توافق  ظل  في  الفيتو  حق   استخدام  تراجع  ثم،  ومن  وكمبوديا. 
األمر  القرار،  على  توافق  لم  إذا  التصويت،  عن  تمتنع  كانت  ما  كثيراً  التي  الصين  فيها  بما 
النظام العالمي  اقتران  إلى  ترجع  الدولي  اإلجماع  سياسة  إن  القول  إلى  البعض  دعا  الذي 
التي  األمــن  مجلس  قــرارات  وإن  ومصالحها،  الغربية  الصناعية  الــدول  بتطلعات  الجديد 

تقترحها الدول العظمى هي وسيلتها لتأمين النظام العالمي الجديد(٨٠).
سقوط  بعد  ما  فترة  في  األمن  مجلس  في  الفيتو  حق  استخدام  ظاهرة  ● انحسرت 
كان  الذي   القو توازن  واختالل  التوافقية)،  الدولية  الشرعية  (فترة  االشتراكي  المعسكر 
الواليات  إلى  بالنسبة  واحدة  نفوذ  منطقة  يمثل  كله  العالم  وأصبح  الدولي،  يحكم  النظام 
إلى  باإلضافة  المباشرة،  مصالحها  حماية  على  الفيتو  حق  استخدام  فاقتصر  المتحدة، 

استخدامه لحماية إسرائيل(٨١).
الميثاق،  من  السابع  الفصل  أحكام  إلى  استناداً  والجزاءات  التدابير  تنفيذ  ● ازدياد 
حيث بات ذلك واضحاً مع نهاية عام ١٩٩٠، كإحد نتائج تفعيل نظام  األمن الجماعي، 
وما يعطيه من سلطات موسعة لمجلس األمن، وهي سلطات تقديرية في ما يخصّ تهديد 
مجلس  في  العضوية  الدائمة  الــدول  مصالح  مع  تماشياً  وذلــك  الدوليين،  واألمــن   السلم 

األمن(٨٢).
حيث  الدوليين»،  واألمن  السلم  «تهديد  مفهوم  توسيع  إلى  قاد  الحقيقة  في  ● هذا 
ع لتهديد السلم العالمي، علماً بأن ميثاق المنظمة  تعامل مجلس األمن مع المفهوم الموسّ
ينصّ  لم   أخر قضايا  مع  بالتعامل  فعالً  المجلس  وبدأ  تقديرية،  سلطات  المجلس  منح 
ناحية،  مــن  العالمي  السلم  لتهديد  الموسع  المفهوم  مــع  تتماشى  لكنها  الميثاق،  عليها 
اإلنسانية،  والكوارث  اإلرهاب،  قضايا  مثل   ،أخر ناحية  من  المجلس  سلطات  وتوسيع 

والحروب األهلية،  وحقوق اإلنسان(٨٣).
توسيع  فــي  بــعــيــداً  األمـــن  مجلس  ذهـــب   ،٢٠٠١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر  أحــــداث  ● بعد 
أعمال  أيلول/سبتمبر  أحــداث  أن  معتبراً   ،(١٣٦٨) قــراره  الرقم  أصــدر  حيث  سلطاته، 
واضحاً  تحوالً  أظهرت  إضافية  بقرارات  ألحقه  ثم  الدوليين،  واألمن  السلم  تهدد  إرهابية 

(٨٠) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ٥١.
(٨١) الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، ص ٨٢.

(٨٢) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(٨٣) أبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي، ص ١٦٦ ـ ١٦٨.
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ضــرورة  األعضاء  الــدول  على  وفرضت  اإلرهـــاب،  قضية  من  المتحدة  األمــم  موقف  في 
الدقيقة  اإلجــراءات  من  وغيرها  اإلرهــاب  لمكافحة   وأمنية  ومالية  إداريــة  إجــراءات  اتخاذ 
لجان  تشكيل  تم  وقد  اإلرهــاب.  مكافحة  ذريعة  تحت  األمريكية،  المصالح  تخدم  التي 
ومن  بتقارير،  وموافاتها   ،(١٣٧٣) الرقم  والمنظمات  للقرار  الدول  تنفيذ  لمتابعة  خاصة 

ثم جاء  القرار الرقم (١٤٤١) كنتيجة لتلك القرارات ومكمل لها(٨٤).
ومجلس  المتحدة  األمم  عمل  مراحل  في  المهمة  للفترة  المميزة  السمات  هي  تلك 
األمن  مجلس  قــرارات  ظلت  حيث  بأسره،  الدولي  في  النظام  تأثيراً  األكثر  وهي  األمــن، 
أن  إال  للشرعية،  منافية  جــاءت  الحقيقة  فــي  أنها  مــن  بالرغم  شــرعــي،  سند  ولها  انتقائية 
«مرحلة  ي  سمّ ما  في  المرحلة  تلك  في  المجلس  عمل  تدعم  كانت  المتحدة  الــواليــات 
لتحقيق  األمن  مجلس  المتحدة  الواليات  فيها  استغلّت  التي  التوافقية»  الدولية  الشرعية 

سياساتها وأهدافها(٨٥).
في  وتــحــديــداً  الــمــرحــلــة،  تــلــك  فــي  األمـــن  مجلس  دور  أن   يـــر آخـــر  تــوجــه  وهــنــاك 
األمــن  مجلس  تعامل  كيفية  عــن  كشف  وإيــجــابــيــاً،  فــعــاالً  كــان  العراقية،  لــألزمــة  معالجته 
الجوانب  هــذه  أهــم  على  الــرأي  هــذا  ــز  وركّ بمرونة.  الدولية  والمتغيّرات  الصراعات  مع 
األمن  مفهوم  على  طرأ  الذي  والتطور  اإلنساني،  مبدأ  التدخل  تكريس  وهي:  اإليجابية، 
د مرتبطاً بالسيادة اإلقليمية للدول، األمر الذي  الدولي، ليأخذ بعداً إنسانياً جديداً، فلم يعُ
البيئة  في  المتواصلة  المتغيّرات  مع  المتحدة  األمــم  تكيّف  حقيقة  واضــح  بشكل  عكس 
حفظ  مجال  في  الدولي،  التوافق  على  يقوم  جديد  دولي  نظام  ظهور  عن  كاشفاً  الدولية، 
السلم واألمن الدوليين، األمر الذي أعاد إلى مجلس األمن مكانته الدستورية والسياسية، 

بعد فترة الركود التي عاشها خالل فترة  الحرب الباردة(٨٦).
التي  اإليجابية  الجوانب  إن  حيث  عليه،  والــردّ  التوجه  هذا  تفنيد  هنا  األهمية  ومن 
وتكريس  األمــن،  مفهوم  (توسيع  العراقية  األزمــة  مع  األمن  مجلس  تعامل  خالل  ظهرت 
 للقو تتيح  فهي  أيضاً،  السلبيات  من  الكثير  طياتها  في  تحمل  اإلنساني)  التدخل  مبدأ 
العظمى (المهيمنة على مجلس األمن) التالعب بتلك المفاهيم، والتعامل معها بانتقائية، 
من خالل تفعيلها في قضايا معينة، والتغاضي عنها في قضايا أخر كثيرة. كما أن القول 

(٨٤) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٥٣ و٥٧.
(٨٥) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ٤٩.

(٨٦) دور األمم المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين: دراسة حالة الكويت والعراق، ص ١٠ ـ ١١.
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جديدة  أدوات  للدول، يعطي القو العظمى  القومية  للسيادة  يه  وتعدّ األمن  بتطور مفهوم 
مصالحها  مع  يتناسب  بما  حلها  على  والعمل  الدولية،  الصراعات  في  للتدخل  ومبررات 
وأهـــدافـــهـــا، ويــفــضــي إلـــى حــالــة مــن ســيــطــرة الــقــو الــعــظــمــى عــلــى مــجــريــات األحــــداث، 

سها على الساحة الدولية. ويكرّ
كــثــيــراً  ال تــكــتــرث  وبــخــاصــة الـــواليـــات الــمــتــحــدة،  الــــدول الــعــظــمــى،  أن  هــنــا   ونــــر
أما  نفوذها.  مناطق  من  بعيدة  تكون  أو  مصالحها،  في  تؤثر  ال  التي  الدولية  بالصراعات 
أزمات  باختالق  هي  تقوم  فقد  المتحدة،  الواليات  مصالح  فيها  ز  تتركّ التي  المناطق  في 
تتسبّب في نشوب صراعات، وحينها تستخدم مبدأ  التدخل اإلنساني، والمفهوم الموسع 
هذه  تستخدم  كما  العسكرية،  القوة  إلــى  مستندة  مصالحها،  عن  للدفاع  الــدولــي،  لألمن 

المفاهيم لتحقيق مزيد من السيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المتحدة:  الواليات  إلى  إشارة  في  المارقة  الدول  كتابه  في  شومسكي  نعوم  يقول 
على  تحافظ  أن  عليها  يجب   ، قانوناً إرادتها  تصبح  أن  مارقة  عظمى  قوة  تضمن  «كي 
أثير  وقــد  قاسية».  عقوبات  على  فتنطوي  قوتها،  احــتــرام  في  الفشل  أمــا  المصداقية، 
الــمــبــرر  هــي  الــمــصــداقــيــة  كــانــت  حــيــث  الـــدولـــة،  عــنــف  لــتــبــريــر  بــاســتــمــرار  الــمــفــهــوم  هـــذا 
 أخــر وســائــل  أي  على  الــحــرب  تفضيل  بــهــدف  قــدم  الــذي  للتصديق  القابل  الوحيد 
في  األمريكية  االستراتيجية  القيادة  قدمته  تقرير  وفي   .١٩٩٩ عام  كوسوفو  حالة   في 
للواليات  متاحاً  يكون  أن  أكدت  الباردة»،  الحرب  بعد   ما  «ردع  بعنوان:   ١٩٩٥ عام 
الــنــوويــة؛  األســلــحــة  اســتــخــدام  رئيسي  وبشكل  الـــردود،  فــي  الكاملة  الــحــريــة  المتحدة 
وتــدمــيــر  وتــخــويــف  إرهـــاب  وســائــل  دائــمــاً  تــفــضــل  الــقــويــة  الــمــارقــة  الـــدول  ألن  وذلـــك 

الة(٨٧). فعّ
التزامات،  أو  شــروط  أي  مــن  نفسها  المتحدة  الــواليــات  تعفي  الجانب،  هــذا  وفــي 
األمر  الــبــاردة،  الحرب  انتهاء  بعد  وخصوصاً  الدولية،  والمعاهدات  المواثيق  تتضمنها 
للجمعية  اإلخــبــاريــة  الــرســالــة  ذلـــك  وتــؤكــد  بــقــوة.  تظهر  األمــريــكــيــة  الهيمنة  جــعــل  الـــذي 
إن  القانون  فيها:  وجاء   ،١٩٩٩ آذار/مــارس  في  صدرت  التي  الدولي  للقانون  األمريكية 
التزام  رفض  من  وحذرت  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  بالدنا  في  احتراماً  أقل  اليوم  الدولي 

واشنطن بااللتزامات الدولية(٨٨).
(٨٧) شومسكي، الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية، ص ٢٠ ـ ٢٢.

(٨٨) المصدر نفسه، ص ٩ ـ ١٠.
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يتعلق  مــا  فــي  خصوصاً  المتحدة،  األمــم  ميثاق  نه  تضمّ لما  تــجــاوزاً  يعتبر  مــا  وهــذا 
وتسوية  الــدول،  بين  السيادة  تساوي  على  ت  نصّ التي  وأهدافها  الدولية  المنظمة  بمبادئ 
إلى  باإلضافة  للدول،  الداخلية  المسائل  في  التدخل  وعدم  السلمية،  بالطرق  المنازعات 

الهدف الرئيسي للمنظمة، وهو حفظ السلم واألمن الدوليين بالطرق السلمية.
الــصــراعــات  حـــلّ  فــي  األمـــن  مجلس  أداء  تقييم  وجـــوب  إلـــى  هــنــا  اإلشــــارة  وتــجــدر 
ما  فــي  الــدولــي،  لألمن  الموسع  والمفهوم  اإلنــســانــي،  التدخل  مبدأ  خــالل  مــن  الــدولــيــة، 
التي  األمريكية  الجرائم  وتحديداً  الفيتو)،  حق  (أصحاب  العظمى  الــدول  جرائم  يخصّ 
فضائح  مثل  الحرب،   بأسر الخاصة  جنيف  والتفاقيات  اإلنسان  لحقوق  انتهاكاً  تعتبر 
الجيش األمريكي في معتقل «غوانتنامو»، وغيرها من الجرائم األمريكية ضد البشرية في 
هي  ما  األمن  مجلس  على  األمريكية  الهيمنة  أن  يؤكد  ما  وهذا  العالم،  من  مختلفة  مناطق 

إال حلقة في سيطرتها وهيمنتها على العالم.
األمريكية  للهيمنة  تبريرية  نظرة  تقدم  (كأنما  مغايرة  هات  توجّ ظهرت  المقابل،  في 
تعكس  أن  من  بد  ال  الدولية،  السياسية  المنظمات  طبيعة  أن  تعتبر  األمــن)  مجلس  على 
(األمــم  الدولية  المنظمة  دور  يتكيّف  المعنى،  وبــهــذا  وتــطــوره.  الــدولــي  وضــع  المجتمع 
عليه  ويتحدد  المتحدة،  الواليات  عليه  تهيمن  الــذي  الدولي  طبيعة  النظام  مع  المتحدة) 
مد فعالية دور المنظمة، وبذلك تتضح توازنات المصالح الفعلية بين أقطاب المجتمع 
تدعيم  في  التوجه  هذا  أصحاب  ويستند  التوافقية(٨٩).  الدولية  الشرعية  مرحلة  في  الدولي 
من  للمنظمة،  السياسية  الطبيعة  هــذه  على  د  يشدّ الــذي  المتحدة  األمــم  ميثاق  إلــى  رأيهم 
«جعل  ومنها  الــدولــيــة،  المنظمة  وأهــــداف  مقاصد  تضمنت  الــتــي  األولـــى  الــمــادة  خــالل 
المشتركة  الغايات  إدراك  بهدف  وذلك  هاتها»،  وتوجّ األمم  أعمال  لتنسيق  مرجعاً  الهيئة 

لألعضاء، وفي مقدمتها حفظ السلم واألمن  الدوليين(٩٠).
ونر هنا أن أساس المشكلة يكمن في سياسة الهيمنة األمريكية، وليس في وظيفة 
والمجتمع   الكبر الدول  إلرادات  طبيعياً  انعكاساً  جاءت  قراراتها  ألن  المتحدة،  األمم 
على  ثم  ومن  أوالً،  المنظمة  أعضاء  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  عن  يعبّر  بما  الدولي، 

المنظمة نفسها، وقراراتها، بما يخدم مصالحها وأهدافها القومية.
(٨٩) دور األمم المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين: دراسة حالة الكويت والعراق، ص ١٤ ـ ١٥.

العدل  لمحكمة  األساسي  والنظام  المتحدة  األمم  ميثاق  في:  األولى،  المادة  من  الرابعة  الفقرة  نص  (٩٠) انظر 
الدولية، ص ٥.
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الذي  الجديد»  العالمي  « النظام  «ومــا  غـــارودي»:  «روجــيــه  يقول  الصدد  هــذا  وفــي 
حلم به القادة األمريكيون إال اسم آخر لسيطرة الواليات المتحدة على العالم ... وأصبح 

«حق التدخل» هو االسم الجديد لالستعمار»(٩١).
في  المتحدة،  الــواليــات  غير   ،الــكــبــر الـــدول  إرادة  ضعف  يظهر  لــذلــك،  نتيجة 
حفظ  مــجــال  فــي  بمهامها،  بالقيام  المنظمة  مــســاعــدة  حتى  أو  مصالحها،  عــن  التعبير 
دول  مصالح  حــســاب  على  بعينها،  دول  مصالح  مــن  بــعــيــداً  واألمـــن  الــدولــيــيــن،  السلم 
أخــــر. وهــنــا تــتــضــح فــكــرة صـــراع الــمــصــالــح الــتــي تــتــســبــب فــي مــزيــد مــن الــصــراعــات 
تدير  قــوة  كأكبر  الــدولــي،  بالقرار  دها  وتفرّ المتحدة  الــواليــات  هيمنة  ظل  في  الدولية، 

الدولية. الصراعات 
عقب  الــمــرحــلــة  تــلــك  بـــدأت  الــقــوة:  إلـــى  المستندة  الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  مــرحــلــة  ـ  ب 
هجمات  أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وإعالن الواليات المتحدة حربها على اإلرهاب، والتي 
تبعها احتالل الواليات المتحدة للعراق عام ٢٠٠٣. وقد تميز أداء مجلس األمن في هذه 
إسرائيل  حرب  أثناء   أخر وقــرارات  العراقية،  باألزمة  الخاصة  القرارات  بإصدار  الفترة 
على لبنان عام ٢٠٠٦ أو بعدها، بينما حال الفيتو األمريكي دون صدور قرار من مجلس 
األمن يدين بناء إسرائيل للجدار العازل فوق األراضي الفلسطينية، أو حتى حروبها على 

غزة عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ (٩٢).
فــقــد تــم اســتــخــدام الــفــيــتــو األمــريــكــي ضــد إرســــال مــراقــبــيــن دولــيــيــن إلـــى األراضــــي 
الرئيس  وحصار  الغربية،  الضفة  مدن  على  اإلسرائيلية  القوات  هجوم  وقت  الفلسطينية 
بحملة  القيام  إلــى  مدنية  أوروبــيــة  شخصيات  دعــا  الــذي  األمــر   ،٢٠٠٢ عــام  عرفات   ياسر 
الدولية  المنظمات  أن  الحملة  هذه  اعتبرت  حيث  عرفات،  على  الحصار  لكسر  مناهضة 
المنوط بها اتخاذ قرارات من شأنها حفظ السلم الدولي، لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات 
من شأنها وقف العنف اإلسرائيلي، وذلك في إشارة إلى األمم المتحدة التي أعاق الفيتو 

األمريكي فيها استصدار قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى األراضي الفلسطينية(٩٣).
ترجمة  والعشرين؟،  الواحد  للقرن  نحضر  كيف  االنحطاط:  طليعة  المتحدة  الواليات  غارودي،  (٩١) روجيه 

مروان حموي (دمشق: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ٨٥.
(٩٢) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٢٩ و١٠٧. حيث تميّز األداء 
ومناطق  األوسط  الشرق  في  األزمات  مواجهة  في  العسكرية  للقوة  الكثيف  باالستخدام  المرحلة  تلك  في  األمريكي 

أخر في العالم.
(٩٣) الالوندي، وفاة األمم المتحدة: أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية، ص ٢٣٤.
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ظهر  عليه،  األمريكية  الهيمنة  بسبب  وتراجعه  األمن  مجلس  دور  ضعف  ظلّ  وفي 
جديدة»  دولية  «شرعية  بمثابة  واعتبارها  القرارات،  تلك  شرعية  حول  واسع  وجدل  لغط 
المتحدة  للواليات  تتيح  بحت،  سياسي  طابع  ذات  انتقائية»،  وهي «شرعية  آخر،  نوع  من 
وهي  تنفيذها(٩٤)،  على  والعمل  الدولية،  الــقــرارات  صناعة  بمهمة  االضطالع  األمريكية 
بذلك تفرض الشرعية الدولية بالقوة بدالً من تطبيقها، وبخاصة في ما يتعلق بالصراعات 

الدولية التي تهدد مصالحها.
وهناك من ير أن خطورة كبيرة تخيّم على عمل مجلس األمن بهذه الطريقة، حيث 
إجرائي  بشكل  األمــن  مجلس  عن  تصدر  قــرارات  إلى  الجديدة»  الدولية  «الشرعية  تستند 
األمم  ميثاق  من  السابع  للفصل  وفقاً  تصدر  التي  بالقرارات  يتعلق  ما  في  وذلــك  قانوني، 
المتحدة. وبذلك تعمل الواليات المتحدة على إرضاء كل األطراف، عبر المفاوضات مع 
األمريكي  للتأويل  وفقاً  قانوني،  بشكل  القرارات  إخراج  على  وتعمل  الدائمين،  األعضاء 
تلك  أن  البعض  يعتبر  ولــذلــك  األمــريــكــيــة.  المصالح  لخدمة  وتطويعها  الميثاق،  لــمــواد 
وغاياتها؛  المنظمة  ميثاق  وروح  تتفق  التي  الحقيقية»  مع «الشرعية  متماشية  غير  القرارات 

نها الميثاق. باعتبار أن مجلس األمن يعدّ هنا متجاوزاً لحدود سلطاته التي تضمّ
تجلّت مظاهر الهيمنة األمريكية على مجلس األمن بوضوح خالل مرحلة الشرعية 
إعمار  بــإعــادة  الــخــاص   (١٤٨٣) الــرقــم  صـــدور  الــقــرار  بعد  وذلـــك  الــقــوة،  إلــى  المستندة 
حيث  واقع،  أمر  وكأنه  للعراق  البريطاني  ـ  األمريكي  االحتالل  مع  تعامل  الذي  العراق، 
كل  قدمتها  التي  التنازالت   مــد ذلــك  عكس  األعــضــاء.  الــدول  بإجماع  صــدر  القرار  إن 
على  يدلل  الــذي  األمــر  المتحدة(٩٥)،  الواليات  إلى  ألمانيا،  ومعهما  وفرنسا،  روسيا  من 
صدور  فترة  في  األمن  مجلس  على  األمريكية  الهيمنة  تعارض  كانت  التي  األصــوات  أن 
نفعي  أساس  على  موقفها  غيّرت  قد  وروسيا،  فرنسا  صوتَي  مثل   ،(١٤٤١) الرقم   القرار 
ــد مــأســاة  ــاء الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وتــجــسّ بــراغــمــاتــي، وهـــي بــذلــك كــانــت تسعى إلـــى إرضــ
عليها  يقوم  التي  بــاألســس  مكترثة  غير  األمـــن،  مجلس  على  الكاملة  األمريكية  الهيمنة 
القضايا  مع  تعاملها  في  القوة  معيار  بتطبيق  مكتفية  بل  الدولية،  والشرعية  الدولي   النظام 

والصراعات الدولية.
مؤسسة  (اإلسكندرية:  معها  التعامل  وكيفية  انعكاساتها  السياسية:  العولمة  إسماعيل،  محمد  الله  (٩٤) فضل 

المعارف، ٢٠٠٧)، ص ١٣٨ ـ ١٣٩.
(٩٥) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٩١.



١٧٧

خالل  األمــن  مجلس  على  المطلقة  شبه  األمريكية  الهيمنة  نتائج  تلخيص  ويمكن 
تلك الفترة، بالنقاط التالية(٩٦):

الدولي)  للقرار  بعينها  دولة  احتكار  يمنع  (الذي  الفيتو  استخدام  ظاهرة  ● اختفاء 
األمن  مجلس  من  جعل  الذي  األمر  األمريكية،  اإلرادة  وجه  في  األعضاء  الدول  قبل  من 
أداة طيّعة في يد الواليات المتحدة لتبرير سياساتها المستندة إلى القوة في حل الصراعات 

الدولية.
 طغيان السلطة المطلقة لمجلس األمن على جميع المؤسسات الدولية األخر ●
حقيقي)،  بشكل  الدولي  المجتمع  إرادة  تمثل  التي  هي  العامة  أن  الجمعية  من  (بالرغم 
وبذلك ظهرت أزمة التنظيم الدولي، وأصبحت الشرعية الدولية أداة لتبرير شرعية القوة، 
وأثرها في المجتمع الدولي، ويقوم مجلس األمن والحالة هذه بمهمة ترتيب الشرعيات، 

األمر الذي أفقده الحيادية في معالجته للقضايا والصراعات الدولية(٩٧).
باإلضافة  وشكلياً،  إجرائياً  الجماعي  مجال  األمــن  في  الشرعية  الضوابط  ● فشل 
الشرعية  بين  الحدود  واختفاء  الدولية،  الشرعية  معالم  على  تخيّم  التي  الضبابية  حالة  إلى 

دين أكثر من ذي قبل. والالشرعية. وبذلك أصبح السلم واألمن  الدوليين مهدّ
األمريكية  الهيمنة  مواجهة  على  الدولية  والمنظمات  الدولي  القانون  قدرة  ● عدم 
سياسيتها  لتنفيذ  أدوات  مــجــرد  المؤسسات  مــن  وغــيــره  األمـــن  مجلس  مــن  جعلت  الــتــي 

الخارجية، وتحقيق أهدافها العليا.

: الواليات المتحدة واستغاللها  رابعاً
لحق التدخل اإلنساني

اإلنساني،  التدخل  لحق  األمريكي  االستغالل  على  المبحث  هذا  في  الضوء  ز  نركّ
خارج  أحياناً  يقوم  التدخل  هــذا  أن  نوضح  حيث  الدوليين،  واألمــن  السلم  حفظ  بحجة 
يكون  بحيث  األمــــن،  مجلس  صــالحــيــات  تــوســيــع  خـــالل  مــن  أو  الــمــتــحــدة،  األمـــم  إطـــار 

(٩٦) أبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي، ص ١٧٢.
للطباعة  مصر  نهضة  (القاهرة:  ط ٢  جديدة،  بــاردة  حرب  العالم:  مواجهة  في  أمريكا  الــالونــدي،  (٩٧) سعيد 
والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ١٣٣، وعطية، مجلس األمن وأزمة الشرق األوسط، ١٩٦٧ ـ ١٩٧٧: دراسة حول 

فعالية المنظمة الدولية العالمية في تسوية المنازعات الدولية، ص ١٤٧.



١٧٨

الدولي  التدخل  وتتطلب  اإلنسان،  خرقاً  لحقوق  تعتبر  التي  القضايا  في  البتّ  شأنه  من 
اإلنساني.

١ ـ إشكالية التدخل اإلنساني بين الشرعية الدولية والعرف الدولي
التدخل (Intervention) مفهوم يقصد به القيام بأعمال من شأنها أن تؤثر في سيادة 
سواء  للدول،  الداخلي  االختصاص  ضمن  تدخل  أعمال  في  ط  التورّ أو   ،األخر الدول 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما قد يأتي التدخل على شكل أنشطة منظمة عبر الحدود 
التدخل  المراد  للدولة  السياسي  التركيب  في  التأثير  بهدف  دولياً،  بها  المعترف  السياسية 

فيها، بهدف تغيير النظام السياسي هناك أو دعمه(٩٨).
الــدولــة  والدة  مــع  أي  عــشــر،  الــقــرن الــســابــع  إلــى  اإلنــســانــي»  ويــرجــع «مــبــدأ  الــتــدخــل 
ولو  حتى  اإلنــســانــي،  التدخل  بشرعية  وقتها  الفقهاء  مــن  العديد  اعــتــرف  حيث  القومية، 
عن  مــا  دولـــة  لثني  وذلـــك  الــــدول،  مــن  مجموعة  أو  دولـــة  قبل  مــن  الــقــوة،  باستعمال  كــان 
الممارسات المهينة وغير اإلنسانية بحق شعبها. وتطور مفهوم التدخل اإلنساني، بحيث 
أصبح بإمكان مجموعة من الدول أو منظمة دولية أن تطالب بحق التدخل اإلنساني، من 

أجل وضع حدّ لالنتهاكات العنيفة  لحقوق اإلنسان، داخل حدود الدولة المستهدفة(٩٩).
وبذلك، فإن التدخل بشكل عام هو: تدخل دولة أو مجموعة من الدول في شؤون 
دولة أخر، سواء بوجه حق أو من دون حق، لتغيير األوضاع القائمة فيها، أو المحافظة 
عليها، بما في ذلك إرغامها على القيام بعمل معين أو االمتناع عنه، حيث تستعمل الدولة 
على  للضغط  وسائل،  من  تملكه  ما  وكــل  وسلطتها،  نفوذها  بالتدخل  القائمة  الــدول  أو 
باستقالل  تمسّ  بذلك  وهي  منها،  تريده  لما  االمتثال  على  وإجبارها  المستهدفة  الدولة 

تلك الدولة وسيادتها الوطنية(١٠٠).
ألغــراض  التدخل  وهــو  الــدولــي،  التدخل  صــور  أهــم  أحــد  على  التركيز  هنا  يجدر 
األخيرة. وقد أثار، وما زال، جدالً كبيراً  إنسانية، حيث أصبح يستخدم كثيراً في الفترات 

في السياسة الدولية المعاصرة.
(٩٨) الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، ص ١١٥.

(٩٩) نبيل بشر، المسؤولية الدولية في عالم متغير (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٤)، ص ٢٣ و٢٧ ـ ٢٨، 
وأبو الفضل، التحوالت العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي، ص ٦٨.

(١٠٠) للمزيد حول صور التدخل المختلفة، انظر: محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السالم: 
القانون الدولي العام، أو قانون األمم زمن السلم (اإلسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٣)، ص ٤٦١ ـ ٤٧٥.



١٧٩

في  جــاء  لما  اإلنــســانــي»  «حــق  التدخل  أو  إنسانية»  ألغـــراض  «الــتــدخــل  حــق  يرتكز 
ونال  منظماتها،  ومختلف  المتحدة  األمــم  قبل  من  اإلنسان  لحماية  حقوق  دولية  مواثيق 
سلطتها  باستخدام  معينة  دولــة  تقوم  عندما  وذلــك  والتطبيق،  الــرأي  في  عاماً  اتفاقاً  ذلــك 
بحقوق  الخاصة  الدولية  واألعـــراف  بالمواثيق  يخلّ  بشكل  شعبها،  واضطهاد  الداخلية 
لحماية  وأخالقية  قانونية  مبررات  إلى  المستندة  التدخل  أحقية  تأتي  هنا  ومن  اإلنسان. 

البشرية، ووقف المساس بحقوق اإلنسان(١٠١).
الحق  هذا  يُستغل  ما  كثيراً  أنه  أثبتت  اإلنساني  التدخل  لحق  العملية  الممارسة  لكن 
الذي  األمر  مختلفة،  بصور  احتاللها  ثم  ومن  الضعيفة،  الدول  على  النفوذ  لبسط  كوسيلة 

ي النظم االستعمارية. يقوّ
تتمتع الواليات المتحدة بخبرة أربعين عاماً من التدخالت بمختلف أشكالها، لكن 
عسكرية  عمليات  أو  االنقالبات  تنظيم  خالل  من  وذلك  متفاوتة،  التدخالت  تلك  نتائج 
سريعة على اختالف أهدافها، والتي غالبا ما تعطيها صبغة إنسانية من خالل حق التدخل 
إسقاط  مثل  كثيرة،  ذلك  على  واألمثلة  طويلة،  واالنقالبات  التدخالت  فالئحة  اإلنساني. 
عام  العسكري  التدخل  وكذلك   ،١٩٤٥ عــام  «غواتيماال»  في   (Arbens) « أربــنــز»  نظام 

١٩٨٣ في  «غرانادا»، ومن ثم غزو  «بنما» عام ١٩٨٩ (١٠٢).
الخبراء  بعض  ره  فسّ حيث  إنسانية،  ألغراض  التدخل  آليات  حول  واسع  جدل  وثار 
خبراء   رأ حين  فــي  المتحدة،  األمــم  خــالل  مــن  التدخل  يكون  أن  بــوجــوب  القانونيين 
إلى  يحتاج  األمــر  كــان  ما  إذا  وتحديد  للتدخل،  تعريف  وضــع  ضــرورة  آخــرون  قانونيون 
تقوم  حين  تطبق  التي  المعايير  ازدواجــيــة  حول  الخالف  مكمن  هو  وهــذا  ال.  أم  التدخل 
اإلنسان،  حقوق  حماية  بحجة  مصالحها،  لحماية  بالتدخل  بعينها،  دولة  أو  الدول،  بعض 
األمــر  تسييس  يتم  مــا  غالباً  أنــه  اإلنــســانــي،  التدخل  لحق  العملية  الممارسة  أثبتت  حيث 
ألغراض معيّنة. لذلك ينبغي التفريق بين تدخل األمم المتحدة ألغراض إنسانية، والذي 
يستند إلى الصالحيات والمهام الواردة في ميثاق المنظمة، والتدخل الدولي الذي يستمد 

شرعيته من العرف الدولي.
(١٠١) الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، ص ١٢٤ ـ ١٢٥.

[وآخـــرون]،  األطــرش  محمد  فــي:  أيـــن؟،»  إلــى  األمريكية  الهيمنة   : الخليج  حــرب  «بعد  أمين،  (١٠٢) سمير 
العربية،  الــوحــدة  دراســـات  مركز  (بــيــروت:   ١٦ العربي؛  المستقبل  كتب  سلسلة  العالمي،  النظام  وتحديات  العرب 

١٩٩٩)، ص ٨٦.



١٨٠

وهــنــا يظهر تــعــارض مــبــدأ الــتــدخــل اإلنــســانــي مــع مــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
عمليات  بين  التمييز  إلــى  القانونيين  الــخــبــراء  بعض  ذهــب  لذلك  لـــلـــدول(١٠٣)،  الداخلية 
اإلنساني  والتدخل  الميثاق،  ومقاصد  يتفق  كما  إنسانية،  ألغراض  المتحدة  األمم  تدخل 
 .أخر دول  ضد  أحياناً  الدول  به  تقوم  والذي  الدولي،  العرف  من  شرعيته  يستمد  الذي 
يعتمد  دولي  فعل  أي  يصبح  حتى  تتوافر،  أن  من  بد  ال  معايير،  أربعة  االتجاه  هذا  ويحدد 

حق  التدخل اإلنساني مشروعاً وفق العرف الدولي، وهي(١٠٤):
أ ـ انتهاك الدولة  لحقوق اإلنسان األساسية بشكل ينذر بالخطر.

ب ـ أن يقتصر التدخل على حماية  حقوق اإلنسان.
ج ـ أن ال يكون التدخل بناءً على دعوة الحكومة الشرعية في الدولة أو برضاها.

د ـ أن ال يكون التدخل بناءً على تفويض من مجلس األمن استناداً إلى أي إجراءات 
قمعية.

بذلك يتضح أن «مبدأ التدخل اإلنساني» ال يستند فقط إلى قرارات األمم المتحدة، 
لكن من الممكن أيضاً أن يستند إلى شرعية العرف الدولي، كما أن ممارسة حق التدخل 

اإلنساني من الممكن أن تخلق هذا العرف أو تؤكده.
إلى  مستنداً  ويوغسالفيا  الصومال  في  الدولي  التدخل  يكن  لم  الصدد،  هــذا  وفــي 
قرار أممي يخول تنفيذ تلك العمليات، لكنه جاء إقراراً وتجسيداً لحق التدخل اإلنساني 

المستند إلى شرعية العرف الدولي(١٠٥).
فــقــد مــثــلــت عــمــلــيــات «حــلــف  الـــنـــاتـــو» الــعــســكــريــة بــقــيــادة الــــواليــــات الــمــتــحــدة في 
خارج  إنسانية،  ألهــداف  التدخل  عمليات  أبــرز   ،١٩٩٩ آذار/مـــارس  بتاريخ  «كوسوفو» 
دَت في الميثاق بشكل  رَ (١٠٣) يتعارض «مبدأ التدخل اإلنساني» مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها، التي وَ
لم واألمن الدوليين، وتحديداً مع المبدأ السابع، الذي ينصّ على: «ليس في هذا  عام، كونها تتبنّى المحافظة على السّ
ل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس  الميثاق ما يسوغ لـ»األمم المتحدة» أن تتدخّ
يخل  ال  المبدأ  هــذا  أن  على  الميثاق،  هــذا  بحكم  تحلّ  ألن  المسائل،  هــذه  مثل  يعرضوا  أن  األعضاء  يقتضي  ما  فيه 
بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع». انظر المادتين (١) و(٢) من ميثاق األمم المتحدة، في: ميثاق األمم 

المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٥ ـ ٦.
ـ   ١٩٩١ الــعــراق،  جنوب  حالة  اإلنــســانــي:  التدخل  مذهب  إزاء  الــدولــي  «الــتــحــرك  العيوطي،  (١٠٤) يــاســيــن 

١٩٩٢،» السياسة الدولية، العدد ١٢٩ (تموز/يوليو ١٩٩٧)، ص ٦٢.
(١٠٥) نبيل العربي، «األمم المتحدة والنظام العالمي الجديد،» السياسة الدولية، العدد ١١٤ (تشرين األول/

أكتوبر ١٩٩٣)، ص ١٥١.



١٨١

الحكومة  به  قامت  الــذي  العرقي  والتطهير  المذابح  بسبب  وذلــك  المتحدة،  األمــم  إطــار 
جدل واسع حول  اليوغسالفية بحق السكان األلبان في كوسوفو. ونتيجة لذلك، فقد ثار 
في  اإلنسان  حماية حقوق  وواجباته، لجهة  الدولي  مسؤولية  المجتمع  بين  التوفيق  إمكان 
أماكن مختلفة من العالم، وذلك بسبب الطبيعة العالمية لتلك الحقوق، وااللتزام باحترام 
الرئيسية  القواعد  أو  المبادئ  كأحد  الداخلية،  شؤونها  في  التدخل  وعــدم  الــدول،  سيادة 

للنظام الدولي(١٠٦).
أعضاء  من  دولية  لجنة  تشكيل  تم  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  طلب  على  وبناءً 
«مــبــدأ  التدخل  بــشــأن  الــدولــي،  المجتمع  يواجهها  الــتــي  التحديات  فــي  للنظر  المنظمة، 
اإلنساني»، والتوصل إلى تفاهم حول التوجهات المختلفة، والتوفيق بين مطالب احترام 
الشعب»  وسيادة  «للتدخل  الدولية  اللجنة  تقرير  وخرج  الشعوب.  وسيادة  الدولة  سيادة 

في عام ٢٠٠١، مؤكداً مبادئ ثالثة خاصة بقانونية التدخل اإلنساني، وهي(١٠٧):
« التدخل  مصطلح  من  بــدالً  للحماية»  الدولية  «المسؤولية  مصطلح  ● استخدام 
على  وهيمنتها  بعينها  دول  سيطرة  بشأن  مخاوف  من  المفهوم  يثيره  لما  تجنّباً  اإلنساني»، 

العمليات.
على  أما  الوطنية،  الدولة  يد  في  الوطني   المستو على  الحماية  مسؤولية  ● تكون 

المستو الدولي فتكون ضمن سلطة مجلس األمن.
وبناءً  وفعالية،  ية  بجدّ اإلنسانية  الحماية  ألغــراض  التدخل  عملية  تنفيذ  يتم  ● أن 

على سلطة مباشرة مسؤولة.
مواطنيها  حماية  عن  السيادة  ذات  الــدولــة  مسؤولية  التقرير  أكــد   ،أخــر ناحية  من 
المواطنين  ض  تعرّ في  هي  تسبّبها  أو  ذلــك،  في  الدولة  رغبة  عدم  حالة  وفي  وحقوقهم، 
نطاق  إلى  المسؤولية  نقل  يجب  فعندها  األساسية (اإلنسانية)،  حقوقهم  وانتهاك  للعنف، 
المجتمع الدولي، ويمثله في ذلك «مجلس األمن». معتبراً أن حاالت التدخل العسكري 
(١٠٦) عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والعالم  الدولية  الشرعية  على  وتأثيرها  العالمية  التحوالت  الفضل،  وأبــو   ،٢١٩ ـ   ٢١٨ ص   ،(٢٠٠٣ والــتــوزيــع، 

العربي، ص ٧٠ ـ ٧١.
 ١١٧ الــعــدد  الــدولــيــة،  السياسة  اآللــيــات،»  تطور  اإلنــســان:  وحــقــوق  المتحدة  «األمـــم  الجويلي،  (١٠٧) عــمــر 
مركز  األهرام،  ٢٠٠٣ (القاهرة: مؤسسة  ٢٠٠٢ ـ  العربي،  االستراتيجي  والتقرير   ،١٦١ ص   ،(١٩٩٤ (تموز/يوليو 

الدراسات السياسية واالستراتيجية، ٢٠٠٣).



١٨٢

آخر  هو  العسكري  التدخل  وأن  نية،  بحسن  تنفذ  استثنائية،  حاالت  هي  إنسانية  ألغراض 
الخيارات(١٠٨).

تظهر  أن  الطبيعي  فــمــن  الــســيــاســيــة،  واالعـــتـــبـــارات  الــمــصــالــح  تــضــارب  إلـــى  ونـــظـــراً 
 شرعيته، كإحد اتجاهات فقهية متناقضة إزاء إشكالية التدخل الدولي اإلنساني، ومد
مبدأ  بها  يحظى  التي   الكبر األهمية  إلى  ونظراً  اإلنسان،  لحماية  حقوق  الدولية  اآلليات 
راته واآلثار  التدخل الدولي اإلنساني، فقد أصبح محل خالف قانوني كبير، من حيث مبرّ

المترتبة على تفعيله.
ومن المهم هنا اإلشارة إلى وجود اتجاهيْن قانونييْن مختلفيْن، تبعاً لموقف القانون 
الدولي العام إزاء مبدأ التدخل الدولي اإلنساني، خصوصاً عندما يفضي هذا التدخل إلى 
رأي  وهناك  بمشروعيته،  ويقرّ  التدخل  يؤيد  قانوني  رأي  فهناك  المسلحة،  القوة  استخدام 
راته  مبرّ االتجاهين  من  لكل  وإن  الشرعية(١٠٩)،  عنه  وينفي  التدخل،  مبدأ  يعارض  مضاد 

وحججه.
األعراف  مع  تتوافق  بحيث  «السيادة»  مفهوم  توسيع  إلى  يذهب  قانوني  رأي  فهناك 
اليوم  تظهر  التي  المشكالت  حل  أو  مواجهة  وحدها  تستطيع  ال  الدولة  أن   وير الدولية، 
مقبولة  تكن  لــم  سياسات  لتبرير  وذلــك  الــدولــي،  التعاون  خــالل  مــن  إال  حــدودهــا  ضمن 
التدخل  فكرة  تبرير  على  السياسات  هذه  ز  وتركّ الدولي.  المجتمع  قبل   من  الماضي  في 
الدولي لحماية حقوق اإلنسان، في حين رفض رأي قانوني آخر من أنصار سيادة الدولة 
الدولة  ت  أضــرّ لو  حتى  الــدولــة،  داخــل  النظام  أو  الحكومة  يسقط  قد  الــذي  التدخل  هــذا 
األساس  حجر  باعتباره  الدولة،  احترام  سيادة  مبدأ  إلى  استناداً  وذلك  مواطنيها،  بحقوق 
سيادة  انتهاك  الــدول  من  مجموعة  أو  دولــة  أي  حق  من  فليس  الــدولــي،  القانوني  للنظام 

.(١١٠)واستقالل أي دولة أخر
تجاه  أخــالقــيــة  ومــســؤولــيــة  إنسانية  مــبــادئ  إلــى  أحــيــانــاً  الــتــدخــل  حــق  أنــصــار  ويستند 
المؤكد  لكن  الداخلية،  المشكالت  من  وغيرها  ومجاعات  اضطهاداً  تعاني  التي  الشعوب 

(١٠٨) الجويلي، المصدر نفسه، ص ١٦٢.
 ،٧٦ ـ   ٧٢ ص  الــعــربــي،  والــعــالــم  الــدولــيــة  الشرعية  على  وتــأثــيــرهــا  العالمية  الــتــحــوالت  الــفــضــل،  (١٠٩) أبـــــو 
متغير  عالم  في  األمن  مجلس  الدوليين:  واألمن  السلم  حفظ  في  األمن  مجلس  دور  تطور  العال،  أبو  الله  عبد  وأحمد 

(اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨)، ص ١٥٧ ـ ١٦٢.
(١١٠) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ٥٣.



١٨٣

غ ألي  في هذا الصدد أن الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة ال تسوّ
دولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخر، وال حتى عرضها لحلها بحكم ميثاق 

األمم المتحدة(١١١).
نهائياً  تحظر  ال  الميثاق  من   (٢) الرقم  المادة  من  السابعة  الفقرة  أن  البعض   ويــر
تدخل األمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالنطاق الداخلي للدولة، حيث إن تحديد هذه 
والعرفي  االتفاقي  الدولي  القانون  بقواعد  مرتبطاً  ظلّ  المتحدة  األمم  ظهور  بعد  المسائل 
فرض  فالميثاق  مطلقة،  بسيادة  للدولة  أصالً  يعترف  لم  الميثاق  أن  أي  نفسه،  الوقت  في 

على الدول األعضاء التزامات مختلفة قد تتعارض مع تمتع الدولة بسيادتها التامة(١١٢).
ر  ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن تدخل األمم المتحدة في المنازعات التي يتعذّ
الداخلية  الشؤون  في  بعينها  دول  تدخل  إمكان  من  يقلل  سوف  حلها،  الحكومات  على 
طلعت  ويؤكد  محمد  إنسانية.  ألغراض  التدخل  أو  المنازعات  تلك  لحل   ،أخر لدولة 
ل  الغنيمي، الذي تعتبر أفكاره جوهرية في هذا الصدد، أن سلطان المنظمات الدولية شكّ
قيداً على سيادة الدولة، حيث إن تحديد المسائل التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي 

للدولة أمر أصبح أكثر صعوبة مع تطور الجماعة الدولية(١١٣).
وهناك اتجاه ير أن أي عملية تدخل مستندة إلى مبدأ التدخل اإلنساني، ال بد من 
ألغراض  التدخل  حق  لممارسة  تصريحاً  يعطي  االتجاه  وهذا  دولي.  بإجماع  تحظى  أن 
يتم  أن  ضــرورة  على  جوهرها  في  تصبّ  معينة،  وضوابط  محددات  تحت  لكن  إنسانية، 
األســاس  في  اإلنسانية  التدخالت  ترتبط  ال  وأن  المتحدة،  األمــم  إشــراف  تحت  التدخل 
التي  االســتــعــمــار  فــكــرة  عــن  بــآخــر  أو  بشكل  تعبّر  ال  حتى  الــعــســكــري،  الــتــدخــل  بــضــرورة 
مبدئياً  واالكتفاء  الخارجي،  للتدخل  تتعرض  ما  غالباً  والتي  النامية،  الدول  عانتها  طالما 

باألساليب االقتصادية في التدخل(١١٤).
(١١١) الجويلي، «األمم المتحدة وحقوق اإلنسان: تطور اآلليات،» ص ١٥٨، وانظر أيضاً الفقرة السابعة من 

المادة الثانية من: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ص ٦.
للطباعة  الجامعية  الدار  الدولي (بيروت:  التنظيم  الثاني:  الجزء  الدولي:  القانون  الدقاق،  سعيد  (١١٢) محمد 
والنشر، ١٩٨٠)، ص ١١٢، وتوفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب 

الباردة، ص ٥٥ ـ ٥٧.
السلم،  زمــن  األمـــم  قــانــون  أو  الــعــام،  الــدولــي  الــقــانــون  الــســالم:  قــانــون  فــي  الــوســيــط  الغنيمي  (١١٣) الــغــنــيــمــي، 

ص ١٢٥.
(١١٤) توفيق، المصدر نفسه، ص ٥٤.



١٨٤

األمــم  دور  توسيع  فــي  الــبــاردة  انتهاء  الــحــرب  بعد  الغربية  الـــدول  بعض  رغبة  لكن 
في  النظر  بإعادة  المطالبة  إلى  الدول  ببعض  ذهب  وفعالية،  حيوية  أكثر  وجعله  المتحدة، 
هات  التوجّ في  تحوالت  إلى  ذلك   أد حيث  اإلنساني،  التدخل  لشرعية  التقليدي  التقييم 
السياسية لمجلس األمن، وألعضائه الدائمين، إذ أصبح المجلس يعتبر  التدخل اإلنساني 
 ،الكبر الدول  من  متزايداً  تأييداً  يكتسب  التوجه  هذا  بدأ  حيث  إغفالها،  يمكن  ال  قضية 

وعلى رأسها الواليات المتحدة التي تهيمن على  النظام الدولي(١١٥).
٢ ـ التدخل الدولي كمطلب (مدخل) استراتيجي للسياسة األمريكية

الوطنية،  سيادتها  فقدت  قــد  الــدولــة  أن  األمريكية  المحافظة  االتــجــاهــات  اعتبرت 
كما  العالم،  أنحاء  جميع  في  الوطنية  الدولة  سلطة  إضعاف  إلى   أد العولمة  عصر  وأن 
تعاملت مع قضية الحريات  وحقوق اإلنسان كأهم المداخل إلى قيام نظام عالمي جديد، 
من  كل  فيها  تتحكم  بشرية  بيئة  على  المحافظة  ضــرورة   ير آخر  توجه  مقابل  في  وذلك 
هذا  إن  حيث  الدولي،  القانون  إلى  المستندة  الدولي  المجتمع  ومنظمات  الحاكمة  النظم 
جلية،  ظاهرة  مع  التوافق  بعدم  يتسم  التوجه  هــذا  أن  بيد  ملموسة.  بسرعة  ينمو  التوجه 
قوامها هيمنة عنصر القوة الخالصة التي تفرض مصالح أنانية للقو المسيطرة، وبخاصة 

الواليات المتحدة األمريكية(١١٦).
فهناك تناقض واضح بين رؤية اليمين المحافظ (المتطرف) في الواليات المتحدة، 
الجمهوري،  أو  الديمقراطي  الحزب  داخــل  ســواء  المحافظين،  اعتقاد  على  يرتكز  الــذي 
باتخاذ  أمريكا  فيه  تنفرد  خالصاً،  أمريكياً  قرناً  والعشرين  الحادي  القرن  يكون  أن  بضرورة 
القرار العالمي، وبتقرير مستقبل العالم، وتحديد قواعد ونظم عمل النظام العالمي، وبين 
الدول  فيه  تتولى  األقطاب،  متعدد  عالمي  نظام  تأسيس  ضرورة  من   أخر أقطاب  تراه  ما 
في  الدولي  التدخل  وشــروط  ظــروف  تحديد  مهمة  المتحدة،  األمــم  جانب  إلى   ،الكبر

مناطق التوتر في العالم، من خالل إطار عمل متعدد األطراف(١١٧).
وعلى هذا النحو، بات من الواضح أن أساس الخالف يكمن في المواد الفضفاضة 
شرعنة  نحو  الميل  حقيقة  وأن  المتحدة،  األمم  ميثاق  في  التدخل  قضية  إلى  تطرقت  التي 
إثر  في  وبخاصة  الدولية،  المنظمة  داخل   القو موازين  تغيّر  نتاج  لهو  عدمه،  من  التدخل 

(١١٥) المصدر نفسه، ص ٥٣.
(١١٦) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٣٣.

(١١٧) المصدر نفسه، ص ٣٣.



١٨٥

وهيمنة  استقطاب  حالة  من  الفترة  تلك  منذ  المنظمة  شهدته  ومــا  الــبــاردة،  الحرب  نهاية  
واضحة من طرف الواليات المتحدة.

مثالياً،  مــبــدأً  كونه  حيث  مــن  اإلنــســانــي،  التدخل  بحق  تتمسك  المتحدة  فــالــواليــات 
والقيام  سياستها،  لتنفيذ  تستغله  نفسه  الوقت  وفي  المكلومة،  الشعوب  خالله  من  تحمي 
بأبشع الجرائم اإلنسانية في سبيل تحقيق مصالحها من ناحية براغماتية بحتة. كما تستخدم 
الواليات المتحدة قوتها العسكرية وتفوقها التكنولوجي، باإلضافة إلى سيطرتها على حلف 
الناتو، وتحويله إلى منظمة عسكرية تحت إمرتها، كقوة ضاربة، إن ارتأت أن هناك ضرورة 
د هناك حاجة  لذلك؛ كل ذلك يحدث تحت غطاء «التدخل اإلنساني»، وخصوصاً أنه لم تعُ

ملحة إلى وجود «حلف  الناتو» بعد تفكك الكتلة االشتراكية وزوال « حلف وارسو».
متكامالن  لكنهما  تماماً،  متناقضين  منهجين  بين  المتحدة  الــواليــات  تجمع  بذلك 
ج عبر وسائل اإلعالم والمنابر العالمية لتمسكها  بالنسبة إلى سياستها الخارجية؛ فهي تروّ
نفسه  الوقت  في  وهي  بحتة،  وأخالقية  إنسانية  ناحية  من  ره  وتبرّ اإلنساني،  بحق  التدخل 
وحمايتها،  القومية  مصالحها  لتحقيق  «الــنــاتــو»  بحلف   متمثلة  العسكرية،  الــقــوة  تستغل 
المجازر،  أبشع  اإلنساني  التدخل  حق  باسم  ترتكب  وهي  المثالية،  من  البعد  كل  البعيدة 
الواليات  نجاح  ثبت  وقــد  والظلم.  الحرب  ويــالت  من  العالم  لتحرير  تعمل  باعتبارها 
المناطق  من  وغيرها  والعراق  والبلقان  كوسوفو  في  التدخل  حق  استخدام  في  المتحدة 
على  هيمنتها  استكمال  على  القائم  نهجها  وبخاصة  فيها،  الحيوية  مصالحها  تباشر  التي 
العالم بشكل منفرد، مستبعدة أوروبا وروسيا من المسرح الدولي، باإلضافة إلى سياستها 

النفطية التي تهدف إلى بسط سيطرتها على المناطق الغنية بموارد الطاقة.
ففي إطار االستراتيجية األمريكية للسيطرة على العالم، اعتمدت الواليات المتحدة 
ترغب  جهة  أي  ضد  القمعية  سياساتها  تنفيذ  في  وذلــك  الناتو»،  «حلف  على  األمريكية 
هي في معاقبتها، أو تمثل خطراً على مصالحها في أي منطقة من العالم. في هذا الصدد، 
الشؤون  في  التدخل  لها  يتسنّى  حتى  اإلنساني»  المتحدة «حق  التدخل  الواليات  ابتكرت 
تقوم  عسكري  عمل  أي  لتبرير  الحق  هذا  باستغالل  تقوم  وهي   ،األخر للدول  الداخلية 
سياستها  بتنفيذ  تقوم  األمر  واقع  في  وهي  تتّبعها،  التي  السياسة  لمثالية  ج  تروّ أنها  كما  به، 

تبعاً لمذهبها «النفعي» البراغماتي(١١٨).
(١١٨) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٤٠ ـ ١٤١.



١٨٦

وهنا يظهر التناقض بين شقي االستراتيجية األمريكية ( البراغماتية، والمثالية)، فيما 
أهدافها  وتحقق  المتحدة  الــواليــات  إلــى  بالنسبة  بشقيها  األمريكية  االستراتيجيا  تتكامل 
العالم  شاء  «إن   : قائالً الدبلوماسية  كتابه  في  كيسنجر»  « هنري  ذلك  عن  عبّر  كما  بنجاح، 

السالم، فعليه األخذ بالمبادئ األخالقية األمريكية»(١١٩).
الذي  الناتو)  (حلف   العسكرية  القوة  الستخدام  المتحدة  الــواليــات  أسست  فلقد 
على  لتحافظ  العالم،  في  مكان  أي  في  للتدخل  الالزمة  القوة  استخدام  فرصة  لها  يتيح 
منطق  إلــى  بــاألســاس  والمستند  الــواهــي،  الــتــدخــل  حــق  مظلة  تحت  الحيوية،  مصالحها 
أزمــات  ألي  سريعة  عسكرية  حلول  إيجاد  إلــى  المتحدة  الــواليــات  ذهبت  وعليه  الــقــوة، 
ومشكالت تعرقل مصالحها، مثلما فعلت في السودان وأفغانستان عام ١٩٩٨، باإلضافة 
عام  منذ  يتوقف   لم  العراق  في  العسكري  التدخل  أن  كما  والبلقان.  سابقاً  يوغسالفيا  إلى 
نجاعة   مد أظهر  الذي  وكوسوفو  البوسنة  في  التدخل  بعدها  ومن  اآلن،  وحتى   ١٩٩١

استخدام حق التدخل بالنسبة إلى اإلدارة األمريكية(١٢٠).
وعلى هذا النحو، بات واضحاً أن الواليات المتحدة تمثل الحاكم الوحيد للعالم، 
وبناء على ذلك فقدت الدول سيادتها الوطنية، وأصبحت مستباحة أمام القوة األمريكية. 
دون  ومن  عراقية،  استراتيجية  مواقع  أمريكا  ضربت  عندما  «كلينتون»  الرئيس  صرح  فقد 
مكان  أي  في  منفرد  بشكل  تتدخل  ســوف  أمريكا  أن  المتحدة،  األمــم  إلــى  الرجوع  حتى 
وزمان تراهما مناسبين، بغضّ النظر عن موافقة المنظمات الدولية أو رفضها لذلك، كما 

أيّده في ذلك الكونغرس(١٢١).
عن  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  لــت  تــحــوّ مــبــاشــرة،   ١٩٩١ عـــام  الــخــلــيــج  أزمـــة  انــتــهــاء  بــعــد 
قناعة  لديها  وأصــبــحــت  الـــبـــاردة،  الــحــرب  مخلفات   مــن  اعتبرتها  الــتــي  االحــتــواء  سياسة 
 (Paul « ولــفــويــتــز»  ذلــك  عــن  عــبّــر  استباقية.  بــصــورة  العسكرية  قوتها  اســتــخــدام  بــوجــوب 
(Wolfowitz (١٢٢)، نائب وزير الدفاع في إدارة بوش االبن، ومهندس ما يعرف بـ «مذهب 

فاضل  مالك  ترجمة  الباردة،  الحرب  بداية  حتى  عشر  السابع  القرن  من  الدبلوماسية:  كيسنجر،  (١١٩) هنري 
ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٥)، ص ١٢. البديري (عمّ

(١٢٠) سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها، ص ١٥٤ ـ ١٥٦.
(١٢١) الالوندي، المصدر نفسه، ص ١٤٠ ـ ١٤٢.

غل منصب  تَبر من أهم منظّري السياسة الخارجية األمريكية، شَ عَ لِدَ عام ١٩٤٣، من أصل يهودي، يُ (١٢٢) وُ
عتَبر مهندس  غل منصب مساعد وزير الدفاع األمريكي، ويُ رئيس البنك الدولي في الفترة (٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٧)، كما شَ

الحرب على العراق عام ٢٠٠٣.
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«إن  فيه:  قال  تقرير  في   (A Doctrine of American Hegemony) األمريكية»  الهيمنة 
الشرق  دول  وبقية  العراق  في  الديمقراطية  نشر  هو  حسين  نظام  صدام  إسقاط  من  الهدف 

األوسط، بحسب المعايير والقيم األمريكية»(١٢٣).
تقرير  مــن  مــقــاطــع   ١٩٩٢ آذار/مــــــارس   ٨ فــي  تايمز  الــنــيــويــورك  صحيفة  ونــشــرت 
الحرب  بعد  ما  لمرحلة  األمريكية  االستراتيجية  األهــداف  يتضمن  كان  الذي  «ولفويتز»، 
في  األوحـــد  والقطب  العظمى  الــقــوة  تمثل  باتت  المتحدة  الــواليــات  أن  باعتبار  الــبــاردة، 
مــؤكــداً  الــمــتــحــدة،  لــلــواليــات  الــخــارجــيــة  السياسة  تــوجــهــات  التقرير  ن  تضمّ وقــد  الــعــالــم. 
على  يــتــوجــب  وعــلــيــه،  الــمــتــحــدة.  لــلــواليــات  محتملة  مــنــافــســة   قـــو أي  نــجــاح  اســتــحــالــة 
الدول،  من  مجموعة  أو  دولــة،  أي  لردع  العسكرية  القوة  تستخدم  أن  المتحدة  الواليات 
توضيح  بضرورة  التقرير  يطالب  كما  األمريكيتين.  والهيمنة  السيطرة    تتحدّ أن  تحاول 
إجماع  توفير  إلى  حاجة  وجود  وعدم  العسكرية،  القوة  إلى  المستندة  األمريكية  السياسة 
بهدف  منفرد،  عسكري  بتحرك  المتحدة  الــواليــات  تقوم  لكي  األمــن،  مجلس  من  دولــي 

حماية استقرار  النظام الدولي الذي تتزعمه(١٢٤).
ـــعـــبّـــر اســتــراتــيــجــيــة األمـــــن الـــقـــومـــي لـــلـــواليـــات الــمــتــحــدة عن  مـــن نــاحــيــة أخــــــر، تُ
في  عنها الــرئــيــس  بـــوش  وقـــد أعــلــن  مــذهــب الــســيــطــرة األمــريــكــيــة األحـــاديـــة عــلــى الــعــالــم، 
االستباقي،  الفعل  مبدأ  إلــى  مستنداً  عدوانياً  هجومياً  نهجاً  تتخذ  وهــي   ،٢٠٠٢/٩/١٧
العمل  في  تتردّد  لن  المتحدة  الواليات  أن  وتؤكد  إرهابية،  ومجموعات  معادية  دول  ضد 
الهجوم  عبر  نفسها  عن  الدفاع  في  حقها  لممارسة  ضرورياً،  ذلك  كان  إذا  منفرد،  بشكل 
القيم  نشر  في  والمعونة  الدبلوماسية  استعمال  أهمية  على  الوثيقة  ركّزت  كما  االستباقي. 

األمريكية، بما في ذلك خوض معركة حول تقرير مستقبل العالم اإلسالمي(١٢٥).
 (The New American «من هنا أعيد إحياء فكرة مشروع «القرن األمريكي الجديد
منظمة  صورة  في  المشروع  تأسس  عندما   ١٩٩٧ عام  إلى  ترجع  فكرة  وهي   ،Century)

غير حكومية، على يد مجموعة من أبرز قادة التيار اليميني الجمهوري األمريكي. وينادي 
(١٢٣) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٢٩.

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الناشر  (تونس:  المواجهة  وخيارات  الجديد  العالمي  النظام  شفيق،  (١٢٤) منير 
١٩٩٢)، ص ١٩ ـ ٢٠.

واستراتيجية   ،٥٧ ـ   ٥٦ ص  الدولي،  والنظام  األمريكية  الهيمنة  مستقبل  تتداعى:  إمبراطورية  (١٢٥) أحــمــد، 
أيلول/سبتمبر  في  «البنتاغون»  األمريكية  الدفاع  وزارة  عن  الصادرة  األمريكية،  المتحدة  للواليات  القومي  األمــن 

.٢٠٠٢



١٨٨

هذا المشروع بتحقيق السيطرة العالمية للواليات المتحدة، من خالل تحقيق عدة أهداف 
العالم.  على  األمريكية  السيطرة  استكمال  وهــو  الرئيسي،  هــدفــه  تحقيق  تضمن  فرعية 
تقوم  أن  المتحدة  الواليات  على  أن  يعتبرون  خطوات  عدة  المشروع  هذا  أنصار  ويضع 

بها، وهي(١٢٦):
أ ـ استعمال القوة العسكرية األمريكية للسيطرة على منطقة الخليج العربي.

حاسمة،  بصورة  التهديدات  شتى  على  المتحدة  الواليات  تتغلب  أن  ضــرورة  ـ  ب 
وذلك بغرض تحقيق االنتصار على القو المعادية.

 القو شتى  على  العسكري  قها  تفوّ على  المتحدة  الواليات  تحافظ  أن  ضرورة  ـ  ج 
العالمية.

د ـ أهمية اإلبقاء على القواعد األمريكية والتسهيالت العسكرية عبر العالم، بغرض 
المساهمة في تقويض أي قوة إقليمية مناوئة.

هـ ـ العمل على إضعاف الصين وتغيير نظام الحكم فيها.
األمريكية  السيطرة  تكتمل  حتى  الصاروخي»  الدرع  «مشروع  في  قدماً  المضي  ـ  و 

على الفضاء الخارجي.
الخطيرة،  أمريكية، يعمل على ردع النظم المارقة  بقيادة  جديد  ز ـ بناء نظام عالمي 

مثل كوريا الشمالية، وإيران، وليبيا، وسورية.
كان  مختلفة  حاالت  في  اإلنساني»  تطبيق «حق  التدخل  أن  تأكد  النحو،  هذا  وعلى 
: «ليس علينا أن نتحرك عبر كل  . وقد أوضح الرئيس بوش هذه النقطة بجالء قائالً انتقائياً
حالة من العنف اإلجرامي، إذ يجب أالّ تتعارض أيديولوجيات األمة مع مصالحها»(١٢٧).

دول  على  وإرادتــهــا  سيطرتها  فــرض  على  تأسيسها  منذ  المتحدة  الــواليــات  عملت 
وحتى  والدبلوماسية،  والسياسية،  والعسكرية،  االقتصادية،  المجاالت:  كل  في  العالم 
الثقافية، غير آبهة باآلخرين وبالصديق قبل العدو. فبدأ الصراع بسبب الشطط والغطرسة 
على  العالم  بترتيب  وانتهت  تــســد»،  ق  «فـــرّ شــعــار  رفــعــت  الــتــي  االستعمارية  األمـــم   لــد
الطريقة األمريكية. ومن هنا جاءت دراستنا لتداعيات الهيمنة األمريكية على العالم، وما 
سوف  ما  وهذا  الدولي.  مستقبل  الصراع  حول  السياسة  فالسفة  بعض   لد جدل  من  دار 

نتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع.
(١٢٦) ثابت والعناني، العرب والنزعة اإلمبراطورية األمريكية، ص ٣١.

(١٢٧) غارودي، الواليات المتحدة طليعة االنحطاط: كيف نحضر للقرن الواحد والعشرين؟، ص ٩٣ ـ ٩٤.



تداعيات الهيمنة األمريكية والجدل 

الفلسفي حول مستقبل الصراع الدولي
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تمهيد
الدولية،  السياسة  مناحي  كل  استهدفت  كارثية  تداعيات  األمريكية  الهيمنة  أنتجت 
فمد الهيمنة األمريكية ومستقبلها يؤثر بشكل مباشر في طبيعة  النظام الدولي السائد، كما 
كان من الطبيعي أن تصيب تلك التداعيات هيئة األمم المتحدة، بوصفها أهم منظمة سياسية 
دولية تضطلع بمهمة حفظ األمن والسلم الدوليين، والبتّ في الصراعات التي تنشب بين 
أطراف التنظيم الدولي، وبالتالي أصبحت األمم المتحدة تمثل ساحة للصراعات الدولية، 
استغالل  دولــة  كل  فتحاول  قومية،  سياسية  مكاسب  لتحقيق  الــدول  تتصارع  خاللها  فمن 

قرارات المنظمة لمصلحتها، حتى لو كان ذلك على حساب المنظمة الدولية نفسها.
مــبــادئ  مــن  جعلت  حــيــن  مــقــتــل،  فــي  الــمــتــحــدة  األمـــم  أصــابــت  األمــريــكــيــة  فالهيمنة 
واقع  تالمس  ال  الواقع  في  فهي  اإلعجاب،  تثير  رنّانة  شعارات  مجرد  وأهدافها  المنظمة 
الدول والشعوب الضعيفة وهمومها، التي تطالب بتطبيق تلك المبادئ لحلّ مشاكلها، بل 

تستغلُّ الواليات المتحدة تلك المبادئ واألهداف أسوأ استغالل.
أو  الــدولــيــة»  « الشرعية  عصر  عــن  بحديثها  الحقيقة  المتحدة  الــواليــات  ــفــت  زيَّ فقد 
والمخلب  للناب  نخضع  أن  علينا  إن  لنا:  يقولوا  أن  األفضل  من  ألن  الدولي»،  « القانون 
وما  الغاب،  قانون  على  قائم  أمريكا  قيادة  تحت  الجديد  الدولي  وأن  النظام  األمريكيين، 
في  األمريكية  والمعايير  للسياسات  مزيفة  أقنعة   سو الدولية  والشرعية  األمــن  مجلس 

الحكم على القضايا الدولية(١).
اً لمرحلة  كما أن زوال  الصراع الدولي الثنائي القطبية بعد  الحرب الباردة وضع حدّ
إلى  مفضياً  والرأسمالي،  االشتراكي  المعسكرين  بين  األيديولوجي،  واالختالف  الصراع 
والــتــوزيــع،  والــنــشــر  للطباعة  الــنــاشــر  (تــونــس:  المواجهة  وخــيــارات  الجديد  العالمي  النظام  شفيق،  (١) مــنــيــر 

١٩٩٢)، ص ٢٢.
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عالمي  « نظام  عن  الحديث  بدأ  حيث  الدولية،  السياسات  في  والتخبُّط  االرتباك  من  حالة 
لنظام  وتأصيالً  األمريكية،  الهيمنة  لمفهوم  كتجسيد  المتحدة،  الواليات  مه  تتزعّ جديد» 

القطبية األحادية.
أصبحت  المتحدة،  الــواليــات  فــي  الحكم  إلــى  الــجــدد»  «المحافظين  وصــول  فبعد 
والمتغيّرات  التحديات  من  للكثير  ضت  وتعرّ وشــراســة،  تعقيداً  أكثر  األمريكية  السياسة 
الدولية، التي كشفت عن تراجع مفهوم األمن الدولي. وازدادت وتيرة الصراعات الدولية، 
وأثبتت السياسة األمريكية فشلها، وخصوصاً في ما يخص  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي. 
إلى  باإلضافة  األمريكية،  الخارجية  السياسة  نتائج  على  اليوم  العراق  أوضــاع  تدلل  كما 
فضالً  واإليراني،  الكوري  النووييْن  الملفيْن  مثل  العالقة،  والملفات  القضايا  من  العديد 

عن األزمات الدولية المعاصرة في كل من سورية وأوكرانيا.
واضعو  قدم  واختالفها،  الدولي  للنظام  المستقبلية  السيناريوهات  تمايز  ظل  وفي 
متفقين  غير  الدولي،  لمستقبل  الصراع  ومتعددةً  مختلفةً  تصنيفاتٍ  والمنظِّرون  السياسات 
كانت  إذا  ومــا  ال،  أم  االستقرار  من  مزيد  إلــى  سيؤدي  الحالي  الدولي  كــان  النظام  إذا  ما 
للنظام  منافسة  صور  ستظهر  أم  الدولي،  في  النظام  انتقالية  فترة  مجرد  تعتبر  الحالية  الفترة 

العالمي الجديد؟
عدد  على  العالمي  النظام  عــن  ظهرت  التي  والنظريات  الكتابات  أغلبية  وترتكز 
األقطاب  نــمــوذج  حــول  ــزت  تــركَّ إذ  الــدولــي،  لمستقبل  النظام  رات  والــتــصــوّ الــنــمــاذج  مــن 
(نموذج  وأخيراً  األمريكية،  الهيمنة  بنظام  المتمثل  األحادية  القطبية  ونموذج  االقتصادية، 

د  األقطاب. توازن القو) أو  النظام الدولي المتعدِّ
السياسة  فلسفة  ضوء  في  الدولي،  مستقبل  الصراع  حول  الدائر  الجدل  خضمّ  وفي 
هات فكرية مختلفة ومتباينة أثارت جدالً واسعاً، حيث إن كالً من  والتاريخ، ظهرت توجّ
نظرية،  آراء  من  تبنّاه  ما  خالل  من  الدولي،  لمستقبل  الصراع  رؤية  وضع  هات  التوجّ تلك 
ترتكز على منطلقات فلسفية وأيديولوجية، وتحديداً من خالل نظرية «نهاية التاريخ» عند 

« فرانسيس فوكوياما»، و«صدام الحضارات» عند « صموئيل هنتنغتون».
ويحاول هذا الفصل اإلجابة عن التساؤل التالي: ما هي تداعيات الهيمنة األمريكية 
بين  جــدالً  الــدولــي  للنظام  المستقبلية  الــرؤيــة  تمثل   مــد أي  وإلــى  الــدولــي؟  على  النظام 

المفكرين وفالسفة السياسة في ظل الهيمنة األمريكية؟
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: الجدل الفلسفي حول مستقبل  الصراع الدولي أوالً
السياسة،  فلسفة  جدل  ضوء  في  الدولي  مستقبل  الصراع  المبحث  هذا  في  نعرض 
ظهرت  فقد  واســعــاً،  جـــدالً  أثـــارت  ومتباينة  مختلفة  فكرية  تــوجــهــات  خــالل  مــن  وذلـــك 
الدولي  لمستقبل  الصراع  رؤيــة  ووضعت  الدولي،  أبعاد  الصراع  ناقشت  غربية  نظريات 
وتحديداً  وأيديولوجية،  فلسفية  منطلقات  على  ترتكز  نظرية  آراء  من  تبنّته  ما  خالل  من 
عند  الحضارات»  و«صــدام  فوكوياما»،  «فرانسيس  عند  التاريخ»  «نهاية  نظرية  خالل  من 

«صموئيل هنتنغتون».
١ ـ أطروحة «نهاية التاريخ» عند فرانسيس فوكوياما(٢)

في صيف عام ١٩٨٩، ومع بروز مظاهر انهيار النظم الشيوعية وبداية  تفكك االتحاد 
 ،(Francis Fukuyama) «السوفياتي، كتب مفكر أمريكي شاب، هو «فرانسيس فوكوياما
نهاية  هي  بعنوان: «هل   (The National Interest) األمريكية الدوريات   إحد في  مقاالً 
وجهة  من  الشمولية،  النظم  وانهيار  تصدع  يقرأ  أن  هذا  مقاله  في  حاول  وقد  التاريخ؟»، 
هنا  التاريخ  موضحاً  وغيرهما،  و« ماركس»  « هيغل»  عند  التاريخ  فلسفة  ضوء  في  نظره، 
مفردة  عملية  هو  حيث  من  «التاريخ  وإنما  المتالحقة،  األحـــداث  مجموع  بوصفه  ليس 
متالحمة وتطورية، متى ما أخذنا بعين االعتبار تجارب كافة الشعوب في جميع العصور، 

وقد ارتبط هذا الفهم للتاريخ أوثق ارتباط بالفيلسوف األلماني هيغل»(٣).
مستنداً  الشيوعية،  والنظم  الماركسية  النظرية  فشل  على  « فوكوياما»  رؤية  ارتكزت 
السياسي  بشقيها:  الليبرالية»  اه «الديمقراطية  سمّ ما  عبر  نهائياً،  الغرب  انتصار  فرضية  إلى 
عتَبَر أحد الفالسفة والمفكرين األمريكيين المعاصرين،  ر أمريكي الجنسية، من أصول يابانية، يُ (٢) كاتب ومفكّ
اكتسب  هــارفــارد،  جامعة  من  الدكتوراه  على  وحصل   ،(Allen Bloom) بلوم  ألــن  يد  على  السياسية  الفلسفة  سَ  رَ دَ
األمريكية،  الخارجية  وزارة  في  مختلفة  مراكز  في  ل  تنقّ حيث  مختلفة،  لوظائف  شغله  خالل  من  الخبرة  من  الكثير 
فضالً عن عمله في السلك األكاديمي. اشتهر بنظريته حول «نهاية التاريخ»، والتي أثارت جدالً واسعاً عام ١٩٩٢، 
حيث شرحها في كتابه نهاية التاريخ الذي طرح فيه أفكاراً تعارض فكرة نهاية التاريخ في النظرية الماركسية «المادية 
الجدد،  المحافظين  مفكري  أهم  من  يعتبر  كان  كما  بلوم».  «ألن  وأستاذه  «هيغل»  بأفكار  كثيراً  تأثر  فقد  التاريخية»، 
بعد  فوكوياما  أفكار  على  تحول  طرأ  فيما  العسكرية،  ة  بالقوّ العراق  في  النظام  تغيير  إلى  الداعية  بآرائه  اشتهر  حيث 
للديمقراطية كآخر الخيارات.  ة في ترويجها  احتالل العراق، حيث عبّر عن قناعته بأن على الواليات استخدام القوّ
دد صراحة عام ٢٠٠٦، معتبراً أن كسب عقول وقلوب المسلمين حول العالم  تخلّى عن انتمائه إلى المحافظين الجُ

هي المعركة الحقيقية.
األهـــرام  مــركــز  أمــيــن (الــقــاهــرة:  أحــمــد  حسين  ترجمة  البشر،  وخــاتــم  الــتــاريــخ  نهاية  فــوكــويــامــا،  (٣) فــرانــســيــس 

للترجمة والنشر، مؤسسة األهرام، ١٩٩٣)، ص ٨ ـ ٩.
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الحرب  نهاية  حــول  الــجــدل  سياق  فــي  ومقالته  فوكوياما  أفــكــار  وظــهــرت  واالقــتــصــادي. 
التاريخ،  فترات  من  فترة  وانتهاء  الــبــاردة،  انتهاء  الحرب  مجرد  ليس  به  قــال  فما  الــبــاردة، 
من  نهائية  نقطة  إلى  التاريخ  ووصــول  األيديولوجيات،  عصر  بنهاية  فوكوياما  قال  وإنما 
نهائي  كشكل  الغربية  الديمقراطية  بعالمية   نـــاد كما  للبشرية،  األيــديــولــوجــي  الــتــطــور 

ألشكال الحكم.
بين  عنيفاً  صراعاً  يخوض  المتقدم  والعالم  بدأ،  العشرين  القرن  أن  فوكوياما  واعتبر 
من  والفاشية  النازية  مع  ثم  المطلق،  الحكم  وبقايا  ناحية،  من  الليبرالية»  « الديمقراطية 
ناحية أخر. وقد انتصف القرن فعالً بما تنبأ به البعض من التقاء الرأسمالية واالشتراكية 
واالقتصادية.  السياسية  لليبرالية  األكيد  بالنصر  دورته  العشرون  القرن  وأنهى  (الحلفاء)، 
للحياة  بديلة  نظم  أي  صالحية  نهائي  بشكل  مستبعداً  نهائياً،  النصر  هذا  فوكوياما  واعتبر 

الليبرالية الغربية(٤).
البشر  وخاتم  التاريخ  نهاية  اه:  سمّ كتاب  في  نظريته  فوكوياما  ر  طوّ  ،١٩٩٢ عام  وفي 
د  (The End of History and the Last Man)، وقد رأ فيه أن الديمقراطية الليبرالية تجسّ
نهاية التاريخ بالنسبة إلى شكل الحكم، إذ ارتكز في طرحه هذا على عامليْن أساسييْن هما: 

اه بمنطق العلم الحديث، واالتجاه اإلنساني إلى النضال من أجل الحرية(٥). ما سمّ
المثلى  الصيغة  إلــى  أخــيــراً  اهتدت  البشرية  أن  فوكوياما  أطــروحــة  اعتبرت  وهكذا 
للتنظيم االجتماعي، المتمثِّل بالليبرالية الرأسمالية، أو  الديمقراطية الليبرالية، وأن الصراع 
انتهى بشكل ال يتصور معه ظهور أي أيديولوجيات أو هياكل اجتماعية أخر منافسة، أو 

أكثر جاذبية على المستو العالمي(٦).
وهذا يوضح أن فكرة فوكوياما ظهرت في خضمّ روح االنتصار التي شاعت بانتهاء 
المواجهة،  تلك  في  منتصراً  المتحدة  الواليات  بزعامة  الغرب  وخــروج  الباردة،   الحرب 
انتهاء  يعني  ال  الغربي  المعسكر  لمصلحة  واالشتراكية  الليبرالية  بين  الصراع  حسم  لكنَّ 
الفرعية،  الصراعات   مستو إلى  انتقل  قد  الدولي  إن  الصراع  بل  األيديولوجي،  الصراع 
وإن التغيّر الذي طرأ على  النظام الدولي وسيادة األحادية القطبية ال يعني بالضرورة انتهاء 

(٤) المصدر نفسه، ص ٩.
العامة  المصرية  الهيئة  جديد (القاهرة:  دولي  نظام  عن  البحث  إلى  الباردة  الحرب  من  شلبي،  أمين  (٥) السيد 

للكتاب، ١٩٩٥)، ص ١٣٩.
(٦) المصدر نفسه، ص ١٤٠ ـ ١٤١.
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المهيمن،  القطب  أليديولوجية  وسيادة  انتصاراً  يشهد  اليوم  فالعالم  األيديولوجيا(٧).  دور 
هي  هذه  أطروحته  أنَّ  كما  التاريخ.  نهاية  حول  فوكوياما  أطروحة  دقة  افتراضنا  مع  هذا 
األفكار  سيادة  بدليل  ســائــداً،  أيديولوجياً  واقــعــاً  يعكس  أيديولوجي  تعبيرٌ  ذاتها  حــدّ  في 

الرأسمالية التي دافع عنها الغرب خالل حقبة الحرب الباردة.
والمفكرين  الكتّاب  بين  الجدل  من  حالة  فوكوياما  أفكار (أطروحة)  أثارت  وهكذا 
فقد  وقتها،  الكثيرين  قبل  من  واالنتقاد  للتفنيد  نظريته  ضت  تعرّ حيث  الحقبة،  تلك  في 
إلى  اختفاءها  يعني  ال  واألفكار  المثل  من  مجموعة  تراجع  أن  هنتنغتون»  اعتبر «صموئيل 
في  الديني  االنبعاث  الحــظ  كما  جيلين.  أو  جيل  بعد  بقوة  الظهور  إلــى  تعود  فقد  األبــد، 
الثمانينيات من القرن العشرين كظاهرة عالمية، ونبَّه إلى أن انتصار عقيدة ما ال يعني عدم 

حدوث خالفات داخل صفوفها.
ضت األسس الفلسفية والتطبيقية لنظرية  فوكوياما للنقد من قبل الكثيرين(٨).  كما تعرّ
هت  جّ فلم يمض وقت طويل حتى بدأت الشواهد تثبت صحة العديد من االنتقادات التي وُ
إلى فوكوياما، والتي رأت أن انتهاء الحرب الباردة وتراجع تهديداتها ال يعني عدم وجود 
أول  الجديد  العالمي  النظام  واجه  فلقد  دة،  متجدّ مخاطر  وتولد  تحديات  ل  تشكّ تطورات 
تحدياته في منطقة لم يعطها فوكوياما اهتماماً، وهي منطقة الخليج العربي، وما تبع ذلك 

من مخاطر وتحديات إقليمية ودولية من الناحيتين االقتصادية واالستراتيجية(٩).
ــتــصــار « الــديــمــقــراطــيــة  ــتــاريــخ وان ــة فــوكــويــامــا حـــول نــهــايــة ال ــ فــهــنــاك مـــن يــرفــض رؤي
الليبرالية» وقيمها في العالم انتصاراً نهائياً، ويعتبر أنها تواجه تحديات داخلية وخارجية، 
ويتمثل التحدي الداخلي بالرأي العام الغربي، أما التحديات الخارجية فتتمثَّل بالتعصب 
للنموذج  الصين  ي  تحدّ إلــى  باإلضافة  والغربية،  العلمانية  القيم  مواجهة  في  اإلسالمي 
وجذورها التاريخية العريقة، كمهد لواحدة من  الغربي، وتمسكها بقيم  الحضارة الصينية 

أقدم الحضارات اإلنسانيَّة في العالم(١٠).
(٧) سعد حقي توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ص ٥٨ ـ ٥٩. (عمّ
جــالل  شــوقــي  تــرجــمــة  الثقافية،  الــصــراعــات  بــشــان  التفاهم  الــحــضــارات:  داخـــل  الــصــدام  ســنــغــاس،  (٨) ديــتــيــر 

(اإلسكندرية: دار العين للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص ١٤١ ـ ١٤٣.
(٩) شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، ص ١٤١ ـ ١٤٢.

للطباعة  مصر  نهضة  (القاهرة:  ط ٢  جديدة،  بــاردة  حرب  العالم:  مواجهة  في  أمريكا  الــالونــدي،  (١٠) سعيد 
والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ١٢٦.
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وبـــذلـــك لـــم تــتــأكــد أطـــروحـــة فــوكــويــامــا الــقــائــلــة بــنــهــايــة الـــتـــاريـــخ، كــنــهــايــة لــلــصــراع 
األيديولوجي العالمي الذي ظلّ قائماً، وأن الديمقراطية الليبرالية األمريكية لم تتحقق إال 
ل نقطة  قهراً، رغم أنه يقول في مقدمة كتابه نهاية التاريخ: «الديمقراطية الليبرالية قد تشكّ
البشري،  الحكم  لنظام  النهائية  والصورة   ،... لإلنسانية  األيديولوجي  التطور  في  النهاية 

وبالتالي هي تمثل نهاية التاريخ»(١١).

٢ ـ  مستقبل  الصراع الدولي من منظور نظرية «صدام الحضارات» 
عند صموئيل هنتنغتون(١٢)

افتراض  على  الحضارات  صدام  كتابه  في   (Samuel Huntington) هنتنغتون  ز  يركّ
ل  تشكّ وهي  حضارية،  هويات  هي  العالمية  الثقافية  والهويات  الثقافة  أن  وهو  أساسي، 
االفتراض  ولهذا  الــبــاردة.  الحرب  بعد   ما  عالم  في  والــصــراع  والتفسخ  التماسك  أنماط 
الرئيسي نتائج طبيعية يسوقها  هنتنغتون من خالل أجزاء كتابه الخمسة، وهي كالتالي(١٣):

ومتعددة  األقــطــاب  متعددة  التاريخ  في  مــرة  وألول  الكونية،  الثقافة  األول:  الجزء 
وال  كونية،  حضارة  ينتج  وال  عنه،  ومختلف  التغريب  يوازي  ال  والتحديث  الحضارات، 

يؤدي إلى تغريب المجتمعات غير الغربية.
الــجــزء الــثــانــي: مــيــزان الــقــو بــيــن الــحــضــارات يــتــغــيّــر؛ يــتــدهــور الـــغـــرب، فــي حين 
اإلســالم  أن  كما  اآلســيــويــة،  للحضارات  والسياسية  والعسكرية  االقتصادية  الــقــوة  تظهر 
أن  أي  وجيرانها،  اإلسالمية  الــدول  استقرار  عــدم  إلــى  يــؤدي  الــذي  األمــر  سكانياً،  ينفجر 

الحضارات غير الغربية عموماً تعيد تأكيد ثقافتها الخاصة.
الــجــزء الــثــالــث: الــنــظــام الــقــائــم هــو نــظــام عــالــمــي قــائــم عــلــى الــحــضــارة، تــتــعــاون فيه 
المجتمعات التي تشترك في عالقات قربى، وال يمكن فيه تحول مجتمع من حضارة إلى 

أخر، والدول تتجمع حول دولة المركز في حضارتها.
(١١) فوكوياما: نهاية التاريخ وخاتم البشر، ص ٨.

السياسية  للنظم  بتحليله  اشــتــهــر   ،(٢٠٠٨ ـ   ١٩٢٧) أمــريــكــي  واســتــراتــيــجــي  ســيــاســي  ــر  ومــنــظّ ـــر  (١٢) مـــفـــكّ
وهو  متغيرة»،  مجتمعات  فــي  السياسي  «النظام  بعنوان:  لبحث  نشره  بعد  الستينيات  فــي  اسمه  زَ  ـــرَ بَ واالجتماعية، 
صاحب أطروحة «صدام الحضارات»، ومن أهم كتبه أيضاً، من نحن؟ التحديات للهوية القومية األمريكية (٢٠٠٤)، 

وقد أثارت أرائه وطروحاته جدالً واسعاً في األوساط السياسية واألكاديمية.
(١٣) صامويل هنتنغتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، ط ٢، ترجمة طلعت الشايب؛ تقديم 

صالح قنصوه (بيروت: سطور للطباعة والنشر، ١٩٩٨).



١٩٧

الحضارات  مــع  متزايد  صــراع  فــي  تضعه  وحضارته  الــغــرب  عالمية  الــرابــع:  الجزء 
الحضاري،  التقسيم  خطوط  حروب  إلى  باإلضافة  والصين،  اإلسالم  وأخطرها   ،األخر
ع الدول المتقاربة، وخطر  وبخاصة بين المسلمين وغير المسلمين، األمر الذي ينتج تجمّ

التصعيد على نطاق واسع.
فريدة  كحضارة  لحضارتهم  قبولهم  على  يتوقف  الغرب  بقاء  إن  الخامس:  الجزء 
من  القادم  الخطر  ضد  عليها  والحفاظ  تجديدها،  لتحديات  ومواجهتهم  عامة،  وليست 
العالم  قادة  بقبول  مرهون  كونية  حضارية  حرب  تجنّب  أن  كما  الغربية،  غير  المجتمعات 

بالشخصية المتعددة الحضارات وتعاونهم للحفاظ عليها.
العالم  عــن  جــديــدة  نظرية  الحضارات  صــدام  كتابه  فــي  يقدم  هنتنغتون  وهــكــذا، 
األقطاب  متعدد  بأنه  الــبــاردة  الحرب  بعد  العالم  إلــى  ينظر  حيث  الحضارية،  وهويته 
مع  الغربية  القومية  بــالــدول  المتمثلة  األقــطــاب  تــعــدد  إلــى  يشير  حين  فــي  الــحــضــاريــة، 
خاضتها  التي  والــحــروب  التنافس  ويذكر   .(١٩٠٠ ـ   ١٥٠٠) الحديثة  الحقبة  بداية 
أثــنــاء  الــقــطــب  ثنائية  أصــبــحــت  الــكــونــيــة  الــســيــاســيــة  أنَّ  إلــى  يشير  ثــم  بــعــض،  مــع  بعضها 
وديمقراطية  ثروة  األكثر  المجتمعات  أجزاء:  ثالثة  إلى  العالم  م  وقسّ الباردة،   الحرب 
مــع  ــاً  ــيـــانـ تــتــنــافــس أيـــديـــولـــوجـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً أحـ الــمــتــحــدة  ــواليــــات  بـــقـــيـــادة الــ
حدود  خارج  غالباً  يدور  الصراع  هذا  كان  السوفياتي.  االتحاد  بزعامة  أفقر  مجتمعات 
االســتــقــالل،  حديثة  فقيرة  دول  مــن  ن  الــمــكــوّ الــثــالــث،  الــعــالــم  فــي  المعسكرين،  هــذيــن 
االتحاد  انهار  العشرين  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  ومع  السياسي.  لالستقرار  تفتقد 
أصبحت  لكنها  سياسية،  أو  أيديولوجية  الشعوب  بين  الــفــروق  د  تعُ ولــم  السوفياتي، 

وحضارية. ثقافية  فروقاً 
العالم،  شــؤون  في  الرئيسي  الالعب  هي  تظلّ  القومية  الــدول  أن  هنتنغتون   ويــر
زمن  كانت  التي  الثالث  الكتل  د  تعُ ولــم  والــثــروة،  القوة  نحو  بالسعي  سلوكها  ويتشكل 
الحرب الباردة هي أهم المجتمعات الدولية. ويشير إلى سبع أو ثماني حضارات رئيسية 

عات(١٤). على أنها أهم التجمّ
في  هنتنغتون»  « صموئيل  عليها  ز  يركّ التي  النقاط  أهم  عند  الوقوف  هنا  المهم  ومن 

كتابه صدام الحضارات، وهي:
(١٤) المصدر نفسه، ص ٣٩.



١٩٨

صراع  هو  يه،  يسمّ كما  الجديد،  العالم  في  الصراع  أن  فكرة  على  هنتنغتون  ز  ● يركّ
. ثقافي، وليس اقتصادياً أو أيديولوجياً

● الحضارات هي قبائل إنسانية كبر، وصدام الحضارات هو صراع قبائلي على 
نطاق واسع، والفروق الثقافية هي التي تحتل األساس والمركز في التصنيف والتمييز بين 

البشر اليوم.
● نظرية العدو المشترك، تتّحد  الهوية الثقافية في الحروب ضد اآلخرين، ويتحقق 

التماسك.
الغربية.  غير  الحضارات  مواجهة  في  الغرب  أيديولوجية  هي  العالمية  ● الحضارة 
ويمثل  غربية».  غير  «عــوالــم  تعبيره:  بحسب  والباقي،  غربي،  عالم  إلــى  العالم  ويصنّف 
الغرب عنده حضارة مميّزة من غيرها، وليست حضارة عالمية يمكن أن تضمّ سائر أقطار 

العالم.
الكالسيكي  الــتــراث  وهـــي:  ســمــات،  أو  خــصــائــص  بثماني  الــغــربــي  الــعــالــم  ● ميَّز 
منها  مستبعداً  والبروتستانتية،  الكاثوليكية  الغربية  والمسيحية  والــرومــان،  اإلغــريــق  من 
وحكم  والزمنية،  الروحية  السلطتين  بين  والفصل  األوروبــيــة،  واللغات  األرثوذوكسية، 
الـــقـــانـــون،  والــتــعــدديــة االجــتــمــاعــيــة  والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، والــهــيــئــات الــتــمــثــيــلــيــة، والــنــزعــة 

الفردية(١٥).
أصيلة  نظره،  وجهة  من  الغربي،  العالم  خصائص  جعله  في  جداً  هنتنغتون  ● بالغ 
قبل  أبـــداً  تظهر  أو  تنشأ  لــم  السمات  تلك  أن  رغــم  «التحديث»،  قبل  المجتمع  ذلــك  فــي 
ز على مصطلح  عصر النهضة، وهو العصر الذي يقرنه المؤرخون بالتحديث. كما أنه يركّ
من  الكثير  واجــه  وقــد  والسياسية،  االقتصادية  دالالتـــه  يوضح  أن  دون  مــن  «التحديث» 

االنتقادات في ذلك.
الملوك  بين  قديماً  كــان  عنده  فالصراع  الــتــاريــخ،  فــي  الــصــراع  لمراحل  ض  ● يتعرّ
يستشرف  ثم  الباردة،  الحرب  زمن  األيديولوجيات  بين  ثم  الشعوب،  بين  ثم  واألباطرة، 

المستقبل، فيقول إن الصراع القادم هو صدام بين الحضارات.
باإلضافة  اإلسالمية،  للدول  العسكرية  للقوة  نهضة  أي  إعاقة  هنتنغتون  ● يقترح 
مع  تعاون  أي  ووقف  الــدول،  لتلك  الحديثة  والتقنيات  األسلحة  بيع  وحظر  الصين،  إلى 

(١٥) المصدر نفسه، ص ١١.



١٩٩

اإلسالميَّة  األصوليَّة  الستئصال  الغرب  مع  مصالح  لها  إقليمية  قوة  روسيا  واعتبر  الصين. 
الغربية  الـــدول  مــع  والــعــســكــري  التكنولوجي  الــتــعــاون  زيـــادة  إلــى  بــاإلضــافــة  أوروبــــا،  فــي 
من  هنتنغتون  ر  يحذِّ كما  الغرب.  ضد  يعمل  صيني  ـ  روســي  تقارب  أي  لتفادي  وروسيا 
اختفاء الحضارة األوروبية، إذا ما ظلت بعيدة من الواليات المتحدة، ويطالب األوروبيين 

.(١٦)بإقامة تحالف مقدس في مواجهة الحضارات األخر
يــقــدم  الــــحــــضــــارات»،  «صـــــدام  ـــ  لـ ره  ــوّ وتــــصــ نــظــريــتــه  هــنــتــنــغــتــون  قــــدم  أن  ● بعد 
المتحدة  الــواليــات  قــيــادة  تحت  بلدانه  بين  الــوحــدة  إلــى  ويــدعــوهــم  للغرب،  نصائحه 

األمريكية(١٧).
نظرية  إلــى  يــوجــه  أن  يمكن  الـــذي  النقد  أوجـــه  مــن  الكثير  هــنــاك  أن  الباحث   ويـــر

«صدام الحضارات» عند هنتنغتون.
حين  في  العالم،  شؤون  في  الرئيسي  الالعب  هي  القومية  الدولة  أن  اعتبر  هنتنغتون 
حديثه  أنَّ  كما  وسيادتها،  القومية  الدولة  في  الجديد  العالمي  والنظام  آثار  العولمة  أغفل 
ثقافية  أصبحت  الــفــوارق  وأن  حــضــاريــة،  عات  تجمّ وجـــود  عــن  فكرته  مــع  يتعارض  هــذا 
الكلية  األحكام  القول: «إن  يمكن  ذلك  وفي  أيديولوجية.  أو  سياسية  وليست  وحضارية، 
الشاملة لم تكن أبداً مفيدة تحليلياً، وال يمكن تبريرها اليوم، ونحن بصدد صراعات ثقافية 
متنامية داخل الحضارات». فالمنازعات والصراعات الخاصة باألقليات تعتبر ذات طابع 
أنها  غير  كبيرة،  أهمية  ذات  تكون  ال  الصراعات  تلك  في  الثقافية  العوامل  لكنَّ  ثقافي، 
التوجهات  أن  كما  تؤججها،  التي  واالجتماعية  االقتصادية  بالعوامل  أكبر  بشكل  ترتبط 

الثقافية للصراعات قابلة للتبادل(١٨).
والــلــغــة،  والـــديـــن،  الــنــســب،  خـــالل  مــن  أنفسهم  يــعــرفــون  «الــنــاس  هنتنغتون:  يــقــول 
إلخ)،   ... إثنية  وجماعات  (قبائل،  الثقافية  الجماعات  مع  ويتطابقون  إلخ،   ... والتاريخ 
ومع الحضارات على المستو األكبر، كما يستخدم الناس السياسة لتحديد هويتهم، إلى 
جانب دفع مصالحهم وتنميتها، فنحن ال نعرف من نكون إال عندما نعرف من ليس نحن، 

وذلك يتم غالباً عندما نعرف نحن ضد من»(١٩).
(١٦) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٤٥.

(١٧) هنتنغتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، ص ٢٦.
(١٨) سنغاس، الصدام داخل الحضارات: التفاهم بشان الصراعات الثقافية، ص ١٣٨ ـ ١٤٠.

(١٩) هنتنغتون، المصدر نفسه، ص ٣٩.



٢٠٠

يتعارض  ال  ونسبهم  الناس  انتماء  عن  هنتنغتون  حديت  أن  السابق  النصّ  في   ونر
تنتمي  فعالً  فالناس  خلدون،  عند  ابن  العصبية  نظرية  مع  وال  االجتماع،  علم  نظريات  مع 
لكن  هنتنغتون  فحضارات،  أكبر،  مجموعات  ثم  ومن  صغيرة،  اجتماعية  مجموعات  إلى 
نظره،  وجهة  من  فالناس،  آخــر.  شي  أي  من  أكثر  وبواعثه  الصراع  جانب  على  هنا  ز  يركّ
يــعــرفــون  عــنــدمــا  األغــلــب  فــي  أو  اآلخـــريـــن،  يــعــرفــون  عــنــدمــا  إال  يــكــونــون  مــن  يــعــرفــون  ال 
والعداء  الفرقة  تعزيز  إلى  هنتنغتون  من  صريحة  دعوة  ذلك  وفي  (أعــداءهــم)،  أضدادهم 
بين شعوب العالم وحضاراته المختلفة. ونر أن ذلك ال يتماشى مع حديثه عن حضارة 
في  بينهم  ما  في  الغرب  صراعات  على  الكرام  مرور  مرّ  أنه  من  بالرغم  وحداثته،  الغرب 

فترات سابقة من تاريخ الغرب الحديث.
فــالــقــومــيــات الــغــربــيــة لـــم تــنــســجــم بــعــضــهــا مـــع بــعــض بــالــرغــم مـــن تـــقـــارب أصــولــهــا 
« دارويــن»  أراء  على  هنتنغتون  ارتكز  فهل  الغربية.  الحضارة  داخــل  والحضارية  الثقافية 
حداثة  عــن  بر  عّ يُ ذلــك  وهــل  الــحــضــارات؟  صــدام  عــن  لنظريته  طرحه  فــي  و« مكيافيللي» 
الحضارة الغربية، كما وصفها هو لنا؟ وهي الحضارات والقوميات التي تسبّبت في أكثر 
ضد  عنصرية  نظرة  على  يرتكز  فهو  البشرية،  تاريخ  في  وضـــراوة  شراسة  العالم  حــروب 

الحضارات والشعوب غير الغربية.
 سو السوفياتي،  االتحاد  انهيار  بعد  الشعوب  بين  فــروق  أي  هنتنغتون  ينفي  كما 
أنه  من  بالرغم  اقتصادية،  أو  طبقية  فــروق  أي  هناك  تكون  أن  واستبعد  الثقافية،  الفروق 
بناءً  أجـــزاء،  ثالثة  إلــى  الحضارية  األقــطــاب  متعدد  عالم  عــن  الحديث  عند  العالم  م  قسّ
مجموعة  هو  األول  الجزء  اعتبر  حيث  الديمقراطية،   ومــد االقتصادي   المستو على 
متعدد  صراعاً  تخوض  المتحدة،  الواليات  بقيادة  وديمقراطية  ثــروة  األكثر  المجتمعات 
وتحت  السوفياتي  باالتحاد  مرتبطة  ما،  حدّ  إلى  أفقر  مجتمعات  مجموعة  مع  الجوانب 
قيادته(٢٠)، وأن معظم هذا الصراع كان يدور خارج هذين المعسكرين، أي في دول العالم 
ن من دول فقيرة في أغلبيتها، وتفتقر إلى االستقرار السياسي، ألنها حديثة  الثالث، المكوّ

االستقالل.
خــالل  الحرب  ثــالثــة  أجـــزاء  إلــى  للعالم  تصنيفه  فــي  تناقض  هنتنغتون  هنا  يتضح 
الـــبـــاردة، بــنــاءً عــلــى الــعــامــل االقــتــصــادي وحــــده، فــي حــيــن أنـــه أغــفــل الــعــامــل االقــتــصــادي 

(٢٠) المصدر نفسه، ص ٣٨.



٢٠١

العظمى  األهمية  من  بالرغم  الباردة،  الحرب  بعد  الثقافية  الفروق  عن  حديثه  عند  نهائياً 
وخروج  السوفياتي،  االتحاد  تفكك  وفي  المعسكرين  بين  الصراع  في  االقتصادي  للعامل 

الواليات المتحدة والغرب منتصرين من الحرب الباردة.
في  المهمة  الصراعات  إن  يقول:  حيث  نفسه،  السابق  المعنى  هنتنغتون  يؤكد  كما 
بين  أو  االجتماعية  الطبقات  بين  تكون  لن  والعشرين  الحادي  القرن  في  الجديد  العالم 
شعوب  بين  ستكون  الصراعات  إن  بل  اقتصادياً،  محددة  جماعات  أي  أو  والغني،  الفقير 
العرقية  والصراعات  القبلية  الحروب  على  ز  يركّ وهو  مختلفة.  ثقافية  كيانات  إلى  تنتمي 
بصيغة  يتكلم  أن  هنتنغتون  هــنــا  ونــالحــظ  الـــحـــضـــارات(٢١).  داخـــل  تــحــدث  ســـوف  الــتــي 
إشعال  في  الغربية  والحضارات  العظمى   القو دور  األحـــوال  بكل  متناسياً  المستقبل، 
تشوبها  التي  المناطق  في  مصالحهم  تخدم  لمخطّطات  تنفيذاً  وتغذيتها،  الصراعات  تلك 

الصراعات العرقية والطائفية.
يغلِّب  فهو  الــحــضــارات؛  بين  للصراع  المختلفة  تحليالته  فــي  هنتنغتون  يتناقض 
نفسه  الوقت  وفــي  العالم،  في  السائد  التطوري  ه  التوجّ على  الثقافي  الحضاري  الطابع 
تفتقر  التي  المجتمعات  إن  حيث  الثقافي(٢٢)،  والتعايش  والتجديد  االنفتاح  إلــى  يدعو 
تأخذ  أن  تــحــاول  وهــي  داخــلــيــاً،  اجتماعياً  تــوازنــاً  تحقق  ولــم  االقــتــصــاديــة،  الــثــروات  إلــى 
يبدأ  وبــالــتــالــي  محتملة،  غــيــر  مــظــالــم  شــيــوع  إلـــى  األمـــر  بــهــا  يـــؤدي  قــد  الــحــداثــة،  بــأســبــاب 
يعتبرها  للثقافة التي  تسييس  يقوم بعملية  أو  السياسة،  ثقافية على  بإضفاء صبغة  المجتمع 
الشعارات  لمصلحة  الثقافة  بروح  اإلحساس  ويتراجع  السياسي،  للصراع  جاهزة  وسيلة 

السياسية(٢٣). واألهداف 
على  صــــدام الـــحـــضـــارات، وتــركــيــزه  عــن  وفـــي مــعــرض حــديــثــه  أن هــنــتــنــغــتــون،  كــمــا 
الدائم  الدولي  عن  الصراع  ث  يتحدّ ال   ،أخــر حضارات  مواجهة  في  بعينها  حضارات 
الثالث)،  العالم  (بلدان  والنامية  المتخلفة  البلدان  وثــروات  خيرات  على   الكبر  للقو
بــالد  فــي  وتــحــديــداً  عــريــقــة،  حـــضـــارات  شــهــدت  الــبــلــدان  تــلــك  أن  هنتنغتون  تــنــاســى  وقـــد 
إلى  وقوتها  بحداثتها  الغربية  الحضارات  يستدعي  الــذي  فما  والــشــام،  ومصر  الرافدين 

(٢١) المصدر نفسه، ص ٤٦.
(٢٢) سنغاس، المصدر نفسه، ص ١٤٢ ـ ١٤٤.

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  دار  (القاهرة:  العالمي  والمستقبل  األمم  تحوالت  يسين،  (٢٣) السيد 
٢٠١٠)، ص ٦٩.



٢٠٢

تلك  وثــرواتــهــا؟؛  خيراتها  على  وعينها  الــبــلــدان،  تلك  فــي  عنيفة  دولــيــة  صــراعــات  دخــول 
البلدان التي تجاهلها  هنتنغتون.

«دول  دعــم  إلــى  والجماعات  الــدول  تدخل  يرجع  هنتنغتون  واضــح،  تناقض  وفــي 
إلى  تنتمي  التي  والـــدول  الجماعات  بين  الــصــراعــات  خــالل  تعبيره،  حــدّ  على  الــقــربــى»، 
مصالح  أي  أو  سياسية،  أو  أيديولوجية  أســبــاب  أي  ينفي  حين  فــي  مختلفة،  حــضــارات 
روسيا  دعمت  حيث  والبوسنة،  الصرب  بين  اليوغسالفي  بالصراع  ويستشهد  اقتصادية، 
بسبب  وذلك  للبوسنيين،  ودعماً  معونات  وإسالمية  عربية  دول  قدمت  حين  في  الصرب، 

القربى الثقافية، كما يراها هنتنغتون.
واألطراف  المتحدة  الواليات  بين  ثقافية  قربى  أي   نر ال  الصدد،  هذا  وفي  لكن، 
كثيرة،  هنا  واألمثلة  الصراعات،  من  الكثير  خــالل  المساعدات  لها  وتقدم  تدعمها  التي 
الخليج  أزمــة  في  الدولي  التحالف  عبر  األمريكي  التدخل  فهل  توضيح.  إلى  وال تحتاج 
عام ١٩٩٠ كان بدافع القربى الثقافية؟ وينطبق األمر كذلك على الدعم األمريكي لتنظيم 
أيضاً  المتحدة  الواليات  وتدخل  أفغانستان،  في  السوفياتي  االتحاد  مواجهة  في  طالبان 
الدعم  إلى  باإلضافة  الصراعات،  من  وغيرها  ونيكاراغوا،  فييتنام  وحربي  الصومال،  في 
الغرب  بين  الثقافية  القربى  صلة  هــي  فأين  الليبية،  وقبلها  الــســوريــة،  للمعارضة  الغربي 

المتقدم والحداثي ومن دعمهم الغرب بقيادة أمريكا؟
على  الدولية  السياسة  لبّ  باعتبارها  الحضارات  صــراع  على  هنتنغتون  رؤيــة  ز  تركّ
ح حضارات بعينها للدخول في صراعات مع الحضارة الغربية  المستو الكلي، فهو يرشّ
الحضارات  ســلــوك  أن  اعتبر  حين  فــي  الــســمــات،  مــن  بــعــدد  ومــيّــزهــا  أصيلة  اعتبرها  الــتــي 

األخر مرتكز على الصراع الذي تمثل بعقلية الحروب الصليبية(٢٤).
تدفع  التي  لألسباب  تفسير  أي  كتابه  فــي  «هنتنغتون»  يقدم  لــم   ،أخـــر ناحية  مــن 
الحضارات أو الدول الممثلة لها إلى الدخول في صدام كنتيجة لخصائص ثقافية، حيث 
االقتصادي  الصعود  على  ــز  ركّ وقد  والسياسي،  الحضاري  التقسيم  خطوط  عن  ث  تحدّ
باإلضافة  الشمالية،  وكوريا  الصين  وتحديداً  آسيا،  شرق  وجنوب  شرق  لدول  والسياسي 
واإلسالم  الكونفوشيوسية  نظره،   وجهة  من  ربط،  كما  سياسية،  كقوة  اإلسالم  صعود  إلى 
دار  (الــقــاهــرة:  الدولي  والنظام  األمريكية  الهيمنة  مستقبل  تتداعى:  إمبراطورية  أحمد،  ضيف  أبــو  (٢٤) ســيــد 

الطالئع للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩)، ص ٢٩٣.



٢٠٣

اعتبر  حيث  الغربية،  الحضارة  مع  الثقافية  إطار صراعاتهما  في  الطرفين  بعالقة تجمع قوة 
أن العنصر الكونفوشيوسي ممثل بالصين وكوريا الشمالية، بينما يتمثل العنصر اإلسالمي 

بباكستان، والعراق، وإيران، وسورية، وليبيا(٢٥).
واإلسالم  الكونفوشيوسية  بين  هنتنغتون  افترضها  التي  العالقة  تلك  أن  هنا   ونر
أن  األول  جانبيْن:  مــن  وذلــك  التأكيد،  أو  االفــتــراض   مستو إلــى  تــرقــى  وال  ضعيفة، 
تلك  استعداد  أســاس  تمثل  التي  الرئيسية  األفــكــار  عــن  بــوضــوح  يكشف  لــم  هنتنغتون 
يظلّ  واإلســالمــيــة  الــصــيــنــيــة  الــحــضــارتــيــن  بــيــن  ربــطــه  أن  والــثــانــي  لــلــحــرب،  الــحــضــارات 
له  ليس  الدولي  غمار  الصراع  الــدول  تلك  دخول  أن  وخصوصاً  محدد،  وغير  غامضاً 
واقتصادية.  سياسية  قوة  عن  البحث  إطار  في  جاء  وإنما  ثقافي،  أو  حضاري  مدلول  أي 
الذي  الصراع  فكرة  على  باألساس  قائم  الحضاري  الصراع  هذا  عن  الحديث  أن  كما 
يكشف  ال  أنه  إال  الثقافة،  على  تركيزه  من  بالرغم  فهو  حدة،  على  حضارة  كل  وليد  هو 
ناحية  من  الدولي   المستو على  الواقعي  والسلوك  ناحية،  من  الثقافة  بين  الرابط  عن 

.أخر

٣ ـ نقد «غارودي» للهيمنة األمريكية والحضارة الغربية
األمريكية  الهيمنة  على  القائمة  الغربية  للحضارة  موضوعياً  نقداً  «غـــارودي »  يقدم 
رافضاً  ومقاالته،  كتبه  من  العديد  في  هذه  آرائــه  عن  عبّر  وقد  وشعوبه،  العالم  بالد  على 
إذا  الثالثة  العالمية  الحرب  أن  فيه  يعتقد  الذي  الحضارات»  «صدام  «هنتنغتون»  يه  يسمّ ما 
(الغرب)،  المركز  حضارة  حضارتين:  بين  مواجهة  بل  أوروبية،  تكون  فلن  انفجرت،  ما 
دينياً  مفهوماً  الطرفين  لهذين  يعطي  حين  في  القديمة)؛  األطراف (المستعمرات  وحضارة 
ذلك،  ضوء  وفي  إسالمية  كونفوشيوسية).  وحضارة  مسيحية  يهودية  حضارة  بين  (صدام 
المتحدة  الواليات  ستحقق  هل   : مهماً تساؤالً  تثير  حقيقية  مشكلة  أنها  «غـــارودي»   ير
السوفياتي  االتحاد  انهيار  بعد  كله،  العالم  على  الحر»  «السوق  لـ  نظامها  بسط  في  حلمها 
اسم  عليهم  يطلق  ممن  المحتملين  وحلفائه  «اإلســـالم»  ووضــع  الشر»،  «إمبراطورية  أو 

« العالم الثالث» كعدو بديل يجب القضاء عليه في المشروع األمريكي(٢٦)؟
(٢٥) سنغاس، الصدام داخل الحضارات: التفاهم بشان الصراعات الثقافية، ص ١٣٦ ـ ١٣٧.

ترجمة  والعشرين؟،  الواحد  للقرن  نحضر  كيف  االنحطاط:  طليعة  المتحدة  الواليات  غارودي،  (٢٦) روجيه 
مروان حموي (دمشق: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ٧ ـ ٨.



٢٠٤

المتحدة،  الواليات  أمام  مشكالت  أثار   ١٩٨٩ عام  السوفياتي  االتحاد  انهيار  لكن 
األمريكي.  االقتصاد  لتنشيط  ضــروريــاً  عنصراً  تمثل  كانت  التي  التسليح  بسياسة  تتعلق 
إذن،  يجب،  شيوعي؟  تهديد  فيه  د  يعُ لــم  وقــت  فــي  الــفــاتــورة  بدفع  الشعب  يقتنع  فكيف 
«حق  الــتــدخــل:  لعمليات  جديد  ادعـــاء  بــرز  هنا  الــشــر».  «إلمــبــراطــوريــة  بديل  عــن  البحث 
 التدخل اإلنساني» أو «الدفاع عن هذا الحق»، ولقد وجدوا في العراق «إمبراطورية الشر 
اإلرادة  تأكدت  «لقد  غــارودي:  وبحسب  الخليج.  في  النفطي  م  التحكّ بهدف  الجديدة» 

السياسية للسيطرة على العالم، وبكثير من الوقاحة بعد تدمير العراق»(٢٧).
ويستمر «غارودي» بحديثه عن السيطرة األمريكية العالمية التي أصبحت شاملة بعد 
الواليات  في  يحدث  لما  انعكاس  بمثابة  العالم  بقية  في  يحدث  ما  وبات  الخليج،  حرب 
فيقول:  الفساد.  عالم  تجاه  جميعاً  يدفعنا  ســوف  لذلك  استسالمنا  أن  ويعتبر  المتحدة، 
االنحطاط  من  عمقاً  أكثر  وبصورة  االنحطاط،  أعــراض  كل  تمثل  المتحدة  الواليات  «إن 
الروماني»، وذلك بسبب ما ينتج من ممارستها السياسية، وقد فنّد تلك النتائج كالتالي(٢٨):
لمصلحة  الجماعية  المسؤولية  تــراجــع  خــالل  مــن  االجتماعي  النسيج  ● تفكيك 

األنانية والالمباالة.
النواحي  في  العنصري)  ( التمييز  المساواة  عدم  تزايد  بسبب  المجتمع  ● تفكيك 

االقتصادية واالجتماعية.
على  الحاضر  من   القصو االستفادة  محاولة  بسبب  المجتمع  مستقبل  ● تفكيك 
بــاألهــداف  الــوعــي  دون  مــن  المتاحة  الــوســائــل  اســتــخــدام  خــالل  مــن  المستقبل،  حــســاب 

.النهائية الكبر
تسود «حرب  حيث  المتوحش،  السوق  اقتصاد  نتيجة  هي  تلك  أن  يعتبر « غارودي» 
األفراد  فيه  يتنافس  قيود،  دون  من  سوق  منطق  فهو  كتب «هوبز »؛  كما  الكل»،  ضد  الكل 

والجماعات بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة، وذلك هو «منطق الغابة»(٢٩).
بحسب  الـــســـوق،  وحــدانــيــة  ديـــانـــة  ـ  الـــســـوق»  أن «اقــتــصــاد  غـــــارودي  يــوضــح  وهــنــا 
والفن  الفكر  قيم  فيها  بما  تجارية،  قيماً  اإلنسانية  القيم  كل  فيه  أصبحت  الذي  ـ   غارودي 

(٢٧) المصدر نفسه، ص ٥١ ـ ٥٢.
(٢٨) روجيه غارودي، حفارو القبور: الحضارة التي تحفر لإلنسانية قبرها، ترجمة عزة صبحي (القاهرة: دار 

الشروق، ١٩٩٩)، ص ٦٩.
(٢٩) المصدر نفسه، ص ٧٤.



٢٠٥

والضمير، كان دائماً وأبداً مكاناً للتبادل ووسيلة لالتصال. ورغم كل اختالف بين أشكال 
االجتماعية  لقيمه  منشأ  أو  للمجتمع  منظماً  أبــداً  تكن  لم  السوق  فــإن  المتعاقبة،  السوق 
عندما  إال  «ديانة»  إلى  السوق  ل  تتحوّ ولم  خارجه.  نشأت  الديانات  أن  كما  واألخالقية، 
والمصدر  والقومية،  الشخصية  االجتماعية  الوحيد للعالقات  والمحرك  المنظّم  أصبحت 
قادرين  اليوم،  زلنا  ما  «إننا  «غــارودي»:  ويضيف  االجتماعية.  والمراتب  للسلطة  الوحيد 
على أن نجد في تاريخهم أسس انحطاط ثقافتهم»(٣٠). ومن هنا يهتم بتبيين أسس ظواهر 

االنحطاط في تاريخ الواليات المتحدة.
للصورة  والروحية  والسياسية  االقتصادية  النتائج  إلــى  بــاإلشــارة  غــارودي  ويكتفي 
أي  التاريخ»،  «نهاية  إلى  « فوكوياما»،  أطروحة  بحسب  تــؤدي  التي  القرن،  لهذا  األخيرة 
يراها  كما  طبيعية،  قوانين  كأنها  اقتصادية  لحتميات  واستسالمه  اإلنــســان  إنسانية  نهاية 
«الليبرالية  هــذه  الــواقــع،  في  الــســوق»  «وحدانية  به  تتصف  فما  البنتاغون.  منظّري  بعض 

الشمولية»، هو احتقار لحرية اإلنسان في تحقيق مشروعه اإلنساني(٣١).
الالتينية،  أمريكا  مع  آسيوية  ـ  أوروبية  وحدة  قيام  ضــرورة  «غــارودي»   رأ هنا  من 
الميادين  في  المقاومة  بــذور  على  القضاء  في  المتحدة  الــواليــات  محاوالت  إفشال  بغية 
في  جلية  تظهر  الــتــي  الــمــحــاوالت  تــلــك  والــثــقــافــيــة؛  والــديــنــيــة،  واالقــتــصــاديــة،  العسكرية 
لتدخلها  مبرر  إيجاد  بهدف  وذلــك  والطائفية،  اإلقليمية  الدولية،  للصراعات  تشجيعها 
العسكري. فيوضح غارودي أن دراسة الجذور المؤسسة لألسطورة األمريكية وسياستها 

الخارجية تؤكد أن تلك الجذور لم تتغيّر منذ قرنين من الزمان.
الهنود،  إبادة  تاريخ  عشر،  التاسع  القرن  في  المتحدة  الواليات  تاريخ  كان  فلقد 
أما  الداخلية.  أمريكا  لسياسة  األساسية  السمات  وهي  السود؛  العبيد  استغالل  وتاريخ 
في  «ممتلكاتهما»  عن  والبرتغال  إسبانيا  يد  نزع  إلى  هدفت  فلقد  الخارجية،  سياستها 
عملت  ثــم  السياسية،  وسيطرتها  االقــتــصــادي  توغلها  محلّها  ليحلّ  األمريكية،  الــقــارة 
بــدالً  خيراتها  لتستغلّ  الــجــديــدة،  الــقــارة  مــن  وفرنسا  بريطانيا  مــن  كــل  نفوذ  إنــهــاء  على 

منهما(٣٢).
 ١٩ ـ   ١٨ ص  والعشرين؟،  الواحد  للقرن  نحضر  كيف  االنحطاط:  طليعة  المتحدة  الواليات  (٣٠) غــارودي، 

و٢٧.
(٣١) المصدر نفسه، ص ١٨ ـ ١٩.

(٣٢) المصدر نفسه، ص ٣٢.



٢٠٦

لُصَ إليه « غارودي» بقوله: ومن كل ما سبق، نتفق مع ما خَ
المشاكل  بــيــن  بــالــربــط  لــنــا  يسمح  الـــذي  األســـاســـي  الــخــيــط  إلـــى  الـــوصـــول  «حــاولــنــا 
ع مظاهرها: إنه الهيمنة العالمية  الدولية األساسية في نهاية هذا القرن، على الرغم من تنوّ
باعتبارها  كله  العالم  على  تفرضها  أن  تريد  التي  السوق  ووحدانية  المتحدة،  للواليات 

المنظّم الوحيد للعالقات االجتماعية»(٣٣).
القيمة  فيه  ترتفع  حياة  نمط  إبــداع  ضــرورة  تأكيده  «غـــارودي»  نصوص  من  ويتضح 
ما  إن  حكمه:  الــتــاريــخ  أصــدر  لقد  يــقــول:  إذ  االقــتــصــاديــة،  القيمة  حساب  على  اإلنسانية 
الحادي  القرن  أما  االشتراكية.  وليس  االقتصادية  الليبرالية  فشل  هو  العشرين  القرن  يطبع 
حرية  عن  سميث  مقولة  آدم  جــذري  بشكل  هجر  إذا  إال  بخير  يتواصل  فلن  والعشرين، 
(مهما  لالشتراكية  جديدة  صيغة  يبدع  أن  عرف  إذا  وإال  االقتصادية،  الليبرالية  أو  التجارة 
ذئباً  اإلنــســان  فيه  يكون  عالم  من  اإلنسانية  تُنقذ  اشتراكية  لها)،  يعطيه  الــذي  االســم  كــان 
مبدأ  من  انطالقاً  للعالم  (سيمفونية)  الــوحــدة  خلق  إلــى  تدعو  اشتراكية  اإلنــســان.  ألخيه 

التبادل الخالق بين كل الثقافات(٣٤).
على  المبنية  الغرب  وحــضــارة  ثقافة  محاكمة  إلــى  ــارودي»  « غــ دعــا  النحو،  هــذا  على 
إلى  دعوته  كانت  ثم  ومن   .األخــر الثقافات  هدم  على  تعمل  التي  المختار،  الشعب  فكرة 
حوار حقيقي للحضارات بين كل ثقافات العالم، باعتبار أن المشكالت المطروحة في إطار 
كوكبي تتطلب إجابة في إطار كوكبي. وبذلك يتوجه العالم إلى خلق سيمفونيته من خالل 
التخصيب المتبادل بين كل الثقافات، إذ ال يمكن أن تولد من الحضارة الغربية وحدها(٣٥).

:  الصراع الدولي في ضوء  ثانياً
النظرية السياسية المعاصرة

بين  األيديولوجي  واالختالف  الصراع  مرحلة  القطبية  الثنائي  العالمي  الصراع  أنهى 
النظام  في  والتخبّط  االرتباك  من  حالة  إلى  مفضياً  والرأسمالي،  االشتراكي  المعسكرين 
فقد  الدولي.  للنظام  المستقبلية  السيناريوهات  واختالف  تمايز  ظل  في  وذلك  العالمي، 

(٣٣) المصدر نفسه، ص ١٠٠.
(٣٤) المصدر نفسه، ص ١١٢ ـ ١١٣.
(٣٥) المصدر نفسه، ص ١١٢ ـ ١١٣.



٢٠٧

التفاعل  على  وقــدرتــهــا  الــدولــي  لعناصر  النظام  يسبق  لــم  أنــه  عــن  كيسنجر»  « هــنــري  عــبّــر 
«ساعة   : قــائــالً قبل،  من  االتــســاع  هــذا  وبكل  السرعة،  بهذه  أهدافها  حيث  من  تغيّرت  أن 
معها  الحت  القوة  من  أمريكا  نالت   ،١٩٤٥ عام  أوزارها  الثانية  الكونية  الحرب   وضعت 
شكل  فقط،  االقتصادي  الجانب  ففي  ألولوياتها؛  وفقاً  العالم  صياغة  لها  شاء  القدر  وكأن 

اإلنتاج األمريكي ٣٣ بالمئة من إجمالي الناتج العالمي آنذاك»(٣٦).
وفي هذا السياق، قدم واضعو السياسات والمنظّرون سيناريوهات مختلفة ومتعددة 
الدولي  أطراف  النظام  بين  الحراك  هذا  كان  ما  إذا  متفقين  غير  الدولي،  لمستقبل  الصراع 
فترة  مــجــرد  تعتبر  الحالية  الفترة  كــانــت  مــا  وإذا  ال،  أم  االســتــقــرار  مــن  مــزيــد  إلــى  ســيــؤدي 
انتقالية في  النظام الدولي أم ستظهر صور منافسة للنظام العالمي الجديد؟ وترتكز أغلبية 
رات  والتصوّ النماذج  من  عدد  على  العالمي  النظام  عن  ظهرت  التي  والنظريات  الكتابات 

لمستقبل  الصراع الدولي، نتناولها في ما يلي:

١ ـ نموذج القطبية األحادية(٣٧) (الهيمنة األمريكية)
في  المتحدة  الواليات  وضعت  قد  الباردة  نهاية  الحرب  أن  على  النموذج  هذا  ز  يركّ
موقع الصدارة بين القو العظمى، كقوة مهيمنة، تسيطر على  النظام الدولي، بعد أن كان 
العالم ثنائي القطبية زمن الحرب الباردة، وقد اعتبر البعض أن السياسة الدولية تجاه أزمة 
من  عشر  الحادي  أحداث  بعد  العالمية  األمريكية  والسياسة  الصحراء)،  (عاصفة  الخليج 
أيلول/سبتمبر، خير شاهد على أن العالم يرضخ للهيمنة األمريكية في مختلف النواحي 
أي  دون  من  الدولية  السياسة  اتجاهات  في  لتحكمها  نتيجة  القطبية،  أحادي  نظام  ظل  في 

.(٣٨)مواجهة من قبل دول أخر
أمل  ترجمة  الجيوستراتيجية،  ومتطلباتها  األمريكية  لية  األوّ  :الكبر الشطرنج  رقعة  بريجنسكي،  (٣٦) زبغنيو 
السابع  القرن  من  الدبلوماسية:  كيسنجر،  وهنري   ،٢٣ ص   ،(٢٠٠٧ والتوزيع،  للنشر  األهلية  ان:  ط ٢ (عمّ الشرقي، 
ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٥)، ص ١٤ و١٩. عشر حتى بداية الحرب الباردة، ترجمة مالك فاضل البديري (عمّ

المجتمع  وحـــدات  بــاقــي  على  واحـــدة   كــبــر دولـــة  سيطرة  عــن   (Unipolarity) األحــاديــة  القطبية  ــر  ــعــبِّ (٣٧) تُ
على   األخر  الكبر الدول  من  قدرة  أية  دون  من  الدولية  السياسة  في  م  التحكّ في  وانفرادها  هرمي،  بشكل  الدولي 
والتكنولوجية  االقتصادية  النواحي  في  الثالثي  القوة  الدولة لهيكل  تلك  الحتكار  نتيجة  هيمنتها،  ي  تحدّ أو  منافستها 
والعسكرية، بشكل تتميّز به من غيرها من الدول. انظر: توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات 
انظر  المختلفة.  مجاالتها  في  الشاملة  الهيمنة  مفهوم  يمثّل  ما  وهــذا   .١٣٠ ص  الــبــاردة،  الحرب  انتهاء  بعد  الدولية 

: مفهوم الهيمنة، في الفصل األول من هذا الكتاب. أيضاً
العالقات  تطور  في  دراســة  األوســـط:  الشرق  في  الخارجي  والتدخل  «األمــن  محمد،  يوسف  الله  (٣٨) عــبــد 

الدولية،» السياسة الدولية، العدد ١٦٠ (نيسان/أبريل ٢٠٠٥)، ص ١٢.



٢٠٨

المتحدة  للواليات  الكبير  العسكري  اإلنفاق  بأن  «السيد  يسين»  ذلك  على  ويدلل 
الذي يزيد على ٥٠٠ مليار دوالر سنوياً، يمنحها تفوقاً عسكرياً فريداً وكاسحاً، باإلضافة 
والذي  العالمي،  الناتج  إجمالي  من  بالمئة   ٢٠ يفوق  الذي  األمريكي  القومي  الناتج  إلى 
م في القرار  يعطي الواليات المتحدة ثقالً سياسياً متعاظماً، يمنحها القدرة الكافية للتحكّ
االتجاهات  تغيّر  بإمكان  مرهون  الــدولــي  في  النظام  تغيير  أي  فــإن  عليه،  وبــنــاءً  الــدولــي. 

الرئيسية للسياسة األمريكية في مجاالتها المختلفة(٣٩).
أن  إلى  طريقها  في  أوروبــا  أن  والكتّاب  رين  المفكّ من  كثير   ير  ،أخــر ناحية  من 
تصبح قطباً دولياً كامل األهلية، خصوصاً بعد قيامها بخطى حثيثة لجهة التكامل والوحدة 
ذلك  من  نتج  حيث  الخارجية،  والسياسة  واألمنية  االقتصادية  الجوانب  في  األوروبــيــة، 
تشكيل السوق األوروبية المشتركة، ومن ثم االتحاد األوروبي. لكن من الواضح، في هذا 
الصدد، وبالرغم من إنجاز بعض اإلجراءات التكاملية التي قام بها االتحاد األوروبي، أنه 
الواليات  مواقف  عن  ومختلفة  مستقلة  مواقف  اتخاذ  على  قادر  أنه  إلى  يشير  ما  يوجد  ال 
المتحدة، في ما يخصّ السياسة العالمية بشكل عام، والشرق األوسط بشكل خاص(٤٠).

ــان يـــنـــذر بــظــهــور أقـــطـــاب جــديــدة  فــبــالــرغــم مـــن أن انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي كــ
ــتـــوازن الـــدولـــي، لــكــن الـــواقـــع يــقــول بــغــيــر ذلــك؛  ومــتــعــددة تــعــمــل عــلــى تــعــديــل وحــفــظ الـ
زوال  رغــم  وذلـــك  قــبــل،  ذي  مــن  أكــثــر  يــوم  كــل  ق  يتعمّ األمــريــكــي  ـ  األوروبــــي  فالتالحم 
التحالف  ســبــب  كـــان  بــأنــه  الــكــثــيــرون  يعتبره  الـــذي  اآلخـــر  الــقــطــب  الــســوفــيــاتــي)  (االتـــحـــاد 
األوروبي،  االتحاد  يتخذها  التي  المواقف  من  ذلك  على  ويستدل  األوروبي.  ـ  األمريكي 
الــصــراعــات  لــحــلّ  األمــريــكــيــة  الــرؤيــة  أو  األمــريــكــي،  الفلك  فــي  تسبح  مجملها  فــي  وهــي 
السوفياتي  االتــحــاد  زوال  بعد  تفكيكه  يتم  لــم  األطلسي  شــمــال  أن  حلف  كما  الــدولــيــة، 
 وحلف وارسو، بل تم اإلبقاء عليه وتوسيعه، باإلضافة إلى توطيد العالقات بين الطرفين 
 ،(GATT) «في إطار المؤسسات الرأسمالية، مثل  صندوق النقد الدولي، واتفاقية  «الغات
وميادين أخر، كالطاقة والبيئة، فالمتغيّرات الحاصلة على الساحة الدولية اليوم ال تنذر 
المصالح  لتشابه  وذلـــك  المتحدة،  الــواليــات  مــع  صــراعــي  دور  أداء  إلــى  أوروبـــا  بتحول 

واألهداف على الصعيد المرحلي(٤١).
(٣٩) يسين، تحوالت األمم والمستقبل العالمي، ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

(٤٠) عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع، ٢٠٠٣)، ص ١٧١.

ـ ٨٠. (٤١) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ٧٧ 



٢٠٩

الحربين  فــي  أوروبـــا  عــن  للدفاع  المتحدة  الــواليــات  تدخل  فــإن   ،أخـــر ناحية  مــن 
في  للتدخل  فرصة  منحها  والتكنولوجي،  العسكري  تفوقها  إلــى  باإلضافة  العالميتين، 
من  والطاقة  النفط  إمدادات  وضمان  مصالحها،  حماية  بهدف  العالم،  من  مختلفة  مناطق 
الشرق األوسط، والذي يخدم أوروبا أكثر من الواليات المتحدة. كما أن ظاهرة العولمة 
خلقت عالقات التحام واعتماد متبادل كثيفة بين الواليات المتحدة وأوروبا، وخصوصاً 
في مجاالت التجارة واالستثمار، لدرجة أن الفارق بين ما هو أمريكي، وما هو أوروبي، 
 الكبر الشركات  بين  االندماج  عمليات  نتيجة  األخيرين،  العقدين  خالل  معدوماً  بات 
المصالح   مستو على  وحتى  الجنسيات).  المتعددة  (الشركات  واألوروبــيــة  األمريكية 
مصالح  أن  لوجدنا  التقليدي،  بالمعنى  دول  توجد  تــزال  ال  أنــه  افترضنا  مــا  إذا  القومية، 
التي  األوســط  الشرق  منطقة  في  خصوصاً  تتطابق،  تكاد  واألوروبـــي  األمريكي  الطرفين 
األســواق  إلــى  النفط  تدفق  على  والحفاظ  إســرائــيــل،  أمــن  حماية  على  مجملها  فــي  تقوم 

العالمية، ومنع أي طرف إقليمي طموح من السيطرة على أسواق النفط(٤٢).
اختالف  يعني  ال  معيّنة  أزمــات  خالل  وأساليبه  طرف  كل  وسائل  اختالف  أن  كما 
الطرفين في المصالح العليا، فقد اختلف أسلوب االتحاد األوروبي في الشرق األوسط، 
حــيــال  الــمــلــف الـــنـــووي اإليـــرانـــي، عــنــه فــي االســتــراتــيــجــيــة األمــريــكــيــة، لــكــنــه كـــان يهدف 
الرابطة  وأهــمــهــا:  الــــدالالت،  مــن  عــدد  الـــرأي  هــذا  ويــؤكــد  نفسها.  المصالح  تحقيق  إلــى 
زوال  بعد  ــةً  ــنــعَ ومَ قــوة  أكثر  بــات  الــذي  األطــلــســي،  شمال  المتمثلة  بحلف  االستراتيجية 
الدولية  خالل  الوكالة  من  والتكنولوجية  الصناعية  الروابط  إلى  باإلضافة  وارســو،  حلف 
للطاقة، ومجموعة الدول الثماني التي تحتكر القرار االقتصادي على المستو العالمي، 
والثقافية  السياسية  النظم  خالل  من  األطلسي  عبر  األمريكي  ـ  األوروبــي  التوافق  أن  كما 
الغربية،  (الــحــضــارة  األمــريــكــيــة(٤٣)  ـ  العالقة  األوروبــيــة  جوهر  يمثل  مــا  هــو  والحضارية 

بحسب رؤية  هنتنغتون).
ته إلى حدّ  ، بل تعدّ فمعالم  النظام الدولي األحادي القطبية لم تتوقف عند هذا الحدّ
 ( توقيع روسيا االتحادية وبعض دول شرق أوروبا (جمهوريات االتحاد السوفياتي سابقاً
تعتبر  التي  الــشــراكــة»  «اتــفــاقــات  ي  سمّ مــا  إطــار  فــي  األطلسي  شمال  حلف  مــع  تفاهمات 
سياسات  إلى  بالنسبة  وخصوصاً  الدولي،  األمن  مفهوم  في  مهماً  تحوالً  بآخر  أو  بشكل 

(٤٢) سعيد، المصدر نفسه، ص ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٤٣) المصدر نفسه، ص ١٧٤ ـ ١٧٥.
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أثر  ما  وذلك  الماضي.  في  الدولي  أسباب  الصراع  أهم  تمثل  كانت  التي  األوروبي  األمن 
س اإلجماع الدولي نظاماً أحادي  بشكل مباشر في دور مجلس األمن الحقاً، وبالتالي كرّ
باإلضافة  أوحد،  كقطب  للعالم  المتحدة  الواليات  بزعامة  دولي  تسليم  ظل  في  القطبية، 
دور  تفعيل  خــالل  مــن  وتوجهاته  الــرأســمــالــي  للنظام  وتثبيتاً  تكريساً  يعتبر  ذلــك  أن  إلــى 
مجلس األمن كهيئة مسؤولة عن صيانة األمن العالمي، وتلبّي مصالح الواليات المتحدة، 

س لنظام الهيمنة األمريكية األحادية القطب(٤٤). وتتماشى مع استراتيجيتها التي تكرّ
ومن المهم هنا توضيح النقاط التالية في هذا الصدد، وهي(٤٥):

الرأي  تضليل  والدعائية  اإلعالمية  حمالتها  عبر  المتحدة  الواليات  ● استطاعت 
العام العالمي، وتبرير إجراءاتها العسكرية وحروبها تحت عنوان الحرب على اإلرهاب.

التحالفات  حشد  في  نجاحها  خــالل  من  قوتها  المتحدة  الــواليــات  ● استعرضت 
الدول  بعض  خصوصاً  اإلرهــاب،  على  حربها  في  ودعمها  لمساندتها  المختلفة  الدولية 
ثم  ومن  والئها،  وإثبات  ها  ودّ لكسب  المتحدة  الواليات  من  االقتراب  على  أجبرت  التي 
إلى  االنضمام  على  روسيا،  مثل   ،أخر أطراف  أجبرت  كما  األمريكية،  للهيمنة  رضخت 

التحالف الدولي ضد اإلرهاب.
كما  ــة،  ــيـ ــروسـ الـ ـ  الـــعـــالقـــة  األمـــريـــكـــيـــة  فـــي  تـــوتـــر  أي  يــنــتــج  لـــم   ،أخــــــر ● بعبارة 
كـــان مــتــوقــعــاً بــعــد تــوســيــع أمــريــكــا لــحــلــف الــنــاتــو واقــتــرابــه مــن الـــحـــدود الــروســيــة. ونشر 
العالقات  تعمقت  فقد  الــعــكــس،  على  بــل  ــا،  ــ أوروب شــرق  فــي  الــصــاروخــي  الــدفــاع  حــائــط 
مرة  وألول  روسيا،  وأصبحت  الروسية،  ـ  األمريكية  والعالقات  األمريكية،  ـ  األوروبية 
منذ  الحرب العالمية الثانية، جزءاً ال يتجزأ من المعسكر الغربي، وأصبحت بالفعل عضواً 
في «مجموعة الدول الثماني»(٤٦) التي تمثل نوعاً من أركان النظام العالمي المعاصر، كما 
النووية  الترسانة  خفض  بخصوص  الروسية  ـ  األمريكية  التفاهمات  من  العديد  ذلك  تال 

للطرفين، وغيرها من التفاهمات بين البلدين في مجاالت مختلفة.
(٤٤) توفيق، المصدر نفسه، ص ٥٢.

(٤٥) سعيد، المصدر نفسه، ص ٢١٦ ـ ٢١٧.
الواليات   : تضمّ  ،١٩٧٤ عام  العالم  في   الكبر الصناعية  الــدول  مجموعة  المتحدة  الواليات  ــســت  (٤٦) أسّ
الباردة،  الحرب  بعد  المجموعة  إلى  االتحادية  روسيا  وانضمّت  إيطاليا،  اليابان،  كندا،  فرنسا،  بريطانيا،  المتحدة، 
تها كل سنة، وهي الدول األكثر  ورسمياً عام ١٩٩٧، وأصبحت تسمى مجموعة الثماني (G8). تعقد المجموعة قمّ

إنفاقاً على التسلّح. ويمثّل مجموع اقتصاد هذه الدول ٦٥ بالمئة من االقتصاد العالمي.
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لكننا نختلف هنا مع الطرح السابق، حيث تشير الشواهد السياسية األخيرة إلى دور 
ويتضح  األمريكية.  السياسة  مع  مباشر  بشكل  يتعارض  الدولية،  السياسة  في  بارز  روسي 
ذلك من خالل الموقف الروسي من  الملف النووي اإليراني،  واألزمة السورية، ومؤخراً 
مناهضة  روسية  مواقف  من  ذلك  يتبع  قد  وما  القرم،  جزيرة  شبه  وضم  األوكرانية،  األزمة 
إمكان  األذهان  إلى  أعاد  كله  وذلك  الدولي.   المستو على  والغربية  األمريكية  للسياسة 

أن تبدأ مرحلة جديدة من  الحرب الباردة بين الطرفين.
الجديدة،  الــدولــيــة  المعادلة  فــي  الــروســي  الـــدور  أهمية  أحــد  على  خافياً  ــد  يــعُ ولــم 
استخدمت  فقد  األمـــن،  مجلس  وتــحــديــداً  الــمــتــحــدة،  األمـــم  دور  فــي  التغير  هــذا  وتــأثــيــر 
روسيا والصين  فيتواً مشتركاً ثالث مرات، خالل األزمة القائمة في سورية، لمنع صدور 
من  والسابع  السادس  الفصلين  تحت  تندرج  «بشار  األســد»،  نظام  ضد  جزائية  قــرارات 

الميثاق.
روسيا  من  كل  نمو  أن  يعتبر  المتحدة  الواليات  في  توجه  هناك   ،أخر ناحية  من 
السياسية،  والحرية  االقتصادية،  الحرية  خــالل  من  األمريكي  الرضا  خــارج  والصين 
مــتــطــورة،  وعــســكــريــة  اقــتــصــاديــة  قــــدرات  بــنــاء  عــلــى  والــعــمــل  بـــدور عــالــمــي،  والــتــمــســك 
واشــنــطــن  عــلــى  يــجــب  وبــذلــك  الــمــتــحــدة.  لــلــواليــات  ـــن مــحــتــمــلــيْــن  يْ عـــدوّ يــجــعــل مــنــهــمــا 
على  المنفردة  العالمية  األمريكية  الهيمنة  ترفض  التي  الدول  تلك  طموحات  مقاومة 

العالم(٤٧).
بهذا المعنى، يقول  بريجنسكي(٤٨) في كتابه الفوضى إن الموقف األمريكي المتعلق 
الــواليــات  تتربع  حيث  بالتناقض،  يتسم  العشرين  الــقــرن  أواخـــر  فــي  العالمية  بــالــشــؤون 
العالمية  قوتها  مناظرة  على  قادرين  خصوماً  تواجه  أن  دون  من  العالم،  قمة  على  المتحدة 
حين  في  والسياسية)،  والثقافية،  واالقتصادية،  (العسكرية،  األربعة  األبعاد  ذات  الشاملة، 
العالم  إلى  أمريكا  رسالة  تتضمنه  الذي  والمبدأ  األمريكي  االجتماعي  التغيير  دينامية  أن 

يهددان بتقويض دورها الخاص كقائدة للعالم(٤٩).
العامة  المصرية  الهيئة  (القاهرة:  األمريكية  اإلمبراطورية  والنزعة  العرب  العناني،  وخليل  ثابت  (٤٧) أحــمــد 

للكتاب، ٢٠٠٥)، ص ٤٨.
عتَبَر بريجنسكي أحد مخطّطي السياسية الخارجية األمريكية، وعمل مستشاراً لألمن القومي األمريكي  (٤٨) يُ

في عهد الرئيس كارتر (١٩٧٧ ـ ١٩٨١).
(٤٩) زبغنيو بريجنسكي، الفوضى: االضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين، ترجمة مالك 

ان: األهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ٧٥. فاضل (عمّ
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أن  البعض   ير حيث  األحادية،  القطبية  مستقبل  حول  التساؤل  ذلك  استدعى  وقد 
قها ومركزها العالمي كقوة مهيمنة على  ن من الحفاظ على تفوّ الواليات المتحدة لن تتمكّ
د يعتمد على القوة  العالم، حيث تغير هيكل القوة على مستو العالقات الدولية، ولم يعُ
والقوة  والتكنولوجيا،  االقتصاد،  من  يتألف  ثالثياً  هيكالً  أصبح  بل  وحدها،  العسكرية 
الواليات  مصلحة  في  د  يعُ لم  المستقبل  أن  التوجه  هذا  أنصار  يؤكد  ثم  ومن  العسكرية؛ 

المتحدة(٥٠).
وفي هذا الصدد، يمكن القول إنه: «ما زال الخالف عميقاً حول مستقبل الواليات 
في  النظام  المهيمن  دور  من  بدالً  القائد  بدور  القيام  على  وقدرتها  عظمى،  كقوة  المتحدة 
أن  يعتقد  لكنه  الــعــالــمــي،  الــنــظــام  فــي  األمــريــكــي  الــنــفــوذ  بــتــراجــع  يــقــول  فالبعض  الــدولــي. 
أن  اآلخر  البعض  ويعتقد  مقبلة،  طويلة  لفترة  فيه  رئيسياً  العباً  ستظلّ  المتحدة  الواليات 
تراجع النفوذ األمريكي في  النظام الدولي سيتواصل، وسينتهي حتماً بانهيار اإلمبراطورية 
األمريكية، وهو ما سيفتح الباب نحو تشكيل نظام عالمي جديد، مختلف تماماً عن النظام 
الحالي. إال أنه أياً كانت الرؤية، فإن األمر يتطلب التحذير من االستسالم لعالم األوهام، 
لمنطقتنا،  أفضل  بالضرورة  سيكون  بعدها  ما  أن  يعنى  ال  األمريكية  اإلمبراطورية  فانهيار 
ت النظم الحاكمة على رفض القيام باإلصالحات التي تسمح لشعوبها  خصوصاً إذا أصرّ

بالمشاركة الفعالة في صنع مستقبلها»(٥١).

٢ ـ نموذج توازن القو (النظام المتعدد األقطاب)
المتعدد  الدولي  خصائص  النظام  أبــرز  من   القو تــوازن  سياسة  إلــى  العودة  تعتبر 
نظام  إلــى  الــدولــي  يتحول  النظام  أن  الممكن  فمن   ،(Multipolar System) األقــطــاب 
العسكرية  قدراتها  تطور  أن  جــديــدة  دولــيــة  أقــطــاب  استطاعت  حــال  فــي  األقــطــاب  متعدد 
وبالتالي  المتحدة،  الواليات  عن  مستقلة  سياسات  وتبلور  والتكنولوجية،  واالقتصادية 
ردم الفجوة بينها وبين الواليات المتحدة. ويشير البعض إلى أهم مؤشرات ظهور  النظام 

الدولي المتعدد األقطاب، ونلخصها كما يلي(٥٢):
(٥٠) جميل مطر، «مستقبل النظام اإلقليمي العربي،» المستقبل العربي، السنة ١٤، العدد ١٥٨ (نيسان/أبريل 
الباردة،  الحرب  انتهاء  بعد  الدولية  العالقات  مستقبل  في  دراسة  الجديد:  العالمي  النظام  وتوفيق،   ،١٥ ص   ،(١٩٩٢

ص ٩١ ـ ٩٤.
(٥١) حسن نافعة، «هل بدأ العد التنازلي النهيار اإلمبراطورية األمريكية؟،» المصري اليوم، ٢٠١١/١/٤.

(٥٢) توفيق، المصدر نفسه، ص ١٩٤ ـ ١٩٥.
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ظلّ  في  جــداً،  باهظة  باتت  الدولي  للنظام  المتحدة  الواليات  صون  تكاليف  ● إن 
تقليص بعض الدول الكبر للفجوة التي بينها وبين الواليات المتحدة، وذلك يؤشر إلى 
بعض  أن  كما  الدولي،  في  النظام  م  يتحكّ أحادي  كقطب  المتحدة  الواليات  استمرار  عدم 
امتالك  فرصة  لها  يتيح  الــذي  األمــر  مختلفة،  مجاالت  في  قدراتها  تطور   الكبر الــدول 
يعيد  قد  ما  وهو  والعسكرية،  والتكنولوجية  االقتصادية  بمكوناته  للقوة  الثالثي  الهيكل 

إنتاج نظام دولي متعدد األقطاب يعتمد على التوازن بين األقطاب والقو المختلفة.
تزيد  التي  والسياسية  العسكرية  التكتالت  بظاهرة  المتعدد  األقطاب  النظام  ● يتميز 
يعطي  الــذي  األمــر  الصغيرة،  الـــدول  احــتــواء  على   الكبر  الــقــو بين  التنافس  حالة  مــن 
التعاون  شــروط  تحسين  فرصة  ويمنحها  والــمــنــاورة،  الحركة  مــن  أكبر  مساحة  األخــيــرة 
الصراع  يبرز  وعليه  األوحــد،  القطب  وهيمنة  التهميش  تعاني  كانت  أن  بعد  االقتصادي، 

والتنافس على مستو القمة.
بسبب  الــتــقــلــيــدي،   الــقــو تــــوازن  نــظــام  عــن  األقــطــاب  الــمــتــعــدد  الــنــظــام  ● يختلف 

ل عنصراً أساسياً في التوازن. اكتساب األقطاب الدولية لقدرات نووية تشكّ
ينطلق أنصار هذا النموذج من أن عامل األمن أصبح يمثل الهدف األول لسعي كل 
عودة  من  جعلت  الباردة  نهاية  الحرب  بعد  الدولي  طبيعة  النظام  وأن  تحقيقه،  إلى  الدول 
وجود  إمكان  النموذج  هذا  ويؤكد   . ممكناً أمراً   القو وتوازن  المتعددة  األقطاب  نموذج 
وقد  وأوروبــا.  والصين،  االتحادية،  وروسيا  المتحدة،  الواليات  هي:  أربع،  رئيسية   قو
أسس  تواجه  التي  التحديات  جملة  ظل  في  الدولي  مستقبل  الصراع  حول  الجدل  ز  تركّ
 مات القوة األمريكية ومستقبلها من جهة، والتحوالت والتغيّرات في موازين القو ومقوّ

.(٥٣)علي الصعيد الدولي من جهة أخر
وفي هذا الصدد، ير البعض أن وجود حالة من االستقرار على مستو قمة  النظام 
ألن  وذلك  الفرعية،  والمناطق  المستويات  في  االستقرار  عدم  من  حالة  ينتج  قد  الدولي 
القو المهيمنة على  النظام الدولي (خصوصاً في حالة توازن القو) تعمل على تحقيق 

مزيد من المصالح، من خالل تدخالتها وتحالفاتها مع أطراف ثانوية في النظام(٥٤).
(٥٣) عمرو عبد العاطي، «تحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكية،» السياسة الدولية، العدد ١٨٣ 

(كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٥٤) تستغلّ الواليات المتحدة تزايد حاالت النزاعات الفرعية والطائفية في مناطق مختلفة من العالم، منتجةً 
ق  وبذلك تحقّ للسالح،  المصنّعة  وخصوصاً  الحربية،  منتجات شركاتها  الالزمة لتصريف  الحروب  مزيداً من  =بذلك 
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حكم  فترة  إثر  في  خصوصاً   ،القو توازن  نموذج  حول  الدائر  الجدل  خضمّ  وفي 
باالقتصادين  عصفت  التي  االقتصادية  واألزمــة  االبــن»،  «جورج  بوش  األمريكي  الرئيس 
على  قيادي  دور  لتأدية  الصين  ترشيح  عن  الحديث  بدأ   ،٢٠٠٨ عام  والعالمي  األمريكي 
الصيني  االقتصاد  أن  وخصوصاً  األمريكية،  للهيمنة  منافساً  يكون  قد  الدولية،  الساحة 
من  األقطاب  تلك  أقــلّ  هي  الصين  إن  حيث  المطرد،  والنمو  االستقرار  من  بقدر  يتمتع 
خالل  عسكرية،  قوة  إلى  الكبيرة  االقتصادية  قوتها  لتحويل  تواجهها  التي  العقبات  حيث 

العقد القادم من القرن الحادي والعشرين(٥٥).
عام  فــي   (The Economist) اإليكونوميست  مجلة  نشرت  نفسه،  الصعيد  وعلى 
ذلك  ركــز  وقــد  الذكر.  السابقة  األربــع   القو بين  العالمية   القو لتوازن  تصوراً   ١٩٩٤
لنقاط  تحليلها  خالل  من  األمريكية،  للقوة  منافسة  كقوة  الصين  بروز  إمكان  على  التصور 
قوة  قــيــام  احــتــمــاالت  أن  أيــضــاً  معتبرة  المحتملين،  الدوليين  للفاعلين  والــضــعــف  الــقــوة 
أوروبية متماسكة أو عودة سريعة إلى روسيا العظمى محل شك، كما اعتبر ذلك التصور 

أن العالم اإلسالمي غير مهيأ لتبوء أي مركز قيادي(٥٦).
أكبر  ستكونان  والصين  المتحدة  الواليات  أن  على  اتفاقاً  ثمة  أن  الكثيرون  ويعتبر 
سوف  بينهما  العالقة  طبيعة  وأن  والعشرين،  الحادي  القرن  في  وعسكرياً  اقتصادياً  قوتين 
تحدد طبيعة  النظام الدولي، فقد مرت العالقة بين واشنطن وبكين بتوترات مختلفة حول 
« هنري  تعبير  بحسب  ظــلــت،  لكنها  اإلنـــســـان(٥٧)،  والتيبت  وحــقــوق  تــايــوان  مــثــل:  قضايا 

كيسنجر»، في إطار متطلب توازن القو في  النظام الدولي زمن الحرب الباردة(٥٨).
غير أن التحول الذي طرأ على بنية  النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة (الثنائية 
الدرجة  من  اهتمام  محط  الجديد  إطارها  في  األمريكية  ـ  العالقة  الروسية  جعل  القطبية) 
لتنامي  تنظّر  العالم  في  األوحــد  القطب  باعتبارها  المتحدة  الــواليــات  فأصبحت  الثانية، 
ول المتصارعة، والتي  الواليات المتحدة هدفين، أولهما: زيادة مبيعاتها من األسلحة والصناعات العسكرية إلى الدّ
ق من خاللها مزيداً من األرباح، وثانيهما: اإلبقاء على هذه المناطق والدول ضعيفة ومنهكة، ومن ثم منع ظهور  تحقّ

د مصالحها. انظر: توفيق، المصدر نفسه، ص ١٠٤ ـ ١٠٧. أي قو إقليمية كبر تهدّ
(٥٥) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٣٠٨ ـ ٣١١.

«The New World Order: Back to the Future,» The Economist (8 June 1994), pp. 21-23.   (٥٦)
نقالً عن: أحمد، المصدر نفسه، ص ٣١٠.

 ١٦٥ العدد  الدولية،  السياسة  المتحدة؟،»  للواليات  تهديد  الصيني  الصعود  «هــل  شلبي،  أمين  (٥٧) السيد 
(تموز/يوليو ٢٠٠٦)، ص ٢٨.

(٥٨) كيسنجر، الدبلوماسية: من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ص ٢٥.

=



٢١٥

أي  ومنع  الفريد،  وضعها  على  للمحافظة  استراتيجيتها  ضمن  وذلك  بريبة،  الصينية  القوة 
الالعبين  أهم  من  الصين  « بريجنسكي»  اعتبر  فقد  الوضع.  ذلك  تهديد  أو  ي  تحدّ من  قوة 
 المستو على  المتحدة  الواليات  ي  تحدّ على  قادرة  تصبح  ولعلها  استراتيجيين،  الجيو ـ 
السنوات  في  الصين  حققتها  التي  واالقتصادية  التنموية  الطفرة  خالل  من  وذلك  العالمي، 
السياسات  مــن  وغــيــرهــا  الــنــوويــة  بالتكنولوجيا  المتعلقة  الــتــجــاريــة  وبــرامــجــهــا  األخـــيـــرة، 
إقليمية،  قــوة  تعتبر  الصين  أن  آخــر  موضع  فــي  ليؤكد  عــاد  لكنه  والــدولــيــة(٥٩).  اإلقليمية 
السنوات  خالل  رئيسية  عالمية  كقوة  الصين  ظهور  احتمال  في  وشكك  عالمية،  وليست 

العشرين القادمة، معلالً وجهة نظره هذه بعدة أسباب(٦٠).
في  النظام  السوفياتي  االتحاد  دور  الصين  ستأخذ  إذا  ما  حول  جدالً  ذلك  أثار  وقد 
تتعارض  وأهدافها،  الحالي  بوضعها  الصين  بأن  أمريكي  ه  توجّ  ارتأ إذ  السابق،  الدولي 
عمدت  ما  وهذا  آسيا،  في  األمريكي  النفوذ  خفض  إلى  وتهدف  األمريكية،  المصالح  مع 
إلى منعه أمريكا من قبل. في حين ير توجه آخر أن الصين ال تزال دولة فقيرة، وال ترقى 
ضــرورة  كيسنجر»  « هنري  أكــد   .(٦١)كــبــر تحديات  تواجه  وأنها  المنافسة،   مستو إلــى 
الصينية  العسكرية  القوة  أن  في  شك  من  ليس  وأنــه  الصين،  تجاه  االنفتاح  دعــم  مراجعة 
على  عالمية  عسكرية  قوة  تكون  لن  ولكنها  االقتصادي،  نموها  مع  يتناسب  بشكل  ستنمو 

األقل لربع قرن مقبل(٦٢).
الواليات  ألن  والصين،  المتحدة  الــواليــات  بين  كامن  الصراع  أن   يــر من  وهناك 
انهيار  بعد  وذلــك  تعبيره،  بحسب  الجديدة،  الشر  إمبراطورية  الصين  في   تــر المتحدة 
االتحاد السوفياتي، وهذا ما تؤكده أطروحات  هنتنغتون وغيره من المنظّرين األمريكيين، 
بينما تر الصين أن مرحلة الهيمنة األمريكية العالمية ينبغي أن تنتهي وستنتهي، فالنهضة 
الصينية غير خافية على أحد، وهي ال تخفي رغبتها في أن تصبح قطباً دولياً وقوة عظمى 

على خارطة العالم خالل العقود القادمة(٦٣).
الواضح  من  فإنه  الحالي،  الدولي  طبيعة  النظام  حول   الرؤ اختالف  من  وبالرغم 
وجود شبه إجماع على احتمال أن تصبح الصين المنافس الحقيقي والمحتمل للواليات 

(٥٩) للمزيد انظر: بريجنسكي، الفوضى: االضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين.
لية األمريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية، ص ١٩٦ وما بعدها. (٦٠) بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبر: األوّ

(٦١) شلبي، «هل الصعود الصيني تهديد للواليات المتحدة؟،» ص ٣٠.
(٦٢) كيسنجر، الدبلوماسية: من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ص ١٧ و٢٥.

(٦٣) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٢٦.
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الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة عــلــى الــمــســتــو الـــدولـــي، حــيــث تــظــهــر اســتــراتــيــجــيــة األمــــن الــقــومــي 
األكبر  الصيني  االقتصاد  يصبح  أن  من  المتحدة  الواليات  مخاوف   ٢٠١٠ لعام  األمريكي 
عالمياً، وأن تتحول الصين إلى قوة عسكرية رائدة، خصوصاً في ظل سعيها إلى أداء دور 
تصبح  بحيث  القادمين(٦٤)،  العقدين  خالل  الدولي،  السياسي  المسرح  على  ومؤثر  أكبر 
بحسب  وذلــك  الدولي،   المستو على  عسكرياً  األمريكية  الواليات  منافسة  على  قــادرة 

تقارير وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون)، واستراتيجية  األمن القومي األمريكي(٦٥).
على  الصين  قــدرة  من   (٦٦)  (Joseph S. Nye) نــاي»  « جــوزيــف  يقلل  المقابل،  في 
ي الهيمنة األمريكية، ويستند في رأيه هذا إلى ضخامة المشكالت التي تواجهها على  تحدّ
الصين  أمام  طويالً  يكون  قد  الطريق  أن  معتبراً  الديمغرافية،  والمشكالت  التنمية،  صعيد 
وجود  افتراض  مع  أنه  «نــاي»   ير كما  المتحدة.  الواليات  لقوة  منافسة  قوة  تصبح  حتى 
رغبة صينية في منافسة الواليات المتحدة، إال أنه يشكك في إمكان تطوير الصين لقدرات 
 قو ومعارضة  مخاوف  إثارة  شأنه  من  هذا  فإن  ذلك،  حدث  لو  وحتى  متفوقة.  عسكرية 
آسيوية أخر، كاليابان والهند، األمر الذي سيدفعها إلى تشكيل تحالفات دولية، وإمكان 
غلق أسواقها أمام المنتجات الصينية، وهو ما قد يضعف القوة الصينية من ناحية، ويصب 

.(٦٧)في مصلحة الواليات المتحدة من ناحية أخر
ممارسات  تجاه  وهجومية  نقدية  سياسة  االبن  بوش  إدارة  تبنّت   ،أخــر ناحية  من 
تصنيع  في  الصين  استمرار  انتقدت  فقد  الحكم،  إلــى  وصلت  أن  منذ  وسياستها  الصين 
عن  وعبَّرت  التجاري،   المستو على  الخالفات  إلى  باإلضافة  العسكرية،  التكنولوجيا 
القلق األمريكي حيال الخلل في الميزان التجاري لصالح الصين. وفي هذا الصدد، يعبر 
القادة الصينيون عادةً عن أن الصين لن ترضخ ألي قيود أو تدخالت أجنبية، وفي الوقت 
الواليات  مكانة    تتحدّ ال  وأنها  أحداً،  يهدد  ال  السلمي  الصيني  النمو  أن  يؤكدون  نفسه 

المتحدة، وال حتى مصالحها في آسيا(٦٨).
(٦٤) عبد العاطي، «تحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكية،» ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

 «National Security Strategy,» Seal of the President of the United States of America (May (٦٥)
2010), p. 43, <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf>.
ر أمريكي وأستاذ العلوم السياسية، تولّى مناصب رسمية رفيعة منها:  لِدَ جوزيف ناي عام ١٩٣٧، مفكّ (٦٦) وُ
اشتهر  الوطني.  االستخبارات  مجلس  ورئيس  كلينتون،  بيل  عهد  في  الدولية  األمنية  للشؤون  الدفاع  وزيــر  مساعد 

بابتكاره مصطلح «القوة الناعمة».
Joseph S. Nye, «The Future of American Power,» Foreign Affairs, vol. 89, no. 6, (November-  (٦٧)
December 2010), p. 211.

(٦٨) شلبي، «هل الصعود الصيني تهديد للواليات المتحدة؟،» ص ٣٠.
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وعلى  الدولية،  المنظمات  دور  يتجاهل  النموذج  هــذا  أن   نــر النحو،  هــذا  وعلى 
رأسها األمم المتحدة، بكل ما لها من قدرة على التشريع وإرساء مبادئ الشرعية الدولية، 
جراء  المتحدة  األمم  أصاب  الذي  الضعف  من  بالرغم  الباردة،  عقب  الحرب  خصوصاً 
الدول  تنتهجها  التي  المعايير  وازدواجية  المتحدة،  الواليات  عليها  تمارسها  التي  الهيمنة 

الكبر من خالل المنظمة األممية.

 (The Three Bloc االقـــتـــصـــاديـــة  لــلــجــغــرافــيــا  الـــثـــالثـــة  األقــــطــــاب  ــمـــوذج  ٣ ـ  نـ
Geo-Economics Model)

ــبـــق « بـــيـــل كــلــيــنــتــون»  ــذا الــتــوجــه مـــع بـــدايـــة حــكــم الــرئــيــس األمـــريـــكـــي األسـ ظــهــر هــ
تحل  جـــديـــد،  عــالــمــي  لــنــظــام  رؤيــــة  الــتــوجــه  هـــذا  أنـــصـــار  ويــفــتــرض   ،(٢٠٠٠ ـ   ١٩٩٢)
محل  الجيوإيكونومكس  (يــحــلّ  السياسية  الــجــغــرافــيــا  مــحــل  االقــتــصــاديــة  الــجــغــرافــيــا  فــيــه 
العسكرية  الــقــوة  أهمية  مــن  يقلل  أنــه  الــنــمــوذج  هــذا  ســمــات  أهــم  ومــن  الجيوبوليتكس). 
الدول،  بين  التنافس   ومستو العالمي  النظام  في  م  ستتحكّ التي  االقتصادية  القوة  لصالح 

بحسب هذا التصور(٦٩).
ويذهب أنصار هذا النموذج، ومنهم « والتر راسل ميد» إلى أن تطور النظام العالمي 
ثالثة)،  (أقــطــاب  متنافسة  اقتصادية  كتل  ثــالث  إلــى  العالم  انقسام  إلــى  ســيــؤدي  الجديد 

هي(٧٠):
تكتالت  إلى  باإلضافة  والصين،  اليابان  يشمل  اليابان:  ومركزه  اآلسيوي  القطب  ـ  أ 
اقتصادية آسيوية أخر، هي: رابطة  اآلسيان(٧١)،  ومجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا 
(SAARC).

ب ـ القطب األوروبي: تقوده ألمانيا، ويفترض أن يضم روسيا وبعض جمهوريات 
االتحاد السوفياتي السابق، باإلضافة إلى دول االتحاد األوروبي.

الهيمنة  مستقبل  تــتــداعــى:  إمــبــراطــوريــة  أحــمــد،  انــظــر:  المختلفة،  الــنــمــاذج  حــول  التوضيح  مــن  (٦٩) لــلــمــزيــد 
األمريكية والنظام الدولي، ص ٢٨٢ ـ ٣٠٥.

 Walter Russell Mead, «On the Road to Ruin,» in: Jeffery Garten, A Cold Peace (New York: (٧٠)
Times Books, 1992), pp. 59-64.
(٧١) ظهرت مجموعة اآلسيان بعد التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 

١٩٦٧، كتجمع اقتصادي لمواجهة التهديد الشيوعي.
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التوقيع  بعد  خصوصاً  واألمريكتين،  الغربي  المعسكر  يضم  األمريكي:  القطب  ـ  ج 
على  اتفاق التجارة الحرة في عام ١٩٩٤ (NAFTA)، وتضم منظمة «النافتا» دول شمال 
واحدة  سوق  في  والمكسيك،  المتحدة  والواليات  كندا  إلى  باإلضافة  األمريكية،  القارة 

كبيرة.
 القو توزيع  لجهة  خاصة  أهمية  لالقتصاد  يعطي  الذي  النموذج  هذا  أنصار   وير
الدولية «في ظل  النظام العالمي الجديد» أن يكون المحور األوروبي الذي ستقوده ألمانيا 
هو األقو، في حين يصبح المحور الذي تقوده الواليات المتحدة هو األضعف، وذلك 
هذا  أن  إلى  باإلضافة  كبيرة،  وصناعية  زراعية  مات  مقوّ من  األوروبي  للمحور  يتوافر  لما 
المحور يتجه بسرعة نحو تطوير صناعاته التكنولوجية، األمر الذي يؤهله لمركز الصدارة 

في هذا النموذج للنظام العالمي، المرتكز إلى العوامل االقتصادية في األساس(٧٢).
حيث  من  االنــتــقــادات،  من  كثيراً  يواجه  الثالثة  االقتصادية  األقــطــاب  نموذج  لكن 
 قو أي  صعود  يتجاهل  حين  فــي  فقط،  والجغرافية  االقتصادية  الــعــوامــل  على  تركيزه 

.اقتصادية أخر
األلماني  التمدد  من  الخوف  مثل  مشكالت  تواجه  أوروبــا  فإن   ،أخــر ناحية  ومن 
االقــتــصــاديــة  الــكــتــل  نــمــوذج  أن  إلـــى  بــاإلضــافــة  األقــلــيــات،  مشكلة  وتـــزايـــد  الـــروســـي،  أو 
العالمية  الرأسمالية  م  وتحكّ المتبادل،  العالمي  االعتماد  نحو  التوجه  مع  يتناقض  الثالث 
المالي  الدولي  مع  النظام  الطرح  هــذا  يتفق  ال  كما  العالمية،  واالستثمارات  التجارة  في 
«سمير   يــر الصدد  هــذا  وفــي  المتحدة.  الــواليــات  قبل  من  عليه  والمسيطر  به  المعمول 
األخيرة  السنوات  في  األوروبي  ـ  األمريكي  والتقارب  الغربية  والشراكة  الترابط  أن   أمين» 
األمريكي،  السرب  خــارج  د  تغرّ أن  تستطيع  موحدة،  أوروبــا  قيام  أمــام  مجال  أي  يترك  ال 
وأنه مهما كان من اختالف إال أن السياسة األوروبية تتناغم بشكل واضح مع السياسيات 

األمريكية العليا(٧٣).
نسبياً،  قديمة  فترة  في  برز  الثالثة  االقتصادية  األقطاب  نموذج  طرح  أن  هنا   ونــر
نظام  إلى  القطبية  الثنائي  الدولي  وتحول  النظام  وانهياره،  السوفياتي  االتحاد  تفكك  إبان 

(٧٢) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٧٣) سمير أمين، «بعد حرب الخليج: الهيمنة األمريكية إلى أين؟،» في: محمد األطرش [وآخرون]، العرب 
 ،(١٩٩٩ العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  (بيروت:   ١٦ العربي؛  المستقبل  كتب  سلسلة  العالمي،  النظام  وتحديات 

ص ٨٤.
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هذا  تحقق  إمكان  عدم  الواضح  من  بات  كما  المتحدة.  الواليات  بقيادة  القطبية  أحــادي 
أحداث  الحادي  وتحديداً  الدولي،  على  النظام  طرأت  التي  التغيرات  إلى  نظراً  النموذج، 

عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وما تبعها من توسيع لحلف الناتو في أوروبا.
وفي هذا الصدد، تسعى الواليات المتحدة إلى منع العمالق االقتصادي األوروبي 
بالقرار  د  التفرّ استمرار  في  األمريكية  الطموحات  يعرقل  قد  سياسياً،  قطباً  يصبح  أن  من 
ــا الــمــوحــدة التي  ــ الـــدولـــي ألطـــول مـــدة مــمــكــنــة. فــالــواليــات الــمــتــحــدة تــرفــض قــيــام أوروبـ
أي قــوة  أن تــقــف فــي وجـــه الــهــيــمــنــة األمــريــكــيــة، وبــمــعــنــى آخـــر مــنــع ظــهــور  مــن الــمــمــكــن 
المفهوم  تغيير  على  أمريكا  تعمل  االتجاه،  هذا  وفي  السابق.  السوفياتي  لالتحاد  مماثلة 
االستراتيجي لحلف الناتو، وزيادة التدخالت العسكرية التي تمارسها في مناطق مختلفة 
أفضل  تمتلك  المتحدة  الــواليــات  بــأن  ذلــك  كيسنجر»  « هنري  يبرر  حيث  الــعــالــم(٧٤)،  من 
الدبلوماسي  الــنــهــج  عــن  تتخلى  أن  جــمــعــاء  اإلنــســانــيــة  وعــلــى  الــعــالــم،  فــي  ســيــاســي  نــظــام 

الكالسيكي، وتقتدي بالواليات المتحدة ومبادئها األخالقية(٧٥).
يحسب  إنجازاً  تحقق  لم  أنها  إال  التوحد،  طريق  على  أوروبــا  أنجزته  مما  وبالرغم 
على طريق السياسة الخارجية واألمنية المشتركة، بل إن البعض ير أن أوروبا أصبحت 
أضعف من ذي قبل، وكثيراً ما تتبنى الدول األوروبية مواقف متباينة حيال القضايا نفسها 
أي  تؤدي  أن  من  لمنعها  ذلك  المتحدة  الواليات  تستغل  حين  في  دولها،  قادة  لسان  على 
مشترك  موقف  لديها  ليس  أوروبـــا  أن  اتضح  وقــد  الــدولــي،   المستو على  سياسي  دور 
المنظّرون  يحاول  كما  كوسوفو.  وأزمــة   األوســـط،  الشرق  مثل  الدولية،  األزمـــات  حيال 
ــراع طــويــل مـــع الــتــطــرف اإلســـالمـــي الــــذي يــهــدد األمـــم  األمــريــكــيــون زجّ أوروبـــــا فـــي صــ
الغربية.  للحضارة  األســاســي  الخطر  باعتباره  هنتنغتون،  رؤيــة  بحسب  اإلســالمــيــة،  غير 
المصالح  مــع  تتوافق  مستقلة  جيوبوليتيكية  أوروبــيــة  قــوة  تحقيق  فــي  أمريكا  ترغب  كما 
يقترح  هنتنغتون  كما  حضارية،  جبهة  معها  وتشكل  أمريكا،  من  أكثر  وتقترب  األمريكية، 

لمواجهة خطر التطرف اإلسالمي(٧٦).
شامل  كإطار  العولمة  بــزوغ  مع  تزامناً  القطبية  األحادية  مرحلة  العالم  دخــول  فبعد 
إلى  قدمتها  التي  التكنولوجية  اإلنــجــازات  المتحدة  الــواليــات  استغلت  الــعــالــم،  لتسيير 

(٧٤) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٤٢ و١٨٨.
(٧٥) كيسنجر، الدبلوماسية: من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ص ١٢.

(٧٦) الالوندي، المصدر نفسه، ص ١٤٤.
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بشكل  الــعــالــم  إلــى  وقدمتها  أمــريــكــا،  استغلّتها  الــتــي  الفاعلة  األداة  تعتبر  والــتــي  الــعــالــم، 
إيجابي، حيث جسدت من خالل ذلك نظامها العالمي الجديد، وهي لم تتوان في طرحه 
للعالم وعلى المأل، وذلك في ظل سيطرة الواليات المتحدة على االقتصاد العالمي. فقد 
المالية  المؤسسات  إلى  باإلضافة  واإلقليمية،  الدولية  المنظمات  على  سيطرتها  أحكمت 
تطويع  على  تعمل  كما  ألهــدافــهــا،  مغايرة  مشاريع  أي  الحــتــواء  تستخدمها  والــتــي  منها، 
نظام  ظــل  فــي  وأهــدافــهــا،  األمريكية  السياسة  لخدمة  وقــراراتــهــا،  المنظمات  تلك  بــرامــج 
القطبية األحادية، باعتباره النموذج األكثر وضوحاً وتجسيداً لنظام الهيمنة األمريكية بعد 
تفكك االتحاد السوفياتي. لكن التحول الراهن في عالقات القوة يشير إلى أن احتماالت 

استمرار الهيمنة األمريكية على  النظام الدولي باتت ضئيلة.

٤ ـ   الصراع الدولي ومؤشرات عودة التوازن (رؤية استشرافية)
المستقبل،  في  يتطور  أن  من  القائم  األحادية  القطبية  لنظام  بد  ال  أنه  المحللون   ير
هذا  أن  كما  األقطاب،  متعدد  نظام  إلى  يتحول  وقد  الدولي،  على  النظام  يطرأ  تغير  نتيجة 
الزمن.  من  فترة  إلى  تحتاج  أنها  إال  وطبيعية،  صحية  عملية  يعتبر  الدولية  النظم  في  التغير 
من  شكل  أو  وســط  بمرحلة  األحــاديــة  القطبية  مرحلة  تمر  حيث  تدريجياً،  التحول  ويتم 
أشكال التبلور الجديد، تمهيداً لالنتقال إلى نظام دولي متعدد أو ثنائي القطبية. وفي هذا 
الصلبة،  األحادية  القطبية  هما  القطبية  األحادية،  من  مرحلتين  بين  التمييز  يمكن  السياق، 
ظل  في  القمة،   مستو على  الدولي  يتراجع  الصراع  قد  كما  ة.  الهشّ األحــاديــة  والقطبية 
المنافسة   الــقــو غياب  نتيجة  فرعية  مستويات  إلــى  وينحدر  الصلبة،  القطبية  األحــاديــة 
عدة  إلــى  استناداً  وذلــك  األحــاديــة،  القطبية  نظام  تراجع  على  كمؤشر  المهيمن،  للقطب 

أسباب، هي(٧٧):
تأثير  بــازديــاد  قياساً  الــقــوة،  محصلة  في  التأثير  في  العسكرية  القوة  دور  ● تراجع 
العوامل االقتصادية والتكنولوجية في الوقت الحاضر، حيث ساعدت الثورة التكنولوجية 
على نقل عالقات القوة إلى مرحلة جديدة من تحديات الوصول إلى هيكل القوة، كما أن 
تكلفة صيانة  النظام الدولي أصبحت تعتمد فيها الواليات المتحدة على حلفائها، وتعتمد 

عليهم في سهولة وصول قواتها العسكرية إلى مناطق العالم المختلفة.
الــبــاردة،  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد  الــدولــيــة  الــعــالقــات  مستقبل  فــي  دراســـة  الــجــديــد:  العالمي  الــنــظــام  (٧٧) تــوفــيــق، 

ص ١٩١ ـ ١٩٣.
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الدولي،  في  النظام   الكبر  القو كل  بتطويع  المتحدة  الواليات  قيام  ● صعوبة 
الرؤية  عن  مستقلة  مواقف  اتخاذ  على  نسبية  قــدرة   القو تلك  بعض   لد أصبح  حيث 
القطب  يواجهها  تحديات  وجــود  على  يدلل  الــذي  األمــر  القضايا،  بعض  فــي  األمريكية 
األوحد في النظام لجهة ضبط  النظام الدولي بشكل يحقق مصالحه الحيوية بشكل كامل.
● الطبيعة المتغيّرة للنظام الدولي الذي يتصف باستمرار الحركة والصيرورة، كما 
مختلف.  دولي  نظام  إلى  عقود  عدة  كل  يتغير  الدولي  أن  النظام  يبيّن  التاريخ  استقراء  أن 
القرن  مــن  التسعينيات  بــدايــة  منذ  القطبية  أحـــادي  نــظــام  إلــى  الــدولــي  الــنــظــام  تــحــول  فقد 
تغيرات  من  األيــام  هذه  السياسي  المسرح  يشهده  وما  صلب،  نظام  بأنه  وتميز  الماضي، 
ة أو المرنة،  لجهة مواقف الدول الكبر يدلل على أن النظام األحادي دخل مرحلته الهشّ
وبذلك فليس من الصعب أن نشهد  النظام الدولي يتحول إلى نظام متعدد األقطاب خالل 

السنوات القليلة القادمة.
الواليات  أن  إلى   «Friends as Foes» بعنوان  له  دراســة  في  «ولرستاين»  يخلص 
الــمــتــحــدة أقـــل قـــوة الـــيـــوم، وأقــــل قـــوة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة مــمــا كــانــت عــلــيــه في 
الستينيات من القرن العشرين، بينما أصبحت أوروبا واليابان في الوقت ذاته أكثر قوة مما 
بأنها  تقبل  أن  المتحدة  الواليات  وعلى  تعود،  ولن  ذهبت  الهيمنة  أيام  أن  أي  عليه،  كانت 
وغير  متغير  عالم  في  تنافسها  التي  الــدول  من  كثير  بين  الرئيسية   القو  إحــد أصبحت 

منتظم، والذي سيزداد في عدم انتظامه خالل القرن الحادي والعشرين(٧٨).
األحادية)  (القطبية  األمريكية  الهيمنة  نظام  اختالل  على  واضحة  المؤشرات  باتت 
أعلنت  حين  الثانية،  الخليج  حــرب  عقب  العالم  على  المتحدة  الــواليــات  فرضته  الــذي 
في  اإلفـــراط  على  المتحدة  الــواليــات  اعتمدت  وقــد  الجديد،  العالمي  النظام  مولد  عــن 
الفشل  فبعد  اإلرهـــاب.  على  الحرب  عليه  أطلقت  ما  خــالل  العسكرية،  القوة  استخدام 
والــعــراق،  أفغانستان  احتالل  بعد  العالم،   مستو على  األمريكية  السياسة  خلقته  الــذي 
المواقف  وباتت  ة،  الهشّ مرحلته  دخل  قد  القطبية  األحادي  الدولي  مرحلة  النظام  أن  يبدو 
لمصلحة  األمريكية  الهيمنة  تراجع  إلى  تشير  ـ  خاص  بشكل  والصينية  الروسية  ـ  الدولية 
عودة  بعد  خصوصاً  وخارجها،  المتحدة  األمم  داخل  الدولية،   القو بين  التوازن  عودة 

الدور الروسي للمشهد الدولي. وسوف نعرض باختصار أهم مالمح عودة التوازن:
Immanuel Wallerstein, «Friends as Foes,» Foreign Policy, no. 40 (Fall 1980), pp. 119-120.   (٧٨)
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الدولي،  مستو  الصراع  على  التوازن  عودة  ظل  في  المتحدة  األمم  دور  ● تراجع 
في  تفجرت  التي  الدولية  الصراعات  من  ألي  حــدّ  وضــع  في  المتحدة  األمــم  تنجح  فلم 
المتحدة  الــواليــات  تــنــازع  بــاتــت  دولــيــة  أقــطــابــاً  أن  الــواضــح  مــن  وأصــبــح  األخــيــرة،  الــفــتــرة 
يؤشر،  الذي  األمر  الدولية،  الصراعات  لحل  رؤيتها  مع  وتتعارض  العالم،  على  سيطرتها 

بحسب رأينا، إلى قراءة جديدة للمشهد السياسي الدولي.
على  الــحــصــول  فــي  مشكلة  تــواجــه  بــاتــت  المتحدة  الــواليــات  إن  هنا  الــقــول  يمكن 
رؤيتها  يدعم  أو  الدولية،  القضايا  تجاه  سياستها  يدعم  المتحدة  األمم  داخل  دولي  إجماع 
 . حلّ دون  من  عالقة  أهمية  األكثر  الدولية  الملفات  تــزال  فال  الدولية،  الصراعات  لحل 
الرسمي،  السوري  النظام  عن  للدفاع  بقوة  روسيا  تدخلت  السورية  األزمــة  صعيد  فعلى 
النظام  تدين  قـــرارات  صــدور  ضد  مــرات  ثــالث  الصين  مع  ثنائياً  فيتواً  استخدمت  حيث 

الموالي لها في سورية(٧٩).
● تخوض روسيا مؤخراً جولة جديدة من  الصراع الدولي، وتبرز أهم مالمح هذه 
خالل  من  وذلك  األوســط،  الشرق  منطقة  في  األمريكية  للسياسة  مواجهتها  في  المرحلة 
األمن  مجلس  في  الصيني  ـ  الروسي  جاء  الفيتو  فقد  الرسمي،  السوري  للموقف  دعمها 
االحتجاج  حركة  جــراء  الداخلي  الضغط  مواجهة  في  «بشار  األســد»  نظام  لدعم  مؤخراً 
 قو لضرب   أخر فرصة  السوري  النظام  وإعطاء  اليوم،  بسورية  تعصف  التي  المسلح 
بشكل  السلطة  وتــداول  الديمقراطي  التحول  نحو  بإصالحات  البدء  ثم  ومن  المعارضة، 
سلمي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخر، وعلى المستو العالمي، فقد جاء الفيتو تعبيراً 
دورة  وتستكمل  مصالحهم  مع  تتعارض  أمريكية  مخطّطات  لتمرير  الــروس  رفــض  عن 
قضية  من  مشابهاً  موقفاً  تتخذ  روسيا  أن  كما  روسية.  نظر  وجهة  من  العربية،  النظم  تغيير 

 الملف النووي اإليراني(٨٠).
 جر الــذي  االستفتاء  بعد  الــقــرم  جــزيــرة  شبه  روســيــا  مت  ضَّ آخــر،  صعيد  ● على 
وجه  على  واألمــريــكــي  عــمــومــاً،  الــغــربــي  بــالــرفــض  مكترثة  غير   ،٢٠١٤ آذار/مـــــارس  فــي 
يدين  األمــن  مجلس  في  أمريكي  قــرار  مشروع  الــروســي  الفيتو  عرقل  حيث  الخصوص، 
االستفتاء ويعتبره غير شرعي، في حين امتنعت الصين التي تعدّ بمثابة حليف لروسيا عن 

(٧٩) بي بي سي عربي، <http://www.bbc.co.uk/arabic> (تمّت الزيارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢).
(٨٠) محمد يوسف الحافي، «روسيا تربح جولة مجلس األمن،» الحوار المتمدن، العدد ٣٦٣٧ (١٣ شباط/
<http://www.ahewar.org/m.asp?i=4925>. فبراير ٢٠١٢)،  



٢٢٣

الرئيس  فيكتور  نظام  سقوط  بعد  القرم  جزيرة  شبه  في  الروسي  التدخل  جاء  التصويت. 
يانوكوفيتش الموالي لروسيا في شباط/فبراير ٢٠١٤، وقد رفضت القو الغربية، وعلى 
باتخاذ  دت  وهـــدَّ شــرعــي،  غير  إيـــاه  معتبرةً  االســتــفــتــاء،  نتائج  المتحدة،  الــواليــات  رأســهــا 
في  االنفصاليين  حركة  روسيا  دعمت  حين  في  روســيــا،  ضد  اقتصادية  عقابية  إجـــراءات 

المدن األوكرانية األخر، كما قامت بتحركات عسكرية على الحدود األوكرانية(٨١).
العالقات  تحكم  التي  الدولية  والتفاعالت  الضوابط  منظومة  إن  هنا  القول  يمكن 
فــتــرة  الحرب  فــي  الــدولــيــة  حكم الــعــالقــات  الـــذي  الــدولــي  فــالــصــراع  تــغــيــرت،  قــد  الــدولــيــة 
المتحدة  الواليات  خالله  ظهرت  التفاعالت،  من  جديد  نمط  محله  وحلّ  تالشى،  الباردة 
القوة  على  هيمنتها  تأكيد  في  تعتمد  كانت  حيث  الدولي،  القرار  على  تهيمن  عظمى  كقوة 
لهيكل  الرئيسية  نات  المكوّ على  طرأ  الذي  الكبير  التغيُّر  ومع  التقاني،  وتفرقها  العسكرية 
واليابان،  األوروبــي،  واالتحاد  وروسيا،  الصين،  مثل:  دة  متعدِّ دولية   قو وظهور  القوة، 
تــراجــع  الــصــراع  ومـــع  وقــــت،  أي  فــي  الــقــوة  عــنــاصــر  تمتلك  أن  الــمــمــكــن  مــن  أو  تمتلك 
بمرحلة  مر  الدولي  أن  الصراع  الواضح  من  بات  فقد  العالم؛   مستو على  األيديولوجي 
في  تعتمد  احتكارية،  رأسمالية  أســس  على  ارتكزت  أنها  يبدو  تشكيل،  إعــادة  أو  سيولة 

المقام األول على االقتصاد الحر، والتنافس على األسواق.
الــصــراع  مــرحــلــة  وأن  ــرت،  تــغــيّ الــدولــي  أبــجــديــات  الــصــراع  أن   نـــر لــذلــك،  وتــبــعــاً 
 القو مجموع  بين  المتبادل  واالعتماد  التعاون  لصالح  كبير  بشكل  تراجعت  العسكري 
االعتراف  بين  وسطيَّة  حالة  تمثل  جديدة  عالمية  منظومة  ظهور  إن  آخر،  بمعنى  الدولية. 
المنظومة  هذه  األقطاب؛  المتعدد  والنظام  مصالحها،  لها  عظمى  كقوة  األمريكية  بالقوة 
الزعامة  فيه  تتراجع  بحيث  الدولية،  التفاعالت  من  توافقياً  نمطاً  تتبنّى  أن  الممكن  من 
ــتـــوازن بــيــن الــتــكــتــالت االقــتــصــاديــة الــكــبــر، مــع تمايز  األمــريــكــيــة، ويــحــدث نـــوع مــن الـ

المصالح في ما بينها.
فال مجال لوجود صراعات وجودية قائمة على الصراع األيديولوجي، قد تقود إلى 
حروب عالمية كبر، وعليه يتحول الصراع إلى حالة من التنافس االقتصادي والسياسي 
األزمــتــيــن  فــي  الــيــوم  حــاصــل  هــو  مثلما  م،  ــأزُّ ــتـ الـ أو  ة  الــحــدَّ مــن  درجـــة  إلـــى  تــصــل  قــد  الــتــي 
 ،الكبر العسكرية  الصراعات   مستو إلى  الوصول  دون  من  لكن  والسورية،  األوكرانية 

(٨١) بي بي سي عربي، <http://www.bbc.co.uk/arabic> (تمّت الزيارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢).
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العالقات  مقتضيات  فرضتها  المتبادل  االعــتــمــاد  مــن  عالية  درجـــة  وجـــود  بسبب  وذلـــك 
االقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

هذا مع تسليمنا بالتحول الجذري في الرأي العام العالمي الذي أصبح رافضاً بقوة 
أن  كما  االســتــقــرار،  وعــدم  العنف  مــن  مــزيــدٍ   ســو منها  ينتج  لــن   كبر حــروب  لخوض 
د يحتمل حروباًً خارجية، وخصوصاً أن االقتصاد األمريكي لم  االقتصاد األمريكي لم يعُ

يتعاف بعد من األزمة  االقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم عام ٢٠٠٨.
وهدا ما يبرر عودة نمط الحروب بالوكالة التي تدور في مناطق مختلفة من العالم، 
التغير  ذلــك  إلــى  إضافة  العالم،  في  التوتر  مناطق  من  وغيرهما  والــســودان  سورية  مثل: 
صراحة  عبّر  الذي  الرئيس  أوباما،  حقبة  في  األمريكية  الخارجية  السياسة  على  طرأ  الذي 
أفغانستان  من  األمريكية  القوات  بسحب  وقام   ،كبر حروب  خوض  بالده  نية  عدم  عن 
في  األمريكية  السياسة  ألولويات  ترتيب  إعــادة  أنه  يبدو  ما  ظل  في  خصوصاً  والــعــراق، 
ظل التغيُّر الذي طرأ على العالقات األمريكية مع العديد من الدول اإلقليمية، مثل مصر 
تفادي  تستطع  ولم  المتحدة،  الواليات  ته  غذّ الذي  الدولي  اإلرهاب  وخطر  والسعودية، 

ويالته.

: تداعيات الهيمنة األمريكية على  النظام الدولي ثالثاً
تعتبر األمم المتحدة أهم منظمة دولية تضطلع بدور سياسي في حفظ األمن  والسلم 
التي  والمنازعات  الصراعات  في  والبتّ  النظر  بها  المنوط  المنظمة  هي  كونها  الدوليين، 
والشرعية  اإلرادة  تمثل  باتت  المتحدة  األمم  أن  كما  الدولي.  التنظيم  أطراف  بين  تنشب 
قومية،  سياسية  مكاسب  لتحقيق  (الــــدول)  األطـــراف  تتصارع  خاللها  ومــن  الدوليتين، 
وتحاول تطويع واستغالل قراراتها لخدمة مصالح كل طرف، بغضّ النظر عن تأثير ذلك 

في المنظمة األممية.
المهم  من  وقراراتها،  األممية  المنظمة  على  الواضحة  األمريكية  الهيمنة  ظل  ففي 
وعلى  عـــام،  بشكل  الــدولــي  مستقبل  الــنــظــام  على  الهيمنة  تلك  تــداعــيــات  على  الــوقــوف 
الجدل  لمناقشة  المبحث  هذا  تخصيص  تم  وقد  الخصوص.  وجه  على  المتحدة  األمــم 
آثــار  ثــم  ومــن  األمــريــكــيــة،  الهيمنة  لنظام  كتجسيد  الــجــديــد  العالمي  الــنــظــام  حــول  الــدائــر 
الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة وأجهزتها وتداعياتها، مع التركيز على مد فعالية 
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استشرافية  رؤيـــة  وضــع  إلــى  وصـــوالً  األمــريــكــيــة،  الهيمنة  ظــل  فــي  المتحدة  ــــم  (دور) األمـ
لمستقبل األمم المتحدة في ظل تصاعد  الصراع الدولي.

١ ـ إشكالية النظام العالمي الجديد كتجسيد لنظام الهيمنة
حيث  للتحليل،  أســاســيــة  وحـــدة  الـــدولـــة  مــن  الــجــديــدة  الــواقــعــيــة  الــمــدرســة  تــتــخــذ 
الترتيبات  شكل  تحدد  التي  هي  الدولي  للنظام  السياسية  البنية  أن  والتز»  «كينث  يعتبر 
والــمــكــونــات الــســيــاســيــة لــلــنــظــام الـــدولـــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــــدول وغــيــرهــا مــن الــكــيــانــات 
وعليه،  الدولي.  يفرضها  النظام  التي  للقوانين  حركتها  في  تابعة  تعتبر  الدولية  السياسية 
شكل  عــن  بــمــعــزل  الــــدول  حــركــة  تفسير  يمكن  ال  الــبــنــيــويــة،  «والـــتـــز»  لــنــظــريــة  وفــقــاً  فــإنــه 
شكل  نــتــاج  هــو  الــدولــي  أن  الــنــظــام  « والــتــز»  يعتبر  كما  قــوانــيــنــه.  وحــركــة  الــدولــي   الــنــظــام 
التفاعلية  والترتيبات  العظمى  الــدول  عدد  وأن  منها،  العظمى  وبخاصة  الــدول،  توزيع 
جميع  تصرف  على  قيوداً  يفرض  الــذي  األمــر  (النسق)،  البناء  اكتمال  في  تساهم  بينها 
فإن  وبالتالي  شكله،  وتحدد  الدولي،  مخرجات  النظام  تفرز  ويجعلها  الدولية،  الكيانات 
عليه  أطلق  ما  تشكل  التي  هي  قوتها  على  تطرأ  التي  والمتغيّرات   الكبر الــدول  عــدد 

العالمية»(٨٢). «المصفوفة 
تشكيل  إعــادة  منه  تنتج  أن  من  بد  ال  العظمى   القو عدد  في  تغيير  أي  فإن  وعليه، 
العالم  تحول  فقد  السوفياتي،  االتحاد  سقوط  بعد  حدث  ما  وهذا  الدولي،  لقواعد  النظام 
يحدث  لم  التحول  ذلــك  ألن  محدد،  شكل  على  أركانه  تستقر  لم  آخــر،  دولــي  نظام  إلــى 
بهدف  تتصارع  الدولية   القو فإن  ولذلك  تدريجي،  بشكل  وإنما  عالمية،  حرب  بسبب 
طبيعة  النظام  فإن  وبذلك  الجديد،  القرن  خالل  الدولي  في  النظام  استراتيجي  مركز  تبوء 
الدولي القادم ال تزال يكتنفها الغموض، ومتوقفة على الترتيبات السياسية التي ستقوم بها 
إمانويل  مثل  المفكرين،  من  كبيرة  نخبة  تتنبأ  حين  في  العالمي(٨٣)،   المستو على  الدول 
 ولرستاين، بأن أمريكا ستواجه صعوبة في أن تبقى في قيادة العالم، نتيجة للتراجع المادي 

واأليديولوجي المتفاقم في قوتها(٨٤).
(٨٢) محمد، «األمن والتدخل الخارجي في الشرق األوسط: دراسة في تطور العالقات الدولية،» ص ١١.

النظام  إطـــار  فــي  األمـــن  مجلس  أعــضــاء  بين  التفاعل  «عــالقــات  خشيم،  الــقــاســم  أبــو  الــلــه  عبد  (٨٣) مــصــطــفــى 
 ،(١٩٩٣ (شباط/فبراير   ١٦٨ العدد   ،١٥ السنة  العربي،  المستقبل  الخليج،»  وحــرب  أزمــة  حالة  الجديد:  العالمي 

ص ٧١ ـ ٧٢.
Wallerstein, «Friends as Foes,» p. 145.   (٨٤)
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اتفاقية  منذ  مـــرات،  عــدة  الــدولــي  فــي  النظام  تــغــيّــراً  الــدولــيــة  الــعــالقــات  شهدت  وقــد 
النظام،  في  الرئيسية  األطراف  لتغيّر  نتيجة  حدث  التغيير  هذا  ولعل   ،١٦٤٨ عام   وستفاليا 
الرئيسيين،  الدولي  أطــراف  النظام  أحــد  تراجع  أو  انهيار  أو  حــرب  لحدوث  نتيجة  ســواء 
وأنــمــاط  قيم  ظــهــور  وبــالــتــالــي  جــديــدة،   أخـــر أطـــراف  لظهور  الــمــجــال  أتـــاح  الـــذي  األمـــر 
في  النظام  قبل  من  سائدة  كانت  التي  تلك  عن  تختلف  الدولي،   المستو على  سلوكية 
د هذا تعبيراً عن حقبة جديدة في العالقات الدولية بأطراف جديدة  الدولي السابق. وقد عُ

.(٨٥) أو نظاماً دولياً جديداً
وعلى  ـ  الدولي  في  النظام  الثانوية  األطــراف  بين  الحروب  فــإن   ،أخــر ناحية  من 
القيم  أن  أي  النظام،  بنية  في  تغيّر  إلى  تؤدي  ال  ـ  الرئيسية  األطــراف  بين  الحروب  عكس 
األطراف  لقيم  انعكاساً  تكون  ما  عادة  الدولي  في  النظام  تسود  التي  السلوكية  واألنماط 
في  الدولي  ويستمر  النظام  الدولي.  في  النظام  المسيطر  الطرف  أو  وسلوكياتها  الرئيسية 

البقاء إذا ما توافرت له أربعة شروط، هي(٨٦):
أ ـ قدرة  النظام الدولي على تأكيد قدرته في تجديد نماذجه الرئيسية، باإلضافة إلى 

قيمه ومعاييره.
ب ـ القدرة على التكيف مع البيئة الدولية والمتغيّرات التي تجري فيها.

ج ـ القدرة على تحقيق األهداف الموكلة لهذا النظام أو التي جاء من أجلها.
د ـ تكامل مختلف الوظائف والنظم الفرعية لتشكيل نظام متماسك ومتناسق.

على  يعتمد  المستقبل  في  الدولي  للنظام  المحتملة  األشكال  تحديد  فإن  وبذلك، 
فيه،  تؤثر  التي  المتغيّرات  دراسة  وبالتالي  أساسي،  بشكل  الحالي  الدولي  استقرار  النظام 

والقو المرشحة للظهور في المستقبل، كالعب رئيسي في  النظام الدولي.
أهم  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  أواخـــر  فــي  السوفياتي  االتــحــاد  انــهــيــار  يعتبر 
المتغيّرات التي طرأت على  النظام الدولي. وقد مثلت أزمة الخليج  الثانية أهم التحديات 
العالمي  الــنــظــام  عــن  حينها  الــحــديــث  كثر  حيث  الــجــديــد،  العالمي  الــنــظــام  واجــهــت  الــتــي 
الغابة،  حكم  محل  القانون  ظله  في  يحلّ  سوف  بأنه  له،  المرسومة  والتصورات  الجديد 
مالمح  من  وغيرها  والعدالة،  الحرية  تحقيق  تجاه  المشتركة  بالمسؤولية  األمم  وتعترف 
(٨٥) توفيق، النظام العالمي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص ١٢٩.

(٨٦) المصدر نفسه.
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مع  بوش»  األمريكي «جورج   الرئيس  لسان  على  جاء  كما  وذلك  الجديد،  العالمي  النظام 
بداية التسعينيات من القرن الماضي، وخالل أزمة  الخليج الثانية(٨٧).

وقد ارتبط ذلك التغيّر في هيكل  النظام الدولي بإظهار مزيد من التفرد والهيمنة من 
الرئيس  ربط  فقد  بأسره،  الدولي  والنظام  األحداث  مجريات  على  المتحدة  الواليات  قبل 
التي  القيادة  عبء  المتحدة  الواليات  بقبول  الجديد  النظام  أهــداف  تحقيق  إمكان  بوش 
على  القادرة  العالم  في  الوحيدة  القوة  هي  المتحدة  الواليات  أن  اعتبر  كما  عنها،  غنى  ال 

جمع قو السالم وتحقيقه(٨٨).
الماضي،  القرن  أواخر  في  العالم  شهدها  التي   الكبر التحول  عمليات  إطار  ففي 
وذلك  الدولي،  المسرح  على  المهمة  والتغيّرات  التوجهات  من  مجموعة  تترسخ  بدأت 
« العولمة»  ظاهرة  مثلت  حيث  «الجديد»،  العالمي  النظام  وقواعد   أسس  وضع  سياق  في 
السياسية  الــمــجــاالت  فــي  الــجــذريــة  تأثيراتها  خــالل  مــن  وأبـــرزهـــا،  الــتــوجــهــات  تلك  أهــم 
إلى  يهدف  العالمية  نحو  االتجاه  تعميق  أن  كما  والثقافية،  واالستراتيجية  واالقتصادية 
والــصــراع،  الــقــوة،  مفاهيم  في  تغيّر  من  ذلــك  يشمله  بما  الدولية،  العالقات  تنظيم  إعــادة 
االستعمار  فرضها  التي  التاريخية  التسوية  عملية  الحقبة  تلك  وسبق  الــدولــي.  واألمـــن 
العربية  األمة  وتجزئة  األولــى،  العالمية  الحرب  أعقاب  في  العربية،  المنطقة  على  الغربي 
إلى  باإلضافة  (التبعية)،  االستعمارية  للدول  وتبعيتها  تخلفها  استمرار  لضمان  (القطرية) 
تخلف  أهــداف  تحقيق  لضمان  العربي،  الوطن  قلب  في  (إسرائيل)  العبرية  الدولة  زرع 

الدول العربية وتبعيتها للغرب(٨٩).
وير الكثير من المراقبين أن التنظيم الدولي بات مرتكزاً على أسس شبه احتكارية، 
ويمثل  العالمية»،  «الرأسمالية  عليها  يطلق  التي  الثماني»  الــدول  «مجموعة  في  تتجسد 
أيلول/ مــن  عشر  الــحــادي  هجمات  أعــقــاب  فــي  وذلــك  العسكري،  ذراعــهــا  الناتو  حلف 

كما  الدولي.  على  النظام  طرأ  الذي  التغير  إلى  بالنسبة  محورية  نقطة  مثلت  التي  سبتمبر، 
األخيرة،  الفترة  في  أهمية  أكثر  دوراً  يــؤدي  وبــدأ  دوره،  تجاوز  قد  الناتو»  «حلف  أن  بدا 
ذلك  ظهر  وقد  العالمي.  المسرح  إلى  األوروبي  المسرح  من  تدخالته  نطاق  اتسع  بحيث 

(٨٧) شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، ص ١٤٢.
 «The New World Order and the American›s Purpose,» in: Robert W. Tucker and David C. (٨٨)
 Heldrick son, The Imperial Temptation: The New World Order and America’s Purpose (New York:
Council of foreign Relations Press, 1992), p. 204.

(٨٩) األطرش [وآخرون]، العرب وتحديات النظام العالمي، ص ٩ ـ ١١.
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من  وغيرها  أفغانستان  في  العسكرية  العمليات  في  الحلف  اشــتــراك  خــالل  من  بوضوح 
الهجمات الحربية في مناطق مختلفة(٩٠).

الدولي  فكرة  النظام  تبنّت  المتحدة  الواليات  أن   ير من  هناك  آخــر،  صعيد  على 
نظام  أو  إطار  داخل  وتفككه  السوفياتي  االتحاد  انهيار  عملية  تحتوي  أن  لضمان  الجديد 
الكتلة  احــتــواء  يتم  وأن  الــغــرب،  إلــى  أثــارهــا  تنتقل  فوضى  ذلــك  على  يترتب  ال  حتى  مــا، 
بهذا  سلبية(٩١).  آثــار  بــأي  الرأسمالية  الغربية  الكتلة  تتأثر  أن  دون  من  كة  المتفكّ الشرقية 
هو  وإنما  أخالقية،  مبادئ  منظومة  هو  وال  نظاماً،  الجديد  الدولي  يعتبر  النظام  ال  المعنى، 
شيء عارض ومرحلي يتعلق بتوازن القو الدولية، في ظل ظروف سياسية دولية معينة، 
زوال  بعد  الدولي،  الفراغ  سدّ  الجديد  الدولي  بالنظام  أرادت  المتحدة  الواليات  أن  أي 
لنظام  للتمهيد  استباقية  خطوة  في  وذلك  العالم،  يحكم  كان  الذي  القطبية  الثنائي  النظام 

دولي أحادي القطبية تهيمن عليه الواليات المتحدة.
ــديـــد»، ويــســتــعــيــض عنه  كـــذلـــك يـــرفـــض الــبــعــض مــصــطــلــح « الـــنـــظـــام الــعــالــمــي الـــجـ
متعدد  دولــي  نظام  إلى  للوصول  انتقالية  مرحلة  عن  تعبّر  جديدة»،  دولية  «معادلة  بعبارة 
السيطرة  إلى  هدفت  العربية  المنطقة  على  المتحدة  الواليات  هيمنة  أن  ويعتبر  األقطاب، 
خصوصاً  العالمي،  االحتياطي  من  بالمئة   ٦٥ تمثل  والتي  فيها،  البترول  احتياطيات  على 
المنطقة  في  األمريكية  االستراتيجية  ترتكز  حيث  هناك،  النظام  وتغيير  العراق  حرب  بعد 

العربية على مرتكزين أساسيين، هما النفط  وأمن إسرائيل(٩٢).
يحملها  الــتــي  مــن الــتــنــاقــضــات  جــمــلــة  إلـــى  الــكــتــاب والــمــفــكــريــن  كــمــا أشــــار مــعــظــم 
والمنظمات   الــكــبــر االقــتــصــاديــة  الــمــؤســســات  على  والهيمنة  الــراهــن،  العالمي  الــنــظــام 
بالواليات  متمثلة  وحــيــدة،  عظمى  قــوة  قبل  مــن  المتحدة،  األمــم  رأســهــا  وعلى  الــدولــيــة، 
والتجمعات  الجنسيات،  المتعددة  الشركات  لسيطرة  السلبية  واآلثار  األمريكية،  المتحدة 
القيم  ونشر  تدويل  إلى  السعي  جانب  إلى  العالمي،  االقتصاد  على  العمالقة  االقتصادية 

والمفاهيم الغربية(٩٣).
(٩٠) سعيد، أمريكا والعالم: الحرب الباردة وما بعدها، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

(٩١) محمد سيد أحمد، «حول إشكالية النظام الدولي الجديد،» السياسة الدولية، العدد ١٠٤ (نيسان/أبريل 
١٩٩١)، ص ٢٥.

(٩٢) عبد الخالق فاروق، أوهام السالم: صراعات التسوية وحروب المفاوضات، ط ٢ (القاهرة: دار الكلمة، 
٢٠٠٠)، ص ٢٧ ـ ٢٨.

(٩٣) أحمد، إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدولي، ص ٢٧٧.
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النظام  ماهية  حــول  جــدل  هناك  يــزل  ولــم  والعشرون،  الــحــادي  القرن  دخــل  وبــهــذا، 
عليه  يختلف  لم  الفترة  لتلك  السابق  النظام  وانهيار  تغيّر  أن  وخصوصاً  الجديد،  العالمي 
العالمي  النظام  معالم  تتضح  ولــم  سيولة،  حالة  فــي  العالمي  النظام  أصبح  حيث  أحــد، 
المستقبلية  والسيناريوهات   الــرؤ وتضارب  اختالف  ظل  في  وخصوصاً  بعد،  الجديد 
تحكم  التي  والقواعد  الدولية   القو موازين  تغيّرت  أن  وبعد  الجديد،  العالمي  للنظام 
الذي  األمر  وسيادتها،  القومية  الدولة  مفهوم  على  طرأ  الذي  والتراجع  الدولية،  العالقات 
الظاهرة  أن  وخصوصاً  التعقيد،  بالغ  أمراً  الدولي  بمستقبل  النظام  التنبؤ  عملية  من  جعل 

ال تزال في طور التشكل والتكوين.

٢ ـ تداعيات الهيمنة األمريكية على هيئة األمم المتحدة
أنتجت الهيمنة األمريكية تداعيات خطيرة على هيئة األمم المتحدة، بل أصابتها في 
إلرضاء  ومضللة  واهية  شعارات  مجرد  وأهدافها  المنظمة  مبادئ  من  جعلت  حين  مقتل 
الشعوب؛ فهي في الواقع ال تالمس واقع وهموم الدول والشعوب الضعيفة التي تتمسك 
قبل  من  المبادئ  تلك  استغالل  يتم  بل  مشاكلها،  لحل  بتطبيقها  وتطالب  المبادئ  بتلك 

الواليات المتحدة أسوأ استغالل.
مــحــتــواه،  مــن  الـــدول  بــيــن  الــســيــادة  فــي  الــمــســاواة  مــبــدأ  األمــريــكــيــة  الهيمنة  أفــرغــت 
مع  يتناسب  لكنه  الــصــغــيــرة،  الـــدول  إلـــى  بالنسبة  الــحــال  واقـــع  مــع  يتناسب  ال  فــأصــبــح 
الممارسة  تعكس  كما  األمريكية،  المتحدة  الواليات  تقوده  الــذي  الدولي  واقــع  النظام 
وصغيرها.  كبيرها  الــدول،  بين  المساواة  عــدم  المتحدة  األمــم  في  األمريكية  السياسية 
الناحية  مــن  فهو  الــدولــيــة،  الــعــالقــات  فــي  بها  التهديد  أو  الــقــوة  اســتــخــدام  حظر  مبدأ  أمــا 
المتحدة  الواليات  شنتها  التي  الحروب  ذلك  على  دليل  وخير  به،  معمول  غير  العملية 
لم  كما  العالم،  من   أخر ومناطق  العراق  على  الدولية،  المنظمة  إطار  خارج  وحلفاؤها 
عام  في  العراقي  النووي  المفاعل  إسرائيل   ضربت  عندما  ساكناً  المتحدة  األمم  تحرك 

.١٩٨١
عام  في  مرات  أربع  المتحدة  الفيتو  الواليات  استخدمت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األراضــي  فــي  العنصرية  سياستها  بسبب  إســرائــيــل،  تدين  ــرارات  قـ صــدور  لمنع   ،١٩٨٩
أفريقيا  جنوب  استبعاد  وفرنسا  بريطانيا  رفضت  مثلما  وذلــك  المحتلة(٩٤)،  الفلسطينية 

(٩٤) الالوندي، أمريكا في مواجهة العالم: حرب باردة جديدة، ص ١٣١ ـ ١٣٢.
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التي  الدول  معاقبة  في  الضعيفة  الدول  أمل  تحول  وقد  نفسه،  للسبب  المتحدة  األمم  من 
ال تلتزم بمبادئ األمم المتحدة إلى سراب.

أزمة  الخليج  وبعد  أثناء  المتحدة  األمم  عمل  طبيعة  عكست  فقد   ،أخر ناحية  من 
الثانية (حرب تحرير الكويت) صورة واضحة لطبيعة  النظام الدولي الجديد الذي فرضته 
التي  الخالقة)  الجديدة (الفوضى  والمفاهيم  الدولية  التحالفات  سياسة  خالل  من  أمريكا 
وخصوصاً  الدولية،  ومنظماته  العالم،  على  األمريكية  المتحدة  الواليات  هيمنة  أبــرزت 
إثبات  إلى  بحاجة  ليست  المتحدة  األمم  على  األمريكية  فالهيمنة  المتحدة(٩٥).  األمم  هيئة 
في  الدائم  المنظمة  مقر  وجــود  إلــى  باختصار  نشير  لكننا  لتوضيحها،   أخــر دالالت  أو 
رسمياً  افتتاحه  وتم  و١٩٥٠،   ١٩٤٩ عامي  بين  بناؤه  تم  فقد  األمريكية،  نيويورك  مدينة 
منحت  المتحدة،  الــواليــات  مع  خاصة  اتفاقية  بموجب   ،١٩٥١ الثاني/يناير  كانون  في 

بموجبها الدولة المضيفة بعض االمتيازات(٩٦).
قضايا  العالم  على  الضوء  تسليط  في  المنظمة  دور  إغفال  يمكن  ال  أنــه  والحقيقة 
خالل  من  واإلنــســانــي،  االجتماعي  المجالين  في  اإليجابي  ودورهـــا  ومشكالته،  الثالث 
اإلنسانية  األزمات  من  وغيرها  والكوارث،  والفقر،  الالجئين،  لقضايا  ومعالجتها  تعاطيها 
في العالم. وبتحفظ نقول: إن األمم المتحدة تعمل على تضميد الجراح التي تتسبب فيها 
سياسيات الواليات المتحدة، باعتبارها القطب األوحد المسيطر على السياسة الدولية ما 

بعد انتهاء الحرب الباردة.
أن  حين  فــي  عالمي،  برلمان  المتحدة  لألمم  العامة  أن  الجمعية  يعتبر  مــن  فهناك 
 ،الجمعية العامة بوضعها الحالي ال تعدو كونها منظمة تطرح فيها المناقشات والشكاو 
مرهونة  تظل  التي  قراراتها  لتنفيذ  قوة  أو  قانوني  إلزام  أي  تملك  ال  األمر  حقيقة  في  لكنها 
تنفيذ  سلطة  تملك  التي  العالمية  التنفيذية  الحكومة  يمثل  كونه  األمــن،  مجلس  بموقف 
قراراتها. كما أن قرارات المجلس أيضاً محكومة بالفيتو الممنوح فقط لألعضاء الدائمين 
الدول  تستخدم  إذ  والديمقراطية،  المساواة  مبدأ  مع  ذلك  يتعارض  حيث  المجلس،  في 
التي   األخــــر الــــدول  حــســاب  عــلــى  الــخــاصــة،  مصالحها  تحقيق  بــدافــع  الــفــيــتــو   الــكــبــر

ال تملك الحق نفسه، وتظل مغلوبة على أمرها.
مركز  (الكويت:  والعراق  الكويت  حالة  دراســة  الدوليين:  واألمــن  السلم  إقــرار  في  المتحدة  األمــم  (٩٥) دور 

البحوث والدراسات الكويتية، ١٩٩٥)، ص ١١ ـ ١٢.
(٩٦) سوسن أبو حسين، تحرير األمم المتحدة (اإلسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٩)، ص ٢٥٧.
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عن  تساؤالت  إلى  تقود  ودورها،  المتحدة  األمم  إلى  توجه  التي  االنتقادات  أن  كما 
بأن  االعتراف  مع  عليها،  األمريكية  الهيمنة  براثن  من  المتحدة  األمم  تخلص  إمكان   مد
وتحقيق  األمريكية،  السياسة  لخدمة  كــأداة  األممية  المنظمة  تستخدم  المتحدة  الواليات 
مصالحها منذ إنشاء المنظمة الدولية، بل إن البعض يراها وكأنها مكان لتسجل القرارات 

التي صدرت سلفاً عن البيت األبيض.
فالمنظمة  ميثاقها،  نــصــوص  بحسب  اآلن  حــتــى  الــمــتــحــدة  األمـــم  نــظــام  يعمل  ولـــم 
الخليج  حرب  خالل  وتحولت  العالمي،  النظام  على  الغرب  سيطرة  بعد  بالشلل  أصيبت 
ر بأوامر واشنطن وحلفائها، وبذلك أنتجت حرب الخليج صدمة لآلمال  إلى مجلس يقرّ
بــأداء  لها  يسمح  المتحدة  لألمم  جديد  دور  وبــروز  الــبــاردة،  انتهاء  الحرب  على  المعلقة 
المتحدة  األمم  لكن  واألقطاب،  المحاور  متعدد  لعالم  حقيقية  بناء  إعادة  في  إيجابي  دور 

فقدت الكثير من شرعيتها في نظر شعوب  العالم الثالث(٩٧).
وجود  بسبب  المتحدة،  األمم  وإصالح  تطوير  إلى  ماسة  حاجة  ظهور  من  وبالرغم 
 ،عوار جسيم في أهم أجهزتها وآلية عملها، إال أنه بات من الواضح رغبة الدول الكبر
على  والعمل  بــل  عليه،  هــو  مــا  على  الــوضــع  إبــقــاء  فــي  المتحدة،  الــواليــات  رأســهــا  وعلى 
هذه  بقيت  طالما  وأجهزتها،  المتحدة  األمــم  إلصــالح  مشاريع  أو  طــروحــات  أي  إفشال 
المتحدة  الواليات  بزعامة  العالمية،  الرأسمالية  مصالح  تخدم  الحالي  بواقعها  المنظمة 

األمريكية(٩٨).
كــمــا بـــات جــلــيــاً أثـــر الــهــيــمــنــة األمــريــكــيــة ودورهــــــا الــمــحــوري فـــي عـــدم إجـــــراء أي 
األمن  مجلس  وخصوصاً  وأجهزتها،  المتحدة  األمم  منظمة  بنى  في  جوهرية  إصالحات 
الدولي، لما يملكه من صالحيات تنفيذية في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين، وذلك 
كونها  وقراراتها،  المتحدة  األمم  على  األمريكيتين  والسيطرة  الهيمنة  على  اإلبقاء  بهدف 
المنظمة السياسية الدولية التي تضطلع بمهمة حفظ  السالم العالمي، باإلضافة إلى كونها 
فيها  عضواً  أكانت  سواء  دولة،  أي  بحق  والمنع  القسر  أعمال  استخدام  صالحيات  تملك 

أم خارج عضويتها(٩٩).
(٩٧) سمير أمين، «بعد حرب الخليج: الهيمنة األمريكية إلى أين؟،» ص ٩١.

(٩٨) نبيل العربي، «تطوير األمم المتحدة وآفاق المستقبل،» في: عائشة راتب [وآخرون]، األمم المتحدة في 
ظل التحوالت الراهنة في النظام الدولي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٤)، ص ٢٨٠ و٢٨٣.

(٩٩) أحمد الرشيدي [وآخرون]، األمم المتحدة: ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، وجه نظر عربية، تحرير 
نافعة،  وحسن   ،٣١٩ ٣١٨ ـ  ص   ،(١٩٩٦ العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  هالل (بيروت:  الدين  وعلي  مطر  =جميل 
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على  المنظمة  قـــدرة  عــدم  المتحدة  األمـــم  على  األمــريــكــيــة  الهيمنة  تــداعــيــات  فمن 
عليه  صــادقــت  والــتــي  المنظمة،  ميثاق  فــي  تبنّتها  التي  المبادئ  وتطبيق  أهــدافــهــا،  تحقيق 
جميع الدول األعضاء، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن. وهذا 
يوضح كيفية تعامل الواليات المتحدة وحلفائها مع أهداف ومبادئ المنظمة األممية، من 
منظور نفعي خالص، واستغاللها لتحقيق مصالحها، بدالً من العمل على تحقيق أهداف 
وعلى   ،الكبر الخمس  الدول  أولويات  ضمن  ليست  المنظمة  أهداف  أن  أي  المنظمة، 

رأسها الواليات المتحدة.
وبالرغم من اعترافنا بضعف الثقة والمصداقية في األمم المتحدة وقراراتها، إال أنه 
العالقات  لتنظيم  جاءت  ـ  كفاءتها  عن  النظر  بغضّ  ـ  المتحدة  األمم  أن  هنا  المالحظ  من 
الجوهري  الخلل  أن   ونر ذاته،  حدّ  في  ضرورة  يعتبر  ما  وهذا  مؤسسي،  بشكل  الدولية 
رأسها  وعلى   ،الكبر الــدول  وتحديداً  المتحدة،  األمــم  في  األعــضــاء  الــدول  في  يكمن 
الواليات المتحدة األمريكية التي تستغل مبادئ المنظمة وأهدافها بشكل نفعي براغماتي 
في  جاءت  التي  الحقيقية  اإلنسانية  الغايات  عن  البعد  كل  بذلك  مبتعدة  سياساتها،  لتمرير 

مبادئ المنظمة ونصوص ميثاقها.

٣ ـ  مد فعالية (دور) األمم المتحدة في ظل الهيمنة األمريكية
كان بديهياً أن تتأثر عملية صنع القرار في األمم المتحدة بما يدور من حلقات صراع 
في  النظام الدولي، الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
المنظمة،  في  الرئيسية  األجهزة  بها  تعمل  التي  األســس  التنظيمي)  (البناء  ظل  في  وذلــك 
وبخاصة مجلس األمن الذي تتحكم فيه الدول الكبر من خالل حق  الفيتو. فقد تحملت 
الــدول  تمارسه  ما  بسبب  دورهــا  وتراجع  والفشل،  التعطيل  عــبء  المتحدة  األمــم  أجهزة 
نعلم  ونحن  األول،  المقام  في  الوطنية  مصالحها  تخدم  خارجية،  سياسات  من   الكبر
عملها  وتطويع  األخيرة،  الفترة  في  وبخاصة  المتحدة  األمم  على  األمريكية  الهيمنة   مد

لخدمة المصالح األمريكية، وهي بذلك تعكس سيطرتها على  النظام الدولي القائم.
فلقد بذلت األمم المتحدة جهوداً مهمة لجهة نزع األسلحة النووية وأسلحة الدمار 
بهدف  وذلك  العالمي،   المستو على  العسكري  اإلنفاق  خفض  على  والعمل  الشامل، 
األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، عالم المعرفة؛ ٢٠٢ (الكويت: المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٩٥)، ص ٤١٥ ـ ٤١٦.
=
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« معهد  تقارير  فــي  وردت  الــتــي  األرقـــام  لكن  وتقويته.  العالمي  الــســالم  على  المحافظة 
العضوية  الدائمة  الخمس  الــدول  أن  إلى  أشــارت  السالم»  لدراسات  الدولي  استوكهولم 
على  العسكرية  النفقات  إجمالي  من  بالمئة   ٦٠ يعادل  ما  وحدها  تنفق  األمن  مجلس  في 
دور  يوضح  مــا  وهــذا   .(١٠٠) ٢٠٠٧ عــام  فــي  دوالر  تريليون   ١٫٥ بــواقــع  العالم،   مستو
المتحدة  األمــم  جهود  إفشال  في  المتحدة،  الواليات  وتحديداً   ،الكبر الخمس  الــدول 

في هذا المجال.
تحويل  إلــى  الــجــديــد»  العالمي  « الــنــظــام  ظــل  فــي  المتحدة  الــواليــات  عــمــدت  كما 
إلى  أعضائها  جميع  بين  السيادة  في  المساواة  تكفل  أممية  منظمة  من  المتحدة  األمــم 
بازدواجية  التعامل  ثم  ومن  الدولي،  على  النظام  المهيمنة  الدولة  إرادة  عن  للتعبير  أداة 
تلبّي  مختلفة،  ــرارات  قــ األمـــن  مجلس  اتــخــذ  حــيــث  الــدولــيــة،  الــقــضــايــا  حــيــال  الــمــعــايــيــر 
فرض  واستمرار  لوكربي،  إلى  قضية  المجلس  نظر  ذلك،  مثال  المهيمنة؛  الدولة  رغبة 
 ١٩٧٥ عــام  صــدر  الـــذي  الــعــامــة  قـــرار  الجمعية  إلــغــاء  تــم  كما  الــعــراق،  على  الــعــقــوبــات 
حين  في  المتحدة،  الواليات  من  وضغط  إصرار  تحت  بالعنصرية،  الصهيونية  لمساواة 
الفلسطينيين  إعــادة  إلى  إسرائيل  بدعوة   ١٩٩٢ عام  الصادر  القرار  تنفيذ  على  تصرّ  لم 

أراضيهم(١٠١). إلى  المطرودين 
يتعلق  ما  في  السائدة  النخبوية  النظرة  عن   ١٩٩٢ عــام  فوكوياما  وعبّر  فرانسيس 
بــاألمــم الــمــتــحــدة: «إن األمـــم الــمــتــحــدة نــافــعــة تــمــامــاً كـــأداة ألحــاديــة الــقــطــب األمــريــكــيــة، 
في  هذه  القطب  أحادية  خاللها  من  ستُمارس  التي  الرئيسية  اآللية  بالفعل  تكون  ولعلها 
أن  في  المتحدة  األمم  تخفق  «عندما  بقوله:  ذلك  على  شومسكي  علق  وقد  المستقبل». 
حاالً  تسقط  فهي  نخبوي،  اهتمام  ذات  مسائل  في  األمريكية  لألحادية  طيّعة  أداة  تكون 

االعتبار»(١٠٢). من 
األمم  مع  األمريكية  المتحدة  الواليات  لتعامل  أنماط  ثالثة  بين  التمييز  هنا  ويمكن 

المتحدة في حل الصراعات الدولية، هي(١٠٣):
(١٠٠) أبو حسين، تحرير األمم المتحدة، ص ٢٥٨.

(١٠١) أحمد إبراهيم محمود، «ظاهر الفوضى والعنف المسلح في النظام الدولي الجديد،» السياسة الدولية، 
العدد ١٠٨ (نيسان/أبريل ١٩٩٢)، ص ٢٧٩.

الكعكي  سامي  ترجمة  العالم،  على  السيطرة  إلى  األمريكي  السعي  البقاء:  أم  الهيمنة  شومسكي،  (١٠٢) نعوم 
(بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٤)، ص ٤٢ ـ ٤٣.

(١٠٣) نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥، ص ٣٤١ ـ ٣٤٧.



٢٣٤

أ ـ النمط االستبعادي: تعمل الواليات المتحدة في ظلّه على استبعاد مجلس األمن 
المتحدة،  األمم  من  بعيداً  الصراع،  لحل  رؤيتها  وفق  بتسويتها  هي  تقوم  كي  دور،  أي  من 
ومثال ذلك: استبعاد األمم المتحدة من تسوية  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي. فقد ضغطت 
ظل  في  المفاوضات،  طاولة  على  للجلوس  العربية  األطـــراف  على  المتحدة  الــواليــات 
األمــن  مجلس  ــرارات  قـ استبعاد  أي  المتحدة؛  بــاألمــم  المتمثلة  الــدولــيــة  المظلة  استبعاد 
والجمعية العامة المتعلقة بالصراع، والتي تعترف بحقوق للفلسطينيين، وخصوصاً قراري 
القرارين  إلى  باإلضافة  و١٩٤٨،   ١٩٤٧ لسنتي  و(١٩٤)   الرقمين  (١٨١)  األمن  مجلس 
الدولي  استبعاد  القانون  يعني  وهذا   ،١٩٧٣ لعام  و(٣٣٨)   ،١٩٦٧ لعام  الرقمين (٢٤٢) 
مجلس  أعضاء  استبعاد  إلــى  باإلضافة  البداية،  منذ  للتسوية  كأساس  الدولية  والمنظمة 
إللغاء  المتحدة  األمم  على  الضغط  المتحدة  الواليات  مارست  كما  اآلخرين(١٠٤).  األمن 
قرار  الجمعية العامة الرقم (٣٣٧٩)(١٠٥) لسنة ١٩٧٥ الذي ساو الصهيونية بالعنصرية.

ضد  األمـــن،  مجلس  فــي  باستخدام  الفيتو  مــؤخــراً  المتحدة  الــواليــات  هــددت  كما 
يكن  لــم  األمــريــكــي  الموقف  لكن  المتحدة،  األمـــم  عضوية  فلسطين  يمنح  قـــرار  إصـــدار 
حيث  السياسي،  الدعم  ومنها  إلسرائيل،  الدعم  أنــواع  كل  أمريكا  قدمت  فقد  مستغرباً، 
ت لكل القرارات التي تدين إسرائيل وممارساتها التعسفية في األراضي الفلسطينية،  تصدّ
موضع  المتحدة)  (األمــم  الدولية  الشرعية  قـــرارات  من  قــرار  أي  وضــع  إلــى  تسعَ  لم  كما 
تجاه  القضية  األمريكية  السياسية  الممارسة  تناقض   مد بجالء  يتضح  وبذلك  التنفيذ، 
حل  أساس   على  الصراع  لحل   ورؤ أخالقية،  لمبادئ  تبنيها  من  عيه  تدّ وما  الفلسطينية، 
ميثاق  مع  يتعارض  المتحدة  األمم  إلى  فلسطين  النضمام  األمريكي  فالرفض  الدوليتين. 
يعتبر  والـــذي  الــدولــيــيــن،  واألمـــن  السلم  حفظ  يــخــصّ  مــا  فــي  وأهــدافــهــا،  المتحدة  األمـــم 
بشأن  األمريكي  الموقف  يتغير  فلم  أجــلــه.  مــن  األممية  المنظمة  أُنشئت  الــذي  األســـاس 
عضوية فلسطين في األمم المتحدة، سواء كانت عضوية كاملة، من خالل مجلس األمن، 

أو رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو (مراقب)، من خالل  الجمعية العامة(١٠٦).
(١٠٤) فاروق، أوهام السالم: صراعات التسوية وحروب المفاوضات، ص ٣١ ـ ٣٢.

 ،١٩٩١ األول/ديسمبر  كانون   ١٧ في   ١٩٧٥ لسنة  الرقم (٣٣٧٩)  القرار  بإلغاء  الجديد  القرار  رَ  ــدَ (١٠٥) صَ
وبأغلبية ١١١ صوتاً مقابل ٢٥ دولة اعترضت على القرار، في حين لم تشترك في الجلسة ١٧ دولة. انظر: فاروق، 

المصدر نفسه، ص ٣٢.
دائـــرة  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  الــتــالــي؟،»  الــيــوم  عــضــو»  غــيــر  عــريــقــات، «فلسطين «دولــــة  ــائـــب  (١٠٦) صـ
<http://www.  ،١٧ ص   ،(٢٠١٢ األول/أكتوبر  تشرين  ـ  ١١ (حزيران/يونيو  الرقم  الدراسة  المفاوضات،  شؤون 
wafainfo.ps/pdf/Palestine_is_a_member_state_the_next_day.pdf>.
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هيمنة  من  تمارسه  وما  الدولي،  القرار  على  األمريكية  الوصاية   مد يتضح  وبذلك 
الساسة  تصريحات  تؤكده  ما  وهــذا  الفعالة،  مؤسساتها  بكل  المتحدة  األمــم  على  علنية 
األمم  في  كاملة  غير  عضوية  فلسطين  منح  ترفض  المتحدة  الواليات  أن  من  األمريكيين 
 ١٣٨ بــواقــع  الــقــرار  لصالح  ت  صـــوّ الـــذي  الــدولــي  صــوت  المجتمع  متجاهلة  المتحدة، 
دولة   ٤١ التصويت  عن  امتنعت  حين  في  القرار،  رفضت  فقط  أصــوات   ٩ مقابل  صوتاً، 

خالل الدورة الـ ٦٧ للجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٩ (١٠٧).
األمــم  فــي  المتحدة  الــواليــات  مندوبة  رايـــس»،  « ســـوزان  صرحت  الــصــدد،  هــذا  فــي 
(عقب   ٢٠١٢/١١/٢٩ في  المنعقدة  الجلسة  في  ألقتها  التي  كلمتها  خــالل  المتحدة، 
كما  الجانب،  أحــادي  قــراراً  واعتباره  للقرار،  بالدها  برفض  القرار)،  لمصلحة  التصويت 
اعتبرت القرار غير ذي قيمة، وأنه يجهض مساعي السالم، وأن الواليات المتحدة ستظل 

تعارض أي محاولة النضمام كامل لفلسطين إلى األمم المتحدة(١٠٨).
الموقعة  االتفاقات  كل  بإلغاء  قادتها  لسان  على  إسرائيل  هددت  نفسه،  الوقت  في 
مع السلطة الفلسطينية، في حال منح فلسطين صفة مراقب في األمم المتحدة، كما اعتبر 
جاء  وقد  األرض.  على  شيئاً  يغيّر  لن  القرار  أن  إسرائيل،  وزراء  رئيس  نتنياهو»،  « بنيامين 
واحد،  بيوم  القرار  على  العامة  فيها  الجمعية  تت  صوّ التي  الجلسة  انعقاد  بعد  إسرائيل  رد 
وذلك  والقدس،  الغربية  الضفة  أراضي  على  سكنية،  وحدة   ٣٠٠٠ بناء  على  وافقت  بأنها 

رداً على منح فلسطين صفة عضو «مراقب» في األمم المتحدة(١٠٩).
المتحدة  الواليات  أن  أي  السابق،  النمط  عكس  على  وهو  االفتعالي:  النمط  ـ  ب 
تقوم بإقحام مجلس األمن في حل الصراع من دون مبرر لتدخله، وذلك بهدف استصدار 
قرارات تلبي مصالح القوة المهيمنة عليه، مثل إقحام مجلس األمن في قضية « لوكربي»، 
يخالف  بما  ليبيا  على  عقوبات  وفــرض  و(٧٨٤)،   (٧٣١) الرقمين  الــقــراريــن  وإصـــدار 
سلطاته  حــدود  تجاوز  قد  بذلك  يكون  األمــن  مجلس  أن   تــر التي  الدولي  القانون  آراء 

المنصوص عليها في الميثاق.
(١٠٧) انظر محضر االجتماع العادي للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٩. والقرار الذي 
(تمّت   <http://www.bbc.co.uk/arabic> عربي،  سي.  بي.  بي.  انظر:  الجلسة.  تلك  في  العامة  الجمعية  عن  صدر 

زيارة الموقع بتاريخ ٢٠١٢/١١/٣٠).
العامة  الجمعية  جلسة  خالل  المتحدة  األمم  في  األمريكية  الواليات  مندوبة  رايس»،  (١٠٨) خطاب «سوزان 

بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٩.
(١٠٩) بي بي سي عربي، <http://www.bbc.co.uk/arabic> (تمّت زيارة الموقع بتاريخ ٢٠١٢/١١/٣٠).
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السابقتين،  الحالتين  بــيــن  الــوســط  الــنــمــط  وهــو  المحسوبة:  الــمــشــاركــة  نمط  ـ  ج 
والــســمــة الــغــالــبــة عــلــى األمـــم الــمــتــحــدة فــي حــل الــمــنــازعــات الــدولــيــة، مــنــذ أزمـــة الــعــراق 
الفترة  تلك  خــالل  المتحدة  األمـــم  أدت  وقــد   .٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  وحــتــى  أحـــداث 
الواليات  المهيمن (أي  القطب  بمصالح  وعالقتها  األزمة  طبيعة  بحسب  مختلفة،  أدواراً 
المحسوبة،  المشاركة  نمط  بحسب  المتحدة،  األمــم  أدت  فلقد  األمريكية).  المتحدة 
أعقبت  التي  الفترة  في  الدولية  الصراعات  حل  في  تدخلها  معدل  وارتفع  كبيراً،  دوراً 
خالل  من  الفترة،  تلك  في  الدولية  المنظمة  فعالية   مد اتضح  حيث  الباردة،   الحرب 
في  قضايا  مــن  لــه  وتعرضت  سبق  مــا  تـــوازي  والــتــي  فيها،  تدخلت  الــتــي  القضايا  حجم 

. تقريباً قرن  نصف 
األمــن،  مجلس  إطــار  في  الدولي  اإلجماع  حالة  المتحدة  الــواليــات  تستغلّ  كذلك 
 مستو على  األوحد  القطب  باعتبارها  لها،  والتبعية  االنضباط  لتحقيق  الوسائل   كإحد
العالقات الدولية، األمر الذي يؤدي إلى تصفية المنازعات المعادية لمصالحها، ويعطيها 
ذلك مساحة أكبر للسيطرة على كل بؤر التوتر الدولي، وحلها وفقاً إلرادتها، كونها تمثل 

ته. القطب المهيمن على  النظام الدولي برمّ

٤ ـ  الصراع الدولي ومستقبل األمم المتحدة
السلم  وحفظ  العالمي،  بفكرة  الــســالم  تأسيسها  منذ  المتحدة  األمــم  إنــشــاء  ارتــبــط 
أمريكية،  بــإرادة  للوجود  ظهرت  المنظمة  فإن  األمــر  حقيقة  في  ولكن  الدوليين،  واألمــن 
العالمية  الحرب   في  الحلفاء  انتصار  عشية  الدولية  الحالة  تعكس  أن  خاللها  من  حاولت 
لت إلى ساحة صراع، تُدار من خاللها الصراعات الدولية،  الثانية، ولكنَّها سرعان ما تحوّ

.الكبر وذلك في ظل تصاعد  الصراع الدولي بين القو
ــلَّ الــجــدل  ومـــن ثـــم ظــلَّــت األمــــم الــمــتــحــدة مــحــل اهــتــمــام لــشــعــوب الــعــالــم، وظــ
أجله،  من  أُنشئت  الــذي  الرئيسي  لهدفها  المنظمة  تحقيق   مد حول  يــدور  والتساؤل 
دائــم  عضو  بـــإرادة  محكومة  عمرها  مــن  طويلة  فــتــرات  ظلت  المنظمة  أن  وخــصــوصــاً 
صراع  أو  تناقض  وجــود  حالة  في  معطلة،  أو  المتحدة)  (الــواليــات  األمــن  مجلس  في 
األمم  خالل  من  تطرح  رؤية  أي  وأن  األمن،  مجلس  في  دائم  عضو  أطرافه  أحد  يكون 
ــاءت أهــمــيــة الــتــســاؤل الــمــطــروح حــول  الــمــتــحــدة ســتــظــل مــحــكــومــة بــالــفــيــتــو. مــن هــنــا جـ
تطرأ  التي   الكبر بالتحوالت  مباشر  بشكل  يرتبط  الــذي  الــدولــيــة،  المنظمة  مستقبل 
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إطار  في   الكبر الدول  عالقات  يحكم  الذي  المصالح  وصراع  الدولي،  على  النظام 
الدولية(١١٠). المنظمة 

لكنها  فقط،  األمريكية  للهيمنة  عمرها  طول  على  ترضخ  لم  المنظمة  أن  هنا  نذكر 
عانت كثيراً الشلل والتعطيل بسبب  الصراع الدولي بين قطبي  النظام الدولي زمن الحرب 
الذي  الطرف  لهيمنة  سهلة  فريسة  المنظمة  وقعت  الثنائي،  الصراع  تراجع  وبعد  الباردة. 

حسم الصراع لمصلحته.
خصوصاً  معدوم،  شبه  بات  المنظمة  إصــالح  إمكان  أن  الدراسة  خالل  من  اتضح 
األمم  مستقبل  حــول  السابق  التساؤل  عن  لإلجابة  محاولة  وفــي  السياسي.  المجال  في 
النحو  على  وذلك  المتحدة،  األمم  لمستقبل  اثنين  سيناريوهين  نتوقع  أن  يمكن  المتحدة، 

التالي:
أ ـ السيناريو األول: من الممكن أن تواجه األمم المتحدة مصير  عصبة األمم نفسه، 
معينة   قو خاللها  تدمر  أن  فيها  المفترض  من  ثالثة،  عالمية  حرب  اندالع  يعني  ما  وهذا 
عن  ستختفي  دولية   قــو أن  أي  جديد،  دولــي  واقــع  ينتج  ثم  ومــن  المفترضين،  أعــداءهــا 
 ،دولية أخر مسرح السياسة الدولية (الطرف الخاسر للحرب)، في حين قد تصعد قو
تختفي  سوف  وبذلك  الحرب.  في  سينتصر  الذي  التيار  ستتزعم  التي  الــدول  جانب  إلى 
المنظمة بالضرورة وينتهي دورها، بسبب التغيُّر البنيوي المفترض في المصفوفة الدولية.
مجاالت  في  وتعمل  بالفعل،  قائمة  المنظمة  تبقى  أن  يمكن  الثاني:  السيناريو  ـ  ب 
بفعل  الصراع  وذلــك  السياسي،  المجال  فــي  فعالة  غير  أو  معطلة  تبقى  لكنها  مختلفة، 
الدولي بين القو العظمى (األقطاب الدولية)، سواء في إطار األمم المتحدة أو خارجها.
فلم تشهد المنظمة الدولية توافقاً بين مواقف الدول الخمس الكبر إال في قضايا 
بين  التفاعالت  تحكم  كانت  التي  القوة  لعالقات  تبعاً  وذلك  معينة،  أوقــات  وفي  بعينها، 
رؤيــة  تعكس  ال  المنظمة  أصبحت  أن  درجــة  إلــى  الــدولــيــة)،   الــقــو) الدوليين  الفاعلين 
اعتبرت  فقد  الحقيقي،  الدولي  المجتمع  رؤية  حتى  وال  الدولية،  القضايا  في  بها  خاصة 
وقضاياهم  صوتهم  يصل  بأن  المستضعفة،  للشعوب  حلماً  أُنشئت  حين  الدولية  المنظمة 
من خالل المنظمة المنشودة، لكنها كانت وما زالت تعكس رؤية القو المسيطرة عليها.

 ،(٢٠١٠ األهــرام،  مؤسسة  ممكن (القاهرة:  وإصــالح  مزمن  فشل   : األمن  مجلس  أحمد،  سيد  (١١٠) أحمد 
ص ٥.
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السلم  حفظ  لجهة  بمهامها  القيام  عن  عاجزة  طويلة  لفترات  المتحدة  األمم  وظلت 
ضت  واألمن  الدوليين، بل أن انجازها على المستو السياسي ضئيل جداً، وكثيراً ما تعرّ
لالنتقاد الشديد (في حالة تبنَّت رؤية القطب المهيمن). في المقابل، ال يمكن إغفال دور 
ذلك  لكن  الدولي،  السلم  حفظ  مجال  في  بها  قامت  التي  العمليات  بعض  في  المنظمة 
كان يتم في إطار حل توافقي لصراعات كانت توقع فيها األطراف على اتفاقيات وبإرادة 

األطراف المتصارعة.
العديد  حققت  فقد  السياسية،  غير   األخر الجوانب  في  المنظمة  دور  نغفل  ال  كما 
من اإلنجازات والنجاحات على المستو اإلنساني، واالجتماعي، والثقافي، واإلغاثي، 
كارثة  أو  طبيعية  كارثة  وقوع  بعد  سواءٌ  البشرية،  جراح  تضميد  في  دورها  لجهة  وتحديداً 
(الفيتو)،  المنظمة   يحكم  الــذي  العقيم  النظام  بفعل  وذلــك  (الحرب)،  البشرية  صنع  من 
بــالــنــداءات  المنظمة  اكــتــفــت  فــقــد  الــســيــاســي،  الــمــجــال  فــي  المنظمة  عــمــل  صـــادر  والــــذي 
من  بدالً  للمنظمة)،  الرئيسي  الدوليين (الهدف  واألمن   السلم  بحفظ  والمطالبة  المستمرة 

صناعة السلم أو تطبيقه.
عانت  التي  المنظمة  وهــي  الــدولــي،  بفضّ  الــصــراع  المتحدة  األمــم  تُطالَب  فكيف 
اإلفشال والتعطيل الذي وصل إلى مرحلة الشلل بسبب  الصراع الدولي؟! أو باألصح أن 
نؤيد  وبذلك  المهيمن.  القطب  يد  في  أداة  لتكون  الدولي،  للصراع  كنتاج  ت  لِدَ وُ المنظمة 
االتجاه القائل إن األمم المتحدة كانت، وما زالت، تعكس شكل  النظام الدولي بتفاعالته 
الرئيسية، بل نقول إن الذين وضعوا ميثاق المنظمة المحكم الصوغ قصدوا بذلك أن يظل 
حالة  في  مشلوالً  أو  التوافق،  حالة  في   ،الكبر الخمس  الــدول  قبل  من  محكوماً  العالم 
التناقض، واألهم من ذلك أن تظَّل الهيمنة الدولية مقصورة بين دول التحالف (الحلفاء) 
عندما  والمشروع،  الرؤية  صاحبة  المتحدة  الواليات  به  عملت  ما  وهذا   . سابقاً الرئيسية 

استخدمتها كأداة لتنفيذ سياستها.
الطرف  لهيمنة  أســيــرةً  ستظل  الــحــالــي  بنظامها  المنظمة  بــأن  نبشر  أن  هنا  نستطيع 
األقو في معادلة الدول الخمس الكبر، فقد بات من المؤكد عدم وجود إرادة حقيقية 
الخاصة  اإلصالحية  الجهود  فشل  بــاألصــح  أو  المنظمة،  ميثاق  على  تعديالت  إلجـــراء 
المجال  في  دورهــا  (انحسار  الثاني  السيناريو  نرجح  فإننا  النحو،  هــذا  وعلى  بالمنظمة. 
السياسي)، ونعتبره أكثر منطقية وواقعية، وهذا ما يظهر ألي متابع لعمل المنظمة ودورها 

السياسي منذ تأسيسها.
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االستنتاجات،  من  عــدد  إلــى  لصنا  خَ الــدراســة،  تــســاؤالت  عن  لإلجابة  محاولة  في 
نورد أهمها كما يلي:

إال  البشرية،  المجتمعات  في  وراسخة  أساسية  سمة  يعتبر  الصراع  أن  من  بالرغم 
الكتب  جميع  أكدتها  (التي  السامية  اإلنسانية  القيم  شــأن  من  اإلعــالء  أن  المؤكد  من  أنــه 
شبح  ويبعد  ويقللها،  الصراع  لظاهرة  السلبية  اآلثــار  من  يحدّ  قد  السماوية)  والرساالت 
منطق الغاب عن  العالقات اإلنسانية  والدولية، وذلك يزيد من وظائف الصراع اإليجابية، 
تحقيق  فــرص  يدعم  الــذي  األمــر  البشرية،  الحياة  لصيرورة  والباعث  المحرك  باعتباره 
عادة  فإنه  مختلفة،  صور  في  وظهوره  الصراع  عوامل  تعدد  من  وبالرغم  العالمي.  السالم 
ما يغلب عليه الطابع السياسي. كما أن العامل االقتصادي يمثل أهم وأخطر العوامل التي 

تؤثر في الصراع، وتؤجج وتيرة الصراعات المحلية والدولية.
حت  وضّ مظاهرهما،  وأهــم  و«الهيمنة»،  «الصراع»  مفهومي  بين  الربط  خالل  ومن 
الدراسة العالقة الجدلية بين المفهومين، والتغيّرات التي طرأت على المنظومة الدولية بعد 
أطلقت  جديدة،  مرحلة  إلى  القطبية  الثنائي  الدولي  وتحول  النظام  الباردة،  الحرب  انتهاء 
عليها الواليات المتحدة «النظام العالمي الجديد»، تمهيداً لبسط سيطرتها على العالم، في 

ظل تراجع مفهوم سيادة الدولة وبروز « العولمة» كتجسيد لنظام الهيمنة األمريكية.
وتلبّي  العالم،  نظر  وجهة  تعكس  األصــل  في  المتحدة  األمــم  إنشاء  فكرة  تكن  فلم 
في  المنتصرة   الــكــبــر الـــدول  تحقيقها  إلــى  تسعى  فــكــرة  كــانــت  بــل  الــدولــيــة،  الــحــاجــات 
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األهـــداف  بين  التناقض  فــي  جلياً  ظهر  مــا  وهـــذا  أمــريــكــا.  بقيادة  الثانية  العالمية  الــحــرب  
التي  الخفية  واألهــداف  الحلفاء،  دول  وضعتها  التي  والمشاريع  الوثائق  لجميع  المعلنة 
المحور  دول  اشتراك  وعدم  المبادرات،  تلك  فيه  ظهرت  التي  التوقيت  من  عليها  يستدل 
فيها منذ البداية. وبذلك، فإن إنشاء المنظمة كان بمثابة مشروع سياسي يهدف إلى حسم 

الحرب وحكم العالم بعدها من خالل المنظمة الدولية.
من  وميثاقها  المنظمة  مع  المتحدة  الواليات  تعامل  حقيقة  الدراسة  وضحت  وقد 
كمقياس  الــعــدل  اعتمد  طالما  اآلخــريــن،  لحقوق  اعــتــبــار  أي  دون  مــن  المهيمن،  مــوقــع 
األممية،  المنظمة  عمل  لتعطيل  أداة  مجرد  إلى  ل « الفيتو»  وتحوّ العظمى،  الدول  لمصالح 
الوطني.  ونضالها  الشعوب  حقوق  دعــم  فــي  بــدورهــا  القيام  عــن  وثنيها  ميثاقها،  وخــرق 
سياساتها  تــبــريــر  فــي  الــمــتــحــدة  األمـــم  ومــبــادئ  غــايــات  عــلــى  تعتمد  الــمــتــحــدة  فــالــواليــات 
األمريكية  فالهيمنة  األهداف.  لتلك  براغماتية  تفسيرات  إلى  ذلك  في  وتستند  المتناقضة، 
أصابت األمم المتحدة في مقتل حين جعلت من مبادئ المنظمة وأهدافها مجرد شعارات 
واهية ورنانة تثير اإلعجاب، إذ استغلّت الواليات المتحدة تلك المبادئ واألهداف أسوأ 

استغالل.
ففي إطار االستراتيجية األمريكية للسيطرة على العالم، اعتمدت الواليات المتحدة 
األمريكية على «حلف الناتو» في تنفيذ سياساتها القمعية، فابتكرت حق  التدخل اإلنساني 
هذا  باستغالل  المتحدة  الواليات  وتقوم  للدول.  الداخلية  الشؤون  في  تدخلها  تسهل  كي 
ج لمثالية السياسة  الحق لتبرير أي عمل عسكري تقوم به، وهي بهذا الفعل المتناقض تروّ
البراغماتي.  «النفعي»  لمذهبها  تبعاً  سياستها  بتنفيذ  تقوم  نفسه  الوقت  وفي  تتّبعها،  التي 
حين  في  والمثالية)،  ( البراغماتية،  األمريكية  االستراتيجية  ي  شقّ بين  التناقض  يظهر  وهنا 

تتكامل تلك االستراتيجية األمريكية بشقيها وتحقق أهدافها بنجاح.
وبالرغم من اعترافنا بضعف الثقة في األمم المتحدة وقراراتها، إال أنه من المالحظ 
هنا أن األمم المتحدة ـ بغضّ النظر عن كفاءتها ـ جاءت لتنظيم العالقات الدولية بشكل 
مؤسسي، وهذا ما يعتبر ضرورة في حدّ ذاته، ونر أن الخلل الجوهري يكمن في الدول 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى   ،الكبر الــدول  وتحديداً  المتحدة،  األمم  في  األعضاء 
سياستها،  لتمرير  براغماتي  نفعي  بشكل  المنظمة  وأهداف  مبادئ  تستغلّ  التي  األمريكية 
المنظمة  مبادئ  في  جــاءت  التي  الحقيقية  اإلنسانية  الغايات  عن  البعد  كل  بذلك  مبتعدة 

ونصوص ميثاقها.
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أو  الــدولــيــة  الشرعية  عصر  عــن  بالحديث  الحقيقة  المتحدة  الــواليــات  ــفــت  زيّ فقد 
للسياسات  ــفــة  مــزيّ أقنعة   ســو الــدولــيــة  األمـــن  والــشــرعــيــة  مجلس  ومــا  الــدولــي،   الــقــانــون 

األمريكية والمعايير األمريكية في الحكم على القضايا الدولية.
وعلى هذا النحو، فقد أنتجت الهيمنة األمريكية تداعيات كارثية، تصيب كل مناحي 
المتحدة،  األمــم  هيئة  التداعيات  تلك  تستهدف  أن  الطبيعي  من  وكــان  الدولية،  السياسة 
بوصفها أهم منظمة دولية تضطلع بمهمة حفظ األمن  والسلم الدوليين. فهناك الكثير من 
تكتب  الذي  الحبر  تساوي  ال  قراراتها  وأن  المتحدة،  األمم  وفاة  عن  ث  تتحدّ التي  اآلراء 
ظلت  وبذلك،  بأسره.  الدولي  والنظام  المنظمة  على  األمريكية  الهيمنة  بسبب  وذلك  به، 
الغربية  الــدول  بــإرادة  مرهونة  المنظمة  في  سياسية  إصالحات  إجــراء  إلى  الرامية  الجهود 

المسيطرة على مجلس األمن، وعلى رأسها الواليات المتحدة.
واضعو  قدم  واختالفها،  الدولي  للصراع  المستقبلية  السيناريوهات  تمايز  ظلّ  وفي 
السياسات والمنظّرون نماذج مختلفة ومتعددة لمستقبل  النظام الدولي، غير متفقين على 
كانت  إذا  ومــا  ال،  أم  االستقرار  من  مزيد  إلــى  سيؤدي  الحالي  الدولي  كــان  النظام  إذا  ما 
للنظام  منافسة  صــور  ستظهر  أم  الــدولــي،  فــي  النظام  انتقالية  فــتــرة  مــجــرد  الحالية  الفترة 

العالمي الجديد؟
على  « فــوكــويــامــا»  أطــروحــة  ارتــكــزت  الــســيــاســي»،  ـ  «الفلسفي  الــجــدل  ــار  إطـ وفـــي 
التطور  من  نهائية  نقطة  إلى  التاريخ  ووصــول  الشيوعية،  والنظم  الماركسية  النظرية  فشل 
الغرب  انتصار  فرضية  إلى  مستندة  األيديولوجيات،  عصر  ونهاية  للبشرية،  األيديولوجي 
يها: السياسي واالقتصادي، كشكل نهائي  اه « الديمقراطية الليبرالية» بشقّ نهائياً، عبر ما سمّ

ألشكال الحكم.
يعني  ال  الغربي  المعسكر  لمصلحة  واالشتراكية  الليبرالية  بين  الصراع  حسم   لكن 
انتهاء الصراع األيديولوجي، بحسب فوكوياما، بل إنه قد انتقل إلى مستويات فرعية، كما 
أن التغيّر الذي طرأ على  النظام الدولي وسيادة  األحادية القطبية ال يعني بالضرورة انتهاء 

دور األيديولوجيا.
وبـــذلـــك، لـــم تــتــأكــد أطـــروحـــة فــوكــويــامــا الــقــائــلــة بــنــهــايــة الـــتـــاريـــخ، كــنــهــايــة  لــلــصــراع 
التي  (األمريكية)  الليبرالية  الديمقراطية  أن  كما  قائماً،  ظلّ  الــذي  العالمي  األيديولوجي 

. ناد بها لم تتحقق إال قهراً
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وهويته  العالم  عن  جديدة  نظرية  الحضارات  صدام  كتابه  في  « هنتنغتون»  قدم  وقد 
ز فيها على افتراض أساسي، وهو أن الهويات الثقافية العالمية هي هويات  الحضارية، ركّ
بعد  الحرب  مــا  عــالــم  فــي  والــصــراع  والتفسخ  التماسك  أنــمــاط  ل  تشكّ وهــي  حــضــاريــة، 
الباردة. كما ربط (من وجهة نظره) الكونفوشيوسية واإلسالم بعالقة تجمع قوة الطرفين، 

في إطار صراعاتهما الثقافية مع  الحضارة الغربية، من دون أن يثبت صحة افتراضه.
لـــم يــكــشــف هــنــتــنــغــتــون عـــن األفـــكـــار الــرئــيــســيــة الــتــي تــمــثــل أســــاس اســـتـــعـــداد تلك 
حضاري  مدلول  أي  له  ليس  الدولي  غمار  الصراع  الــدول  فدخول  للحرب؛  الحضارات 
تركيز  مــن  فبالرغم  واقتصادية.  سياسية  قــوة  عــن  البحث  إطــار  فــي  جــاء  وإنــمــا  ثقافي،  أو 
على  الواقعي  السلوك  وبين  بينها  الرابط  عن  يكشف  ال  أنه  إال  الحضارة،  على  هنتنغتون 

المستو الدولي.
اإلرهاب  على  حربها  خالل  المتحدة  الواليات  اتخذتها  التي  اإلجــراءات  وجــاءت 
(اإلسالم) في إثر أحداث  أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ متماشية تماماً مع أطروحات هنتنغتون، 
في  ها  ورصّ الغربية،  بالحضارة  متمثلة  حضارية  وحــدة  تشكيل  إلى  دعواته  يخصّ  ما  في 

مواجهة أعداء محتملين، مثل اإلسالم والصين.
دون  (مــن  اإلرهـــاب  ضــد  المتحدة  الــواليــات  قادتها  الــتــي  الــدولــيــة  الحملة  إن  كما 
واسعاً  الباب  وفتح  العنف،  من  مزيد   سو تنتج  لم  لإلرهاب)  موضوعي  تعريف  تحديد 
أمام موجات من العنف المتزايد والحروب الطائفية والمذهبية، وحتى بعد أن استطاعت 
إنجازاً  وحلفاؤها  أمريكا  تعتبره  فما  والعراق.  أفغانستان  من  كل  في  السياسية  النظم  تغيير 
تلك  جراء  البشر  ماليين  ومقتل  البالد  دمار   سو الواقع  في  ينتج  لم  الخالقة)  (الفوضى 

الحروب.
قد  تغيّر  إلى  تشير  الدولية،  السياسة   مستو على  األخيرة  المتغيّرات  فإن  وأخيراً، 
بعودة  تتميز  جديدة،  مرحلة  سيدخل  الدولي  وأن  الصراع  الدولية،  المنظومة  على  يطرأ 
التوازن بين القو العظمى. وهذا ما سينعكس سلباً على األمم المتحدة، ويفقدها مزيداً 
من فعاليتها في المجال السياسي، خصوصاً إذا ما بقيت على وضعها الحالي، من دون أن 

تحقق هدفها الرئيسي، وهو حفظ السلم واألمن  الدوليين.
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القرار الرقم (١٠٦): ١٤٤ــــ 
القرار الرقم (١٨١): ١٨، ١٣١، ١٤٨، ــــ 

٢٣٤
القرار الرقم (١٩٤): ٢٣٤ــــ 
القرار الرقم (٦٦٠): ١٤٣ــــ 
القرار الرقم (٦٧٨): ٢٢، ١٤٣، ١٥٥ــــ 
القرار الرقم (٧٤٨): ١٤٨ــــ 
القرار الرقم (١٣٦٨): ١٧١ــــ 
القرار الرقم (١٣٧٣): ١٧٢ــــ 
القرار الرقم (١٤٤١): ٢٣، ٢٧، ١٤٥، ــــ 

١٥٥، ١٥٨-١٥٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٦



٢٥٢

القرار الرقم (١٤٨٣): ٢٧، ١٧٦ــــ 
الميثاق: ١٦ــــ 

األمن االجتماعي: ١٢٣
أمن إسرائيل: ١٦٦، ٢٢٨

 ،٧٧  ،٦٣  ،٢٥-٢٦  ،٢٢  ،١٤ الجماعي:  األمن 
١٤١، ١٤٧، ١٦٧، ١٧٠-١٧١، ١٧٧

 ،٣٢-٣٣  ،٢٤-٢٥  ،٢٠-٢١ الـــدولـــي:  األمـــن 
 ،١٠٦  ،١٠٣-١٠٤  ،١٠١  ،٩٨  ،٩٥-٩٦
 ،١٥٦  ،١٣٧-١٤٠  ،١٢٩  ،١٢١  ،١١٠
-١٧٤  ،١٧٠-١٧١  ،١٦٨  ،١٦٢  ،١٥٩

١٧٥، ١٧٧، ٢٢٤، ٢٣٨، ٢٤١-٢٤٢
األمن القومي األمريكي: ١٥، ٨٠، ٢١٦

أمين، سمير: ٢١٨
أنان، كوفي: ١٤٢

االنتخابات الرئاسية األمريكية (٢٠٠٠): ٨٤
أوباما، باراك: ٣١، ٢٢٤

أوغسطين: ١٠، ٤٥
أولبرايت، مادلين: ١٤٢، ١٥٢، ١٥٥

ـ ب  ـ 
البراغماتية: ٨، ٢٠، ٢٢، ٣٨، ٤٠، ١٣٧، ١٣٩-

١٤٠، ١٤٢، ١٤٤، ١٨٦، ٢٤٠
البرجوازية الكمبرادورية: ٧٤

بريجنسكي، زبغنيو: ١٤، ٢٩، ٢١١، ٢١٥
بلير، توني: ١٥٨
البنك الدولي: ٨٩
بودان، جان: ٤٨

بوش، جورج (األب): ٨٠، ٨٢، ٢٢٧
 ،١٤٥  ،٧٩-٨١  ،٧٥ (اإلبـــــن):  جـــورج  بـــوش، 

١٥٥-١٥٨، ١٨٧، ٢١٤
بول، جيمس: ١٢٦
بوليب: ٤٥، ٤٧

بونابرت، نابليون: ٦٥
بيرنهاري، فردريك فون: ٥٧

بيكر، جيمس: ١٤٣

ـ ت  ـ 
التجديد الثقافي: ٢٠١

التحول الديمقراطي: ٨٩
-١٧٨  ،١٧٢-١٧٣  ،١٣٨ اإلنــســانــي:  التدخل 

١٨١، ١٨٤-١٨٥، ١٨٨، ٢٠٤، ٢٤٠
ترتشكا: ٥٧

تشرشل، ونستون: ١٠٢، ١٣٣
التعاون الدولي: ١٠٨

التعددية االجتماعية: ١٩٨
التعددية القطبية: ١٩٢، ٢١٣

تفكك االتحاد السوفياتي (١٩٨٩): ١٩٣
التمييز العنصري: ٢٠٤

ـ ث  ـ 
الثنائية القطبية: ٣٢، ٣٧، ٨٢-٨٣، ٨٦

الثورة الصناعية الثالثة: ٨٣-٨٤
ثورة ليبيا (٢٠١١): ١٦، ١٠٦

ـ ج  ـ 
جامعة الدول العربية: ١٤٩-١٥٠

ـ ح  ـ 
-٣٦  ،٣٢  ،٢٦  ،٢٣  ،١١-١٢ الباردة:  الحرب 
 ،١٢١  ،٨٢  ،٧٥-٧٦  ،٧١  ،٥٥  ،٤٣  ،٣٧
-١٧٢  ،١٦٧  ،١٦٣  ،١٦١  ،١٤٣  ،١٣٨
-١٩٦  ،١٩٤  ،١٩١  ،١٨٤-١٨٦  ،١٧٣
 ،٢١٧  ،٢١٣  ،٢١١  ،٢٠٧  ،٢٠٠  ،١٩٧

٢٢٣، ٢٣١، ٢٣٦، ٢٤٢
 ،١٤  :(١٩٩١  -  ١٩٩٠) الثانية  الخليج  حــرب 
-٨٦  ،٨٢  ،٧٧-٧٨  ،٣٧  ،٣٠  ،٢٦  ،٢٣

 ،٨٧، ١١٤، ١٣٨، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٨، ١٥٦
١٦٧-١٧٠، ١٨٦، ٢٢٦-٢٢٧، ٢٣٠

الحرب العادلة: ١٠، ٥٥



٢٥٣

 :(١٩١٨  -  ١٩١٤) األولــــى  الــعــالــمــيــة  الــحــرب 
٩٣-٩٤

 ،٧  :(١٩٤٥  -  ١٩٣٩) الثانية  العالمية  الحرب 
 ،٧٥  ،٧١  ،٦٤  ،٣٥  ،٢٠  ،١٨  ،١١-١٣
 ،١١٢  ،١٠٢-١٠٣  ،٩٧-١٠٠  ،٩٣  ،٨١
 ،٢١٠  ،٢٠٧  ،١٣٢  ،١٣٠  ،١٢٣  ،١٢١

٢٣٦، ٢٤٠
الحرب العربية - اإلسرائيلية

(١٩٤٨): ١٣١ــــ 
(لبنان، ٢٠٠٦): ١٧، ١٣٨ــــ 
(غزة، ٢٠٠٨): ١٧ــــ 

حرب العصابات: ٦٣
 ،١٣٨  ،٨٨  ،٨٠  ،١٥ اإلرهــــاب:  على  الــحــرب 

١٧٢
الحرب على أفغانستان (٢٠٠١): ١٥٧

 ،٢٧  ،٢٣  ،١٥  :(٢٠٠٣) الــعــراق  على  الــحــرب 
٨١، ١٤٤، ١٤٧

الحرب غير المشروعة: ١٠
حرب كوسوفو (١٩٩٩): ١٧٣، ٢١٩

الحرب المشروعة: ١٠
الحرب الوقائية: ٢٢، ٦٢، ١٤١

حركة حماس: ٦٦
الحروب بالوكالة: ٣١
الحروب النووية: ٦١
الحريات العامة: ١٠٨
الحرية االقتصادية: ٨٦

حسين، صدام: ٧٨، ١٤٣، ١٥٤، ١٥٨، ١٨٧
الحضارة الصينية: ١٩٥
الحضارة الغربية: ٢٤٢
الحضارة اليونانية: ٩

حق تقرير المصير: ١٣٠
 ،٣٠  ،٢٤-٢٦  ،١٩  ،١٢ (الفيتو):  النقض  حق 
-١٢٧  ،١٢٥  ،١١٥  ،١١٠  ،٥٧  ،٤٠  ،٣٦
 ،١٥٣  ،١٤٤  ،١٣٩  ،١٣١-١٣٤  ،١٢٨
 ،٢٢٢  ،٢١١  ،١٧١  ،١٦٨  ،١٦٢-١٦٤

٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٤٠

 ،١٠٧-١٠٨  ،٨٥-٨٦  ،١٧ اإلنـــســـان:  حــقــوق 
 ،١٦٥-١٦٧  ،١٤٤  ،١٣٨  ،١٣٠  ،١١٧
 ،١٨٤  ،١٨٢  ،١٧٨-١٨٠  ،١٧١  ،١٦٩

٢١٤
حل الدوليتين: ٢٣٤

 ،١٨٠  ،٩٠ ــاتـــو):  ــنـ (الـ األطــلــســي  شــمــال  حــلــف 
١٨٥-١٨٦، ٢٠٨-٢٠٩
حلف وارسو: ١٨٥، ٢٠٨

حمورابي: ١٣٠

ـ د  ـ 
داروين، تشارلز: ٢٠٠

الدبلوماسية القسرية: ١٤٠
الدبلوماسية الوقائية: ١٢٢

الدفاع االستباقي: ٢١
دوفرجيه، موريس: ٦٦

الدولة القومية: ٧
الدول المارقة: ١٥٧
دول المحور: ٣٥

الديمقراطية الليبرالية: ١٩٤-١٩٥، ٢٤١

ـ ر  ـ 
الرأسمالية: ٥٩، ٨٥

الرأسمالية الغربية: ٨٩
رايس، سوزان: ٢٣٥

روزفلت، فرانكلين: ١٠١-١٠٢، ١٣٢-١٣٣
ريتشاردسون، بيل: ١٤٣
ريغان، رونالد: ٨١، ١٥٢

ـ س  ـ 
ستالين، جوزيف: ١٠٢

سقوط بغداد (١٢٥٨): ١٤٧



٢٥٤

 ،٢٣١  ،١٦٥  ،١٣٣  ،٩٠  ،٢٨ العالمي:  السالم 
٢٣٦

السلم الدولي: ١٧
السلوك الدولي: ٤٩
سميث، آدم: ٢٠٦

سنايدر، ريتشارد: ٥٠
سوهارتو: ١٥١

سيادة الدولة: ١٨٢

ـ ش  ـ 
الشرعية الدولية: ٤٠، ١٩١، ٢٤١

شولتز، جورج: ١٥٢
شومسكي، نعوم: ١٦٤، ١٦٦

ـ ص  ـ 
الصراعات غير المسلحة: ٥٤

الصراعات المسلحة: ٥٤
الصراع األمريكي - السوفياتي: ٥٣
الصراع اإلنساني: ١٠، ٤٨، ٧٠-٧١

 ،٢٢٣  ،٨٣  ،٦٠  ،٥٣ األيــديــولــوجــي:  الـــصـــراع 
٢٤١

الصراع بين الليبرالية واالشتراكية: ٢٤١
 ،٢٧  ،٢٤  ،١٢-١٣  ،٧-١٠ الــدولــي:  الــصــراع 
 ،٤٣-٤٤  ،٣٨-٤٠  ،٣٤-٣٦  ،٢٩-٣١
-٧٤  ،٧١-٧٢  ،٦٤  ،٦٠  ،٥٧  ،٥٣-٥٤

 ،١٢٣  ،٩٠  ،٨٦-٨٧  ،٨٢-٨٣  ،٧٧  ،٧٥
-١٩١  ،١٨٨  ،١٧٠  ،١٦٢  ،١٥٧  ،١٣٩

 ،٢٠٦-٢٠٧  ،٢٠٣  ،٢٠١  ،١٩٦  ،١٩٤
 ،٢٢٥  ،٢٢٢-٢٢٣  ،٢٢٠  ،٢١٣  ،٢١٠

٢٣٦-٢٣٨، ٢٤٢
الصراع السياسي: ٤٦-٤٧، ٦٦

الصراع الطبقي: ٦٥، ٦٩
صراع الطبيعة: ٧١

 ،١٩  ،١٧  ،١٣ اإلســرائــيــلــي:   - الــعــربــي  الــصــراع 
 ،١٩٢  ،١٣٢  ،١٢٠  ،١١٠  ،١٠٧  ،٨٧  ،٣٧

٢٣٤
صندوق النقد الدولي: ٨٩، ٢٠٨

ـ ض  ـ 
الضربة االستباقية: ٨٠

ـ ظ  ـ 
ظاهرة الحرب: ٩

ـ ع  ـ 
العالم الثالث: ٨٥، ٢٠٣، ٢٣٠-٢٣١

عرفات، ياسر: ١٧٥
العرف الدولي: ٤٠

 ،١٥١  ،١٠٩  ،٩٥-٩٨  ،٩٣  ،٣٥ األمــم:  عصبة 
٢٣٧

العالقات األمريكية - األوروبية: ٢٠٩
العالقات األمريكية - الروسية: ٢١٠، ٢١٤

العالقات اإلنسانية: ٩٠، ٢٣٩
العالقات الدولية: ٩٠، ٢٣٩

العالقة بين األخالق والسياسة: ٣٨
ــدة والــــــوكــــــاالت  ــحــ ــتــ ــمــ ــيــــن األمـــــــــم الــ ــ الــــعــــالقــــة ب

صة: ١٢٩ المتخصّ
العالقة بين السلطة والشعب: ٨٩

العالقة بين مفهومي الصراع والهيمنة: ٣٦
 ،١٩٩  ،١٢٤  ،٨٩  ،٨٤-٨٧  ،٧٦-٧٧ العولمة: 

٢٢٧، ٢٣٩
عولمة اإلرهاب: ٨٨

ـ غ  ـ 
 ،٢٠٣-٢٠٤  ،٧٦  ،٧٠  ،١١ روجيه:  غـــارودي، 

٢٠٦



٢٥٥

غالي، بطرس: ١٢٢
غاندي، موهانداس كرمشاند: ١٠، ٥٥
غرامشي، أنطونيو: ١٥، ٧٢-٧٣، ٨١
غزو بنما (١٩٨٩): ١٥٣، ١٦٥، ١٧٩

غزو غرينادا (١٩٨٣): ١٥٢، ١٧٩
الغنيمي، محمد طلعت: ١٨٣

غورهان، لورا: ٧١

ـ ف  ـ 
فرويد، سيغموند: ٥٩
الفكر المسيحي: ٥٥
الفلسفة الهندية: ١٠

 ،١٩٢-١٩٣  ،٣٧  ،٣١ فــرانــســيــس:  فــوكــويــامــا، 
١٩٥، ٢٠٥، ٢٣٣، ٢٤١

فيرغسون، آدم: ٤٨

ـ ق  ـ 
القانون الدولي: ٦٣، ١٤٩، ١٥٢، ١٦٦، ١٧٣، 

١٩١، ٢٣٤، ٢٤١
ــــووي الـــعـــراقـــي  ــنـ ــ ــيــــل لــلــمــفــاعــل الـ ــ ــرائ قـــصـــف إســ

(١٩٨١): ٢٨، ٢٢٩
القضية الفلسطينية: ١٨، ٢٣٤

قضية لوكربي: ١٦٩، ٢٣٣، ٢٣٥
قضية نيكاراغوا: ١٥٢

ـ ك  ـ 
كروتشه، بنديتو: ٥٧

كالوزفيتز، كارل فون: ٥٣
كلينتون، بيل: ١٤٢، ٢١٧

كوسر، لويس: ٥٠
كوكس، روبرت: ٧٣
كونفوشيوس: ٩، ٥٥

الكونفوشيوسية: ٢٠٢-٢٠٣

كوهن، وليام: ١٥٥
كيركباتريك، جين: ١٦٥

كيسنجر، هنري: ٨٠، ١٦٤، ١٨٦، ٢٠٧، ٢١٤-
٢١٥، ٢١٩

كينيدي، بول: ١٦٢

ـ ل  ـ 
الوتسو: ٩

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): ٥٥
الليبرالية الجديدة: ٨٦
لينين، فالديمير: ٦٠

ـ م  ـ 
مؤتمر سان فرانسيسكو (١٩٤٥): ١٠٢، ١٣٠

مؤتمر طهران (١٩٤٣): ١٠١
 :(١٩٩٠ (القاهرة،  الطارئة  العربية  القمة  مؤتمر 

١٤٩
مؤتمر يالطا (١٩٤٥): ١٣٣

المادية الغربية: ٦٨
ماركس، كارل: ٥٢، ٦٧، ١٩٣

ماك، ريموند: ٥٠
ماهان، ألفرد: ٥٧

مبارك، حسني: ١٤٩
مبدأ التدخل اإلنساني: ٢٧، ٤٠
مبدأ المساواة بين األجناس: ٩٥
مبدأ المساواة في السيادة: ١٠١

 ،١٧٠  ،١٤٧  ،١٤١  ،٣٣ الــــدولــــي:  الــمــجــتــمــع 
١٧٤، ١٨١-١٨٢، ٢٣٥

المجتمع المدني: ١٩٨
مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا: ٢١٧

محور الشر: ١٥٧
معاهدة فرساي (١٩١٩): ٩٣، ٩٥-٩٦، ٩٩

معاهدة وستفاليا (١٦٤٨): ٧، ٢٢٦
معهد استوكهلم الدولي لدراسات السالم: ٢٣٣



٢٥٦

مكيافيللي، نيكولو: ٤٧، ٥٧، ٢٠٠
الملف النووي اإليراني: ٢٠٩، ٢١١، ٢٢٢

منظمة التجارة العالمية: ٨٩
مونتسكيو، شارل لوي: ٦٥
مونتيني، ميشال دي: ٤٥

موينيهان، دانييل باتريك: ١٦٤
ميد، والتر راسل: ٢١٧

ـ ن  ـ 
ناي، جوزيف: ٢١٦
نتنياهو، بنيامين: ٢٣٥
النخب السياسية: ٨٩

نظام أربنز: ١٧٩
 ،٢٩  ،٢٦  ،١٨  ،١٥  ،١١  ،٧-٨ الدولي:  النظام 
-٥٤  ،٤٦  ،٤٤  ،٣٩-٤٠  ،٣٧  ،٣٢-٣٤

 ،٨٩  ،٨١-٨٧  ،٧٧  ،٦٦  ،٦٤  ،٦١  ،٥٦
 ،١٢٦-١٢٧  ،١٢١-١٢٢  ،١٠٤-١٠٥
 ،١٦١-١٦٣  ،١٥٧  ،١٤٩  ،١٣٤  ،١٣٢
 ،١٧٦  ،١٧٤  ،١٧١-١٧٢  ،١٦٩  ،١٦٧
-٢٠٧  ،١٩٤  ،١٩١-١٩٢  ،١٨٧  ،١٨٤
-٢٢٤  ،٢١٨-٢٢١  ،٢١٢-٢١٥  ،٢٠٩

٢٣٠، ٢٣٢-٢٣٣، ٢٣٦-٢٣٩، ٢٤١
النظام العالمي الجديد: ١٥، ٢٥-٢٦، ٤٤، ٨٢، 
 ،١٧٥  ،١٦٧  ،١٥٠  ،١٢٤  ،٨٨  ،٨٦  ،٨٤

١٩٢، ٢١٨، ٢٢٧-٢٢٨، ٢٣٣
نظرية الصور المنعكسة: ٥٩
نظرية األنماط الثقافية: ٥٩
النظرية العالمية الثالثة: ٥٢

النظرية الماركسية: ٥٩
نظرية مالتس: ٦٩

النظم االستبدادية: ٦٦

نيتشه، فريدريك: ٥٧
نيكسون، ريتشارد: ٧٦

ـ هـ  ـ 
 ،١٩٢  ،٨٧  ،٣٧  ،٣١ صــمــوئــيــل:  هــنــتــنــغــتــون، 
 ،٢١٥  ،٢٠٩  ،١٩٩-٢٠٢  ،١٩٦-١٩٧

٢١٩، ٢٤٢
هوبز، توماس: ١١، ٤٨، ٦٦، ٨٥، ٢٠٤

الهوية الثقافية: ١٩٨
هيراقليطس: ٤٤

هيغل، فريدريك: ١٩٣
هيكل، محمد حسنين: ٧٩

هيوم، دافيد: ٤٨

ـ و  ـ 
والتز، كينيث: ٢٢٥
الوعي السياسي: ٦٨

الوكالة الدولية للطاقة النووية: ١٦٠، ٢٠٩
ولرستاين، إمانويل: ٢٢٥

ولسون، وودرو: ٧٥
ولفويتز، بول: ١٨٦

ـ ي  ـ 
يانوكوفيتش، فيكتور: ٢٢٣

يسين، السيد: ٢٠٨


