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  الجديد العالميالنظام 
  

  
عنوانا ظاھرا أو خفيا %غلب ما شـغل العـالم مـن أحـداث وأحاديـث " الجديد  العالميالنظام " تعبير  كان   

المعسـكر  و يشتراكاء الحرب الباردة بين المعسكر ا9بدأ به ببواعث حرب الخليج وبانتھ.  1991خ.ل عام 
. أن يكون مشـروعا مطروحـا للتنفيـذ قبـل نھايـة ھـذا القـرن  1992ويكاد اDن ، مع مطلع عام  .الرأسمالي

النظـام :ولما كان ثمة قوى دولية ھائلة تحيطه بقوة دعائية مؤثرة فمن المھم أن نعرف أو9 د9لـة مفرداتـه 
  .  والجديد  العالمي و
  

 أيع ، تضـبط سـلوك ومواقـف المجتمـ التـيأما النظـام فيعنـى مجموعـة مـن القواعـد العامـة الملزمـة    
ولما كان من خصائص النظـام أن . الدولة ، فيقال أن الدولة مجتمع منظم  فيونموذجھا الدستور . مجتمع 

ظله فھو يقتضى دائما قيام سـلطة عليـا تعمـل علـى نفـاذه وتـردع الخـروج  فييكون ملزما لمن يعيشون 
تطيع أن نقرر أنـه 9 يوجـد اDن ولـم قياسا على ھذه الد9لة ا%صلية للنظام نس. عليه بالقوة إذا لزم ا%مر 

، إذ ما زال العالم الكبير المكون من شعوب وأمم ودول شتى خاليا مـن أيـة سـلطة  عالمييوجد قط نظام 
وقد قضت البشرية أغلب تاريخھـا تتعامـل طبقـا لنظـام . عالمية عليا تعمل على نفاذه وتردع الخروج عليه 

أعنـى خضـوع مجموعـات . وفيه نشأ نظام اgمبراطوريات . القوة إلى  ا9حتكامالغابات أعنى  فيالوحوش 
كبيرة من القبائل والشعوب وا%مم لسلطة مركزية واحدة لتـدافع بقوتھـا الموحـدة عـن وجودھـا وحـدودھا 

حروب مستمرة ، وكانت الحرب مشروعة بمعنى أن من يغلب يكسب أرضـا  فيضد اgمبراطوريات ا%خرى 
صـورتھا  فـيولما نشأت الدولة . من ينھزم يعترف لمن كسب بحق فيما كسبه  وبشرا ، وأھم من ھذا أن

المساواة بـين  وبالتاليمنتصف القرن السادس عشر برزت فكرة سيادة كل دولة واستق.لھا   فيالحديثة 
ثـم بـدأت الـدول المسـتقلة ذات . وكان يقصد بالدول حينئذ الـدول المسـيحية الكاثوليكيـة وحـدھا . الدول 
. على أسـلوب التعامـل فيمـا بينھـا بـد9 مـن الحـروب  ل.تفاقسلسلة مؤتمرات  في ا9لتقاء فيادة السي

أقر مبدأ توازن القوى ومؤداه أن تقوم الدول معا بردع أيـة دولـة تتوسـع  الذي) 1648(أولھا مؤتمر وستفاليا 
آخرھـا )  1780لمسـلح والحيـاد ا 1713أوترخت (  ا9تفاقاتوتبعتھا سلسلة من . على حساب دول أخرى 

الخ ، فقـام %ول ..  1897 الروسي الفرنسيوالتحالف  1879 الث.ثي، والتحالف  1815التحالف المقدس " 
بـدون سـلطة عليـا تفرضـه وتحميـه ،  أي ورضـائي. فيـه  المنضـويةعـام بالنسـبة للـدول  دوليمرة نظام 

) 1856(كيـا اgسـ.مية دخلـت ھـذا النظـام ومع أن تر. الوقت ذاته سيادة واستق.ل الدول  فيوتأكدت به 
وظل الوضع ھكذا حتـى الحـرب  ا%وروبيـة ا%ولـى . وبعدھا اليابان غير المسيحية ، إ9 أن لم يصبح عالميا 

الحـرب فأنشـأت منظمـة  فـيعانتـه  الـذيفبرزت فكرة تجنيب العالم مثل الدمار الشـامل )  1918ـ 1914(
. مية بمعنى أن عضويتھا مفتوحة لكل دولة مستقلة ذات سـيادة وھى عال. عالمية أسميت عصبة ا%مم 

كـل  فـيأولھمـا اشـتراط اgجمـاع . أن تكـون عالميـة ، لسـببين رئيسـيين  فيومع ذلك لم تنجح العصبة 
اليابـان وإيطاليـا  انسـحابعليھـا إلـى درجـة أدت إلـى  سكسونيأ9 نجلو  ا9تجاهھيمنة  الثانيقراراتھا ، 

ـ  1939( لتخلى مكانھا لمنظمة أخرى أنشئت بعد الحرب ا%وربية الثانيـة   1946يت عام وقد صف. وألمانيا 
  . ھيئة ا%مم المتحدة  ھي) .  1945

  
والواقـع أن ميثاقھـا وتشـكيلھا . وقد كان المرجو من ھيئة ا%مم المتحدة أن تكون سـلطة عليـا عالميـة    

كـان تيمنـا بـأن يقـوم بھـا نظـام .  العالميالس.م القوة للحفاظ على  استخداموسلطاتھا ، خاصة سلطة 
فقـد بـدأت . تآمرھـا ضـد العـالم . لو9 تآمر بعض الدول وعلـى رأسـھا الو9يـات المتحـدة ا%مريكيـة  عالمي

 البريطـانيودول الكومنولـث   السـوفيتيدائم بين ا9تحـاد  عسكريبعقد تحالف   أمريكيالمؤامرة باقتراح 
أكيــدا وتشــرف علــى تنفيــذ  اســتقراراالســلم  اســتقراريكيــة لتكفــل ھــذه الــدول والو9يــات المتحــدة ا%مر

إعـداد مواثيـق  فـيوعارضـت الـدول المشـاركة . معاھدات الصلح مع ألمانيا واليابان وإيطاليا تنفيـذا كـام. 
لـدول الدول ، والھيئة ذاتھا ، لديكتاتوريـة قلـة مـن ا باقيحقيقته إخضاع  في%نه  ا9قتراحھيئة ا%مم ھذا 

 تنفيـذيبإنشاء مجلـس  اقتراحاعادت أمريكا فقدمت . تحتج بقوتھا لتكون سلطة فوق الدول والھيئة  التي
تمثل ا%مم المتحدة جميعھا يكون مـن بـين أعضـائه  التيليكون السلطة العليا ) مجلس ا%من فيما بعد ( 

ئمين  وسبعة منتخبـون ، يتخـذ قراراتـه ، والصين ، والو9يات المتحدة كأعضاء دا السوفيتيإنجلترا وا9تحاد 
ضمت إليھم فرنسا فيمـا بعـد " . ( أن تكون من بينھا أصوات الدول ا%ربع العظمى :" بأغلبية الثلثين على 

 فـيينشئ سلطة عليا ديكتاتورية على ھيئة ا%مم المتحدة وقد يتعرض للرفض  ا9قتراحولما كان ھذا ) . 
فقـد بـادر . gبرام ميثاق ھيئة ا%مـم المتحـدة  1945أبريل  25د يوم سينعق الذيمؤتمر سان فرانسيسكو 

المتآمرون ونسـتون تشرشـل رئـيس وزراء انجلتـرا وفـرانكلين روزفلـت رئـيس الو9يـات المتحـدة ا%مريكيـة 
فبرايـر  5يـوم )  السـوفيتيبا9تحـاد ( يالتـا  فـي ا9جتمـاعإلـى  السـوفيتيوجوزيف ستالين رئيس ا9تحاد 

قـرار يصـدر مـن ھيئـة ا%مـم  أيقوا على فـرض شـرط موافقـة الـدول الخمـس العظمـى علـى واتف 1945
، إلـى نظـام عـالمي، من نظـام  العالميوھكذا تحولت ھيئة ا%مم المتحدة ذات الشكل . المتحدة لنفاذه 

واستبدلت . مفروض على العالم ، ولقد استطاعت تلك الدول أن تحافظ على الس.م فيما بينھا  خماسي
  . ..مناطق كثيرة من العالم  فيحروبھا حروبا إقليمية تقوم بھا قوى ودول أخرى لحسابھا ب
  

فيـه وانحصـرت  ا9ستمرارھذا الصراع فيما بين الدول العظمى صفى مواقفھا تبعا لمقدرة كل منھا على    
وبينمـا كانتـا . يكيـة والو9يـات المتحـدة ا%مر السـوفيتيأخيرا بين دولتين لكل منھمـا دول تابعـة ، اgتحـاد 

 الـذي العـالميفـتقلص النظـام " . بـاردة " أطراف ا%رض جميعا بقيت الحرب بينھمـا  فيتشع.ن الحروب 
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تدفع فيه شعوب العالم أثمانـا باھظـة للصـراع  عدائي ثنائيكان مرجوا من ھيئة ا%مم المتحدة إلى نظام 
  . بين القوتين العظميين 

والمعسكر ا9شتراكي على سـلم الحـزب  السوفيتيجوربا تشوف إلى مركز قيادة اgتحاد  إلى أن صعد   
ولمـا كـان . 9يصعد عليه إ9 أكثر الرفاق وعيا وإيمانـا بالماركسـية أو ھكـذا ھـو المفـروض  الذي الشيوعي

اجـأ الجميـع فقـد ف.  عـالميالعـالم نظـام  فـيواحد آخر أنه 9 يوجد  أيالرجل يعرف تماما ، ربما أكثر من 
خ.صة مايھم العالم منھا ، ) . البروتسرويكا " ( إعادة البناء" جديد تحت عنوان جذاب  عالميباقتراح نظام 

ويتصل بالموضوع ، أن ما تحقق فع. من تعبئة ا%سـلحة النوويـة المتطـورة قـد أصـبح يھـدد سـ.مة الكـرة 
ة مـن مخـاطر الـدمار الشـامل الكامـل ذا أولويـة أصبح الحفاظ على س.مة الكرة ا%رضي وبالتاليا%رضية ، 

مطلقة على كل أنواع الخ.ف والصراع بين الدول  وا%مم يقتضـى نظامـا جديـدا لحـل المشـك.ت يـتلخص 
للوصـول ) المصـارحة ( المفاوضات والحوار  واعتمادا%ساليب الثورية ،  واجتنابإسقاط ا%يديولوجيات ،  في

ومشـك.ته ،  الدوليمقطوع الصلة تماما بالواقع  أي" مثاليا " اما عالميا وكان ذلك نظ. إلى حلول وسطى 
ولما كان جورباتشوف مثاليا إلى درجة المرض فقد بادر قبل أن تسـود فكرتـه . وكان 9بد له من أن يفشل 

تھـا أدان والتـيفيـه  المكبوتـةفانفجر ذلك العـالم بفعـل  القـوة  ا9شتراكيإلى تطبيقھا على العالم عالميا 
للتطـور  ا%ساسـيالماركسية فتجاھلھا الشيوعيون على مدى سبعين عاما ، أعنى قوة اgنسـان القائـد 

دول أوروبا الشرقية حيث الدول قوميـة بـدون إنكـار وحريـة كـل أمـة  ففي. ممارسة ھذه القوة فيوحريته 
فقـدم إليھـا  إلـى أيـن يوانطلقـت 9تـدر الماركسـيصنع مستقبلھا منكورة ھدمت الشعوب السجن  في

اgتحــاد  فـيأمـا .  الحريـة الفرديـة والمنافســة الحـرة بـين ا%فــراد  أيالغـرب المتـربص بضـاعته الليبراليــة 
.  القـومي انتمـاءهفقد كانت الماركسية تنكر علـى اgنسـان حريتـه الخاصـة كمـا تنكـر وتـدين  السوفيتي

إلـى  9تـدريقوميـة انطلقـت الشـعوب فبرزت القومية لتجسد ذاتياتھا با9ستق.ل عن موسكو ، وفى كـل 
. الحريـة الفرديـة والمنافسـة الحـرة بـين ا%فـراد  أيأين فقدم لھا الغرب المتـربص ذات بضـاعته الليبراليـة 

" . فوضـى " حالة  فيتعيش " بنظام " كانت يوما محكومة  التيوماتزال الشعوب والقوميات والجمھوريات 
احا للكافة بدون عناء ولكن بدون أثرياء شاع الجوع بين الشعب ، حده ا%دنى مت فيوحيث كان الشبع ولو 

وكل ھـذا ھـو التعبيـر الصـادق عـن الليبراليـة حـين . واستفحل ثراء الرأسماليين الجدد واللصوص والعم.ء 
  . القرن التاسع عشر  فيتغيب الدولة بالرغم من كل ما بشر به فيلسوف الفوضوية برودون 

النظـام " طـرح فكـرة  فـيوتخـبط شـعوب شـرق أوروبـا  السـوفيتيتفكك اgتحاد  ومع ذلك ، فقد أسھم   
  . كيف ؟.. ومحاولة إقامته " . الجديد  العالمي

 وبالتـاليبانفراد الو9يات المتحدة ا%مريكية بمقدرتھا على السيطرة على العالم ، فالقوة بدون منـافس    
ھـذا ھـو .  عـالميالمحاولة السابقة gقامة نظـام  تھاافتقد التيالسلطة العليا  ھيترشيح دولتھا لتكون 

 العـالميولھـذا تسـميه الو9يـات المتحـدة ا%مريكيـة بحـق النظـام  العـالميالجديد بالنسبة لفكرة النظام 
النھايـة  فـيترتضـيه وتـروج لـه أو تفرضـه  الـذيالجديد ويتبعھا آخرون ويصبح مفھوما أنـه سـيكون النظـام 

. بحراسته وتنفيذ قواعده وردع مـن يخـرج عليـه بـالقوة  ھييكية على العالم وتقوم الو9يات المتحدة ا%مر
إلى أنه نظام بمعنى مجموعة من القواعد العامة الملزمـة تضـبط ع.قـات الـدول  ينتھيتأمل ھذه الصيغة 

والشعوب وأنه عام من حيث الخاضعين له ولكنه فـردى مـن حيـث السـلطة القائمـة عليـه ، باختصـار أنـه 
تضـعھا  التـيللع.قـات الدوليـة طبقـا للقواعـد  أمريكـيس نظاما عالميا جديدا أو قـديما بـل ھـو تنظـيم لي

  . وتفرضھا أمريكا 
 ا%مريكـيبقـوة الـبطش سـيقبلون النظـام  احتجاجـاأن ھواة الھروب من مسـئولية الحريـة  فيو9شك    

ر ، فـآج. أو عـاج. سـيذكر التـاريخ أن ولكنھم سيدركون آج. أو عاج. أنھم قد راھنوا على الجواد الخاسـ
وتصفية الو9يات المتحدة ا%مريكية لـذات ا%سـباب  انھيارقد كان نقطة بداية  الحالي ا%مريكيقيام النظام 

 التـيا%مريكيـة  اgمبراطوريـةفتحـت جلـد . وخاصة قوة وفاعلية القوميـة  السوفيتيأطاحت با9تحاد  التي
حينئـذ لـن يكـون لوحـدة القـوى . العـالم  فـيديـد سـتتجمع كـل القوميـات الج العالميستسميھا النظام 

. القومية إ9 ھدف واحد ھو التحرر من ھيمنة الو9يات المتحدة ا%مريكيـة واسـترداد ا9سـتق.ل والسـيادة 
العــالم gســقاط الســيطرة  فــيتوحــد قــوى التحــرر  أيوأعتقــد أن الصــراع حينئــذ ســيكون عالميــا فعــ. ، 

النھاية للحرية ضد ا9ستبداد وللشعوب ضـد السـلطة  فيأن النصر  فيو9 أ شك لحظة واحدة  ا%مريكية ،
  .. ومن يعش يرى .. وللعالم ضد أمريكا 

نطاق كل ھذا يصبح مضيعة للوقت والجھد الحديث عن نظام جديد للشـرق ا%وسـط كمـا يسـمونه  في   
، ولسـت أسـميه الشـرق  العربـيا والعـالم فالواقع أنه منـذ كامـب ديفيـد إلـى حـرب الخلـيج ومـا بعـدھم

  . ا%مريكيجوف الحوت  فيا%وسط ، ينزلق بس.سة 
للعـالم و9 نسـتطيع  أمريكيأوضحنا أنه نظام  الذيالجديد  العالميلقد أصبحنا جزءا من مشروع النظام    

ازية ، ذلــك أن أن نتجاھـل أن الترجمــة الفعليـة لھــذه المأسـاة العالميــة الجديـدة لــن تكـون حــادة واسـتفز
عشرات بل مئات ا%لوف من أدوات ا%ع.م  ومـن الف.سـفة ومـن المتفلسـفين ومـن الكتـاب والصـحفيين 

الجديـد ، أعنـى النظـام  العـالميوالمتحدثين سيحاولون إعداد الشعوب فكريا ونفسيا وماديا لقبول النظام 
  للعالم ، ا%مريكي

  
  ،،،،.و9 حول و9 قوة إ9 با�      

  
  

  صمت سيف الدولة ع
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