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النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية

  عرض مركز االمارات للدراسات واالبحاث االستراتيجية

  

  خليل حسين: المؤلف 

:بيانات النشر

دار المنهل اللبناني: بيروت

)٢٠٠٩(-الطبعة األولى 

٥٩٢: عدد الصفحات 

يشهد النظام الدولي تحوالت مستمرة مع تغير موازين القوى العالمية؛ حيث تم االنتقال من نظام أحادي القطبية في 

ية الرومانية إلى نظام متعدد األقطاب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم إلى نظام القطبية عهد اإلمبراطور

، ليدخل العالم مرحلة ١٩٩٠الثنائية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينهار االتحاد السوفيتي في العام 

واالقتصادية  تحدي السقوط بعد األزمة الماليةيواجه جديدة تتسم بهيمنة القطب األمريكي، الذي بات هو اآلخر 

  .٢٠٠٨العالمية األخيرة التي ضربت العالم في أواخر عام 

ويعرض هذا الكتاب الجديد لتطور هيكل القوى في النظام الدولي منذ بدايات عصر النهضة في القرن السادس 

نظريات توازن القوى والمصالح وتطور  أولهاعشر وحتى الوقت الراهن، وذلك عبر ثالثة أبواب رئيسية؛ يتناول 

ويعرض الثاني لألسباب التي أدت إلى  المجتمع الدولي وما شهده من أنظمة عالمية حتى نهاية الحرب الباردة،

هجمات وما نجم عنه من تداعيات وآثار في النظام العالمي، أما الباب الثالث فيعالج  انهيار االتحاد السوفيتي السابق

، واألسس التي استندت إليها الواليات المتحدة لشن وتداعياتها األمريكية والدولية ٢٠٠١سبتمبر  الحادي عشر من

، والتي من خاللها نفذت ثالث حروب في بداية األلفية الثالثة، وهي بحسب الكاتب، احتالل الحرب على اإلرهاب
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ما يمكن أن تؤول إليه بواسطة إسرائيل، فيما تناقش الخاتمة  ٢٠٠٦على لبنان عام أفغانستان والعراق ثم حربها 

  .اإلمبراطورية األمريكية من سقوط وانهيار محتمل لقيادتها العالمية

وفي سياق حديثه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أكد الكاتب أن هذه الهجمات كشفت مدى تطور الظاهرة 

ظمات اإلرهاب من استخدام تقنيات فائقة في التخطيط لعمليات محدودة، ضد أهداف اإلرهابية؛ حيث تمكنت من

حيوية مهمة، وتنفيذها مسببة خسائر فادحة في دول كبرى، تفوق خسائر حرب شاملة بقوات نظامية عسكرية، قد 

، وبأسرع ما يمكن ولذلك كانت الواليات المتحدة حريصة على أن توجه آلتها الحربية. يتعذر على أي دولة تحقيقها

إلى االنتقام، وإعادة طرح صورة القوة األمريكية التي ال تقهر أمام العالم، وطمأنة الشعب األمريكي في الداخل إلى 

 ١٣أنه لن يتعرض لما تعرض له مرة أخرى، ومن هنا جاء إعالن الرئيس بوش االبن الحرب على اإلرهاب في 

  .يستخدم فيها كل الوسائل العسكرية واالقتصادية والسياسية، مؤكداً أن هذه الحرب سوف ٢٠٠١سبتمبر 

ولكن المشكلة، بحسب الكاتب، تمثلت في حقيقة أن الهجوم لم تنفذه دولة أو عدو محدد يمكن الرد عليه وإلحاق 

الهزيمة به، بما يعيد ألمريكا هيبتها ومكانتها المنهارة، بل قامت به مجموعات صغيرة ومتناثرة هنا وهناك، 

بالتالي فإن أقصى ما يمكن للواليات المتحدة القيام به هو توجيه ضربات عسكرية استئصالية للعناصر التي و

ويدرك الجميع صعوبة، وربما استحالة، القضاء عليها من خالل هذه الضربات اشتبهت بضلوعها في الهجوم، 

إن مثل هذا الرد لم يكن يتناسب مع بسبب طبيعتها المتحركة، وحتى إذا نجحت في القضاء على هذه العناصر، ف

، ومن هنا جاء حجم الخسائر المادية والمعنوية التي ألحقها الهجوم بالواليات المتحدة وال بمكانة هذه القوة العظمى

التأكيد األمريكي بأن الرد سيتجاوز المجموعات المسؤولة عن الهجوم ليشمل كل الدول التي تقدم الدعم والمأوى 

  .وجهة النظر األمريكية لإلرهابيين من

استغلت هذه الهجمات لتكون نقطة انطالق لتغيير قواعد إدارة العالقات الدولية ويرى الكاتب أن الواليات المتحدة 

، وذلك عبر تبني استراتيجية جديدة تمنح على نحو يثبت أحادية القطب األمريكي وسيطرته على النظام الدولي

تعتقد أنها تمثل تهديداً محتمالً لها، مشيراً  لضربات العسكرية ألية قوة أو جماعةتوجيه ابموجبها الحق لنفسها في 

إلى أن هذه االستراتيجية تتجاوز سياسة االحتواء وتوازنات القوى واستراتيجيات الردع وحتى القواعد القانونية 

في ذلك عدم احترام مبادئ السيادة  التي قامت عليها حركة العالقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بما

وحددت هذه االستراتيجية . الوطنية للدول، وإمكانية التدخل في شؤونها الداخلية إلحداث التغيير الذي تراه ضرورياً

ضرب حركات يتمثل في : الجديدة هدفين محوريين يحظيان بمكانة متقدمة على أجندة األولويات األمريكية، األول

وذلك باستخدام القوة االستخباراتية  تنظيم القاعدة الذي يعد أكبر هذه الحركات وأخطرها،اإلرهاب، وبخاصة 

تغيير األنظمة الديكتاتورية التي تدعم اإلرهاب بشكل مباشر، أو يمثل يتمثل في : والثاني. والعسكرية والمعلوماتية

  ".محور الشر"دول  وجودها دعماً لإلرهاب من خالل عدائها للحرية والديمقراطية، ومثال ذلك
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وانطالقاً من ذلك، شنت الواليات المتحدة الحرب على أفغانستان، ثم على العراق، وأطلقت يد إسرائيل للبطش 

مخططها لتنفيذ مشروع الشرق األوسط الكبير أو الموسع عبر عدوانها  ٢٠٠٦أطلقت في العام بالفلسطينيين، ثم 

عديد من رؤوس األموال التي تتبع للجماعات اإلرهابية والمنظمات ، وصادرت العلى لبنان باالتفاق مع إسرائيل

ستار "التي تقدم الدعم لها، واتخذت إجراءات أمنية مشددة على الداخل األمريكي، بحيث وضعت نفسها داخل 

مثل سورية وإيران " المارقة"، وشددت الضغوط السياسية واالقتصادية على بعض الدول التي تصفها بـ"حديدي

ية الشمالية، وكذلك على بعض الدول التي توصف بالصديقة مثل السعودية ومصر وباكستان، لتغيير وكور

  .سياساتها بما يتوافق مع األجندة األمريكية الجديدة الرامية إلى فرض السيطرة األمريكية على المنطقة والعالم

استراتيجية عدوانية بكل المعايير القانونية  ووصف الكاتب االستراتيجية العسكرية األمريكية لمكافحة اإلرهاب بأنها

والسياسية واألخالقية، مشيراً إلى أنها تستند إلى مفهوم غريب لحق الدفاع عن النفس، يبقي خيار الحرب االستباقية 

، وكذلك ضد من يرفض الخضوع سيفاً مسلطاً ضد كل من تعتقد الواليات المتحدة أنه يرعى اإلرهاب أو يدعمه

األمريكية في مجال مكافحة اإلرهاب، كما أنها ال تقيم أي اعتبار لمبدأ السيادة وسالمة أراضي  لإلمالءات

اآلخرين، فهي مستعدة للتدخل العسكري في أي مكان وزمان لمواجهة اإلرهاب بحسب مفهومها الخاص له، والذي 

  .تسعى إلى جعله مفهوماً عالمياً وحيداً

هاب، أكد الكاتب أن هذه الحرب حققت بعض النجاحات، أبرزها أنها أفقدت وفي تقييمه لنتائج الحرب على اإلر

تنظيم القاعدة الملجأ اآلمن في أفغانستان، وأضعفت قوة تنظيم القاعدة، وعززت من التعاون الدولي القائم لمواجهة 

ر أنها في المقابل غي. اإلرهاب على مختلف المستويات األمنية واالقتصادية والسياسية والعسكرية والمعلوماتية

أدت هذه الحرب إلى تفتيت خلقت العديد من التحديات والمشكالت التي ساهمت بدورها في إخفاقها؛ حيث 

، كما أنها لم تقض على اإلرهاب التنظيمات اإلرهابية الكبرى إلى خاليا صغيرة العدد أكثر انتشاراً وأقل تمركزاً

أفرزت جيالً جديداً من اإلرهابيين الذين يعتقدون أن هذه الحرب الذي كثف ضرباته في عديد من دول العالم، بل

  .موجهة ضد اإلسالم والمسلمين

إصرار الواليات المتحدة على تطبيق : وأرجع الكاتب فشل هذه الحرب في تحقيق أهدافها إلى عوامل عدة، منها

لدعم الذي حظيت به الحرب مبدأ الحرب الوقائية وتوسيع دائرة الدول المستهدفة بشكل ساهم في تقويض ا

األمريكية على اإلرهاب في البداية؛ والتجاهل األمريكي الواضح لبعض الحلفاء في أوروبا، ما ساهم في ظهور 

تمكن من تقويض الجهود األمريكية للحصول على قرار من ) موسكو-برلين-باريس(محور معارض في مرحلة ما 

وإصرار اإلدارة األمريكية ه الحرب دون غطاء قانوني دولي؛ مجلس األمن بشن الحرب على العراق، لتشن هذ

على خوض العديد من الصراعات في وقت واحد من غير أن تتوافر لها القدرة أو الكفاءة إلدارة تلك الصراعات 

؛ فضالً عن التناقض الفاضح بين ما تنادي به اإلدارة األمريكية بشأن الديمقراطية وحقوق دون حلفاء فعليين
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 سان وبين ما تفعله بحق األقليات المسلمة وما حدث في جوانتانامو وأبو غريب، األمر الذي أدى في النهاية إلىاإلن

االستخدام المفرط ؛ وهناك أيضاً فقدان السند األخالقي الذي كانت تعتمد عليه هذه اإلدارة في حربها ضد اإلرهاب

، وهذا ما حد من التأييد الذي تحظى به تلك الحرب، برياءللقوة الذي تسبب في سقوط مئات اآلالف من المدنيين األ

افتقاد القوات األمريكية للفهم الكافي للخصائص والتقاليد المحافظة للمجتمعات العربية واإلسالمية بصفة وأخيراً 

  .عامة

د الكاتب أن ، أكّعوامل صعود اإلمبراطوريات المختلفة وانهيارهاوبعد استعراضه لوجهات النظر المختلفة بشأن 

، فمهما تكن عظمة بذور فناء اإلمبراطوريات تكمن في داخلهاقراءة التاريخ بشكل دقيق وموضوعي، تشير إلى أن 

قوة الدول وسطوتها في محيطها اإلقليمي والدولي، فإن أسباباً عدة ستعيد تشكيل عناصر ضعفها وتالشيها، وهذا 

مظاهر هذا االنهيار المحتمل ومؤشراته بدأت تظهر بوضوح، أن  هو ما سيحدث مع الواليات المتحدة، مشيراً إلى

  .وأن نظاماً دولياً متعدد األقطاب سيعود ويتشكل من جديد

  


