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 ما هي طبيعة النظام الدولي الحالي؟

من دون التوقف عند شكل هذا النظام منذ نشأة منظمة األمم المتحدة يمكننا القول بأنه 

األنظمة التي ازدهرت وتراكمت وامتزجت عرف العالم نوعين من  1989منذ العام 

وتعارضت: النظام الدولي المعلن والذي ينادي بالديمقراطية، والنظام الدولي المطبق والذي 

 يستدعي اإلمبراطورية.

 النظام الدولي عبر الديمقراطية -أ

إن رؤية ومفهوم النظام الدولي بالوسائل الديمقراطية نشأت في خطابات المسؤولين 

، وبعد سقوط الكتلة 1990التي قدموها لتبرير بعض التدخالت. ففي العام وفي الحجج 

الشيوعية أو السوفييتية، وكذلك فشل نظرية العالم الثالث المأخوذة بمبدأ االكتفاء الذاتي، 

صرح رئيس الواليات المتحدة األمريكية آنذاك جورج بوش األب: "... اآلن بدأنا نرى ظهور 

م حيث األمم المتحدة، التي تخلصت من مأزق الحرب الباردة، نظام عالمي جديد... عال

تستطيع أن تحقق الرؤية التاريخية لمؤسسيها. عالم تحترم فيه حرية وحقوق اإلنسان من قبل 

(. وقد لخص، 6/3/1991كافة األمم "خطاب الرئيس األمريكي في الكونغرس بتاريخ 

ئيل غورباتشوف، في خطابه أمام وبشكل أفضل، رئيس االتحاد السوفييتي السابق ميخا

، ما يعنيه بالنظام الجديد، "إن مفهوم 7/12/1986الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

األمن الدولي الجماعي يرتكز على مبادئ ميثاق هيئة األمم المتحدة وينبع من التزام كافة 

دولي مؤلف من دول تحترم الدول بتطبيق القانون الدولي... إن ما نطمح إليه هو إيجاد مجتمع 

في مجال السياسة الخارجية لألصول والواجبات...ففي هذا العصر  االقوانين وتخضع نشاطاته

النووي يجب أن تعتمد فعالية القانون الدولي ليس على اإلكراه بل على قواعد ومبادئ تعكس 

 توازن ومصالح الدول...".

الحاالت، ولكن يجب القول إنه  واقعا، صحيح أننا تمكنا من فرض القانون في بعض

قانون خاص يحمل قيما ومفاهيم خاصة بالعالم "الغربي"، )حقوق اإلنسان والديمقراطية 

الليبرالية ونظام السوق...(. هذا القانون الذي يمكن أن يكون عادال من وجهة نظر البعض، 

 هو غير عادل من وجهة نظر البعض األخر.

، اعتبرها 1991شباط  26االحتالل العراقي في إن الحرب التي حررت الكويت من 

الغرب وكأنها "حرب لفوض القانون": "ال يمكن ألية دولة أن تنسب هذا االنتصار لها، ألنه 

لم يكن انتصارا للكويت فقط بل لكل المشاركين في التحالف. إنه انتصار لألمم المتحدة، 

( وقد 1991شباط  27األب في  لإلنسانية جمعاء لكي يسود الخبر والقانون" )جورج بوش

 اعتبرت هذه الحرب بمثابة حرب لفرض القانون لسببين:
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األول: كان هناك انتهاك للقانون: فالكويت دولة سيدة وعضو في منظمة األمم المتحدة 

تم االعتداء عليها من قبل دولة سيدة أخرى وهي العراق. لذلك، فإن حرب تحرير الكويت 

 هك.كانت السترجاع حق قد انت

الثني: إن الحرب، أو باألحرى اللجوء إلى استعمال القوة، تم بترخيص من قبل مجلس 

األمن، الجهاز المسؤول، بموجب ميثاق منظمة األمم المتحدة، عن المحافظة على السلم 

 1990تشرين الثاني  29تاريخ  678واألمن الدوليين )الترخيص صدر بموجب القرار رقم 

أن األمين العام لألمم المتحدة في حينه السيد خافييه بيريز ديكوويالر  مع امتناع الصين(. غير

كان أكثر وضوحا عندما صرح بأن "هذه الحرب هي حرب مرخص لها من قبل األمم المتحدة 

وليست حرب األمم المتحدة". وقد كان األمن العام حريصا على استعمال لغة دبلوماسية، غير 

ته هذه الحرب: بالنسبة لدول العالم الثالث المعادي للغرب، أن ذلك ال يخفي حقيقة ما أثار

)وكذلك األمر بالنسبة لكثير من العرب(، فلقد كانت حرب بترول، إن التحالف الدولي بقيادة 

الواليات المتحدة األمريكية قد حرر الكويت ليمنع العراق من السيطرة على جزء كبير من 

د، وبشكل جدي، إسرائيل، أما بالنسبة لعراق صدام احتياطي النفط في المنطقة ومن أن يهد

حسين فإن حججه تؤكد نسبية الحق والعدل، إذ إنه يعتبر مشيخة الكويت من اختراع المستعمر 

لدولة العراق. هذه المناقشات والخالفات حول الحق  19البريطاني وليست سوى المقاطعة ال 

 والقانون لم ولن تنتهي.

لكثيرون أن سياسة التطهير العرقي التي اتبعت ضد أهالي ، اعتبر ا1999في العام 

كوسوفر ذوي األصل اللبناني من قبل يوغسالفيا التابعة لميلوسوفيتش، انتهاكا فاضحا لحقوق 

اإلنسان. ولكن ميلوسوفيتش اعتبرها قضية يوغسالفية داخلية وال تعني المجتمع الدولي. وقد 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بأنه إذا ما نوقشت  اعتبرت روسيا )المؤيدة ليوغسالفيا( في

مسألة استعمال القوة ضد يوغوسالفيا فستعترض على ذلك وتستعمل حق النقض لمنع أي 

تفويض بالتدخل العسكري المسلح. وأخيرا، فإن الحلف األطلسي الذي لم يقبل المجازر التي 

 ب حقيقية ضد بلغراد.حصلت ضد كوسوفو اعتبر نفسه حامي القانون وقام بحر

بخصوص عراق صدام  2003و  2002وقد قامت مناقشات مماثلة ما بين العام 

حسين. فقد اتهم هذا األخير، من قبل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، بأنه ال يحترم 

العديد من قرارات مجلس األمن الخاصة بنزع أسلحته. وبعد جهود ومفاوضات مضنية صدر 

والذي يحدد وبالتفصيل كل االلتزامات التي  2002تشرين الثاني  8تاريخ 1441قم القرار ر

 يجب أن يحترمها العراق، وفي حال إخالله بأية واحدة منها يعتبر منتهكا لميثاق األمم المتحدة.

بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، وبرغم اعترافها بأنه يعود لمجلس األمن مالحظة 

ك انتهاك، فقد أشارك بأنها تحتفظ لنفسها بالحق السيادي بضرب العراق عندما ما إذا كان هنا

ترى ذلك ضروريا. بالنسبة لفرنسا، وبشكل أقل لروسيا والصين، كان استعمال القوة ضد 
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العراق يتطلب قرار جديدا من مجلس األمن، يعطي وبصورة واضحة وعلنية تصريحا 

 باستعمال القوة.

الحق ال فالقضية هو العالقات المعقدة جدا ما بين الحق والقوة. إن ما تذكرنا به هذه 

شروعة. وإذا ميساوي شيئا ما لم تتم معاقبة من يخالفه. أما بالنسبة إلى القوة، فيجب أن تكون 

األمر لو  كان يعود، قانونا، لمجلس األمن وحده اتخاذ قرار بهذه الشرعية، فماذا يصبح عليه

 طل بسبب التناقضات فيما بين أعضائه. حصل شلل لهذا الجهاز وتع

 فالقانون الدولي خاضع دائما لألخذ والرد ويمكن أن تعطى له تفسيرات متناقضة

مكن غلقها ومختلفة ومتنازع عليها. إن عولمة حقوق اإلنسان والديمقراطية تثير مناقشات ال ي

شكلت تإلنسان التي أو الوصول غلى نتيجة حول محتواها ومعانيها: هل يمكن اعتبار حقوق ا

اركسي بداية  في الغرب لها مفهوم واحد ووحد )وبخاصة ما نجده من تناقض في المفهوم الم

عادله في يما بين الحريات الشكلية والبورجوازية والحريات الحقيقية(؟ هل لهذا المفهوم ما 

حقوق  مادةالثقافات األخرى؟ ما هي العالقات بين مستويات النمو االقتصادي والثقافة في 

ماية من هو الذي يقوم بفرض احترام القانون وح اإلنسان؟ كيف تتم حماية حقوق اإلنسان؟

الواليات  السلم العالمي؟ من خالل ما نراه من أعمال وتطبيقات في مختلف أنحاء العالم، فإن

ه. قانونوالمتحدة األمريكية تتدخل في شاردة وواردة خاصة بشؤون المجتمع الدولي وعالقاته 

 ؟فهل هذا يعني أنا أمام إمبراطورية كونية تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية

 ( بروز ما يشبه اإلمبراطورية )جور الواليات المتحدة األمريكية -ب

نظام المبني على احترام القانون يتراجع ليحل مكانه ، بدأ ال1993-1992منذ العام 

ذ يات المتحدة األمريكية التي بدأت تأخنظام خاص مبني على دور رئيسي وأساسي للوال

وها التقليدي منحى ذا طابع "إمبراطوري". فقد بدت وكأنها القوة الضاربة الكونية الوحيدة. فعد

حت حمايتها تالمتمثل في االتحاد السوفييتي قد زال لتحل مكانه روسيا. وبقيت أوروبا الغربية 

إلى  مسابقة فلم تعد تطمح إال إلى االنضمالا -وسيطرتها، أما أوروبا الشرقية أو الشيوعية

ل الحلف األطلسي. في الشرق األوسط تعلب الواليات المتحدة دور الوسيط األكبر إلحال

ضد  السالم بين العرب وإسرائيل، وكذلك دور الحارس لثبات واستقرار أنظمة دون الخليج

فإنها لم تزل الحليف األقوى  لمحيط الهادي،ا -ما تسميه "الدول المارقة". أما في منطقة آسيا

صين التي لليابان وكوريا الجنوبية، والتحدي الكبير لها سوف يأتي في القرن القادم، من ال

 بدأـ باإلقالع وتسعى إلى لعب دورها "الصحيح" في المنطقة.

 .1إذن هل نحن أمام إمبراطورية كونية أو ما يشبه ذلك بقيادة الواليات المتحدة األمريكية

                                                            
اجع كتاب األستاذ محمد حسين هيكل: اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة على العراق، دار الشروق. الصادر عام ر -1

 ، وأهم ما ورد فيه "... إن هذه اإلمبراطورية تختلف عما سبقها.2003
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رة اإلمبراطورية تتطلب بناء هرميا رسميا وثابتا )وخاصة بين الشعب إن فك

ساسية اإلمبراطوري والشعوب المسيطرة عليها، أو التي تحت سلطته(، لكن إحدى السمات األ

 لمعطيات؟والجوهرية للعالم الحالي هي التعلق بمبدأ الديمقراطية، فكيف التوفيق بين هذه ا

لفكرة واة فيما بين الدول، وهذا ما يتعارض إذن مع ايفترض مبدأ الديمقراطية المسا

مة، الدولة اإلمبراطورية التي تستند إلى مبدأ الهيكل التسلسلي أو الهرمي بحيث يكون في الق

ق اآلخرين. حليا، وفي هذا العصر الديمقراطي دولة فو داإلمبريالية. فإذن، هل يمكن أن تتواج

 دولة ال تخضع للقواعد المشتركة؟

لقانون واقعا، إن الواليات المتحدة األمريكية تسمى غالبا وكثيرا غلى عدم الخضوع ل

ريكية لم الدولي مع أنها تكون غالبا قد ساهمت في صنعه. وهكذا فإن الواليات المتحدة األم

دة (، وترفض أية مصادقة للمعاه1997توقع المعاهدة التي تمنع زرع األلغام الشخصية )

دات (... كذلك ما زالت العديد من المعاه1998مة الجنائية الدولية )التي أنشأت المحك

اعية الشارعة الدولية تنتظر تصديق الكونغرس عليها: ميثاق الحقوق االقتصادية، االجتم

(، معاهدة 1979(، معاهدة تتعلق بإلغاء كل أشكال التمييز بالنسبة للنساء )1996والثقافية )

 (، معاهدة حول التنوع البيولوجي1989قانون الطفل )(، معاهدة 1982قانون البحار )

رفض الكونغرس التصديق على معاهدة  1999تشرين األول  13(.وأخيرا، في 1992)

 .(CT BT -1996تمنع كل أشكال التجارب النووية )

كرة وضعها فوككل دولة مقتنعة بأنها مثالية، فإن الواليات المتحدة األمريكية ال تتحمل 

أن بالدول األخرى: "من غير المقبول أن يسمح الدستور األمريكي للحكومة  بالتساوي مع

لطة االدعاء على أمريكيين". تلك هي حجة سأي أن تفوض  -تفوض سلطاتها القضائية

ي المحكمة القانونيين األمريكيين لتبرير رفض الواليات المتحدة األمريكية ألن تصبح عضوا ف

لمتحدة األمة كإطار حصري للديمقراطية ترفض الواليات ا الجنائية الدولية. وهكذا، وباسم

ي المجتمع األمريكية هذه المحكمة التي يمكن أن تكون عامال أساسيا من عوامل الديمقراطية ف

 الدولي.

                                                            

 ها طوال التاريخ.اإلمبراطورية تملك من عوامل القوة االقتصادية والمالية ما يتفوق على سابقت فهذه  -1

 اطورية األمريكية توظف بخدمة أهدافها أقوى وأكبر منجزات التقدم اإلنساني في كافة المجاالت.وهذه اإلمبر -2

دا سكانها، وراكمت من أسباب القدرة والثروة مدهذه اإلمبراطورية عاشت حياتها بعيدة عن أي تهديد مباشر ألرضها وو -3

 وفيرا، وبالتالي قدرا ضخما من المناعة والثقة بالنفس يزيد أحيانا عن الحد.

اطورية تملك سطوة من السالح لم تتوافر لغيرها من اإلمبراطوريات مع وجود توافق حرج بين التكنولوجيا وهذه اإلمبر -4

 العسكرية والتكنولوجيا المدنية.

اطورية استطاعت إلى جانب سطوة السالح أ، تعرض نوعا من جاذبية النموذج يمهد لتوسيعها وانتشارها وهذه اإلمبر -5

 بغواية في أساليب الحياة تعزز وسائط القوة.

اطورية تمكنت من أسلوب جديد في السيطرة، يقوم على نظام شديد الجرأة والجسارة إلى درجة االقتحام وهذه اإلمبر -6

صور وملون، مكتوب مأسير إعالم  -ختراق لخصوصيات الدول والشعوب والقدرة على خطف وعي اآلخرين وارتهانهواال

حتكار وضع جدول اهتمامات الرأي العام العالمي وسحب اآلخرين وراءه، أو جرهم مهرولين" ص ايعطي لنفسه  -وناطق

11  . 
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من بين عناصر النظام العالمي ما بعد الحرب الباردة، يمكن أن نجد آثارا إلمبراطورية 

 الم.أميركية غامضة أو غير واضحة المع

من لحظة  إرث من الماضي؟ أو هيكلية للمستقبل؟ إن الواليات المتحدة األمريكية تستفيد

د بسبب وجم 1945تاريخية استثنائية )غياب أية قوة منافسة( مكملة ما كانت قد بدأـه عام 

الحرب الباردة والذي يقضي بوضع نظام عالمي مبني على نظام السوق والديمقراطية 

ي العالمي. ى كل حال، إن الواليات المتحدة األمريكية تلعب حالبا دور الشرطالليبرالية. وعل

خل بطريقة فعند كل أزمة عالمية )الكويت، كوريا الشمالية، البوسنة والهرسك، كوسوفو..( تتد

، 1984-1982شرعية أو غير شرعية. وفي بعض األحيان تتدخل وتنسحب فورا )لبنان 

 (.1995لهرسك منذ ا -دودا ثابتة لتدخلها )البوسنةح(، أو ترسم 1994-1992الصومال 

كانون الثاني  20إن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن عندما اعتلى السلطة في 

قد جسد تناقضات هذه اإلرادة اإلمبراطورية. فلقد تم انتخابه، بصعوبة، على أساس  2001

تنصل وانسحاب  لك فقد أعلنبرنامج أحادي الجانب: المصالح األمريكية أوال، وعلى أساس ذ

، نأمريكا من القضايا التي تهم العالم، وفي الواقع، إن العكس هو ما حصل: تدخل في أفغانستا

غزو للعراق... هذه النزعة اإلمبراطورية تجعل من الواليات المتحدة األمريكية هدفا لكل 

 االعتراضات ولكل األحقاد.

ت المتحدة األمريكية بأنها يجب أن تبقى وفق هذه الظروف والمعطيات أعلنت الواليا

مستعدة للضرب وللحروب في أية لحظة وفي أي مكان، كأنها تعيد التاريخ إلى الوراء 

بشرعنتها الحرب بعد أن كانت محرمة، وذلك بأي أوجدت نظرية الحرب االستباقية التي 

 .1/6/2002نادت بها في 

المعاصر ثالثة أبعاد تتعايش فيما بينها أخيرا، يمكن القول إن للقانون الدولي العام 

 وتنسق وأحيانا تتعارض.

البعد األول خاص بالحلم أو بالمشروع الذي يحمل في طياته العديد من المثل واألفكار  -

ويعلق مبادئ وشعارات تكون في بعض األحيان "مثالية أو غير واقعية". إن ويالت الحربين 

ن محوها من الضمير العالمي. إذن بدأ التفكير بضرورة العالميتين قد تركت آثارا سيئة ال يمك

حماية العنصر البشري وبدأنا نتقبل فكرة وحدة شعوب العالم بدون تفرقة لناحية الجنس أو 

المناطق أو الدول )إن مقدمة ميثاق منظمة هيئة األمم المتحدة تبدأ بعبارة: نحن شعوب األمم 

لشعوب )التحرر من االستعمار وحق تقرير المصير(، المتحدة..(. وال ننفك ندعو إلى انعتاق ا

وتحررها وترقية مستوى حياتها االقتصادية واالجتماعية. كذلك فإننا نحلم ببناء مجتمع دولي 

يسود فيه السلم واألمن الدوليان و"العدالة الدولية". مجتمع قائم على مبادئ التنمية والتعاون 

 لم.والمساعدة والتكافل فيما بين دول العا

البعد الثاني وهو القانون القائم وفقا للنصوص: في سبيل الوصول إلى الغابات المعلنة  -

وتحقيق األحالم واألفكار، لم ندخر جهدا لتبني النصوص المطلوبة. إن ميثاق منظمة األمم 

المتحدة هو النص المرجعي للقانون الدولي العام المعاصر. فهو يضم مجموعة قواعد تنظم 
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الت ومختلف العالقات في الحياة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نتحدث عن كافة المجا

"مأسسة" المجتمع الدولي وبدأـ تتوالى وتتكاثر النصوص الخاصة بتنظيمه والتي تطال كافة 

قطاعات ومجاالت هذا المجتمع. فكافة المبادئ األساسية للقانون الدولي العام المعاصر أوجدنا 

احترام حرمة  -مساواة الدول السيدة )ضمن المفهوم الجديد للسيادة(،  - لها نصوصا مفصلة:

منع وتحريم الحرب،  -عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول،  -وسالمة أراضي كل دولة، 

نزع السالح، حماية  -محاربة العنصرية والتمييز العنصري،  -التحرر من االستعمار،  -

ي الدولي أصبح شبه كامل من حيث النصوص(، حماية البيئة حقوق اإلنسان )فالقانون اإلنسان

تعريف  -المسؤولية الدولية،  -ضرورات التنمية السريعة والمستدامة،  -والموارد الطبيعية، 

الجريمة الدولية )عدوان، سيطرة، إبادة، تلويث اجو والبحار إلخ...( بالمقابل، فإن كثرة وتعدد 

ظهور قانون دولي متجانس ذي هيكلية سليمة. ويعود ذلك  هذه النصوص والوثائق لم تؤد إلى

 -أوال، إن هذه الكثرة لم تمنع تعارض القواعد القانونية فيما بينها،  -إلى عدة أسباب أهمها: 

ثانيا، إن الدول تتردد، حتى اآلن، في االلتزام الكلي بهذا المنحى الذي يكرس تراجعا واضحا 

ا، فإن هذه اإلجراءات التطبيقية لم تمنع، وبشكل متناسب، وأخير -لفكرة الدولة وسيادتها، 

 خرق هذه النصوص والقواعد. وهذا ما يقودنا إلى البعد الثالث.

البعد الثالث يتمثل في القانون المطبق والقائم فعليا: كما سبق وأشرنا، فإن اإلشكالية  -

هذا القانون يحمل في الكبرى للقانون الدولي العام المعاصر تتأتى من إجراءات تطبيقه. ف

طياته، من خالل تطبيقاته المختلفة أحيانا وانتهاكاته وال عدالته بذور مجتمع دولي على درجة 

معينة من "البدائية". فبالرغم مما تحقق من تقدم في مجال األهداف والنصوص، لم يزل لدينا 

أن الكائن البشري، االنطباع بأن القرن الحادي والعشرين يسجل عودة إلى نقطة اإلطالق. وك

المتأثر "بغرائزه البدائية" ليس له أو ال يريد أن تكون له ذاكرة. وهذا ما يقودنا إلى طرح 

 السؤال حول خصوصية القانون الدولي وإشكالية تطبيقه.

 

 

 


