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لماذا نبحث عن مستقبل النظام الدولي؟
فــــي كل منعطـــف يمـــر بالحيـــاة البشـــرية، وســـواء أكان صراًعـــا أو أزمـــة أو اكتشـــاًفا، 
ـــا مـــن أي نـــوع، بحيـــث يطـــرح التوقـــع األولـــي للعالـــم أنـــه لـــن يصيـــر  أو متغيـــًرا جذرًيّ
بعـــد ذلـــك كمـــا كان مـــن قبـــل؛ فـــإن الســـؤال الـــذي يطرحـــه كل المهتميـــن بالمســـتقبل 
ــن  ــارة عـ ــو عبـ ــام أولًا هـ ــي؟ النظـ ــام الدولـ ــال النظـ ــيكون حـ ــف سـ ــول كيـ ــون حـ يكـ
ـــي تتفاعـــل مـــع بعضهـــا بشـــكل نمطـــي متكـــرر، بحيـــث  ـــرات الت مجموعـــة مـــن المتغي
يمكـــن مراقبتـــه ومالحظتـــه والتعـــرف علـــى مدخالتـــه ومخرجاتـــه. وعندمـــا يكـــون 
»النظـــام« مرتبًطـــا بالـــدول فإنـــه غالبـــا مـــا يتســـم بالفوضويـــة، أي أنـــه نظـــام سياســـي 
دون حكومـــة ودون قواعـــد مســـتقرة وقيـــم راســـخة. وتحـــدث هـــذه الفوضـــى العالميـــة 
ألن كل الـــدول تتصـــرف حســـب مصلحتهـــا الذاتيـــة، وليـــس مـــن منطلقـــات أخالقيـــة. 
وباختصـــار فـــإن الجـــزء األهـــم فـــي تعريـــف أي نظـــام هـــو توزيـــع القـــدرات العســـكرية 
د لعالقـــات الـــدول مـــع  لة لـــه. وهـــو األمـــر المحـــدِّ واالقتصاديـــة بيـــن الوحـــدات المشـــكِّ
بعضهـــا، خاصـــة تلـــك القـــوى الدوليـــة التـــي يتعـــدى تأثيرهـــا حـــدود دولتهـــا إلـــى بقيـــة 
دول العالـــم، وهـــذه تعـــرف باألقطـــاب، ومنهـــا يســـتمد شـــكل النظـــام الكلـــي ويتحـــدد 
ــاب،  ــدد األقطـ ــين أو متعـ ــن متنافسـ ــن أو قطبيـ ــد مهيمـ ــب واحـ ــا إذا كان ذا قطـ مـ
ـــذه األشـــكال  ـــون النظـــرة له ـــات مضـــادة. وتك ـــات وتحالف ـــا تحالف ـــث يســـود بينه بحي
مـــن »النظـــام الدولـــي« علـــى أســـاس مـــن تبيُّـــن أنمـــاط الصـــراع والتعـــاون، ومـــدى 
ـــر  ـــدرة، ومـــدى التأثي ـــرة والن ـــا بالوف ـــا وعالقته ـــادل، ودور التكنولوجي االعتمـــاد المتب

ـــه الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول داخـــل النظـــام.  الـــذي تقـــوم ب

كيف يتغير النظام الدولي؟
سـبق أن ذكرنـا أن السـؤال يُطـرح عـن مسـتقبل النظـام عندمـا يكـون هنـاك منعطـف 
كبيـر مـن ذلـك النـوع الـذي يشـير إلـى فشـل النظـام القائـم عـن القيـام بمهمتـه فـي 
عصرنـا  فـي  ذلـك  توفـر  وقـد  لالسـتمرار.  الـالزم  التـوازن  أو  االسـتقرار  تحقيـق 

مستقبل النظام الدولي والقضايا 
العالمية ٢٠٢٣

ــعـــم ســعــيــد ــنـ املـ ــد  ــبـ عـ د. 

المصـــري  بـالمـركـز  المســـتـشـــارين  مـجـــلـــــــس  ورئـيـــــــس  الـيـــــــوم،  المـصــــــــري  إدارة  مـجـلــــس  رئـيــــس 
للفكر والدراسات االستراتيجية

منعطـــف  كل  فــــي 
البشـــرية،  بالحيـــاة  يمـــر 
ســـواء أكان صراًعـــا أو أزمـــة 
متغيـــًرا  أو  اكتشـــاًفا،  أو 
ـــا مـــن أي نـــوع، تزيـــد  جذرًيّ
العالـــم  بـــأن  الترجيحـــات 
كان  مـــا  علـــى  يبقـــى  لـــن 
يثيـــر  مـــا  وهـــو  عليـــه، 
التســـاؤل بشـــأن مســـتقبل 
فـــي  الدولـــي  النظـــام 
ضـــوء مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن 

تغييـــرات متالحقـــة.  
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مـع تراكـم أزمـات المنـاخ وفيـروس كورونـا واألزمـة الروسـية األوكرانيـة، مصاَحًبـا 
بالثورتيـن الصناعيتيـن الثالثـة والرابعـة. وعندمـا يكـون الحـال كذلـك فـإن التغييـر 
 »Revisionism يبـدأ مـن انطـالق فكـرة »المراجعـة« للنظـام كلـه، و«المراجعـة أو
هـي جـزء أساسـي مـن الفكـر السياسـي الدولـي الـذي ينظـر فـي التغيـرات المختلفة 
لتوازنـات القـوى التـي يمكنهـا أن تغيـر شـكل النظـام إلـى آخـر. القاعـدة هنـا هـي أنه 
ال يوجـد نظـام دولـي يـدوم إال بالقـدر الـذي مكنته »القـوة« المتولدة من ظروف تأتي 
مـن العصـر، ومـن توازناتـه، ومـا جـاء فيه من تكنولوجيا، وقادة. وقبل أكثر من قرنين 
واجهت أوروبا ثورتين متزامنتين مع نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، 
وهمـا: الثـورة الفرنسـية، والثـورة الصناعيـة والتكنولوجيـة. وكانت الثـورة األولى هي 
التي اسـتهدفت عمًدا ومباشـرة تحطيم الهياكل والنظم السياسـية للدول األوروبية، 
عبـر أفكارهـا عـن »الحريـة« و«اإلخـاء« و«المسـاواة؛ وهـي أفكار حملهـا معه »نابليون 
بونابـرت« حينمـا توسـع شـرًقا حتـى وصـل إلـى موسـكو. والثـورة الثانيـة هـي التـي 
أّصلـت عمليـة تغييـر أوروبـا ومـن بعدهـا العالـم اقتصادًيّـا واجتماعًيّـا ثـم سياسـّيًا، 

مـن خـالل اإلصـالح والحداثـة والتقـدم بصفـة عامـة. 

كال الثورتيـــن كانتـــا وراء تكويـــن العالـــم المعاصـــر حتـــى بعـــد أن تمـــت هزيمـــة نابليـــون 
ـــع قـــوى مـــن القـــوى المحافظـــة،  فـــي عـــام ١٨١٥. وفـــي أعقـــاب الهزيمـــة قامـــت أرب
روســـيا والنمســـا وبروســـيا وبريطانيـــا، بعمليـــة إلدارة التغييـــر والحفـــاظ علـــى تـــوازن 
ــة  ــرب العالميـ ــبت الحـ ــى نشـ ــام، حتـ ــة ١٠٠ عـ ــة لقرابـ ــارة األوروبيـ ــي القـ ــوى فـ القـ
األولـــى فـــي عـــام ١٩١٤. وفيمـــا بعـــد أضيفـــت فرنســـا إلـــى القائمـــة، وشـــّكلت 
 Concert of القـــوى الخمـــس، وهـــو مـــا أصبـــح معروًفـــا باســـم »منظومـــة أوروبـــا
ــال  ــرى. كال الثورتيـــن كفـ ــة نشـــوب ثـــورات أخـ ــر ومواجهـ Europe« إلدارة التغييـ
مراجعـــة عميقـــة ألنظمـــة التســـليح والسياســـة والدبلوماســـية الخاصـــة بالنظـــام 
ــوى  ــوازن القـ ــة تـ ــا لمنظومـ ــر، وأّسسـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــالل القـ ــابق خـ ــي السـ الدولـ
وعمليـــات إصـــالح النظـــم السياســـية واالجتماعيـــة، ممـــا مثَّـــل دافًعـــا إلـــى التقـــدم 

غيـــر المســـبوق تاريخيـــا بفعـــل الثـــورة الصناعيـــة األولـــى. 

كيف وصلنا إلى اآلن؟
ـــا بالقـــوة  ـــدور حـــول أوروب ـــذي كان ي ـــم ال ـــع القـــرن العشـــرين، ذهـــب العال مـــع مطل
وعناصرهـــا إلـــى العالـــم الجديـــد حيـــث الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وبفعـــل 
ـــة والروســـية،  ـــة والنمســـاوية المجري ـــات العثماني ـــذي حـــل باإلمبراطوري الوهـــن ال
والضعـــف السياســـي الفرنســـي فـــي جمهوريتـــه الثالثـــة، ووهـــج الوحـــدة األلمانيـــة 
ـــورة البلشـــفية فـــي  ـــا عـــن مـــكان تحـــت الشـــمس، ونشـــوب الث الـــذي يبحـــث أللماني
ــا،  ــم مختلًفـ ــح العالـ ــل، أصبـ ــن قبـ ــرية مـ ــه البشـ ــم تعرفـ ــم لـ ــرة بعالـ ــيا مبشـ روسـ
وعندمـــا يختلـــف العالـــم ال بـــد أن يتغيـــر النظـــام الدولـــي وهـــو مـــا حاولـــه الجميـــع 
ــود  ــي تقـ ــم« لكـ ــة األمـ ــاء »عصبـ ــن خـــالل إنشـ ــي مـ ــة األولـ ــرب العالميـ ــد الحـ بعـ

مســـتقبل  يتشـــكل 
وفـــق  الدولـــي  النظـــام 
أنمـــاط الصـــراع والتعـــاون، 
ومـــدى االعتمـــاد المتبـــادل 
ودور  الـــدول،  بيـــن 
وعالقتهـــا  التكنولوجيـــا 
ومـــدى  والنـــدرة،  بالوفـــرة 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  التأثيـــر 
الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول 

النظـــام.   داخـــل 
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ـــي  ـــة الت ـــة الدولي ـــي. ولكـــن الحال ـــون الدول ـــى القان ـــا عل ـــًدا قائًم ـــا جدي ـــا دولًيّ نظاًم
ســـمحت بتعـــدد األقطـــاب ســـرعان مـــا تبّيـــن عـــدم قدرتهـــا علـــى التوافـــق بعـــد 
ـــا فـــي التعامـــل مـــع  ـــف ذكائه ـــى مـــا وراء المحيـــط، وأدى ضْع ـــكا إل انســـحاب أمري
الـــدول المهزومـــة إلـــى إشـــعال شـــعلة الفاشـــية والنازيـــة فـــي أوروبـــا التـــي حاولـــت 
مراجعـــة النظـــام الدولـــي للمنتصريـــن، ولكـــن النتيجـــة كانـــت كســـاًدا عظيًمـــا 
أعقبتـــه حـــرب عالميـــة ثانيـــة حـــدث أثناءهـــا أكبـــر عمليـــة لمراجعـــة النظـــام 

الدولـــي القائـــم علـــى تعـــدد األقطـــاب. 

وقـــد كان العالـــم هـــذه المـــرة أكثـــر ذكاء فـــي مراجعاتـــه عمـــا حـــدث مـــن قبـــل، 
صحيـــح كان مـــن الطبيعـــي أن يعكـــس النظـــام الدولـــي الجديـــد حالـــة المنتصريـــن 
ــة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  ــليم بالمكانـــة الخاصـ فـــي الحـــرب فـــكان التسـ
واالتحـــاد الســـوفيتي، وقيـــام تنظيـــم دولـــي جديـــد متشـــعب الفـــروع االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وهـــو نظـــام »األمـــم المتحـــدة«، الـــذي ضـــم الـــدول 
المســـتعَمرة ســـابًقا. وفـــي األربعـــة عقـــود التاليـــة للحـــرب بـــدا أن النظـــام الدولـــي 
قابـــل لالســـتقرار القائـــم علـــى »الوفـــاق« أحياًنـــا بيـــن القطبيـــن الرئيســـيين، 
و«الحـــرب البـــاردة« فـــي معظـــم األحيـــان. وكان للنظـــام أزماتـــه الحـــادة أحياًنـــا، 
ولكنـــه بـــات أكثـــر إدراًكا لمخاطـــر الحـــرب النوويـــة، فتوصـــل القطبـــان إلـــى 
ــار  ــة منـــع انتشـ ــه إلـــى اتفاقيـ ــلح، وتوصـــل العالـــم كلـ اتفاقيـــات للحـــد مـــن التسـ
ــن  ــة مـ ــي حالـ ــوفيتي فـ ــاد السـ ــل االتحـ ــرة دخـ ــباب كثيـ ــة. وألسـ ــلحة النوويـ األسـ
الوهـــن السياســـي واالقتصـــادي والتكنولوجـــي خـــالل ســـبعينيات وثمانينيـــات 
القـــرن الماضـــي؛ ممـــا أدى إلـــى انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وســـقوط االتحـــاد 
ــات  ــت الواليـ ــر، كانـ ــب اآلخـ ــى الجانـ ــه. علـ ــع لـ ــو التابـ ــف وارسـ ــوفيتي وحلـ السـ
ـــام ودخلـــت إلـــى أعمـــاق  المتحـــدة األمريكيـــة قـــد تخلصـــت مـــن نتائـــج حـــرب فيتن
الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة. وعملًيّـــا فـــإن النظـــام الدولـــي بـــات نظاًمـــا للقطبيـــة 
األحاديـــة ممثلـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة ومـــن ورائهـــا حلـــف شـــمال األطلســـي 
»الناتـــو« والمعســـكر الغربـــي فـــي عمومـــه، وبـــات علـــى الواليـــات المتحـــدة أن تعيـــد 

تنظيـــم العالـــم وفًقـــا لرؤاهـــا الخاصـــة وهـــو مـــا ســـمي »العولمـــة«. 

ــة  ــة األحاديـ ــمات القطبيـ ــت قسـ ــة )١٩٩٠-٢٠٢٠( كانـ ــود الثالثـ ــدى العقـ ــى مـ وعلـ
والعولمـــة همـــا المحـــددان األساســـيين للنظـــام الدولـــي فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
البـــاردة. ولكـــن العاميـــن األخيريـــن شـــهدا تغيـــرات جوهريـــة فـــي مقدمتهـــا مواجهـــة 
ــًرا مـــن  المعســـكر الغربـــي فـــي عمومـــه والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة قـــدًرا كبيـ
الوهـــن تجســـد فـــي هزيمـــة الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وتراجعهـــا وخروجهـــا مـــن 
الشـــرق األوســـط، فضـــلًا عـــن تقلبهـــا السياســـي الداخلـــي مـــا بيـــن مذاهـــب سياســـية 
متعـــددة، أدت فـــي النهايـــة إلـــى انقســـام وتشـــرذم وعجـــز عـــن التوافـــق المطلـــوب فـــي 
ـــا وفشـــل  ـــا أن انتشـــار جائحـــة كورون ـــي وديمقراطـــي. وثانيه مجتمـــع سياســـي ليبرال

األربعـــة  العقـــود  فـــي 
العالميـــة  للحـــرب  التاليـــة 
قابـــًلا  الدولـــي  النظـــام  بـــدا 
علـــى  القائـــم  لالســـتقرار 
بيـــن  أحـيـانــــــــا  »الوفـــــــــــاق« 
الـرئـيـسـيـيــــــن،   الـقـطـبـيــــــــــن 
فـــي  البـــاردة«  و»الحـــرب 
وبـــــــات  األحـيـــــــــان.  معظـــم 
أكثـــر  الدولـــي  النظـــام 
الحــــرب  لمخاطـــر  إدراًكا 
القطبـــان  فتوصـــل  النوويـــة 
مـــن  للحـــد  اتفاقيـــات  إلـــى 
التســـلح، وتوصل العالم كله 
انتشـــار  منـــع  اتفاقيـــة  إلـــى 

النوويـــة.   األســـلحة 
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الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ومعهـــا المعســـكر الغربـــي فـــي مواجهتهـــا، فضـــلًا عـــن 
أن قيـــادة العالـــم فـــي التعامـــل معهـــا أخـــذ الكثيـــر مـــن ســـمعة القـــوة والتكنولوجيـــا 
األمريكيـــة. وثالثهـــا أن الصيـــن التـــي أخـــذت فـــي االســـتفادة مـــن العولمـــة خـــالل 
العقـــود الثالثـــة الســـابقة صعـــدت مـــع األزمـــة إلـــى مكانـــة القـــوة العظمـــي فـــي النظـــام 
الدولـــي، ومـــن ثـــّم، بـــدأت فـــي دعـــوات لمراجعـــة النظـــام الدولـــي، بحيـــث تقـــوم فيـــه 
شـــراكات جديـــدة تختلـــف عـــن االنفـــراد األمريكـــي. ورابعهـــا أن روســـيا التـــي عانـــت 
كثيـــًرا مـــن المهانـــة خـــالل العقـــود الثالثـــة الســـابقة، عـــادت إلـــى العالـــم مـــرة أخـــرى 
ـــا  تحـــت قيـــادة »فالديميـــر بوتيـــن« لكـــي تراجـــع نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة. عملًيّ
أصبـــح هنـــاك نظـــام جديـــد ثالثـــي األقطـــاب يضـــم الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
ـــى  ـــن وروســـيا، ومـــا بقـــي هـــو كيـــف تجـــري التفاعـــالت والعالقـــات بينهـــم حت والصي

نتحـــدث عـــن نظـــام دولـــي جديـــد؟

فقه المراجعة ٤ فبراير ٢٠٢٢
مـــع بدايـــة األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة بـــدت األزمـــة كمـــا لـــو كانـــت تـــدور فـــي إطـــار 
التنافـــس الروســـي األمريكـــي حـــول عمـــا إذا كان ممكًنـــا ألوكرانيـــا االنضمـــام إلـــى 
حلـــف شـــمال األطلســـي، معبـــًرا عـــن خـــالف يبـــدو مـــن بقايـــا الحـــرب البـــاردة، وكانـــت 
الصيـــن بعيـــدة عـــن هـــذا التوتـــر، ومواقفهـــا شـــاحبة تؤكـــد علـــى رفـــض األحـــالف 
العســـكرية، ولكـــن الواقـــع شـــهد علـــى دور مختلـــف للصيـــن، تمثلـــت البدايـــة فيـــه 
فـــي ٤ فبرايـــر ٢٠٢٢، عندمـــا صـــدر البيـــان الصينـــي الروســـي المشـــترك بعـــد لقـــاء 
الرئيســـيْن »فالديميـــر بوتيـــن« و »شـــي جيـــن بينـــج«، فـــي الـــدورة األولمبيـــة الشـــتوية 
فـــي بكيـــن، البيـــان كان صيحـــة مطالبـــة بمراجعـــة النظـــام الدولـــي الـــذي اســـتقر منـــذ 
نهايـــة الحـــرب البـــاردة، والقائـــم علـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة باعتبارهـــا القـــوة 
ـــاون فـــي  ـــا األمـــن والســـالم والتع ـــي يســـتند إليه ـــم، والت ـــدة فـــي العال العظمـــى الوحي
كوكـــب األرض، وتضمنـــت الوثيقـــة أن »الديمقراطيـــة« تمثـــل قيمـــة إنســـانية عامـــة 
ــتركة  ــا مهمـــة مشـ ــاع عنهـ ــا والدفـ ــازا لبعـــض الـــدول، ويمثـــل إحاللهـ وليســـت امتيـ
ـــبُل إحـــالل  ـــار ُس ـــدى كل شـــعب الحـــق فـــي اختي ـــه. ولكـــن »ل ـــي بأكمل للمجتمـــع الدول
الديمقراطيـــة«، و«ليـــس مـــن حـــق أحـــد ســـوى هـــذا الشـــعب تقييـــم مـــدى ديمقراطيـــة 
دولتـــه«، وأن »محـــاوالت بعـــض الـــدول فـــرض معاييـــر ديمقراطيـــة خاصـــة بهـــا علـــى 
بلـــدان أخـــرى تمثـــل إســـاءة للديمقراطيـــة، وتشـــكل خطـــرا ملموســـا علـــى الســـالم 

ـــن، وتقـــوض النظـــام العالمـــي«. ـــن واإلقليمييْ واالســـتقرار العالمييْ

كانـــت الدعـــوة للتغييـــر تقـــوم علـــى وجـــوب المشـــاركة مـــع دول العالـــم األخـــرى، 
وبالطبـــع القـــوى القائـــدة الجديـــدة التـــي منهـــا روســـيا، والتـــي تـــرى فـــي نفســـها 
ـــا،  ـــُد به ـــوة عســـكرية يُعت ـــا ق ـــار، وإنم ـــذي انه ـــد االتحـــاد الســـوفيتي ال ـــم تع ـــا ل أنه
ليـــس فقـــط بمـــا تمتلكـــه مـــن ترســـانة نوويـــة هائلـــة، وإنمـــا أكثـــر مـــن ذلـــك قـــدرات 
عســـكرية يمكـــن اســـتخدامها بـــاإلرادة السياســـية للدولـــة كمـــا هـــو حـــادث فـــي 

بــدت األزمــة الروســية 
بدايتهــا  فــي  األوكرانيــة 
فــي  تــدور  كانــت  لــو  كمــا 
الروســي  التنافــس  إطــار 
إذا  عمــا  حــول  األمريكــي 
ألوكرانيــا  ممكًنــا  كان 
حلــف  إلــى  االنضمــام 
معبــًرا  األطلســي،  شــمال 
عــن خــالف يبــدو من بقايا 

البــاردة.   الحــرب 
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ســـوريا. ومـــن ناحيتهـــا، تتمتـــع الصيـــن بقـــوة اقتصاديـــة هائلـــة، فضـــال عـــن القـــوة 
العســـكرية، وتمثـــل بذلـــك شـــريكا أساســـيا فـــي الســـوق العالميـــة، ال يمكـــن تجاهلـــه 
أو تجاهـــل مصالحـــه العالميـــة واإلقليميـــة فـــي بحـــر الصيـــن الجنوبـــي. الكلمـــة 
المفتـــاح فـــي البيـــان ومـــا تـــاله مـــن تصريحـــات هـــي ضـــرورة معاملـــة الواليـــات 
ـــدروس فـــي  ـــرام، وليـــس بإعطـــاء ال ـــن - باحت ـــا - روســـيا والصي المتحـــدة ألقرانه

ـــوق االنســـان. ـــة وحق الديمقراطي

ـــا إذا  ـــة عَمّ ـــاك شـــكوك قوي ـــت هن ـــة، كان ـــة الروســـية األوكراني ومـــع تصاعـــد األزم
كانـــت الصيـــن عالمـــة بالنوايـــا الروســـية التـــي قـــررت أن تنقـــل مراجعـــة النظـــام 
الدولـــي مـــن ســـاحة البيانـــات إلـــى أرض الواقـــع بتقييـــد قـــدرات حلـــف شـــمال 
األطلســـي فـــي التوســـع إلـــى أوكرانيـــا. ولكـــن الصيـــن رغـــم توافقهـــا مـــع فكـــرة 
المراجعـــة، فإنهـــا فـــي الواقـــع لـــم يحـــدث لهـــا انهيـــار بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة، 
ـــا مرموقـــا، كمـــا كان لديهـــا طريقهـــا الخـــاص  ـــا وعالمي ـــل حققـــت نمـــوا اقتصادي ب
لتحقيـــق العولمـــة ممثـــال فـــي مبـــادرة »الحـــزام والطريـــق«، فضـــال عـــن دورهـــا فـــي 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وفـــي كونهـــا أصبحـــت أكبـــر شـــريك تجـــاري فـــي العالـــم 
للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وكان ذلـــك فارقـــا مبدئيـــا بيـــن الصيـــن وروســـيا 
فـــي رؤيتهمـــا للمراجعـــة، والمرّجـــح كمـــا ظهـــر مـــن ســـلوكها بعـــد بـــدء األزمـــة أنهـــا 
ـــب روســـيا  ـــى جان ـــا إل ـــا الروســـية رغـــم وقوفه ـــة بالنواي ـــى كامـــل معرف ـــم تكـــن عل ل
فـــي رفـــض توســـع حلـــف شـــمال األطلنطـــي، فإنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه لـــم تكـــن تريـــد 
ألزمـــة الحشـــود الروســـية أن تمتـــد لكـــي تكـــون أزمـــة عالميـــة فـــي وقـــت يحتـــاج 
ــة، وليـــس  ــة ملحـ ــة أزمـــات عالميـ ــاون لمواجهـ ــم إلـــى مزيـــد مـــن التعـ ــه العالـ فيـ
مزيـــدا مـــن الشـــقاق. هنـــا بـــدأت المفارقـــة بيـــن روســـيا والصيـــن، فاألخيـــرة كقـــوة 
اقتصاديـــة عالميـــة لديهـــا أكثـــر األعـــداد مـــن بنـــي البشـــر، وترغـــب فـــي عالـــم 

ـــاق.  ـــاون والوف مســـتقر يســـوده التع

جـــاء موقـــف الصيـــن باالمتنـــاع عـــن التصويـــت فـــي جلســـة مجلـــس األمـــن 
الُمخصصـــة لبحـــث »األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة« فـــي شـــهر مـــارس ٢٠٢٢، 
مفاجئـــا لكثيريـــن، ولكنـــه فـــي الواقـــع معبـــر بشـــكل دقيـــق عـــن وجهـــة النظـــر الصينية 
التـــي أوضـــح »وانـــج يـــي« وزيـــر خارجيـــة الصيـــن أنهـــا تتســـق مـــع مبـــادئ الموقـــف 
الصينـــي فـــي السياســـة الخارجيـــة، وأولهـــا احتـــرام ســـيادة ووحـــدة وســـالمة 
أراضـــي جميـــع الـــدول، وهـــو مـــا ينطبـــق أيًضـــا علـــى القضيـــة األوكرانيـــة، وثانيهـــا 
تأييـــد الصيـــن لمفهـــوم األمـــن المشـــترك والشـــامل والتعاونـــي والُمســـتَدام، والـــذي 
ـــن، وثالثهـــا أن  ـــى حســـاب اإلضـــرار بأمـــن اآلخري ـــا عل ـــة آتي ال يجعـــل أمـــن أي دول
الصيـــن »تتابـــع تطـــورات القضيـــة األوكرانيـــة، والوضـــع الحالـــي هـــو شـــيء ال تريـــد 
للصيـــن أن تـــراه«. هنـــا يصبـــح للقضيـــة جوانبهـــا اإلنســـانية التـــي تدعـــو األطـــراف 

ـــة عـــن الســـيطرة. ـــع خـــروج األزم لمن

األزمـــة  تصاعـــد  مـــع 
األوكـرانـيــــــــة،  الـروســـيـــــــــة 
كانـــت هنـــاك شـــكوك قويـــة 
ـــا إذا كانـــت الصيـــن على  عَمّ
الروســـية  بالنوايـــا  علـــم 
تنقـــل  أن  قـــررت  التـــي 
مراجعـــة النظـــام الدولـــي 
مـــن ســـاحة البيانـــات إلـــى 
بتقييـــد  الواقـــع  أرض 
شـــمال  حلـــف  قـــدرات 
التوســـع  فـــي  األطلســـي 

أوكرانيـــا.   إلـــى 
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قضايا عالم ثالثي األقطاب ٢٠٢٣ 

ـــج بينمـــا  ـــى مقاييـــس مكعـــب مـــن الثل ـــى اإلنســـان الكفيـــف أن يحصـــل عل يصعـــب عل

يـــذوب بيـــن أصابعـــه. وهكـــذا يكـــون موقـــف المحلليـــن إزاء الموقـــف الراهـــن فـــي 

النظـــام الدولـــي، حيـــث تجـــري المحاولـــة بينمـــا النظـــام يعانـــي مـــن عـــدم االســـتقرار 

ـــث إن  ـــص؛ حي ـــاج بعـــض التلخي ـــر يحت ـــا. األم ـــد القضاي ـــاس وتحدي ـــح القي ـــذي يتي ال

هنـــاك ثـــالث قـــوى رئيســـة فـــي النظـــام، وبينمـــا يوجـــد تناقـــض حـــاد بيـــن قوتيـــن 

-روســـيا والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة- فإنـــه ينحـــو إلـــى تآلـــف يقـــوم علـــى مراجعـــة 

ـــى »تعـــاون تنافســـي«  ـــه يقـــوم عل ـــي بيـــن روســـيا والصيـــن، ولكن قواعـــد النظـــام الدول

فـــي التعامـــل مـــع قضايـــا العولمـــة والمؤسســـات الدوليـــة التـــي تديرهـــا الواليـــات 

المتحـــدة األمريكيـــة والصيـــن. وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة المركبـــة مـــن القطبيـــة 

الثالثيـــة فإنـــه مـــن الممكـــن تحديـــد القضايـــا الدوليـــة التـــي تشـــغل العالـــم خـــالل 

عـــام ٢٠٢٣ فيمـــا يلـــي: 

أولـى القضايـا هـي أن األزمـة الروسـية األوكرانيـة سـوف تسـتمر اسـتناًدا إلـى أن 

سـقوف المطالـب األوكرانيـة والغربيـة أعلـى بكثيـر مـن قدرة روسـيا على االسـتجابة 

لهـا، خاصـة أن روسـيا ال تـزال تحتـل ١٥٪ مـن األراضـي فـي أوكرانيـا، وأنهـا نجحت 

خـالل عـام ٢٠٢٢ فـي مواجهـة العقوبـات االقتصاديـة الدوليـة. وثانيهـا أنـه رغـم 

وضـوح هـذه الحقيقـة، فـإن هنـاك تراجًعا في قيمة الدولة العظمي بالنسـبة لروسـيا 

بسـبب هزيمتهـا العسـكرية فـي عـدد مـن الواقـع، فضـلًا عـن تأثيرهـا االقتصـادي 

المتواضـع علـى السـاحة العالميـة. وهنـا فـإن روسـيا قـد تضطـر إلـى التراجـع عـن 

البقـاء العسـكري فـي سـوريا. وثالثهـا أن الصيـن علـى األرجـح سـوف تكـون هـي 

الفائـز األكبـر فـي هـذه المرحلـة مـن المراجعـة؛ حيـث إنـه سـوف تسـتقر بعدهـا 

حقيقـة كونهـا باتـت قـوة عظمـى تتقاسـم المكانـة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة. 

ورابعهـا أن العولمـة األمريكيـة سـوف تبـدأ أولـى خطـوات تراجعهـا علـى السـاحة 

العالميـة إلـى الداخـل األمريكـي مـع السـعي فـي الخـارج إلـى حالـة مـن التوافـق مـع 

الصيـن للتعامـل مـع قضايـا العولمـة، مـن التجارة إلـى المناخ إلى الترتيبـات العالمية 

الماليـة والنقديـة. وخامسـها مـع اسـتمرار الحـرب فـإن ضغـوط التباطـؤ والتضخـم 

فـي النظـام االقتصـادي العالمـي سـوف تكـون مؤلمـة للعالـم كلـه. 

أن  المرّجـــح  مـــن 
تبـــدأ العولمـــة األمريكيـــة 
تراجعهـــا  خطـــوات  أولـــى 
العالميـــة  الســـاحة  علـــى 
الداخـــل،  علـــى  للتركيـــز 
حالـــة  إلـــى  الســـعي  مـــع 
مـــع  التوافـــق  مـــن 
مـــع  للتعامـــل  الصيـــن 
مـــن  العولمـــة،  قضايـــا 
المنـــاخ  إلـــى  التجـــارة 
إلـــى الترتيبـــات العالميـــة 

والنقديـــة.   الماليـــة 


