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عدة �أ�ضباب تعزز فر�ضية هناك 

�النزالق نحو مزيد من 

�لفو�ضى على �لم�ضتوى �لدولي، لكن �ل�ضبب 

�لرئي�ضي يكمن في عدم تو�فر �ضمانات

قانونية ت�ضبط �إيقاع م�ضار منظومة �لعالقات 

�لدولية، وخ�ضو�ضًا �أن هيئة �الأمم �لمتحدة 

)مجل�س �الأمن( كانت �ضابقًا هي �لتي تقوم 

بمهمة �لو�ضيط �لذي يوؤدي دور �ل�ضامن 

لتو�زن �لم�ضالح �ضو�ء في حقبة �لحرب 

�لباردة )�لثنائية �لقطبية(، �أو في حقبة �نهيار 

د �لواليات �لمتحدة 
ّ
�لمعادلة �لدولية وتفر

باتخاذ �لقر�ر�ت من دون عودة �إلى �لمرجعية 

�الأممية.

�الآن لم تعد تلك �لفترة �النتقالية قائمة. 

فالعالم تجاوز مرحلة �ال�ضتقطاب �لثنائي، 

وبات هناك �ضعوبة في �إعادة عقارب �ل�ضاعة 

�إلى �لور�ء، كما �أنه تجاوز حقبة �لقطب �لو�حد 

�لذي ��ضتفاد من مرحلة �نهيار �لحرب �لباردة، 

ولم ينجح في �لمحافظة على �إد�رة منظومة 

�ل�ضلم �لبارد. وب�ضبب ت�ضارع وتيرة �النتقال 

من حقبة �إلى �أُخرى كان من �لمنطقي �أن 

يدخل �لعالم في لحظة فو�ضى تحتاج �إلى 

وقت كي تتو�ضح معالمها �ل�ضيا�ضية على 

�أر�س �لو�قع.

نوع من �لغمو�س �الأيديولوجي بات 

ي�ضيطر على هوية �لنز�عات. وهناك جانب من 

تد�خل �لم�ضالح �أخذ يفر�س �ضروطه �لميد�نية 

على �لقوى �لكبرى، �الأمر �لذي �ضاهم في 

تكوين ��ضتر�تيجيات متقلبة في مو�قفها 

ومو�قعها، تمظهرت موؤخر�ً في �ختالف قر�ءة 

دول �التحاد �الأوروبي لالتفاق �لنووي عن 

مو�قف �لواليات �لمتحدة.

هناك جملة �أ�ضباب �أدت دور�ً في دفع 

�لمنظومة �لدولية �إلى �للون �لرمادي �لذي 

وليد نويه�ض*

فو�ضى مرحلة التعددية القطبية

هل ت�ضاهم مرحلة تعددية �الأقطاب في جرجرة �لعالم �إلى فو�ضى دولية؟ هذ� �حتمال 

مو�جهات  �إلى  توؤدي  قد  تجاذب  فترة  في  �لكبرى  �لدول  تدخل  �أن  ُيرّجح  بل  و�رد، 

�إقليمية تزعزع ما تبّقى من ��ضتقر�ر في منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط.

* �ضحافي وكاتب لبناني في �ل�ضوؤون �لدولية.



011

بالقدرة على �لتحايل على �لقو�نين �أو �لتالعب 

بمو�زين �لعد�لة. هذ� هو بال�ضبط �لقانون 

�لطبيعي �لذي ال يحترم �لحد �الأدنى من 

�لحقوق �لتي يجب �أن ي�ضبطها �لقانون 

�لمدني �ل�ضيا�ضي.

ن ينظر �إلى �لم�ضهد �لدولي يالحظ هذه 
َ
م

�ل�ضورة �لرمادية:

�لواليات �لمتحدة �أخذت تتر�جع بعد �أن 

فقدت كثير�ً من �عتبار�تها �لخا�ضة، ولم تعد 

تمتلك تلك �لقدر�ت �لتي كانت تعطيها �ضابقًا 

لها �لقيام بدورها في 
ّ
تلك �لموؤهالت �لتي تخو

�ضوغ �ل�ضيا�ضات �لدولية.

رو�ضيا �التحادية �لتي نجحت في �لنهو�س 

من تحت �أنقا�س �التحاد �ل�ضوفياتي �ضرعت 

ت�ضتعيد دورها �ل�ضابق متحررة من تلك 

�ل�ضمانات و�لقيود �الأيديولوجية �لتي كانت 

تلتزم بها في حقبة �لحرب �لباردة.

ا منظومة �التحاد �الأوروبي �لتي حاولت 
ّ
�أم

�أن توؤدي دور �لبديل �لمفتر�س النك�ضار 

معادلة تو�زن �لقوة في ت�ضعينيات �لقرن 

�لما�ضي، فباتت مهددة باالنفر�ط بعد �أن 

ف�ضلت في تكوين �ضورة معقولة توّفر 

�الطمئنان للقوى �ل�ضاعدة في �لعالم �لثالث.

�أمام هذه �لفو�ضى �لدولية �لثالثية 

�الأبعاد، باتت �الحتماالت مفتوحة على مزيد 

من �لحروب �الإقليمية وعدم �ال�ضتقر�ر. 

فالفو�ضى تبد�أ بغياب �لقانون، وعدم �حتر�م 

قر�ر�ت �لمرجعية �لدولية، و�لمبالغة في 

�العتماد على �لقوة، و�الإفر�ط في �للجوء �إلى 

حق �لنق�س )�لفيتو( و��ضتخد�م �لمو�ثيق �لتي 

تجيز �المتناع من �لقبول بالحد �لمعقول 

لتو�زن �لم�ضالح، وذلك الأهد�ف وغايات 

توؤذي �الأطر�ف �الأُخرى.

�لفو�ضى د�ئمًا تبد�أ من �الأعلى )�لفوق(، ثم 

بات ي�ضيطر على توجهات �لقوى �لكبرى في 

هيئة �الأمم �لمتحدة �لتي تاأ�ض�ضت في �ضوء 

نتائج �لحرب �لعالمية �لثانية. فالحرب 

�ل�ضاخنة �ضاهمت في توليد �لحرب �لباردة، 

وبات �ضر�ع �لدول يخ�ضع لتفاهمات �أحيانًا، 

و�أحيانًا �أُخرى لتو�زنات يتم �لتفاو�س �أو 

�لتو�جه ب�ضاأنها في �لم�ضاحات �لممتدة في 

دول �لعالم �لثالث.

�الآن، غابت تلك �ل�ضورة عن و�جهة �أو 

�أروقة �الأمم �لمتحدة، ولم تعد �لقوى �لكبرى 

تكترث كثير�ً لقر�ر�ت تلك �لمرجعية �لدولية. 

وعدم �الهتمام بوظيفة تلك �لهيئة يعني 

�ضيا�ضيًا تر�جع دورها، وتر�جع دورها يعني 

�أـيديولوجيًا عدم �لحاجة �إليها، وعدم �لحاجة 

�إليها يعني ميد�نيًا �النزالق نحو مزيد من 

�لفو�ضى بهدف �إعادة تاأ�ضي�س منظومة 

عالقات بديلة ت�ضتنبط قو�نينها من �ضاحات 

�ل�ضر�ع.

ماذ� يعني هذ� �الحتمال؟ باخت�ضار �إنه 

بد�ية �رتد�د من طور حكم �لقانون �إلى طور 

�لعودة �إلى حكم �لطبيعة �أو �لالقانون مثلما 

�أ�ضار مر�ر�ً توما�س هوبز في فل�ضفته.

قانون �لطبيعة هو قانون �لتوح�س وحرب 

�لجميع على �لجميع و�ضد �لجميع، ب�ضبب 

�نعد�م �لم�ضوؤولية وعدم وجود مرجعية عليا 

ت�ضبط �نجر�ر �لنا�س نحو �لدفاع عن 

م�ضالحهم من دون �ضو�بط �ضيا�ضية مدنية 

تهّذب �لطموحات، وت�ضعها في �إطار يحترم 

تو�زن �لم�ضالح. وهذ� ما بد�أ يتمظهر �الآن في 

لوحة قر�ر�ت �الأمم �لمتحدة. فالقر�ر�ت كثيرة، 

لكنها في مجموعها تخ�ضع ال�ضتثناء�ت تمنع 

على �لقوى �لمعنية بها تنفيذها. وعدم �لتنفيذ 

يعني ترك �الأمور مفتوحة �أمام �لطرف �الأقوى 

على �الأر�س، �أو ل�ضاحب �لقوة �لذي يتمتع 
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في موقع يعطيها ذ�ك �لغطاء �ل�ضرعي لت�ضفية 

�أقلية معينة، و�قتالع �لم�ضلمين �لروهينغا من 

بلدهم بذريعة مكافحة �الإرهاب من دون 

�كتر�ث لوجود حقوق مدنية وعد�لة �إن�ضانية.

يمكن �إ�ضافة ع�ضر�ت �الأمثلة �لتي توؤكد 

غياب �لمرجعية �لدولية، و�ل�ضعف �لذي 

تعانيه قر�ر�تها، ف�ضاًل عن عدم قدرة �لقوى 

�لمت�ضررة �أو �لمعنية بها على �ال�ضتفادة منها. 

كذلك �أعطى بع�س تلك �لقر�ر�ت فر�ضة للتهرب 

من عدم تنفيذها بذريعة �أنها غير �ضادرة عن 

�لف�ضل �ل�ضابع. وحين تكون �لقر�ر�ت ال ُتلزم 

�لقوة �لقاهرة على �لقبول بها، فاإنها تتحول 

قانونيًا �إلى مجرد بيانات �ضحافية توؤ�ضر �إلى 

�لو�قعة من دون �أن يكون للقوى �ل�ضامنة حق 

�لتدخل لتعديلها �أو تطبيقها.

هذ� يمكن ر�ضده بدء�ً من ''�لـ'' �لتعريف في 

�لقر�ر 242 �لذي �ضدر في �ضنة 1967 تحت 

�لف�ضل �ل�ضاد�س )غير ملزم(، �الأمر �لذي �أعطى 

�إ�ضر�ئيل ذريعة للتحايل و�لمماطلة و�لتهرب 

من �لم�ضوؤولية �لتنفيذية حتى �أ�ضبحت �ل�ضفة 

�لغربية و�لقد�س تابعة لالحتالل... و�ضواًل �إلى 

�إقد�م �أميركا على تقوي�س �لعر�ق وتحطيمه 

في حرب 2003 من دون �إذن يبرره �لقانون 

�لدولي، �أو �نتباه الحتمال حدوث تد�عيات ال 

تز�ل �لمنطقة �لعربية ودول �لجو�ر تدفع ثمن 

نتائجها.

ربما تكون هذه �الأفعال كلها مق�ضودة، 

ي حاجات ��ضتر�تيجية دولية تريد 
ّ
فهي تلب

تقوي�س دول ''�ل�ضرق �الأو�ضط'' ودفعها �إلى 

�لتال�ضي و�لغياب عن �ل�ضاحة �الإقليمية. وقد 

تكون �لم�ضاألة �ل�ضورية هي �لمثال �لعياني 

لتلك �ل�ضيا�ضة، �إاّل �إن �لنتيجة �لعامة لجميع 

�لتد�عيات �ضتكون �ن�ضطار �لدول �إلى �ضظايا 

�أهلية تعيد ت�ضكيل قانون �لغابة )�لطبيعة(، 

تاأخذ بالهبوط �إلى �الأدنى فاالأدنى، و�ضواًل 

�إلى قانون �لطبيعة )�ضريعة �لغاب( �لذي حّذر 

�لفال�ضفة من �لعودة �إليه، الأنه ي�ضجع على 

�ضيا�ضة �لحرب �لد�ئمة.

عدم �حتر�م �لقوى �لكبرى للمرجعية 

�لدولية يعني عمليًا دفع مختلف �الأطر�ف �إلى 

تجاوز �ل�ضقف �لقانوني �ل�ضامن لتو�زن 

�لم�ضالح، و�النخر�ط �لد�ئم في حروب عبثية 

ال ت�ضتقر �إاّل بعد تغيير �لخر�ئط �لديموغر�فية 

وت�ضكيل ر�ضومات )لوحات( تخ�ضع �ألو�نها 

لمنطق قانون �لقوة �لغا�ضمة.

مثاًل حين يطيح �لرئي�س �الأميركي دونالد 

تر�مب بقر�ر�ت �الأمم �لمتحدة، وال يحترم تلك 

�العتبار�ت �لمت�ضلة بم�ضير مدينة �لقد�س 

وهويتها، وال يعطي �الهتمام لتلك �لتحذير�ت 

�لتي �ضدرت عن عو��ضم �التحاد �الأوروبي 

و�لدول �لعربية و�الإ�ضالمية، ت�ضبح �لمرجعية 

�لدولية ال قيمة �ضيا�ضية لها، �الأمر �لذي يعطي 

�الأطر�ف �الأُخرى فر�ضة لل�ضير في �تجاه �آليات 

�لمنطق �لذي ي�ضمح لها بالتفرد وعدم �لقبول 

بمبد�أ تو�زن �لم�ضالح.

وحين ت�ضتخدم و��ضنطن مجل�س �الأمن 

لتعطيل قر�ر�ت تدين �لعدو�ن �الإ�ضر�ئيلي على 

د 
ّ
غزة، وتمنع �لدول من �الحتجاج على تعم

قتل متظاهرين بمنا�ضبة م�ضيرة �لعودة، 

ت�ضبح �لمرجعية �لدولية مجرد غطاء للتهرب 

من �لم�ضوؤولية �لقانونية و�ضمان حقوق 

�ل�ضعفاء في معادلة مو�زين �لقوى.

و�أي�ضًا حين يطيح �لرئي�س �لرو�ضي 

فالديمير بوتين بالند�ء�ت �لدولية، وي�ضتخدم 

حق �لفيتو )12 مرة( لتعطيل قر�ر�ت مجل�س 

�الأمن ب�ضاأن �الأزمة �ل�ضورية، ت�ضبح �لطريق 

مفتوحة �أمام �ضيا�ضة �الأر�س �لمحروقة.

حتى �لدول �ل�ضغيرة )بورما مثاًل( ت�ضبح 
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نة في ترتيب �قت�ضاد�ت 
ّ
�لميد�نية، وتلك �لعي

�لدول �لتي ذكرها تقرير م�ضرف HSBC �لذي 

�ضدر في نهاية �ضنة 2010، و�أ�ضار �إلى تلك 

�لتحوالت �لجارية بناء على توقعات ��ضتندت 

�إلى ت�ضور�ت رقمية )ح�ضابات، ون�ضبة �لنمو 

ح �أن 
ّ

�ل�ضكاني، وتطور �لقوى �لعاملة(، يرج

ترت�ضم معالمها في �لن�ضف �الأول من �لقرن 

�لجاري.

ماذ� يقول �لتقرير عن م�ضار �لمتغير�ت؟

نات 
ّ
��ضتند �لتقرير �إلى �إح�ضاء�ت وعي

ومقارنات �متدت بين �ضنَتي 1970 و2010 

ليبني توقعاته ل�ضنة 2050. فالغرب عامة، 

وبح�ضب قر�ء�ت �الأرقام، �ضيبقى في �لموقع 

�الأول بفارق ن�ضبي ب�ضيط، بينما �ضيتقدم 

�ل�ضرق خطو�ت نوعية ترفع �ل�ضين �إلى �لمكان 

�الأول، و�لهند �إلى �لمرتبة �لثالثة. و�ضتتقدم 

دول �لجنوب وت�ضرع في مناف�ضة �ل�ضمال، �إذ 

�ضتحتل �لبر�زيل �لمركز �ل�ضابع و�لمك�ضيك 

�لثامن وفرن�ضا �لتا�ضع وكند� �لعا�ضر، و�ضتاأخذ 

تركيا �لموقع �لحادي ع�ضر، وتاأتي بعدها 

�إيطاليا وكوريا �لجنوبية و�إ�ضبانيا ورو�ضيا.

خالل 40 عامًا قفزت �ل�ضين من �لمرتبة 

18 �إلى �لثالثة، و�نتقلت �لهند من �لمرتبة 16 

�إلى �لموقع �لثامن في �لقائمة. وبناء على 

نات �لعقود �الأربعة �لما�ضية، فاإن تقرير 
ّ
عي

HSBC يبني توقعاته ل�ضورة �الأر�س 
�القت�ضادية في �ضنة 2050 )بعد 40 عامًا(، 

وهي لن تكون م�ضابهة لقائمة توزيع �لدول 

في �ضنة 2010. و�ضتكون في �ضد�رة مجموعة 

�لثالثين 12 دولة من قارة �آ�ضيا، و8 دول من 

�أوروبا، و5 دول من �أميركا �لجنوبية، بينما 

�ضتتر�جع �لواليات �لمتحدة �إلى �لموقع �لثاني 

لتحتل �ل�ضين مقعدها �الأول.

 هذ� �لتوقع، فاإن �لعالم �ضيكون 
ّ
�إذ� �ضح

وتدفع �لنا�س دفعًا �إلى �لخروج على �لطاعة 

وعدم �لقبول باالأمر �لو�قع ومحاولة تغييره 

مجدد�ً... �الأمر �لذي ي�ضجع على �ال�ضتمر�ر في 

�ضيا�ضة �لحرب �لد�ئمة.

تبد�أ �لحرب عندما ت�ضبح �لمرجعية 

�لدولية ال وظيفة قانونية لها �ضوى �إ�ضد�ر 

�لبيانات من دون قدرة على �لتو�ضل �إلى 

�ضيغة قر�ر ملزم، وهو ما يوؤدي �إلى �لتر�جع 

ثم �لتر�جع �إلى �أن تفقد �لدول حاجتها �إليها. 

وحين تفقد �الأمم �لمتحدة موقعها وتخ�ضر 

دورها، تخرج �للعبة �لدولية عن قو�عدها 

�ل�ضيا�ضية، وتنزلق �لقوى �لكبرى في �تجاه 

�عتماد منطق �لقوة �لغا�ضمة لتعديل �لمو�زين 

وك�ضر �لحقوق وتحطيم �لعد�لة. وحين تعجز 

�ل�ضعوب �لتي تطالب بالحرية و�لم�ضاو�ة 

وتد�ول �ل�ضلطة عن نيلها �أو ك�ضبها في �إطار 

�لقانون �لمدني، ي�ضبح �لخروج على �ل�ضيا�ضة 

و�للجوء �إلى �لعنف هما �لقانون �لطبيعي 

�لبديل �لذي ت�ضطر �إلى �عتماده خوفًا من 

�النزالق �إلى �الأ�ضو�أ.

هذ� هو �لحا�ضل �لعام �لذي و�ضلت �إليه 

�ضعوب �لمنطقة منذ �ضنة 1991 عندما 

�عتمدت �لدول على قوة خارجية الإعادة �إنتاج 

مو�زين �لقوى في �إطار لحظة �نهيار �لحرب 

ر �لواليات �لمتحدة في 
ّ
�لباردة، وتنم

�ضيا�ضاتها �لدولية.

�الآن �ختلف �لو�ضع، فالواليات �لمتحدة 

�لتي تر�جعت ح�ضتها �الإنتاجية في �القت�ضاد 

�لعالمي من 48% في مطلع خ�ضمينيات �لقرن 

�لما�ضي �إلى 18% في مطلع �لقرن �لجاري، لم 

تعد قادرة على �لقيام بمهماتها �لخا�ضة 

و�لخروج على �الإجماع �لدولي.

�إن تر�جع �لواليات �لمتحدة من موقع 

�ل�ضد�رة �ل�ضيا�ضية له عالقة بمو�زين �لقوى 
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يعاني �الآن �إرها�ضات �لتخبط �ل�ضيا�ضي ب�ضبب 

�ضرعة وتيرة �لمتغير�ت في �أقل من ثالثة 

عقود، يحتاج �إلى فترة زمنية كي ي�ضتقر على 

�ضورة �أخذت تت�ضكل معالمها، لكنها كما يبدو 

�ضتكون مغايرة عن تلك �لتي تبلورت هويتها 

بعد تال�ضي حقبة �لثنائية و�الأحادية.

�ضتكون �لمنطقة �لعربية، ومحيطها 

�الأفرو ــ �آ�ضيوي، في طليعة �الأقاليم �لتي 

�ضتتعر�س لمزيد من �الهتز�ز كونها تقع في 

و�ضط منطقة �لتجاذب �لقطبي �لذي بد�أ يت�ضكل 

على قاعدة تعددية �الختيار�ت �ل�ضيا�ضية. 

ح �أن 
ّ

وب�ضبب غمو�س �ل�ضورة �لبديلة يرج

ت�ضتمر حال �لفو�ضى �النتقالية �إلى �أن يتبلور 

�لنموذج �لدولي �لذي لم يعد يتمتع بمرجعية 

قانونية �ضيا�ضية مدنية.

ال �ضك في �أن تعدد �لنماذج �أف�ضل من 

�لثنائية و�الأحادية، لكنه في �لنهاية �الأكثر 

�ضعوبة، الأن �ل�ضلطات �لعربية �لمتاأزمة في 

كياناتها و�أبنيتها �ضتكون في طليعة �لدول 

�لقابلة للت�ضدع و�النهيار. وما �ضاهدناه 

ون�ضاهده من تفكك �ضيا�ضي ــ �أهلي على �متد�د 

�لم�ضاحات �لعربية من �لمحيط �إلى �لخليج 

ا �لنهاية فلن تكون 
ّ
لي�س �ضوى بد�ية، �أم

و��ضحة قبل �أن ترت�ضم �ضورة �لمثال 

)�لنموذج( �لذي خرج من �لقمقم ويحتاج �إلى 

حا�ضنة دولية لم تعد موجودة كما كان �الأمر 

في مرحلة �لحرب �لباردة �لتي تجاوزها 

�لزمن منذ ثالثة عقود. فالتعددية �الآن في 

خطو�تها �لتمهيدية )�لتاأ�ضي�ضية(، وهي في 

ح �أن تاأخذ مد�ها �لزمني قبل 
ّ

حال فو�ضى يرج

�أن ت�ضتقر على ن�ضق معقول يعك�س فعليًا تلك 

�ل�ضورة �لمتبادلة بين و�قع متاأزم و�ضلطة 

تكّثف ما تفرزه �لتناق�ضات من متغير�ت 

و�قعية تتمظهر في كثير من �لمحطات 

�أمام متغير�ت �ضتنعك�س على خطوط �لتجارة 

�لدولية وحقول �ال�ضتثمار وتقا�ضم �لدول 

لمناطق �لنفوذ و�لتناف�س على �لتحكم في 

�لقر�ر �لدولي، �الأمر �لذي �ضيكون له تاأثيره في 

مو�زين �لقوى ودور �لدول �ل�ضاعدة في �إعادة 

هيكلة �ضورة �الأر�س �ل�ضيا�ضية.

ال �ضك في �أن هناك متغير�ت، لكن �ضورة 

�لبديل لن تتو�ضح، وهو ما �ضيدفع عالقات 

�لدول �إلى مزيد من �لتاأزم، وعدم �العتر�ف 

بقوة �الآخر، ورف�س �لقبول بالحّد �لمعقول 

لتو�زن �لم�ضالح وما تنتجه �الأمم �لمتحدة من 

قر�ر�ت �أو بيانات.

نحن نمر �الآن بمرحلة رمادية تتحكم فيها 

كها �لدول من خارج �إطار 
ّ
�ضيا�ضات تحر

�لمرجعية �لدولية... وهذ� يعني ترجيح 

�لفو�ضى على �ال�ضتقر�ر، و�لخروج من �لقانون 

�لمدني �إلى �لطبيعي �لذي ت�ضوده عادة 

مرجعيات قطبية وتعدديات في �الأمزجة 

و�الأهو�ء. فالقانون في هذه �لمحطة لي�س 

للقوة فقط، بل للفو�ضى �أي�ضًا. و�لم�ضاهد �لتي 

نر�ها يوميًا في بورما و�لعر�ق و�ضورية وليبيا 

وفل�ضطين وغيرها هي �لدليل على غياب 

مرجعية قاب�ضة، ونمو قوى تبحث عن دور في 

معادلة دولية ال تز�ل في طور �ضوغ هوية 

تحتاج �إلى فترة طويلة من �لفو�ضى كي 

ت�ضتقر على عنو�ن و��ضح �لمعالم.

في هذه �لحال ت�ضبح �ل�ضلطة، ب�ضفتها 

�لتكثيف �ل�ضيا�ضي لتناق�ضات �لو�قع، هي 

�لطرف �الأكثر ��ضتعد�د�ً لالنهيار حين تبلغ 

ح �أن تتو��ضل 
ّ

�الأزمة طور �النفجار. لذلك يرج

عمليات �لتفكك في �الأقاليم �لتي تفتقر �إلى 

�إمكانات �لتكيف مع �لتحوالت �لدولية وما 

تفرزه من �نق�ضامات قطبية بد�أت تنتقل من 

مرحلة �الأحادية �إلى �لتعددية. فالعالم �لذي 
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هناك مرحلة �نتقالية تحتاج �إليها، كما 

يبدو، �لدول �لكبرى كي تتمكن من ��ضتعادة 

وظيفتها، وذلك من �ضمن �ضروط �أخذت تر�ضم 

�ضورتها مجموعة قوى تتناف�س على �أخذ 

�لمبادرة في ظل غياب �لقانون �لمدني 

و�لمحكمة �لدولية وعدم وجود �إطار �ضيا�ضي ــ 

د�ضتوري للمحا�ضبة. وهذه �لمرحلة �النتقالية 

ال يمكن تحديد فترتها �لزمنية قبل �أن تتو�ضح 

معالم �لطريق وهويته �الأيديولوجية 

و�لجيو�ضيا�ضية من �ل�ضين �إلى �أوروبا. 

باأ�ضكال عنفية ال �ضابط لها ب�ضبب غياب 

�ل�ضلطة �لعليا و�ضمور دور �الأمم �لمتحدة 

وقر�ر�تها، معطوفة على فر�غ د�ضتوري يعطل 

�إمكانات �لمر�قبة و�حتماالت �لمحا�ضبة.

�لمرجعية �لدولية على �لرغم من �ضلبياتها 

و�نحياز�تها، تبقى �أف�ضل من ��ضمحالل 

وظيفتها �لقانونية �لمدنية وما تنتجه من 

�نق�ضامات تدفع بالعالقات �إلى طور متدنٍّ من 

�النحطاط �ل�ضيا�ضي �لمرتكز على جزئيات هي 

�أقرب �إلى حال ''�لتوح�س'' �لطبيعي في روؤية 

�الإن�ضان �إلى �الآخر.
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