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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 رؤى حول االستقرار العالمي )اإلستراتيجي، االقتصادي، التنموي(

 م9/5/4102

 مقدمة
هذا العنوان ناقص، كان ينبغي أن يشمل العامل الديني والثقافي أي الحضاري، ألن 
 االستقرار العالمي المنشود ال يمكن أن يتحقق ما لم توجد معادلة للتعايش بين الحضارات،

 والمكون المهم لها األديان.
كوكب األرض يشهد اآلن عوامل توحيد كثيرة: ثورة االتصاالت والمعلومات وآلياتها 
كاإلنترنت والفضائيات ووسائل المواصالت أتاحت للعالم وسائل اتصال وتواصل خلقت على 

لتي مكنت هذه الوحدة ا واحد. عالمي   الصعيد االقتصادي العولمة والتي بموجبها نشأ سوق  
عوامل توحيد أخرى كالفضاء المشترك، والمحيطات والبحار  تعززهامنها التكنلوجيا 

هذه العوامل التكنلوجية، واالقتصادية، والطبيعية، وهي عوامل توحيدية  المشتركة، والمناخ.
 .تتطلب وجود حوكمة عالمية وحدوية أو كنفدرالية ، Centripetalجاذبة نحو المركز أي 

قدر الذي فيه يتطلب استقرار العالم هذه الوحدوية، فإن عوامل أخرى تتعلق بالحالة ولكن بال
اإلنسانية، وهي الميزان اإلستراتيجي بين الدول، والتفاوت التنموي بينها، وتباين العقائد 
الدينية، والتباين الحضاري، عوامل تظهر التباين بين البشر وتعمل في اتجاهات طاردة من 

عوامل التباين هذه يمكن أن  دون الحوكمة االتحادية المنشودة. لوتحو Centrifugalالمركز 

ه حروب باردة ثم ساخنة، وهذا احتمال خطير في تغذي استقطابات حادة تدفع العالم في اتجا
نعم أبرمت اتفاقيات لمنع انتشار  لصناعة أسلحة دمار شامل. فيه عالم أدى التطور التكنلوجي

 ل، ولكن استعراضاً دقيقاً لاللتزام بهذه االتفاقيات يدل على أنها خرقت.أسلحة الدمار الشام
 الحصول على أسلحة دمار شامل يتوقف على ثالثة عوامل، هي:

 المعرفة التكنولوجية. -
 اإلمكانات المادية. -
 الدوافع. -

هو  العامل األول يستحيل حجره. والعامل الثاني متاح بال حدود. العامل الذي يمكن التأثير فيه
عامل الدوافع. فإذا توافرت الدوافع كما هو الحال في كوريا الشمالية، وفي جنوب إفريقيا 
القديمة، وفي دولتي شبه القارة الهندية، وفي إسرائيل، فإن االتفاقيات لم تمنع الحصول على 

 السالح النووي. 
هذا السؤال على سأحاول اإلجابة على  هل يستطيع العالم أن يحقق نظاماً عالمياً عادالً؟

 الصعيد العالمي، وعلى الصعيد اإلقليمي شرق األوسطي.
 الوضع التنموي العالمي:

% من سكان العالم بنسبة 41الحالة التنموية في العالم تظهر فوارق هائلة بحيث يحظى 

 % من الدخل، هذا خلل كبير.41% من البشر 01% من الدخل العالمي. وينال 01

تكونت في ظله طبقات اجتماعية تواجه  ،أسمالي في القرن التاسع عشرعندما تمكن النظام الر
بعضها بعضاً. هذه المواجهة الحادة كانت المبرر للفكر الماركسي الذي تنبأ أن المواجهة بين 
الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية سوف تؤدي حتماً لثورة تطيح بالسلطان الرأسمالي وتحقق 

 تمكين الطبقة العاملة.
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في ظل النظام الديمقراطي قويت الحركة النقابية واستطاعت أن تحقق مكاسب كبيرة ما أدي 
فحقق النظام الرأسمالي استقراراً كبيراً بسبب  ،إلى تمكين سياسي واقتصادي للحركة العمالية

 المشاركة الطبقية في الثروة وفي الدخل.
بين المعسكر الغربي  باردة   ب  م( انطلقت حر0925 -0999وبعد الحرب العالمية الثانية )

ما جعلها عرضة النطالق حركات  ،والمعسكر الشرقي، وكانت أوربا الغربية منهكة اقتصادياً 
 ثورية شيوعية.

فأسعفت أوربا الغربية بمشروع مارشال الذي ضخ باليين  ،أدركت الواليات المتحدة ذلك
لغربية أن تحقق عافية اقتصادية الدوالرات في إنعاش االقتصاد األوربي، واستطاعت أوربا ا

 وممارسة ديمقراطية. 
وبعد انهيار االتحاد السوفيتي اتجهت ألمانيا الشرقية لالتحاد مع الغربية. ولكن المستوى 

دوالر لتمكين ألمانيا التنموي كان متباعداً جداً لذلك صرفت ألمانيا الغربية حوالي تريليون 
 الشرقية من اللحاق بالغربية.

رت دول أوربا الشرقية االنضمام لالتحاد األوربي ما أدى إلى ضخ أموال أوربية كذلك قر
 هائلة في دول المعسكر الشرقي سابقاً، ما دعم التنمية فيها وحافظ على النظم الديمقراطية.

العالم الشمالي الغني أدرك أن دول جنوب الكرة األرضية فقيرة، وأن هذا الفقر يفرخ عدم 
عبر  ،نطلق في الثمانينات من القرن الماضي حوار الشمال والجنوباالستقرار لذلك ا

مفوضية لهذا الحوار برئاسة المستشار األلماني السابق ويلي برانت. توصيات هذه المفوضية 
انطلقت من تشخيص واقعي للحالة العالمية، وأوصت بقيام نظام اقتصادي عالمي أعدل، فيه 

ات واسعة لشد عالم الجنوب نحو مستقبل تنموي، وفي يلتزم العالم الشمالي الغني بإجراء
التوصيات مراجعات إلستراتيجية المنظمات الدولية المالية واالقتصادية، وضوابط لنشاط 
الشركات المتجاوزة للحدود، وغيرها من اإلجراءات الراديكالية. ولكن الدول الغنية رفضت 

 توصيات مفوضية ويلي برانت.
رين حاولت األسرة الدولية مخاطبة الخلل التنموي عن طريق أهداف ولدى نهاية القرن العش

األلفية الثمانية. تحقيق تلك األهداف ألقى على الدول الغنية التزامات مالية معينة. ونحن في 
م( نجد أن أهم ما فيها لم 4105أواخر الفترة المحددة لتحقيق أهداف األلفية )تنتهي بالعام 

أدرك العالم أن كوكب األرض يعاني من  1م0995أنه منذ عام يتحقق. وزاد األمر سوًء 

البيئة، واتخذت  ثية تلوصناعاحتباس حراري وأن الدول الصناعية عن طريق أنشطتها ال
م، 0991% عما كانت عليه في 51قرارات معينة في مؤتمر ريودي جانيرو لخفضها بمعدل 

ر مبدأ العدالة المناخية، لتعويض م تقر4119ولم يتحقق هذا الهدف. وفي مؤتمر كوبنهاجن 

الدول الفقيرة عما تتعرض له نتيجة تلوث البيئة. قرروا أن يبدأ تنفيذ هذه العدالة المناخية 
مليار دوالر سنوياً. لم ينفذ هذا  011مليار دوالر في العام األول، ثم يزيد ليصير  91بمبلغ 

 االلتزام.
شمال الكرة األرضية مكون تحظى به دول  االمتياز الكبير في المجال االقتصادي الذي

أية تعديالت جذرية لصالح دول  هذه الدول أساسي للنظام االقتصادي العالمي، لذلك تعارض
الجنوب، بل وتستخدم امتيازاتها االقتصادية لتطويع من يخالف سياساتها من دول الجنوب 
                                                           

1
توحي الدالئل بأن هناك تأثيًرا واضًحا لإلنسان في مناخ الكرة »في ذلك العام أكد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أنه   

 «األرضية



3 
 

باً ما تقع على شعوب الدول بوسائل مختلفة ليس أقلها أثراً العقوبات االقتصادية التي غال
مليار دوالر تحمل عبئها الشعب  525)العقوبات األمريكية على السودان كلفته نحو  المعاقبة

 .السوداني(
هذا االمتياز في المجال االقتصادي مدعوم بميزان القوى اإلستراتيجية، فالدول الغنية في 

يخضع تصديره لضوابط صارمة، الشمال تحتكر النادي النووي، وهم صناع السالح الذي ال 
بل تبيع الدول المصنعة للسالح للدول التي تقف مع سياساتها بصرف النظر عن عدالة الحكم 
فيها وبسط حقوق اإلنسان بين شعوبها. كما قالت السيدة كونداليزا رايس في القاهرة لدى 

 ،حقق االستقرارزيارتها: أمضينا ستين عاماً ندعم الطغاة بحجة تحقيق االستقرار، فلم يت
 وضحينا بالديمقراطية.

دول الشمال تتحكم إستراتيجياً في أوضاع العالم، وتتدخل في توجيه السياسات في دول 
 الجنوب، وربما استخدمت حركات فيها لتقاتل بالوكالة عنها.

بعد الثورة اإلسالمية في إيران تخوف االتحاد السوفيتي من تأثير ذلك على أفغانستان وعلى 
م. الشعب األفغاني 0901ان آسيا الوسطى التابعة له. لذلك أقدم على غزو أفغانستان في بلد

قاوم الغزو السوفيتي ووجد دعماً غربياً قوياً. كان هذا الدعم خالياً من الضوابط اإلستراتيجية 
ما أدى لظاهرة العرب األفغان وتنظيم القاعدة. وبعد جالء القوات السوفيتية تحول تنظيم 

عدة ألداة للغلو تحت الشعار اإلسالمي، وتبنى موقفاً خالياً من ضوابط القتال في اإلسالم، القا
يستخدم العنف بال ضوابط لتحقيق أهداف سياسية. السياسات الغربية في أفغانستان، وفي 
العراق، وفي الصومال، وغيرها أتاحت فرصاً كبيرة للقاعدة وأخواتها فانتشرت في مناطق 

عنقودية. هذا اإلرهاب يتناقض مع مباديء اإلسالم ولكنه يرفع شعارات كثيرة بصورة 
ألسباب كثيرة في عالم اليوم يمثل اإلسالم قوة ثقافية هائلة  إسالمية ويتمدد في مناطق كثيرة.

بصرف النظر عن ضعف الدول اإلسالمية. كذلك يحوز اإلسالم على رأس المال االجتماعي 
 األكبر في بلدان المسلمين.

ولكنهم يرفضون  ،غلبية المسلمين يستنكرون عدم التوازن االقتصادي واإلستراتيجي العالميأ
وأخواتها. أساليب يساعدها على تجنيد الشباب لالنخراط فيها سياسات غربية  ةأساليب القاعد

م إذ 4112ظالمة على نحو ما قال سير ايفور روبرتز السفير البريطاني في إيطاليا عام 

 وصف الرئيس األمريكي السابق جورج بوش بأنه أكفأ ضابط تجنيد للقاعدة!
وكان لمنظماته المتخصصة كالفاو،  ،ة لإلنسانيةنظام األمم المتحدة الحالي حقق أهدافاً مهم

واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية دوراً فعاالً في مجاالتها. ولكن النظام وضعه 
واحتكروا ألنفسهم صالحيات جعلتهم يمارسون حق  ،المنتصرون في الحرب العالمية الثانية

ومنذ تأسيس األمم  يا.النقض لصالح أصدقائهم وضد خصومهم بغض النظر عن عدالة القضا
الحروب مستمرة في آسيا، وأفريقيا، والشرق األوسط بال توقف، واستخدام حق فالمتحدة 
أصاب مجلس األمن في  ،دائمة العضوية في مجلس األمن أو تلك ةمن هذه الدول ،النقض
 ن األحيان بالشلل. م  كثير  

 وفي عالم اليوم أفكار تغذي العنف بصورة مستمرة:
 طغاة يمارسون العنف ضد شعوبهم. الحكام ال -
أقطاب الهيمنة الدولية يقسمون العالم لقسمين: من معهم ومن ضدهم ويعلنون  -

 التصرف لقمع من ضدهم حتى خارج قرارات مجلس األمن.
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حرب  لإسالمويون يرون أن اختالف العقيدة هو علة القتال في اإلسالم مما يجع -
ذا الموقف حوله اإلرهابيون لمبرر عام المخالف لهم في الدين واجباً دينياً. ه

 ألعمالهم.
هذا كله يعني أن عملية صنع السالم مسألة فكرية توجب التخلص من تلك العوامل المفرخة 

 للعنف.
عهدين الدوليين الخاصين وال ،إن منظومة حقوق اإلنسان بدءاً بالميثاق العالمي لحقوق اإلنسان

م 0911، والحقوق المدنية والسياسية اللذان أبرما قافيةاالقتصادية واالجتماعية  والثحقوق الب

وغيرها من والمواثيق والمعاهدات المتتالية حول انتشار األسلحة وحول البيئة الطبيعية 
 لحقوق اإلنسان، ومع جودتها فإنها غالباً ال تنفذ. جيدةتشكل منظومة الحقوق 

الدول الحالية غير موجودة ما يوجب م كانت أغلبية 0925عندما كون نظام األمم المتحدة عام 

 مراجعة ذلك النظام بصورة تجعله أكثر عدالة.
التباين االقتصادي، واإلستراتيجي، العالمي يغذيه ما بين األديان والحضارات من حرب 

 باردة.
أجدى وسيلة لتحقيق درجة عالية من السالم الديني والحضاري هي أن تتصالح األديان 

 حقوق اإلنسان ما يقارب بينها دون حاجة لحوارات ثنائية بينها. والحضارات مع منظومة
العدل في المجاالت  األوضاع الحالية في كثير من البلدان غير عادلة وبالتالي غير مستقرة.

 .center of gravityر الحسية والمعنوية يحقق االستقرار مثل مركز التوازن في األم

ى من غياب الديمقراطية االجتماعية. أما في البلدان حتى في البلدان الديمقراطية توجد شكو
 غير الديمقراطية فالتظلم مركب.

 ظلم واسع بسبب الحقائق التي أشرنا إليها سابقاً.توعلى الصعيد العالمي هناك 
هناك وسيلتان للتصدي لتغيير األوضاع الراهنة داخل البلدان وفيما بينها. وسيلة العنف وهي  

رهابيون. ووسيلة القوة الناعمة. وسيلة العنف تستطيع إحداث تدمير كبير التي اندفع فيها اإل
في األنفس واألموال ولكنها ال تملك بديالً مجدياً وإن انتصرت فسوف تستخدم العنف في 

الخيار المجدي هو الذي  المحافظة على سلطتها وتخلق استقطاباً حاداً يحول دون االستقرار.
 خدم وسائل مدنية لتحقيق أهدافه.يقوم على فكر مستنير ويست

سياسات الهيمنة الدولية إذ ال تستجيب لمطالب القوة الناعمة تشكل دعماً موضوعياً ألساليب 
العنف. الخيار األجدى واألنفع لإلنسانية هو تحالف القوى المستنيرة في دول الشمال مع دعاة 

أعدل وأفضل، وقطع الطريق أمام  التغيير بالقوى الناعمة في عالم الجنوب لبناء نظام عالمي
 سياسات الهيمنة وسياسات اإلرهاب.. هذا هو الطريق لالستقرار العالمي.

 الشرق األوسط
الشرق األوسط جزء ال يتجزأ من هذا المشهد العالمي، ولكن ظروفه الخاصة توجب تشخيصاً 

المميزة للشرق العوامل  موضوعياً لما يواجه، ثم كتابة روشتة الشرق األوسط لالستقرار.
 األوسط هي:

للتنمية البشرية عام  UNDPأنه بموجب تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

وبالتالي فإن شعوبه هي األكثر  ،أكثر المناطق تخلفاً عن التحول الديمقراطي م،4114

 تعرضاً لسياسات االستبداد.
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مي كارتر بأن إن للمنطقة أهمية خاصة عبر عنها الرئيس األمريكي السابق جي -
رض. سبب هذه القيمة: ما به من إنتاج ومخزون البترول، موقعه أالمنطقة أقيم قطعة 

الجيوسياسي، وجود إسرائيل المحمية الدولية، أنه مصدر حركات الغلو والعنف 
ة أهمية معنوية بالغة ألنها مهبط األديان اإلبراهيمية طقوللمن العشوائي أي اإلرهاب.

 س مقدساتها. الثالثة وموقع أقد
ثورات الربيع العربي أطاحت ببعض حكومات االستبداد ولكنها لم تكن كاملة ألن  -

الثورة تعني اإلطاحة واالستبدال وتطبيق البرنامج الثوري البديل. ومع ذلك فقد 
بسطت الثورات الحريات في أوطانها وكسرت حاجز الخوف وشدت إليها الشعوب 

 العربية األخرى.
 ية للحرية أن تقابلها المسئولية وأن توجد أدوات تنظيمية لممارسة الحريات.الممارسة المجد

النظم االستبدادية عطلت التطور السياسي في بلدانها ما منع تنامي المنظمات السياسية 
المدنية، وأفسح المجال لمنظمات عمل عام ذات انتماءات موروثة إيمانية أو طائفية أو 

عبر عمليات انتخابية تفوقت القوى األكثر تنظيماً وانطلقت  وعندما بسطت الحرية مذهبية.
مارست القوى ذات االنتماء الديني والتي  كافة قوى اإلنتماءات الموروثة معبرة عن مواقفها.

حصلت على والية انتخابية مسئولياتها بوسائل مختلفة. ففي مصر فضلت نهج المغالبة وفي 
 تونس اختارت نهج المشاركة.

 ن في العالم العربي يواجه عدداً من التقاطعات هي:المشهد اآل
ما بين حكومات تستشهد بالفوضى التي أعقبت الربيع العربي وتعمل على المحافظة  -

على األوضاع كما هي وإن لزم إصالحات محدودة، وتيارات شعبية تطالب 
 بالحريات العامة.

 تقاطع سني/ شيعي تجسده مبارزة بين هاللين: سني وشيعي. -
 اطع طائفي إسالمي/ مسيحي.تق -
 تقاطع إسالمي/ علماني. -
 تقاطع داخل الجسم السني بين األخواني والسلفي. -
في المنطقة داخل بلدانها وفيما بين بلدانها ، وتقاطع اجتماعي بين األغنياء والفقراء -

 توجد أكثر حاالت االستقطاب االجتماعي حدة بين األثرياء والفقراء.
 والقوميات األخرى داخل البلدان.تقاطع قومي بين العرب  -

هذه التقاطعات تشكل مقدمات لمواجهات تتجاوز الحرب الباردة إلى الساخنة داخل البلدان 
 .أطراف هذه المواجهات قوى اجتماعية حقيقية وتجد دعماً خارجياً إقليمياً ودولياً  وفيما بينها.

تالي داخلي، ويشد إليه عوامل هذا يعني أن االجتثاث المتبادل مستحيل بل يؤدي الصطفاف ق
هذا المناخ السياسي هو الذي يخلق فوضى ويعطي  بالوكالة ألهدافها. هإقليمية ودولية توظف

فرصاً للغلو واإلرهاب، وفي النهاية وبعد سفك الدماء وتدمير العمران سيجد الجميع أن نفي 
 باألمر مستحيل. نفرادواالاآلخر 

قف هو االتفاق على وثيقة فكرية توافقية، وإيجاد آليات السبيل الوحيد لمواجهة هذا المو
المطلوب أن تجسر هذه  حكماء للتحرك الواسع إلطفاء الحرائق والحيلولة دون انتشارها.

الوثيقة الهوة بين أطراف االستقطاب، وهذا يتطلب أن تراجع أطراف االستقطاب مواقفها 
شروعة. ومن أهم ما يمكن لهذا المشروع بضوابطها المالنافية لآلخر وتتقبل حرية التنافس 



6 
 

أن يحققه ويجعله مجدياً أن ينطوي على تكوين صندوق تنمية إستراتيجي يحقق استخدام 
 فوائض الموارد الطبيعية في محاربة الفقر، والعطالة، وتحقيق التنمية المنشودة. 

 ر نفسها بنفسها.ما لم يتحقق هذا المشروع فإن االستقطاب الحاد سوف يدفع المنطقة أن تدم
وأفضل  ،هذا المشروع المستنير هو أجدى وسيلة للقضاء على حركات الغلو واإلرهاب

موقف لخلق ظروف لتحالف نوراني بين االستنارة العربية واالستنارة الدولية، وإال أفسح 
 المجال لتحالف شيطاني بين دعاة الهيمنة الدولية وتيارات الغلو واإلرهاب. أقول: 

 طريقان شتى مستقيم وأعوج. تنهج  ختر أي نهجيكأمامك فا
 
 
 


