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تعــد هــذه المقولــة "لــم يعــد النظــام العالمــي 
قابــاً  المتحــدة  الواليــات  تقــوده  الــذي 
لاســتمرار بعــد انهيــار أركانــه األساســية"، 
ــاب ريتشــارد هــاس،  ــي كت ــة ف نقطــة البداي
األمريكيــة  العاقــات  مجلــس  رئيــس 
والدبلوماســي األمريكــي الســابق فــي كتابــه 
المعنــون "عالــم تكتنفــه الفوضــى: السياســة 
الخارجيــة األميركيــة وأزمة النظــام القديم"، 
إذ يعتبــر هــذا الكتــاب إعانــاً لنهايــة النظــام 
ــة الحــرب  ــذ نهاي ــكل من ــذي تش ــي ال العالم
ــذي  ــى" ال ــر الفوض ــة "عص ــاردة وبداي الب
الســريعة  التهديــدات والتحــوالت  تســوده 

ــة. ــر المتوقع وغي

�أ�س�س نظام »و�ستفاليا«
يركــز هــاس فــي القســم األول مــن الكتــاب 
العالمــي  النظــام  أســس  مراجعــة  علــى 
الحالــي عبــر مراجعــة التحــوالت التــي 
شــهدها العالــم فــي المراحل التأسيســية عقب 
ــن  ــح وســتفاليا، ويســتخلص م معاهــدة صل
ــب  ــة تطل ــة الدولي ــط الفوضوي ــك أن ضب ذل
مــن دول العالــم وضــع قواعــد وأســس تنظــم 

ــة. التفاعــات الدولي

عــدة  إلــى  الدولــي  النظــام  واســتند 
مكانــة  ومركزيــة  الســيادة  مثــل  مبــادئ 
الــدول المســتقلة فــي النظــام العالمــي، ودور 
التفاعــات  تنظيــم  فــي  العظمــى  القــوى 
ســادت  ولقــد  القــوى،  وتــوازن  الدوليــة 
ــتركة  ــرون رؤى مش ــة ق ــدار أربع ــى م عل
حــول الترتيبــات الدوليــة والقواعــد الحاكمــة 
للتفاعــات، مثــل الشــرعية الدوليــة وتوازن 

القــوى.

ولــم يمنــع ذلــك تفجــر حــاالت مــن 
"عــدم االنتظــام" فــي التفاعــات الدوليــة 
ــة  ــى والثاني ــن األول ــن العالميتي ــل الحربي مث
ــة  ــاردة لكــن الحــروب النظامي والحــرب الب
عــادة مــا كانــت تتمخــض عــن صياغــة 
أســس وقواعــد مؤسســات جديــدة تســهم فــي 

ــم. ــي القائ ــام العالم ــم النظ ــيخ دعائ ترس

يدفعهــم إلــى محاولــة تشــكيل نظــام عالمــي 
بديــل يقــوم علــى االعتمــاد علــى الــذات أو 
الخضــوع لنفــوذ وتأثيــر الــدول التــي تنافــس 
الواليــات المتحــدة، وهــو مــا يــؤدي الختال 

تــوازن القــوى العالمــي.

ــى  ــل عل ــم مقب ــاس أن العال ــتنتج ه ويس
مرحلــة تحكمهــا الفوضــى نتيجــة غيــاب 
مركــز للقــوة قــادر علــى ضبــط التفاعــات 
الدوليــة مــع انتشــار القــوة بيــن عــدد كبيــر 
أزمــات  وتفاقــم  الدولييــن  الفاعليــن  مــن 
الــدول  وانهيــار  والمهاجريــن  الاجئيــن 

وعجــز النظــم الديمقراطيــة.

نظام عاملي جديد
مــن  األخيــر  القســم  فــي  هــاس  يدعــو 
الكتــاب إلــى تأســيس "نســخة ثانيــة مــن 
 ،)World Order 2.0( "النظــام العالمــي
يقــوم علــى إعــادة إنتــاج المبــادئ التقليديــة 
ــه  ــت ل ــي وكفل ــام الدول ــت النظ ــي حكم الت
االســتقرار مثــل الســيادة والشــرعية وتوازن 
القــوى، وفــي هــذا النظــام تركــز الــدول ذات 
ــام  ــاه النظ ــا تج ــى أداء واجباته ــيادة عل الس
الدولــي بقــدر مــا تســعى لتحقيــق مصالحهــا.

وختامــاً، يــرى هــاس أن الــدول ذات 
التدفقــات  بمهــام ضبــط  ســتقوم  الســيادة 
انتقــال  ومنــع  الدوليــة  للحــدود  العابــرة 
التهديــدات إلــى دول الجــوار، باإلضافــة 
إلــى االعتمــاد علــى الدبلوماســية فــي تســوية 
الخافــات وخفــض حــدة التوتــرات الدوليــة، 
ــوم  ــذي تق ــي ال ــدور األساس ــن ال ــاً ع فض
ــي صياغــة القواعــد  ــى ف ــوى العظم ــه الق ب
ــى  ــاظ عل ــة للحف الحاكمــة للتفاعــات الدولي

ــي. ــام العالم ــي النظ ــتقرار ف االس

مالمح ع�سر �لفو�سى 
ناقــش هــاس فــي القســم الثانــي مــن الكتــاب 
ــرب  ــال الح ــي خ ــام العالم ــوالت النظ تح
ــد  ــا بع ــة م ــاس أن مرحل ــاردة، ورأى ه الب
الحــرب  ونهايــة  برليــن  حائــط  ســقوط 
البــاردة لــم تشــهد تشــكل نظــام عالمــي 
جديــد وفقــاً لتوقعــات وتطلعــات عــدد كبيــر 
ــيين، وأضحــى النظــام  ــادة والسياس ــن الق م
العالمــي أقــل اســتقراراً مــع انهيــار الثنائيــة 
القطبيــة التــي كان يحكمهــا الحــذر وضبــط 
النفــس وتشــكل عالــم يخضــع لقــوى العولمة 
واالنتشــار النــووي واإلرهــاب والتحــوالت 

ــة. ــر المتوقع ــريعة وغي ــة الس التكنولوجي

ــي  ــك الت ــة التفكي ــاب عملي ويرصــد الكت
شــهدتها أركان النظــام العالمــي ودعائمــه 
مــع انتشــار القــوة بيــن عــدد كبيــر مــن 
الفاعليــن وتزايــد نشــاط وتأثيــر الفاعلين من 
غيــر الــدول فــي عصــر العولمــة وصعــود 
الظواهــر والتهديــدات العابــرة للحــدود، مثل 
ــة  ــة والقرصن ــدات اإلرهابي ــة والتهدي األوبئ
ــن  ــة لتصاعــد التنافــس بي ــة باإلضاف البحري
القــوى الكبــرى وتزايــد النزاعات المســلحة، 
واألزمــات السياســية داخــل العديــد مــن 

ــات المتحــدة. ــدول بمــا فيهــا الوالي ال

هــاس  تأكيــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــم  ــدة للعال ــات المتح ــادة الوالي ــتمرار قي اس
خــال العقــود المقبلــة وعــدم وجــود أي قــوة 
ــاء  ــي تحمــل أعب ــة ف ــادرة أو راغب ــة ق دولي
وتكاليــف هــذا الــدور فإنــه يؤكــد أن الداخــل 
األمريكــي يواجــه حالــة مــن عدم االســتقرار 
ــى االقتصــاد  ــون عل ــاء الدي ــد أعب ــع تزاي م
األمريكــي وتصاعــد اإلنفــاق علــى البرامــج 
الضمــان االجتماعــي  مثــل  االجتماعيــة، 
يجعلهــا  مــا  وهــو  الصحيــة،  والرعايــة 

ــي. ــاد العالم ــات االقتص ــة لتقلب خاضع

ويركــز هــاس علــى أزمــات الثقــة بيــن 
ــرى  ــث ي ــا، حي ــدة وحلفائه ــات المتح الوالي
أن تصاعــد شــكوك حلفــاء واشــنطن فــي 
قدرتهــم علــى االعتمــاد عليهــا لحمايــة أمنهم 
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