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املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات
ً
ً
حدال واطعا بشأن مدي كبىٌ
أثاز كساز مجلع ألامً الدولي اللاض ي بفسع خظس حىي على ألاحىاء الليبيت
الخدخل الخازجي في كػاًا الدوٌ العسبيت الداخليت ,فلد خظي الخدخل ,هره اإلاسة ,بلبىٌ شعبي وزطمي
ئلى خد ما ,بعد أن واهذ الشعىب العسبيت جسفػه على مدي العلىد اإلااغيت .وٍسي معازغى الخدخل
الخازجي أهه ٌشيل أهبر تهدًد لألمً الىؾني للدوٌ العسبيت مسجىصًٍ على الخجازب الخازٍخيت للخدخالث
ألاحىبيت في البالد العسبيت ,وما أفسشجه مً مشاول احخماعيت وطياطيت واكخطادًت .بيىما ًسي الؿسف آلاخس
في خالت ليبيا أن الخدخل الخازجي غسوزة مً أحل جدليم الدًملساؾيت اإلايشىدة في الىؾً العسبي .أما في
خالت بعؼ الدوٌ العسبيت والتي جلع في بإز ألاشماث في الشسق ألاوطـ وشماٌ أفسٍليا ,فالىظام الظياس ي
ً
ليل منها ًػع ألامً الىؾني فىق ول اعخباز مبرزا برلً ئػفاله إلاظألت الدًملساؾيت .والظإاٌ الري ًؿسح
هفظه هى هل هىان عالكت بين الدًملساؾيت وألامً اللىمي؟ وما هى دوز اإلاإطظاث الظياطيت في غمان
ألامً اللىمي؟
جخخلف أهم هظسٍ خين في العالكاث الدوليت ( الىاكعيت والليبراليت) على أولىٍاث الدولت .فالىظسٍت الىاكعيت
جسي أن الدوٌ حعسف مطلحتها الىؾىيت باألمً اللىمي بالدزحت ألاولى ,واغعت ئًاه على زأض أولىٍاتها .أما
الىظسٍت الليبراليت فتري أن اإلاطلحت الىؾىيت مخعددة الجىاهب ,فأي مظألت مً اإلامىً أن جلع على زأض
أولىٍاث الدولت واالكخطاد أو البيئت أو ألامً اللىمي .لىً وشٍس الدفاع ألامسٍيي "زوبسث ماهىمازا" ,ئبان
ً
ً
ً
فترة الحسب ألامسٍىيت على فيدىام ,كدم حعسٍفا مىطعا لألمً اللىمي ًخػمً جلاؾعا لسؤٍت ول مً
الىظسٍخين الظابلخين ,وذلً عىدما زبـ بين ألامً والخىميت .فاألمً باليظبت ئلى ماهىمازا ليع اللىة
العظىسٍت وئن وان ًخػمنها .بل هى الخىميت ,ومً دونها ال ًمىً أن ًىحد أمً ,والدوٌ الىاميت التي ال
جىمى في الىاكع ,ال ًمىً ببظاؾت أن جظل آمىت.
ً
ً
للد أغاف ماهىمازا بعدا حدًدا لألمً اللىمي ,ئهه البعد الداخلي اإلاخطل باإلاظألت الاحخماعيت
ً
والاكخطادًت ,مخجاوشا برلً مدؼ الترهيز على البعد الخازجي اإلاخطل بعالكت الدولت باإلاديـ ؤلاكليمي أو
العالمي .وعليه ,فاإلاجخمعاث جفلد أمنها ولما عجصث عً جدليم الخىميت باعخبازها مفخاح ألامً اللىمي.
ً
ً
هىان جسابـ بين الخىميت والدًملساؾيت ,وذلً مً خالٌ وغع الدًملساؾيت شسؾا أطاطيا لخدليم
الخىميت .فالخىميت الحليليت الشاملت ألًت دولت في ول اإلاجاالثً ,جب أن جبدأ مع الخىميت الظياطيت
اللائمت على أطاض اإلاشازهت الظياطيت أو جترافم معها ,وهى ما ًخؿلب جىافس خلىق ؤلاوظان واخترامها
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ً
وهصاهت الاهخخاباث وخسٍت وطائل ؤلاعالم ,ختى ًبلى أداء الحيىماث خاغعا للمساكبت الظياطيت
ً
والاحخماعيت ,وبرلً ًطبذ ضىدوق الاكتراع الحىم ألاطاس ي على آليت عمل الحيىماث .وخالفا لرلً ,في
ظل ػياب الشفافيت واإلاداطبت ,جخدىٌ مىازد الدولت الاكخطادًت ئلى خدمت فئت ضؼيرة مً اإلاجخمع ًسجفع
مظخىي دخلها ,وفئت أخسي هبيرة ًتراحع مظخىي دخلها ,وحعاوي مً البؿالت والتهميش الاحخماعي
والظياس ي .وهىرا فان ػياب الدًملساؾيت ًإدي ئلى ػياب الخىميت ,وبرلً جخجه اإلاجخمعاث ئلى الىكىع في
هىة الطساع أو الفساغ والػعف ,مما ٌعني عدم غمان أمً الدولت اللىمي .والعىع هى الصحيذ أي أن
ً
الدًملساؾيت الظليمت جلىد ئلى جدليم الخىميت التي جػمً بدوزها بلاء أمً الدولت اللىمي مدفىظا
بشيل حدي وخليلي ومظخمس .أي أن العالكت بين الدًملساؾيت وألامً اللىمي عالكت ازجباؽ عػىي ال
بدًل ألخدهما عً آلاخس ,وػياب أي منهما ٌعني أن الدولت ما شالذ ػير مخماطىت ,ولم جبلىز هىٍتها
الىاضحت في وحه الخددًاث الداخليت والخازحيت التي تهدد هيانها.
ال ًمىً ألي دولت أن جدبع طياطت خازحيت مظخللت ,ئال ئذا واهذ مداؾت في الداخل باحماع وؾني على
ً
ً
ً
اإلاىاكف التي جخخرها ,وهى ما ًخؿلب وفاكا وؾىيا حامعا ال ًخم ئال في خالت اهفخاح طياس ي خليلي .وهرا
ً
أمس ًسحع أطاطا ئلى الدًملساؾيت ألن الخيامل الىؾني ال ًلىي ئال باإلامازطت الظياطيت ,مما ٌعصش مً
الشعىز بالهىٍت الىؾىيت على خظاب أي هىٍت فسعيت أخسي ,وٍيخج عىد ذلً ,وعي اإلاىاؾً باهخمائه
لىؾىه ,وٍأخر دوزه في بىاء الىؾً مً خـ اإلاىاحهت على خدود الدولت ,ئلى مظاهمخه في جؿىٍس اإلاجخمع
باطخمساز وفي أي وكذ .وهرا ًخخلف عً الاهخماء للىؾً الري ال ًلبي فيه اإلاىاؾً هداء وؾىه ئال في
ألاشماث.
ً
لم حعد الدًملساؾيت في ئؾاز الخؼيراث الاحخماعيت والظياطيت والاكخطادًت التي ٌشهدها العالم ,أفيازا
لىظام طياس ي فدظب ,لىنها أضبدذ آليت عمل جػمً اطخمساز فعاليت عمل ألاهظمت الظياطيت لخدليم
الىسامت الىؾىيت ,وجأمين غسوزٍاث الحياة للمىاؾً ,وغمان ألامان الداخلي والخازجي.
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ً
ًإدي ػياب الدًملساؾيت ئلى ظهىز كىىاث داخليت في الدولت جفخذ ؾسكا للخدخل الخازجي ,هديجت وحىد
ً
حماعاث طياطيت مهمشت طياطيا جبدث عً دعم لها لخدليم أهدافها الظياطيت ,مما كد ًجعل ألاهظمت
الظياطيت جلدم جىاشالث للخازج هديجت الػؼىؽ الخازحيت عليها بظبب مظألت الدًملساؾيت ,ختى لى واهذ
لها أهداف أخسي .وأوضح مثاٌ على الفسق بين آليت عمل أهظمت الحىم الدًىخاجىزٍت وألاهظمت الظياطيت
الدًملساؾيت ,ومدي اوعياض ذلً على عالكاتها الدوليت ,هى العالكت بين مطس والىالًاث اإلاخددة ألاميرهيت
في ظل الىظام اإلاطسي الظابم.
ً
ً
لعبذ ؾبيعت الىظام الظياس ي في البلدًً مدددا أطاطيا لسطم العالكت ألاميرهيت اإلاطسٍت .فالىظام
ألاميروي بما فيه مً كىي طياطيت وحماعاث غؼـ ,حعل الىظام اإلاطسي في خالت مً الللم الدائم ًىظس
فيها بخىف مً كسازاث اإلاإطظاث الظياطيت ألاميرهيت الداعيت للػؼـ عليه بخطىص خلىق ؤلاوظان
والدًملساؾيت والدعىاث فيه للؿع اإلاظاعداث الاكخطادًت إلاطس أو ججميدها أو فخذ الىالًاث اإلاخددة كىاة
اجطاٌ مع ؤلاخىان اإلاظلمين .مما حعل الىظام ًلدم الخىاشالث الىاخد جلى آلاخس ليػمً بلاءه أو ليمسز
مشسوع الخىزٍث ,في ظل ػياب وامل للمإطظاث الظياطيت اإلاطسٍت .وأدي ذلً في النهاًت ئلى ازتهان هظام
الحىم في مطس لظياطاث الىالًاث اإلاخددة في الشسق ألاوطـ ,وعجصه عً جدليم مطالح مطس الىؾىيت
العليا ,مما هدد ألامً الىؾني اإلاطسي بأبعاده اإلاخخلفت ,خاضت في فلظؿين وخىع الىيل.
ئن آلاثاز الظلبيت لؼياب الدًملساؾيت لم جلخطس على الىغع الداخلي ليل دولت عسبيت ,بل ظهسث مباشسة
على اللػاًا اللىميت العسبيت ,وهددث ألامً اللىمي العسبي بشيل عام ,خاضت فيما ًخعلم باللػيت
ً
ً
الفلظؿيييت .فلد اطخؿاعذ ئطسائيل أن جىظب حعاؾفا شعبيا على اإلاظخىي الدولي مً خالٌ جلدًم
هفظها الدولت الدًملساؾيت الىخيدة في مىؿلت جدىمها الدهخاجىزٍاث .هما هجحذ ئطسائيل مً خالٌ
ممازطاتها الدًملساؾيت اإلادليت ,وفسدًت اللساز في الدوٌ العسبيت ,في هظب حىالث مفاوغاث العمليت
الظلميت مع العسب ,وذلً عبر جحججها بأنها ال حظخؿيع جلدًم جىاشالث لخلبي الحلىق العسبيت ,ختى ال جثير
ػػب السأي العام لديها ,وجػمً اطخلساز خيىماتها .بيىما ألاهظمت العسبيت حظخؿيع ذلً ألن اللساز ٌعىد
في النهاًت ئلى شخظ واخد أو مجمىعت مً ألاشخاص ,وىنها ال حعؿي أهميت للسأي العام العسبي,
ً
وخيىماتها مظخلسة دائما بفعل آليت اخخيازها .ئغافت ئلى أن ػياب الدًملساؾيت فىث فسضت وحىد أهظمت
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طياطيت بدًلت عً ألاهظمت الحاليت ,كادزة على جدسٍس فلظؿين أو دعم اإلالاومت الفلظؿيييت واللبىاهيت
على ألاكل.
ًخطح مما طبم أن ػياب اإلاإطظاجيت في أهظمت الحىم العسبيت ,وغع الدوٌ العسبيت في مأشق ازجباؽ ول
مإطظاث الدولت بشخظ معين أو حماعت معيىت .مما كد يهدد أمً جلً الدوٌ الىؾني ئذا ما اجخر ذلً
الشخظ أو الجماعت كسازاث ال جدلم مطالح الدولت .ولرلً حعخبر اإلاإطظاجيت ئخدي أهم زوائص
الدًملساؾيت ,وهي الىطيـ والػامً الطخدامت ألامً اللىمي في أي دولت في العالم ,في ظل أي حؼيراث كد
حشهدها .
ً
أما دوليا ,فلد شهد العالم أهظمت طياطيت دًىخاجىزٍت ,جمخلً مً اللىة العظىسٍت ما ًىفيها لخدمير
ً
العالم ,غامىت برلً أمً دولها اللىمي باإلاعنى الػيم ,ومع ذلً لم حظخؿع جلً ألاهظمت الاطخمساز,
خيث فشلذ في غمان بلائها ,واهخهى بعػها ئلى جفىً الدولت ,أما بعؼ ألاهظمت ألاخسي فلد دخلذ
شعىبها في ضساعاث أهليت.
ً
جداوٌ الطين بىظامها الدًىخاجىزي أن ججمع بين غمان ألامً اللىمي وجدليم الخىميت مظخفيدة مً
ً
ججازب الدوٌ الظابلت .وٍسي الىثيرون أن الطين ما شالذ في عداد الدوٌ الىاميت التي جدلم همىا
ً
ً
اكخطادًا مؿسدا فلـ ,ولم ًىعىع بشيل مدظاو ًدلم العدالت الاحخماعيت للشعب الطيني .وفي الىكذ
هفظه أضحذ الطين ثاوي أهبر كىة اكخطادًت في العالم ,وأهبر دائً للىالًاث اإلاخددة ,وأهبر مطدز في
العالم .زػم هرا الجدٌ بخطىص مدي فعاليت الاكخطاد الطيني ,فان الخؿس الري ًجب أن جىاحهه
ً
ً
الطين عاحال أو آحال هى خؿس الخىاكؼ بين هظام اكخطادي ًدبع الحسٍت الاكخطادًت وهظام طياس ي
مسهصي طلؿىي ,ألن الخؼيراث الاكخطادًت التي ٌشهدها اإلاجخمع الطيني طخترن آثازها في بييت الشعب
ً
ً
الطيني فىسٍا واحخماعيا جسجبـ مباشسة بصٍادة مؿالب الحسٍت والدًملساؾيت ,وئذا أغفىا الخباًً في
مظخىي الىمى الاكخطادي بين اإلالاؾعاث الطيىيت ,فان ذلً كد يهدد جماطً اإلاجخمع والدولت الطيىيين
ً
في اإلاظخلبل مترافلا مع هصعاث اهفطاليت في بعؼ ألاكاليم "الخيبذ وشىجياهج".
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ً
ً
ً
ًجب الخعامل مع مظألت الدًملساؾيت بىضفها مشسوعا خػازٍا اطتراجيجيا ال زحعت عىه ,ال باعخبازها
ً
ً
أشمت عابسة ًمىً الخعامل معها مسخليا .هما ًجب أن جيىن عمليت الخدىٌ الدًملساؾي هخاحا لحسان
ً
احخماعي مإطظاحي مدوي عبر عمليت دًىاميىيت داخليت جدفع هدى الخأطيع لثلافت الدًملساؾيت ههجا
ً
وممازطت لخلخلي مع ثلافت ملاومت الخدخالث الخازحيت ,مما ًػمً ألامً الىؾني للدوٌ العسبيت ,والري
ً
طيىعىع بشيل مباشس على ألامً اللىمي العسبي عمىما.
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