
 َأُقْوُل َوِرْزِقْي َعَلى هللا: "الَقاِدَم أسوأ"
 بقلم: طالل أبوغزاله

 :الّتحّول الّرقميّ 
لقد أكدت في مناسبات سابقة متتالية أن التحول الرقمي هو ظاهرة حتمّية، يتسارع تحكمه في حياة اإلنسان، 

معها، إن لم نتخذ اإلجراءات الالزمة لمواكبة هذا التطّور. في بدرجة قد تفوق قدرته على الّتكّيف 
ستصبح الّتعامالت كّلها بين الّدول واألفراد "رقمّية" دون تواصل بشرّي. لقد تحّقق كثير من هذا   النتيجة

ة الكاملة التطّور، حتى اآلن، ولكّن المزيد آٍت قريًبا، وسيشمل الّنشاطات والممارسات كافة، إّما إلحكام الّسيطر 
على نشاط يتّم حاليًّا الّتعامل الّرقمّي به جزئيًّا كالّتعّلم، واإلدارة، والّتجارة، والّنقل، وغيرها؛ وإّما لغزو نشاطات 

 إنسانية جديدة لم تنتقل بعد من إطارها الّتقليدّي إلى اإلطار الّرقمّي.

حتى ال نتخّلف، وتتوّسع الفجوة بين الّتقليدّي، فاقد  إزاء ذلك، علينا أن نستعد للّثورة الّرقمّية بكامل تجّلياتها؛
 الّصالحية، والحديث الذي يمّثل المستقبل.. إّنها مسابقة مع الزمن وال مجال فيها إلى االنتظار أو الّتراخي.

 :الّصراع على أحادّية الّنظام الّدوليّ 
ببساطة تحّكم دولة عظمى بمصير بقية  تعني –أو النظام الدولي الخاضع للقطبية األحادية  –أحادية النظام 

دول العالم؛ من خالل سيطرة تلك الدولة على منظمة األمم المتحدة، وتحّكمها بقراراتها. وهذا الوضع هو 
أسوأ ما يمكن أن يبتلى به عالمنا؛ من حيث ممارساته التي ال تخضع إلى القانون الدولي، وال إلى مبادئ 

 إلى معايير العدالة، وال إلى احترام حقوق الدول األخرى أو مصالحها التعامل السليمة بين الدول، وال
المشروعة، وبالتالي فإن ممارسات القطب الواحد قد تّجر إلى كل ما يخالف ذلك مثل شّن الحروب، والعدوان، 

لظاهرة وفرض العقوبات، والهيمنة، وفرض الّسيطرة بأساليب االبتزاز والتهديد والترهيب وغير ذلك. إن هذه ا
 مألوفة لدينا في الوطن العربي؛ نتيجة لما تتعّرض لها دولنا من تسّلط الدول العظمى منفردة أو مجتمعة.

 هل "ثنائية النظام" هي الحل؟ أي "حكم القطبين". الجواب قطًعا "كال".

ية ثنائية. خالل مرحلة الحرب الباردة )أي قبيل انهيار االتحاد السوفيتي( كان النظام الدولي يخضع لقطب
االتحاد السوفيتي، وحلفائه من جهة، والواليات المتحدة، وحلفائها من الجهة األخرى.. وقد أوجدت القطبية 
الثنائية بعض التوازن؛ من حيث تصّدي أحد القطبين ألّي إجراء من القطب اآلخر قد يمّس مصالحه، أو 

 مصالح الدول التابعة له. 

تسلط فردية؛ أي منع الّضرر، وليس بالّضرورة تحقيق العدالة، وال حتى  وهذا التصدي المتبادل منع حاالت
المنفعة، وهذا في حالة االختالف على موقف ما، ولكن هنالك أمثلة على اّتفاق القطبين على إجراءات، 



 وسياسات لم تكن متطابقة مع القانون الّدولّي.. وفي مثل تلك الحاالت كانت المنظمة الدولية تخضع التفاق
 الكبار، وتصدر قرارات مجحفة، وغير قانونّية بحّق الّدول الّضعيفة. 

 :الدوالر كعملة دولية
عندما انهار االتحاد السوفياتي في العقد األخير من القرن الماضي استقّر الّتحّكم بالنظام الدولي برمته 

األمريكية إخضاع النظام المالي  للقطب اآلخر، أي الواليات المتحدة وَمن يدور في فلكها. وقد عّزز الّسيطرة
 برّمته إلى الّدوالر األمريكي الذي أصبح المرجع الوحيد لكاّفة الُعمالت والّتعامالت بين جميع دول العالم. 

وقد أوجد ذلك سالًحا فّتاًكا في يد الواليات المتحدة؛ فاستخدمته بصمت في العقوبات؛ لشّل قدرة أّي دولة 
ة؛ فال يمكن إجراء أّي معامالت مالية دون المرور عبر الّدوالر: ال بيع، وال شراء، تخرج عن الطاعة األمريكي

 وال استيراد، وال تصدير، وال قدرة على االستفادة من الُعملة الوطنية للّدولة المعاَقَبة.

ت العالم تفاقمت ظاهرة العقوبات االقتصادية وهيمنة الدوالر لدرجة ألقت بظاللها الخطيرة على كافة اقتصادا
 دون استثناء بما في ذلك االقتصاد األمريكي. 

 :عملة )بريكس( كمنافس دولي
من الطبيعي أن ذلك استفّز ردود فعل من قبل الدول المتضّررة؛ التخاذ إجراءات مضادة، ولقد بدأت بجهود 

 صينية لطرح بديل للتداول المالي عن الدوالر يبدأ في إطار دول معينة، ثم يتوّسع!

اآلن ما كشف عنه الرئيس الروسي )فالديمير بوتين( أن العمل يجري على إنشاء عملة احتياطية  ونشهد
دولية تعتمد على َسّلة من عمالت دول مجموعة "بريكس"، خالل كلمة للمشاركين في منتدى أعمال "بريكس" 

المكونة ألسماء  BRICSالذي عقد أخيًرا، وكلمة "بريكس" هي مختصر للحروف األولى باللغة الالتينية 
الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.. 
حيث قال: "جنًبا إلى جنب مع شركاء البريكس يجري تطوير آليات بديلة موثوقة للّتسويات الدولية، ونظام 

 ."ه البلداننقل الّرسائل المالّية الّروسّي مفتوح لربط بنوك هذ

وأضاف: "إن جغرافية استخدام نظام الدفع الروسي "مير" آخذة في الّتوسع، ومسألة إنشاء عملة احتياطية 
دولية على أساس سّلة من عمالت بلدان مجموعة "بريكس" يجري العمل عليها"، وأشار إلى أن دوائر أعمال 

لة في المجاالت التجارية، والمالية، واالستثمارية، "بريكس" تتوّسع باستمرار في العالقات ذات المنفعة المتباد
 بالّرغم من المشاكل والّصعوبات كّلها. 

 
 



 
 :تحديات الحروب وأخطارها

يواجه العالم اليوم كوارث متالحقة؛ إّما نتيجة للحروب والّصراعات، والتي بداًل من أن تقوم المنظمة الدولية 
بدالً من ذلك تكتفي بالتصريحات الفارغة،  -حسب القانون الدولي وأعضاؤها المتنفذون بالعمل على إطفائها ب

وإعالن األمنيات الباهتة، بينما يتسابق أعضاؤها لـ "صّب الّزيت على الّنار"؛ في حروب متتابعة، التي آخرها 
كانت الحرب بين روسيا وأوروبا، ولم نلمس أّي جهد دولّي صادق لوقف هذه الحرب، وال لوقف الدمار، 

موت، والخراب، والحصار، والعقوبات، والكوارث التي نشهدها في كّل لحظة، بل ما نشهده هو تسابق وال
األطراف على الّتحريض، وفرض الحصار، وإرسال الّسالح، والمرتزقة، والّتدمير، وقطع الّتواصل، وهدر 

 المقدرات بأنواعها.. وخلق أزمات خانقة في أنحاء العالم بال أّي مبّرر. 

ل مثل هذا النظام الدولي المشلول! وعندما ُتحِجم األمم المتحدة عن القيام بواجبها، تنكفئ كّل دولة وفي ظ
على حالها؛ لتحمَي نفسها من الدول األقوى منها، ولتؤمَن حاجاتها، ومصالحها.. وعندئٍذ تضطر تلك الدول 

البناء، والتنمية، وتطّور الحياة فيها على لهدر مواردها على الّتسّلح والّتخندق بداًل من إنفاق ما لديها على 
نحو أفضل، وألّنه ليس بمقدور أّي بلد أن يؤّمن لنفسه الحماية الكافية، فقد وجد الّنظام الّدولي ممثاًل بـ"األمم 

 المتحدة"؛ لتوفير الحماية واألمن والّسلم ألعضائها، ولتعفَيهم من مهّمة القيام بذلك بصورة منفردة.

 :ةتراجع العولم
مع األسف هذا هو الوضع حاليًّا. ونتيجة لذلك انكفأت الّدول على نفسها؛ لحماية مصالحها، بل لحماية 

 وجودها، وتراجعت من إطار العولمة نحو شعار: "بلدي أواًل"!
المسافات، والحواجز التي كانت تفصل بين دول العالم، نتيجة "العولمة" هي الحالة التي نجمت عن زوال 

لتطّور وسائل الّنقل، واالّتصال، والّتواصل بأنواعها.. ونتيجة لذلك انفتحت دول العالم تلك على بعضها؛ 
فتقاربت الّشعوب، وسهل الّسفر، وتيّسرت سبل الّتعامل والتعاون وتبادل المصالح إلى درجة أجازت أن يطلق 

 الكرة األرضية بأّنها قرية واحدة. على 

ومن الطبيعي أن االنفتاح لم يكن كاماًل؛ لضرورات موضوعّية ومفهومة.. ولكّن الّتواصل يتزايد بالّرغم من 
أّن نزعات الّتطّرف، والعنف، وعصابات الّشّر التي استفادت من زوال الحواجز، كانت قد تمّكنت من اجتياز 

ئم، وفظائع بحّق أبرياء؛ مّما أجبر الكثير من الدول على إعادة فرض قيوٍد على الحدود بسهولة؛ لترتكب جرا
 الحركة كانت قد أزالتها سابًقا!



وهكذا تضاربت المواقف بصدد أهمية العولمة.. فهناك من أدانها وحّملها مسؤولية الفوضى التي سادت في 
تغالل إيجابّياتها وتسهيالتها بحكمة، وفي ظل زمنها، وهناك من عدها ظاهرة طبيعّية وحتمّية، ولو أحسّنا اس

نظام دولّي فاعل، لما كانت الفوضى.. ولذلك ال يجوز تصنيف العولمة على أّنها "إما ظاهرة حسنة أو ظاهرة 
 سيئة"؛ فهي ظاهرة طبيعّية، وغير مسؤولة عن أّي إساءة من صنع أيدينا وقعت في ظّلها. 

 :فشل الّنظام العالميّ 
نسب إلى العولمة أّي فشل، فإّنه سيكون نتيجة الفوضى الّناجمة عن فشل الّنظام العالمي إن جاز أن يُ 

القائم، وعن عجز األمم المّتحدة.. فعندما يصلح النظام الدولي تصلح معه أمور كثيرة أخرى، وعندئٍذ ننتقل 
مآسي اإلنسانية، وانتشار من: زمن الحروب، والّصراعات، وسباق الّتسّلح، والّتخّلف، وانتشار األوبئة، وال

ظاهرة اللجوء، وتدمير البيئة، وهدر المقدرات المتاحة، ونشر نزاعات الكراهية، والّتطّرف، واإلرهاب األعمى، 
ننتقل من كّل ذلك إلى عالم يسوده  -وتهديد حياة األفراد، والمجتمعات.. مهما كانت بعيدة عن مواقع الّصراع 

الّتقّدم، والّسعادة، والّتعامل النبيل بين كافة شعوب األرض في ظّل حماية نظام األمن، والّرخاء، واالزدهار، و 
 دولّي نزيه، وحكيم، وفاعل.

 
 والـــــقــــادم أسوأ!!
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 :الحل: الحاجة إلى الّديمقراطّية بين الّدول، كما هي في الدول
ديمقراطي ملتزم بميثاق األمم المتحدة الذي يساوي الحّل لمثل هذه المعضالت وغيرها، إذن، هو نظام دولي 

بين الدول جميعها في حقوقها الكاملة، ويوفر لها الحماية الدولية الالزمة من أي اعتداء، أو تجاوز من أّي 
 طرٍف كان.

ولن يتحّقق هذا الوضع دون االتفاق الّصادق بين ما يسّمى بالدول العظمى على احترام المنظمة الدولية، 
نونها، وميثاقها، وإلغاء حّق )الفيتو( الذي مّيز َخْمَس دول عن بقية الدول األعضاء في المنظمة الدولية وقا

دولة. وبغير ذلك سيبقى النظام الدولي مشلوال، وعاجزًا عن تحقيق أّي قدر من  193البالغ عددها أكثر من 
ك تنتشر الحروب والصراعات واألزمات مقتضيات الميثاق، التي من أهمها األمن والّسلم للّدولتين. ولذل

االقتصادية دون أن تحّرك األمم المتحدة أّي ساكن، ويستمر تدمير البيئة؛ نتيجة لعدم التزام الّدول المتنفذة 
باإلجراءات الالزمة لحماية البيئة عندما تتعارض تلك اإلجراءات األساسّية مع مصالحها الّصناعية والتجارية 

 ام.واالقتصادية بشكل ع
 نداء إلى حكماء العالم:

تعوّدنا على ظاهرة "اشتّدي أزمة تنفرجي" أي أّن االتفاق بين األقطاب ال يتحّقق إال بعد الحروب، وكلفتها، 
ودمارها، وعندما يهلك المتحاربون ُيجَبرون على الّتوجه نحو طاولة الّتفاوض.. فلماذا ال يعكسون المسار 

اولة الّتفاوض بداًل من االحتكام إلى الّسالح أواًل! وبداًل من التدمير قبل ويتفاوضون بالحكمة والحجة حول ط
 البناء؟

كل ما أقول إّنه في حال فشل القادة لالتفاق على نظام دولي تنّفذه )منظمة األمم المتحدة( وأجهزتها 
قانون لعالمنا أمام المختلفة، فعلى حكماء هذا العالم أن يقولوا كلمتهم.. وعليهم أن يتالقوا؛ لوضع نظام و 

القادة؛ لعلهم يبصرون الحكمة ويهتدون بها. أختتم قولي: إّن المضي على ذات الّطريق التي أوصلتنا إلى 
ما نحن عليه، هو طريق خطر! وما ينتظرنا عليه هو أخطر بكثير مما شهدناه! على فظاعة ما شهدناه.. 

 آلخر.وعلينا أال نمضي على طريق الهالك، وأن نسلك المسار ا



وبصفتي الّرئيس الفخرّي لملتقى البحث الّدولي "قّمة البوسفور" مند تأسيسها قبل عشر سنوات، سأدعو 
مؤتمرها القادم لدعوة فريٍق دولّي من حكماء العالم )من غير الحكوميين(؛ لتشكيل مجلس لدراسة القضايا 

المفاوضات لصانعي القرار، الذين  الخالفية الدولية الرئيسة، واقتراح حلول لها، ولعرضها على طاولة
 سيجلسون حولها بعد الحرب، كما يحصل في نهاية كّل حرب.

 بإمكانية حصول أي مفاوضات مجدية قبل نهاية الحرب. -من معرفتي المباشرة-وذلك ألن األمل ضعيف 


