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 يوسف أحمد

 

الي الدولي عل (. 2022) يوسف، أحمد لهذا المقال:  المرجعيةاإلشارة  ي النظام الليب 
الديمقراطية رؤى: أثر التحوالت ف 

ي المنطقة العربية
، وحقوق اإلنسان ف  ي  DOI: 10.53833/MPYT5898 . 25-17(، 3) 27. رواق عرب 
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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غبر أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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الي الدولي عىل  ي النظام الليبر
 
ي رؤى: أثر التحوالت ف

 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ف

  المنطقة العربية
 

 يوسف أحمد 
 

 

 

 

 

 

الي  السياسة الدولية؛ وسوم:   المنطقة العربية ؛السلطوية ؛الديمقراطية ؛النظام الليب 

 

 

 

 

 

الي  النظام أن شك ثمة ليس ا  حالًيا  يواجه الدولي  الليب 
ً
ة مدار  عل . استثنائية ضغوط  عل التالي  العقد  وأثناء النظام، تكّون فبر

الي  النظام أن البعض تصّور  تدشينه، ي  والمستقر  السفينة هو  الدولي  الليب 
 
ية رحلة نهاية نفسه، الوقت ف  السلم نحو  البش 

ي  العقد  أحداث أن إال  1. الدائمير   ةوالديمقراطي
 المعادية والقوى الشعبوية فصعود  األحادية؛ النظرة هذه صفو  عكرت الماض 

ي  للديمقراطية
 
ي  التحديات حدة وتصاعد  وخارجه، الغرب ف

 الغزو  آخرها – الدول بعض جانب من العالمي  لنظاما تواجه التر

الي  النظام تحوالت  . شك محل الدولي  النظام استمرارية من جعلت أسباًبا  جميعها  ألكرانيا؛ الروسي   تبعات تحمل الدولي  الليب 

الية مستقبل بينها  من عديدة، إلشكاليات ي  الراهنة التحوالت  آثار  تناول المقال هذا  يستهدف . واجتماعًيا  سياسًيا  الليب 
 
 النظام ف

ي  اإلنسان وحقوق الديمقراطية مستقبل عل العالمي 
 
ي  . العربية نطقةالم ف

 
  يتعير   ذلك، سبيل وف

ً
 النظام» ماهية تعريف أول

الي   «.الدولي  الليب 

الي  النظام بشأن النقاشات تركزت عام، بشكل ، مفهومير   حول الدولي  الليب  ي  ومرتبطير   مختلفير 
 
 المفهوم ذاته؛ الوقت ف

 الدولية المنظمات من والعديد  وودز، بريتون ومؤسسات المتحدة األمم إنشاء الثانية:  العالمية الحرب بعد  ما  نظام هو  األول

ي  العالمية واإلعالنات واالتفاقيات
  منها  الهدف وكان بالحرب، بآخر  أو  بشكل تأثرت التر

ّ
اعات من الحد ، الب  

ً
 جانب إل مستقبًل

ي  المفهوم 2. المنتضة األطراف مصالح ضمان
الي  للنظام الثاب   أدى إذ  الباردة؛ الحرب بعد  ما  مرحلة عل المستِند  ذلك هو  الليب 

قية، الكتلة انهيار   احتلت إذ  ؛«القطب أحادية لحظةال» لصعود  المتحدة، الواليات ومألته ذلك أعقب الذي القوة وفراغ الش 

.  حلفائها  خلفها  ومن ميةالعال القوة مركز  المتحدة الواليات ي  3الغربيير 
 
 المتحدة الواليات كانت  هذا، األمريكية الهيمنة عهد  ف

ام.  الهيبة وتوزي    ع األمن،و  االقتصاد، العامة:  والخدمات السلع يقدم الذي األساسي  الطرف هي   تسارع العهد  ذلك شهد  4واالحبر

  5دولًيا، اإلنسان لحقوق والمؤسسي  المعياري االنتشار 
ً
ي  العمل صعود  عن فضًل

، اإلنساب   مسئولية» أ مبد يشمل بما  الدولي

الي  النظام مفهوم إن 6العمر.  قصبر  «الحماية  المطروحة الياتاإلشك يهم الذي هو  الباردة الحرب بعد  ما  مرحلة أثناء الدولي  الليب 

ي  . هنا 
 
 المختلفة األوروبية والدول المتحدة فالواليات انسة؛متج كتلة  ليسوا  النظام هذه أنصار  أن توضيح يتوجب المقام هذا  وف

ي  وحلفائهم
 
ق ف صاغ الدول تلك من واحدة كل  وداخل متباينة، وقدرات مصالح يمتلكون واألطلسي  آسيا  ش 

ُ
 بناءً  السياسات ت

 استخدام سيتم المقال، هذا  موضوع اتساع لمدى ونظًرا  . مختلفة ومؤسسات واتجاهات أصوات بير   مستمرة احتكاكات عل



(3) 27رواق عربي   

18 
 

ي  أوروبا  غرب ودول المتحدة الواليات إل لإلشارة «الغرب» تعببر 
 
ي  األطر  ف

 ت التر
ر
  عام، بشكل سياساتهم فيها  تالف

ً
 أثناء خاصة

ي  العربية االنتفاضات مثل المفصلية، اللحظات
 
 . ألوكرانيا  الروسي  والغزو  ،2011 ف

 

 حقبة؟ نهاية

 

ل للبعض، بالنسبة
ّ
ي  أوكرانيا  عل الروسي  العدوان مث

 
اير  ف ت «فاصلة عالمة» 2022 فب   . الباردة الحرب بعد  ما  مرحلة ايةبنه أش 

ي  األمريكي  التفوق تحدي تم التسعينيات، مطلع منذ  األول للمرة
 
ة منافسة» ف  النظر  وجهة وتمتلك 7.«عظم قوى بير   مباش 

 هو  أوكرانيا  عل االعتداء كان  هل ولكن . ول قد  أنه ُيعتقد  كان  سيادة ذات أوروبية لدولة الشامل الغزو  فزمن منطقها؛ هذه

ي  األول اللحظة
ي  الباردة، الحرب نهاية منذ  األول، المرة أنها  أم األمريكية؟ الهيمنة روسيا  فيها  تتحدى التر

 فيها  يصطف التر

ي  مجتمًعا  الغرب
 
 بقدر  والعسكرية السياسية قواها  روسيا  بسطت بقليل، سنوات عش   من أكب   ر مدا عل التحدي؟ وجه ف

ي  . األريحية من متنامي 
 
ي  . وأبخازيا  الجنوبية أوسيتيا  عل وسيطرت جورجية أراض روسيا  غزت 2008 عام ف

 
 غزت 2014 وف

ي  نطاق تخطت الروسية التوغالت فإن كذا   . األوكرانية القرم وضمت
 المتأزم األسد  نظام دعم بير   السابقة؛ فيتيةالسو  األراض 

ي 
 
ي  سوريا  ف

 
ي  لروسيا  موالية مرتزقة ونش   ،2015 عام ف

 
 بصمة أضحت الوسىط، أفريقيا  وجمهورية ومالي  والسودان واليمن ليبيا  ف

  للعيان، اضحةو  األرض عل العسكرية روسيا 
ً
ي  وآخذة
 
ي  التخاذل لعب مقصود، غبر  وبشكل 8التوسع.  ف  استعراض تجاه الغرب 

ي  محورًيا، دوًرا  للقوة روسيا 
 
 الحرب ةبداي قبل ولت قد  القطب أحادية اللحظة لعل 9أوكرانيا.  عل األخبر  هجومها  عل إقدامها  ف

ي 
 
 . بكثبر  أوكرانيا  ف

ي  الحرب تمثل
 
ا  أوكرانيا  ف

ً
ورة ليست لكنها  محورًيا، حدث ي  األخبر  الفصل بالض 

 
الي  النظام أزمة ف  يكون قد  بالطبع . الدولي  الليب 

ا  بإمكانه لكن ،«ثورًيا»و شيًعا  العالمية النظم انهيار 
ً
 مزلزلة أحداث يتضمن السابق السيناريو  .«تطورًيا»و تراكمًيا  يكون أن أيض

ى  حرب وقوع مثل ة كب   السيناريو  يتضمن فيما  . بالنظام تطيح هائلة مالية صدمة أو  العالمية، القوى أغلب أو  جميع بير   ومباش 

ي  تؤدي بطيئة عمليات الالحق
 
ى  لتحوالت  المطاف نهاية ف ورة ليس . للنظام تفكك أو  كب  ات تحدث أن بالض   «الثورية» التغيبر

ي  10البعض.  بعضها  عن بمعزل «التطورية»و
 
ي  «يةالثور » األحداث فإن الواقع، ف

 العالمية النظم بدايات أو  بنهايات تؤش   التر

 
ً
 من عقود  بعد  آخر، بمعت   . سياسي  نظام ألي المحتومة النهاية إل تقود  قد  وأبطأ  أصغر  تحوالت  لها، وتؤدي تسبقها، ما  عادة

ى،  مفصلية لحظة بصفته ألوكرانيا  الروسي  الغزو  إل المؤرخون سينظر  اآلن  الحرب كانت  إذا  ما  بعد  الواضح من ليس لكن كب 

ذكر 
ُ
ي  ست

 
ي  اللحظة بصفتها  التاري    خ ف

الي  النظام النتهاء أدت التر  . ال  أم الدولي  الليب 

ي  والتحوالت  األحداث من سلسلة ضمن حلقة أنها  هو  األوكرانية للحرب األفضل الوصف لعل
 بداية من عقد  قبل بدأت التر

ي  الحرب،
ا   التحوالت  هذه عدد  يكون قد  . انتهائها  بعد  تتواصل قد  والتر ً ي  كلها   مناقشتها  إمكانية معها  تصعب لدرجة كببر

 
 ف

 األزمة . بللغر  بالنسبة– وخارجية داخلية لتحوالت  مبسط بشكل تنقسم قد  التحوالت  هذه ولكن هنا، المتاحة المساحة

وة تشب تسبب بينما  . الداخلية ثواألحدا التحوالت  عل أمثلة هي  الشعبوية وصعود  2008 لعام العالمية المالية  والسلطة الب 

ا  المركز  من
ً
ي  أخرى دول لإ المتحدة( الواليات )تحديد

 
الي  النظام استقرار  خلخلة ف ي  . خارجًيا  الدولي  الليب 

 
 نفسه، السياق وف

س عد يُ  الية تمبر ي  النيوليب 
 
، العقدين ف ي  االقتصادية واالختالالت الماضيير 

 التحوالت  لبعض الجذرية األسباب من جلبتها، التر

ي  المشهودة
 
الي  النظام ف ا  األكب   التحوالت  عل الورقة هذه تركز  . حالًيا  الدولي  الليب 

ً
 . مباش   بشكل العربية بالمنطقة ارتباط

 

الي  النظام  الداخل من وتآكله الدولي  الليبر

 

ي  المسارات وتتباين البعض، بعضها  عل والخارجية الداخلية التحوالت  تؤثر 
ها  قوضت التر  لكن . الدولي  النظام من األحداث عب 

ي  األحداث بير   الضبابية للمساحة االلتفات هو  اآلن يهمنا  ما 
ي  أسهمت التر

 
، النظام أفول ف ي  واألحداث الدولي

 –أكب   ال – ترمز  التر

ي  الشعبوية صعود  إن . تفككه إل
 
ي  أحداث تسهم أن يمكن كيف  والنتيجة:  السبب بير   االحتكاك عل دال مثال هو  الغرب ف

 
 ف

، النظام انهيار  الي ي  هي  بينما  الليب 
 
ة إن . لفشله انعكاس نفسه الوقت ف  بهجمات محملة جاءت ترامب دونالد  الرئيس حكم فبر
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؛ النظام عل واعتداءات الي ، للحكام الضي    ح ودعمه 11الناتو، من باالنسحاب تهديداته بير   الليب   المباش   واعتدائه 12السلطويير 

الي  النظام يهدد  ترامب فإن وعالمًيا، المتحدة الواليات داخل اإلنسان وحقوق الديمقراطية عل  يمكن ال  بدرجة الدولي  الليب 

ي  . بها  االستهانة
 
ي  ترامب انتخاب فإن نفسه، الوقت ف

 
ي  كان  2016 ف

 
ا مؤ  ذاته حد  ف ً  والسياسية االقتصادية التناقضات عل ش 

ي  األعمق والهوياتية
 
الي  النظام قلب ف  13. الليب 

ي  التقليدية يةالسياس النخب من الثقة بسحب تصويت بمثابة ترامب صعود  كان  أوجه، عدة من
 
 فقد  المتحدة؛ الواليات ف

ي  األصوات من %46 من أكب   عل حصوله بعد  مصادفة جاءت ترامب رئاسة أن أوهام تهشمت
 
 –بسبب أو – رغم 2020 ف

 من تهديد  تحت فقط يحدث لم التقليدية السياسية النخب قوة تضاؤل فإن كذا   14. الرئاسة توليه أثناء النظام عل اعتدائه

، ساسة ا  إنما  اليمير 
ً
ي  اليسارية، السياسية القوى من أيض

ي  فصعود  . القوة من ُيذكر  بنصيب تقليدًيا  تحظ لم التر
ب  ي  ساندرز  ببر

 
 ف

، المشهد  عل جدد  يساريير   وافدين ومعه ،2020و 2016  مراكز »و التقليدية األمريكية السياسية النخبة لقصور  يشبر  السياسي

ي  أخرى بأماكن ُرصدت نفسها  التحوالت  .«القوة
 
ا  الغرب؛ ف

ً
،األ االتحاد  من بريطانيا  خروج مثل أحداث بروز  مع تزامن ي  وروب 

ي  االتحاد  تعارض برامج يتبنون لسياسيير   التأييد  وتصاعد   الغربيير   الساسة شعبية صعود  إن . ومعلن حاد  بشكل والناتو  األوروب 

، النظام هامش من القادمير    األساسية األعمدة بتفكيك بتعهدات –األسباب من لعدد – برامجهم عّرفوا  والذين السياسي

الي  بالنظام اإلطاحة شأنه من الجذور  عميق لوهن انعكاس هو  للنظام، ي  الدولي  الليب 
 
 . المطاف نهاية ف

ي  واليمينيير   الشعبويير   صعود  فإن الغرب، خارج
 
ازيل الهند  مثل ديمقراطية نظم ف ي  أسهم قد  والب 

 
 الديمقراطي  االنتكاس ف

اض إن 15. عقد  من أكب   مدار  عل العالمي  ية أن افبر ي  تطورها  نهاية نقطة بلغت د ق البش  اض كونه  يثبت لم األيديولوج   افبر

الية القيم انتشار  عدم بسبب خاط   ا  وإنما  فحسب، أجمع للعالم الغربية الليب 
ً
الية القيم مأسسة ألن أيض ي  الليب 

 
 يجري الغرب ف

 الضغوط تكن لم وإذا  . الباردة الحرب بعد  ما  نظام عن يختلف فيه نعيش الذي الدولي  النظام إن 16. جذورها  من اقتالعها 

الية الديمقراطية عل الداخلية ،  كافية  الليب   مساحة أمامنا  تدع ال  حالًيا  الغربية الهيمنة عل الخارجية الضغوط فإن كمؤش 

 . للشك

 

 الهيمنة وتفكك العربية المنطقة

 

ي  للعراق األمريكي  الغزو  لعل
 
 القرار  صدور  عل األمر  يقتض  لم إذ  العربية؛ المنطقة عل األمريكية الهيمنة ذروة يمثل 2003 ف

ي 
اضات برغم العراق بغزو  الكارب  ي  بالمنطقة المتحدة ياتالوال  حلفاء اعبر

 
ا  إنما  17الغرب، وف

ً
ي  الغزو  تم أيض

 
 النظام لقواعد  خرق ف

الي  الية الديمقراطية من ذلك بعد  قوض قد  الديمقراطية نش   بذريعة الغزو  ذلك شن إن 18. الغرب شيده الذي الليب  ي  الليب 
 
 ف

ي  المنطقة
 
ي  السلبية الداللة من بعد  يتعاف لم «الديمقراطية روي    جت» فمصطلح الغرب؛ وف

 كما   19. الغزو  منذ  يحملها  أصبح التر

ي  األمريكي  العسكري التهور  أن
 
ي  أدى قد  وأفغانستان العراق ف

 
عات جلتأجي المطاف نهاية ف ي  االنعزالية الب  

 
 20تحدة. الم الواليات ف

ي  العربية االنتفاضات انطالق مع لذا 
 
 ديمقراطية انفراجات رؤية إثر  بالرضا  المتحدة الواليات تشعر  أن الممكن من كان  2011 ف

ي 
 
يطة– المنطقة ف ي  لكنها  األمريكية، المصالح االنفراجات تلك تمس أال  ش 

 
دد  شديدة كانت  األمر  واقع ف  ببذل يتعلق فيما  البر

ثمر  كي   والجهود  الموارد 
ُ
 . مستدامة إيجابية تطورات الديمقراطية المنجزات تلك ت

ي 
 
ي  الرئيس واجه حينما  ،2011 ف ي  معمر  الليت 

 
رض 21غاشم، بشكل بالديمقراطية مطالبةال المظاهرات القذاف

َ
 بقيادة تحالف ف

ان حظر  منطقة المتحدة، األمم من بموافقة الناتو،  التدخل هذا  أدى . المدنيير   لحماية «الالزمة التداببر  كافة» اتخاذ  بهدف طبر

ي  حكم إلنهاء
 
ي  القذاف
 
ي  الليبية، االنتقالية السلطة طلبت وبينما  . الناتو  مهمة إنهاء تم بقليل وبعدها  أشهر، غضون ف

 
 ما  مرحلة ف

، بعد  ي
 
ي  الموقف قييمت يتم حتر  و النات تواجد  استمرار  القذاف

ي  تاريخه من األمريكي  اإلحباط أن إال  22مناسب؛ بشكل األمت 
 
 ف

ي  أخرى مرة السقوط فكرة من واإلرهاق الدولة، لبناء المجدية غبر  المحاوالت 
 
 عوامل كلها   بالمنطقة، «دائمة حرب» مستنقع ف

ي  23فوري.  بشكل لناتو ا تواجد  إلنهاء أدت
ر
ي  االنتقالية المرحلة انهارت معروف؛ تاري    خ الباف

 
 عل الحرب أمراء وسيطر  ليبيا، ف

ي  المحلية األطراف عل رهاناتهم إقليمية، وأطراف عديدة أوروبية ودول روسيا  وضعت بينما  البالد،
 سوف أنها  تصوروا  التر

ي  أدى الذي األمر  مصالحهم، تخدم
 
ي  الوضع ستعصاءال  النهاية ف

 
ي  للدرجة ليبيا  ف

ي  االنشقاق إن 24اآلن.  نشهدها  التر  األوروب 
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ة واألدوار  ي  الكببر
ي  فهمهما  يمكن ال  اإلقليمية واألطراف روسيا  لعبتها  التر

 
 السياسي  االنسحاب تركه الذي القوة فراغ عن معزل ف

 . المتحدة للواليات

ي  الوضع يختلف لم
 
ا،  سوريا  ف ً ية الخسائر  أن إال  كثبر ي  الغرب تردد  . بكثبر  أكب   فيها  البش 

 
– السوريير   للثوار  العسكري الدعم ف

ي  بما 
 
ان حظر  منطقة فرض ذلك ف  إذا  )التدخل «األحمر خطه» ب  المساس عند  التحرك بعدم السمعة ستر   أوباما  وقرار  –طبر

ي  تسببا  الكيميائية(، األسلحة السوري النظام استخدم
 
 ومسلحو  والعراقية اإليرانية والميليشيات وتركيا  الخليج دول مألته غفرا  ف

ي  25الروسية.  العسكرية والقوات ،هللا حزب
 
اع استمرار  فإن نفسه، الوقت ف  أسباب بير   من كان)و  مدته واستطالة السوري الب  

ي  تسبب المتحدة( للواليات المهيمن الدور  غياب بسبب أخرى
 
 الجماعات صعود  عن ناهيك تخيلها، يمكن ال  إنسانية معاناة ف

 . الجهادية السلفية

ورة كانت  ما  وسوريا  ليبيا  قصص ي  األمريكي  العسكري التهور  تكرر  إذا  أسعد  بنهايات لتحىط   بالض 
 
 اقالعر  من كل  ف

ا  يعد  وال  . وأفغانستان
ً
ي  الربيع إخفاق بأن التلميح دقيق ي  السياسية فالنخب الغرب؛ لمسئولية حًضا  يرجع العرب 

 
 وليبيا  سوريا  ف

ة  أخرى عربية ودول  للثوار  الفاتر  المتحدة الواليات دعم أن إال  . 2011 أحداث من لالستفادة استعدادها  عدم عل برهنت كثبر

ي  المدروسة غبر  والطريقة السوريير  
ي  التدخل بها  تم التر

 
ي  المنطقة أولوية بتقليل ظاهر  قرار  بمثابة كانا   ليبيا، ف

 
 السياسة ف

ي  المستثمر  السياسي  المال ورأس الموارد  وتقليل األمريكية، الخارجية
 
 الربيع عل الخجول المتحدة الواليات رد  إن . نطقةالم ف

ي  ي  السابقة تدخالتها  جراء وإجهادها  ،2008 لعام المالية فاألزمة هيمنتها؛ وضع تضاؤل جزئًيا  مهعد العرب 
 
 تان،وأفغانس العراق ف

ي  المحدودية تلك دشنت وبدورها  . بعدها  وما  2011 أحداث مع االشتباك عل قدرتها  قيدا 
 
 من سلسلة االشتباك، عل القدرة ف

ي  التحوالت 
 . النتائج عل التأثبر  عل وقدرتها  األمريكية الهيمنة تقويض من زادت التر

 محتملة تسوية أية أن المتوقع ومن اإلقليمية، واألطراف روسيا  استغلته المتحدة الواليات خلفته الذي القوة فراغ إن

ي  للوضع
 
 ستتشكل مما  أكب   الخليج، ودول وإيران تركيا  مثل إقليمية وأطراف روسيا  مصالح عل بناءً  ستتشكل ا ليبي أو  سوريا  ف

 قدرة تضاؤل . لها  ُينصت لن العاديير   والليبيير   السوريير   المواطنير   أصوات بأن للقول بنا  حاجة ال – الغرب مصالح عل بناءً 

ى االتفاقات أن حقيقة مع أكب   بشكل برز  التأثبر  عل الغرب ي  ،«أستانا» محادثات عب   تمت سوريا  حول الكب 
 ضمت التر

 تسبب ذلك، إل باإلضافة . المتحدة لألمم التابعة الفعالة غبر  جنيف عملية خالل من وليس يا،وترك وإيران روسيا  باألساس

وع   أوباما  عنه كشف  الذي المنطقة، من لالنسحاب المتحدة للواليات المتنامي  الب  
ً
 والوضوح القوة من المزيد  اكتسب ثم 26أول

ي 
 
ي  ترامب، عهد  ف

 
ي  المتحدة الواليات حلفاء لدى مخاوف خلق ف

 
ي  بدأوا  الذين الخليج، ف

 
 روسيا  عل وانفتحوا  مساراتهم خط ف

، ا  وشكلوا  والصير 
ً
 . إشائيل مع لنًيا ع تحالف

اعات أمد  وإطالة تعميق فإن اآلخر، الجانب عل ي  الب  
 
ي  تسبب المنطقة ف

 
 السلفية جماعات تمثله الذي التهديد  مفاقمة ف

ي  بدوره أسهم الذي األمر  الغرب، إل ميير  النظا غبر  والمهاجرين الالجئير   من موجات وأرسل الجهادية،
 
ي  الشعبوية صعود  ف

 التر

الي  النظام قّوضت ي  اليمينية الحركات صعود  أن شك ال  . الداخل من الليب 
 
ي  جذور  له الغرب ف

 
 ال  ولكن االقتصادية، األوضاع ف

ي  الهوياتية المخاوف عن فصله يمكن
 27. الغرب عل المنطقة من والمهاجرين الالجئير   تدفق أججها  التر

ي  الفعل رد  أن أي ي  الربيع تجاه الغرب  ل الذي– العرب 
ّ
 بقوة أسهم –الغرب هيمنة حول متصورة أو  حقيقية قيود  عل بناءً  تشك

ي 
 
ايد  التقويض ف الي  وللنظام الغربية للهيمنة المبر  ، الليب  ي  نشهده الذي للحد  الدولي

 
 األمريكي  العسكري التهور  إن . الراهن الوقت ف

ي 
 
، الصعيد  عل األحداث تشكيل عل المتحدة الواليات قدرة داخلًيا  قّيد  األلفية مطلع ف  بدورها  قّيدت لنتائج أدى ما  الدولي

ي  أدى الذي األمر  والخارجية، الداخلية المتحدة الواليات قدرات
 
 ذات أوروبية دولة غزو  محاولة عل روسيا  لتشجيع النهاية ف

الي  النظام . سيادة ي  يفشل أو  ينجح قد  الدولي  الليب 
 
 األرجح عل الحالية سيولته أن الواضح من ولكن الحالية، محنته تخىطي  ف

ي  والديمقراطية اإلنسان حقوق حالة عل سلًبا  ستنعكس
 
:  سؤال يكمن هنا  . العربية المنطقة ف  النظام كان  مدى ألي أساسي

الي  الًيا  الدولي  الليب  ا  ليب 
ً
 العربية؟ بالمنطقة األمر  تعلقي حينما  حق
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الية عدم ؟ مالنظا ليبر الي  الليبر

 

ي  األسئلة بير   مراوغة األكب   هو  السؤال هذا  لعل
ون يميل قد  . معها  لالشتباك ورقةال تسىع التر  وبات، ُمطلق ُحكم إللقاء الكثبر

  والعراق، ألفغانستان– يكي األمر  الغزو  من بداية
ً
 ومروًرا  والسعودية، مض  مثل– السلطويير   المنطقة حكام لتدعيم وصول

، بحق اإلشائيلية الجرائم بتمكير   ي  صعوبة البعض يجد  ال  قد  الفلسطينيير 
 
الي  النظام أن نظر  وجهة طرح ف الي  غبر  الليب   ليب 

ي  باألساس
 
الية بكونها  تخاطر  النظرة هذه لكن . العربية المنطقة ف ات من العديد  ثمة . اخبر  ي  السياقية المتغبر

 عل تؤثر  التر

ي  العدسة
الي  النظام دور  تقييم خاللها  من نحاول التر ي  الدولي  الليب 

 
 النظام عن ثنتحد حينما  المثال، سبيل عل المنطقة؛ ف

الي  ، الليب  ي  الدولية المنظمات من طرف أم أوروبية، قوة دور  أم المتحدة، الواليات لدور  نشبر  فهل الدولي
 الغرب؟ أنشأها  التر

ي  العراق عن نتحدث فهل العربية، المنطقة عن نتحدث وعندما 
 
ي  حير   2003 ف

ي  الكويت أم . الدولة عل األمريكي  الغزو  قىص 
 
 ف

ي  الغزو  قبضة من الكويت األمريكي  التدخل أنقذ  حينما  1990
ر
 أسهمت حينما  األلفية، عقد  أواسط أثناء مض  أم . الكابوسي  العراف

ي  األمريكية الضغوط
 
ي  مض  ف

 
 28؟ديمقراطية اجةانفر  ف

الي ال النظام هيمنة من المادية غبر  الجوانب نرى تجعلنا  بعدسة ننظر  أن القضية تعقيد  من يزيد  ، ليب   باألساس وهي  الدولي

وع الية الديمقراطية لرؤية المعياري الب   ي  للغرب المادي فالنض  . الحكم أشكال من فعالية األكب   الشكل بصفتها  الليب 
 
 الحرب ف

الية الديمقراطية أن لفكرة المصداقية من قدًرا  منح الباردة وري سار م هي  الليب   أسهمت 29. الشعوب طموحات لتحقيق ض 

  الفكرة، هذه
ً
ي  الدولية، والمنظمات والمعاهدات الدولي  القانون يتضمن الذي الدولي  المؤسسي  البناء عن فضًل

 
 صياغة يةكيف  ف

ي  باإلصالح المعنية األطراف
 
ي  المثال، سبيل عل . لرؤاهم المنطقة ف

 
 المفكرين أشهر  من سعيد، السيد  محمد  كتب  2006 ف

ي  بالديمقراطية المطالبير  
 
 محاور  إل تستند  رؤية فيها  عرض «للديمقراطية مضي مفهوم نحو » بعنوان ورقة مض، ف

الية الديمقراطية ام المؤسسات واستقالل السلطات بير   والفصل القانون سيادة وتشمل األساسية، الليب   اإلنسان حقوق واحبر

ي  تظهر  كما 
 
ب وبالمثل، 30. اإلنسان لحقوق الدوليير   لعهدينا ف

َ
 عليها  وقعت هامة وثيقة وهو – 2005 عام دمشق إعالن طال

ي  ديمقراطي  نظام بإنشاء –للديمقراطية مؤيدون سوريون ومفكرون سياسية قوى
 
م واألقليات األفراد  حقوق يضمن سوريا  ف  ويلبر 

ه سعيد  أن هنا  نقول ال  31. اإلنسان لحقوق الدولية والمواثيق بالمعاهدات  المنطقة من للديمقراطية المؤيدين المثقفير   من وغبر

اد  سعوا  قد  الية للديمقراطية المعيارية القوة أن القصد  إنما  الديمقراطية؛ من جاهزة أشكال ومحاكاة الستبر لت الليب 
ّ
 نقطة شك

الية للديمقراطية مفاهيم صوغ لبدء لهم انطالق  . المختلفة سياقاتهم تناسب الليب 

الي  النظام لهيمنة مباش   امتداد  هي  –المتحدة لألمم التابعة فيها  بما – الدولية اإلنسان حقوق وآليات أدوات مختلف إن  . الليب 

 وحقوق الديمقراطية ار أنص منها  استفاد  أساسية أدوات مثلت فإنها  واآلليات، المنتديات لتلك التقييمات تفاوت مع وحتر 

 32. السلطوية النظم اضطهاد  من لحمايةل وكذا  السلطوية، الحكومات عل الضغوط وفرض مطالبهم، لصوغ بالمنطقة، اإلنسان

ي 
 
ى التحديات أحد  فإن الواقع ف ي  الكب 

 عل الدولية اآلليات قدرة تآكل هي  اآلن، بالمنطقة الديمقراطية أنصار  تواجه التر

ي – الفعالية تقويض السلطوية النظم تحاول فحالًيا  . بمهامها  االضطالع
 الدولية للمؤسسات –محدوديتها أنكار  يمكن ال  التر

 33. لها  موازية آليات تشكيل أو  عليها  السيطرة محاولة خالل من القائمة،

ي  بالتأثبر  اإلقرار  إن الي  للنظام –مقداره كان  أًيا – اإليجاب  ي  ال  المنطقة، عل الدولي  الليب 
ورة يعت   ورعاته النظام هذا  اعتبار  بالض 

ي  . ذاتلل وناكرين مثاليير  
 وراء سعيهم من زءكج  قواعدها؛ ويفرضون النظم المهيمنير   الفاعلير   يؤسس المطاف نهاية فف 

ي  34. وقيمهم مصالحهم
 
ي  التحول فإن األحوال، كل  ف

 
ي  الغرب مصالح ف

 
ي  النتائج عل التأثبر  عل قدرته وف

 
ي  العربية، المنطقة ف

 
 ف

ي  الربيع أعقاب ي  أخرى ومرة– العرب 
 
 اإلنسان وحقوق الديمقراطية مستقبل بشدة يقوض قد  –ألوكرانيا الروسي  الغزو  أعقاب ف

ي 
 
 . المنطقة ف
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ي  التحوالت  أثر 
 
الي  النظام ف ي  اإلنسان وحقوق الديمقراطية عىل الدولي  الليبر

 
  العربية المنطقة ف

 

ي  الفوض   ساهمت
ي  الربيع أعقبت التر ي  العرب 

 
ي  لالستقرار  معيب مفهوم ترسيخ ف

 
كبر   . للغرب الخارجية السياسة قلب ف

 الدول فبر

ي  الهش الوضع جذور  عن تتغاض   سياسات لوضع أدى القصبر  األجل عل استقرار  تحقيق عل الغربية
 
ي  المنطقة، ف

 تراهن والتر

 وأصبحوا  الحقيقة، بهذه كامل  وعي  عل أضحوا  السلطويير   الحكام أن واألهم، 35. االستدامة له يمكن ال  قائم وضع خترسي عل

  أقل
ً
ي  خجًل

 
ازهم ف ت لقد  . المستبد  لحكمهم التطرق يتم حينما  المحتملة وض  الف بفكرة للغرب اببر 

ّ
 الحكام كان  أيام ول

ي  األيام هي  اآلن، للديمقراطية، دعمهم كذًبا   يزعمون السلطويير  
 حقوق عن الغرب مفاهيم» أن بوضوح فيها  يقولون التر

 36. شعوب  هم عل للشيان قابلة غبر  «اإلنسان

ي 
 
ي  الشعبوية صعود  عزز  نفسه، الوقت ف

 
ي  السلطويير   الحكام موقف الغرب ف

 
:  من العربية المنطقة ف  أن هو  األول اتجاهير 

ي  الشعبوية صعود 
 
الية الديمقراطية أن عل مؤش   بمثابة كان  الغرب ف ورة ليست الليب   العربية الشعوب لمطامح الحل هي  بالض 

وع– الية الديمقراطية لرؤية المعياري الب   ا  يعد  لم لكح  الليب 
ً
ي  كما   ثابت

 
 السلطة مفاتيح تأرجح أن هو  اآلخر، واالتجاه 37السابق.  ف

ي 
 
اليير   الشعبويير   بير   الغرب ف ي  قد  والليب 

ي  ود الصم سوى عليهم ليس العرب السلطويير   الحكام أن يعت 
 
 قيادة أية مواجهة ف

الية غربية ي  حتر  ليب 
ا  أكب   شعبوية قيادة تأبر

ً
 للقوى هيكلية مزايا  توفر  تنازالت  لتقديم حاجة هنالك تعد  لم . بعدها  من تعاون

ي  الديمقراطية
 
 . العربية المنطقة ف

ي  اإلنسان حقوق وإعمال الديمقراطية تحقق فرص يجعل ألوكرانيا  الروسي  الغزو 
 
ا  أقل المنطقة ف

ً
 وضع لسيولة نظًرا  . ضعف

الي  النظام ؛ الليب  ( روسيا  ضد  جبهته لتدعيم الغرب محاوالت  فإن الدولي  الستنتاج ستؤدي هيمنته، موقف وتعزيز  )والصير 

ي  السلطوية قبول ربالغ عل بأن خاط  
 
 للتضخم حد  وضع الخليجية الطاقة إلمدادات يمكن ناحية، فمن . العربية المنطقة ف

ي  االقتصادية واألوضاع
ن التر

ّ
ي  الشعبوية انتشار  من تمك

 
ي  الغرب ف

ي الغرب موقف من تخفف قد  والتر  . روسيا  ضد  الجماهبر

ي  الدعم رب  ح فإن أخرى، ناحية ومن الي  للنظام الروسي  التحدي ضد  العرب   38. الغرب موقف من يعزز  سوف الدولي  الليب 

ي 
 
ي  السلطوية تجاهل إن . أخطائه بتكرار  الغرب يخاطر  الحالة، هذه ف

 
 عل يؤدي لن –تمكينها وربما  بل– العربية المنطقة ف

 الحرب من األول السنوات ديناميات صعود  هو  حدوثه المرجح أن إال  . روسيا  ضد  الغرب مع العربية النظم الصطفاف األرجح

مت حينما  الباردة؛ ي  ناض  نظام مثل– العربية النظم البر 
 
 تنازالت  كل  عل للحصول الحياد  عل بالوقوف –الخمسينيات بداية ف

ي  الشعبوية القيادة عودة حتماليةا فإن أخرى، ومرة 39. تقديمها  الطرفير   من أًيا  إمكانب
 
 االصطفاف من تجعل سوف الغرب ف

ة حسبة الصير   أو  روسيا  ضد  الغرب جانب إل ي  . العرب الحكام جانب من النظر  قصبر
 
 الحكم فعالية عدم فإن نفسه، الوقت ف

ي  نفسها  الظروف إنتاج تعيد  سوف المنطقة عب   المنتش   السلطوي
، للربيع أدت التر ي  والحكم والفقر  والفساد  القمع وهي  العرب 

، وسوف ،الرشيد  غبر    تؤش 
ً
، أو  عاجًل

ً
ي  باالضطرابات آجًل

 االضطرابات تهديد  يتفاقم 40. ثمن بأي تجنبها  الغرب يحاول التر

ي  والمالية االقتصادية األزمات مع بالمنطقة االستقرار  وعدم
، الغزو  أججها  التر ي  الروسي

 للنماذج باألصل جذورها  ترجع والتر

ي  هيكلًيا  المعيبة االقتصادية
 
 . العربية الدول من العديد  ف

ي 
 
ي  أسهمت قاتلة أخطاءً  الغربية القوى ارتكبت الهيمنة، لتعزيز  السابقة محاوالتها  ف

 
ي  . قوتها  تآكل ف

 
 من اللحظة هذه وف

ي  أخطائه الغرب يكرر  أن يرجح السيولة
، الربيع بعد  ارتكبها  التر ي ي  العرب 

 
ي  جديد  من الحياة لبث ملتبسة محاولة إطار  ف

 
 النظام ف

الي  ي  اإلنسان وحقوق بالديمقراطية للمطالبير   الصعبة المهمة فإن حال، أي عل . الدولي  الليب 
 
 أكب   صارت قد  العربية المنطقة ف

ا 
ً
ي  اإلصالح أنصار  اآلن يواجه . بكثبر  تعقيد

 
ي  مثيالتها  من يةوحش أشد  سلطوية نظًما  المنطقة ف

 
 تلك ويخوضون األلفية، مطلع ف

ي  المواجهة
 
الي  نظام خضم ف   رعاته يعتقد  بينما  يتفكك، ليب 

ً
ي  اإلنسان بحقوق التضحية أن خطأ

 
ورة المنطقة ف  النظام إلنقاذ  ض 

اضات عن النظر  وبغض . ذاته ي  اإلنسان، وحقوق الديمقراطية أنصار  افبر
ا  عملوا  التر

ً
؛ العقدين خالل لها  وفق  فإنها  السابقير 

ي  أصبحت
 
الي  النظام بأن القول الصعب من يبفر  . للمراجعة الحاجة أشد  ف  فيما  أصيلة بصورة للخبر  تعمل قوة كان  الدولي  الليب 

ي  اإلنسان وحقوق الديمقراطية يخص
 
 يكون لن النظام لهذا  ممكن بديل أي بأن القول األصعب من لكن العربية، المنطقة ف

، أسوأ  ي  قيادية أدواًرا  وروسيا  الصير   لعبت إذا  سيما  ال  بكثبر
 
 . البديل ذلك ف
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 . والتنموية الدولية للدراسات العالي  جنيف بمعهد  الدوليير  

 

ي  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلبر 

 هذا المقال كتب ف 
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