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ينشغل اإلعالم والعديد من السياسيين في العالم على الدوام بالمجتمع الدولي وااللتزام بقراراته 

هناك انشغال كبير في مسألة اإلرهاب . كلما ثارت قضية تبدو أنها حساسة بالنسبة ألهل الغرب
ينسحب هذا االنشغال . ولي في محاربته وسحق كل من يؤيدهوتنظير وفير حول إرادة المجتمع الد

اآلن على برنامج إيران النووي، وعلى فوز حركة حماس وما يتعلق باعتراف الحركة بإسرائيل 
يجري ترداد مقوالت معينة حول كل قضية على اعتبار أن هناك إجماعا . والتخلي عن السالح

أطراف كثيرة تتحدث عن . الحقيقة التي ال تعلوها حقيقةدوليا عليها، ويتم سرد البينات وكأنها هي 
فمن هو هذا . إرادة المجتمع الدولي النافذة، وعن العقوبات التي يجب أن تلحق بمن ال يقر بها

 المجتمع الدولي الذي يتم تصويره وكأنه القدر المحتوم؟
ميع مشمول تحت من المفترض نظريا أن المجتمع الدولي هو كل الدول وكل شعوبها، وأن الج

فعندما يقول أحد بأن هناك إجماعا دوليا فإنه، من الناحية النظرية، يقول بأن . عنوان هذا المجتمع
لكن األمر ليس كذلك من الناحية . قرار معين أو اتفقت على قضية معينةكل الدول قد وافقت على 

المجتمع الدولي منها من  عمليا، ال يمكن الحديث عن مجتمع دولي وإنما عن طبقات في .العملية
فيما . يقرر ويسم العالم بمجتمع دولي وفق هواه ومنها من ال يقرر ويكتفي بدور ثانوي أو إلحاقي

 :يلي تصنيف لهذه الطبقية
تشكل الواليات المتحدة وإسرائيل الطبقة األولي في هذا العالم، وهما األكثر نفوذا؛ وفي كثير : أوال

 فوق كل الرغبات، ويطلب من الدول المختلفة تبنيها والدفاع عنها من األحيان، تعتبر رغباتهما
هذا صحيح في قضايا عدة مثل قضية . على أنها الرغبات المعبرة عن الحق واإلرادة الدولية

 .فلسطين والبرنامج النووي اإليراني والمقاومة اللبنانية والفلسطينية والحرب على العراق
هذه الدول . متحدة الطبقة الثانيةالمساندة تلقائيا إلسرائيل والواليات التؤلف الدول األوروبية : ثانيا

 هذه .وألمانيا تحت قيادة ميركلوكندا نمارك والنرويج وإيطاليا وهولندا والدوأستراليا هي بريطانيا 
الدول ال تزاحم من أجل أن تكون من الطبقة األولى، لكنها ال تتردد في االنضمام إن دعيت 

في اتخاذ القرار، وال تجد حرجا في تقديم الدعم للطبقة األولى فيما إذا اتخذت قرارا أو للمشاركة 
 .إنها ليست هامشية في مجتمع السادة لكنها ليست أصيلة. اتبعت سياسة معينة

طبقة الدول التي تزاحم من أجل أن تكون صاحبة قرار أو من الذين يصنعون القرار مثل : ثالثا
تنظر هذه الدول إلى نفسها باحترام كبير ولكن بطريقة غير متوازنة مع . ازيلفرنسا والهند والبر

فرنسا هي أقوى هذه الدول وهي أقدرها، على الرغم من محدوديتها، على الحصول على . قدراتها
أما . فمثال كان لفرنسا نصيب ال بأس به في قضايا مثل لبنان والكونغو. نصيب من القرار الدولي

الهند والبرازيل فال تجدان لنفسيهما مكانا حتى اآلن، وال يتوقع أن يكون لهما إال إذا تطورت 
 .لديهما قوة من نوع ما تمكنهما من فرض ذاتيهما

 الدول التي لديها قدرة على التأثير لكنها مترددة بسبب عدم توفر القوة الكافية للتحدي مثل  :رابعا
تملك قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة جدا لكن ليس إلى الدرجة التي هذه دول . روسيا والصين

تستطيع روسيا التوازن مع أمريكا . تستطيع معها إحداث توازن مع الواليات المتحدة األمريكية
عسكريا، لكنها تغامر اقتصاديا، أما الصين فما زالت دون المستوى المطلوب في الناحيتين 

دول تحاول أن يكون لها وجود مؤثر بخاصة في مجلس األمن إنما هذه . العسكرية واالقتصادية
إلى الدرجة التي ال تغامر فيها بكرامتها؛ وهي تحاول الحفاظ على هيبتها واالبتعاد عن المواطن 

فمثال ال تقوم الصين بضم تايوان خوفا من إهانة عسكرية، ولم تقم . التي قد تنطوي على إهانة



ي مجلس األمن حول قضايا مثل العراق ألن أمريكا تستطيع أن روسيا بممارسة حق النقض ف
 .تتصرف منفردة غير عابئة بأحد

هناك دول قوية أو كبيرة وال طموح لديها وتفضل الهامشية مثل اليابان وإندونيسيا، وهي : خامسا
 .غالبا تتمشى مع السياسة األمريكية دون ضجة أو احتجاج

الدول العربية باستثناء تندرج . رين وهي أغلب دول العالمدول تابعة تطوع نفسها لآلخ: سادسا
هذه دول في الغالب فاسدة إداريا وماليا، وحكامها شهوانيون وشعوبها . سوريا تحت هذا البند

أغلب الدول اإلفريقية . خاملة كسولة تستجدي العون والمساعدات من اآلخرين وال طموح لديها
هذه دول ال وزن لها على .  تشبه الدول العربيةبا الشرقية وأوروودول أمريكا الالتينية وآسيا

 .الساحة الدولية، وأدوارها تبعية تخلو من التحصين أو الشعور بالكرامة الذاتية
وكوريا الشمالية وفنزويال وكوبا طبقة الدول المتمردة على السياسة األمريكية وتشمل إيران : سابعا

تعمل  أن أمريكا تحاول السيطرة على العالم وابتزازه، وهذه دول ترى. وبوليفيا، وجزئيا سوريا
 .على انتهاج سياسة مستقلة عنها

 المنظمات التي تتبنى المقاومة مثل حزب اهللا والقاعدة وطالبان وحماس والجهاد اإلسالمي: ثامنا
ن هذه تنظيمات صغيرة الحجم لكنها قادرة على صنع الحدث وإشغال العديد م. والمقاومة العراقية

إنها تشكل بؤرة مقاومة جادة في مواجهة الواليات . منية والعسكريةاألالدول بأجهزتها السياسية و
 .المتحدة

من هذه الطبقية، نرى أن المجتمع الدولي هو أساسا أمريكا وإسرائيل، ويشمل بعض دول أوروبا 
شمل تلك الدول المزاحمة مثل ع فإنه ييوإذا بالغنا بالتوس. الغربية وأستراليا وكندا إذا أردنا التوسيع

ممكن إدراجها ضمن أصناف يصعب إدراج بقية الدول ضمن المجتمع الدولي، وإنما من ال. فرنسا
   .  من السائرين في الزفة أو على الرصيف


