�أ�ضواء

العامـل

وضم ��ت
 نش ��أة اجلامع ��ة العربي ��ة ف ��ي 1945م:ّ
إليها معظم الدول العربية التي نالت اس ��تقاللها
حدي ًثا.
وعق ��د في
 مؤمت ��ر العالق ��ات اآلس ��يوية 1947مُ :نيودله ��ي بالهن ��د ،وش ��ارك ب ��ه أكث ��ر م ��ن  25دولة
آس ��يوية مناهض ��ة لالس ��تعمار بكاف ��ة أش ��كاله،
وكان هدف ��ه مكافحة االس ��تعمار بتعاون آس ��يوي-
أفريقي.
 احتاد أفرو -آسيوي عام 1949م :حيث بدأ إنشاءأول تكتّل احتادي أفرو -أسيوي في األمم املتحدة،
ش ��ارك ب ��ه  12دول ��ة عربي ��ة ُعرف ��ت باملجموع ��ة
العربي ��ة -اآلس ��يوية ،وبانضمام "مص ��ر وأثيوبيا"
أصب ��ح ُيع ��رف باألف ��رو -آس ��يوي ،وكان نهج ��ه
محايدا.
السياسي
ً
وعق ��د ف ��ي "باندوجن"
 مؤمت ��ر بان ��دوجن 1955مُ :بأندونيس ��يا ،واعتُ بر ظاهرة مناهضة لالس ��تعمار
مهم ��ة في حرك ��ة األفرو-
بش ��كل علن ��ي ،ومرحل ��ة ّ
آسيوية ،إذ شارك في تأسيسه  29دولة ،وشارك فيه
من مصر :الرئيس الراح ��ل "جمال عبد الناصر"،
وم ��ن الهن ��د :الرئي ��س "جواه ��ر الل نه ��رو" ،وم ��ن
أندونيس ��يا" :أحمد س ��وكارنو" ،ومن يوغوسالفيا:
"جوزي ��ب بروز تيتو" ،ومن غان ��ا" :غوامي نكروما"،
ومن الصني :السياس ��ي "ش ��و إن الي" ،وأسفر هذا
مهمة ُعرف ��ت بـ (مبادئ
أهم  10بن ��ود ّ
املؤمت ��ر ع ��ن ّ
باندوجن العش ��رة) ،وحت ّولت ألهداف أساس ��ية لها،
ومحض ��رة لتأس ��يس حرك ��ة دول ع ��دم االنحي ��از،
وبروز دورها على الساحة الدولية.
 مؤمت ��ر القاهرة 1957م :والذي حضره  47دولة،مش ��كّ لة من وفود شعبية غير رسمية ،ونتجت عنه
قرارت مناهضة لسياس ��ة ال ��دول الغربية -خاصة
دول االس ��تعمار -وأس ��فر ه ��ذا املؤمت ��ر عن نش ��وء
أمان ��ة عامة مق ّره ��ا في القاهرة ،تهدف إلى نش ��ر
التقدمي.
الفكر األفرو -آسيوي
ّ
 مؤمت ��ر بلغراد 1961م :وغاب عنه كلّ من الصنيواالحت ��اد الس ��وفيتي ،وب ��دأت حرك ��ة دول ع ��دم
االنحي ��از تب ��رز أكثر بعد نش ��وء خالف ��ات بني دول
يسمى باالحتاد
العالم الثالث أ ّدت إلى اختفاء ما ّ
األفرو -آس ��يوي ،وذلك بسبب تبعية بعضها لدول
مم ��ا أثّر عل ��ى مفهومها الثوري ،وش ��ارك
الغ ��ربّ ،
به ��ذا املؤمتر  26دول ��ة هم( :أفغانس ��تان ،ميامنار،
الهن ��د ،أندونيس ��يا ،كمبوديا ،س ��ريالنكا ،الكونغو،
كوبا ،قب ��رص ،أثيوبيا ،غانا ،غينيا ،يوغوس�ل�افيا،
نيب ��ال ،مال ��ي) ،وم ��ن ال ��دول العربي ��ة( :اليم ��ن،
اجلزائ ��ر ،الع ��راق ،لبنان ،مص ��ر ،اململك ��ة العربية
الس ��عودية ،الصوم ��ال ،الس ��ودان ،تون ��س ،س ��وريا،
املغرب).
أس ��س فعل ًي ��ا
�ذي
�
ل
وا
1965م:
�ر
�
ئ
اجلزا
�ر
 مؤمت �ّ
ل ��دول ع ��دم االنحياز ،والت ��ي ر ّك ��زت جهودها على
ال ُبع ��د االقتص ��ادي للتح� � ّرر واالس ��تقالل ،وكانت
متث ��ل الدول الفقيرة ،وتداف ��ع عن حركات التح ّرر
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املتقدمة.
بها ،وتساعدها ملواجهة الدول الكبر ى
ّ

الظروف التي ساعدت
على نشوء دول عدم االنحياز
تب ّن ��ت دول عدم االنحياز سياس ��ة الت ��وازن النووي
بع ��د احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،لتأكي ��د التعاي ��ش
الس ��لمي واحلف ��اظ عل ��ى الس�ل�ام العامل ��ي كأه � ّ�م
أهدافه ��ا ،رغ ��م تأثّر ه ��ذه الدول بسياس ��ة احلرب
الب ��اردة ،والتكتّل العاملي العس ��كري ،والصراع بني
املعس ��كر ْين الرأس ��مالي والش ��يوعي ،واحتم ��االت
نش ��وء ح ��رب عاملي ��ة ثالث ��ة ،فاتخ ��ذت دول ع ��دم
االنحي ��از مب ��دأ احلي ��اد من املعس ��كر ْين كسياس ��ة
التوج ��ه نح ��و احل ��رب ،وعدم
إيجابي ��ة حت � ّ�د م ��ن
ّ
الدخ ��ول بينه ��ا كط ��رف وس ��يط أو منح ��از ألي
معس ��كر ،وذل ��ك طل ًب ��ا الس ��تقرار األم ��ن وحتقيق
عدة
غاياته ��ا القومي ��ة ،وخاض ��ت ه ��ذه السياس ��ة ّ
توجسها من:
مراحل مظهرة ّ
 -1عج ��ز منظم ��ة األمم املتح ��دة ف ��ي احت ��واء
مشاكلها.
 -2س ��يطرة ال ��دول الكب ��رى عل ��ى ق ��رارت مجلس
األمن.
 -3تك ّت ��ل ال ��دول املس ��تقلّة به ��دف احلي ��اد ع ��ن
املعسكر ْين.
 -4تفاقم الصراع بني املعسكر ْين الشرقي الروسي
والغربي األمريكي.
 -5ممارسة الضغوط على املعسكر ْين من ِقبل دول
عدم االنحياز بهدف السالم واألمن الدوليينْ .
عدة اجتاهات
 -6اتخ ��اذ فك ��رة دول عدم االنحي ��از ّ
س ��لبية وإيجابية وعرضية ،وحي ��اد دائم (اتفاقي)
وحي ��اد م�ل�ازم للدول ��ة ،وحياد وس ��طي ،وحياد في
حالة نشوء احلرب.

مفهوم احلياد

تط� � ّور مفه ��وم احلياد من ��ذ القرنينْ الثامن عش ��ر
حدد
والتاسع عشر وصو ًال للقرن العشرين الذي ّ
سياس ��ة دول احلي ��اد ودول عدم االنحي ��از ،والفرق
بني اجتاهاتهما ومفهومهما احملايد.

دول احلياد

 -1أس ��اس احلي ��اد اتفاقي ��ات دولي ��ة وقوان�ي�ن
داخلية.
 -2الهدف األساس ��ي الذي هو ش ��اغل دول احلياد
ه ��و :احلرب واالبتعاد عنها عند نش ��وبها ،والعمل
على تهيئة السالم.
 -3اتخ ��ذت أوروب ��ا سياس ��ة احلي ��اد الس ��لبي جتاه
احلروب.
 -4احملافظ ��ة عل ��ى حيادها وقت احل ��رب ،حتى ال
تتع ّرض ألي انتهاكات من طرفي الصراع.
 -5يتر ّت ��ب على الدول احملايدة وال ��دول املتحاربة
ً
حقوق ��ا
متوجب ��ة تف ��رض عليه ��ا
الت ��زام قوان�ي�ن
ّ
والتزامات باعتراف الدول املتحاربة بحيادية دول
احلياد ،ولها احلق في الدفاع عن نفس ��ها عسكر ًيا

إذا تع ّرضت ألي هجوم من الدول املتحاربة.

دول عدم االنحياز
 -1تقوم على اعتبارات سياسية وليست قانونية.
 -2سياس ��ة دول عدم االنحياز ش ��اغلها الرئيس ��ي
هو وقت الس ��لم ،أما في حال نش ��وء احلرب فلكلّ
دول ��ة خيارها باتخ ��اذ قرارها بدخ ��ول احلرب ،أو
وطرف
جانب
املش ��اركة مع أي معس ��كر ،أو الت ��زام
ٍ
ٍ
تؤ ّيده.
 -3اتخ ��ذت دول العال ��م الثالث سياس ��ة إيجابية،
ونهج ��ت ع � ّ�دة سياس ��ات ،لتخفي ��ف ح � ّ�دة التوتّر
العاملي بهدف تعزيز السالم ،وتغيير هيكل النظام
السياسي واالقتصادي.
 -4هدف دول عدم االنحياز بناء عالم جديد.
 -5التزام دول عدم االنحياز باحترام االس ��تقالل
السياس ��ي لكلّ دولة ،ومراع ��اة العدالة اإلقليمية،
التدخ ��ل ف ��ي الش ��ؤون الداخلي ��ة ،وح ّري ��ة
وع ��دم
ّ
ً
صاحلا له ��ا من هيكلية
اختي ��ار كلّ دول ��ة ملا ت ��راه
النظم السياسية واالقتصادية.
 -6احت ��رام حق ��وق اإلنس ��ان األساس ��ية ،وأهداف
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
 -7إق ��رار مب ��دأ املس ��اواة ب�ي�ن جمي ��ع األجن ��اس،
واملساواة بني الدول الكبرى والصغرى.
 -8احت ��رام ح ��ق كلّ دول ��ة في الدفاع عن نفس ��ها
فرد ًيا وجماع ًيا وفقً ا مليثاق األمم املتحدة.
 -9ع ��دم حت ّول األحالف حلالة الدفاع اجلماعية
ألي من الدول الكبرى،
خاص ��ة ّ
لتحقيق مصالح ّ
بع ��دم ممارس ��ة ضغ ��وط م ��ن أي دولة عل ��ى دولة
أخرى في االحتاد.
ضد الس�ل�امة
ة
و
الق
�تخدام
�
س
 -10االمتناع عن ا
ّ
ّ
ألي دول ��ة،
اإلقليمي ��ة أو االس ��تقالل السياس ��ي ّ
أو تهدي ��د بالقيام ب ��أي عدوان عل ��ى دولة أخرى.
(مبادئ مبؤمتر باندوجن العشرة).

