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مقدمة
تثري التحوالت املتسارعة يف النظام الدويل اهتامم األوساط السياسية
واألكادميية يف العامل؛ فقد ركز عدد كبري من الباحثني يف العالقات
الدولية عىل دراسة أبعاد هذه التحوالت وانعكاساتها عىل صعود
القوى الدولية وتراجعها .يدور الجدل اليوم حول كينونة النظام
الدويل والتغريات التي تطرأ عليه وعىل شكل الفاعلني األساسيني
ودورهم فيه .لذا يحاول برتران بادي((( يف كتابه مل نعد وحدنا يف
العامل :النظام الدويل من منظور مغاير ،اإلجابة عن سؤالني مركزيني:
هل النظام الدويل متغري؟ وهل نعيش وحدنا يف هذا العامل؟
ينطلق بادي من افرتاض أسايس يتمثّل بأ ّن التغريات يف النظام
الدويل متسارعة ومضطربة ،بخاصة بعد الحرب الباردة ،إذ أخذت
أبعا ًدا جيوسياسية تهدد بحالة من الفوىض ،وذلك مع تراجع
التزامات الواليات املتحدة األمريكية األمنية يف مناطق عديدة من
العامل ،وصعود قوى اقتصادية وعسكرية (روسيا ،والصني) تحاول
أن تستعيد مناطق نفوذ قدمية ،أو البحث عن موطئ قدم لها
يف مواقع إسرتاتيجية يف العامل اآلخذ يف التغري والتحول بنسق
متسارع .تزامن ذلك مع ظهور عدد من الدول غري قانع (مثل
إيران ،وفنزويال ،والربازيل وغريها) بدوره وبطبيعة النظام الدويل،
وال يرغب يف الخضوع لتحكّم نا ٍد صغري من األوليغارشيني الذين
يستعبدون الضعفاء ،ويسعى إىل مقاومة الضغوط النظامية التي
تفرضها القوى الدولية األساسية .كام أ ّن ظهور املنظامت اإلرهابية
الخارجة عن السيطرة قد زاد املشهد الدويل اضطرابًا وتعقي ًدا.
يحاول بادي يف هذا الكتاب الذي يقع يف ستة فصول ،التخيل عن
التفسريات السهلة أو التي تَوافق عليها منظرو العالقات الدولية،
بأ ّن التغري يف النظام الدويل يكون من خالل انسحاب أحد أطرافه
سلم أو حربًا مام
الرئيسة أو بعضها نتيجة انهيار النظام القائم ً
ٍ
وقيم وأمناطًا
ميهد لظهور أطراف رئيسة جديدة تعكس
مفردات ً
رصا عىل الصور
سلوكي ًة جديدةً ،مؤك ًدا أ ّن العامل قد تغري ومل يعد مقت ً
النمطية للنظام الدويل القائم عىل هيمنة مجموعة من القوى
الغربية ترسم السياسات الدولية لباقي دول العامل ،أي التخيل عن
وجنوب متخلف.
التقسيامت القامئة عىل شام ٍل متقدم ومتحرض
ٍ
 1أستاذ العالقات الدولية يف معهد العلوم السياسية يف باريس ،ترأس املجلس العلمي
للمعهد الفرنيس للرشق األدىن ( ،)2014-2012صدر له عدد من املؤلفات يف العالقات
الدولية .ترجم أغلبها إىل اللغة العربية ،أشهرها :سوسيولوجيا الدولة ( ،)1990والدولتان:
السلطة واملجتمع يف الغرب وبالد املسلمني ( ،)1996من آخر إصداراته دبلوماسية التواطؤ
( ،)2011والدبلومايس والدخيل ( ،)2008وعجز القوة ( ،)2014ونرش له املركز العريب ضمن
سلسلة ترجامن كتاب زمن املذلولني :باثولوجيا العالقات الدولية.
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من "توازن القوى"
إلى النادي األوليغارشي
يركّز الكاتب يف هذا الفصل عىل دراسة طبيعة النظام الدويل وطريقة
تشكّل العالقات بني الدول يف فرتة الحداثة ،ال سيام أ ّن هناك ديناميتني
غري مسبوقتني ،برزتا يف عرص النهضة ساهمتا يف نشوء مفهوم النظام
الدويل فيام بعد ،وهام:
•التعامل مع النظام الدويل بطريقة جامعية :ألول مرة يف تاريخ
البرشية تم التعامل مع النظام الدويل بطريقة جامعية.

•التعايش مع اآلخر :مل تكن مسألة التعايش مع اآلخر تطرح
عىل هذا النحو ،أو عىل األقل مل تكن تطرح ّإل داخل املدينة
أو اململكة ،كانت العالقات مع الدول املجاورة ومع الخصوم أو
املنافسني موجود ًة بالتأكيد ،إال أنّه كان يعتم عليها من الناحية
السياسية والقانونية.
واستمر الوضع حتى توقيع معاهدتني كان لهام األثر البارز يف ظهور
نظام دويل جديد؛ هام معاهدتا مونسرت وأوسنابروك اللتان وضعتا
ح ًدا عام  1648لحرب الثالثني عا ًما ،وأسستا ملا سوف يُعرف بـ "صلح
وستفاليا"؛ فقد أرست الدول األوروبية فيام بينها نو ًعا من النظام الذي
مل يُطلق عليه اسم ،إال أنّه بدا بالفعل أشبه بالصيغة األوىل لنظام دويل.
يف ظل هذا املشهد الدويل الجديد ظهرت بحسب بادي مجموعة من
القواعد الجديدة ،أولها مبدأ السيادة الذي أقر وفقًا ملا كان قد نظّر
له جان بودان ،أ ّن ما من دولة تخضع لدولة أخرى سواء أكانت أكرب
منها أم أصغر أم مساوية لها ،ومن ثم مبدأ احرتام النطاق الجغرايف وما
يستتبع ذلك ،من تحديد واضح ال لبس فيه ملفهوم "الحدود" وواقعه ،ال
بل أكرث من ذلك ،لفكرة أ ّن الفعل السيايس ال يكون واق ًعا إلّ من خالل
مامرسة الدولة سلطتها عىل أرض معينة .لقد ك ّرس ذلك نو ًعا من توازن
القوى وصفه املفكر الواقعي هانس مورغنثاو باملضطرب ،ألنّه تأسس
عقب حرب ،ومن هنا ،اتصف بعدم العدالة ،أل ّن رجال الدولة والساسة
ينجرفون مع النرص إىل تكريس نتائج مجحفة بحق املهزوم عادةً .وهو
ما حدث عندما قمع تطلعات فرنسا وك ّرس مكاسب إمرباطورية آل
هابسبورغ يف الواليات اإليطالية ،كام أ ّن قادة التوازن أغفلوا النتائج
التي أحدثتها الثورة الفرنسية عىل الصعيد الفكري .وهي نتائج كان لها
بالغ األثر يف دفع الشعوب األوروبية نحو الثورات االجتامعية(((.
مارست القوى األوروبية الكربى يف القرون الالحقة هيمنتها ،بخاصة يف
القرن التاسع عرش من خالل االستعامر الذي مثّل مفارق ًة هائلةً ،بحيث
 2إبراهيم أبو خزام ،الحروب وتوازن القوى :دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعالقتها
الجدلية بالحرب والسالم (عامن :األهلية للنرش والتوزيع ،)1999 ،ص .101
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اختزن نظام الدولة الوستفايل يف ذاكرته النموذج اإلمرباطوري السابق
الذي بقي يخيّم عىل األمم األوروبية ،وراح يجد نفسه يف التوسع ما
وراء البحار .وعىل الرغم من أنه يقع عىل عاتق النظام املنبثق من
صلح وستفاليا عىل وجه التحديد تهميش هذا الشكل من النظام
املتجسد يف اإلمرباطورية الرومانية الجرمانية وما صاحبها من تفتيت
جغرايف وحرمان من الحكم الذايت ،ويدفعه إىل األفول ،فإ ّن "إغراء النهج
اإلمرباطوري" استمر ،سواء يف شكله األورويب التقليدي بحسب ما تم
إحياؤه أكرث من مرة يف فرنسا مع مغامرة نابليون ،أم من خالل نسخته
الخارجية املنبثقة من بناء اإلمرباطوريات االستعامرية التي حملت
لواءها فرنسا وبريطانيا العظمى والربتغال وإسبانيا .وإذا كانت هذه
الذاكرة اإلمرباطورية مل تغادر الساحة األوروبية مغادر ًة كليةً ،فذلك أل ّن
معضل ًة مل ندركها كامنة تعشش يف خلفية عقل وستفاليا ،حتى إننا نتجه
أحيانًا إىل التعمية عليها كل ًيا يف الوقت الحارض.
يف أساس هذه املعضلة تكمن غرائب مبدأ السيادة؛ فالنظام الدويل
يتك ّون من دول متجاورة ذات سيادة تتنافس فيام بينها .وتكشف هذه
املنافسة بالفعل الطبيعة املتناقضة للفكر القانوين الذي كان يف طور
النشوء؛ فمن ناحية هناك سعي إلنتاج قاعدة دولية تهدف إىل ضبط
هذا النظام املشرتك بني الدول الذي يُراد بناؤه .ومن ناحية أخرى،
لكل دولة بالحرية املطلقة التي تتيح لها
تقوم السيادة عىل االعرتاف ّ
أي قاعدة تتجاوز سلطتها .من هنا انبثقت فكرة الحرب
اإلفالت من ّ
بالذات التي تلوح يف األفق من حيث أنّها أمر طبيعي ورضوري وشامل.
وهي فكرة قدمية وجدت القوى الغربية صعوب ًة يف التخلص منها .ومن
هنا أيضً ا يربز هذا الجذر القديم إزاء القانون الدويل ،وهو ارتياب ال
يزال قامئًا إىل اليوم ،ال سيام يف الواليات املتحدة .وحني نقول منافسة،
بغض النظر عن درجة تحررها من القواعد القانونية ،فإننا نوحي يف
الوقت ذاته بأ ّن املبدأ األسايس لهذا النظام الدويل الجديد ال يزال القوة،
أي تلك القدرة املتاحة إلخضاع الغري ،بخاصة الدول املجاورة ،مهام
كانت الوسيلة املستخدمة .أي إ ّن القوة تقوم بدور الحكم الطبيعي يف
حتم إىل موقفني ثابتني يف دينامية العامل
التنافس بني الدول ،ما يؤدي ً
يتبي أ ّن واحد ًة من هذه الدول هي أقوى بكثري من
الغريب؛ فإ ّما أن ّ
سائر الدول ،ويف هذه الحال نعود إىل التقليد اإلمرباطوري الذي اجتذب
امللك لويس الرابع عرش يف زمانه ،ونابليون األول ،أو إنكلرتا يف القرن
التاسع عرش ،وإ ّما أن تكون القوى األساسية باملستوى نفسه تقري ًبا ،ما
يجعل إحياء اإلمرباطوريات غري ممكن ،فترشف حينها عىل إدارة شؤون
العامل مجموعة أوليغارشية؛ أي نادي األقوياء.
إ ّن هذا التأرجح بني الهيمنة اإلمرباطورية واألوليغارشية املستقرة إىل
حد ما ،واكب كل التاريخ األورويب حتى يومنا الحارض .فحني يسود
املنطق اإلمرباطوري ،تكون الكلمة الفصل لعالقات الخضوع شبه التام

بالنسبة إىل كل الفاعلني الذين عليهم القبول بسيادة هذا املنطق .يف
املقابل ،يف الحالة األوليغارشية ،ال بد من التفاوض باستمرار ،ليك تكون
هذه الحالة مقبول ًة ومستدامةً .من هنا برز مفهوم "توازن القوى"،
وهي الصيغة األساسية التي طبعت بعمق تاريخ العالقات الدولية
بد ًءا من مطلع القرن التاسع عرش .كان املطلوب أن تسود املساواة بني
أي واحدة منها املغامرة اإلمرباطورية .لذا
القوى األساسية لئال تجتذب ّ
(((
قام مؤمتر فيينا ( )1815-1814عىل ركيزتني أساسيتني :
•توازن القوى Balance of Power

•التعويضات Compensation
وهام ركيزتان أساسيتان يف الدبلوماسية األوروبية يف القرن الثامن عرش.
عامل آخر هو رضورة االطمئنان لعدم تكدير السالم
وأضاف مؤمتر فيينا ً
من ناحية فرنسا واتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة .وقد قاد العمل
مببدأ توازن القوى إىل نتائج مهمة؛ بحيث كان األساس لنظام دويل
جديد بني مجموعة من القوى األساسية يف بنية النظام الدويل آنذاك،
وهي فرنسا وإنكلرتا وروسيا والنمسا وبروسيا ،وحال هذا النظام دون
سيطرة واحدة من تلك القوى عىل أوروبا أو املغامرة بحرب منفردة
ُخل بتوازن القوى .يرى الكاتب أ ّن نظام "الكونرست األورويب" منذ
ت ّ
نشأته شابته شائبتان مل يتمكن من التخلص منهام .وهام متثالن
عيبني أساسيني يعكسان تجذّر تركيبته املحافظة؛ يكمن العيب األول
يف استبعاده املجتمعات ،ال بل تجاهلها .فهذا املنطق تحكمه القوة
أي وزن للمجتمعات .أما العيب
البحتة وتوازن القوة ،وال يكاد يقيم ّ
الثاين فريتبط بطبيعة الحاكمية األوليغارشية بالذات ،إذ إنّها من حيث
تعريفها تخلق ُم ِ
بعدين ،ميكن القول ،بلغة حديثة ،يتكون خارج إطار
هذه الحاكمية نوع من "بروليتاريا" الدول واألمم ،فينجم عن تعاملها
مع أعضاء النادي تركيبات معقدة ومق ّوضة االستقرار .لقد ُوصف
املستبعدون عن النظام بأنّهم "بروليتاريا الدول واألمم".

القطبية (أحادية ،ثنائية ،متعددة)
والمجتمعات ودبلوماسيتها
يبدأ الكاتب الفصل الثاين بالتمييز بني "قطبية القوة" و"قطبية
التجمع" بوصفهام حقيقتني رئيستني غال ًبا ما يتم الخلط بينهام؛
فاألوىل بحسب رأيه ،تصف التنافس بني الدول التي بوسعها ا ّدعاء
وضعية القوة ،أي إنّها متتلك املوارد املوضوعية التي متكّنها من هذا
 3عمر عبد العزيز ،جامل عمر ،صور من تاريخ العالقات الدولية يف العرص الحديث
(اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،)2004 ،ص .32
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االدعاء ،وينظر إليها اآلخرون عىل هذا األساس .إذًا ما نف ُع أن تكون
يف الواقع قويًا إذا مل يعرتف لك اآلخرون بهذه القدرة؟
يدور التساؤل عن قطبية القوة حول إذا ما ك ّنا نواجه نظام "هيمنة"
أم نظا ًما "أوليغارش ًيا" .ال نجد إال أمثلة قليلة يف التاريخ عن أنظمة
الهيمنة؛ فقد جرى الكالم عن "باكس بريتانيكا" (نظام السلم
الربيطاين) الذي ساد منذ عام  1815حتى صعود القوة األملانية،
وتدخل الهيمنة األمريكية يف فرتة الحرب الباردة بطبيعة الحال ضمن
هذه الفئة .لكن موسكو كانت تشارك يف األمور األساسية ،ما خلق
نو ًعا من حكم ثنايئ أمرييك  -سوفيايت .وعشنا فرت ًة قصري ًة ج ًدا من
األحادية القطبية األمريكية بعد سقوط جدار برلني ،لكنها رسعان ما
تبددت .بعبارة أخرى ،فرتة الهيمنة الواضحة التي ال لبس فيها ،هي
يف الحقيقة نادرة نسب ًيا ،والقاعدة هي األوليغارشية التي تعكس
أوضا ًعا تظهر فيها قوى متعددة تكون إىل ٍ
حد ما يف تنافس مفتوح
فيام بينها.
أ ّما قطبية التجمع من ناحيتها ،فتتطابق مع فرتات تضع فيها القوى
ح ًدا لتشتتها وتذهب يف اتجاهات تتسم بـ "العسكرة" ترتكز عىل
تجمع عدد من الدول حول زعيم ،ميكن لهذه املعسكرات أن تتعدد،
حتى وإن كانت اللعبة الدولية تشجع بصورة عامة عىل الثنائية ،وفقًا
لالنقسام الثابت ،صديق  -عدو.
كام يذهب الكاتب إىل التمييز بني "القطبية" و"االستقطاب"؛
فالقطبية تعني "تجاور" قوى من دون أن نحدد العالقات بينها.
يف حني أ ّن االستقطاب يتضمن "املواجهة" املحتملة أو الفعلية .إ ّن
الثنائية القطبية التي سادت من عام  1947إىل عام  1989مل تكن
قطبي ًة فحسب ،وإمنا "استقطابية" وقد ترجم ذلك مبنطق املواجهة
فضل عن ذلك ،ترافقت تلك الثنائية القطبية مع منطق
بني األقطابً .
التجمع ،بحيث مل توجد قوتان متواجهتان فحسب ،وإمنا كان يلتف
كل واحد
حجم .أخ ًريا كان ّ
حولهام عدد من الدول الصغرية أو األكرب ً
من هذين املعسكرين محكو ًما بــــ "قوة عظمى" كام كان يقال يف
حينها ،يحدوها هاجس املنافسة مع "شبيهها" و"غرميها" ويف الوقت
نفسه الرغبة غري املعلنة يف تقاسم العامل ،وإرساء الحكم الثنايئ.
ويرى الكاتب أ ّن "لحظة الثنائية القطبية" كانت عابر ًة واستثنائيةً،
ومن السهل يف وقت الحق أن نجد التفسريات التي تتيح لنا
التنظري حول ظاهرة هي يف أساسها حادث محدد يف الزمن "ثنائية
القطبية" ،وهنا يتساءل ملاذا تطبع رؤيتنا للعامل بعمق يف وجداننا؟
بحيث يرجع ذلك إىل الواقع النووي وطابعه الغريب؛ ففي أعقاب
هريوشيام وناكا زايك تن َّبه الناس لوجود السالح غري املسبوق الذي ال
يتيح بالرضورة إحراز النرص ،لك ّنه يقود إىل تدمري اآلخر .ومع احتكار
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الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت السالح النووي مل يتح
فرصة البقاء للدول إال بانضوائها تحت مظلة إحدى هاتني القوتني
العظميني .للمرة األوىل يف التاريخ ،أصبحت الحامية هي القاعدة
املطلقة يف اللعبة الدولية ،وللمرة األوىل مل يعد باستطاعة ٍ
أحد أن
يتخيل موقعه يف النظام الدويل خارج منطق الحامية هذا الذي
يتضمن كذلك منطق املعسكر ووجود زعيم للمعسكر.
العامل اآلخر هو استقطاب العامل بني أيديولوجيتني؛ فاملنترصان عىل
النازية كانا بالفعل ينتميان إىل فلسفتني سياسيتني مختلفتني متا ًما؛
إحداهام تدين باشرتاكية الدولة املاركسية املركزية املتشددة ،واألخرى
بالليربالية التي تر ّوج لفضائل الفردية والسوق الحرة والدميقراطية.
للمرة األوىل تداخلت األيديولوجيا بعمق وانتظام يف اللعبة الدولية.
وأخ ًريا ،أبعد من هذين النظامني األيديولوجيني اللذين كانا يتواجهان،
تنافس شكالن من أشكال التنظيم االجتامعي  -االقتصادي والسيايس،
قل
وهنا أيضً ا بصورة غري مسبوقة ،متثّلت قوة هذا التعارض بفراد ٍة ّ
نظريها؛ بحيث كان لكلٍ من هذين النظامني نوع من االمتداد يف
املعسكر املواجه (يف الجانب األمرييك األحزاب االشرتاكية والشيوعية
يف دول جنوب أوروبا ،ويف الجانب السوفيايت االنشقاقات التي توالت
تدريج ًيا يف االندماج داخله).
الجدير بالذكر أ ّن الثنائية القطبية مل تكن يف أي يوم من األيام ظاهر ًة
متحجر ًة إذ تطورت باستمرار خالل تاريخها القصري؛ ففي املدة
 1967 - 1947متيزت بصالبة مفرطة ،وامليل املحدود للتواصل ما
وراء "الستار الحديدي" الذي كان يفصل بني أطراف النزاع ،أما يف
املدة  1989 - 1967فتكيفت الثنائية القطبية ،ودخلنا زمن "التعايش
قليل بسبب الغزو السوفيايت
السلمي" ،ومن ثم االسرتخاء الذي اهتز ً
ألفغانستان عام  .1979إ ّن الثنائية القطبية التي أرست قواعدها عام
 1947قامت عىل أساس فكرة الحامية؛ إذ كان ال بد من االلتحاق
بأحد الحليفني لتأمني الحامية من التهديد الذي متثّله الجهة املقابلة.
ولكن مع انهيار االتحاد السوفيايت حدث تح ّول يف النظام الدويل،
ذلك أ ّن عامل  1989يختلف متا ًما عن عامل 1947؛ لقد اكتملت عملية
تصفية االستعامر ،وانتقلت أرض املعركة من الشامل إىل الجنوب،
دول
كام أ ّن مختلف الوحدات املكونة لهذا الجنوب ،سواء أكانت ً
ٍ
أم شعوبًا أم ٍ
جامعات ديني ًة أم ثقافيةً ،اكتسبت
فئات اجتامعي ًة أم
استقاللي ًة الفتةً ،حتى إ ّن سقوط جدار برلني أ ّمن الحجج التي تعزز
مطالبها بالتحرر ،واالعرتاض ،بل االنحراف.
وبنا ًء عليه ،ال ميكن فهم طبيعة العالقات الدولية يف الوقت الحارض
إذا اكتفينا بالنظر إىل الخرائط الكالسيكية للجغرافيا السياسية ،أو
اعتمدنا عىل التحليالت اإلسرتاتيجية .يجب أن نتعلم كيف نخطو

مراجعات وعروض كتب
لم نعد وحدنا في العالم' :النظام الدولي' من منظور مغاير

خطو ًة إضافيةً ،لنأخذ يف الحسبان بروز املجتمعات يف املجاالت التي
بقيت حتى هذا الوقت حك ًرا عىل العمل الدبلومايس وحده .من
هذا املنظور ،فإ ّن ثورة االتصاالت التي حصلت يف الثامنينيات من
القرن املايض مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قامت
بدور أسايس يف تقنيات املعلومات والوسائط املتعددة ،والوسائل
السمعية والبرصية ،واالتصاالت السلكية والالسلكية ،أي الصوت
والصورة واملعلومات .يف الواقع شملت جميع الناس ،لقد زعزعت
ثورة التكنولوجيا "أثر املسافة" الذي يقع يف قلب اللعبة الدولية
بالذات ،فهذا املعيار القديم والتأسييس سمح بأن يكون لإلقليمية
معنى ،ويُبنى أول تصور للنظام الدويل ،كام ساعد يف تشكّل األمة
والقوميات ،ويف متايز كل وحدة سياسية ومسارها التاريخي عىل
خريطة العامل .كان للثورة الهادئة يف مجال االتصاالت تأثري أكرث
عمقًا من تعطيل "أثر املسافات" ،فهي تجاوزت العالقات الدولية
الكالسيكية التي يجب باألحرى أن نسميها "العالقات بني الدول"
إىل شبكة من العالقات "بني املجتمعات" .وبقدر ما كانت هيئات
املجتمع املدين تتحرر من عبء الضغوط الحكومية ،وتتمتع الجهات
الفاعلة باستقاللية أكرث ،مبا يف ذلك إزاء مجتمعاتها الوطنية ،فإ ّن
اللعبة الدولية راحت تتسم بغلبة أكرب للتداخل املجتمعي عىل
الطابع الدويل.
لذا متثّل مقولة "رصاع الحضارات" الشهرية أحد اإلطارات التحليلية
األكــر داللــ ًة عىل هــذه التحوالت .ونحن ندين بهذه الصورة
التبسيطية ،واملريحة فكريًا يف آن ،لصموئيل هنتنغتون ،مبا أننا مل نعد
أي ثقافة أن تدير شؤون العامل
وحدنا ،فمن الواضح أنّه ليس بإمكان ّ
وتتجاهل الثقافات األخرى ،وما تحمل من سلوكيات ،وطرق الرؤية
والتفكري والنظر إىل الذات ،فالعوملة تؤدي ال محالة ،بفعل التبادالت
املتنامية ،إىل تالقح يتطور من دون توقف بني ثقافات كانت تعيش
منفصل ًة ومتباعدةً .وبنا ًء عليه ،رمبا ينتقل رصاع الحضارات إىل داخل
املجتمعات الغربية .يف هذا الصدد يذهب املفكر عزمي بشارة
إىل أ ّن الرصاع الدائر يف البلدان الغربية رمبا يتحول إىل رصاع بني
ثقافتني تشتمالن عىل مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية،
وميكن أن يتحول إىل رصاع هويات ،كام أ ّن القوى الصاعدة يف النظام
الدويل (روسيا ،والصني) تتبنى عقيدة رصاع الحضارات ضد انتشار
الدميقراطية والليربالية بوصفهام تنتميان إىل الثقافة الغربية ،وأداة
للهيمنة ،هذا يعني باختصار أ ّن رصاع الحضارات قد أصبح مذه ًبا
روسيًا وصينيًا يف العالقات الدولية(((.
 4عزمي بشارة" ،صعود اليمني واسترياد رصاع الحضارات إىل الداخل :حينام تنجب
الدميقراطية نقائض الليربالية" ،سياسات عربية ،العدد ( 23ترشين الثاين /نوفمرب ،)2016
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جولة صغيرة في العالم الجديد
إ ّن الساحة الدولية جزء ال يتجزأ عن الفاعلني االجتامعيني ،وسلوكهم
وثقافتهم وانتظاراتهم ،إذ إ ّن مساف ًة كبري ًة باتت تفصلنا عن
الكونرست األورويب الذي ضم أمراء وحكا ًما تجمعهم ذهنية واحدة
وثقافة واحدة .يف يومنا هذا ،أصبحت اللعبة الدبلوماسية الرهينة
الدامئة لكثافة عمليات العوملة وتعقد القصص التي تتشابك فيها،
بل تتصادم.
غذّت نهاية الثنائية القطبية الوهم بأ ّن الواليات املتحدة ستكون
مرتبع ًة وحدها عىل عرش الهيمنة .وهو موقف تبني أنّه من أندر
املواقف يف التاريخ ،بينام طموحها حتى عام  1989مل يتحقق ّإل عىل
قاعدة الحكم الثنايئ يف مواجهة االتحاد السوفيايت ويف رشاكة معه.
رأينا كذلك غداة سقوط جدار برلني ،أ ّن وهم األحادية القطبية مل يدم
أكرث من ثالث أو أربع سنوات.
عىل الرغم من الحفاظ عىل منظمة حلف شامل األطليس ،واإلبقاء
عىل فكرة "املجموعة الغربية" ،فإ ّن وضع ٍ
حد لــ "العسكرة" وتراجع
منطق الحامية أسهام إىل ٍ
حد كبري يف إضعاف الروابط بني الحلفاء
األطلسيني ،وبني ع ّرايب الشامل وأتباعهم يف الجنوب .يف الواقع ،كام
يرى الكاتب يف هذا الفصل أ ّن الوهم التأسييس للحظة األحادية
القطبية ارتبط بحدث ال عالقة له بانهيار االتحاد السوفيايت ،وهو
غزو صدام حسني الكويت ،وتشكيل ائتالف واسع أوكلت إليه مهمة
طرد القوات العراقية ،إنفاذًا للقرار  678الصادر عن مجلس األمن.
بحيث ص ّوت االتحاد السوفيايت املحترض ملصلحة القرار ،يف حني أ ّن
الصني التي كانت تحرص عىل جعل املجتمع الدويل ينىس حوادث
تيانامنن التي جرت قبل عام ،وتصبح مقبول ًة ضمن النظام الدويل،
سلكت طريق االعتدال وامتنعت عن التصويت .بذلك بدت الواليات
املتحدة األمريكية بال منافس.
ترافق ذلك مع ازدهار "القوة الناعمة" األمريكية املتمثلة بالسيطرة
الناعمة والجاذبة التي متر عرب أمناط االستهالك (الثقافية عىل وجه
الخصوص) واملؤثرات الخيالية املستوردة من الواليات املتحدة.
فالنرص املدعوم من الجميع يف الخليج ،واإلبقاء عىل منظمة حلف
شامل األطليس ،وإطالق مبادرات دبلوماسية عىل غرار مبادرة مدريد
أمل
حول الرشق األوسط ،كلّها حوادث كربى غذّت لدى بعضهم ً
يتمثّل بأ ّن القوة العظمى بإمكانها أن تسوي جميع نزاعات العامل
بفضل قدراتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية .ويركّز الباحث يف
هذا الفصل عىل القوى الصاعدة يف النظام الدويل ،كام ييل:
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•روسيا اإلمرباطورية املحبطة :إ ّن مقاربة مسألة املوقع الذي
تحتله القارة العجوز يف النظام الدويل يف الوقت الحارض ال ميكن
أن تتم دون النظر إىل عالقتها بروسيا؛ بحيث تتصف العالقات
الروسية األوروبية باملعقدة؛ إذ يتداخل فيها السيايس واالقتصادي
واالجتامعي ،وتع ّد روسيا اليوم أحد الرشكاء األساسيني يف القضايا
األمنية األوروبية ،وال ميكن الحديث عن األمن األورويب دون
التطرق إىل الدور والتأثري الروسيَني يف املنظومة األمنية األوروبية.
وهي أيضً ا أكرب مورد للطاقة والرشيك التجاري األكرب لالتحاد
األورويب بوصفه أكرب مستهلك للطاقة الروسية .وترتبط دول
االتحاد األورويب بعالقات تجارية مهمة مع روسيا((( .إ ّن روسيا
تحجز لنفسها تدريج ًيا مكانًا ممي ًزا يف العامل الجديد للبلدان التي
ت ُعرف بـ "الناهضة" من خالل مشاركتها إىل جانب الصني والربازيل
والهند وجنوب أفريقيا يف تجمع جديد يُعرف بـ "الربيكس"
 ،BRICSكام هي الحال يف الرشق األوسط حيث مخاطر االنزالق
ليست بقليلة ،ال يخلو النشاط الدبلومايس الرويس من مخاطر
محتملة .هناك العديد من نقاط التضارب املمكنة بني املصالح
الروسية والصينية؛ تقليديًا كانت وجهة الصني دو ًما نحو الرشق
والجنوب .كان يشء من الحذر إزاء القوة الروسية يدفعها إىل
تج ّنب أي مغامرة توسعية لجهة الغرب و"إعادة فتح طريق
الحرير" مع التأكيد أ ّن روسيا ال تنظر بعني الرضا إىل الجمهوريات
السوفياتية السابقة التي تنزاح يف اتجاه الصني ،لكن ال بد لها
من االعرتاف بأنّها مل تعد متتلك اإلمكانيات التي تخ ّولها مامرسة
الوصاية الحرصية عليها .إنّها تتأقلم مع هذا التأكّل يف نفوذها،
وتع ّوضه عىل األرجح مبا تجنيه من فوائد اندماجها بكتلة رشقية
غري تصادمية.
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التزامات الواليات املتحدة األمنية فيها ،ستقود إىل تح ّول النظام يف
القارة األوروبية من نظام ثنايئ القطبية إىل نظام متعدد األقطاب،
كل من أملانيا وفرنسا وإنكلرتا وإيطاليا بدور جديد يف
فرمبا يقوم ٌ
(((
بنية النظام الدويل  .ولعل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب
رسميًا يعزز من هذه الفرضية.

•الصني بني الحذر وتأكيد الذات :كربهان عىل الطبيعة املركبة لفئة
"البلدان الناهضة" ،تتاميز الصني يف عدة مستويات؛ فهي ليست
قو ًة عادي ًة يف طريقها إىل النهوض؛ إذ تطمح إىل املرتبة "األوىل
بالتساوي" مع الواليات املتحدة األمريكية يف تصنيفات االقتصاد
العاملي .ويق ّدر بعضهم أ ّن الناتج املحيل اليوم يقارب  15ألف
مليار دوالر ،ومع ذلك يجب ألّ يعرتف بالصني كونها تنتمي إىل
نادي الكبار .وهذا أمر ال يخلو من الغرابة .أما االستثناء اآلخر
فهو ذو طابع ثقايف؛ فالصني ليست أم ًة تبشرييةً ،لكونها ليست
لها طموحات كونية ،فقد بنت جز ًءا كب ًريا من سياستها الخارجية،
منذ أن أصبح لديها اإلمكانات ليك توجد ضمن اللعبة الدولية،
عىل مبدأ الطاوية القائم عىل "الالفعل" .من هنا ،فإ ّن الطريقة
الفضىل التي اختارتها ملواجهة الحوادث تكمن يف السلبية والحذر
واالنسحاب .وهي أساليب أكرث فاعلي ًة ووظيفي ًة من نشاط يتوزع
يف كل اتجاه من الرصاعات الحالية الكربى (سورية ،والعراق،
وفلسطني ،والساحل األفريقي ،وأفغانستان) لنلحظ ثبات هذا
املوقف القائم عىل االنسحاب والحذر ،بل الصمت.

القوى الكبرى
في اتجاه معاكس للتاريخ

•فرص االتحاد األورويب الضائعة :كان بإمكان االتحاد األورويب
اإلفادة من نهاية الحرب الباردة والثنائية القطبية التي كانت
تحارصه يف الخانة األطلسية وتح ّد من هامش تح ّركه .للمرة األوىل
يف التاريخ منذ فجر العرص الحديث ،ليست أوروبا ساحة معركة
العامل ،وهي ال تشهد توتر ٍ
ات عسكري ًة داخليةً ،كام كانت الحال
ملدة طويلة من الزمن ،امتدت من حرب املئة عام إىل الحرب
العاملية الثانية .ليست املواجهة مع الكتلة السوفياتية .مع ذلك،
مل تستثمر املواجهة مع الكتلة السوفياتية بل عىل العكس كشفت
أوروبا مكامن ضعفها بعد انهيار جدار برلني .ويف هذا الصدد
يذهب املفكر الواقعي جون مارشهامير إىل أ ّن مغادرة القوى
العاملية وسط أوروبا يف إشارة إىل انهيار االتحاد السوفيايت وتراجع

ال ترتبط الرصاعات الجديدة كث ًريا بالتنافس بني الدول كام هي
الحال يف التاريخ األورويب .وإمنا ترتبط عىل العكس من ذلك ،بعدم
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6 J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold
War," International Security, vol. 15, no. 4 (1990), p. 7.

إ ّن عامل اليوم هو رهينة عملية إنهاء االستعامر التي اتسمت بالفشل؛
فالعامل القديم مل يعرف كيف يستقبل العامل الجديد ضمن مجتمع
األمم التي يقال عنها "متحرضة" .تم بناء نظام ما بعد االستعامر عىل
أساس وضع الدول "املتحررة" حديثًا تحت الوصاية .ذلك كان القصد
من "الكومنولث" الربيطاين ،أو "الجامعة الفرنسية" التي أطلقها
الجرنال ديغول عام  1958وصولً إىل "فرانس أفريك" املشؤومة.
خاصا بها ،وأنّه ال ميكنها
لقد تناىس الجميع أ ّن لهذه الدول تاريخًا ً
االنخراط دون رضر يف املسار الغريب لبناء الدولة القومية.

مراجعات وعروض كتب
لم نعد وحدنا في العالم' :النظام الدولي' من منظور مغاير

وجود دولة ،وعجز املؤسسات ،والتحلل البطيء للمجتمعات .راحت
هذه الدينامية املنحرفة تسلك طريقها تدريجيًا يف أفريقيا حيث تتالت
الرصاعات منذ فجر االستقالل .لذا غالبًا ما س ّهلت القوى االستعامرية
السابقة مهمة الحكام املستبدين من خالل التغايض عن مساوئهم،
بل من خالل تشجيعهم عىل شخصنة السلطة وتحويلها إىل حكم
إمرباطوري (عىل غرار جمهورية أفريقيا الوسطى) ،وأحيانًا ش ّجعت
ديناميات التفتيت ،كام فعلت بلجيكا يف كاتانغا وفرنسا يف بيافرا.
كام أ ّن العالقة بني القوى الغربية والرشق األوسط تستحق أن نتوقف
أساسا تلك
عندها بعض اليشء ،لكون هذه املنطقة تعاين أمراضً ا مامثل ًة ً
التي ترضب أفريقيا .هنا ميكن الكالم عن "إنهاء استعامر فاشل" ،حتى
وإن مل تكن ألغلب بلدان الرشق األوسط صفة "املستعمرة" بصورة
رسمية .مع ذلك ،بتسمية النظام الذي أُريس بــ "االنتداب" وقعت
شعوب املنطقة ضحية نظام وصاية له القدر نفسه من الجور وغري
وتفس حدة املصائب
مالئم لبناء مجتمعات سياسية قابلة للحياةّ .
التي عاناها الرشق األوسط من خالل سلسلة من عوامل فريدة مل تكن
موجودة يف أي مكان آخر يف العامل ،وهي:

•يف حني كانت القبضة االستعامرية ترتاخى يف عدد من بلدان
املنطقة ،عادت إىل التشدد بسبب الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني.
•النفط ،وهو الذي فاقم األزمات؛ إذ يوجد ثلثا االحتياطي العاملي
من النفط يف الرشق األوسط ،حتى وإن كان الوضع قد تطور
يف السنوات األخرية ،وذلك بفضل الصخر الزيتي وإعادة التوازن
للسوق العاملية عىل وجه الخصوص ،فباطن األرض يف منطقة
الرشق األوسط يحتوي عىل النفط الخام األقل تكلف ًة من حيث
االستخراج واألكرث فائد ًة لالقتصادات الغربية .من هنا ،فإ ّن
الخيارات اإلسرتاتيجية للقوى الغربية ،والصني أيضً ا ،محكومة
بهذا العامل.
•التشوه األصيل للنظم السياسية ،فهذه اللعنة مل تنتج يف الرشق
األوسط أنظم ًة ديكتاتوري ًة قامئ ًة عىل أساس مفهوم توريث
السلطة فقط ،وإمنا فتحت الطريق كذلك أمام اإلفراط يف التنمية
وتأييد مؤسسات املراقبة القمعية إىل أقىص الحدود ،أي "أجهزة
املخابرات" الشهرية املتضخمة الحجم التي مثّلت سلط ًة حكومي ًة
حقيقي ًة قامئ ًة بذاتها .وانضوت هذه األنظمة املدججة بالسالح
طويل إىل محاور موزعة إىل معسكرات عدة ،ما
ضد مواطنيها ً
غذّى لعبة التنافس والعداء الحا ّد.
•التعبئة السياسية ذات املنحى اإلسالمي ،ليس فقط تلك التي
تهدف إىل خدمة السلطة ،وإمنا تلك التي تقوم عىل االعرتاض
الشامل عىل كل السلطات القامئة.
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•ويف حال استمرت القوى الغربية يف استخدام قوتها العسكرية
واالقتصادية لفرض الهيمنة عىل الدول واملجتمعات األخرى ،فإنّها،
بحسب بادي ،ستصل إىل مرحلة تكون فيها غري قادرة عىل إدارة
شؤون العامل ،وستكون عاجز ًة عن السيطرة عىل سلوك القوى "غري
القانعة" يف النظام الدويل ،ما يدفع هذه القوى إىل إفشال مشاريع
القوى الغربية أو عىل األقل تقدير تعطيلها .ومن األمثلة عىل ذلك
عدم قدرة القوى الغربية عىل تحقيق انتصارات حاسمة يف كلٍ
من أفغانستان والعراق وسورية والعراق ومايل ،ومل تستطع حسم
الرصاع عىل الرغم من تف ّوقها االقتصادي والعسكري.

فرنسا :طموحات محبطة أمام
تحديات الغيرية
غداة الحرب العاملية األوىل ،بدأت األمور تأخذ من ًحى مختلفًا ،أل ّن
فرنسا خرجت منها منهكةً ،وكان عليها أن تتحمل تدريج ًيا الصدمات
األوىل لعملية العوملة التي مل تعرف كيف تسيطر عليها حقًا ،والتي
تتزامن مع أوىل عمليات عدم االستقرار إلمرباطوريتها االستعامرية.
لكن الرضبة األكرث إيال ًما كانت مع الحرب العاملية الثانية .وهذا ما
استشعره الجرنال ديغول الذي فهم برسعة أ ّن فرنسا املهزومة مل
تعد قو ًة من الصف األول ،كام أدرك أ ّن هذه القطيعة حصلت يف
وقت تب ّدل فيه مفهوم القوة بالذات .وحاول ديغول أن يتلمس هذه
املتغريات ،ويح ّول هذه القوة املتهالكة إىل "عظمة" تتمظهر عىل
الصعيد النوعي أكرث من الكمي .من هنا ،فإ ّن السياسة الخارجية
التي انتهجها مع الجمهورية الخامسة تربز متا ًما هذا التوجه الجديد
الذي حمل عناوين رئيسة؛ كاإلرصار عىل التباهي بالسيادة الوطنية،
واعتامد سياسة خارجية مستقلة ،ال سيام يف مجايل الدفاع واألمن،
واالبتعاد عن الكتلتني بخاصة عن األخ األكرب األمرييك.
إ ّن التمركز الدويل للجمهورية الخامسة ،بد ًءا من عام  ،1956استند
إىل إسرتاتيجية تقوم عىل استعادة جزئية ملكانتها من خالل بناء
سياسة نفوذ وتعاون مع الجنوب ،والسعي الحتالل موقع "الزعامة"
الدبلوماسية ألوروبا التي هي يف طور التشكّل .كان بإمكان أوروبا
الصغرية هذه أن متثّل قاعد ًة لـ "الزعامة" الفرنسية .ومن دون شك،
رسع يف فقدان الهوية الدولية.
قام ّ
توسع االتحاد األورويب بدور امل ّ
وشهد عام  2004دخول بلدان جديدة إىل االتحاد ،معظمها من
الدميقراطيات الشعبية القدمية .مل يستوعب هؤالء األعضاء الجدد
فكرة "الزعامة" الدبلوماسية الفرنسية .عندها ،انتقلنا بهدوء،
من دون إضفاء أي طابع رسمي ،من أوروبا تهيمن عليها فرنسا
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دبلوماس ًيا ،إىل فرنسا املرتاجعة إىل وضعية عضو عادي .هكذا بدأنا
نشهد ّ
تعث باريس يف مبادراتها الدبلوماسية مع انطالق محادثات
بروكسل .كام أ ّن التحول الهادئ يف دور فرنسا وتراجعه متثّل بالتطور
الذي شهده الطاقم الدبلومايس الفرنيس؛ فحتى هذا التاريخ ،كانت
وزارة الخارجية الفرنسية تقودها نخبة منبثقة مبارشةً ،إما من حقبة
الحرب العاملية الثانية ،بالنسبة إىل الطاقم األكرب س ًنا ،وإما تلك
النخبة التي تم إدماجها يف سياق السياسة الخارجية ذات التوجه
الديغويل ،بالنسبة إىل من هم أكرث شبابًا؛ فام إن بدأ هؤالء املوظفون
يغادرون اليك دورسيه ،حتى حل عىل رأس الدوائر األساسية يف وزارة
الخارجية جيل جديد من الدبلوماسيني ليس من الذين مل يعايشوا
تجربة الحرب فحسب ،وإمنا مل يكونوا أيضً ا متآلفني مع املفاهيم
والتفاعالت التي رسخت الحقبة الديغولية .إننا أمام تكوين ذهني
جديد متأثر بطغيان النموذج األمرييك أكرث من تأث ّره باملايض الديغويل
والسيادي لفرنسا.
لذا بدأت ترتسم طالئع تيار محافظني جدد عىل الطريقة الفرنسية.
مل يكن مرتكزه األسايس بالتأكيد وزارة الخارجية ،لكنه أث ّر بقوة
يف تح ّرك فرنسا يف العامل .وشملت هذه الظاهرة أجواء املفكرين
وفرضت نفسها رسي ًعا بوصفها نقطة تح ّول لدى من كانوا يُعرفون
يف ما مىض باسم "الفالسفة الجدد"؛ وأبرز هؤالء إعالم ًيا برنار هرني
ليفي الذي استطاع رسي ًعا يف الواقع أن يقوم بدور وزير خارجية
نيكوال ساركوزي عن طريق حثّه عىل التدخل العسكري يف ليبيا.
سعى هذا التيار الذي ميثله برنار ليفي لتمرير رسالة جديدة مفادها
أ ّن الواليات املتحدة األمريكية ليست تلك "القوة املهيمنة" التي يجب
محاربتها ،أو عىل األقل العمل عىل احتوائها ،وأصبح الدفاع عن
إرسائيل أولوي ًة وضعت مسألة دعم القضية الفلسطينية التي غال ًبا ما
تم تجاهلها ،يف آخر سلم االهتاممات .بصورة أعم ،أصبحت اإلشارة
إىل النموذج الغريب ،بل إىل الهوية الغربية ،منطلق سياسة خارجية
جديدة :ليس أل ّن الغريية ال يحسب لها حساب ،بل يجب إعادة
متوضع اآلخر ،من خالل إخضاعه إىل منوذج معومل يع ّد متفوقًا عىل
النامذج األخرى .وقد سلكت هذه املقولة الخطرية طريقها رافع ًة
شعار" :إنهم يهاجموننا ألننا األفضل".

خاتمة
تغي .ويف مواجهة التقلبات
يرى بادي يف ختام الكتاب أ ّن العامل قد ّ
والتحوالت ،تقوم ردة الفعل األكرث شيو ًعا عىل اإلنكار؛ فالتعامي عن
الواقع هو الطريقة املريحة للتعامل مع املخاوف والشكوك ،وإعطاء
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أنفسنا راحة قصرية ،وإمنا مكلفة .يح ّن بعضهم إىل الحرب الباردة.
ويتكل آخرون عىل انتفاضة يقوم بها "الزعيم" األمرييك .بينام يتمسك
يجسد كرامة العامل.
العديد بشدة بفكرة الغرب الذي من املفرتض أن ّ
بحسب بادي ،يحتاج العامل اليوم إىل قبول اآلخر املختلف ثقافيًا
ومعرف ًيا واجتامع ًيا ،وذلك السبيل إلحداث تغريات جوهرية يف بنية
النظام الدويل .ويقود هذا القبول بالرضورة إىل إعادة تفكيك مفاهيم
عديدة تنتمي إىل الحقبة الوستفالية التي أسست نظا ًما دوليًا يسيطر
عليه نا ٍد أوليغاريش؛ "نادي الكبار" ،ومنها مفاهيم السيادة وتوازن
القوى والدولة  -األمة ،والحاجة إىل إعادة تعريفها يف ظل العوملة.
وهذا يتطلب زيادة إسهام جميع الدول يف النظام الدويل من خالل
تفعيل دورها يف إيجاد حلول اجتامعية لألزمات ذات الطابع الدويل
التي تنتج عاد ًة من التفكك االجتامعي واملؤسسايت أكرث من الرصاع
القائم عىل تعظيم القوة ،بحيث تعجز األدوات العسكرية الكالسيكية
عن التأثري يف مساراته.
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