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World Order 2.0:
The Case for Sovereign Obligation

 يصطلــح عليه، وفق مبــدأ جديد،يقتــرح هــذا المقــال مدخــ ًلا إلعــادة تشــكيل النظــام الدولــي
، فــي مقابــل المبــدأ المســتقر منــذ صلــح وســتفاليا،"الكاتــب "مبــدأ التزامــات الســيادة
ُ
. والــذي هيمن علــى العالقات الدوليــة على مــدى أربعة قرون،"المعــروف بـــ "حقــوق الســيادة
و"التزامــات الســيادة" هــي كيفية لمواجهة مخاطــر عالمية لم يعد في إمكان مبدأ الســيادة
التقليــدي الحــد منهــا؛ فاحتــكار الدولة شــأ ًنا ما يجري ضمــن حدودها ال يضمن بحــال الحد من
ّ
،تفشــي األوبئة على نطــاق عابر للحدود
 أو، وال مواجهــة ظاهرة تغ ّير المناخ،االنتشــار النــووي
 يدافع، ومن ثم.فضــ ًلا عــن وقف المخاطر التي تهدد الفضاء الســيبراني واالقتصاد العالمي
 فــي لحظــة االرتبــاك والاليقين،المقــال عــن ضــرورة مراجعــة تصورنــا عــن النظــام العالمــي
. وما يثيره بذاته من مخاطر، بحسها الشعبوي،الراهنة
 الفضــاء، الواليــات المتحــدة، التزامــات الســيادة، النظــام العالمــي:كلمــات مفتاحيــة
.السيبراني
This article, originally written by Richard N. Hass has been translated into Arabic
by Abdou Moussa. It proposes an alternative to the current world order, based
on a new principle centered on what the author defines as the principle of the
“obligations of sovereignty”. This differs markedly from the established and long
dominant Westphalian notion of sovereignty. "Sovereign obligations" offer a
guideline to confront global risks that can no longer be managed by the traditional
principle of sovereignty. A state’s putative monopoly on activity within its borders,
as per the Westphalian order, does not provide any guarantee against nuclear
proliferation, climate change or cross-border pandemics, nor does it protect
against cyber-attacks and threats to the global economy. The article advocates the
need to review our perception of the world order as it now stands at this moment
of confusion and uncertainty, particularly given the waves of populism currently
rippling through the globe.
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منذ ُصلح وستفاليا ،وعىل مدى أربعة قرون ،احتل مفهوم "السيادة"
 الذي يعني حق األمم يف الوجود املستقل واملتفرد  -جوه َر ما كانميثل حينها النظام العاملي .وطوال تلك القرون ،مبا فيها القرن الحايل،
مل يوصف العامل بأنه غري مستقر ومتصارع ،إال حينام تُنتهك فيه
الحدود بالقوة.
مل يعد كافيًا أن نقارب النظام الدويل استنا ًدا إىل مبدأ "احرتام
السيادة" ،وحفظ توازن القوى الرضوري لتأمينه فحسب .لقد صيغ
نظام التشغيل التقليدي للكرة األرضية ،والذي ميكننا تسميته "النظام
العاملي :اإلصدار  ،"1.0وفق مبدأ الحامية املوكول إىل الدولة القيام
بها واحتكار مزاياها.
غري أننا بدأنا ننظر ،أكرث فأكرث ،إىل هذا األمر عىل أنه غري مالئم لعامل
يبق مام هو "محيل" إال القليل .فأي شخص وأي
اليوم املعومل؛ فلم َ
يشء ،من السياح ،إىل اإلرهابيني ،إىل الالجئني ،إىل الرسائل اإللكرتونية،
واألم ـراض ،والــدوالرات ،وانبعاثات البيت الزجاجي ،يف مقدوره
الوصول إىل كل مكان تقري ًبا .ونتيجة لهذا ،مل يعد ممك ًنا أن ننظر إىل
مشكل يخص ذلك البلد وحده.
ً
ما يقع يف بلد ما ،بوصفه

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

ال يرفض مبدأ التزامات السيادة املقارب َة التقليدية للنظام الدويل التي
وإن كان بقاؤها رضوريًا ،فإنها مل تعد كافي ًة بذاتها .ومن ث ّم ،ال يستبدل
هذا املبدأ هذه املقارب َة بغريها ،وإمنا يبني عليها.

من حالة الدولة إلى اإلرهاب والقنابل
سيتطلب إنشاء نظام دويل جديد حزم ًة مزيد ًة من القواعد والرتتيبات،
مبتدؤها هو وضع أسس متفق عليها لحالة الدولة Statehood؛ فلم
يعد ممك ًنا وجود حق مطلق ألي مجتمع منفرد يف تقرير مصريه
السيايس ،من دون مراعاة الجميع .وعىل الرغم من أن التوافق عىل
الكيفية التي يتم فيها تقليص هذا الحق ليس أم ًرا هي ًنا ،فإنه يظل
رضوريًا؛ فالتفرد بهذا الحق هو جذر الرصاعات .ولرمبا يكون من
الج ّيد أن نبدأ بتعديل املفهوم ،عىل نحو يرى الحق يف تقرير املصري
أم ًرا ال يتكرس وجوده ،وحسب ،بالتشديد اللفظي عىل أهميته ،وإمنا
بإيجاد الضامنات الكافلة له.

إن الظروف الراهنة تدفعنا إىل تبني نظام مح ّدث للتشغيل ،لنسمه
"النظام العاملي ،اإلصدار  ،"2.0ال يتضمن حقوق الدولة ذات السيادة
فحسب ،بل يحدد كذلك ما عليها من واجبات إزاء اآلخرين ،وهو
ما أس ّميه مبدأ "التزامات السيادة"  ،Right of Obligationوالذي
يختلف عن مبدأ "السيادة بوصفها مسؤولية" ،ويقع يف صلب املذهب
القانوين املعروف باسم "مسؤولية الحامية" .Right to Protection
يشري مذهب مسؤولية الحامية إىل االلتزامات التي تقع عىل عاتق
حكومة ما إزاء مواطنيها ،والتعهدات التي إن تجاهلتها الدولة ،ميكن
رسا ،من خالل إجراءات تتدرج
افرتاضً ا أن تقوم دول أخرى بتنفيذها ق ً
حتى التدخل العسكري وتشتمل عليه .ويف الحقيقة ،يحمل هذا
محتمل ملعنى السيادة "الوستفايل" ،يتلقاه
ً
املذهب يف طياته جر ًحا
ُ
بعضهم بحامسة لهذا السبب خاصةً ،ويعارضه آخرون للسبب ذاته،
إال أن مبدأ التزامات السيادة ،عىل النقيض من ذلك ،يشري إىل ما تدين
به الدولة لغريها من الدول .ولذلك ،فهو يكشف الحاجة املاسة إىل
توسيع املبادئ التقليدية للنظام الدويل ،وإعادة تكييفها لتتواءم وعامل ًا
بات يتصل بعضه ببعض أكرث .من هنا ،يُبقي مبدأ التزامات السيادة
أي تغيري لها باإلرغام والقوة ،ويدعم إنفاذ
عىل احرتام الحدود رافضً ا ّ
قواعد ملجابهة العدوان ،يف وقائع كالتي مثّلها اجتياح العراق للكويت،
أو اجتياح روسيا للقرم .كام يحتفظ باحرتام حق الحكومات يف الترصف
وفق ما تشاء داخل حدودها ،رشيطة أن يتم ذلك يف ضوء محددات
القانون الدويل التي حظيت بتوافق عريض حولها ،كاإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،واتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة الجامعية .وبكلمة،

بهذه املقاربة ،سيقل الدعم اآليل لحق تقرير املصري عام كان عليه
الحال يف عهد النضال ضد االستعامر .ولن تويل الحكومات القامئة
أي تطلع لـ "تكوين" دولة االعتبا َر ،إال يف الحاالت التي يعززها مربر
تاريخي ،ومنطق رشيد ،ودعم شعبي ،وجدوى لهذا الكيان الجديد
املقرتح .وكذلك ،يجب تقدير أثر هذا التحول يف مستوى النظر
إىل جدوى الدولة من التخيل عن األرض والسكان لها ،وأن تنزع
أي تحرك دبلومايس.
الحكومات إىل التشاور فيام بينها قبل ّ
وهنا ،يتأسس عنرص جوهري ملبدأ التزامات السيادة يف اإلطار الجديد
للنظام الدويل ،قوامه تحريم أي صورة من صور مامرسة اإلرهاب
أو دعمه .ويُع ّرف اإلرهاب بأنه استخدام متعمد للعنف املسلح
ضد املدنيني والع ّزل ،متارسه كيانات دون الدولة ،يف معرض سعيها
لتحقيق غايات سياسية.
نأى العامل يف العقود األخرية عن التسامح مع اإلرهابيني ،حتى لو
بدت قضيتهم عادلة .كام أن اإلدانة الدولية لإلرهاب صارت دأبًا،
وكذا االتفاق عىل العمل الجامعي يف مواجهة هذه الظاهرة .وصارت
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الحال أن الحكومات حني تشن رضبات مكافحة اإلرهاب عىل األفراد
واملجموعات ذات الجوهر اإلرهايب الخالص ،ال توا َجه بإدانة كبرية،
طاملا أنها صممت هجامتها وفق املعايري القانونية واألخالقية التي
تتضمن اتخاذ خطوات لحامية املدنيني األبرياء.
ويثري تكريس قاعدة العمل عىل الحد من انتشار أسلحة الدمار
مسعى دويل ظاهر (تعززه اتفاقية
الشامل املزي َد من الجدل .فثمة
ً
منع االنتشار النووي) للوقاية من االنتشار النووي ،بتقليص إمكانية
ُيس امتالك القدرات
الدول يف الحصول عىل التكنولوجيا واملواد التي ت ّ
النووية .لذا فإن املعارضة الكبرية من القوى الرئيسة يف العامل لحصول
تبي كيف ميكن لهذه املقاربة أن تخدم التقدم
إيران عىل قدرات نووية ّ
عىل املسار الدبلومايس .بيْد أن التوافق عىل هذه القاعدة ينكرس يف
العادة ،حينام يتعلق األمر بتفاصيل ما يجب التمسك به ،وأي حوافز
أو عقوبات يجب فرضها .ويف هذا ،برهنت حكومات عدة عىل قدرتها
عىل تطوير السالح النووي أو الحصول عليه  -مع أنه توجد معارضة
دولية  -بأن عاندت مبا يكفي ،جاعل ًة ذلك األمر أولوية بالنسبة إليها.
ويف الحقيقة ،دامئًا ما تتفجر الخالفات عىل ما يلزم عمله مبجرد
الخوض يف مسألة االنتشار النووي .ومع أن مثة خيا ًرا بقبول التعايش
مع سالح نووي يف بعض البلدان ،مثلام كان عليه الحال يف حاالت
إرسائيل والهند وباكستان ،وكوريا الشاملية حتى اآلن ،فإن هذا
الخيار هو أشبه بالرضوخ للواقع .وهو ميثل خط ًرا ،لسببني :أحدهام
أن هذا القبول سيفتح الباب أمام انتهاج سلوكيات ِ
خطرة ،والسبب
الباب أمام املزيد من متييع قواعد الحد من
اآلخر هو أنه قد يفتح َ
االنتشار النووي؛ ما يشجع ،بالنتيجة ،عىل املزيد من هذا االنتشار.
ولذلك ،أرى أن البديل من قبول االنتشار النووي هو بذل املزيد من
الجهد الدبلومايس املع َّزز بعقوبات ،كب ًحا للساعني لتملك تلك القدرة
النووية .وإذا ما فشل هذا الجهد (كام يحصل ذلك يف العادة) ،فإننا
سنضطر إىل التعايش مع مسعى الحصول عىل القدرة النووية ،إىل
حني تؤرش التقارير االستخبارية عىل أن السالح النووي قد أصبح
وشيك االستخدام ،أو أنه يكاد يصل إىل أيدي مجموعة إرهابية ،وهي
النقطة التي يتحرك فيها احتامل القيام برضبة عسكرية استباقية ضد
خطر محيق .وستتطلب مثل هذه الرضبات دق ًة يف توقيتها ،ودق ًة
فضل عن إرادة ووسائل
وعمل استخباريًا أش ّد موثوقيةً ،
يف تنفيذهاً ،
إلنفاذها .وعىل الرغم من أن القانون الدويل فيه ما يعزز مثل هذا
املوقف ،فإن مثة من يرى رضورة السعي لكسب الدعم الدويل
أي عمل وقايئ يستهدف وقف االنتشار النووي .وتشمل
لرشعنة ّ
التحركات االستباقية التي تستهدف املخاطر املحيقة ،ويجب أن
تكون كل التحركات الوقائية ملجابهة هذه املخاطر مبكرةً ،يف وقت
مل يزل الساعي المتالك القدرة النووية يسري يف مرحلة تجميع هذه
وقف الربنامج النووي لدولة
القدرات .إن من شأن األعامل الوقائية َ
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ما قبل أن تنتج سال ًحا نوويًا ،أو تدمري هذه األسلحة الحقًا .والحال،
أن الحصول عىل الدعم الدويل لهذا املوقف سيظل محدو ًدا مع ذلك؛
إذ ستعارضه حكومات ترى يف القبول به تفويضً ا للواليات املتحدة
بشن هجامت عىل دول مثل كوريا الشاملية أو إيران .وهذا ليس
مرغوبًا فيه بالرضورة؛ إذ سيستحيل عاملنا ،حني تكرث فيه الهجامت
االستباقية والوقائية ،عامل ًا عنيفًا وخط ًرا .مثة دعم عريض ملعارضة
االنتشار النووي ،لكن الدعم لن يكون كذلك إذا ما التُجئ إليه
للوقاية منه بعمل عسكري ،قبل ظهوره أو أثناءه .وسريتهن دعم
العمل االستباقي يف مواجهة املخاطر املحيقة بإبراز تفاصيل تخص
أحوالً محددة ،وسيزداد ذلك لدى استعراض ما يفيد وشك االضطرار
إىل هذه الخطوات االستباقية .إن حالة كوريا الشاملية التي تط ِّور
قدراتها لتحميل رؤوس نووية عىل صواريخ باليستية مبقدورها
الوصول إىل الواليات املتحدة ،هي حالة للنظر ميكن اعتامدها يف
هذا اإلطار .وقد بات دار ًجا إدراج املوضوع عىل جداول أعامل
االجتامعات الثنائية واملتعددة األطراف ،ليس ألنه سيفيض إىل اتفاق
رسمي وحسب ،لكن لقدرته عىل تركيز انتباهنا عىل نوعية األوضاع
التي قد يتم فيها تبني عمل وقايئ أو استباقي ،وهو ما يف إمكانه يف
املقابل أن يضعف احتاملية نشوء هذه األوضاع.

من المناخ إلى الفضاء السيبراني
وأبعد
يُع ّد التغري املناخي البيان األمثل للعوملة؛ إذ يعكس جملة ما يجري
من حولنا؛ فثمة دول تتعرض ملشكلة تؤثر فيها عىل نحو متفاوت ،ال
يتناسب وإسهامها يف إحداث هذه املشكلة .والحدود مل تعد تحد من
شامل ،عىل أن التغري املناخي أمر
يشء .ومثة توافق عريض ،إن مل يكن ً
حقيقي؛ إذ تسببت النشاطات البرشية يف جانبه األكرب ،وبات ميثّل
خط ًرا عىل مستقبل هذا الكوكب وساكنيه .إال أن هذا التوافق مل يزل
ينكرس عىل صخرة الجدال حول ما يلزم عمله ملجابهة هذا الخطر،
وتحديد من يضطلع مبسؤولية ذلك.
من حيث املبدأ ،يجب أن يتموضع التغري املناخي يف مكانه الصحيح
عىل مقياس مبدأ التزامات السيادة .فام تنتجه دولة ما داخل
حدودها من انبعاثات كربونية إمنا تنعكس آثاره عىل العامل كله،
أو لنقل ،إن التغري املناخي هو تابع تراكمي عاملي سببته نشاطات
مثل
محلية ،ولذلك ،يختلف اختالفًا جذريًا عن تلوث الهواء واملياه ً
الذي ميثل توابع محلية لنشاط محيل غالبًا.
تكمن املشكلة يف تقدير ذلك النصيب من األعباء الذي ينبغي
كل عىل حدة ،سواء بخفض نواتجها الكربونية ،أو
للدول تحملهّ ،
مبعاونة اآلخرين عىل خفض نواتجهم .وقد عورضت املحاوالت التي
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تستهدف وضع سقوف عاملية لالنبعاثات ،أو توزيع الحصص املحلية
من االلتزامات ،أو تعيني مثن يجب دفعه مقابل االنبعاث الكربوين.
ومع ذلك ،أظهر مؤمتر باريس للتغريات املناخية الذي ُعقد عام 2015
منحى يتسم ببعض الواقعية يف تناول هذا اإلشكال ،بل وإبدا ًعا يف
ً
العالج ،وذلك بسلوك مقاربة مختلفة؛ إذ َوضع هدفًا عا ًما للحد من
ٍ
تعليامت محدد ًة حول ما يلزم
تغريات املناخ ،فيام مل تُعط الدول
عمله لتحقيق هذا الهدف .فكان األمر طوعيًا أكرث منه مفروضً ا ،بل
كل
لهم .وكان أن توافقت الدول عىل أن تحدد ٌّ
طوعيًا بالكامل و ُم ً
منها لنفسها أهدافًا طموحة وممكنة يف مجال الحد من الكربون،
ومن ث ّم تفي مبا يحقق وعودها.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مينع التجسس التجاري ،ورسقة حقوق امللكية الفكرية ،ويحد من
النشاطات املعطِّلة للفضاء السيرباين يف وقت السلم ويُ ّنفر منها .أما
رصح بها وحسب ،وذلك يف سياق شن
الحاالت االستثنائية ،فيجب أن ي َّ
هجامت إلكرتونية غايتها إحباط مساعي االنتشار النووي واإلرهاب.
ويف النهاية ،رمبا يكون من الرضوري تطوير ملحق بالفضاء السيرباين،
أي األفعال يف هذا املضامر ميكن أن يُع ّد
خاص بقوانني الحرب ،يح ِّدد َّ
القيام بها مسمو ًحا وأيها محظو ًرا .وباملثل ،ينسحب هذا بدوره عىل
الفضاء السيرباين يف ما يتعلق باإلرهاب ،بحيث تتحمل الدول التزاماتها
ليس فقط باالمتناع عن االنخراط يف نشاطات محظورة ،وإمنا أيضً ا ببذل
ما يف وسعها ملنع األطراف األخرى من القيام بنشاطات كتلك ،انطالقًا
من أراضيها ،وأن توقف من يقومون بها ،وتج ّرم تلك األفعال.
إن إنجاز اتفاق عىل هذه املبادئ وتعزيزها ،ولو كان محدو ًدا،
سيتطلب جه ًدا كب ًريا .لكن ،وبالنظر إىل كون هذه املشكالت
مستحدث ًة نسب ًيا ،يجب الرتكيز يف الوقت الراهن عىل استحداث دليل
عمل مالئم ،يتيح للدول اتباع قواعده يف هذا الخصوص.

هذه خطوة عىل طريق مبدأ التزامات السيادة .وعىل الحكومات
األغنى أن متنح حوافز تعني الدول األخرى عىل بلوغ أهدافها ،وأن
تتبنى كذلك عقوبات ،لتطبَّق يف حق من ال يلتزمها .كذلك ،يجب
بذل ما يفوق ذلك الجهد ،ملعاونة الدول عىل التكيف وآثار التغري
املناخي املتنامية .ونظ ًرا إىل كون الدول املتقدمة ،ولعقود ،قد كانت
املتسبب الرئيس يف هذه املشكلة ،فمن املعقول أن تلتزم سداد
تكلفة التزامات اآلخرين يف مواجهة ذلك الخطر ومعاونة تكيّفهم مع
آثاره ،بصفته جز ًءا من االلتزامات السيادية للدول املتقدمة.

يع ّد الفضاء السيرباين املجال األحدث للنشاطات الدولية التي توصف
بأنها مجاالت تعاون و /أو رصاع .إذ إن بعض النشاطات التي تجري
يف هذا الفضاء نشاطات نافعة غري مؤذية ،ال ترض باألمن القومي،
خالفًا لنشاطات أخرى تتصل بالسياسة الخارجية اتصالً وثيقًا،
واملخابرات ،والتنافسية الدولية .ولذلك ،يكون الهدف املطلوب يف
هذا املجال هو إيجاد ترتيبات دولية تشجع االستخدام النافع ،وتُقيّد
االستخدام املؤذي .ويف إطار التزاماتها السيادية ،ينبغي للدول أن ت ُق َّر
عندئذ هذا النظام ،وأن تعمل بتناغم ضمن إطاره.
فامذا يحوي مثل هذا النظام؟ إنه يعزز شبكة عاملية واحدة ومتكاملة
تعزي ًزا مثال ًيا ،وي ُحد من التحركات التي قد تقوم بها الحكومات
إلعاقة التدفق الحر للمعلومات واالتصاالت عىل هذه الشبكة ،كام

يقدم مجال الصحة العاملي نو ًعا آخر من التحديات .ففي عامل معومل،
قد يتسبب تفيش مرض ُم ٍ
عد يف بلد يف تعاظم خطر ج ّدي عىل الصحة
يف أماكن أخرى .وكان هذا هو الحال يف السنوات املاضية مع أمراض
من قبيل سارس وإيبوال وزيكا .إن مبدأ التزامات السيادة قد يُق َّدم
بصورة جيدة يف هذا املجال ،إذ بتنا نفرتض أن األمم تسعى الكتشاف
تفيش األمراض املعدية ،وأن تنبئ اآلخرين حول العامل باألمر ،وأن
تعامل مالمئًا عند مواجهة أزمة من هذا النوع .ويف كل
ً
تتعامل
األحوال ،قد يكون قول هذا أسهل من فعله ،ففي بعض األحوال ،ال
متلك الحكومات وال منظمة الصحة العاملية القدرة (ويف أحوال بعينها
ال متلك اإلرادة السياسية) عىل الوفاء بالتزاماتها .وأصبح الدعم الفني
واملايل مطلوبًا أكرث يف هذا املنحى ،ورمبا بعضً ا من توجيه اإلدانة
للمقرصين لحثهم عىل تحسني سلوكهم يف هذا الجانب.
وحني يتعلق األمر بالالجئني ،ليس مثة بديل من اإلجراءات املحلية
الفاعلة ،يك ال تظهر أوضاع تتسبب يف تدفقات ضخمة لالجئني .ويف
الحقيقة ،إن هذه الحجة تدعم من حيث املبدأ التدخل اإلنساين
استنا ًدا إىل مذهب الحق يف الحامية .لكن ثبت استحالة ترجمة هذا
املبدأ إىل مامرسة ،ففي الغالب ،سيتعرث تطبيق هذا املبدأ ،يف ظل
تحوالت األجندات السياسية (وليس هناك إال أحوال قليلة ج ًدا ،هي
أحوال ال سياسية أو إنسانية خالصة) .ويف الوقت نفسه ،يصعب
تحمل التكلفة العالية املطلوبة لتدخل فاعل ،حتى عندما تتقاطع
األهداف .الحجة األخرية الباقية ،حتى مع غياب التوافق ،والتي ميكن
أن تدعم رفع سقوف التمويل ملواجهة مشكلة الالجئني ،وضامن
معاملتهم معامل ًة إنسانية ،وتخصيص حصة عادلة إلعادة توطينهم،

دراسة مترجمة
النظام العالمي  -اإلصدار :2.0
حالة التزامات السيادة

هي مبدأ التزامات السيادة ،فجميع هذه األمور يجب الوفاء بها
تحت هذا املبدأ.
يف عامل االقتصاد ،يتّشح مبدأ التزامات السيادة بلون مغاير ،إذ تحفِّز
ِ
مسؤول
ً
أساسا حواف ُز نابعة من مصالحها يف التحرك تحركًا
الحكومات ً
لدعم وجود عملة قوية ،وضامن أن تحتفظ املؤسسات املالية بأرصدة
مناسبة ،وأن تلتزم إجراءات محاسبية نزيهة ،وأن تكافح الفساد،
وأن تضمن إنفاذ العقود ،وتوسيع نطاق التجارة ،وأن تخلق بيئ ًة
جاذب ًة لالستثامر .مبعنى آخر ،يُع ّد اتباع أفضل املامرسات االقتصادية
تلمسه .إال أنه مثة جوانب تستأهل النظر
أم ًرا ً
مهم ،ينبغي لألمم ّ
فيها أيضً ا يف النشاط االقتصادي ،وتقع ضمن مقياس مبدأ التزامات
السيادة .فعىل سبيل املثال ،ينظر إىل اتفاقات التجارة ،يف أصلها ،عىل
أنها اتفاقات لتبادل التزامات السيادة فيام يخص الحواجز الجمركية
وغري الجمركية ،وعندما يرى أحد األطراف أن هذه االلتزامات مل َ
يوف
بها ،يلجأ إىل التحكيم .وبالطبع ،ميثل استحداثُ آلية ثابتة ،للتعامل
مع الخالفات التي تتعلق مبامرسات التجارة وإيجاد تسويات لها،
َ
التحول األكرب ملنظمة التجارة العاملية .إال أن األمور أقل وضو ًحا يف
منا ٍح أخرى يف مجال النشاط االقتصادي ،من قبيل تخصيص الدعم،
أو تالعب الحكومة بالعملة لخلق مزايا لصادرات دولتها وحرمان
أي امتياز .وهنا ،يكمن التحدي يف تحديد التزامات
الواردات من ّ
السيادة املالمئة لهذه املجاالت يف نصوص اتفاقات التجارة يف
املستقبل ،وخلق آليات إللزام الحكومات مبسؤولياتها.

من النظرية إلى التطبيق
من الصعب الوصول إىل اتفاق ،ولو أو ّيل ،يتعلق مباه ّية التزامات
السيادة عىل الدولة ،وكيفية فرضها ،وسيتطلب تعزيز هذا املبدأ،
ٍ
سنوات أو رمبا عقو ًدا من التشاور
يك يصبح عمو ًدا للنظام الدويل،
والتفاوض .وإىل ذلك الحني ،سيظل تعزيز هذا املبدأ غري متكافئ مع
اآلثار التي يخلّفها .ولذلك ،وبدلً من إيجاد أعذار لتجاهل املرشوع،
ال بد من البحث عن أسباب للبدء يف هذا التعزيز عىل نحو جدي
وعاجل؛ إذ إن عرص العوملة سيستمر يف التطور ،عىل نحو سيزداد
معه عجز اإلجراءات املوجودة عن التعامل مع التحديات الراهنة.
أي االلتزامات التي ميكن أن
ويف خطوة أوىل ،عىل واشنطن أن تحدد ّ
تقبلها ،وما الذي ستطلبه من اآلخرين ،وأن تسعى لصوغ دليل ذي
طبيعة عامة يحدد املسلك املالئم الذي عليها أن تتبعه هي والبلدان
األخرى ،وميكِّن من تعيني بوصلة للسياسة الخارجية األمريكية ،من
خالل إبحارها يف ما يبدو أنه عهد جيوبوليتييك معقد ،يتصف
بضخامة التحديات التي تواجه االستقرار عىل املستويني اإلقليمي
والعاملي عىل السواء.
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عىل صناع السياسة األمريكيني مواجهة حقيقة أن النظام العاملي
سيحد من خيارات الواليات املتحدة ،وخيارات اآلخرين عىل حد
سواء .واستنا ًدا إىل حقيقة أن الواليات املتحدة متلك ،مع كل هذا،
دو ًرا ممي ًزا يف العامل ،وعليها مسؤوليات متفردة تستدعي يف بعض
األحيان قيامها من طرف واحد بإجراءات صارمة ،فإنها عندما تطلب
من اآلخرين بذل أكرث مام تبذل هي ،يبدو هذا نفاقًا يقدح يف الثقة
بها ويخل بسلطتها .عىل سبيل املثال ،و ّجهت واشنطن النقد إىل
بكني ،بشأن بحر الصني الجنويب ،لعدم التزامها اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار ،مع أن الكونغرس رفض إقرار االتفاقية ذاتها .نعم،
قد تكون مثة حاالت أخرى ميكن تربيرها تربي ًرا مغاي ًرا ،فالواليات
املتحدة رفضت االنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية ،ولكنها ميكن
أن تسمح بتشكيل هيئات للمحكمة بغية الفصل يف أحداث تاريخية
بعينها .وباملثل ،تتضاءل قدرة الواليات املتحدة عىل إقناع الدول
األخرى بتوفري املزيد من العون لالجئني ،بسبب وجود حدود واضحة
ملا بوسع الواليات املتحدة نفسها أن تفعله يف هذا املضامر.

وكذلك ،عىل الواليات املتحدة أيضً ا بذل الجهد الكايف حتى توصف
بالشفافية؛ فهي مل تبذل الكثري من أجل قضية الحق يف الحامية،
عندما تح ّول تدخلها يف ليبيا عام  2011رسي ًعا إىل تدخل لتغيري
النظام؛ إذ ينبغي للتدخالت اإلنسانية أن تكون يف إطار محدود.
ويف بعض املجاالت األخرى كالصحة العامة أو التغري املناخي ،يكفي
فضل عن املبادرة بتوفري
أن ترضب واشنطن بسلوكها املثال الجيد ،هذا ً
املزيد من املعونات ،مبا يحث الدول األخرى عىل أن تفي بالتزاماتها.
ويف مجاالت أخرى مثل مكافحة اإلرهاب والحد من االنتشار النووي،
قد تكون نية استخدام القوة املسلحة مطلوبة ،ولكن حني يكون
االلتجاء إىل القوة رضوريًا ،فإنه ينبغي حينها ألي عمليات عسكرية
أن تتسم مبقبولية عالية ،من جهة مربراتها وسبل القيام بها.
مثال آخر ،مبوجب الدور املنوط بالدوالر الذي ميثل واقع ًيا احتياطي
العمالت العاملي ،تحتاج الواليات املتحدة إىل أن تقبل تحميلها
التز ٍ
امات خاص ًة يف عامل االقتصاد .ويشمل هذا أخذ رؤى اآلخرين يف
الحسبان ،عندما يتعلق األمر بتقرير أسعار الفائدة ،أو رشاء األصول
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(املعروف أيضً ا بسياسة "التسهيل الكمي") .لذا يظل التشاور الدوري
والجاد بني بنك االحتياطي الفيدرايل ونظرائه من البنوك املركزية
األخرى حول العامل أم ًرا رضوريًا .وعمو ًما ،يجب أن ت ُحال الخالفات
التجارية عىل منظمة التجارة العاملية ،بدلً من التعامل معها عرب
إجراءات من طرف واحد.
سيتطلب ترويج النظام العاملي  -اإلصدار  2.0مشاورات مكثفة .ففي
بعض املجاالت ،مثل الصحة العاملية ،تقدمت املحادثات تقد ًما واض ًحا.
ويبقي التحدي األبرز يف بناء املقدرات الوطنية يف دول تفتقر إليها.
ولكن ،يف مجاالت أخرى ،مثل الفضاء السيرباين ،ال يزال العامل مبنأى
عن الوصول إىل اتفاق عىل ماهية االلتزامات املطلوبة من الدول .وكذا
الحال يف مجاالت أخرى ،مثل الحد من االنتشار النووي الذي جرى
محل جدل واسع.
التوافق عىل قواعد له ،لكن إنفاذها ظل ّ
والقاعدة العامة أنه يف مقدور الواليات املتحدة ،بل ينبغي لها ،أن
تقدم أفكا ًرا يف كل مجال من هذه املجاالت .وال ينبغي لهذا األمر
أن يكون من موقع فكري أو سيايس ،تفرض فيه عىل اآلخرين تصو ًرا
تصميم مسبقًا ،وأن عليهم مجرد التوقيع عليه .عىل النقيض ،بل
أو
ً
يجب أن يشارك اآلخرون يف إثراء هذا املفهوم ،بالقدر ذاته الذي
يشاركون يف تطبيقه .كام ينبغي ألي تقدم يف مسار إنجاز هذه
األجندة أن يحدث نتيجة لعمل طوعي تبادر به الدول نفسها ،وليس
عرب ضغوط علوية ميارسها كيان أو فاعل دويل له القدرة والسلطة
عىل ذلك.
إن إدراك التفاوت املاثل بني طبيعة املشكالت الراهنة وحجمها
والقدرات املتوافرة حاليًا لحلها سيُمكن الحكومات أن تقرر مدى
استعدادها للتضحية ٍ
ببعض من سيادتها الذاتية ،لقاء الوصول إىل
قدرة عىل العمل الجامعي.
لقد أصبح هذا النو ُع من التفكري معتا ًدا يف مجال التجارة (عىل أنه
يتعرض يف بلدان عدة اليوم إىل هجوم الشعبويني الغاضبني) ،وبدأ
يتشكل يف مجايل التغري املناخي والفضاء السيرباين ،إال أن توجهاته
تداخل بني عاملي السياسة والعسكرية.
ً
املستقبلية ال تزال تشهد
ولكن ،مل يج ِر إىل اآلن تقدير ما ميكن أن تفعله قوة النقاش واإلقناع
فضل عن أن عد ًدا من
يف تحفيز التغيري عىل املدى البعيد ،هذا ً
القضايا ال يزال غري جاهز للعرض والنقاش يف مفاوضات رسمية عىل

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

نحو يكفل نجاحه .ويف الحقيقة ،ميكن املشاورات أن تؤدي دو ًرا
أي
ً
مهم يف تعظيم الفهم والتسامح مع بعض اإلجراءات ،وإيضاح ّ
سلوك دويل ميكن وصفه باملعقولية والقبول ،وبيان التكلفة املحتملة
والتبعات املرتتبة عىل تجاوز هذه الحدود .إن دور وزير الخارجية
األمــريك ،وغريه من كبار املسؤولني األمريكيني ،يجب أن يتغري يف
املستقبل املنظور ،باالتجاه إىل التشديد أكرث عىل التشاور عىل طول
خطوط النظام الدويل ،وأقل عىل تلك املفاوضات التي مبقدورها حل
مشكالت جلية.
يف هذا املضامر ،تشمل أغلبية املشاورات األولية بالرضورة القوى
الرئيسة ،مبا فيها الصني ،وفرنسا ،وأملانيا ،والهند ،واليابان ،وروسيا،
واململكة املتحدة .ورمبا يجب إمتام املحادثات يف نطاق ثنايئ ،ويف
بدل من التعجل يف عرضها يف مجموعة العرشين
منتديات غري رسمية؛ ً
محل لهذه املحادثات .ويف
أو يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ً
تقديري ،إن نقل املحادثات إىل هذه األطر الدولية العامة سيجعل
محل للخالف الواضح،
مضلل؛ ذلك أن التفضيالت فيها ال تزال ً
تطورها ً
فضل عن أنها ستخضع لتأثريات تدهور العالقات بني القوى
هذا ً
الرئيسة يف العامل ،إىل جانب تأثريات السلطوية الصاعدة يف روسيا
والصني ،والشعبوية الصاعدة يف أماكن أخرى ،مبا فيها الواليات
املتحدة .وعىل نحو عام ،صار التغني بعبارة "املجتمع الدويل" معتا ًدا،
يف حني تكاد تنعدم أي دالئل لتحققه.
بديل جيّ ًدا .العوملة باقية ،وستتضح
وخالصةً ،ال ميكننا القول إن معنا ً
عرثات املقاربة التقليدية للنظام ،املبنية عىل مبدأ السيادة وحده ،أكرث
فأكرث مبرور الوقت .ويظل التحول نحو نوع جديد من النظام يتشكل
وفق مبدأ التزامات السيادة هو السبيل األفضل للتعامل مع املشكالت،
حتى وإن تطلب وقتًا أطول ،وخوض محادثات ،وبذل جهد.
وفق هذا ،سيصبح النظام العاملي بعي ًدا عن مقولة "الكل أو ال يشء".
وسيتحقق هذا من خالل سريورة ،أكرث مام ميكن أن يحققه اتفاق
رسمي .سيَظهر يف بعض املجاالت أش ّد تطو ًرا مام هو عليه يف مجاالت
أخرى .ولكن ،ما نوقن به هنا هو رضورته لقرن ،ستنهض فيه العوملة
حقيقةً ،رضينا بها أو مل نرض.
وختا ًما ،إن بناء نظام عاملي وفق مبدأ التزامات السيادة مرشوع
طموح بكل تأكيد ،لكنه طموح يتخلق من رحم الواقعية ،ال
رحم املثالية.

