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Political Issues of Paradiplomacy:
Lessons from the Developed World
نحــو ملحوظ في
 التي بــرزت على،"تركــز هــذه الدراســة على ظاهــرة "الدبلوماســية الموازية
ٍ
 وتبدأ بالتمييز بين ثالث طبقات من الدبلوماسية.الديمقراطيات الليبرالية الصناعية الغربية
ً حاج بأنها يمكن أن تكون
.أداة متعددة الوظائف لتعزيز المصالح وحماية الهوية
ّ ُ وت،الموازية
 بما في،وتناقــش الخيــارات المنوعــة التي ينبغي إقرارهــا عند تطوير الدبلوماســية الموازيــة
 تتناول الدراســة مســألة العالقات، وبعد ذلك.ذلــك إيجــاد هياكل جديدة واختيار شــركاء جدد
 موقــف الحكومــة،تحديــدا
 وبصــورة أكثــر،البينحكوميــة فــي ســياق الدبلوماســية الموازيــة
ً
 التي تطور نشــاطات تُدرج ضمن الدبلوماســية،المركزيــة عندما يكون لدى الوحدة الفرعية
 ما تُخ ّلفه الدبلوماسية الموازية، على نحو مقتضب، كما تناقش. تط ّلعات قومية،الموازية
. وعمليات التمثيل، والتداول الديمقراطي،من أثرٍ في الديمقراطية
 الحكومات، العالقــات الدوليــة، الدبلوماســية، الدبلوماســية الموازيــة:كلمات مفتاحيــة
.اإلقليمية
This study centers on the phenomenon of 'paradiplomacy' that has become
prominent in Western industrialized liberal-democracies. It begins by
distinguishing three layers of paradiplomacy, arguing that paradiplomacy can be
a multifunctional vehicle for reinforcing interests and protecting identity. It then
discusses the various choices that are made when developing a paradiplomacy,
including designing new structures and selecting partners. Next, the study
addresses the issue of intergovernmental relations in the context of paradiplomacy
and, more specifically, the attitude of central government towards a sub-state
units developing activities that could be classified as constituting paradiplomacy,
when these last nourish nationalist aspirations. Finally, the last section offers a
brief discussion of the implications of paradiplomacy for democracy, democratic
consultation and representation.
Keywords: Paradiplomacy, Diplomacy, International Relations, Regional Governments.
. كندا، مونرتيـال، جامعة كونكورديا،* أستاذ العلوم السياسية
Professor of Political Science, Concordia University, Montreal, Canada.
. جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، فرع الدراسات الدولية،** باحث
Researcher, International Studies Department, College of Political Science, University of Baghdad.
. جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،*** أستاذة الدراسات الدولية
Professor of International Studies, College of Political Science, University of Baghdad.
:**** هذا النص ترجمة لـ
André Lecours, “Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World," in: Virginie Duthoit & Ellen Huijgh (eds.),
Discussion Papers in Diplomacy, The Hague: Netherlands Institute of International Relations “Clingendael," 2008, accessed on
21/1/2019, at: https://bit.ly/2NNkAU1

100
مدخل
مل تنقطع الالمركزية عن أن تكون موضو ًعا للدراسة ،سواء عىل
مستوى السلطة السياسية أو يف حدود املسؤوليات اإلدارية ،ملا لها
من تأثري يف املؤسسات السياسية والسياسة العامة .وقد كان يجري،
يف هذا اإلطار ،التعامل مع حكومات الوحدات الفرعية ،اإلقليمية
أو املحلية  ،Regional or Localبوصفها أطرافًا فاعل ًة يف السياسة
الداخلية ،ذلك أن حكومات األقاليم تتمتع بأهمية قصوى يف هذا
املجال ،سواء تعلق األمر بتصميم السياسة العامة أو تطبيقها ضمن
حدود إقليمها الالمركزي ،أم بالتفاعل مع حكومة املركز.
غري أن حكومات األقاليم تعمل كذلك ضمن إطار دويل واسع،
وميكن أن تكون أطرافًا دولي ًة فاعلة .وهو أمر يُغفَل غال ًبا .وقد برزت
عبت عن تط ّور يف العالقات
ظاهرة حكومات األقاليم هذه ،التي ّ
(((
الدولية ،يُطلق عليه غال ًبا "الدبلوماسية املوازية"  ،عىل نح ٍو ملحوظ
يف الدميقراطيات الليربالية الصناعية الغربية؛ إذ ك ّرست أقاليم مثل
كيبيك يف كندا ،وكاتالونيا والباسك يف إسبانيا ،وفالندرز ووالونيا
يف بلجيكا ،إضافة إىل عدد من املقاطعات األملانية وبعض األقاليم
الفرنسية ،جهو ًدا معتربة لتطوير العمل الدويل(((.
ومل يتوقف األم ُر عىل هذه البلدان ،بل لقد شهدت بعض البلدان
تجارب يف الدبلوماسية املوازية،
النامية واملجتمعات ما بعد الشيوعية
َ
فانخرط العديد من الوحدات الفرعية يف هذه البلدان يف مامرسة
شكل من أشكال هذه الدبلوماسية ،فعىل سبيل املثال ،دخلت عدة
مقاطعات أرجنتينية يف عالقات عرب الحدود مع حكومات الوحدات
الفرعية يف تشييل وباراغواي وبوليفيا والربازيل؛ من أجل إدارة تح ّركات
األفراد والسلع((( .وقد جرى ذلك عرب ما ُعرف بـ "لجان التكامل"
 ،Committees of Integrationsبتنسيق من وزارة الخارجية .ويف
الهند ،تفاوضت حكومات الواليات مبارشة مع منظامت مالية دولية،
 1مع ترجيحنا إبقاء مصطلح  ،Paradiplomacyيف النص العريب لهذه الرتجمة ،بصيغته
املع َّربة ،أي كام يُنطق يف لغته األصلية (بارادبلومايس) ،حاله يف ذلك حال مصطلحات أجنبية
أخرى ال تجد مرادفًا دقيقًا لها يف اللغة العربية ،آثرنا التقيد بالرتجمة العربية (الدبلوماسية
املوازية) املتداولة للمصطلح يف الدراسات والرتاجم العربية( .املرتجامن)
2 Ivo Duchacek, Daniel Latouche & Garth Stevenson (eds.), Perforated
Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of
Subnational Governments (New York: Greenwood Press, 1999); Hans J.
Michelmann & Panayotis Soldatos (eds.), Federalism and International
Relations: The Role of Subnational Units (Oxford: Clarendon Press, 1990).
نرش يف السبعينيات بعض الدراسات حول الفدرالية والعالقات الدولية .يُنظر:
Paul Painchaud, "Fédéralisme et politique étrangère," Études Internationales,
vol. 5, no. 1 (1974), pp. 25-44.
3 Eduardo Iglesias et al., La Provincias argentines en el escenario
internacional (Bueno Aires: PNUD, 2008).
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مثل البنك الدويل ومرصف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ  ،UNDPعىل الرغم من أن هذه املفاوضات تتطلب مباركة
الحكومة االتحادية((( .ويف ماليزيا ،تعمل والية بينانغ ،Penang
بنشاط ،عىل تعزيز وجودها باعتبارها مرك ًزا لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جنوب رشق آسيا((( .وتفيد دراس ُة هذه التجارب يف
فهم منطق هذا النشاط ،ويف تسليط الضوء عىل الخيارات الرئيسة
يتعي إقرارها ،ولَفت االنتباه إىل التحديات التي يحتمل أن
التي ّ
تنجم عن إقامة وحدات فرعية لعالقات دولية.
تنقسم هذه الدراسة أربعة أقسام رئيسة ،مي ّيز أولها بني ثالث
حاج بأن هذه الدبلوماسية
طبقات من الدبلوماسية املوازية ،ويُ ّ
ميكن أن تكون أدا ًة متعددة الوظائف لتعزيز املصالح وحامية
الهوية .ويناقش ثانيها الخيارات املتنوعة التي يجب إقرارها عند
تطوير الدبلوماسية املوازية ،مبا يف ذلك إيجاد هياكل جديدة واختيار
رشكاء جدد .أما ثالثها فيتناول مسألة العالقات البينحكومية يف
سياق الدبلوماسية املوازية ،وتحدي ًدا ،موقف حكومة املركز عندما
يكون لدى "الوحدة الفرعية" التي تطور نشاطًا معيّ ًنا من نشاطات
الدبلوماسية املوازية تطلّعات قومية ،يف حني يناقش القسم األخري،
باقتضاب ،اآلثار التي ت ُخلّفها الدبلوماسية املوازية يف الدميقراطية
والتداول  Deliberationوالتمثيل.

طبقات الدبلوماسية الموازية
ميكن أن تركّز الدبلوماسية املوازية ،كام هي ُمط ّبقة من حكومات
الوحدات الفرعية يف املجتمعات املتقدمة ،عىل عدة اهتاممات
مختلفة .وال يعني هذا أن مقاربات حكومات األقاليم لعالقاتها
الدولية متامثلة بني هذه الحكومات.
ميكن هنا التمييز بني ثالث طبقات من الدبلوماسية املوازية.
تقترص الطبقة األوىل عىل القضايا االقتصادية ،ويف هذا الخصوص،
تهدف الوحدات الفرعية إىل تطوير وجود دويل لجذب االستثامرات
األجنبية ،أو استدراج الرشكات العاملية إىل املنطقة ،أو استهداف
أسواق جديدة للصادرات .وليس لهذه الطبقة من الدبلوماسية
املوازية بُع ٌد سيايس واضح ،كام أنها ال تُعري القضايا الثقافية اهتام ًما؛
4 Amitabh Mattoo & Happymon Jacob, "Republic of India," in: Hans
Michelmann (ed.), Foreign Relations in Federal Countries, Global Dialogue
;on Federalism Series (Montreal/ Kingston: McGill-Queen's University Press
Ottawa: Forum of Federations, 2009), p. 177.
5 Francis Kok Wah Loh, "Federation of Malaysia," in: Michelmann (ed.),
p. 199.
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ففي املقام األول ،تكمن وظيفة هذه الطبقة يف املنافسة االقتصادية
عىل املستوى العاملي .واملثال النموذجي ،هنا ،هو الواليات األمريكية
التي ينرصف نشاطها الدويل يف األساس إىل السعي لتحقيق املصالح
االقتصادية .وميكن إدراج الواليات األسرتالية يف هذه الفئة ،مع أنها ال
تحظى بالوجود الدويل الذي تحظى به نظرياتها يف الواليات املتحدة
األمريكية((( .وكذلك الحال مع املقاطعات الكندية (ما عدا كيبيك)،
وال سيام أونتاريو وألربتا ،التي لها بعض التجارب عىل الصعيد الدويل.

أما الطبقة الثانية من طبقات الدبلوماسية املوازية فتتضمن التعاون
الثقايف ،والتعليمي ،والتقني ،والتكنولوجي ،وما شابه ذلك .وهنا،
تكون الدبلوماسية املوازية ،بخالف الطبقة األوىل ،واسع ًة ومتعدد َة
األبعاد ،ال يقترص تركيزها عىل الربح االقتصادي فحسب .وتُدرج
بعض الواليات األملانية يف إطار هذه الفئة ،وأبرزها بادن فورمتبريغ
 Baden-Wurttembergالتي كانت رائدة يف إنشاء محركات أوروبا
األربعة  ، Four Motors of Europeوجمعية املقاطعات األوروبية
 .Assembly of European Regionsوتز ّعمت بادن فورمتبريغ أيضً ا
العديد من املبادرات العابرة للحدود ،وشاركت يف تعزيز التعاون
بني الشامل والجنوب ،ويف توفري املساعدات التنموية((( .وهناك ،عىل
األقل ،مقاطعة فرنسية واحدة ،رون ألب  ،Rhone-Alpesتتميز
6
John Ravenhill, "Federal-States Relations in Australian External
Affairs," in: Francisco Aldecoa & Michael Keating (eds.), Paradiplomacy
in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments (London:
Routledge, 1999), pp. 134-152.
7
Martin Nagelschmidt, "Les Relations internationales des länder
allemand et l'évolution du système fédéral dans l'Union Européenne: Le
Cas du Bade-Wurtemberg," Études Internationales, vol. 30, no. 4 (1999),
pp. 679-699.
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بنشاطاتها يف هذه الطبقة((( .وإضافة إىل عضويتها يف محركات أوروبا
األربعة ،ويف العديد من التجمعات العابرة للحدود (عىل سبيل املثال
صالتها باملقاطعات السويرسية) مثل جنيف وفود  Vaudوفاليه
 ،Valaisط ّورت رون ألب سلسلة من العالقات الثنائية مع عدة
وحدات محلية يف أفريقيا (مايل ،والسنغال ،وتونس) ،وآسيا (فيتنام)،
وأوروبا الوسطى (بولندا) .وتتخذ هذه العالقات التي ت َُّصور باعتبارها
نو ًعا من "التعاون الالمركزي" ،شكل املساعدات التنموية واملبادالت
الثقافية والتعليمية ،وكذلك التعاون العلمي والتقني .ومتلك حكومة
كيبيك هي األخرى رشاكات مامثلة مع بلدان مختلفة ،مثل رواندا
وتوغو والسنغال والصومال ولبنان وفيتنام وكمبوديا.
وأما الطبقة الثالثة من طبقات الدبلوماسية املوازية فهي تنطوي
عىل اعتبارات سياسية .وتنحو هذه الطبقة إىل التعبري عىل املستوى
الدويل ،وعىل نحو رصيح ،عن هوية متاميزة عن تلك التي تطرحها
حكومة املركز ،كام هي الحال يف أقاليم كيبيك وفالندرز وكاتالونيا
والباسك((( .وهذه الوحدات ذات طموح كبري ،يتب ّدى يف املنطق
تسي به املرشوعات الدولية .وهنا ،تسعى حكومات الوحدات
الذي ّ
الفرعية لتطوير مجموعة العالقات الدولية التي من شأنها تأكيد
التاميز الثقايف واالستقالل السيايس والطابع القومي للمجتمع الذي
تُ ثّله .وبالطبع ،ال يلزم أن تنطوي االعتبارات السياسية عىل مسألة
الهوية بالرضورة؛ إذ ميكن أن تكون للحكومات املحلية غايات
سياسية أخرى بدلً من كسب االعرتاف بها بوصفها أمة أو جامعة
متاميزة (عىل سبيل املثال ،قد تسعى هذه الوحدات للتأثري يف سلوك
منطقة مجاورة).
إن طبقات الدبلوماسية املوازية هذه طبقات تراكمية .ويف الواقع،
تتسم جميع أمناط الدبلوماسية املوازية يف البلدان الصناعية املتقدمة
بوجود عنرص اقتصادي .وتضيف إليه العديد من حكومات األقاليم،
رصا آخر ،يف إطار التعاون املشرتك ،يف حني يحظى عدد قليل
عادة ،عن ً
مختار (من تلك الحكومات) بنشاطات إضافية ذات طابع سيايس.
ويكمن الدرس الرئيس هنا يف أن الدبلوماسية املوازية ميكن أن تكون
أدا ًة متعدد َة الوظائف؛ إذ قد ت ُق ّرر الوحدات الفرعية التو ّجه نحو
الخارج لدعم عملية التنمية االقتصادية ،لكنها ميكن أن تُضيف ،يف
الوقت نفسه ،طبقات جديدة؛ أي أن ت ُدرِج اهتاممات أخرى تتعلق
باملصالح أو بالهوية.
8 Région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, actions internationales, 2000.
9 Stéphane Paquin, Paradiplomatie identitaire en Catalogne (Québec: Les
Presses de l'Université Laval, 2003).

102

أما يف املجتمعات النامية ،فمن املنطقي أن ت ُقارب الوحداتُ الفرعية
الدبلوماسي َة املوازية بطريقة شاملة ،وأن تض ّمنها أهدافًا عدة
مختلفة .وعىل سبيل املثال ،إذا نظرنا يف مسألة "التعاون" فسنجد أن
الوحدات الفرعية يف البلدان املتقدمة عادة ما تك ّرس جز ًءا من
دبلوماسيتها املوازية إلقامة عالقات تعاون ،وهذا يرجع جزئيًا إىل
رغبة تلك الحكومات يف تطوير شخصيتها الدولية ،مع أن الرغبة
الصادقة يف دعم التنمية خارج الحدود تشكل كذلك ،وعىل األرجح،
جز ًءا من الدافع وراء "التوجه نحو الخارج" بهذه الطريقة .وعىل أي
حال ،ميكن أن تُسفر اتفاقات التعاون عن عالقة متعددة الجوانب
وفضل عن االحتكاك
ً
ومفيدة للوحدات الفرعية يف البلدان النامية.
املبارش يف إطار الخربات (إنشاء املــدارس ،وتدريب قوة الرشطة،
وتنظيم الخدمة املدنية ،وغري ذلك) ،ميكن أن تنطوي عالقة املعونة
عىل ٍ
بعد ثقايف يأخذ ،عىل سبيل املثال ،شكل املبادالت التعليمية -
املدرسية .وميكن أن يكون لهذا كله أثر إيجايب يف التنمية ،وكذلك يف
الفرص االقتصادية التي يحتمل أن تنشأ عن الرتابط الشبيك مع
االقتصادات الصناعية املتقدمة .إضافة إىل ذلك ،ومن خالل التعاون
املو ّجه إىل ٍ
شمول؛ األمر الذي
حد ما ،ميكن تطوير عالقة سياسية أكرث ً
يخدم تقوية املؤسسات املحلية أو اإلقليمية.

شراكات الدبلوماسية الموازية
ينطوي تطوير مثل هذه األمناط املتع ّددة األوجه من الدبلوماسية
املوازية عىل خيارات معينة يف ما يتعلق بالرشكاء والهياكل
البريوقراطية .وبالنسبة إىل الوحدات الفرعية يف البلدان النامية،
والبلدان التي مت ّر مبرحلة سياسية واقتصادية انتقالية ،سيكون من
املنطقي إقامة صالت مع الوحدات الفرعية يف املجتمعات الصناعية
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املتقدمة ،ألن يف إمكان األخرية توفري أنواع مختلفة من الفرص ،وميكن
أن تنفع مثل هذه الصالت سكان املقاطعات النامية بعدة طرائق؛
أول ،عادة ما تكون الوحدات الفرعية يف الغرب يف وضع ُيكّنها من
ً
توفري الخربة التقنية يف مختلف امليادين .ثانيًا ،ميكن أن توجد هذه
فرصا للتبادل يف املجاالت املختلفة ،مبا يف ذلك التعليم
الوحدات ً
العايل .ثالثًا ،تبحث هذه الوحدات ،عىل نحو دائم ،عن أسواق وفرص
استثامرية؛ األمر الذي من شأنه ،يف ظل األوضاع املالمئة ،أن يعود
بالفائدة عىل الوحدات الفرعية يف البلدان النامية .راب ًعا ،ميكن أن
تطّلع قطاعات عدة من سكان الوحدات الفرعية يف البلدان النامية،
من خالل تطوير الربامج الثقافية ،عىل ثقافة أخرى مختلفة وذات
أهمية من الناحية السياسية .وأخ ًريا ،من املمكن – من ج ّراء هذه
النشاطات  -أن تتعزز العالقات السياسية مع الوحدات الفرعية
يف الدول الدميقراطية ،سواء عىل نحو مبارش من خالل املعونة
املرشوطة ،أو ضمن ًيا عن طريق الحوار املحض وعرب ثقافة الحقوق
والقيم الليربالية.
وال ينبغي أن يكون العثور عىل رشكاء ،من الوحدات الفرعية يف
املجتمعات الصناعية املتقدمة ،أم ًرا صع ًبا ج ًّدا بالنسبة إىل وحدة
فرعية نامية؛ ألن فرصة الحصول عىل الدعم ،من خالل املساعدات يف
إطار التعاون ،أضحت حج ًة مركزي ًة يستخدمها املسؤولون اإلقليميون
يف البلدان املتقدمة لتربير وجود الدبلوماسية املوازية .ومن املثري
لالهتامم يف هذا الصدد أن اختيار الرشكاء غال ًبا ما يتأثر بالروابط
الثقافية واللغوية؛ فجهود التعاون التي تبذلها كيبيك ،عىل سبيل
املثال ،تركز عىل األقاليم الناطقة بالفرنسية .وعىل املنوال نفسه ،ت ُويل
كاتالونيا والباسك األولوي َة ألمريكا الالتينية ،بينام تستهدف فالندرز
املستعمرات الهولندية السابقة ،مثل إندونيسيا وسورينام.
إضافة إىل السعي إلقامة عالقات "دبلوماسية موازية" مع حكومات
الوحدات الفرعية يف البلدان الصناعية املتقدمة ،ميكن أن تنتفع
الوحدات الفرعية يف البلدان النامية أيضً ا من العالقات العابرة
للحدود؛ إذ ميكن أن تساعد مثل هذه العالقات يف إدارة املشكالت
املشرتكة املتعلقة ،عىل سبيل املثال ،بالبيئة أو بهجرة السكان.
وميكن كذلك أن تفيض الدبلوماسية املوازية إىل التخفيف من ح ّدة
التوترات اإلثنية واالضطرابات العرقية؛ فعىل سبيل املثال ،تركز
أساسا عىل التعاون مع بلدة الباسك
الدبلوماسية املوازية للباسك ً
يف فرنسا منذ أن أرىس القوميون الباسك تصورهم لـ "أوسكادي"
 ،Euskadiباعتبارها أ ّم ًة متتد عرب الحدود الدولية بني إسبانيا وفرنسا.
ومن وجهة نظر سياسية ،يُع ّد هذا املوقف ،إىل حد بعيد ،موقفًا
مبدئ ًيا (مثال ًيا)؛ ألن "التوحيد" الرسمي لجميع أرايض الباسك ال ميثل
خيا ًرا واقع ًيا .ومع ذلك ،فإن الدبلوماسية املوازية للباسك ال ت ُعامل
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الباسك يف فرنسا باعتبارهم رشيكًا أوروب ًيا آخر ،أو جامعة خارج
الحدود ،بل هناك حتى بعض التحفظ يف استخدام مفهوم التعاون
عرب الحدود  .Transborder Cooperationوإن اإلطار الخاص
بهذه النشاطات هو اتفاق ُوقّع يف عام  1990بني الجامعة املتمتعة
بالحكم الذايت يف إقليم الباسك يف إسبانيا وإقليم آكينت Aquitaine
 Regionيف فرنسا ،وانضمت الجامعة املحلية يف منطقة نربة (نافارا)
 Foral Community of Navarraيف إسبانيا إىل االتفاق يف عام
 .1992ويتضمن االتفاق تبادل املعلومات يف مجاالت السياسة العامة
املختلفة (االجتامعية ،واالقتصادية ،واالتصاالت ،والبحث العلمي)،
كام يستهدف ،عىل نحو أسايس ،تعزيز ثقافة الباسك ولغتها ،غري أن
أهم جانب يف اتفاق التعاون هذا ،متثل يف إنشاء صندوق مشرتك
لتمويل مرشوعات الباسك .ونتيجة للدبلوماسية املوازية لحكومة
الباسكَ ،حظيت أكادميية اللغة الباسكية  Euskaltzaindiaباعرتاف
رسمي من الدولة الفرنسية التي ز ّودتها بالتمويل والدعم الالزمني.
تعطي قضية الباسك فكرة عن الكيفية التي ميكن أن تساعد فيها
الدبلوماسية املوازية يف إدارة حاالت التن ّوع الثقايف املنترشة عرب
الحدود الدولية يف أفريقيا (عىل سبيل املثال ،بني الكونغو وجريانها،
أو يف القرن األفريقي) وأجزاء من آسيا (مثل السكان التاميل يف
رسيالنكا وجنوب الهند) التي تقود إىل توترات إثنية أو تطلّعات
غري محدودة (مثل الحرب األهلية يف الكونغو ،وفكرة الصومال
الكربى التي تشمل الصوماليني القاطنني يف كينيا وإثيوبيا وجيبويت).
تقلل الصالت العابرة للحدود بني األطراف التي تعتقد أنها
ويكن أن ّ
ُ
تنتمي إىل املجموعة اإلثنية ذاتها ،أو إىل املجتمع القومي نفسه ،من
الرغبة يف االنفصال واالندماج القومي؛ ألن اإلشكاالت التي تثريها
هذه األطراف (بشأن موضوع االنتامء) هي دون مستوى "اللعبة
الصفرية" .ويف الواقع ،إن إمكان إقامة روابط سياسية واقتصادية
وثقافية ذات مغزى بالنسبة إىل أقلية إثنية معزولة عن السلطة
السياسية ،بل رمبا االقتصادية أيضً ا ،يف دولة مع ّينة ،وتتطلّع دو ًما
إىل ذويها عرب الحدود ،قد يكون كاف ًيا لتثبيط السياسات االنفصالية.
وبعبارة أخرى ،قد يكون يف صالح الدول أن تسمح بصالت ذات
بدل من عزل
مغزى ،عرب شكل من أشكال الدبلوماسية املوازيةً ،
السكان عن ذويهم عرب الحدود الدولية ،ذلك أن هذا قد يح ّد من
التوترات والنزعات االنفصالية.

التنسيق السياسي و"المنحدر الزلق"
الدبلوماسية املوازية هي نشاط يقع عادة يف منطقة قانونية
ودستورية رمادية؛ ألن الدساتري متنح يف أغلب األحيان الدول َة
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سلطات حرصية ،تقري ًبا ،يف الشؤون الخارجية .إضاف ًة إىل ذلك،
من املر ّجح أن يبحث مسؤولو الدولة مع بعض األقاليم والبلديات
 ،Municipalitiesموضع الشك ،تطوير العالقات مع الحكومات
خارج الحدود .فجزء من هذا الشك يأيت ،ببساطة ،من اعتقاد مفاده
أن كل ما يتعلق بالشؤون الدولية ينبغي أن تتولّ ه حكومة املركز
بدل من حكومات الوحدات الفرعية .بيد أن أكرث ما يدعو إىل القلق
ً
يتمثل يف أن الدبلوماسية املوازية ميكن أن ت ُق ّوض التامسك الدويل
للبلد؛ وبعبارة أخرى ،لن يكون البلد قاد ًرا ،بوجود الدبلوماسية
املوازية ،عىل تبني خطاب مو ّحد عىل املرسح الدويل .ويواجه معظم
مناذج الدبلوماسية املوازية يف البلدان الغربية هذا النوع من املسائل؛
فاملطالبات التي تقدمت بها حكومة كيبيك إلضفاء الطابع الرسمي
عىل دورها يف الشؤون الخارجية ،عىل سبيل املثال ،حظيت باهتامم
كبري من املراقبني الذين أثاروا مسألة االتساق (.Coherence((1

للح ّد من القضايا التي يُحتمل أن تُع ّوق اتساق السياسة الخارجية،
أرست الدول الغربية ،التي ط ّورت إحدى مناطقها منوذ ًجا ذا شأن
ٍ
ٍ
وآليات ،للتشاور والتنسيق
قنوات
من مناذج الدبلوماسية املوازية،
البينحكومي .ففي كندا ،حيث تــؤدي املقاطعات دو ًرا رسميًا
يف تنفيذ املعاهدات الدولية ،تجري مشاورات لتحديد املواقف
الكندية (الفدرالية) أو تعريفها بشأن املسائل املتعلقة بالوالية
القضائية للمقاطعات يف إطار املنتديات القطاعية البينحكومية
 .Sectoral Intergovernmental Forumsوعادة ما تجري مناقشة
القضايا الدولية يف االجتامعات السنوية لوزراء االتحاد واملقاطعات
 .Provincialsويف بعض الحاالت ،يتم تأطري آليات التنسيق ،ألغراض
مثل ،باتفاق رسمي بينحكومي .ويف مجال العمل
تنفيذ املعاهدات ً
 ،Labourفتح االتفاق امل ُربم بني الواليات األمريكية وكندا ،الذي
صاحب مؤمتر  ،CUSTAالطريق أمام عقد اجتامعات تخصصية
10 Former Canadian diplomat Allan Gotlieb, "Only one voice for
Canada," The Globe and Mail, 5/10/2005.
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بينحكومية ،أثناء تفاوض كندا عىل معاهدات دولية (توازي اتفاقات
التجارة الحرة األخرى) .وقد أضفَت الحكومة الكندية يف عام 2005
الطابع الرسمي عىل هذه املامرسة ،من خالل اتفاق بينحكومي
جديد ،وهو إطار يُنشئ آلية (اتحادية  -إقليمية) لتنفيذ اتفاق
التعاون الدويل يف مجال العمل(.((1
ويف مجال البيئة ،يُعد املجلس الكندي لــوزراء البيئة ،CCME
الذي يجتمع أعضاؤه عادة مرة يف العام ،منتدى ملناقشة القضايا
أو األحداث البيئية ذات الطابع الدويل .فعىل سبيل املثال ،تع ّهد
الوزراء ،خالل اجتامع ُعقد يف حزيران /يونيو  ،2005بالعمل م ًعا
مع باقي األطـراف للتحضري ملؤمتر األمم املتحدة الخاص بالتغري
املناخي  United Nations Climate Changeالذي ُعقد يف مدينة
مونرتيـال الكندية يف وقت الحق من ذلك العام (ترشين الثاين/
نوفمرب  -كانون األول /ديسمرب  .((1()2005وبالنسبة إىل العالقات
البينحكومية املعنية بالزراعة ،مثل تحسني فرص وصول املنتجات
الزراعية الكندية إىل األسواق األجنبية ،فهي غري ُمقننة يف اتفاق قائم
بذاته ،وإمنا هي ُمد َرجة يف إطار بينحكومي أكرب ،هو اإلطار الزراعي.
يف بلجيكا ،حيث تكون اختصاصات حكومات الوحدات الفرعية يف
العالقات الدولية مسأل ًة تتعلّق بالقانون الدستوري ،تُصبح الرتتيبات
أكرث رسمية .ويك تتخذ بلجيكا موقفًا دوليًا ،مبا يف ذلك توقيع
املعاهدات ،ذا صلة مبنطقة اختصاص محيل تتبع لإلقليم ،Region
يتعي عىل حكومات الوحدات
أو للجامعة املحلية ّ ،Community
الفرعية ذات الصلة إبداء موافقتها .ولذا ،فهو نظام متداخل يعطي
حق النقض؛
كل األطراف الفاعلة املشاركة يف عملية أو قضية دولية َّ
وذلك نتيج ًة للتقسيم الدستوري املح ّدد للسلطات .ويعمل هذا
النظام عىل نحو جيد إىل ح ٍّد ما؛ إذ مل تضطر بلجيكا ق ُّط إىل التعطّل
نتيجة لحق النقض الذي مارسته حكومة اإلقليم أو الجامعة املحلية.
ويست التقاليد التوافقية وإملام الطبقة السياسية يف البالد بجميع
ّ
الرتتيبات املعقدة لضامن التعايش السلمي بني الجامعتني الرئيستني
11
The News Release, 28/1/2005, accessed on 24/1/2006, at:
http://bit.ly/2Gt5
رابط املصدر اإلخباري الذي يحيل عليه املؤلف يف األصل مل يعد يعمل .وقد استعضنا عنه
باملصدر اآليت (املرتجامن):
""Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers responsible for Labour,
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat, News Release, 2728/1/2005, accessed on 21/1/2019, at: https://bit.ly/37eBYc6
12 The following news release, at: http://bit.ly/3aGTAj3
رابط املصدر اإلخباري الذي يحيل عليه املؤلف يف األصل مل يعد يعمل .وقد استعضنا عنه
باملصدر اآليت (املرتجامن):
United Nations, "United Nations Climate Change Conference Agrees on
Future Critical Steps to Tackle Climate Change," Press Release, 12/12/2005,
accessed on 21/1/2020, at: https://bit.ly/2sN6Wck
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(الناطقتني بالفرنسية والهولندية) ،للسياسة البلجيكية عملي َة التحول
نحو "الالمركزية" يف إدارة "العالقات الدولية" ،التي تع ّززت بالتغيري
الدستوري الذي جرى يف عام .1993
ما الدروس التي ميكن أن تستخلصها األقاليم يف البلدان النامية من
هذه الحاالت عندما يتعلق األمر بالعالقة السياسية مع الدولة يف
سياق جهود الدبلوماسية املوازية؟
قبل كل يشء ،من املهم أن نُق ّدر عمل حكومات الوحدات الفرعية
يف البلدان النامية يف بيئة سياسية ،تختلف إىل ح ٍّد بعيد عن بيئة
نظرياتها يف البلدان املتقدمة ،فمثل هذه الحكومات ناد ٌر وقليل
الوجود يف البلدان النامية ،وهي تكاد تفتقر إىل السلطة الرسمية
[أو الفعلية] و /أو الرشعية ،ذلك أن الدولة املو َّحدة (ال الفدرالية
أو الالمركزية) هي النموذج السائد يف أفريقيا وآسيا وعموم الرشق
األوسط( .((1ويف هذا اإلطار ،يُر ّجح أن تكون مسألة اتساق السياسة
الخارجية ،بوصفها مظه ًرا من مظاهر سلطة الدولة ووحدتها الوطنية،
ذات أهمية قصوى للمسؤولني الحكوميني .إضاف ًة إىل ذلك ،عندما
تكون الدميقراطية الليربالية هشّ ةً ،بل معدوم ًة يف حاالت كثرية ،فإن
العالقة بني املسؤولني الحكوميني يف املركز وقادة األقاليم ُيكن أن
وخصوصا عند
تُصبح محفوف ًة باملخاطر بالنسبة إىل الطرف األخري،
ً
وجود انقسامات إثنية أو دينية بارزة.
لذلك ،بقدر ما ُيكن أن تكون الدبلوماسية املوازية معقدة وشائكة
يف البلدان املتقدمة ،فإنها تواجه عقبات أساسي ًة يف البلدان النامية.
وتكمن املسألة األساسية التي تحيط مبساعي أي وحدة فرعية
تتطلع نحو الخارج يف العالقة بني املسؤولني اإلقليميني والحكوميني.
فتطوير أحد نشاطات الدبلوماسية املوازية القابل للدوام يتطلّب
إقامة القنوات املالمئة للتشاور والتنسيق بني املسؤولني اإلقليميني
والحكوميني .ومن الواضح أن هذا األمر يتطلّب قد ًرا من قبول
مسؤويل الحكومة الفدرالية بالدبلوماسية املوازية .وحتى يف حال
افرتاض وجود مثل هذا القبول ،سيعتمد مستوى التشاور والتنسيق،
قبل أي يشء آخر ،عىل مدى نشاطات الدبلوماسية املوازية وطبيعة
هذه النشاطات .فإذا كان النشاط الخارجي الذي تقوم به الوحدة
الفرعية متواض ًعا ،ذا طابع تعاوين يف الدرجة الرئيسة ،فإن مجرد
تبادل للمعلومات ،معقول وحتى إن كان بشكل غري رسمي ،قد يكون
كاف ًيا لطأمنة مسؤويل الحكومة الفدرالية .أما إذا كانت نشاطات
الدبلوماسية املوازية طموحة عىل نحو أكرب ،وذات صلة بقضايا
 13هناك بعض الفدراليات يف آسيا (الهند ،وباكستان ،وماليزيا) وأفريقيا (نيجرييا،
وإثيوبيا ،وجزر القمر) وواحدة عىل األقل يف الرشق األوسط (اإلمارات) ،بيد أن هذا ال ميثل
سوى نسبة صغرية جدًا من هذه املنطقة الشاسعة.
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اقتصادية وثقافية وبيئية وغريها مام له تأثري يف السياسة الوطنية
ٍ
حينئذ اعتامد صيغة
أو السياسات العامة ،فسيكون من املفيد
أكرث دقّة لتنظيم األمور .ويف مثل هذه الحالة ،ينبغي للعالقة بني
الوحدة الفرعية والدولة ،يف ما يخص نشاطات الدبلوماسية املوازية،
أن تتع ّدى تقاسم املعلومات ،لتشمل التشاور ،بل التنسيق الفعيل
أيضً ا بني الطرفني .ويف هذا الصدد ،وبقدر تعلق األمر بإقرار قنوات
وآليات محددة ،يوجد خياران ،عىل أقل تقدير ،لتنظيم العالقة بني
األطراف املعنية.
الخيار األول ،ومن خالل االستفادة من التجربة الكندية ،يتمثل
يف إقامة قنوات اتصال بني الهياكل البريوقراطية يف الحكومة وما
يقابلها يف الوحدات الفرعية .ويف هذا السياق ،إذا أرادت السلطات
يف الوحدة الفرعية تنظيم برنامج للتبادل الثقايف مع إقليم أجنبي،
فعليها االتصال بــاإلدارة (أو الــوزارة) الفدرالية املختصة إلطْالع
املسؤولني (أو الرؤساء السياسيني) عىل املرشوع ،ومناقشة مدى
صالحيته ،مبا يف ذلك مسألة اختيار الرشيك .وميكن ،يف حال أسفرت
هذه املناقشات عن اتفاق لقبول املبادرة من املسؤولني الحكوميني،
استخدام القناة القطاعية املالمئة لتبادل املعلومات يف ما بعد بشأن
املرشوع ،بل التنسيق ،بقدر ما ميكن الدولة أن تضعه يف الحسبان
عند مبارشة سياستها الثقافية الخاصة .ويف اإلمكان تطوير هذا
النهج القطاعي عىل نحو أكرب من خالل عقد اجتامعات عرضية بني
املسؤولني الحكوميني ونظرائهم اإلقليميني العاملني يف املجال ،أو
مثل .وسوف يضفي إنشاء
النشاط الذي تتناوله الدبلوماسية املوازية ً
املزيد من املنتديات القطاعية الرسمية (التي ميكن أن تشمل ،عىل
سبيل املثال ،اجتامعات منتظمة بني الطرفني ،عن الجوانب الدولية،
وأحيانًا املحلية ،يف مجال السياسات العامة) املزيد من الطابع
املؤسيس عىل عملية التشاور والتنسيق بني اإلقليم واملركز.
يتمثل الخيار اآلخر للربط بني املسؤولني اإلقليميني والحكوميني يف
إنشاء هيئة بينحكومية محددة للتعامل مع قضايا العالقات الدولية؛
أي منتدى تُع َرض فيه مبادرات الدبلوماسية املوازية ،ويُناقَش فيه
مدى مواءمتها للسياسة الخارجية للدولة ،إذا بدا هذا رضوريًا.
ويؤدي هذا النوع من الرتتيبات إىل تنسيق العالقات الدولية عىل
نحو مركزي ،فينطوي عىل إقرار كامل من الدولة برشعية الدبلوماسية
املوازية ،ويف الوقت نفسه ،التزام قوي من الوحدات الفرعية بأن
تُوائم نشاطها هذا مع السياسة الخارجية للدولة ،أو عىل األقل تضمن
عدم التعارض بني االثنني .ويندر هذا النوع من املقاربة إىل ح ٍّد بعيد؛
ألن الدول ترتدد عادة يف تبني نهج الوحدات الفرعية عىل الصعيد
الدويل ،ويف إضفاء الطابع الرسمي عىل اآلليات البينحكومية املشرتكة
التي تحيط بهذا النهج .ومن الواضح أن بلجيكا متثل "استثنا ًء" يف
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هذا الصدد .ويف الواقع ،من الصعب تصدير النموذج البلجييك الذي
يُح ّدد ،عىل نحو دستوري ،السلطات املمنوحة لألقاليم يف العالقات
الدولية ،والرتتيب البينحكومي الشامل لكل األطراف املؤسسية
الفاعلة ،التي تحظى بحق النقض ،بنجاح؛ ألنه قائم عىل التقاليد
التوافقية الراسخة يف هذا البلد ،وهو ما ال يتوافر بسهولة يف بلدان
أخرى.
عــادة ما تكون العالقاتُ البينحكومية ذات الصلة بنشاطات
الدبلوماسية املوازية ،يف البلدان املتعددة القوميات ،أو حتى املتعددة
اإلثنيات ،فضا ًء رصاع ًيا  Conflictualعىل نحو أكرب ،إذ تعكس عملية
تطوير الوحدة الفرعية عالقات دولية تعبري تلك الوحدة عن متايزها
الثقايف وأحيانًا السيايس .ومن ثم ،متثل الدبلوماسية املوازية معضلة
للدولة ،فإن كان رد فعلها عىل مطالبات الوحدات الفرعية بزيادة
مشاركتها يف الشؤون الخارجية إيجابيًا ،فإن هذا سيضعف مختلف
الحجج املؤيدة لالستقالل؛ مثل فكرة أن الدولة متثل عىل نحو سيئ
مركزي
مصالح مجموعة مع ّينة يف الخارج ،أو الفكرة القائلة إن النظا َم
ٌّ
عىل نحو مفرط ويفرض قيو ًدا غري مربرة عىل هذه املجموعة .ومن
ناحية أخرى ،قد يُنظر إىل تبني مثل هذا املوقف باعتباره نو ًعا من
التخل عن تعبري أسايس عن سيادة الدولة (أي السياسة الخارجية/
ّ
العالقات الدولية) .ووفق هذا املنظور ،تُع ّد الدبلوماسية املوازية
تهدي ًدا للوحدة الوطنية ،إىل درجة قد تؤدي معها باملجموعات غري
املنضبطة إىل "منحدر زلق" يف اتجاه االنفصال عن الدولة األم.
تب ّنت الــدول الغربية املتعددة القوميات مواقف مختلفة من
الدبلوماسية املوازية لألقاليم التي تضم حركات قومية قوية .وقطعت
بلجيكا شوطًا بعي ًدا يف تطبيق الالمركزية الدستورية يف العالقات
الدولية .ففي هذا البلد ،ميكن أن نتحدث عن "ما بعد الدبلوماسية
املوازية" Beyond Paradiplomacy؛ ألن النشاطات الدولية لألقاليم
واملجتمعات املحلية مل ت ُعد ،بأي حال من األحوال ،نشاطات هامشية
أو ثانوية ،بل أضحت مكونًا أساسيًّا من مك ّونات السياسة الخارجية
البلجيكية .واالفرتاض الكامن وراء هذه الرؤية الثورية لكيفية تنظيم
العالقات الدولية يف االتحاد البلجييك ،هو أن بقاء الدولة البلجيكية
يتطلّب إرساء الالمركزية يف "العالقات الدولية" ويف "ما يقابلها" من
ترتيبات بينحكومية .وهذا بالطبع ناتج من محفّزين أساسيني ،عىل
األقل ،متث ًّل يف تطلّع الحركة الفلمنكية  Flemish Movementإىل
االستقالل الثقايف (الذي قاد إىل قيام مجتمعات محل ّية) ،وتطلّع
الحركة الوالونية  Movement Walloonإىل االستقالل االجتامعي
واالقتصادي الذي أدى إىل نشوء األقاليم.
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قَ ِبلَت كندا ،عىل نحو واسع ،بنشاطات الدبلوماسية املوازية إلقليم
كيبيك ،إىل ح ّد أنها مل تتح َّد معظم الجهود الدولية التي تبذلها
املقاطعة  -وهي جهود معتربة  -أو ت ُعارضها .ووقّعت كيبيك عدة
مئات من االتفاقات الدولية منذ عام  1964مع الرشكاء ،من الدول أو
من حكومات األقاليم ،ويف كل القارات( .((1وت ُغطّي هذه االتفاقات،
تقري ًبا ،كل امليادين التي تنخرط فيها حكومة كيبيك عىل املستوى
املحيل (الزراعة والتنمية االقتصادية والخدمات االجتامعية والثقافة
والنقل ،وما إىل ذلك) .وتتمتع املقاطعة بتمثيل دويل يف أكرث من
 25بل ًدا ،فهي تتباهى بحيازتها سبع "بعثات عامة" ،موزّعة عىل
بروكسل ولندن وباريس وميونيخ ونيويورك وطوكيو واملكسيك،
وأربع "بعثات" أخرى يف بوسطن وبوينس آيرس وشيكاغو وأتالنتا
ولوس أنجلوس ،إضاف ًة إىل أكرث من عرش وحدات أصغر ،ضمنها
مكاتب الهجرة والسياحة( .((1ويف صيف عام  ،2006أعلنت كيبيك
عن فتح مكاتب لها يف الهند والربازيل ،وتعزيز وجودها يف اليابان
والصني ،ورفع مستوى مكتبها السياحي يف واشنطن العاصمة عرب
منحه دو ًرا سياسيًا أكرب( .((1وإجاملً  ،تحظى كيبيك بأكرث من 250
منصبًا وظيفيًا يف الخارج .وعملت الحكومة الكندية أيضً ا عىل جعل
املنظمة الدولية للفرانكوفونية( ((1تقبل بحكومات الوحدات الفرعية
أطرافًا كاملة العضوية ،يك يتس ّنى لكيبيك ونيو برونزويك املشاركة
يف فعاليات املنظمة .ويف عام  ،2005توصل رئيس وزراء الحكومة
الفدرالية ،ستيفن هاربر ،إىل اتفاق "ذي طابع انتخايب"( ((1مع كيبيك
عىل الدور الذي ميكن أن تساهم به يف نشاطات اليونسكو ،بعد
تول الشؤون
أن ق ّدرت الحكومة أ ّن منح كيبيك بعض الحرية يف ّ
الدولية هو الخيار األفضل ،عند تعلّق األمر بتأمني التزام الكيبيكيني
تجاه كندا .وبعبارة أخرى ،توحي فكرة التحدي املستمر لنشاطات
الدبلوماسية املوازية لكيبيك بنوع من الرصاع بني الطرفني؛ األمر
الذي من شأنه اإلرضار بالوحدة الوطنية .وهذا يعني أن الحكومة
الكندية ترفض هذه الفكرةُ ،مع ّززة بذلك موقف حكومة كيبيك،
القايض بأن السلطات املحددة دستوريًا للمقاطعة متتد ،كام يف
14 Andre Lecours, "Canada," in: Michelmann (ed.), Foreign Relations
in Federal Countries, p. 128; Gouvernement du Québec, Ministère des
relations internationales, Répertoire des ententes internationales du Québec,
1964-2000, 2000.
15 Ibid., See the MRI's website: http://bit.ly/37upz3Z
16 Rhéal Séguin, "Quebec Seeks to Raise its Profile Abroad," The Globe
and Mail, 25/5/2006.
 17االسم الرسمي للمنظمة ،منذ عام  ،1998هو:

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

18 Norma Greenaway, "Harper Proposes Voice for Quebec," Montreal
Gazette, 20/12/2005, A1 and A12.

بلجيكا ،إىل الساحة الدولية( .((1بيد أن الحكومة الفدرالية تحرص،
يف الوقت نفسه ،عىل وضع حدود للعالقات الرسمية التي ميكن أن
تقيمها حكومة كيبيك مع رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول .وهذا،
تحدي ًدا ،هو واقع الحال عندما يكون حزب كيبيك  PQيف السلطة،
ألن الحكومة االتحادية ستشك حينئذ يف أ ّن الحزب (االنفصايل
التوجه) يسعى للحصول عىل دعم دويل إلعالن االستقالل يف نهاية
املطاف ،وال سيام عندما يتعلّق األمر بعالقة كيبيك مع فرنسا.
كانت الحكومة املركزية اإلسبانية أكرث تر ّد ًدا يف قبول الدبلوماسية
املوازية إلقليمي كاتالونيا والباسك ،وال سيام لهذا األخري .وقد كانت
حكومة الباسك تعتمد تفس ًريا محدو ًدا ملفهوم "العالقات الدولية"،
يقرصه عىل التمثيل الدبلومايس الرسمي وقضايا الحرب والسالم
وتوقيع املعاهدات ،يف حني تعد معظم األمور األخرى نشاطات
محلّية لها ،يف ظل عامل معومل وامتداد دويل .وعىل النقيض من ذلك،
شمول لـ "العالقات الدولية"،
ً
دافعت حكومة املركز عن فهم أكرث
وميّزت ،يف الوقت نفسه ،متيي ًزا صار ًما بني السياسة الدولية والسياسة
املحلية؛ فكانت تدافع عن سلطتها القضائية  Jurisdictionالحرصية
عىل املجتمعات املستقلة القامئة [التي تتمتع بالحكم الذايت] .ويرجع
هذا الرصاع إىل أواسط الثامنينيات من القرن العرشين ،حني أنشأ
إقليم الباسك مكتبًا للشؤون األوروبية ،ثم حني سعى إىل فتح ممثلية
له يف بروكسل ،فقد اعرتضت الحكومة اإلسبانية قضائ ًيا عىل دستورية
إجراءات حكومة الباسك ذات التمثيل الخارجي تلك .ونتيجة لعملية
قضائية مط ّولة ،أدارت حكومة الباسك شؤونها األوروبية ،عىل امتداد
عرشة أعوام تقريبًا ،من خالل منظمة  ،INTERBASKوهي منظمة
غري ربحية ممولة من القطاع العام .وأخ ًريا ،انبثقت يف عام  1994من
هذه املنطقة الرمادية الدبلوماسي ُة املوازية للباسك ،عندما أكّدت
املحكمة الدستورية حق حكومة الباسك يف أن تكون ممثل ًة عىل
نحو رسمي يف بروكسل ،وذلك وفق القرار  .165وعىل الرغم من هذا
اإليضاح القانوين ،فإن الدبلوماسية املوازية للباسك ما زالت ،إىل ح ٍّد
وجذب يف إطار العالقة بني حكومة الباسك وحكومة
ما ،محل ش ّد
ٍ
املركز؛ ألن العديد من السياسيني اإلسبان ما زالوا ينظرون إليها
بوصفها تح ّديًا لوحدة البلد .وبطبيعة الحال ،ال ميكن فهم التش ّنج
إزاء النشاطات الدبلوماسية املوازية للباسك مبعزل عن أجواء املجابهة
بني الطرفني يف إطارها األوسع .ويف الواقع ،فإن مواقف التشنج وعدم
الثقة الواسعة بني الجانبني ،وهي أشد بكثري مام هي عليه الحال يف
مثل ،تفصح عن شكوك الدولة يف نشاط الباسك الخارجي.
كندا ً
19

هذا ما يُع َرف مببدأ.Gérin-Lajoie :
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الديمقراطية والتداول والتمثيل
ما الذي تعنيه الدبلوماسية املوازية للتمثيل والتداول الدميقراطي؟
ميكن املحا ّجة بأن الدبلوماسية املوازية ت ُفيض إىل تقوية الدميقراطية؛
ألنها ت ُدين بعض عنارص الشؤون الخارجية إىل عموم الناس .إن
السياسة العامة يف أي بلد ،وال سيام يف البلدان الكربى والسياسات
املتنوعة ،هي مجموع لعدة مصالح وقيم وهويات مختلفة ،وهذه
هي حال السياسة الداخلية ،وكذلك األمر بالنسبة إىل السياسة
الخارجية .وبنا ًء عىل ذلك ،فإن الحجة الدميقراطية التقليدية
املؤيدة لالمركزية (املتمثلة يف أن الالمركزية تجعل عملية صنع
القرار أقرب إىل عموم الناس ،ومن ثم فهي عملية ذات بعد إيجايب
بالنسبة إىل الدميقراطية) يجب أن تنطبق عىل السياسة الخارجية
أيضً ا .وإن الحوار الجاري بشأن مناذج الدبلوماسية املوازية األكرث
تقد ًما (كيبيك ،وكاتالونيا ،والباسك ،وفالندرز) يُقيم ،ضمنيًا عىل
األقل ،حجة دميقراطية .ففي حالة كيبيك ،عىل سبيل املثال ،يتلخّص
التربير املركزي لتطوير الدبلوماسية املوازية يف أن الحكومة الكندية
ال تستطيع التعبري عن هوية كيبيك ،أو متثيل مصالحها الخاصة،
عىل نحو ٍ
جسد نشاط
واف عىل الصعيد الدويل .ويف هذا السياق ،يُ ّ
حكومة كيبيك الدويل املذكور آنفًا اإلرادة الجامعية ملواطني كيبيك،
ويخدم أدا ًة لتعزيز مصالحها والتعبري عن هويتها.

رصيح ،يف معظم مناذج الدبلوماسية املوازية ،حتى أكرثها تقد ًما.
فعىل سبيل املثال ،يُدرك معظم الكيبيكيني أن هناك حكوم ًة إقليمي ًة
تبارش مهامت العالقات الدولية .وميكن أن يجادل املر ُء بأن الحكومة
الفدرالية تؤيد هذا القرار ضمن ًيا ،بدليل عدم الطعن يف تخصيص
فرصا ضئيل ًة ملناقشة
املوارد لهذه النشاطات "الخارجية" ،لك ّن هناك ً
مثل ،عىل نحو
خيارات سياسية أوسع؛ إذ تُركز االنتخابات اإلقليميةً ،
(((2
بدل من القضايا الدولية .
دائم تقريبًا ،عىل القضايا املحلية ً
بالنسبة إىل املناطق النامية التي تكون فيها الدميقراطية يافعة أو هشّ ة
أو يف مرحلة انتقالية ،تنطوي الدبلوماسية املوازية عىل إيجابيات
ومخاطر يف آن واحد .فمن ناحية ،تُع ّد فرص ًة لجلب "الدويل" إىل
"اإلقليمي  -املحيل"؛ إذ ميكنها إزالة الغموض عن جوانب النشاطات
الدولية التي تقوم بها الوحدات الفرعية ،وتحفيز النقاش العام بشأن
جوانب التعاون الكامنة يف
القضايا الدولية .كام ميكن أن ت ُحفّز
ُ
معظم مناذج الدبلوماسية املوازية املشارك َة الشعبية يف الشأن العام،
وهذه املشاركة تؤدي بدورها إىل تكريس الدميقراطية .ومن ناحية
أخرى ،قد ينجم عن إضفاء الطابع الالمركزي عىل عنارص عملية صنع
القرار وض ٌع غري مرغوب فيه من عدم االستقرار ،يف بلد مل تتوطد
فيه الدميقراطية عىل نحو ٍ
حاسم عند
كاف .ويُعد (التوقيت) متغ ًريا
ً
تقييم الكيفية التي يؤثر فيها تطوير الدبلوماسية املوازية ،من جانب
إحدى الوحدات الفرعية يف بلد نامٍ يف الدميقراطية.

خالصة
تشري حاالت الدبلوماسية املوازية يف الدول الصناعية املتقدمة إىل
ثالثة أمور ،عىل األقل ،ميكن أن تأخذها األقاليم يف البلدان النامية يف
الحسبان عند رشوعها يف مبارشة نشاطها الدويل الخاص.
يف هذه الحاالت "الغربية" ،فإن إمكان الفصل بني السياسة الخارجية
والتمثيل والتداول الدميقراطي ،عندما يتعلق األمر بالقلق بشأن
الدميقراطية ،هو الخيار الذي تطرحه الدبلوماسية املوازية .والواقع
أ ّن الفكرة القائلة إ ّن العالقات الدولية هي امتياز حرصي لحكومة
املركز تُ َع ّد فكرة راسخة يف أذهان معظم املواطنني .فعىل هذا النحو
يجري التعامل مع السياسة الخارجية يف مؤسسات الدولة الوطنية،
وضمن هذا السياق الوطني تجري املناقشات بشأن قضايا الشؤون
الخارجية يف األوســاط الجامهريية ،وال سيام يف أثناء الحمالت
االنتخابية .لذا ،ينبغي أن تقرتن المركزية السياسة الخارجية بالمركزية
األجواء التمثيلية والتداولية .وهذا مل يحدث ،عىل األقل عىل نحو

•ميكن أن تخدم الدبلوماسية املوازية أغراضً ا كثرية ومختلفة ،مبا
يف ذلك التنمية االقتصادية والتقدم التكنولوجي ونرش الثقافة،
إضافة إىل تأكيد "الوجود" السيايس .ويف هذا السياق ،فإن
تطوير القدرة عىل العمل يف الخارج قد يخدم مصالح من ّوعة
عىل املدى الطويل .فمن منظور التنمية ،يوجد أمام "األقاليم"
يف أفريقيا وآسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية الكثري لكسبه
عرب إقامة الصالت مع حكومات الوحدات الفرعية ،مثل كيبيك،
وكاتالونيا ،وفالندرز ،والباسك ،التي ميكنها تقديم أمناط متن ّوعة
من الخربة ،مثلام يظهر يف اتفاقات التعاون الكثرية التي تربط
20

ينطبق األمر نفسه عىل االنتخابات الفدرالية يف كندا.
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األوىل باألخرية .كام ميكن أن ت ُع ّزز هذه الصالت القدرة
املؤسسية ،إضافة إىل الطبقة السياسية [املحلية] داخل األقاليم.

•ينطوي تطوير الدبلوماسية املوازية ،بالرضورة ،عىل تغيريات
محلية الطابع .ففي اإلقليم ،تتضمن الدبلوماسية املوازية إنشاء
بنى (هياكل) لتوجيه النشاط الدويل وإدارة الربامج ذات الصلة.
وعىل صعيد الدولة ،تعني الدبلوماسية املوازية إيجاد بعض
القنوات ،أو استغالل تلك القامئة بطرائق جديدة ،مع الحكومة
املركزية ،لتبادل املعلومات وتنسيق العمل .وال يتحتم بالرضورة
أن تر ّحب الدولة بالدبلوماسية املوازية ،وال سيام إذا صدرت عن
ُعب عن هوية متاميزة أو مجموعات لديها تطلعات
مجموعات ت ّ
قومية ،لكونها (نشاطات الدبلوماسية املوازية) تؤدي دو ًرا يف
تشكيل مفاهيم الوحدة الوطنية ،يف بلد مثل الهند عىل سبيل
املثال .ويف هذا اإلطار ،قد تدل الدبلوماسية املوازية عىل أن
عالقات الرصاع البينحكومية بدأت تدق جرس اإلنذار.

كل من املخاطر والفرص املحتملة
•تتضمن الدبلوماسية املوازية ً
للتنمية الدميقراطية ،وهي مسألة بالغة األهمية لكثري من
األقاليم يف البلدان النامية .فمن الناحية اإليجابية ،ميكن أن تخدم
االتصاالت مع الحكومات الدميقراطية الليربالية انتشار هذه
القيم (الدميقراطية) ،وميكن أن يفيض َس ّن مرشوعات التعاون
إىل تعزيز التعبئة واملشاركة املدنية وتقوية املستوى املحيل يف
الحكم .ومن الناحية السلبية ،قد يكبح إضفاء الطابع الالمركزي
عىل جوانب النشاط الدويل اهتامم الجمهور بشؤون العالقات
الدولية؛ ألن من املعتاد تداول هذه الشؤون داخل اإلطار
الوطني (الدولة) .وال تخضع األقاليم بسهولة للتصنيف بوصفها
جهات دولية فاعلة ،فال هي دول ذات سيادة ،وال هي فواعل
من غري الدول عىل شاكلة الحركات االجتامعية أو املنظامت غري
الحكومية( .((2ومع ذلك ،فإن تص ّور هذه الوحدات عىل أنها
وكالء  - Agentsليس يف السياسة املحلية فقط ،بل عىل الصعيد
الدويل أيضً ا  -يبدو أم ًرا رضوريًا عىل نحو متزايد .والواقع ،أن
عوملة "الدبلوماسية املوازية ملا بعد العامل الغريب" هي عملية
تستدعي ،إذا ما حافظت عىل اكتساب الزخم ،إعادة التفكري
جذريًا يف مسألة الوكالة  Agencyيف اإلطار الدويل.

21 James Rosenau, "Patterned Chaos in Global Life: Structure and
Process in the Two Worlds of World Politics," International Political Science
Review, no. 9 (1988), pp. 327-364.
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