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:عن السياسة ما بعد الدولية
تعايش بين نظامين أم عصر وسيط جديد؟

On Post-international Politics:
Two Coexistent Systems or Neo-medievalism?

قائمــا بذاته؛ بردايم
تســعى هذه الدراســة الستكشــاف مضامين مــا يعتبره جيمس روزنــو
ً بردايما
ً
 وذلك عبــر قراءة مقارنــة في مفهومــي التعايش بين نظــام متمركز،السياســة مــا بعــد الدوليــة
 ومفهوم العصر الوســيط الجديد في مقام، في مقــام أول،حــول الــدول ونظام متعدد المراكز
ثان؛ بغية تقديم تأمالت في الخصائص األساسية التي يمكن لكال المفهومين المساهمة بها
 تقســم الدراســة مبحثين.لتحســين فهمنا سياســة ما بعد الدولية في حقبة من التعقد المتزايد
ّ  ويشـ، يق ـ ّدم األول مفهــوم السياســة ما بعد الدولية.رئيســين
ـخص أبــرز االفتراضات التي يســتند
 أما.)ـماه روزنــو بردايم االضطــراب (وهو مــرادف آخر لبردايم السياســة مــا بعد الدوليــة
ّ إليهــا مــا سـ
ّ  فيق ّدم مفهوم العصر الوســيط الجديد الذي يمكن،المبحث الثاني
،تعقب اســتخدامه المبكر
ً
ً
مالئما لنظام تتراجع فيه باستمرار قدرة الدولة على احتكار
وصفا
 باعتباره،عودة إلى هادلي بول
ً
) خاصة تحت وطأة التأثيـر الـمتنامي الذي تقوم به الجيوش (أو الشركات األمنية،ممارسة العنف
.الخاصة التي تُع ّد نظي ًرا معاص ًرا للجيوش الـمرتزقة التي م ّيـزت العصر الوسيط األول
 النظــام المتمركز، النظــام المتعدد المراكــز، السياســة مــا بعد الدوليــة:كلمات مفتاحية
. بردايم االضطراب، العصر الوسيط الجديد،حول الدول
This article explores what James Rosenau had founded as a post-international
politics paradigm. It does so through a comparative reading of the two concepts of
the two coexistent systems, state-centic and multicentric, on the one hand; and neomedievalism on the other. The article aimes at offering some reflections on the essential
characteristics that both concepts can contribute to improving our understanding of
post-international politics in an era of increasing complexity. The article is divided
into two sections. The first section introduces the concept of post-international
politics, from Rosenau's perspective, and identifies the most prominent assumptions
on which Rosenau called turbulence (another label for the post-international politics
paradigm). The second section introduces the concept of neomedievalism, which
traces back to Hadley Bull, as an appropriate depiction for a system within which
the state's monopoly of violence is constantly declining, especially under the growing
influence of private armies/security companies, which are considered a contemporary
example of the mercenary armies that characterized the first medieval period.
Keywords: Post-international Politics, Multi-centric System, State-centric System,
Newmedievalism, Turbulence Paradigm.
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على الرغـم مـن التطـور الـذي شـهدته أفـكار جيمـس روزنـو
( ،)2011-1924مل يجـد حر ًجـا يف العـودة ،مرا ًرا وتكـرا ًرا ،وطوال
مسيرته ،إىل العديـد مـن األسـئلة ِ
نفسـها(((.
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دولي ًة يعني أن تلك املياه تكون فيها حقوق الدول كلها متساوية ،مبعنى
أنها تخص دول العامل كلها؛ ويف حني أن تسمية وحدة القياس دولية،
يعني أن تلك الوحدة يتعامل بها املنتجون واملستهلكون يف كل مكان من
العامل؛ وال يناسب هذا املعنى القايض بأن املنعوت بالدويل يشمل دول
العامل كلها مصطلحات جمة يف العالقات الدولية ،فاالتفاقية /املعاهدة
الدولية قد تقترص عىل مجموعة مح َّددة من الدول (قد ال تتعدى
الدولتني) ،والعقوبات الدولية ال تتب ّناها بالرضورة دول العامل كلها.

رئيسا فيها،
ال تعني نسبة السياسة الدولية إىل الدولة ،بوصفها ً
فاعاًل ً
فه َم لفظ الدويل عىل سبيل النعت الذي يعود إىل الدولة .يعود أول
استخدام ملصطلح  Internationalالذي يقابله يف اللغة العربية الدويل،
إىل فيلسوف القانون اإلنكليزي جريميي بينثام Jeremy Bentham
( )1832-1748الذي استخدمه يف نهاية القرن الثامن عرش للتمييز بني
القانون املحيل (أي الوطني) والقانون الدويل الذي جرت العادة يف اللغة
اإلنكليزية آنذاك عىل تسميته قانون األمم((( ّ .Law of nationsوملا
كانت الدولة يف تلك الحقبة من التاريخ األورويب مرادف ًة لألمة ،جاء
املصطلح عىل هذا النحو  Internationalلوصف كل ما يتصل بالعالقات
بني األمم أو الدول((( .ومل يواجه منذئذ عقبات تُذكَر ليتح ّول إىل مصطلح
يعرّب عن الفاعل الرئيس يف ما صار
راسخ ،خاصة مع شيوع مصطلح آخر ّ
يُعرف بالنظام الدويل ،هو الدولة-األمة .nation-state
يف اللغة العربية ،ينبغي التمييز بني التفكري يف الدويل باعتباره ما
يتعلق بالدولة أو ما يُنسب إليها من ناحية أوىل((( ،وباعتباره ما يتصل
بالعالقات بني الدول ،أو باألحرى بني مجموعة من الدول ،من ناحية
ثانية (وهو املفهوم من مصطلح السياسة الدولية) ،ومن ناحية ثالثة،
باعتباره العاملي الذي يشمل دول العامل كلها؛ ففي حني أن اعتبار املياه

هذه املناقشة االصطالحية املقتضبة رضورية لفهم كيف أن ما صار
يُعرف باالندماج اإلقليمي ،عىل سبيل املثال ،إمنا ُس ّمي اندما ًجا دول ًيا

1 Yale H. Ferguson & Richard W. Mansbach, Remapping Global Politics:
History's Revenge and Future Shock (Cambridge: Cambridge University
)بترصف( Press, 2004), p. 16.
 2يسمى أيضً ا ،يف اللغة الالتينية ،قانون الشعوب  .jus gentiumيعود هذا القانون إىل
الحقبة الرومانية ،وهو النواة األوىل للقانون الدويل الغريب املعروف لدينا اليوم .وقد ُوضع
للبت يف النزاعات بني املواطنني الرومان واألجانب ،أو بني األجانب أنفسهم م ّمن
يف البداية ّ
يقيمون عىل أرايض اإلمرباطورية الرومانية ،وتض ّمن أيضً ا املعاهدات الخارجية التي أبرمتها
روما ،خاصة يف مجال التجارة عرب املتوسط.
 3ميكن يف هذ السياق االكتفاء مبطالعة دراسة هايدمي سوغانامي الكالسيكية عن أصول
مفردة "الدويل" ،يف:
"Hidemi Suganami, "A Note on the Origins of the Word 'International',
British Journal of International Studies, vol. 4 (1978), pp. 226-632.
نسب إىل الدولة .ويف حني أن اللغة
 4يَرِد معنى الدويل يف معظم معاجم اللغة العربية بوصفه ما يُ َ
الفرنسية تستخدم االسم  étatللداللة عىل الدولة ،والنعت  étatiqueللداللة عىل ما ينسب إىل الدولة،
نفسها للتعبري عن االسم والنعت م ًعا؛ فإن اللغة
ويف حني أن اللغة اإلنكليزية تستخدم مفرد َة َ state
العربية ال تستقر عىل مفردة واحدة ،فنحن نسمي مثاًلً  state sector/ secteur étatiqueقطا ًعا حكوميًا
وقطا ًعا عا ًما وقطاع الدولة .لك َّن َم ْن ينقل إىل اللغة العربية مصطلح  ،state actor/ acteur étatiqueعىل
يعرّب عن
سبيل املثال ،قد ال يناسبه استخدام الفاعل الحكومي أو الفاعل العام أو فاعل الدولة ،ألن هذا ال ّ
يعرّب عن الفاعل الذي ميثل الدولة وميتثل لها .لذلك ،يلجأ بعض الباحثني العرب
دالالت املصطلح الذي ّ
إىل استخدام عبارة الفاعل غري الدولتي لرتجمة مصطلح  ،non-state actor/ acteur non étatiqueألن
مفردة الفاعل غري الدويل تحيل إىل النعت  ،internationalوهو ما ال يستقيم مع املعنى املراد يف هذا
السياق ،فالفاعل الدويل ،مثل املنظامت الدولية الحكومية ،ميثل الدول وميتثل لها ،عىل نقيض الفاعل
غري الدولتي مثل الرشكات املتعددة الجنسيات أو املنظامت غري الحكومية .بشأن تعريف الفاعل غري
خرّي ومحمد حميش" ،الحوكمة العاملية والسلطة الخاصة" ،املجلة الجزائرية
الدولتي ،ينظر :شهرزاد ّ
لألمن والتنمية ،مج  ،10العدد  ،)2021( 3ص .5

 5تُستخدم هذه املفردة يف اللغة اإلنكليزية للداللة عىل النعت ،فيقال interstate system
مبعنى النظام ما بني الدول ،أو النظام الدويل يف نهاية املطاف .تكمن مزية هذه املفردة يف دقتها
اللغوية؛ إذ تقوم عىل الدولة جذ ًرا لغويًا  ،interstateيف حني تقوم مفردة  internationalعىل
جذر لغوي آخر ،ما ع ّد مرادفًا للدولة اليوم ،هو األمة (والحالة نفسها نجدها يف اللغة الفرنسية
بني  ،interétatiqueحيث الجذر اللغوي هو الدولة  ،étatو ،internationalحيث الجذر
اللغوي هو األمة  .)nationوقد شدد كريس براون عىل أن الوحدة يف تعريف العالقات الدولية
ماًم
هي الدولة ال األمة ،وعىل الرغم من أن "معظم الدول اليوم قد تطمح إىل أن تكون دواًلً -أُ ً
 ،nation-statesفإن ما يُع ّد مركزيًا [يف تعريف العالقات الدولية ،ومن ثم يف تعريف النظام
الدويل] هو حيازة حالة الدولة  statehoodال حالة األمة nationhood؛ والواقع أن مصطلح
العالقات 'ما بني الدول'  interstateأدق من مصطلح 'العالقات الدولية'  internationalلو مل
يكن مستخد ًما يف الواليات املتحدة األمريكية للتعبري عن العالقات ما بني واليات مثل كاليفورنيا
املتفق عليه مناس ًبا للمملكة املتحدة وكندا
وأريزونا .وهكذا يكون وصف العالقات الدولية
ُ
مناسب إلسكتلندا أو كيوبيك ،عىل الرغم من أنهام [أي إسكتلندا وكيوبيك] متثالن
أكرث مام هو
ٌ
'أمتني' عىل نحو أوضح مام هي عليه حال اململكة املتحدة وكندا" .ينظر:
Chris Brown, Understanding International Relations, 3rd ed. (New York:
Palgrave Macmillan, 2005), p. 3.
6 Barry Buzan & Richard Little, International Systems in World History:
Remaking the Study of International Relations (New York: Oxford University
Press, 2000), p. 32.
وإنه لَ ِمن املثري لالهتامم أن نقرأ لدى كينيث والتز ،أحد أبرز املنظّرين الكالسيكيني للنظام
الدويل ،التمييز التايل" :إن النظام بني الدول  interstate systemليس هو النظام الدويل
 international systemالوحيد الذي ميكن للمرء تص ُّو ُره" .ينظر:
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Boston: Addison-Wesley,
1979), p. 38.

هذا ما جعل باري بوزان  Barry Buzanوريتشارد ليتل Richard Little
يُق َّران بأن مصطلح ما بني الدول  ،((( interstateأقد ُم استخدا ًما من
مصطلح الدويل  ،internationalقد يكون أدق دالل ًة وأفصح تعب ًريا
عن النظام الدويل كام يجري تداوله يف حقل العالقات الدولية .ومع
ذلك ،نجدهام يثنيان عىل "مرونة" مصطلح الدويل الذي سكّه بينثام،
ويؤكدان يف الوقت نفسه أن هذا النعت "ما عاد يشري إىل العالقات بني
[مجموعة من] الدول فحسب ،لكنه يغطي أي عالقة متتد عرب حدود
[مجموعة من الدول] ،سواء أكانت مباراة 'دولية 'يف كرة القدم أو
هجرة 'دولية' لألفراد"(((؛ فمباراة كرة القدم الدولي ُة ال تجمع فرقَ العامل
اثنتنْي)،
دولتنْي ْ
الوطني َة كلها (بل يف الواقع ال تجمع أكرث من فريقَي ْ
مثلام أن حركة الهجرة الدولية لألفراد ال تتخطى ماليني الكيلومرتات من
الحدود التي تفصل دول العامل كلها ،إحداها عن األخرى.

تاسارد
؟ديدج طيسو رصع مأ نيماظن نيب شياعت:ةيلودلا دعب ام ةسايسلا نع

يف بدايات التنظري املبكّرة له((( ،عىل الرغم من أنه مل يعنِ حينها سوى
ثلّة قليلة من دول أوروبا الغربية؛ كام أن هذه املناقشة رضورية
لفهم الكيفية التي يستخدم بها بوزان وليتل مفهوم األنظمة الدولية
املتعددة  ،multiple international systemsبصيغة الجمع ،نق ًدا
للنزعة السائدة ،املتمركزة حول أوروبا ،التي تقرص مفهوم النظام
الدويل عىل حقبة القرون الثالثة ون ّيف التي تلت توقيع معاهدة
املؤسسة للدولة-األمة (عام  ،)1648حجر زاوية النظام
وستفاليا ِّ
الدويل الحديث؛ حيث يجادالن يف أن "تحديد أصول هذا النظام
يقتيض فحص التاريخ الكامل الذي عرفته األنظمة الدولية املتعددة
التي تشكلت عىل مدى أكرث من خمسة آالف عام" ،فيقتفيان أثر هذه
األصول إىل غاية نظام الدول-املدن السومرية  city-statesيف منطقة
ما بني نهري دجلة والفرات ،باعتباره أول نظام دويل مكتمل معروف
لدينا((( .ما يهمنا هاهنا من قراءة بوزان وليتل هو أن الوحدات التي
يتشكل منها النظام الدويل ال تقترص بالرضورة عىل الدول-األمم؛ إذ
ميكن أن تكون الدول-املدن ،أو اإلمرباطوريات ،أو تشكيلة هجينة
من وحدات غري متامثلة ،مثلام هي عليه حال النظام الدويل املعارص.
مثة مراجعات عديدة تسائل ما نعنيه حني نسمي السياسة الدولية
دوليةً .وتقول الحجة األساسية ،والسائدة رمبا ،أن مصطلح الدويل
بات أضيق من أن يشمل جميع الفاعلني والتفاعالت التي ينبغي أن
يغطيها حقل السياسة الدولية .تدعو باتريشا أوينز Patricia Owens
وآخرون ،عىل سبيل املثال ،إىل استبدال مصطلح السياسة الدولية
بالسياسة العالـمية ،ألنها تشمل البحث فـي السياسة والعمليات
ككل ،وال تقترص عىل
والتفاعالت السياسية التي تجري فـي العامل ّ
تلك التي تجري بيـن الدول ،كام تدل عليه عبارة السياسة الدولية
(أو العالقات الدولية((() .ال يعني ذلك أن العالقات بني الدول غري
ومؤسسة لها.
مهمة ،بل هي أساسية يف السياسة العاملية املعارصة ِّ
ينصب أيضً ا عىل العالقات بني املؤسسات
غري أن االهتامم ينبغي أن
َّ
واملنظامت التي قد ال تكون دو ًاًل؛ مثل الرشكات املتعددة الجنسيات
والجامعات اإلرهابية العابرة للحدود والطبقات االجتامعية
واملنظامت غري الحكومية وغريها .فالعالقات والتفاعالت بني هذه
األخرية (بينها يف حد ذاتها أو بينها وبني الدول) ،ميكن أن تحظى
 7ينظر:
Ernst B. Haas, "International Integration: The European and the Universal
Process," International Organization, vol. 15, no. 4 (1961), pp. 366-392.
8 Buzan & Little, p. 1.
 9ألننا مهتمون أكرث بفحص مفهوم السياسة ما بعد الدولية ،فإننا نستخدم مصطلحي
"السياسة الدولية" و"العالقات الدولية" من دون االلتفات للتمييز بينهام.

9
باألهمية نفسها التي يحظى بها ما تفعله الدول أو ال تفعله
(أو رمبا تفوقها أهمية يف بعض األحيان) .لكن ،هل ميكن اعتبار ذلك
حجا ًجا كافيًا إلزاحة الدولة عن قلب السياسة الدولية؟
(((1

مثة وفرة من األدبيات التي تسعى إلعــادة تعريف دور الدولة
وصعود الفاعلني غيـر الدول وتنامي دورها يف السياسة العالـمية،
ومن أبرزها كتابات جيمس روزنو الرائدة ،وهو أول من استعمل
أساسا يف تعريف
عبار ًة مألت الدنيا وشغلت الناس الحقًا لتغدو ً
(((1
حاج
الحوكمة العاملية ،هي عبارة "الحكم من دون حكومة"  .وقد ّ
روزنو بأنها املفهوم األكرث مالءمة لوصف التعقد املتـزايد الذي باتت
السياسة الدولية تتّسم به ،مثلام يُع ُّد األكثـر مالءمة لفهم "الفعل
السيايس" فـي عامل ما بعد الدولة-األمة عىل حد تعبيـر فيليب ميولر
وماركوس ليدرر( ،((1أو يف عامل السياسة ما بعد الدولية عىل حد
تعبيـر روزنو نفسه( .((1إن هذه املسألة ليست اصطالحية فحسب
بل تتعلق أكرث بتحوالت إبستيمولوجية وأنطولوجية فـي الوقت
تعرّب املصطلحات الجديدة عن تحول فـي طبيعة الواقع
نفسه؛ إذ ّ
وتعرّب فـي الوقت نفسه عن تح ّول فـي الكيفـية
(السياسة الدولية)ّ ،
10 Patricia Owens, John Baylis & Steve Smith, "Introduction: From
& International Politics to World Politics," in: John Baylis, Steve Smith
Patricia Owens (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to
;International Relations, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2020), p. 6
املفارقة أن محرري الكتاب واملساهمني فيه احتفظوا ،يف العنوان ،بالتسمية التقليدية
والراسخة التي يتس ّمى بها الحقل املعريف ،العالقات الدولية .ينظر أيضً ا:
Philip Cerny, Rethinking World Politics (Oxford: Oxford University Press,
2010), p. 5; Peter Willetts, Non-Governmental Organizations in World Politics
(London: Routledge, 2011), p. 114.
"11 James Rosenau, "Governance, Order, and Change in World Politics,
in: James Rosenau & Ernst-Otto Czempiel (eds.), Governance without
Government: Order and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992[2000]), pp. 1-29.
12 Philipp Müller & Markus Lederer, Criticizing Global Governance
(New York: Palgrave Macmillan, 2005), p. 1.
13 James Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent
;Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO:Westview Press, 2000), p. 47
استخدم روزنو هذا املصطلح أول مرة يف كتابه:
James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and
;)Continuity (Princeton: Princeton University Press, 1990
ثم استخدمه آخرون كُرث ،يُذكر من بينهم:
Ferguson & Mansbach; Yale H. Ferguson & R. J. Barry Jones (eds.), Political
Space: Frontiers of Change and Governance in a Globalizing World (New York:
State University of New York Press, 2002); Heidi H. Hobbs (ed.), Pondering
Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty-First Century (Albany,
& New York: State University of New York Press, 2000); Yale H. Ferguson
 Richard W. Mansbach, "Post-internationalism and IR Theory," MillenniumJournal of International Studies, vol. 35, no. 3 (2007), pp. 529-549; Damien
Rogers, Postinternationalism and Small Arms Control: Theory, Politics,
Security (Farnham, England/ Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2009).
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التي ينبغي لنا أن نتص ّور بها هذا الواقع (نظريات السياسة الدولية).
ويشيـر الـمضمون اإلبستيمولوجي إىل التحول من التحليل عىل
الـمستوى ما بيـن الدول إىل التحليل عىل الـمستوى العاملي ،أما
الـمضمون األنطولوجي فـيشيـر إىل التح ّول من التعامل مع العالقات
ما بيـن الدول إىل التعامل مع شبكات عالـمية متـزايدة التعقد من
التفاعالت ،ال بيـن الدول فحسب بل بيـن ٍ
طيف واسع مـن الفاعلني،
من الدول ومن غيـر الدول .وال يكمن ما يبـرر هذا التحول فـي
ظهور وانتشار الفاعلني غيـر الدول ،عىل اختالف أشكالها ،فحسب،
أساسا فـي أ ّن تنامي دور هؤالء الفاعلني يؤدي إىل ،وفـي
بل يكمن ً
الوقت نفسه ينتج من ،تشتت موارد السلطة العالـمية ،حيث تتح ّول
كل
الدولة إىل مجرد فاعل يتقاسم السلطة مع فاعلني آخرين يتحكم ٌّ
منهم فـي منط مع َّيـن من أمناط موارد السلطة العالـمية.
ومع تعدد فضاءات السلطة العالـمية واستمرارها فـي االبتعاد
عن الدولة ،ما عادت السياسة "الدولية" مجااًلً محتك ًرا من الدولة
والفاعلني الذين يستمدون سلطتهم ورشعيتهم منها ،state actors

مثل الـمنظامت الدولية ما بيـن الحكومية .تكمن الـميـزة األساسية
للسلطة العالـمية فـي خضوعها املستمر لعمليات إعادة التـموضع
 relocationوإعادة التوزع  ،redistributionفهي تتموضع بعي ًدا عن
السيايس نحو االقتصادي ،وأحيانًا نحو االجتامعي (حني يتعلق األمر
بعمليات صنع الـمعاييـر وحيازة الفاعلني الرشعيةَ) ،وأحيانًا أخرى
حتى نحو البيـروقراطي (حني يتعلق األمر بعمل شبكات الـمنظامت
فضاًل عن ذلك،
الدولية املتـزايدة التعقد ،الحكومية وغيـر الحكومية)ً .
تتوزّع السلطة العالـمية من الـمحور الوطني-الدويل نحو الـمحور
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الـمحيل-عبـر الوطني ،ومن الدولة نحو أمناط مختلفة ومنوعة
وهجينة من التشكيالت التجزيئية للدولة .وال تنتقل السلطة العالـمية
إىل أيدي الفاعلني الجدد بسبب إعادة تحديد دور الدولة وتفويضها
باستمرار جز ًءا من سلطتها محليًّا (ملصلحة فاعلني ما دون الدولة) و /أو
عالـميًّا (ملصالح فاعلني ما فوق الدولة) فحسب ،بل إنها أيضً ا تستمر يف
االبتعاد عن الدولة ،ألن الفاعلني الجدد يحوزون مع مرور الوقت قدر ًة
أكرب عىل جذب موارد السلطة من مجالها التقليدي واستقطابها(.((1
يحاج روزنو بأن هذه التحوالت تدفع الباحث نحو التحليل عىل مستوى ما
ّ
بعد دويل ( postinternationalأو عىل مستوى يتجاوز الدولة) .ويفرتض
أ ّن مرحلة السياسة ما بعد الدولية تتميـز بالتعايش بيـن نظاميـن:
نظا ٌم متمركز حول الدولة  ،state-centricيقترص عىل الدول والفاعلني
الخاضعني لسيادتها ،ونظا ٌم متعدد الـمراكز  multi-centricيعج بفاعلني
متحررين من سيادة الدولة ،ولديهم القدرة عىل إنتاج عمليات وبنى
وقواع َد خاصة بهم .ويتفاعل هؤالء الفاعلون الـمتحررون من سيادة
الدولة ويتعاونون ويتنافسون و /أو يتصارعون مع الفاعلني الخاضعني
لسيادة الدولة ،فرادى أو مجتمعني بعضُ هم مع بعض .تكمن املفارقة
يف أن النظام املتعدد املراكز ،عىل خالف النظام املتمركز حول الدولة،
يفتقر إىل الحد األدىن املقبول من القابلية للضبط  ،less regulatedذلك
يعج بهم هذا النظام ،مثة الشبكات الالرشعية
أن من بني الفاعلني الذين ّ
التي تشمل الجامعات املسلحة (خاصة منها اإلرهابية أو التي متارس
العنف خارج سلطة الدولة وتنازعها تعريفها الفيربي التقليدي بوصفها
محتك ًرا للعنف املرشوع) وجامعات الجرمية الـمنظمة العابرة للحدود
مبختلف أشكالها( .((1وال تنفك تلك الشبكات تكسب الـمزيد من املساحة
والقوة بتعاظم قدرتها عىل عبور الحدود والفعل ما وراء الحدود فـي
منحى عكيس ،مع تزايد عدم قدرة الدول عىل مراقبة مختلف التدفقات
وضبطها ،داخل الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض وعربها.
مثة مشكلة تكمن يف أن االنخراط املتـزايد للفاعلني غيـر الدول ،يف
الـمناطق غيـر الـمستقرة أمن ًيا ،ال يقترص عىل شبكات الجامعات
اإلرهابية والـميليشيات وتنظيامت الجرمية الـمنظمة فحسب ،بل
يشمل أيضً ا الرشكات األمنية الخاصة التي متثل بدورها فاعلني أو
منطق التنافس
كيانات هجينة ،فهي رشكاتٌ ربحية يحكم سلوكَها
ُ
التجاري ،لكن بوصفها رشكات أمنية (عسكرية) ،فهي متارس عنفًا
مرشو ًعا بحكم العقود القانونية التي تربطها بالحكومات التي
توظّفها .غيـر أنها فـي الوقت نفسه تتع ّرض للرفض عىل نطاق
 14محمد حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية (الدوحة /بريوت :املركز
خرّي وحميش ،ص .21-1
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص 164-156؛ ّ
أصاًل عىل تحدي الدولة ،مثل
 15من دون أن ننىس الفاعلني الذين يقوم مس ّوغ وجودهم ً
الرشكات املتعددة الجنسيات واملنظامت غري الحكومية.

تاسارد

11

؟ديدج طيسو رصع مأ نيماظن نيب شياعت:ةيلودلا دعب ام ةسايسلا نع

غيـر حكومي واسع بسبب قدرتها عىل التنصل من االلتـزام بأحكام
القانون الدولـي اإلنساين ،ألن الجهة الوحيدة املخ ّولة مبساءلة أفعال
نفسها .يؤدي تزايد نشاط هذه الشبكات
موظفـيها هي الرشكاتُ ُ
والرشكات األمنية الخاصة إىل تقويض قدرة الدولة عىل ضبط ما
ساّمه روزنو النظام املتعدد املراكز .ومع نهاية الحرب الباردة وانفجار
ّ
فضاًل عن انتشار مظاهر متعددة للعنف،
النزاعات األهلية واإلثنيةً ،
ما عادت الدولة قادرة عىل ضبطها ،ظهر العديد من األدبيات التي
حاج
تسعى إلعادة بعث أطروحة هاديل بول ( ،)1985-1932الذي ّ
فـي نهاية سبعينيات القرن الـاميض ،استنا ًدا إىل تأمالت سابقة تعود
إلـى أرونولد وولفرز( ،((1بأ ّن العامل قد يلج حقب ًة جديدة من القرون
الوسطى( .((1غيـر أن هذه األطروحة مل تحظ بالتـرحيب الكافـي
حينها ،ألن الدولة الوستفالية بدت متامسكة يف أثناء الحرب الباردة،
وتحاج هذه
وقادرة نسب ًّيا عىل الوفاء بالوعود الـمنتظرة منها.
ّ
األدبيات بأ ّن مفهوم العرص الوسيط الجديد neo-medievalism
ميكن أن يز ّودنا مبقاربة نظرية مالمئة لفهم حالة االضطراب التي
يعرفها النظام السيايس الدويل يف حقبة السياسة ما بعد الدولية.
هذه الدراسة استكشاف لربدايم السياسة ما بعد الدولية .وهي تق ّدم
قراء ًة مقارنة يف مفهو َمي التعايش بني نظامني ،نظام متمركز حول
الدول ونظام متعدد املراكز ،من ناحية أوىل ،ومفهوم العرص الوسيط
الجديد من ناحية ثانية؛ وفيها مبحثان رئيسان :يق ّدم املبحثُ األول
ملفهوم السياسة ما بعد الدولية ،من منظور روزنو ،وما تنطوي عليه
من تعايش وتزامن بني النظامني املتمركز حول الدول واملتعدد املراكز.
فضاًل عن ذاك ،يشخص هذا املبحث أبرز االفرتاضات التي يستند إليها
ً
ساّمه روزنو بردايم االضطراب (وهو مرادف آخر لربدايم السياسة
ما ّ
ما بعد الدولية) ،حيث يعرض أبرز مصادر االضطراب يف السياسة ما
بعد الدولية ،بد ًءا بالتزايد املستمر يف عدد األفراد واالنتشار املتزايد
للفاعلني غري الدول ،وصواًلً إىل تعاظم االضطراب يف بنية النظام
السيايس الدويل ،حيث تجد أطروحة التقهقر نحو عرص وسيط جديد
ما يربر مزاعمها .أما املبحث الثاين ،فيق ّدم ملفهوم العرص الوسيط
الجديد باعتباره وصفًا مالمئًا لنظام ترتاجع فيه باستمرار قدرة الدولة
عىل احتكار مامرسة العنف ،خاصة تحت وطأة التأثيـر الـمتنامي
مثياًل
الذي تقوم به الجيوش /الرشكات األمنية الخاصة التي تُع ّد ً
رصا للجيوش الـمرتزقة التي ميّـزت العرص الوسيط األول.
معا ً
16 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International
Politics (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962), p. 242.
17 Hedley Bull, The Anarchical Society (New York: Palgrave, 1977[2002]),
pp. 241-242.

ً
أوال :السياسة ما بعد الدولية:
تعايش بين نظامين؟
ما بعد الدويل ليس مجرد نعت لغوي ،لكنه رؤية للعامل ،worldview
وسنتجاوز هاهنا النقاش بشأن إن كانت نظري ًة أم مقارب ًة أم برداميًا،
أم غري ذلك(((1؛ فهذا النوع من النقاشات ال يعني ما بعد الدويل
جل محاوالت التنظري يف حقل العالقات الدولية.
فحسب ،بل تقري ًبا ّ
يحاج روزنو بأن مفهوم "العالقات الدولية" قد عفا عليه الزمن يف
ّ
مواجهة تيار واضح يتكشف فيه املزيد واملزيد من التفاعالت التي
تع ّزز السياسة العاملية من دون مشاركة مبارشة من الدول .لذلك،
يعرّب عن وجود ب ًنى وعمليات جديدة.
مثة حاجة إىل مصطلح جديد ّ
ومن ثم ،يقرتح السياسة ما بعد الدولية بوصفها التسمية املناسبة،
ويسوغها بجملة التحليالت التي غزت العلوم االجتامعية حينها،
والتي تتسمى مجتمع ما بعد الصناعة ،وما بعد الرأساملية ،وما
بعد االشرتاكية ،وما بعد األيديولوجيا ،وما بعد املاركسية ،وما بعد
الحداثة ،وعرص ما بعد املسيحية ،والعديد من املابعديات األخرى.
يحاج بأن التغريات العميقة التي تشهدها الشؤون العاملية
وهكذاّ ،
(((1
إمنا تشكل السياسة ما بعد الدولية  .لكنه ،يف الوقت نفسه ،يشدد
عىل أن استخدام هذا املصطلح ينطوي عىل أكرث من مجرد مواكبة
للموضة؛ إن "السياسة ما بعد الدولية تسمية مناسبة ألنها تشري
بوضوح إىل تراجع أمناط التفاعالت طويلة األمد ،من دون اإلشارة،
تعرّب عن
يف الوقت نفسه ،إىل ما قد تؤدي إليه تلك التغيريات .فهي ّ
التدفق واالنتقال ،مثلام تشري إىل استمرار البنى املستقرة يف الوجود
وأداء وظيفتها .إنها تسمح مبالحظة الشواش  chaosمثلام تلمح
لوجود التامسك .إنها تذكرنا بأن الشؤون 'الدولية' قد ال تكون بعد
اليوم البع َد املهيمن للحياة العاملية ،أو هي تذكرنا عىل األقل بانبثاق
أبعاد أخرى تتحدى التفاعالت بني الدول-األمم .أخ ًريا ،وليس ِ
آخ ًرا،
هي تسمح لنا بتجنب أي حكم مبكّر عىل ما إذا كان االضطراب الذي
يشهده النظام الحايل ينطوي عىل ترتيبات نُظُمية دامئة ،أم أنه مجرد
حالة انتقالية"(.((2
نرش روزنو كتابه املرجعي ،االضطراب يف السياسة العاملية :نظرية
يف التغري واالستمرارية( ،((2يف عام  ،1990حني أرشفت الحرب الباردة
 18وإن كان روزنو نفسه يسميه أحيانًا بردايم السياسة ما بعد الدولية ،ويضعها يف مقابل
برداميَي الواقعية والليربالية .ينظر.Rosenau & Durfee, p. 47 :
ويف املرجع نفسه (ص  ،)50يشري إىل أنه يستخدم بردايم السياسة ما بعد الدولية مرادفًا
لربدايم االضطراب.
19 Rosenau, Turbulence in World Politics, p. 6.
20 Ibid., pp. 6-7.
21 Ibid.
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عىل نهايتها .وقد الحظ سنوات بعدها ،رفقة ماري دوريف ،أن العامل ما
عاد قاد ًرا عىل التعافـي من اضطرابات نهاية الحرب الباردة واستعادة
أمناط السياسة الدولية املألوفة :فالدول ما عادت قادرة عىل استعادة
هيمنتها عىل التفاعالت ،وال قادرة عىل مراقبة وضبط تدفق األفراد
والسلع واألموال داخل وعبـر الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض؛
واملنظامت الدولية ما بني الحكومية  -مبا فـيها منظمة األمم املتحدة -
ما عادت قادرة عىل االستمرار فـي تقديم نفسها بوصفها فضاءات
مالمئة لتنظيم عالقات القوة بيـن الدول والحدود بيـن السياسة
الدولية (الخارجية) والسياسة الوطنية (الداخلية) املستمرة فـي
االنجراف ،وما عاد مبدأ السيادة قاد ًرا عىل االستمرار فـي منع التدخل
الخارجي داخل الدول ،وهكذا .لذلك ،يجادل روزنو بأن العامل بات يف
حاجة إىل بردايم جديد ميكن من خالله فهم ما يجري(.((2
يطلق روزنــو عىل هذا الربدايم الجديد اسم بردايم االضطراب
 ،turbulence paradigmالذي تبدو من خالله السياسة ما بعد
الدولية عرضة عىل نحو متـزايد لديناميات ال تنتج سوى الـمزيد من
النـزاعات والتوترات ،واملزيد من التطورات غيـر املتوقعة ،واملزيد من
الاليقيـن الدائم ،واملزيد من التغيـرات الرسيعة واملفاجئة .ويؤكد
أيضً ا أن مفهوم االضطراب ليس مجر َد استعارة لغوية للكناية عىل
سمتي الالانتظام والاليقيـن ،بل هو منظور سبـر ديناميات االضطراب
الكامن فـي السياسة ما بعد الدولية عىل نح ٍو منهجي .وللقيام بذلك،
يصنف هذه التغريات فـي ثالث مجموعات ،يس ّميها براميـتـرات/
الكــيّل macro parameter
ّ
مقاييس السياسة العاملية( :((2املقياس
الذي يتضمن البنية الشاملة للسياسة العاملية ،واملقياس الجزيئ
 micro parameterالــذي يتضمن قــدرات األفـــراد ،واملقياس
الكيل-الجزيئ  macro-micro parameterالذي يتضمن بنى السلطة
ويحاج روزنو ،استنا ًدا إىل
الكـيّل والجزيئ.
التي تربط بيـن املستويني ّ
ّ
ٍ
لتعقد ودينامية واس َعي
هذا املنظور ،بأن "املعايري الثالثة كلها تخضع
22 Rosenau & Durfee, p. 49.
23 Ibid., pp. 51-60.
لقد طور روزنو هذه املقاييس يف كتابه املرجعي عن االضطراب يف السياسة العاملية الصادر
يف عام  .1990ينظر.Rosenau, Turbulence in World Politics :
عىل الرغم من أن الكتاب الذي نحيل إليه هنا من حني إىل آخر نرشه رفقة ماري دوريف،
فإنهام يشريان يف البداية إىل أن بعض فصوله هو مراجع ٌة وتطوير لفصول نرشها روزنو سابقًا
يف كتابه الصادر يف عام  .1990إضافة إىل ذلك ،فإن الكتاب املشرتك الذي صدر يف عام 2000
هو يف األصل تطوير لإلسهامات النظرية التي قدّمها روزنو وحده يف منشورات سابقة .بناء
عىل ذلك ،اكتفينا بذكر اسم روزنو (وليس يف ذلك أي إنكار لجهد دوريف يف الكتاب).
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النطاق ،وأن العامل يشهد فرتة اضطرابه األوىل منذ بداية الحقبة التي
تُ ّوجت مبعاهدة وستفاليا قبل ما يزيد عىل  350عا ًما"(.((2
يحدث االضطراب ،ضمن هذا النموذج ،حني يصري استمرار األمناط
الجوهرية الـمالزمة للحياة الدولية  -مبا فـي ذلك عدد الفاعلني
عىل الـمستوى الدويل وأنواعهم وكثافة تفاعالتهم وروابط االعتامد
الـمتبادل بينهم  -عرضة لدرجات عالية من الدينامية والتعقد،
حيث تغدو غيـر قادرة عىل االستمرار فـي إعادة إنتاج نفسها
وتكرارها .حينها ،ميكن الـمرء االستنتاج أن العامل (يـ)دخل مرحلة
من االضطراب .فـي هذا السياق ،يجادل روزنو بأن الـمقاييس الثالثة
تتعرض ،منذ نهاية الحرب الباردة ،وعىل نحو متـزامن ،لجملة من
الديناميات الـمعقدة والشاملة ،حيث ما عاد النظام الـمتمركز حول
الدولة راسخًا كام كان عليه طوال ما يزيد عىل القرون الثالثة التي
تلت معاهدة وستفاليا؛ إذ بفضل التغيـرات العميقة التي حلّت
فضاًل عن األزمات التي حلّت
بقدرات األفراد (الـمقياس الجزيئ)ً ،
بأمناط السلطة عىل مختلف الـمستويات (الـمقياس الكيل-الجزيئ)،
فقد تع ّرض هذا النظام إىل شكل من أشكال التشعب(bifurcation ((2
إىل نظاميـن يتعايشان ويتـزامنان م ًعا :نظا ٌم متمرك ٌز حول الدولة،
ونظا ٌم متعد ُد الـمراكز (الشكل) .وبذلك ،يستنتج روزنو أن العامل بات
يعرف أول مرحلة اضطراب حادة منذ معاهدة وستفاليا(.((2
مع أن تشعب نظام السياسة العاملية ،عىل هذا النحو ،مل يدفع الدول
إىل حافة الساحة العاملية ،فإنها ما عادت الفاعل الرئيس الوحيد؛
فهي ال تزال تشكل تحالفات وتكتالت تجعل بنية النظام شبيهة
بالبنى الثنائية ،أو املتعددة األقطاب التي سادت يف املايض ،لكنها
صارت اليوم تواجه أيضً ا تحديًا جدي ًدا ،يتمثل يف التعامل مع منافسني
مغايرين من عامل آخر ،إضافة إىل التحديات التي يفرضها نظراؤها
يف عاملها التقليدي( .((2وهذا ما يؤكد فرضية التعايش بني النظامني
24 Rosenau & Durfee, pp. 50-51.
 25لغويًا ،التشعب هو التفرع إىل حالتني أو أكرث؛ وهو مفهوم راسخ يف أدبيات نظرية
التعقد ،حيث يصف كيف يكون النظام املعقد والشوايش الخطيًا وبعيدًا عن التوازن
واالستقرار ،بسبب تع ّرضه املستمر لعوامل االضطراب الكامنة يف دينامياته الداخلية من
ناحية ،ويف بيئته الخارجية من ناحية أخرى .وتستمر هذه العوامل يف الضغط عىل النظام
حتى يبلغ نقطة معينة تسمى نقطة تشعب النظام ،حيث يتشعب إما إىل نسخة جديدة
من النظام نفسه (عرب آليات التنظيم الذايت والتامثل الذايت الكامنة يف النظام نفسه) ،وإما
يتفكك فاس ًحا املجال النبثاق نظام جديد متا ًما .وال شك يف أن النظام الدويل يُع ّد منوذ ًجا لهذا
النوع من األنظمة املعقدة .ينظر :حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية،
ص 121-118؛ محمد حميش" ،نظرية التعقد يف العالقات الدولية :النظام الدويل كنظام
معقد وشوايش السلوك" ،املستقبل العريب ،العدد ( 484حزيران /يونيو  ،)2019ص .123-108
26 Rosenau & Durfee, pp. 51, 57.
27 Ibid., p. 60.
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اﻟﻌﺎمل ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺮاﻛﺰ

اﻟﻌﺎمل اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺪول
اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎدي

اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ

ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠني

اﻷﻣﻦ )ﺑني اﻟﺪول(

اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ )ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻟﺔ(

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﺣامﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن(
اﻷﺣﻼف ﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ
اﳌامرﺳﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت

)اﻟﺪول واﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ(

اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
أمنﺎط اﻟﺘﻌﺎون
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﻔﺎﻋﻠني

ﻋﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠني

اﳌﺤﺼﻼت )ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟرثوة(
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ

ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻵﻻف

)اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻏري اﻟﺪول اﳌﺘﺤﺮرون ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ(

ﻫﺮﻣﻲ

منﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة ﺑني اﻟﻔﻮاﻋﻞ

ﻣﺘﺴﺎ ِو ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

ﻣﺘامﺛﻠﺔ

أمنﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﻔﻮاﻋﻞ

ﻏري ﻣﺘامﺛﻠﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى

ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻷﻛرث ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮارد أﻛﱪ

راﺳﺨﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺄﺳﺴﺔ

ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐري

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

ﻣﻤﺮﻛﺰة

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﺤﺼﻼت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

ﻣﻮزﻋﺔ

املصدر :أُ ِع َّد هذا الشكل استنادًا إىل:
James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity (Princeton: Princeton University Press, 1990), p. 250; James
Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO: Westview Press, 2000), p. 58.

املتمركز حول الدول واملتعدد املراكز ،أي إن النظام املتعدد املراكز
محل النظام املتمركز حول الدول بأي حال من األحوال؛
يحل َّ
ال ُّ
وهذا ما يسوغ أيضً ا تسمية السياسة الدولية عند هذه الحقبة من
االضطراب سياسة ما بعد دولية ،فهي تتجاوز مركزية الدولة ،لكنها
ال تنفي دورها يف الوقت نفسه.
تتميـز ديناميات االضطراب بالتفاعل والتـزامن والتعايش بيـن
نزعتيـن تبدوان أول وهلة متعارضتيـن ،وتلغي إحداهام األخرى ،نزع
الطابع الـمركزي  decentralizingمن جهة وإضفاؤه centralizing
من جهة أخرى؛ إضفاء الطابع الـمحيل  localizingمن ناحية،
وإضفاء الطابع العالـمي  globalizingمن ناحية أخرى؛ التفكُّك
 fragmentingمن جهة ،واالندماج  integrationمن جهة أخرى(.((2
28 Ibid., p. 51.
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وقد ّ
سك روزنو مصطلحات وظيفية ،من قبيل glocalization
(((2
و ،fragmegrationلوصف التـزامن والتعايش بيـن النـزعتني .
فعاًل ،من دون هذا الربدايم يصري من غيـر املمكن فهم التـزامن
ً
التاريخي ،عىل سبيل املثال ،بيـن تفكك (بعض) جمهوريات أوروبا
الرشقية عىل نفسها مع نهاية الحرب الباردة ،واندماج (بعض)
دول أوروبا الغربية بعضها مع بعض  -فـي إطار االتحاد األورويب
 مع نهاية الحرب الباردة كذلك ،وعىل نحو غري متوقع البتَّة فـيكلتا الحالتني.
عاّم سبق ،يحدد روزنو مجموعة من العوامل السببية بوصفها
ً
فضاًل ّ
مصاد َر لالضطراب فـي السياسة العاملية ،هي يف الوقت نفسه
مصادر للتعقّد فـي السياسة ما بعد الدولية .ومييـز بيـن نوعيـن من
املصادر ،داخلية الـمنشأ ،تأيت من العمليات السياسية فـي حد ذاتها،
وخارجية الـمنشأ ،تأيت من العمليات الدميوغرافـية ،التكنولوجية،
االقتصادية والثقافـية( .((3نعرض يف ما ييل مظاهر االضطراب التي
ينتجها االنتشار املستمر واملتنامي للفاعلني بوصفها خاصية جوهرية
للسياسة ما بعد الدولية .عىل أن االستنتاج الذي ميكن املرء الخروج
به ال ينبغي له أن يقفز عىل مقولة روزنو ،نفسه ،أن النظام املتعدد
محل النظام الـمتمركز حول الدولة ،لكنهام
يحل ّ
الـمراكز ال ّ
يـتـزامنان ويتعايشان.

 -1التـزايد الـمستمر فـي عدد األفراد
يعتبـر "االنفجار الدميوغرافـي" الـمستمر فـي العامل مصد ًرا لعدد
متـزايد من الديناميات والتعقيدات التي تخضع لها السياسة ما بعد
الدولية؛ إذ ميكن الحديث عن الديناميات التالية :أواًلً  ،الضغط املتـزايد
املتوقع عىل جهود التنمية؛ ثان ًيا ،مشكلة "االرتفاع العنيد" فـي عدد
السكان الـمس ّنيـن وما له من آثار يف أعباء الرضائب وتوفـيـر الرعاية
فضاًل عن تقويض القوة
الصحية وغيـرها من الخدمات االجتامعيةً ،
العاملة التي يستند إليها االقتصاد العالـمي الراهن؛ ثالثًا ،الضغط
املتـزايد عىل موارد الطاقة وعىل مختلف املوارد الطبيعية الحيوية،
(((3

 29تبدو لنا هذه املصطلحات عصيّة عىل النقل إلـى اللغة العربية ،وتبقى جز ًءا من العدة
ظاهريَت التزامن والرتاكب هذه.
َ
املفهومية التي تع ّول عليها أدبيات علم التعقّد يف وصف
ولْنتأمل مصطلحات أخرى عديدة مشابهة ،مثل  coopetitionالذي يؤلّف بيـن مصطلحي
التعاون  cooperationوالتنافس  ،competitionو caoplexityالذي يؤلف بيـن مصطل َحي
الشواش  chaosوالتعقد  .complexityغري أن املصطلح األبرز الذي شدد عليه روزنو يف هذا
السياق هو  fragmegrationالذي يؤلف بني التفكُّك  fragmentingمن جهة واالندماج
 integrationمن جهة أخرى .وهو تقريبًا مر ٌ
ادف للتوليف الذي اقرتحه يال فريغسون
وريشتارد مانشباخ بني االنصهار  fussionواالنشطار  .fissionينظر:
30 Ferguson & Mansbach, p. 2.
Rosenau & Durfee, p. 61.
 31للمزيد ،ينظر :حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،ص .173-164

مثل الـمياه النظيفة والغذاء الصحي وفضاءات الحياة غيـر الـملوثة ،أو
عىل األقل متدنية التلوث؛ راب ًعا ،تفاقم املشكالت الناجمة عن الهجرة،
خامسا ،تزايد عدد الـمدن العظمى
ما دامت أسبابها قامئة وتتفاقم؛
ً
فضاًل عن تفاقم مشكلة
والتحديات الشاقة التي تطرحها إدارتهاً ،
انعدام التوازن يف التوزيع العاملي للسكان بيـن املناطق الحرضية
وفضاًل أيضً ا عن تزايد األحياء العشوائية الفقيـرة التي تنمو
والريفـيةً ،
عىل أطراف الـمدن ،وهي مصدر للقلق الـمتواصل بشأن مختلف
التهديدات االجتامعية واألمنية ،الـمحلية والعابرة للحدود ،القادمة
سادسا ،يرتبط الـتـزاي ُد املستمر املتوقَّع لعدد سكان العامل بالتطور
منها؛ ً
الـمستمر فـي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والحواسيب الجديدة التي
فضاًل
تع ّزز باستمرار قدرة األفراد والجامعات عىل التنظيم والتأثريً ،
عن االنخفاض املستمر كذلك فـي أسعار الحواسيب واألجهزة الذكية،
وأسعار أجهزة تخزين الـمعطيات عالية القدرة .من الـمتوقع أن
يتـرافق ارتفاع عدد السكان فـي العامل مع تحسن معدالت استخدام
الحواسيب والهواتف الذكية املوصولة بشبكة اإلنتـرنت ،سواء تعلّق
األمر بنسب املستخدميـن أو بنوعية االستخدام .لكن ينبغي االنتباه
إىل أن مثل هذا التطور لن يسمح بتحسيـن ظروف الحياة وتعزيز
أدوات مكافحة الفساد وتكريس الشفافـية فحسب ،لكنه سيسمح
بتوسع الشبكات الالرشعية العابرة للحدود العاملة فـي مجاالت
أيضً ا ُّ
الجرمية واإلرهاب وأعامل االتجار بالبرش والـمخدرات واألسلحة.

 -2االنتشار المتزايد للفاعلين غيـر الدول

(((3

الفاعلون غري الــدول  nonstate actorsهم فاعلون ال ميثلون
الدول ،وال ميتثلون لها ،حيث يج ّردهم الشق األول يف التعريف من
البعد السيادي ،يف حني يضفـي عليهم الشق الثاين بُعد االستقاللية
(النسبية) عن الدول ،سواء من حيث التمويل أو من حيث الرقابة
والضبط .لكن األهم بالنسبة إىل مفهوم السياسة ما بعد الدولية هو
أن هؤالء الفاعلني غال ًبا ما ينخرطون ويتفاعلون ضمن شبكات عابرة
للحدود ،ما ينتج تأثيـ ًرا متفاوت الح ّدة يف العالقات بني الدول و /أو
يف العمليات السياسية ضمن دولة واحدة ،أو دول عدة ،أو ضمن
الـمؤسسات الدولية ،سواء حدث هذا التأثيـر عىل نحو مقصود أو
ع َريض ،أي كع َرض من أعراض النشاط الذي ميارسه الفاعلون.
 32املرجع نفسه ،ص  .173-164نظ ًرا إىل حدود هذه الدراسة ،لن نغطي هنا شبكات
ورشكات السياسة العاملية أو الحوكمة العاملية التي تُع ّد جز ًءا أساس ًيا من هذا النقاش.
خرّي وحميش ،ص .9-3
ولالطالع عىل املزيد عنها ،ينظرّ :
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أ -الـمنظمات غيـر الحكومية

عرف عدد املنظامت غيـر الحكومية ومجاالتُ نشاطها من ًّوا متسار ًعا
بفعل عوامل عدة ،أبرزها :التقدم املتسارع فـي تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال والنقل ،والنمو املتسارع لالقتصاد العالـمي ،حيث ميكن
مالحظة وجود تناسب طردي بيـن زيادة مستويات عولـمة االقتصاد
الدويل وزيادة عدد هذه املنظامت وأنواعها ،والتغ ُّيـر املتسارع
فـي البنية الدميوغرافـية للعامل (منو املناطق الحرضية) وما يرافقه
تغرُّي فـي طبيعة الوعي العاملي بجدية املخاطر والتحديات
من ُّ
فعاًل عامل ًيا مشتـركًا ،وصعو ُد االهتامم العاملي
املشتـركة التي تتطلب ً
بقضايا التحول الدميقراطي والسالم العالـمي والبيئة وحقوق
فضاًل عن تط ّور
اإلنسان وتح ّولها إىل قضايا سياسية عابرة للقومياتً ،
أرضية قانونية ومعيارية غيـر مسبوقة بشأن تلك القضايا .لذلك،
ميكن الـمجادلة بأن االطّراد فـي انتشار املنظامت غيـر الحكومية
سيبقى مرتبطًا باالطراد فـي زيادة حجم تدفق الـمعلومات وقدرة
األشخاص عىل التنقل والتواصل عبـر الحدود ،وهو ما يجعل
عمليات املنظامت غيـر الحكومية العابرة للحدود وتحالفاتها أسهل
وأقل تكلفة .وسيبقى هذا االطّراد مرتبطًا باستمرار ظهور وتعقّد
الـمشكالت والقضايا العاملية املشتـركة /العابرة للحدود التي "تثقل
كاهل قدرات التـرتيبات الـمؤسساتية بيـن الدول" ،ألن ظهور هذه
املنظامت يأيت فـي األساس استجابة للمشكالت الناجمة عن ات ّساع
عمليات العولـمة وتع ّمقها( .((3تستمر املنظامت غيـر الحكومية فـي
كونها مظه ًرا واض ًحا للتشتت املتـزايد فـي السلطة العاملية بعي ًدا عن
الدولة ،وهو ما يؤكد فرضية العالَميـن  -عاملٌ متمركز حول الدولة
وعاملٌ متعدد املراكز  -التي اقتـرحها روزنو .ما عادت السلطة العاملية
ترتكز فـي أيدي حكومات الدول والرشكات املتعددة الجنسيات،
لكنها باتت متعددة املراكز وتنترش عىل نح ٍو أفقي (غيـر هرمي)
بيـن األفراد واملنظامت غري الرسمية ،بفضل التمكني غيـر املسبوق
الذي صاروا يحظون به من خالل االستغالل املكثف لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال الجديدة .كام صارت تنتقل إىل املستويات الرسمية
األدىن من الحكومات املركزية ،مبا فـي ذلك املدن(.((3
ب -الشركات المتعددة الجنسيات

تهيمن هــذه الرشكات عىل ما يربو عىل تسعة أعشار حجم
االستثامرات األجنبية الـمبارشة عبـر العامل ،ما يعني قدرة هائلة
33 David Brown et al., ''Globalization, NGOs, and Mulitsectoral
Relations," in: Joseph S. Nye Jr. & John D. Donahue (eds.), Governance in
a Globalizing World (USA: Brookings Institution Press, 2000), pp. 280-281.
34 Ibid., p. 26.

عىل مامرسة الضغط والتأثري يف السياسة العاملية .كام تتحكم فـي ما
يزيد عىل ثلثي حجم التجارة العاملية ،ما يجعلها تهيمن بوضوح عىل
النظام التجاري العالـمي الذي ما عاد دوليـًا فـي جوهره .أبعد من
متباداًل اقتصاديًّا
ً
ذلك ،تك ّرس الرشكات املتعددة الجنسيات اعتام ًدا
مجايَل الـاملية والتجارة العاملية ،ليشمل
َ
عاب ًرا للحدود ،يتجاوز
مختلف مجاالت اإلنتاج .وتح ّولت الرشكات املتعددة الجنسيات،
بفضل ات ّساع عملياتها واتّساع الفضاءات الـمكانية التي متتد عليها،
إىل فاعلني "إمبـرياليني" بحكم الواقع ،بل من الناحية الجغرافـية
أكثـر "إمبـريالية" من أي إمبـراطورية سبق لها أن و ُجدت فـي
التاريخ ،عىل حد تعبري روبرت غيلبني  .((3(Robert Gilpinيتجاوز
تأثري هذه الرشكات البع َد االقتصادي ليصل إىل البعد السيايس ،حيث
يف إمكانها أن مت ّول الحمالت االنتخابية ،أو أن تدفع بأحزاب أو
شخصيات سياسية معيّنة إىل سدة الحكم ،يف مقابل استجابتها الحقًا
لـمطالبها ،إضافة إىل رعاية جامعات ضغط تابعة لها تضغط بطريقة
روتينية عىل الـمؤسسات الترشيعية والتنفـيذية ،عىل ح ّد سواء،
فضاًل عن لجوئها
ملصالح سياسات عامة مع ّينة ،أو ضد أخرى ،هذا ً
إىل القنوات غيـر الرشعية مبختلف أشكالها ،مثل تقديم الرشاوى
وتكريس الفساد السيايس واإلداري .وإذا كانت الرشكات املتعددة
الجنسيات قد باتت متارس سلطة موازية ،عىل نحو متـزايد ،لسلطة
الحكومات ،كام الحظت سوزان ستـرينج( ،((3فإن النفوذ السيايس
الناجم عن هذه السلطة مل يقترص يو ًما عىل الدول الضعيفة ،بل
يشمل أيضً ا الدول القوية ،وإن عىل نحو متفاوت.
ج -الشبكات غير الشرعية

ِ
ِ
وجامعات الجرمية
الجامعات اإلرهابي َة
تشمل هذه الشبكاتُ
(((3
الـمنظمة العابرة للحدود بأشكالها املختلفة  .ومتثل شبكات
أكثـر مام متثّل فاعلني مستقل بعضُ هم عن بعض ،وذلك بسبب
االعتامد الـمتبادل الـمتـزايد بينهم ،حيث تتـرابط نشاطات
ومــوارد هذه الجامعات القادرة عىل عبور الحدود وتتداخل،
ســواء كانت تعمل فـي مجاالت الجرمية واإلرهــاب واالتجار
بالبرش والـمخدرات ،و /أو األسلحة .وكام الحظت آنيت لومان،
 35روبرت غيلبني ،االقتصاد السيايس للعالقات الدولية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث
(ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .288
 36مقتبس يف:
Sean McFate, ''Durable Disorder: The Return of Private Armies and the
Emergence of Neomedievalism," a PhD. dissertation, London School of
Economics and Political Science, 2011, p. 139.
 37هذه الشبكات غري رشعية ،ألنها من ناحية تتحدى وتنتهك القوانيـن واملعايري ،ومن
ناحية أخرى غالبًا ما تستعمل العنف لتحقيق أهدافها.
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باتت الحدود الفاصلة بيـن الجرمية الـمنظمة واإلرهاب ،وعىل
نحو متـزايد ،غيـر واضحة( .((3والواقع أن هذه الشبكات ال تنفك
تكسب املزيد من املساحة والقوة بسبب التزايد فـي ح ّدة افتقار
أقاليـم واسعة من العامل إىل الحكم  ،ungovernableحيث
تتعاظم قدرتها عىل عبور الحدود ،وعىل الفعل ما وراء الحدود
فـي من ًحى عكيس مع تزايد عدم قدرة الدول عىل مراقبة مختلف
التدفقات وضبطها ،داخل وعبـر الحدود التي تفصل بعضها عن
بعض .وال ميثل تزايد حجم التهديدات والتحديات ،التي تفرضها
عاماًل من عوامل االضطراب فـي
التنظيامت /الشبكات اإلرهابيةً ،
السياسة ما بعد الدولية فحسب .العالقة بني الـمتغيـرين معقدة
ج ًدا ،وال تظهر فـي اتجاه واحد .فاإلرهاب العابر للحدود ال يؤدي
إىل زيادة االضطراب فحسب ،بل ت ُ َع ُّد زيادة االضطراب بدورها
عاماًل من عوامل انبثاق تنظيامت إرهابية جديدة و /أو تش ّعب
ً
أصاًل .يسلك الفاعلون غري
تنظيامت جديدة عن تنظيامت قامئة ً
الرشعيني سلوك الشبكات الـمعقدة ،فهم يف نهاية املطاف ليسوا
مستقاًل بعضُ هم عن بعض؛ وال يعني ذلك االهتامم ببعدها
ً
فاعلني
العابر للحدود فحسب بل يعني أيضً ا االهتامم بخاصية التعقّد
املالزمة لها .فهي هجينة ،ومتشعبة /قابلة للتش ّعب ،وال تخلو من
خاصية االنبثاق والقدرة عىل التك ّيف وتوظيف الفرص والتسهيالت
واإلمكانات نفسها التي يوظّفها الفاعلون الرشعيون ،والقدرة فـي
الوقت نفسه عىل استغالل ما ال تشمله آليات الضبط والحوكمة
الـمحلية و /أو العالـمية .من ناحية أخرى ،ال بد من تأكيد االطراد
فـي التناسب بني زيادة االضطراب فـي السياسة ما بعد الدولية،
وزيادة الحدة فـي خاصية التعقد التي مت ّيـز فاعيل الشبكات غري
الرشعية .ميكن املرء التفكري فـي تزايد أمناط الهجرة ،أو استمرار
التطور النوعي فـي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة وتزايد
قدرة األفراد والجامعات عىل الوصول إليها واستعاملها فـي تعزيز
قدرتها عىل التنظيم والتأثري ،مثلام ميكن التفكري فـي منو الـمناطق
الحرضية العشوائية ،وغيـرها من العوامل التي ستبقى تساهم فـي
اطراد التوسع فـي هذه الشبكات.

 -3االضطراب المتزايد فـي بنية النظام
(((3
السياسي الدولي
غداة نهاية الحرب العاملية الثانية ،كان عدد الدول ذات السيادة ال
يتجاوز  74دولة ( 51منها أعضاء فـي األمم الـمتحدة) ،اآلن ،وبعد
38 Annette Lohmann, Who Owns the Sahara? (Abuja, Nigeria: FriedrichEbert-Stiftung, 2011), p. 5.
 39حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،ص .211-203
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استقالل جنوب السودان ،صار عددها  193دولة ،مع وجود دول/
أقاليم عدة ال تحظى باعتـراف دويل كامل( ،((4مبعنى أن هناك عىل
فضاًل عن ذلك ،وتحت وطأة
األقل دولة واحدة ال تعتـرف باستقاللهاً .
تعج جغرافـيا العالـم
الحدود اإلقليمية ما بيـن الدول ذات السيادةّ ،
أمــاًم
بإثنيات ال تحظى بكيانات سياسية خاصة بها (تع ُّد نفسها ً
(((4
من دون دول) ،بعضُ ها مشتت بيـن حدود دولتيـن أو عدة دول ،
ويصل عدد أفراد بعضها إىل عرشات املاليني ،مع أن نصف عدد الدول
األعضاء فـي األمم الـمتحدة تقري ًبا ال يتجاوز عدد سكانه عدة ماليني
من األشخاص .ومن شأن هذه الـمضاميـن الـمرتبطة بدور الدول
باعتبارها وحدات مك ّونة للنظام السيايس الدويل ،أن تستمر فـي
ِ
أصاًل أمام
الـمنكشف ً
الضغط عىل االستقرار السيايس للنظام الدويل،
مصادر االضطراب األخرى .عىل هذا النحو ،باتت الدولة يف حد ذاتها،
عىل األقل منذ نهاية الحرب الباردة ،مصد ًرا لالضطراب فـي البنية
السياسية للنظام الدويل ،وما عادت متثل وحدته الناظمة والضابطة
كام كان  -وال يزال  -يُعتقد منذ معاهدة وستفاليا.
فـي نهاية سبعينيات القرن الـاميض ،جادل هاديل بول (،)1985-1932
استنا ًدا إىل تأمالت سابقة تعود إلـى أرونولد وولفرز (،((4()1968-1882
بأ ّن العامل قد يلج حقبة جديدة من العصور الوسطى ،بسبب انتشار
مظاه َر متعددة للعنف ،ما عادت الدولة قادرة عىل ضبطها(.((4
غيـر أن هذه األطروحة مل تحظ باالهتامم الكايف حينها ،ألن الدولة
الوستفالية بدت متامسكة خالل فتـرة الحرب الباردة ،وقادرة نسبيًّا
نفسه
عىل تحقيق الوعود املنتظرة منهاً .
فضاًل عن ذلك ،ناقش بول ُ
رصا وسيطًا
خمسة معايري الختبار إمكان أن يكون العامل ً
فعاًل يعرف ع ً
جدي ًدا( :((4االندماج اإلقليمي للدول (وينبغي أن ننتبه إىل أن بول
ماَّم آل إليه االندماج اإلقليمي يف أوروبا بعد نهاية
مل يعاين شيئًا ال َّ
الحرب الباردة ،وال من اإلقليميات الجديدة new regionalisms
التي اجتاحت العامل بعدها بسنوات) ،وتفكك الدول (واملالحظة
نفسها ترسي عىل ما حدث يف أثر انهيار االتحاد السوفيايت وما انبثق
ُ
 40تشمل الدول :تايوان ،وإرسائيل ،وكوسوفو ،وفلسطيـن ،وأرمينيا ،بينام تشمل األقاليم:
قبـرص الشاملية ،وناغورنو كاراباخ ،وأبخازيا ،وأوسيتيا الجنوبية ،وترانسنيستـريا ،وغرينالند،
والصحراء الغربية ،وأرض الصومال.
 41التاميل بني الهند وسـريالنكا وماليـزيا وسنغافورة ،والكرد بني العراق وسورية وتركيا
وإيران ،واليوروبييـن بني نيجيـريا وبنيـن وتوغو وسيـراليون ،والبلوشستان بني باكستان
وأفغانستان وإيران ،والسيخ بني الهند وباكستان ،والكشميـر بني الهند وباكستان والصيـن .يف
خصوص ظاهرة األمم التي ال تحظى بدول ،ينظر:
James Minahan, Nations without States (Westport, CT: Greenwood Publishing,
1996).
42 Wolfers, p. 242.
43 Bull, p. 254.
44 Ibid., pp. 254-266.
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منه من دول رمبا ما كان عددها ليخطر عىل بال بول) ،وعودة
العنف الدويل الخاص (أي الذي ميارسه فاعلون خواص غري الدول،
وقد كانت الرشكات األمنية الخاصة واملرتزقة الجدد مل َّا تظهر عىل
الساحة عىل عهد بول) ،وانتشار املنظامت عرب الوطنية ،وتوحيد
التكنولوجيا للعامل (وهذه أيضً ا مل يشهد منها بول غري النزر اليسري).
خلص بول إىل نتيجة مفادها أن فتـرة السبعينيات شهدت بعض
هذه االتجاهات الكربى ،لكنها ما كانت كافـية للجزم بأن تلك الفرتة
شهدت حقًّا انتقااًلً نحو عرص وسيط جديد( .((4كان وولفرز بدوره
وعىل غرار بول ،مؤم ًنـا بفكرة أن النظام الدويل يف فتـرة ما بعد
الحرب العالـمية الثانية كان ال يزال نظا ًما وستفال ًيا ،مختلف ًـا عن
نظام العصور الوسطى ،ألن الدولة الوستفالية كانت ال تزال متسك
بزمام السياسة الدولية آنذاك ،غري أنه توقع أن من شأن حركة
تصفـية االستعامر وتزايد عدد دول العامل الثالث أن يدفع نحو
اضطراب النظام الوستفايل القائم .وجادل عىل نحو مثيـر لالهتامم
بأ ّن األجيال القادمة (بالنسبة إىل املرحلة التي كان يكتب فـيها)
ستجد أن من شأن الـمستقبل أن يشبه الـاميض أكثـر مام يشبه
الحارض ،وأن الحدود الفاصلة بيـن السياسة الداخلية والخارجية،
ستغدو ّ
أقل وضو ًحا مام بدت عليه حينها( ،((4ما يؤدي إىل التح ّول
نحو عرص وسيط جديد.
قبل أن منيض قد ًما يف فحص مفهوم العرص الوسيط الجديد ،دعونا
قلياًل من الضوء عىل الكيفية التي تعكس بها حالة التعايش بني
نُلْق ً
النظامني تص ّور روزنو للنقاش الذي ينبغي أن يجمع ،من الناحية
األوىل ،بردايم السياسة ما بعد الدولية ،ومن الناحية الثانية الربدا َمني
السائدين مع نهاية مثانينيات القرن العرشين وبداية تسعينياته ،أي
الواقعية والليربالية .يؤكد روزنو أن الربدايم األول ال ينفي اآلخرين،
وال ي ّدعي الحلول محلّهام .يفرتض روزنو أ ّن فهم السياسة الدولية
يعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل الربدايم الذي نستخدمه لتأويل مسار
األحــداث؛ فالحقائق ،يف رأيه" ،ال تتحدث عن نفسها ،والشؤون
العاملية ليست بدهية ،وما نعرفه يعتمد عىل كيفية تنظيم األحداث
واتجاهاتها التي نق ّدر أنها مهمة" يف تأويالتنا( .((4وحني يقارن بني
الربداميات الثالثة (ينظر الجدول ( ،)((4()1فهو ال يبتغي تحديد أيّها
45 Ibid.

 46مقتبس يف.McFate, pp. 34-35 :
47 Rosenau & Durfee, p. 76.
 48عن مضمون هذه املقارنة وتفصيالت ما ورد يف الجدول ( ،)1ينظر:
Ibid., pp. 76-93.
وللتوسع بشأن منزلة بردايم السياسة ما بعد الدولية بني نظريات العالقات الدولية ،ميكن
االطالع أيضً ا عىل:
Ferguson, & Mansbach, "Post-internationalism and IR Theory," pp. 529-549.

ليبنّي التشابه واالختالف
ُ
أفضل ،أو أيها عىل صواب ،إمنا يفعل ذلك ّ
بينها ،وليثبت أن املسألة تتعلق باملعاين واملضامني املتعددة التي قد
يبنّي
يضفيها مالحظون مختلفون عىل األحداث نفسها .حسبُه أن ّ
كيف أن النظرية املبنية عىل استمرارية النظام الدويل (أو املتمركز
حول الدول) الفوضوي (الواقعية) تعطي صورة مختلفة عن تلك
املبنية عىل رصد التحوالت التي أذكتها األســواق املفتوحة ،أو
الحريات الفردية ،أو التعاون بني الدول (الليربالية) ،ومختلفة متا ًما
عن تلك املبنية عىل سرب التغريات الناتجة من توسع مهارات األفراد
وقدراتهم وتعاظم االستعداد لدى األفراد والجامعات لتحدي مراكز
السلطة التقليدية يف النظام الدويل (االضطراب أو السياسة ما بعد
الدولية)( .((4من الناحية النظريةَّ ،
وملا يتعلق األمر بفهم السياسة ما
بعد الدولية ،تتعايش الربداميات الثالثة متا ًما ،كام يتعايش النظام
املتمركز حول الدول والنظام املتعدد املراكز.

ثان ًيا :السياسة ما بعد الدولية:
عصر وسيط جديد؟
بعد عرشين عا ًما من صدور كتاب بول ،املجتمع الفوىض( ،((5أعادت
آن ماري سلوتر بعث أطروحة العرص الوسيط الجديد فـي دراسة
لها عىل صفحات مجلة السياسة الخارجية( ،((5مجا ِدلة بأ ّن العامل
يلج مرة أخرى حقبة جديدة من العصور الوسطى ،بفعل فقدان
الدولة القدر َة عىل ضبط العولـمة االقتصادية ،ومحا ّجة كذلك بأن
بدياًل تحليل ًّيا لنموذج النظام
منوذج العرص الوسيط الجديد يقدم ً
الدويل الليبـرايل ،الـمتمركز حول الدول والـمؤسسات الدولية .فـي
هذا الصدد ،أحالت سلوتر عىل نحو أسايس إىل دراسة أخرى نرشتها
جيسيكا ماثيوز يف وقت سابق( ،((5ناقشت فـيها كيف تتح ّول السلطة
باستمرار من مركز النظام الدويل (الدولة) عالـم ًّيا نحو األعىل ،ومحل ًّيا
نحو األسفل ،وعىل نحو عشوايئ نح َو مختلف الفاعلني غيـر الدول،
بعضُ ها  -مل َّا يتعلق األمر بالفاعلني الـمحليني ذوي الـمطالب الهوياتية
مثاًل  -يذهب إىل حد منازعة الدولة خاصيتَي الرشعية والــوالء.
ً
49 Rosenau & Durfee, p. 7.
50 Bull.
لن نركز هنا عىل بول ،عىل الرغم من أن كتابه يبقى من املراجع الكالسيكية املهمة عن
املفهوم ،ويف حقل العالقات الدولية عىل العموم .بسبب حدود مساحة الدراسة ،وألن كتاب
بول صدر مع نهاية سبعينيات القرن العرشين ،ووافته املنيّة يف منتصف الثامنينيات (أي إنه
مل يقف عىل التحوالت والتعقيدات العميقة التي شهدتها السياسة الدولية بعد نهاية الحرب
الباردة) ،فإننا نحيل أيضً ا إىل األدبيات األحدث.
51 Anne-Marie Slaughter, "The Real New World Order," Foreign Affairs,
vol. 76, no. 5 (1997).
52 Jessica Mathews, "Power Shift," Foreign Affairs, vol. 76, no. 1 (1997).

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

18

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

الجدول ()1
مقارنة بني برداميات الواقعية والليربالية والسياسة ما بعد الدولية

الواقعية

الليربالية

السياسة ما بعد الدولية

عدد االفرتاضات
مدى تعقد الربدايم
وحدات اختبار الفرضيات

معدودات

معدودات

متعددة

متدين التعقد

متدين التعقد

عايل التعقد

األحداث

القضايا /املشكالت

سالسل من األحداث املتعاقبة

البنى العاملية

نظام دويل فوضوي

مؤسسات منوعة

سيادة الدولة
بنية الدولة
دور بنية املجتمع
دور األفراد
مصادر القلق لدى الجامعات
اتجاه التنافس
الحدود بني الداخيل والخارجي
التكنولوجيا ووسائل االتصال
التحالفات املتشكلة

بنية متش ّعبة إىل نظام متمركز عىل
الدول ونظام متعدد املراكز

مستقرة

متآكلة

متأكلة

فاعل موحد

متعددة

متشظّية

غري مهم

محوري

محوري

غري مهم

محدود

محوري

معضلة األمن

معضلة السلطة

معضلة االستقاللية

املكاسب النسبية

املكاسب املطلقة

املكاسب املطلقة

صلبة وراسخة

سهلة االخرتاق

سهلة االخرتاق

تسهل سيطرة الدولة

مت ّيز الولوج إىل بنى الدولة

تقليص سيطرة الدولة

األحالف

الجامعات ذات املصالح املتقاطعة

تجمعات فضفاضة من الفاعلني

الحكومات تتعاون ضمن اجتامعات
القمم

الحكومات مقيدة بأدوار املنظامت
غري الحكومية

دور الدولة يف حامية الفرد من
العوملة

مامرسة الضبط والرقابة عىل حركة
التجارة واألموال لحامية الوظائف

ليس أمامها سوى االستفادة من
ديناميات األسواق الحرة

الحساسية للتغري

تعاون /رصاع بني فاعيل النظامني
املتمركز حول الدول ومتعدد املراكز
عىل الدولة توفري شبكات الحامية
وحامية أولئك الذين يعانون مع توسع
نطاق العوملة

متدنية

معتدلة

عالية

إدارة الدول لالقتصاد

املصدر :أُ ِع َّد الجدول ( )1استنادًا إىل:
James Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO: Westview Press, 2000), p. 78.

حاج سني ماكفايت بأن العامل يزداد تقهق ًرا نحو
من ناحية أخرىَّ ،
عرص وسيط جديد ،بتـزايد عدم قدرة الدولة عىل احتكار مامرسة
العنف (يف تعريف ماكس فيرب الكالسييك للدولة) ،وذلك تحت وطأة
التأثيـر املتنامي الذي صارت تخلّفه الجيوش (أو الرشكات األمنية)
رصا للجيوش الـمرتزقة التي م ّيـزت
الخاصة التي تعتبـر ً
مثياًل معا ً
العرص الوسيط األول؛ ما يعني ،فـي نهاية الـمطاف ،تقهقر النظام
السيايس الدولـي نحو حقبة ما قبل وستفاليا .لكنها فـي الوقت نفسه
تبدي خصائص جديدة ،من شأنها أن تس ّوغ أطروحة العرص الوسيط
الجديد ،فتعاظم دورها ال يرتبط بتـراجع دور الدولة فحسب ،بل
يرتبط أيضً ا بتعاظم أدوار الـمنظامت الدولية ،الحكومية وغيـر
فضاًل عن الرشكات املتعددة الجنسيات ،بفضل تزايد
الحكوميةً ،

الطلب عىل خدماتها فـي مجال الحامية والتأميـن .وبوصفها رشكات
متعدد َة الجنسيات فـي ح ّد ذاتها ،تُ َع ّد الرشكاتُ األمنية الخاصة
مظه ًرا جوهريًا من مظاهر العرص الوسيط الجديد ،ألنها ال تديـن
بالوالء ألي دولة ،مبا فـي ذلك الدول الـمضيفة لها ،فام بالك بالدول
الـمتعاقدة معها ،متا ًما كام كانت عليه حال رشكة الهند الرشقية
البـريطانية (أُ ّسست يف عام  ،)1600أو رشكة الهند الرشقية الهولندية
(أُ ّسست يف عام  ،)1602فالوالء الوحيد الذي تديـن به هذه الرشكات
هو الوالء لحاميل أسهمها ،سواء أكانوا جامعات ضغط منظمة ،أم
أفرا ًدا ه ُّمهم الوحيد الربح(.((5
53 McFate, p. 131.

تاسارد
؟ديدج طيسو رصع مأ نيماظن نيب شياعت:ةيلودلا دعب ام ةسايسلا نع

تق ّوض دينامياتُ العرص الوسيط الجديد النظا َم الوستفالـي عبـر
ثالثة مسارات أساسية :أو ًاًل ،إعادة صوغ اإلقليمي اعتام ًدا عىل
معاييـر متداخلة تجمع بيـن املك ّونات العرقية والدينية والثقافـية.
فقد شهدت الخريطة السياسية للعامل اضطرابًا شدي ًدا منذ نهاية
الحرب الباردة ،حيث تطورت حركاتٌ انفصالية تسعى لتأسيس دول
جديدة ،وأخرى إلحاقية  irredentistتدعو إىل ضم أقاليم تزعم
أحقية تاريخية فـيها ،وأخرى اندماجية عىل مستوى إقليمي ،ما
يؤكد تراجع الثقة بقدرة النظام الوستفالـي عىل تأميـن تطلّعات
األفراد والجامعات؛ ثان ًيا ،بروز تحديات تواجه النظام املتمركز حول
الدول ،القائم عىل احتكار الدولة لصفة الفاعلية  agencyفـي
السياسة الدولية ،حيث صار الفاعلون غري الدول ينافسون الدولة
اللتنْي كانتا حك ًرا عليها؛ ثالثًا ،انتشار
خاصيتَي الرشعية والوالء ْ
مظاهر ما قبل حداثية فـي نظام يقدم نفسه عىل أنه نظا ٌم حدايث
بامتياز ،مثل التعصب القبيل والتطهيـر العرقي واإلبادات الجامعية
والتطرف الديني.
إضافة إىل ذلك ،يتقوض النظام الوستفالـي ،بحسب برتراند بادي،
تحت تأثري خطابني متعارضني :األول هو خطاب العولـمة الذي
التخيّل عن الدولة ،ألنها فقدت القدرة عىل أداء دورها
ّ
يدعو إىل
التقليدي فـي ظل التحوالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية
التي أضحت تفرضها العولـمة؛ والثاين هو خطاب التفكك الذي يدعو
التخيّل عن الدولة ألنها ما عادت قادرة عىل تلبية تطلّعات
بدوره إىل ّ
مواطنيها الذين صاروا أكرث التفاف ًـا حول مرجعيات محلية تقليدية،
مثل التشكيالت القبلية والطائفـية والعرقية ،ظ ًنا منهم أنها كفـيلة
بتحقيق مواطنة فعلية ،ال مجرد مواطنة بالغية(.((5
غري أن التعارض بني الخطابني ال ينفـي وجود تداخل وتراكب بني
النـزعتني .وهنا تلتقي هذه األطروحة مع رؤية روزنو التي طرقها
املبحث السابق .بحسب أنصار أطروحة العرص الوسيط الجديد ،ال
تختلف هذه الحالة جوهريًّا عن التداخل الذي ساد يف أثناء العرص
الوسيط األول بني النـزعة اإلمبـريالية ،ممثل ًة دين ًّيا فـي الكنيسة
وسياس ًّيا واقتصاديًّا فـي اإلمبـراطوريات( ،((5والـماملك التوسعية من
ناحية ،والنـزعة اإلقطاعية الـمحلية ،ممثل ًة فـي اإلمارات والـمدن
من ناحية ثانية ،والنـزعة العابرة للحدود ممثلة فـي األديرة
 54مقتبس يف:
Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory
(London: Routledge, 2004), p. 136.
55 João Almeida, "Hedley Bull, 'Embedded Cosmopolitanism,' and
the Pluralist-Solidarist Debate," in: Richard Little & John Williams (eds.),
The Anarchical Society in a Globalized World (Basingstoke, UK: Palgrave
Macmillan, 2006), p. 53.
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 monasteriesونقابات التجار والصناع  guildsمن ناحية ثالثة.
ويضيف يورغ فريديريكس أنه فـي الوقت الذي اتسم العرص الوسيط
األول بوجود سلطات متداخلة ووالءات متعددة ،حيث تتجاذب
هذه السلطات الجمي َع عرب ا ّدعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل
تحقيق خالص الفرد ،سواء عبـر السلطة السياسية (اإلمبـراطورية)
رص الوسيط الجديد
أو عبـر السلطة الدينية (الكنيسة) ،يبدو الع ُ
وكأنه يتّسم بإعادة بعث حالة "السلطات الـمتداخلة والوالءات
الـمتعددة"( ،((5حيث تتجاذب الفر َد عد ُة قوى دافعة /جاذبة عبـر
ا ّدعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل تحقيق خالصه عبـر سيادة
الدولة من جهة ،وعبـر فاعلية السوق االقتصادية العالـمية من جهة
أخرى .يف هذا السياق ،يذهب بول إىل التشديد عىل أن العربة ليست
بتع ّدد الفاعلني فحسب ،بل بالقرائن التي تدل عىل أن نظام الدول
قد يفسح الطريق أمام نظام جوهره تشظّي السلطة وتداخلها ،متا ًما
مثلام كانت عليه حال العصور الوسطى(.((5
استخدمت سوزان سرتاينج يف خامتة تحليلها تشتت السلطة يف املجتمع
واالقتصاد العاملي ،ما يعرف مبعضلة بينوكيو Pinocchio's problem
أدا ًة لتيسري فهم ما تعنيه هذه الظاهرة لنا نحن ،بوصفنا أفرا ًدا.
كاًّل منا بالدولة
تقول سرتاينج" :لقد بدت يل الخيوط التي ربطت ًّ
شبيه ًة بالخيوط التي ُربط بها بينوكيو؛ تلك الخيوط التي جعلته
دمية يف أيدي قوى ال يستطيع ال السيطرة عليها وال التأثري فيها .يف
نهاية القصة ،ما عادت مشكلته كامنة يف أنه كلام تف ّوه باألكاذيب
زاد أنفه طواًلً ؛ فقد سبق له أن تعلم أ ّن األكاذيب كانت كاذبة(.((5
لقد باتت مشكلته حني تح ّول أخ ًريا ،وبطريقة سحرية ،من دمية
أي خيوط تتحكم فيه.
خشبية إىل ولد حقيقي ،أنه ما عادت مثة ّ
كان عليه أن يقرر بنفسه ما يجب أن يفعله والسلطة التي يجب
عليه احرتامها ،والتي يجب عليه تح ّديها ومقاومتها .لو مل يكن لدينا
اآلن نظا ٌم للحوكمة العاملية ،أيًّا كان شكله ،وكانت لدينا مجموعة
متداعية من مصادر السلطة ينازع بعضُ ها بعضً ا ،لك ّنا نواجه مشكل َة
نفسها .ملن ندين بالطاعة والوالء والبيعة؟ من الواضح أننا
بينوكيو َ
ال نفعل ذلك دو ًما للسلطة ِ
نفسها .فأحيانًا لحكومة دولة معينة؛
56 Bull, p. 245.
خمس :االندماج اإلقليمي للدول ،وتفكك الدول،
 57هذه القرائن ،مثلام ذكرنا سابقًا،
ٌ
وعودة العنف الدويل الخاص (أي الذي يرتكبه فاعلون خواص غري الدول) ،وانتشار املنظامت
عرب الوطنية ،وتوحيد التكنولوجيا للعامل .ينظر:
Ibid., pp. 254-266.
 58رمبا أرادت سرتاينج بذلك ما يُعرف مبفارقة بينوكيو  ،Pinocchio paradoxوهي
مفارقة منطقية كالسيكية مفادها :إذا قال بينوكيو "أنفي يطول اآلن" ،فإن هذه املقولة ال
هي صادقة وال هي كاذبة؛ ألن زيادة طول أنفه تعني أنه كاذب (ألنه كلام كذب ،طال أنفه)،
كاذب أيضً ا (ألنه مرة أخرى كلام كذب ،طال أنفه)،
متا ًما كام أن ثبات طول أنفه يعني أنه ٌ
وهكذا تنشأ هذه املفارقة الكاذبة.

20
وأحيانًا أخرى لرشكة ،وأحايني أخرى لحركة اجتامعية عابرة للحدود؛
تارة لعائلة ،وأخرى لجيل بعينه ،وثالث ًة لرفاق الحرفة أو املهنة .مع
نهاية الحرب الباردة ،وانتصار اقتصاد السوق ،تالشت اليقينيات
واملطلقات مجد ًدا .وهكذا ،ويف عامل تتشتت فيه السلطة عىل مراكز
نفسها .ليس للفرد
عدة ،نكتشف أن ًّ
كاًّل منا يتقاسم بينوكيو املعضلة َ
(((5
ِ
مرش ٌد غري وعيه الخاص به" .
يحاج فريدريكس بأن العرص الوسيط الجديد ،بوصفه مفهو ًما
ّ
مستج ًدا يف العلوم االجتامعية ككل ،ال ميثل عرضً ا ألحجية جديدة
دقيق عن حالة من االرتباك الناجم عن
عىل الباحثني ،بل هو تعب ٌري ٌ
تحوالت عميقة ّ
تدك أوصال النظام الوستفايل املتمركز حول الدولة،
عىل أن للجوء إىل العصور الوسطى ما يربره ،فقد كانت هذه الفرتة
تتسم بأنها نظام من السلطات املرتاكبة والوالءات املتعددة التي
تتفاعل يف ما بينها يف ظل ثنائية من ادعاءات تتنافس حول الرشعية،
طرفاها اإلمرباطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية .إن الهدف من
رأسا صوب عرص وسيط
تشبيه عامل ما بعد الحرب الباردة بعامل يتّجه ً
جديد ،بحسب فريدريكس ،هو السعي للتغلب عىل العمى التص ّوري
الذي ُرحنا ضحايَا له بسبب العادات العقلية القوية التي أكسبتنا
إياها الحداثة( ،((6ومن ذلك التعلق مبنطق التقدم الخطّي الثابت
عرّب روزنو عن ذلك ببالغة حني دعا مرا ًرا وتكرا ًرا إىل
واملستمر .وقد ّ
ساّمه األقفاص املفهومية التي ما انفكت دراسة السياسة
اإلفالت مام ّ
(((6
الدولية تقبع خلف أسوارها .
ال بد أ ّن بول متكّن من أن يربح األقفاص املفهومية التي جاء عليها
روزنو ،ومتكّن أيضً ا من أن يتجاوز حالة العمى التصوري التي أىت عليها
فريدريكس ،فلم ت ُ ْعمِ عقيد ُة التقدم الخطّي بصريتَه عن املحا َّجة بأن
نظام الدول ذات السيادة (أو النظام املتمركز حول الدول بتعبري
تحل محلّه حكوم ٌة عاملي ٌة بحسب ما تشيعه
روزنو) حني ينهار ،قد ال ّ
يحل تنظي ٌم سيايس عاملي حديث وعلامين شبيه
تلك العقيدة ،بل ّ
ملا كان موجو ًدا يف العامل املسيحي الغريب يف أثناء العصور الوسطى؛
"إنه نظام حيث ما من حاكم أو دولة تكون لها السيادة األسمى
فكل منها
عىل إقليم معني ورشيحة معينة من السكان املسيحيني؛ ٌّ
59 Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the
World Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 198-199.
60 Friedrichs, p. 129.
61 Rosenau, Turbulence in World Politics, p. 22.
شهد لروزنو منظّران مرموقان من طينة يال فريغسون وريشتارد مانشباخ باإلفالت منها ،بينام
ال يزال منظّرون كُرث يف حقل العالقات الدولية أرسى مصفّدين داخلها .ينظر:
Ferguson & Mansbach, Remapping Global Politics, p. 17.
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تتقاسم السلطة ،أدناها ،مع امل ُقطَ ِعني  ،((6(vassalsوأعالها ،مع البابا
و(يف أملانيا وإيطاليا) مع حاكم اإلمرباطورية الرومانية املقدسة".
محل نظام
يحل ّ
وينافح بول عن فرضية أن هذا النظام هو ما قد ّ
(((6
الدول الذي ما برح يخفق يف تجسيد الحكومة العاملية .
فرسدية العرص الوسيط الجديد ،إذًا ،تتفق يف األساس مع مفهوم
السياسة ما بعد الدولية ،مبعنى تلك التي يتشارك /يتنافس يف صنعها
عدة فاعلني ،وال يكون الحسم فيها بالرضورة للدولة .قد يبدو من
أول وهلة أن عامل ًا كهذا سيؤول إىل انتفاء للنظام  disorderالرضوري
بداًل من انتفاء الرتاتبية  hierarchyاملعهودة منذ معاهدة
لالستقرارً ،
وستفاليا ،لكن ذلك يبقى بعي ًدا عن الدقة .فالعرص الوسيط األول
تداخاًل يف السلطات والوالءات ،إاّلّ أن التنافس بني
ً
يف أوروبا شهد
اإلقطاع (املحيل) والكنيسة الكاثوليكية (باعتبارها سلطة أسمى) مل
يَ ُق ْد إىل حالة من انتفاء النظام ،بل حدث توازن مستقر طوال عدة
قرون (يف اإلمرباطوريات واملاملك القامئة)(.((6
تكشف الفرتة التي تصاعدت فيها حدة العوملة (مثانينيات القرن
العرشين وتسعينياته) عن بعض التامثل بني العرصين .ويعود الفضل
قياسا إىل أفول العامل الناظم وهو الدولة،
يف االستقرار النسبي الراهنً ،
إىل التجاذبات بني َ
طريَف نقيض ،فاملواطن يسعى لالستفادة من مزايا
العوملة ،لكنه يف املقابل يتمسك بالدولة لحاميته من سلبياتها .ومن
ث ّم ،فإ ّن املبدأ الناظم يف هذه الحالة هو التوازن املتأرجح بني النزعة
االقتصادية (مقتضيات السوق) والنزعة االجتامعية (مقتضيات
الهوية) ،واالختالف بني العرص الوسيط الجديد والقديم ،هو أن
النزعة االقتصادية صارت قوة جذب خارجية ،بينام صارت النزعة
االجتامعية قوة جذب محلّية(.((6
يبنّي الجدول ( )2أوجه التشابه البنيوي بني العرصين الوسيط األول
ّ
والجديد ،فثمة قوى جذب يف كليهام ت ّدعي كل منها الرشعي َة والقدر َة
عىل تخليص الفرد من مشكالته املختلفة (اإلمرباطورية /الكنيسة،
السوق /الدولة) ،مع فارق أن العرص الوسيط الجديد يشهد رصا ًعا،
قواع ُد اللعبة فيه معلمنة  ،secularizedفالسوق والدولة كالهام
يستند إىل أسس علامنية رصيحة .وإن كانت إرهاصات بروز
الدولة-األمة قد شوهدت مبك ًرا حني كانت اإلمرباطورية يف آخر
مراحل رصاعها مع الكنيسة ،فإن الرصاع الحايل ال يبدو أنه سيفيض
 62املُ قطَع ،يف أثناء العصور الوسطى ،هو رجل يتعهد بالقتال إىل جانب امللك أو اللورد
حني يستدعيه لذلك ،يف مقابل أرض إقطاعية ميلِّكُه إيّاها ليعيش عليها.
63 Bull, p. 245.
 64عادل زقاغ" ،العرص الوسيط الجديد وتداعياته عىل النظرية والـمامرسة فـي العالقات
الدولية" ،مجلة الـمفكر ،العدد  ،)2012( 7ص .162
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الجدول ()2
الفروقات بني العرص الوسيط األول والعرص الوسط الجديد

العرص الوسيط األول

العرص الوسيط الجديد

متيَّز بوجود سلطات متداخلة ووالءات متعددة ،تتجاذب الجميع عرب ادعاءات
امتالك الرشعية والقدرة عىل تحقيق خالص الفرد عرب السلطة السياسية
(اإلمرباطورية) أو عرب السلطة الدينية (الكنس ّية).

يتم ّيز بإعادة إحياء واقع السلطات املتداخلة والوالءات املتعددة .والقوى
الدافعة هذه املرة تتجاذب الجميع عرب ادعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل
تحقيق خالص الفرد عرب سيادة الدولة من ناحية ،وفاعلية السوق (العاملية) من
ناحية أخرى.

متثلت النواة االجتامعية للرسديات "العلامنية" ،املتعلقة بادعاءات الرشعية يف
العرص الوسيط األول ،يف الطبقة اإلقطاعية األرستقراطية.

تتمثل النواة االجتامعية للرسديات "السياسية" ،املتعلقة بادعاءات
الرشعية يف العرص الوسيط الجديد ،يف النخبة من صناع السياسة العاملية
والبريوقراطيني الدوليني.

متثلت النواة االجتامعية للرسديات الدينية يف طبقة رجال الدين املنضوين تحت
قبة الكنيسة الكاثوليكية ،حيث كانوا يحظون بقدرة كبرية عىل التواصل االجتامعي
ال تحدّها العوائق الجغرافية.

تتمثل النواة االجتامعية للرسديات االقتصادية يف طبقة رجال األعامل العابرين
للحدود ،ويحظى هؤالء بدورهم بقدرة كبرية عىل التواصل االجتامعي ،وما عادت
الجغرافيا تشكل عقبة يف طريقهم.

برّش بها منارصون معروفون تعتمد منظومتا الدولة-األمة واقتصاد السوق عىل نخبة تستند إىل املعرفة ،أي إىل
اعتمدت الرسديات الدينية عىل التيولوجيا الدينية التي ّ
جامعة إبستيمية تتشكل من مثقفني ومؤلفني معروفني لدى العامة.
لدى العامة ،واليشء ذاته يف الرسديات العلامنية املناوئة ،وإن بدرجة أقل.
ادعت كلتا الرشعيتني املتنافستني التفوق ،لكن كلتيهام انهارت يف النهاية ،فاسحتني
املجال لظهور الدولة-األمة.

تدّعي الرشعيتان املتنافستان التفوق ،لكن من غري الواضح ما سيؤول إليه
هذا التنافس.

املصدر :أُ ِع َّد الجدول ( )2استنادًا إىل:
Jörg Friedrichs, "The Meaning of New Medievalism," European Journal of International Relations, vol. 7, no. 4 (2001), p. 492.

عاّم إذا
إىل خيار ثالث مبعامل واضحة ،ومن هنا تنبع رشعية التساؤل ّ
كان العرص الوسيط الجديد (أو الحايل) سيقودنا إىل نهضة إنسانية
جديدة ،كام كانت عليه الحال مع العرص الوسيط األول ،أم أنه
سيجعلنا نتقهقر إىل عرص ظلامت آخر(.((6

خاتمة
حاولت الدراسة فحص املضامني النظرية التي ينطوي عليها التحول
نحو السياسة ما بعد الدولية ،وذلك مبناقشة مفهوم التعايش بني
النظام املتمركز حول الــدول والنظام املتعدد املراكز ،ومفهوم
العرص الوسيط الجديد .ميكن ،عرب هذين املفهومني ،تصو ُر أمناط
إعادة متوضع وإعادة توزع السلطة فـي النظام العالـمي من الدول
(والـمؤسسات الدولية) نحو الفاعلني غري الدول ،وهو جوهر تعريف
روزنو للسياسة ما بعد الدولية .ويعيد املفهومان كالهام توجيه
66
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البحث يف حقل العالقات الدولية بعي ًدا عن الـمقاربات املتمركزة
حول الدولة ،نحو التفكري فـي السياسة العاملية باعتبارها نظا ًما
بال بنية محددة  ،unstructuredتتنازع فـيه ،وفـي الوقت ِ
نفسه،
تتعايش سلطاتٌ متداخلة ووالءاتٌ متعددة من ناحية ،ويتزامن فيه
ويتعايش نظامان ،أحدهام متمركز حول الدول والفاعلني الخاضعني
لسيادتها ،وآخر متعدد املراكز من ناحية أخرى.
إذا كانت الدولة ،مثلام بات واض ًحا ،ما عادت مصد ًرا وحي ًدا للسلطة
فـي السياسة ما بعد الدولية ،فهذا ال ينفي دورها باعتبارها مصد ًرا
من بيـن مصادر أخرى لتلك السلطة .لذلك ،نعيد التشديد عىل
أن النظام املتعدد املراكز ،يف بردايم السياسة ما بعد الدولية (أو
بردايم االضطراب) الذي ط ّوره روزنو ،ال يلغي النظام املتمركز حول
الدول ،وال يحل محله ،لكنهام يتعايشان م ًعا .وإذا كان من الرضوري
التشديد عىل أن السيادة ،فـي مفهوم العرص الوسيط الجديد ،تتأكل
من الداخل ،بقدر ما تتأكل من الخارج ،فمن الرضوري أيضً ا تأكيد
أن عوامل التأكل من الخارج ال تأيت من املنظامت الدولية ،مثل
األمم الـمتحدة أو حلف شامل األطليس ،أو من الرشكات املتعددة
الجنسيات فحسب ،بل تأيت أيضً ا من دول أخرى ،قد تكون أكثـر
سطوة أو أشد هشاشة مام ينبغي أن تكون عليه فـي النموذج
الوستفالـي التقليدي.
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رجل هوبز األول محكوم عليه بعيش حياة قصيـرة ،تطفح بالعزلة
والفاقـــة ،والقذارة والوحشية" .ثم أبعد من ذلك ،تنبأ كابالن
أن يع ّم العاملَ
منوذج الحروب األهلية البشعة فـي غرب أفريقيا،
ُ
فتتداعى الحضارة وال يظل أمام املرء سوى االستثامر فـي تشييد
قلعة عىل شاكلة قالع القرون الوسطى إذا أراد البقاء والصمود خالل
القرن الحادي والعرشين( .((6تع ّرضت أطروحة كابالن للنقد بطبيعة
الحال( ،((6غري أن ما يهمنا ،كام ذكرنا ،هو تبديد الشكوك يف املزايا
التحليلية التي يوفرها لنا مفهوم العرص الوسيط الجديد بوصفه
منوذ ًجا نظريًا ال منوذ ًجا تاريخيًا؛ وهو مثلام بيّنته هذه الدراسة أش ُّد
ثرا ًء وتعق ًدا من النموذج الوستفايل املتمركز حول الدولة .ومن خالل
مقارنته مبفهوم روزنو عن التعايش بني النظا َم ْنْي ،املتمركز حول الدول
واملتعدد املراكز ،يتضح لنا أن هذا األخري ال يقل ثرا ًء وتعق ًدا.

لذلك ،يُبقي مفهو ُم العرص الوسيط الجديد عىل دو ٍر حاسم لسلطة
الدولة فـي اإلبقاء عىل النظام العالـمي بعي ًدا عن حافة االنهيار
الذي قد تس ّببه نهاية الدولة ،حيث ميكن مالحظة شكل من أشكال
التجاذب الثابت والـمستقر بيـن طريف نقيض ،فالـمواطن يسعى
لالستفادة من مزايا العوملة ،لكنه يف املقابل يتمسك بالدولة لحاميته
من مخاطرها ،وباستثناء الجامعات املسلحة الخارجة عىل القانون
نفسه (سواء تعلق األمر بالجامعات
التي تتحدى نظام الدولة َ
اإلرهابية أم بحركات التمرد) ،يبدو أن الفاعلني غيـر الدول يتبنون
نفسه من الدولة ،فهم (قد) يعملون علـى تقويض
َ
املوقف الهجيـن َ
سلطتها ،لكن ليس إىل الحد الذي قد تختفـي معه.
ال بد ،أخ ًريا ،من تبديد الشكوك التي قد تلوح يف أذهاننا حيال منوذج
العرص الوسيط الجديد ،تلك الشكوك التي تبثّها الصورة التاريخية
وشح األمن والنظام
التي قد تبقى لصيق ًة به ،توحي بشيوع الفوىض ّ
واليقني ،وتُبِينه حقب ًة مظلمة حالكة  .Dark Ageوقد سبق أن
نص ذائع الصيت نرشه
ص َّوره روبرت كابالن عىل هذه الهيئة ،يف ّ
تحت عنوان "الفوىض القادمة" ،حني قال" :إننا نلج عامل ًا متشع ًبا إىل
رجل هيغل وفوكوياما األخ ُري موفور
عاملنْي :جز ٌء من الكوكب يقطنه ُ
ْ
الصحة والطعامُ ،م َرفَّه بالتكنولوجيا؛ أما الجزء اآلخر األوسع ،فيقطنه

67 Robert D. Kaplan, "The Coming Anarchy," Atlantic Monthly, vol. 273,
no. 2 (1994), accessed on 10/2/2022, at: https://bit.ly/3B9ZsyI
وقد أعيد نرشه يف:
Robert D. Kaplan, "The Coming Anarchy," in: Gearóid Ó Tuathail et al.
(eds.), The Geopolitics Reader (London: Routledge, 1998), pp. 188-196.
68 Simon Dalby, "The Environment as Geopolitical Threat: Reading Robert
Kaplan's 'Coming Anarchy'," Ecumene, vol. 3, no. 4 (1996), pp. 472-496.
وقد أعيد نرش جزء منه يف:
Tuathail et al. (eds.), pp. 197-203.
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