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اإلهداء
إىل بطرس سولومون وإسرت يوهانيس
ً
َ
َّ
وطالب ادلبلوماسية الذلين لقيا حتفهما ظلما.
صدييق

املقدمة
لسنوات عديدة ،ليس فقط باملؤسسات األاكديمية،
حارضت عن ادلبلوماسية
ٍ
وإنما ً
أيضا بالوزارات احلكومية منذ أوائل التسعينيات يف الفرتة السابقة الستقالل
إريرتيا والسنوات القليلة اتلايلة ،حيث قمت بتدريب وزارتها اجلديدة للشئون
اخلارجية .اكن ذلك قبل حتول ابلالد إىل اتلعصب ،ومن ثم سجن وإعدام أول وزير
للخارجية وأحد جرناالت اتلحرير يف إريرتيا وطاليب بطرس سولومون .وأهدي هذا
الكتاب هل فهو لم يستحق ذلك املصري ،ولزوجته إسرت يوهانيس مناضلة اتلحرير اليت
ماتت يف السجن يه األخرى.
لقد تطورت حمارضايت وتأماليت حوهلما ىلع مر السنني بعد انتهاء فرتة عميل
بإريرتيا .واكنت أحدث اتلعديالت اليت طرأت عليها بكلية القيادة جبامعة
جوهانسربج حتت إرشاف ادلكتور سيدين موفامادي أصغر وزراء نيلسون مانديال
وقت حترير جنوب إفريقيا ،ثم يف  2015جبامعة بريزيت بفلسطني ،حيث شغلت
ً
رئيسا ملؤسسة
منصب رئيس اتلمزي األاكدييم بمؤسسة كونراد أديناور .وانتخبت
جورج سوروس للسياسة العامة جبامعة أوروبا الوسطى ( )CEUيف بودابست اعم .2016
حيتوي هذا الكتاب ىلع انلصوص ُ
المعدلة للمحارضات واتلأمالت اليت ألقيتها
يف ندوة ادلراسات العليا هناك .كما يوجد سلسلة من مقاطع الفيديو املوجزة اليت
ال تتجاوز مدتها عرش دقائق للك حمارضة من هذه املحارضات((( .أتوجه بالشكر إىل
دورويث نلري من وحدة اتلقييم املركزية اليت أنتجت هذه األفالم .كما أريد أن أشكر

((( =Stephen Chan, “Lectures and MOOCs”, YouTube, https://www.youtube.com/playlist?list
PLPp1F7IFcKeBFtJz4KBo_tuTPCGwW79bT
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طاليب يف أسمرة وجوهانسربغ ورام اهلل وبودابست ،وكذلك يف لكية ادلراسات الرشقية
ًّ
واإلفريقية بلندن ،اذلين طاملا اعرتضوا ىلع لك ما أقول .وسيكون هذا الكتاب ردا ىلع
حتدياتهم ومناقشتها ،وسيسعد طاليب الفلسطينيون يف بريزيت بذلك.
ال تنبع األفاكر أو اتلأمالت من دراسيت فحسب ،بل ً
أيضا من سنوات خدميت
كموظف مدين دويل ألمانة الكومنولث ،ومن املبادرات ادلبلوماسية العديدة
واملفوضيات العليا اليت أُحل ْق ُ
ت بها يف السنوات اتلايلة واليت تراوحت من العمل يف
ِ
مناطق احلرب بإفريقيا إىل حمادثات رفيعة املستوى يف عواصم العالم الكربى .كما أود
أن أشكر لك من ساعدين أو حتمل جهودي اخلرقاء لصالح العالقات ادلويلة يف الكثري
من األماكن واألزمنة.
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ً
إن ادلبلوماسية ليست ً
أمرا حديثا ،ولكنها اكتسبت العديد من اخلصائص يف
العرص احلديث ،لكن فكرة إرسال مبعوثني دلولة أخرى فكرة قديمة اكنت شائعة يف
العديد من اثلقافات .فيف القرن اتلاسع عرش أرسل امللك لوبينجوال؛ ملك نديبليه،
ً
(زيمبابوي ًّ
احتجاجا ىلع انتهاك املستوطنني واملغامرين
حايلا) سفراء للملكة فيكتوريا
الربيطانيني ألرضه .ومن قبله تلقت امللكة إلزيابيث األوىل السفري املغريب يف بالطها،
وال تزال صورته معلقة بمعرض متحف تيت بريطانيا ،حيث تعمدت امللكة إلزيابيث
يف أعقاب رفض هرني اثلامن للاكثويلكية السيع للحصول ىلع حلفاء دبلوماسيني
من دول شمال إفريقيا اإلسالمية يف الرصاع ضد إسبانيا الاكثويلكية .يف الواقع ،لم
تكن صورة رجال ادلولة والقادة العسكريني من دول شمال إفريقيا غريبة يف إجنلرتا
بالعرص اإللزيابييث ،فمنها ودل «عطيل» اجلرنال املغريب باجليش ابلحري بابلندقية بطل
ملحمة شكسبري اخلادلة .لم يتسم عطيل فقط بسمات انلبالء ،وإنما تزوج ً
أيضا بامرأة
أوروبية بيضاء ،ولم يُس ِفر خلط األعراق وقتها عن أي غضب شعيب .اكنت الطبيعة
الكزموبويلتانية العاملية لدلبلوماسية والفن اإللزيابييث مزية لعرص مفرط يف اإلبداع
مفرطا يف ادلموية ً
ً
أيضا.
إن لم يكن
ً
سرنى الحقا تبعات اتصال إلزيابيث بشمال إفريقيا ،وذلك يف سياق ادلولة
األمريكية الويلدة ،وحبثها عن االعرتاف ادلبلومايس يف وجه العداء الربيطاين،
وقيادة أوروبية للعالقات ادلويلة احلديثة .ولكننا نبدأ بمالحظة أنه ىلع الرغم من أن
ادلبلوماسية ليست حديثة العهد ،فإن استخدامها يف نوع معني من ادلول لم يظهر
حىت وقت قريب؛ وعليه فإن ادلبلوماسية كما نعرفها سمة أساسية للحداثة.
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نشأ هذا انلوع من ادلول إثر املداوالت ُ
المطولة اليت أدت إىل صلح وستفايلا اعم
 .1648وقد جاء ذلك يف نهاية حرب اثلالثني ً
اعما اليت شتتت أوروبا ،حيث اكنت
القارة بأكملها حتمل السالح بالرغم من حماوالت بعض ادلول تلجنب أسوأ ما يف
الرصاع .عكست اخلالفات ادلاخلية والشكوك املسلحة للجمااعت املتنازعة كما
خلصتها رواية الفرسان اثلالثة أللكسندر دوماس اجلو العام داخل أوروبا كلك .وقد
ًّ
ً
ومدمرا .اكنت أغلب القارة آنذاك عبارة
وحشيا
اكن الرصاع يف منطقة أوروبا الوسطى
ً
عن جمموعة من ادلويالت .وقد قام  179سفريا بتمثيل  194دويلة منها يف وستفايلا،
واكنت الكثري من املداوالت املبكرة حول خطة اجللوس .وبما أن احلروب اكنت دينية؛
فإن أحد املبادئ الرئيسية للمعاهدات اليت ظهرت اكن يتعلق بعلمانية نظام ادلولة.
ومن املبادئ األخرى أن ادلبلوماسية اكنت ممكنة خالل كونغرس ،أي أن ادلبلوماسية
متعددة األطراف يف هذه احلالة عملت ىلع إنهاء حقبة من االضطرابات .ومن أهم
املبادئ أن ادلولة العضو يف انلظام ادلويل جيب أن تكون هلا سيادة ُمعرتف بها ،ويعين
االعرتاف هنا أن هناك حدود ملدى تدخل أي دولة ضد دولة أخرى.
بالطبع ،تم خرق هذه املبادئ أكرث من ممارستها الفعلية يف السنوات اتلايلة ،فقد
تسبب نابليون بشلك واضح يف تدمري حدود ادلول املجاورة .ولكنه جلب ً
أيضا مع
ٍ
معاركه حقبة من ادلستورية ،اكن فيها للمواطنني حقوق أمام حاكمهم .وىلع الرغم من
هزيمته ،بقيت فكرة احلقوق داخل ادلول .وهنا اكن السؤال هو ما مدى إماكنية أن
تصبح تلك احلقوق قاعدة اعبرة لدلول ،أو عرفًا ًّ
دويلا؟ احتفل بيتهوفن يف سيمفونيته
اتلاسعة باستخدام أشعار شيلر باتلطلع إىل األخوة العاملية .ولكن قبل تناول هذا
السؤالُ ،عقد مؤتمر فيينا ( )1818-1814لضمان عدم ظهور نابليون آخر ً
أبدا،
وتأسيس فكرة حفل القوى .نعم قد يكون هناك اجتماع جلميع ادلول ،لكن ادلول
األقوى يه من ستقوم بعزف املوسيىق وإدارة األداء .ال يمكن للفنانني املارقني أن
يكونوا يف األوركسرتا .واللكمات اجلميلة مقبولة ،رشيطة أن يتحكم قائد الفرقة
املوسيقية بطريقة الغناء.
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تكررت فكرة احلفل بعد احلرب العاملية اثلانية بتأسيس األمم املتحدة اليت
ً
ًّ
دبلوماسيا متعدد األطراف ،ولكن هذه املرة هناك جملس أمن يعترب
اجتماع
تعترب
ً
ً
ًّ
قائدا للفرقة .بدت تلك الفكرة هلرني كسنجر شكل مثايلا للعالقات ادلويلة،
حيث تناولت أطروحته لدلكتوراه من جامعة هارفارد نتائج مؤتمر فييناّ ،
وطبق فكرة
احلفل املوسييق وقائد للحفل يف مجيع ممارساته ادلبلوماسية كمستشار لألمن القويم
األمريكي ووزير للخارجية.

ادلولة والقوة

مرتبطا فقط بمصاحلها السيادية ،ولكن ً
ً
أيضا
أصبح مفهوم ادلول القوية ليس
بمصاحلها يف السيطرة ىلع العالقات ادلويلة نلظام ادلولة ،وقد أصبح مفهوم ادلول
القوية هو املفهوم األسايس نلظام أكادييم جديد تم تأسيسه بعد احلرب العاملية
األوىل ،حيث اكن ادلمار يف هذا الرصاع يتم بتكنولوجيا لم يُسمع بها يف حرب اثلالثني
ً
اعما ،مما دفع الرئيس األمريكي إىل مغادرة بالده ملدة ستة أشهر اكملة لفرض رؤيته
بكيفية إدارة انلظام ادلويل .يبدو أن مبادئ وودرو ويلسون ملهمة للكثري ،حىت
أن ديفيد دايفز املليونري ورجل األعمال اخلريية الويلزي قد وهب وأقام أول منصب
ملا يعرف اآلن بـ«العالقات ادلويلة» جبامعة ويلز أبريستويث ،وأطلق عليه منصب
وودرو ويلسون.
اكنت تلك املبادئ معنية يف األساس بالشفافية ادلبلوماسية واتلعاون ادلويل.
تأسست عصبة األمم كجمعية متعددة األطراف للتعاون ادلبلومايس ،وقد أثرت
جهود ويلسون يف أوروبا ىلع صحته بشلك كبري ،إذ اكن أول رئيس أمريكي يزور

أوروبا ويلتيق مع ابلابا .كما أن غيابه لفرتة طويلة أدى إىل تضاؤل نفوذه يف جملس
الشيوخ األمريكي .لم يصدق جملس الشيوخ ىلع املعاهدة انلاجتة عن املناقشات
األوروبية .ولم تنضم الواليات املتحدة ً
أبدا إىل عصبة األمم ،مما يعين عدم وجود
13
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قائد يف قلب عصبة األمم اليت أثبتت عدم فاعليتها .غزت ايلابان الصني ،وغزت
ًّ
حايلا) ،وىلع الرغم من استغاثة ابلدلان املحتلة بعصبة األمم،
إيطايلا احلبشة (إثيوبيا
ً
لم تستطع أن تفعل شيئا حلماية أعضائها من سيطرة أعضاء آخرين.
ويف الوقت ذاته أنشأت املناقشات حول العالقات ادلويلة كنظامٍ أكادييم جديد
مدرستني فكريتني أساسيتني؛ اكنت أوالهما باتلأكيد :ما يسىم اآلن باملدرسة الواقعية
اليت تنادي بمركزية ادلولة ،وتوجيه قوة ادلولة ملصاحلها .أما املدرسة اثلانية :فاكنت
ً
أساسا أوسع للتعاون ادلويل يف املنظمات
املدرسة املثايلة أو ايلوتوبيا اليت اقرتحت
املدنية وادلبلوماسية متعددة األطراف .اكنت انلربة األخالقية العايلة اليت بدت
وكأنها نابعة من ويلسون ً
جزءا من هذه املثايلة ،مما أوجد بدايات القلق املعياري بشأن
العالقات ادلويلة .كما تباىه ويلسون بأن الواليات املتحدة بقيمها ومعايريها يه من
ً
ً
«أخريا يعرف العالم أمريكا كمنقذة»((( .اكنت األخالق
أظهرت قيادتها للعالم قائل:
العايلة يه أخالق الواليات املتحدة ،حىت وإن اكنت تستند إىل الفكر األورويب اذلي
أهلم اثلورة األمريكية واملعايري األخالقية ألقوى دولة بالعالم.
لم تكن السلطة الواقعية قائمة بذاتها يف أي وقت من األوقات ،إنما اكنت ً
دوما

حتت ظل معياري يكتنفه القانون ادلويل .اكنت ً
دائما تتعامل مع العالقات ادلويلة
كعلم والسياسة ادلويلة كممارسة وسياسة ،وكأنهما وجهان لعملة واحدة ال يمكن
إلحداهما ابلقاء دون األخرى .وعليهما ً
معا مواجهة ظاهرة صياغة السياسة اخلارجية
الفوضوية الالنظرية .لم تعن طبيعتها العملية اتلفصيلية وحججها أو حىت أتفه
تفاصيلها  -حىت يف أوقات األزمات  -وجود أي مفاهيم معيارية لصياغة السياسة
اخلارجية ،وتعترب دراستها من العلوم اتلطبيقية ،أما ادلبلوماسية فيه ممارسة تطبيقية
تنبع من ادلول وسياساتها حيث تتحقق انلتائج بفوضوية ،وتعترب «انلظرية اتلنظيمية»
((( An address in Portland, Oregon, 15 September 1919.
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كما يتم تدريسها يف لكيات إدارة األعمال الوحيدة اليت يمكن االستفادة منها يف
دراسة صياغة السياسة اخلارجية .وتوضح إحدى األزمات اليت تعمق يف دراستها
جراهام أليسون تلك انلقاط .ويقرتح أليسون ثالثة نماذج لصياغة السياسات كما
هو موضح أدناه حيث يتم تناول لك واحدة ىلع حدة بالقسم اتلايل.

جوهر القرار

ّ
ً
ً
داهما ىلع العالم ،حيث بدت
خطرا
مثلت أزمة الصواريخ الكوبية اعم 1962
املواجهة انلووية بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت حتمية .وبدا رئيس جملس
ً
اعزما ىلع تعزيز حليفه الكويب
الوزراء السوفيييت وسكرتري احلزب نيكيتا خروتشوف
واختبار قوة الرئيس األمريكي الشاب كينيدي يف أعقاب الغزو الفاشل لكوبا من
قبل املنفيني العام املنرصم ،واذلي دعمته واكلة االستخبارات املركزية األمريكية.
اكنت سياسته تهدف إىل تسليح كوبا بالصواريخ القادرة ىلع محل رؤوس نووية موجهة
حنو الواليات املتحدة .وأثار ذلك قلق الواليات املتحدة ىلع أنه تهديد أمين حقييق،
ً
حتذيرا لالحتاد السوفيييت بأن سفن ابلحرية األمريكية ستعرقل مسار
ووجهت
السفن السوفييتية اليت حتمل مثل هذه األسلحة إىل كوبا يف أاعيل ابلحار ،مما يعترب
ً
غري قانوين وفقا للقانون ادلويل حيث اكن للسفن احلرية فيما تنقل يف أاعيل ابلحار
ً
يف غري احلرب ،كما أنه يمكن ألي دولة وفقا ملبادئ وستفليا احلصول ىلع األسلحة،
ويمكن ألي دولة أخرى إرساهلا .لكن اتلصميم ىلع مواجهة اتلهديدات وال سيما
تلك اليت أطلقتها ،أو أسهمت بها ،وحرضت عليها القوى األوروبية من اهتمامات
الواليات املتحدة منذ مبدأ مونرو اعم  1823اذلي وضع أمريكا الالتينية ضمن نطاق
نفوذ الواليات املتحدة ،ومنطقة استبعاد للقوى األوروبية العظىم .رفضت السفن
السوفييتية الرتاجع اعم  ،1962وتقدمت حنو كوبا واحلصار ابلحري األمريكي.
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ً
ً
بسيطا :من سيرتاجع أول؟ هل
اكن السؤال اذلي سأهل العالم إذ شهد الواقعة
سيحاول الرئيس السوفيييت القوي أن يبحر بسفنه عرب احلصار ،وإن فعل ،هل
ستغرقها السفن احلربية األمريكية؟ إذا حدث ذلك فاحلرب انلووية وشيكة .ويف
ً
ً
عظيما للرئيس الشاب اذلي
انتصارا
انلهاية ،تراجعت السفن السوفييتية .واكن ذلك
اتبع سياسة حافة اهلاوية .ويف رواية روبرت كينيدي  -املديع العام آنذاك وعضو
يف «حكومة احلرب» اليت أسسها شقيقه األكرب  -يرجع ذلك االنتصار إىل اتلصميم
الصارم للرئيس ،وأقرب مستشاريه اذلين لم يتنازلوا حىت يف حلظات عدم ايلقني
الشديد ،والزتموا بمسار شديد اخلطورة ،ولكن بعقالنية حمسوبة((( .هل سيخاطر
السوفييت بتدمري شامل لروسيا من أجل تسليح كوبا؟ أي حرب ستدمر كوبا ً
أيضا.
لكن جراهام أليسون ،يف دراسة بعنوان «جوهر القرار» اعم  1971أقر بأنه ىلع األرجح
ال يوجد طريق عقالين مستقيم وحاسم يف الوقت ذاته((( .اقرتح أليسون ثالثة نماذج
ُ
لصياغة السياسة اخلارجية ،وال تزال نماذجه تستخدم كأدوات حتليلية حىت يومنا
هذا.
نموذج «الفاعل العقالين» :هو انلموذج اذلي ربما نسبته الواليات املتحدة إىل
الرئيس كينيدي .يف الواقع ،كما قال أليسون جيب جتاهل الكثري من احلقائق لوضع
السيناريوهات ضمن إطار «عقالين» .فلقد توقعت الواليات املتحدة يف إطار اتلرصف
بعقالنية أن االحتاد السوفيييت سيرتاجع إذا ترصف ً
أيضا بعقالنية ،حيث اكن اتلدمري
ً
املتبادل املؤكد ( MADكما اكن املصطلح انلووي يف تلك األيام) ثمنًا باهظا يُدفع من
أجل كوبا.

((( Robert F. Kennedy, Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis, Introduction
by Robert S. McNamara and Harold Macmillan (New York, NY: W. W. Norton, 1969).
((( Graham T. Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston,
MA: Little, Brown and Company, 1971).

16

نظريات السياسة اخلارجية والعالقات ادلويلة

ً
مقنعا ،حيث تسىع احلكومة وقت األزمات إىل
يعترب نموذج «العملية اتلنظيمية»
تقسيمها ،وإسناد لك جزء إىل واكلة أو إدارة حكومية متخصصة .فمن املرجح أن تعرف
وزارة ادلفاع املسائل العسكرية أكرث من وزارة اخلارجية ،بينما تعرف وزارة اخلارجية
أكرث عن اخليارات ادلبلوماسية .ورغم ذلك ،فيف أوقات األزمات ،حيث يكون
ً
الوقت ضيقا ،يُمكن استخدام خطط وخيارات مسبقة تعكس روح واجتاهات
اإلدارة املعنية ،باختصار يمكن استخدام «خمزون» اخلطط واالستجابات ،مما يعين
أنه حىت يف حكومة شديدة اتلنظيم ،قد ال تكون دبلوماسية األزمة مالئمة ً
تماما
لطبيعة األزمة اليت يتم اتلعامل معها .يف كثري من األحيان ،قد يُستخدم أول نموذج
استجابة «مالئم» مقرتح؛ ألن األكرث مالءمة يتطلب إعداده املزيد من الوقت ،ىلع
سبيل املثال يف حالة أزمة الصواريخ الكوبية ،فكر كينيدي يف رضبة جوية تستهدف
املعدات السوفييتية اليت وصلت بالفعل إىل كوبا ،لكن خطط سالح اجلو املسبقة
الوحيدة اكنت مبنية ىلع قصف تشبيع يمكن أن يتسبب ً
أيضا يف أرضار جانبية
جسيمة؛ وذللك اكن احلصار ابلحري أفضل اخلطط متاحة.
بموجب نموذج «السياسة احلكومية» ،قد خيتلف رؤساء تلك األقسام حتت رئاسة
ً
حتديدا للموافقة ىلع
اجلمهورية ،وإن لم خيتلفوا فهم من «اتلابعني» يعينهم الرئيس
آرائه ،مما يؤثر ىلع جودة مشورتهم .ولكن يف حلظات األزمات احلالكة ،جيب حىت
ىلع أقوى الرؤساء وأكرثهم ثقة أن يتفاوض أو يستخدم األسايلب السياسية من أجل
إتمام ما يشاء ،ىلع األقل تلجنب إساءة فهم أوامره أو تنفيذها بطريقة لم يقصدها.
أما يف حالة ادلول ادليمقراطية ،فعليه أن يستخدم األسايلب السياسية إلقناع اهليئة
الترشيعية واجلمهور بأنه ىلع صواب .دفع فشل غزو كوبا اعم  1961من قبل املنفيني
املنشقني  -فيما عرف بفضيحة خليج اخلنازير  -كينيدي إىل عدم اثلقة بنصيحة
واكلة االستخبارات املركزية .ومن أجل احلفاظ ىلع تأييد املستشارين العسكريني،
هاجم األخوان كينيدي احللول ادلبلوماسية اليت اقرتحها سفري األمم املتحدة ،أدالي
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ً
ستيفنسون .أما داخل اجليش ،فاكن ىلع كينيدي أن حيرك الرأي حنو احلصار بدل
من الرضبات اجلوية ،وهكذا نشأت فكرة احلصار ابلحري من خالل عملية سياسية،
ولكن اكن ىلع كينيدي ً
أيضا أن يقوم ببعض اإليماءات السياسية حىت يتمكن
الرئيس السوفيييت من إنقاذ ماء وجهه السيايس ،فوافق ىلع عدم غزو كوبا ،كما
أصدر تعليمات لشقيقه  -روبرت كينيدي  -بأن يعد االحتاد السوفيييت ًّ
رسا بسحب
الصواريخ األمريكية من تركيا ،واليت يمكن أن تصل إيلهم بسهولة بعد بضعة
أشهر.
ربما ينطوي «جوهر القرار» ىلع جوانب من انلماذج اثلالثة .ومهما اكنت النسبة
يف هذا املزيج ،فإن قرار إطالق حصار حبري  -رغم قلة خماطره مقارنة باهلجوم
اجلوي  -اكن هل صعوباته اهلائلة وخماطره احلتمية .واكن حجم ونطاق تلك املخاطر من
انلوع اذلي ال يمكن معه ضمان جناح أية عملية لصنع القرار ،وباتلأكيد ال تضمن
األمان أو حىت انلجاة .تعترب نماذج أليسون اثلالثة تنويرية عند تطبيقها ىلع الوضع
ً
األمريكي خاصة يف هذا املثال .ولكن هناك خماطر يف اتلطبيق العاليم ىلع الرغم
من أوجه التشابه الظاهرية بني خمتلف الظروف وابلدلان.

تأمالت خمترصة
إن املثال اذلي استخدمه أليسون اخلاص بأزمة الصواريخ الكوبية ،وحتليل الوضع
السوفيييت كما ورد يف كتابه اكن جمرد تكهنات .فنحن ال نعرف آيلة نظام صنع القرار
دلى خروتشوف أو األهمية اليت منحها ألي جزء من األزمة ،أو كيفية تقييم سياسات
وإنذارات الواليات املتحدة أو كيف مزي حبساباته املنطقية اخلدعة من احلقيقة .حنن

ال نعرف نوع املستشارين املتخصصني اذلين استعان بهم ،وما يمثلونه من فروع
احلكومة واجليش ،فوق لك ذلك ،حنن ال نعرف ادلور اذلي لعبه احلزب الشيويع
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واملكتب السيايسُ ،
ً
كثريا من حتليل الوضع
ويعترب حتليل الوضع السوفيييت أصعب
ٍّ
ً
وأيضا مفوضية ىلع احلكومة للك منهما سياستها
األمريكي بسبب وجود حكومة
وعملياتها ابلريوقراطية واتلنظيمية.
ليس دلينا شهادة بليغة من شقيق خروتشوف األصغر ،مثل تلك اليت قاهلا روبرت
ًّ
رسميا ىلع كيفية قيام جمموعة من الرجال املحرتمني يف تقرير مصري
كينيدي تلنص
العالم.
وأصبح ما أطلق عليه انلقاد األمريكيون «الكرملينولويج» اذلي حيلل نوايا
السياسة اخلارجية ملوسكو لعبة تنطوي ىلع أعمال وأشاكل اغمضة من املعرفة.
ً
يف حالة الصني مع بدايات احلرب ابلاردة خاصة بعد أن طردت احلركة املاكرثية
املناهضة للشيوعية جون رسفيس وأغلبية علماء الصينيات ومتحديث اللغة الصينية
من وزارة اخلارجية ،لم يكن هناك سبيل للواليات املتحدة تلفسري السياسة اخلارجية
الصينية بشلك موثوق به .فقد جعلت األجهزة احلكومية واحلزبية والعسكرية
ٌّ
املنفصلة اليت تعتمد لك منها ىلع األخرى حىت يومنا مراقبة بكني عملية خطرة،
األمر اذلي زادت خطورته اآلن بشلك ملحوظ بإضافة اآليلات املايلة واالقتصادية
ً
ً
نظاما ًّ
جديدا للهيمنة الصينية.
اعمليا
اهلائلة للصني اليت تضع
ً
ً
خبريا يف اإلسالم الشييع حماول فهمها
أما يف حالة طهران ،يصل املحلل وإن اكن
يف اآلونة األخرية بأسايلب السلطة املضطربة والضوابط واتلوازنات شديدة اتلعقيد
يف املتاهة ادلستورية وادلينية اليت تمثل سياستها إىل جانب واحد فقط من كيفية سيع
طهران إىل اتلعامل مع املفاوضات بشأن القوة انلووية ،هذا باإلضافة إىل املهارات
اهلائلة دلبلوماسييها اذلين يمثلون بكل املقاصد واألغراض ً
لغزا جعل املفاوضات
مع انلظام شيئًا ً
بعيدا عن أي نوع من العقالنية أو العلمانية أو احلسابات.
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ً
وأخريا ،يف حالة دولة زامبيا اإلفريقية ،عندما دخل رئيسها كينيث اكوندا -
بمشورة الرؤساء األفارقة اآلخرين  -يف مفاوضات مع رئيس جنوب إفريقيا اجلديد
فريدريك ويلام دي لكريك اعم  ،1989اكن ذلك دون أي اعتبار جلهاز السياسة
اخلارجية اخلاص به .لم تكن هناك عمليات تنظيمية أو سياسة حكومية ،فقد قام
بكل يشء بنفسه ،ولم يكن دليه أساس الختاذ إجراء عقالين .لم يكن دليه مذكرة
إحاطة واحدة عن دي لكريك (اكن دي لكريك حيمل مخسة جمدلات من املذكرات حول
ً
معتمدا ىلع حدسه وثقته الكبرية يف القوة األخالقية
اكوندا) .قام اكوندا باملفاوضات
ً
اليت أقنع نفسه أنها يمكن أن حترك جبل ادلولة العنرصية .ال يمكن أبدا حتليل
تلك اللحظة احلاسمة يف السياسة اخلارجية الزامبية واليت اكن هلا نفس ادلور يف ترسيع
نهاية الفصل العنرصي باستخدام أي نموذج أو مزيج من نماذج أليسون.

التشكيالت االستطرادية والسياسة اخلارجية
مع تطور نظرية العالقات ادلويلة منذ اعم  ،1918ظهرت مدارس فكرية متنافسة
لكن متداخلة .ورغم ذلك بقيت ادلولة يف ماكنها كعنرص مركزي فاعل ،مع
االختالف حول مدى كونها الفاعل الوحيد .أكدت املدارس اليت تركز ىلع اتلعددية
أهمية املنظمات ادلويلة ومجااعت املواطنني .أما املدارس ابلنيوية فأكدت ىلع أن
ادلولة تعتمد ىلع قوى أخرى ،مثل رأس املال والطبقية .ويف اآلونة األخرية ،استثمرت
ِّ
ما عرف باملدرسة اإلجنلزيية الواقعية ىلع أساس تارييخ حمدث ،حيث يُقدم تاريخ
ً
ً
ادلولة سياقا تلحليل قراراتها((( .أضافت مدرسة كوبنهاغن أشاكل استطرادية إىل
ُ
السياق اتلارييخ ،فكيف تبين ادلولة اخلطاب وكيف تبىن بدورها من خالل اخلطاب

((( Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations: The
Societal Approach (Cambridge: Polity, 2014).
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السائد اذلي هل تأثري كبري ىلع صياغة السياسة اخلارجية((( .وعليه ،فإن فكرة مدرسة
كوبنهاغن يه أنه يلزم وجود آيلة حكومية تقوم بالصياغة االستطرادية وتعزيزها -
اذلي يفوق جهاز السياسة اخلارجية وادلبلوماسية  -وتربط السياسة اخلارجية بشلك
أوثق بمخاوف ادلولة الرئيسية ،أي ال يمكن فصلها عن متطلبات السياسة ادلاخلية.
ً
وسوف نتناول الحقا يف هذا الكتاب رأي أوريل أبولوف يف القوى االستطرادية
بإرسائيل ،وكيف أدت إىل «أمننة» ادلولة وقواها وسياستها اخلارجية.

اتلأمل اخلتايم :الرشق األوسط كمزيف أو مناهض نلظام ادلولة
الوستفايلة
ال تزال دبلوماسية العالم تركز ىلع منطقتني؛ األوىل :ضم الرئيس الرويس بوتني
لشبه جزيرة القرم ونظرته اتلوسعية «اجلديدة» للسياسة اخلارجية لصالح دوتله اليت
ً
ًّ
نوويا ىلع نطاق واسع ،وسنقوم بتناول ذلك الحقا .أما اثلانية،
ما زالت مسلحة
فيه الرشق األوسط مع االضطراب انلاجم عن ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام
(داعش) ،وباإلدراك اجلديد بأن بعض اجلهات بدول املنطقة قد يكون هلا دور
أو ىلع األقل ترىض بقيام كبار موظفيها ومؤسساتها بدور مزدوج .كما يبث هرني
كسنجر يف أحدث كتبه (وربما آخرها) شكوكه عن كون اململكة العربية السعودية
ًّ
ً
ظاهريا يف انلظام الوستفايل ،ولكن تقوم ألسباب طائفية بدعم نرش ما يبدو
عضوا
كنظام ادلولة اإلسالمية((( .وسنتناول ذلك ً
أيضا يف نهاية الكتاب .ويعترب ذلك حتديًا
ً
ًّ
ً
كبريا يف صياغة السياسة اخلارجية
وتعقيدا
حقيقيا ألسس نظرية العالقات ادلويلة

((( Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998).
((( Henry A. Kissinger, World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course
of History (London: Allen Lane, 2014): 134-141.
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ٍّ
وادلبلوماسية .إنه حتد للنظرية ،حيث سىع صلح وستفايلا إىل علمنة انلظام ادلويل،
ً
لعالم متقلب ،خاصة أنه ال يتحول حنو
وهناك بعض األدوات املتطورة لوضع املفاهيم
ٍ
ً
وضعه املسييح السابق وإنما لإلسالم .فمنذ مئات السنني لم يشهد العالم صداما بني
العالم املسييح الغريب والعالم اإلساليم .كما يعترب حتديًا للسياسة واملمارسة؛ ألن القيم
ً
الطائفية ال تتناسب إطالقا مع أي من انلماذج اليت طرحها شخص مثل أليسون .إذا
وجد كينيدي ومستشاروه حبساباتهم احتمال حدوث حلظة من الوضوح العقالين
جترب االحتاد السوفيييت ىلع الرتاجع ً
نظرا إلدراك اتللكفة ،فليس هناك ما يضمن أن
اتلاكيلف املادية ستغلب ىلع القيم املرجوة من العناية اإلهلية.
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أقدام من حديد وطني :السياسة اخلارجية األمريكية
والربيطانية وادلبلوماسية من تغيري نظام إىل آخر
هناك نظرة تنبؤية مفضلة للكثري من الطوائف املسيحية حول نهاية العالم،
حيث يتم يف انلهاية تدمري انلظم ادلويلة البرشية عن طريق الصخرة السماوية اليت
تمأل األرض بعظمتها وقدسيتها ادلائمة .تتماىش هذه الرؤية ً
تماما مع رؤى داعش،
بينما تعترب النسخة املسيحية أوضح يف سفر دانيال ( ،)35-31 :2حيث حيلم امللك
ابلابيل بتمثال عظيم مصنوع من معادن خمتلفة ذي رأس من أثمن املعادن ،ثم
ً
تتدرج قيمة املعدن نزول من اجلذع حىت القدمني املصنوعتني من مزيج احلديد
مع الطني .وهناك عند خطوط الصدع بالقدمني تصطدم الصخرة السماوية ،وينهار
معها اتلاريخ الاكمل لإلمرباطوريات البرشية وانلظم العاملية .يفرس انليب دانيال حلم
امللك ،لكن الطوائف ذات انلبوءة السوداوية تبالغ يف وصف ذلك اتلفسري .فال يتفق
ً
واحدا يشري إىل أن الرأس اذلهيب هو
اجلميع ىلع هوية القدمني ،لكن هناك رأيًا
انلظام العاليم ابلابيل ،والصدر الفيض هو انلظام العاليم الفاريس ،والوسط الربونزي
هو انلظام العاليم ايلوناين ،واألرجل احلديدية هو انلظام الروماين .واملزيج الضعيف
اذلي تُصنع منه القدمني هو انلظام العاليم األجنلو-أمريكي .يمثل هذا ًّ
خطا
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
خاصا جدا إذ ال يُذكر نظام اعليم منغويل أو إساليم
وغربيا
ومسيحيا
تارخييا يهوديًّا
أو إمرباطورية صينية ،أو روسية أو عثمانية ،فهناك فرتة طويلة بني سقوط روما وظهور
ً
اإلمرباطورية الربيطانية ،كما أن هناك أشاكل خمتلفة لعالقات بريطانية بالواليات
ًّ
حايلا من احلاشية
املتحدة األمريكية ،حيث بدأت بالسيادة االستعمارية تلصبح
اتلابعة .وبالرغم من ذلك ،فإن صورة حتالف غري مستقر  -احلديد والطني  -تعكس
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حقيقة معارصة .وال يقترص ىلع داعش الرغبة يف أن تكون تلك الصخرة السماوية،
ً
فأحيانا يكون للصني وروسيا املنبعثة امليل تلكونا مثل هذه الصخرة .ربما يشعر
االحتاد األورويب  -وليس بريطانيا  -بالفعل أنه يشلك الطني اذلي يسىع إىل االرتباط
مع الواليات املتحدة.
ً
هناك العديد من األسباب اليت جعلت الواليات املتحدة تستغرق وقتًا طويل

ًّ
حايلا .فلم تسمح ثورتها اليت قامت اعم  1776بقيام نظام
تلصبح ىلع ما يه عليه
رئايس كما نعهده اآلن حىت اعم  ،1789ولم يتم حىت ذلك العام اتلصديق ىلع وثيقة
ًّ
ً
مقرتحا .وحىت اعم  ،1992ظل أحد تلك احلقوق
احلقوق أو بمعىن آخر  12من  39حقا
ً
معلقا ،واكن يتعلق بتعيني أعضاء الكونغرس كوسيلة تلحديد حجم جملس انلواب،
ً
كما أن اتلصويت اذلي يعترب اآلن ً
معمما ،حيث تم
رمزا لدليمقراطية لم يكن
استبعاد فئات خمتلفة من املواطنني من حق االنتخاب حىت الستينيات .وقد تمثلت
«ادليمقراطية» األصلية يف حق اتلصويت للك ذكر أبيض بالغ ،ولم تعمم  -حىت ضمن
هذه املجموعة  -حيث بقيت بعض الرشوط حول امللكية حىت اعم  ،1850وبقيت

بعض هذه املتطلبات حىت اعم  .1966أما السود ،فاكن عليهم االنتظار حىت اعم 1870
واحلرب األهلية اليت تلت ذلك ،والنساء حىت اعم  ،1920واألمريكان األصليون حىت
اعم  .1924ولم يتمكن ساكن العاصمة من اتلصويت يف االنتخابات الرئاسية حىت
ً
وبعيدا عن حق االنتخابُ ،حرم السياسيون السود من احلقوق السياسية
اعم .1961
الاكملة يف أجزاء كثرية من الواليات املتحدة ،إىل أن قامت حركة احلقوق املدنية
ً
أساسا للتفرقة يف ابلالد إىل ايلوم .كما رفضت
يف الستينيات ،وما زال العرق يشلك
محالت ماكريث املناهضة للشيوعية يف اخلمسينيات احلريات املدنية للعديد من
ابليض.
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وكما اكنت السياسة ادلاخلية بطيئة يف تطوير الصورة احلايلة للواليات املتحدة،
اكن اتلطور ىلع صعيد السياسة اخلارجية ً
أيضا بطيئًا .ىلع الرغم من إعالن استقالهلا،
بيق ىلع الواليات املتحدة انلاشئة أن تتغلب ىلع العقبات ادلبلوماسية اليت وضعتها
بريطانيا يف طريقها .فقد ترددت الكثري من القوى األوروبية يف االعرتاف بها .أما
ً
فرنسا فقد منحتها االعرتاف يف ً 1777
وأيضا ألن الضباط
نظرا لكراهيتها لربيطانيا
الفرنسيني مثل الفاييت خدموا إىل جانب القوات األمريكية املناهضة لالستعمار.
تبع ذلك حتالف عسكري رسيم اعم  .1778ولكن بأصداء ما قامت به امللكة
إلزيابيث األوىل اليت واجهت العداء ادلبلومايس والسيايس اهلائل من إسبانيا
الاكثويلكية واستقبلت السفري املغريب يف بالطها؛ اكنت املغرب يه ادلولة األوىل بعد
فرنسا يف منح االعرتاف اعم  .1778عرضت املغرب ىلع الواليات املتحدة االعرتاف
ً
ابزتازا ،فإذا سددت الواليات املتحدة
مقابل سعر حمدد ،مما جيعله يف واقع األمر
ً
للمغرب مبلغا معينًا ،ستعرتف بها املغرب ،وتتعهد بعدم مهامجة قراصنتها للسفن
األمريكية.
اكن من الشائع يف ذلك الوقت وجود عالقة بني دولة رسمية وأسطول قراصنة
ىلع استعداد بليع خدماته دلولة حاضنة .ىلع سبيل املثال استغل اإلمرباطور الصيين
كبار القراصنة كمرتزقة هلزيمة اهلونلديني يف فورموزا (تايوان ًّ
حايلا) ،وربما للحفاظ
ً
ىلع تابعية مملكة أوكيناوا للصني بدل من ايلابان .كما استغل أندرو جاكسون
نفس املساعدة العسكرية لقائد القراصنة جان الفيت يف ادلفاع عن نيو أوريلزن يف
اهلجمات الربيطانية املتكررة اعم .1812
إن الواليات املتحدة ظلت حىت نهاية القرن اثلامن عرش  -رغم حصوهلا ىلع
اعرتافات دبلوماسية بطيئة  -تدفع فدية أو تتفاوض عليها مع دول شمال إفريقيا
تلأمن أساطيل قراصنتها .ويف انلهاية حبلول اعم  ،1800تفاقمت األمور حني رفعت
حكومة طرابلس (يلبيا اآلن) السعر املطلوب .وكإجراء احرتازي ضد من عرفوا
25
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بـ«القراصنة الرببر» من اجلزائر واملغرب وطرابلس وتونس ،بدأت الواليات املتحدة
ببناء ست فرقاطات اعم  1794فيما يعترب والدة ابلحرية األمريكية .ثم قامت اعم
 1800حبصار طرابلس .حينها أعلنت طرابلس احلرب ضد الواليات املتحدة ،ثم
تبعتها املغرب اعم  .1802أرسلت الواليات املتحدة اعم  1803قوات إىل طرابلس يف أول
توغل عسكري من قبل الواليات املتحدة ىلع اجلانب اآلخر من املحيط األطليس،
ً
خططا تلغيري انلظام يف طرابلس وهبط جيش
ويف اعم  ،1805أجنزت الواليات املتحدة
من ابلحرية األمريكية واملرتزقة بالقرب من املدينة .ولكن تم جتنب تغيري انلظام
بفضل دبلوماسية اللحظة األخرية ،بينما بدأت مرحلة جديدة دخلت فيها القوات
واتلقنيات العسكرية األمريكية إىل العالم األوسع.
لكن هذا العالم األوسع اكن أغلبه كتلة ايلابسة األمريكية يف القرن اتلاسع
عرش ،حيث زاد احلجم اجلغرايف للواليات املتحدة إما باحلرب أو باالتفاقيات
االقتصادية مع ادلول األخرى – ً
اغبلا بأمريكا الالتينية  -ومن هنا ُو ِلت الصورة
ادلويلة ألمريكا املندفعة .وقد تعمدت وثيقة مونرو الصادرة اعم  1823حتذير القوى

األوروبية من السياسات اخلارجية اتلدخلية يف أمريكا الالتينية .وبهذا أصبحت
املنطقة يف انلطاق األمين وباتلايل يف جمال انلفوذ األمريكي .اكن أول قرن من
ادلبلوماسية األمريكية معين باتلوسع واتلعزيز اجلغرايف .ضاعفت صفقة لويزيانا
(مع فرنسا) اعم  1803حجم الواليات املتحدة (حدود لويزيانا اكنت خمتلفة وقتها)،
تنازلت إسبانيا عن فلوريدا اعم  ،1819ثم تم ضم تكساس اعم  ،1845واكن دور
امليليشيات األمريكية – مثل دييف كروك يف أالمو  -سمة من سمات االحتالل
واالستيالء .جاءت نهاية احلرب مع املكسيك اعم  1848بكايلفورنيا وأريزونا
ونيو مكسيكو إىل الواليات املتحدة .ثم تم رشاء أالساك من روسيا اعم  ،1867وضم
هاواي اعم  ،1898واكن للنرص يف احلرب مع إسبانيا اعم  1898تأثري كبري ىلع الفلبني
وبورتوريكو وكوبا .فخضع خليج جوانتانامو للوالية القضائية األمريكية اعم .1903
26
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لم ترتفع الواليات املتحدة عن استخدام امليليشيات غري الرسمية .فهناك من
سبق بالك ووتر .اشتهرت عملية اقتحام كوبا اعم  1898من قِبَل فرقة «راف رايدرز»
( )Rough Ridersاتلابعة ثليودور روزفلت يف األيام اليت سبقت رئاسته الواليات
املتحدة كرمز للبطولة والشجاعة ،مما رفع من شهرة روزفلت كرجل أفعال .من
اإلنصاف أن نقول بأن الواليات املتحدة استغرقت بعض الوقت لتستقر كدولة
وستفايلة ترايع حدود ممارساتها ضد ادلول الوستفايلة األخرى .قد يعتقد ابلعض أن
ً
اتلوسع يف الرقعة األمريكية قد انتىه يف القرن العرشين  -خاصة مع انتخاب وودرو
ويلسون املثايل والعقالين – ولكن هذا غري صحيح .فيف السنوات اليت سبقت اعم
 ،1918اكنت هناك قوات أمريكية يف نياكراغوا ومجهورية ادلومينياكن وهاييت .بذل
ً
ً
ضائعا للتدخل يف املكسيك اعم  .1913وقال مجلته الشهرية« :سأعلم
جهدا
ويلسون
(((
مجهوريات أمريكا اجلنوبية كيفية انتخاب رجال صاحلني»  .اكن الشعور باهليمنة
اإلقليمية واالحرتام اهلائل للقيم ادليمقراطية  -حىت مع فرضها بشلك غري ديمقرايط -
سمة من سمات احرتام الواليات املتحدة ذلاتها وللعالم اخلاريج .دخلت املثايلة
َ
والغرور العالقات ادلويلة األمريكية عندما َو َصف ويلسون إسهامه (اهلائل) بعد
ً
ً
«وأخريا بدأ العالم أن
احلرب العاملية األوىل ومفاوضات السالم اليت شارك بها قائل:
يعرف أمريكا كمنقذة» ،كما سنتناول يف الفصل األخري.
وقد أهلمت هذه املساهمة كما أرشنا يف الفصل السابق أساس العلم األاكدييم
للعالقات ادلويلة .لكن ويلسون قاد الواليات املتحدة ً
أيضا إىل احلرب العاملية
األوىل تلصبح نقطة اتلحول اليت هزمت يف انلهاية أملانيا .لقد نرشت صحيفة نيويورك
ً
تايمز يوم  3إبريل  1917عنوانا الفتًا «يدعو الرئيس إىل إعالن احلرب وقوات حبرية

((( Statement of 1913, see Paul Horgan, Great River: The Rio Grande in North American
History (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1984): 913.

27

تأمالت يف ادلبلوماسية

أقوى وجيش جديد من  500.000جندي وتعاون تام مع أعداء أملانيا» .اكنت مثايلته
مصحوبة بالسلطة ،وانعاكسها لم تكن فقط يف أمريكا الالتينية واحلرب األوروبية.
ومن السخرية أن مماريس السلطة رفضوا االعرتاف حبقوق ادلول انلاشئة املضطربة.
لقد اكنت الصني رغم ضخامتها اجلغرافية وإرثها اتلارييخ اهلائل تواجه صعوبة
ً
كبرية يف الظهور للعالم احلديث خاصة بسبب أهمية تراثه ،وقد شاركت القوات
األمريكية يف قمع انتفاضة املالكمني الصينيني يف أوائل القرن العرشين ،فاعرتفت
اعم  1917بموجب اتفاقية النسنغ إييش بمطابلة ايلابان بمصالح خاصة يف الصني ،فيما
ُ
ً
اعترب اعرتافا باحلقيقة اتلوسعية ايلابانية يف الصني وإسرتاتيجيتها انلامية للحكومات
املتعاملة معها .اكنت الواليات املتحدة يف السنوات اليت أعقبت ويلسون حتت رئاسة
ً
بشلك كبري يف
فرانكلني روزفلت أكرث تعاطفا مع الصني ،حيث توسعت ايلابان
ٍ
األرايض الصينية ،وارتكبت الكثري من اجلرائم الوحشية ،لكنها لم تشن ً
حربا ضد
ايلابان حىت هجوم القوات اجلوية ايلابانية ىلع ميناء بريل هاربور اعم  1941اذلي
ً
ً
ضخما من السفن احلربية األمريكية غري املسلحة .واكنت احلرب
أغرق عددا

العاملية اثلانية يه السبب يف أن حتول الواليات املتحدة بالفعل أوج جمدها وغرورها
السابق إىل حقيقة تلصبح بذلك قوة عظىم يف العالم.
أعلنت أملانيا وإيطايلا احلرب ىلع الواليات املتحدة عقب اهلجوم ىلع ميناء بريل
ً
ً
عضوا مشارك بكل قوته يف احلرب
هاربور ،وباتلايل أصبحت الواليات املتحدة
العاملية اثلانية .لكن حىت قبل ذلك ،أعلن روزفلت عن حرياته األربعة  -احلرية
من الرغبة واخلوف وحرية اتلعبري وادلين – وطرحها يف القمة األجنلو أمريكية
ُ
اليت أقيمت بالقرب من نيوفاوندالند ،حيث تم توقيع ميثاق األطليس اذلي اعترب
وثيقة احلريات واملثايلة وأصبح اهلدف املعياري خلوض احلرب .أصبحت الواليات
املتحدة العبًا قياديًّا يف تلك احلرب ،وتبوأت ماكنها كواحدة من القوى العظىم يف
مؤتمرات القمة لرؤساء احللفاء يف ادلار ابليضاء وموسكو والقاهرة وطهران وبريتون
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وودز ويالطا وبوتسدام اليت رسمت مسار احلرب ،وبالطبع طريقة اتلرصف يف العالم
ُ
وتقسيمه بعدها .اكن ملؤتمر سان فرانسيسكو اذلي أقيم بعد استسالم أملانيا بفرتة
وجزية دور يف إقامة منظمة األمم املتحدة وجملس األمن اتلابع هلا ،وباتلايل قدرتها
ىلع إجراء ادلبلوماسية بتناغم بينما حيتل أكرب جتمع لدلول األعضاء اجلمعية العامة.
واألهم من ذلك ،انتهت احلرب بتملك الواليات املتحدة األسلحة انلووية اليت
حصلت عليها واستخدمتها ضد ناجازايك وهريوشيما ،وتعترب منتىه القوة العسكرية
اليت يمكن دلولة أن تستخدمها يف السيع تلحقيق مصاحلها.
وباإلضافة إىل ذلك ،استخدمت الواليات املتحدة بعد احلرب من خالل خطة
مارشال قوتها االقتصادية إلاعدة بناء أوروبا الغربية .وقد اكن ذلك من أجل احلصول
ىلع حصن متطور ضد الشيوعية باعتبارها مصدر قلق ألوروبا ذاتها .لكنه أسفر ً
أيضا
عن اتلأثري اهلائل للواليات املتحدة ىلع اتلجارة عرب األطليس اليت أعقبتها ،وخلقت
األسواق للصنااعت األمريكية اليت نمت بشلك كبري خالل احلرب .وقد تضاعف
اإلنتاج الصنايع األمريكي نتيجة املنافسة ىلع إنتاج األسلحة واآلالت؛ مما أدى
للتقدم االقتصادي الرسيع .لم يمتد سخاء الواليات املتحدة األمريكية ليشمل إاعدة
بناء االحتاد السوفيييت اذلي لم يلق اتلقدير الاكيف عن تضحياته اهلائلة خالل احلرب
ًّ
العاملية اثلانية لفرتة طويلة جدا .لكن اكن عليه أن يدرك أن آيلة هائلة من املواجهة
اكنت تبىن ىلع أعتابه .اكن بدوره يناضل من أجل إاعدة ابلناء وحتقيق نوع من اتلاكفؤ
مع الواليات املتحدة فيما يتعلق باألسلحة انلووية ،فربما اكن من املمكن جتنب
احلرب ابلاردة اليت بدأت يف أعقاب احلرب العاملية اثلانية ،أو حىت احلد من حدتها
ً
يف حال حصول االحتاد السوفيييت ىلع نوع من الشمويلة .ولكن بدل من ذلك قدم
حصار االحتاد السوفيييت لربلني وجهود اإلاغثة اجلوية بالغرب اعم  1949-1948ملحة
َ َ َّ
عن مستقبل أصبحت فيه املواجهات بشأن الصواريخ انلووية يف كوبا حتمية .تشك
حلف انلاتو اعم  .1949ورساعن ما اشتدت احلرب ابلاردة ليس مبارشة ضد االحتاد
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السوفيييت ،وإنما ضد رشيكها الشيويع الصني وحلفائها .ثم نشب الرصاع يف كوريا
وفيتنام اليت لكفت الواليات املتحدة يف احلرب الربية أرواح العديد من الشباب اذلين
بلغوا السن القانونية من جيل ما بعد احلرب العاملية اثلانية.

اكنت أمريكا الالتينية ً
دائما ىلع القائمة الطويلة للمخاوف األمريكية العاملية؛
موقعا للتدخل ً
ً
تماما مثل الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث بدأت السياسة
إذ ظلت
اخلارجية األمريكية وجهودها حنو تغيري انلظام والطرق ادلبلوماسية .وكما ذكرنا من
ً
قبل ،فقد اكن غزو خليج اخلنازير بكوبا اعم  1961سابقا ألزمة الصواريخ الكوبية.
بقيت الواليات املتحدة ىلع أفاكرها اتلوسعية حىت غزت جرينادا اعم  1983تلغري نظام
احلكم بها بالرغم من أن حكومة موريس بيشوب اليسارية اتلابعة لدلولة الاكريبية
شلك من األشاكل موضع تهديد للواليات املتحدة.
الصغرية لم تكن بأي ٍ

القراصنة الرببر اجلدد بعد احلرب ابلاردة
مع زوال الشيوعية بعد اعم  - 1989بالرغم من اخلطاب الفلسيف «نلهاية اتلاريخ»
وانتصار الليربايلة ادليمقراطية  -أصبح للقوة العظىم الوحيدة بالعالم سياسة خارجية
وجهاز ختطيط عسكري موجه حنو العدو ،حيث لم يرق اتلواجد الفردي ىلع القمة
للواليات املتحدة بتقايلدها وممارساتها واستعدادها اتلنفيذي املتطور اذلي يتطلب
وجود تهديد أو منافس ،فقد اكن ىلع السياسة اخلارجية إىل حد ما إجياد اتلهديدات
أو رفع تلك اليت اختذت املرتبة اثلانية بعد االحتاد السوفيييت ،وإضفاء نفس انلوع
من الصفات اتلنظيمية عليها .كما تم تعزيز الردود «املخزونة» بالفعل يف غياب
ً
كثريا يف تأمل اتلهديدات غري اتلقليدية أو اليت
اتلهديدات املرجوة ،ولم يتم اتلفكري
ال يمكن اتلعامل معها باملخزون.
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ً
لم تنتظر الواليات املتحدة طويل لظهور العراق املخيب لآلمال وغزوها
ِّ
ً
تهديدا
للكويت ،وأعين هنا بكلمة «املخيب لآلمال» أن العراق لم يكن يُشك
ً
ُ
حمتمل للواليات املتحدة ،بل لم يكن من املحتمل أن تباع املوارد ابلرتويلة الكويتية
للكثريين ،حيث اكنت الواليات املتحدة ىلع أي حال قادرة ىلع اتلعامل مع موردين
آخرين بأقل قدر من اإلزاعج .لقد اكن ذلك بمثابة قضية حقيقية لدلفاع عن دولة
ُ
يف انلظام الوستفايل .وبالرغم من أن الكويت اكنت تعترب قطعة أثرية يف خطة تقسيم
الرشق األوسط اليت رسمها الربيطانيون والفرنسيون بعد احلرب العاملية األوىل ،ولن
يرض أن تصري ً
جزءا من العراق ،لكن أخل ذلك الغزو بتوازن القوى اإلقليمية؛ فلم
يعد كما اكن يف أغلب األوقات بني ادلول السنية والشيعية ،وإنما داخل ادلول السنية
نفسها .ولم تتقبل اململكة العربية السعودية توسع العراق من حيث األرض وادلخل
والقوة .واجلدير باذلكر هنا ،أن سوريا ،الرفيق األيديولويج للعراق ،لم تتقبل ذلك يه
ًّ
األخرى .لقد قاد حزب ابلعث العلماين كل من العراق وسوريا إىل العالم احلديث يف
فرتة ما بعد احلرب ،حيث اكن لدلوتلني خصائص مشرتكة مثل أهداف اتلنمية الوطنية
اليت اكنت تكنولوجية ال دينية ،وتميل يف إطار احلكم ادليكتاتوري حنو اتلنمية
احلديثة للمرأة .لكن سوريا اصطفت خلف اتلحالف الكبري اذلي اجتمع حتت قيادة
الواليات املتحدة لطرد العراق من الكويت .وهنا ،اكنت السياسات اخلارجية لدلول
بشلك ُم َّوحد:
العربية اإلقليمية مدركة
ٍ
 -1حقيقة أن كياناتها وحدودها كدول اكنت حديثة العهد ،وليست آمنة ً
تماما
ً
كما حدث مع سوريا وحربها مع إرسائيل مثل ،وباتلايل اكن هناك دافع
وستفايل حقييق.
 -2إن الواليات املتحدة األمريكية اآلن مهيمنة ىلع العالم ،ولكن حىت ادلولة
املهيمنة حتتاج حلفاء واضحني وراغبني .وقد تم الكشف عن هشاشة
اتلحالفات والرشااكت من خالل حالة العراق من  1980إىل  ،1988حيث
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شجعت الواليات املتحدة يف اثلمانينيات العراق ّ
وموتلها مع اململكة العربية
السعودية لشن حرب ىلع إيران اثلورية ،وبعد ذلك استغنت عن خدماتها.
وباتلايل قد تتحول ادلولة املهيمنة اجلديدة إذا تم جتاوز قواعد عملها اليت
تميل سلوك ادلولة ودبلوماسيتها يف نطاق وستفايل ،ىلع األقل يف تلك املناطق
اليت لم تقم فيها الواليات املتحدة بنرش تدخالت غري وستفايلة.

ً
وأخريا ،قد ينطوي األمر ىلع اعئد مادي حيث يمكن إاعدة إمداد اجليوش
-3
وحتديث املعدات نظري عملية مشرتكة باحلجم املتوقع يف الكويت.
ً
اغمضا ،ولكن اكن مجع مثل
ما زال شعور الواليات املتحدة حنو هذه االعتبارات

ًّ
ً
ً
كبريا .فقد اكنت املرة
دبلوماسيا
إجنازا
هذا اتلحالف املسلح املكثف ضد العراق
األوىل واألخرية اليت أدارت فيها الواليات املتحدة مثل هذا األمر ،حيث تضمنت
احلرب األخرية يف أفغانستان قوات انلاتو كحلفاء وغريهم ممن اكنوا ً
دائما يف املعسكر
الغريب .واكن السوريون وادلول العربية األخرى اغئبني بشلك واضح من حرب اخلليج
اثلانية اليت لم تشن من أجل ادلفاع عن دولة وستفايلة ،ولكن تغيري انلظام داخل

عضو معرتف به بانلظام الوستفايل ،وهو األمر اذلي صعب حىت ىلع قوة غربية عظىم
مثل فرنسا دعمه.
ماذا حدث من أجل هذا اتلحول من انضباط الواليات املتحدة الوستفايل يف عهد
جورج بوش األب يف حرب اخلليج األوىل اعم  1990حيث اكن أمره لقوات اتلحالف
ً
واضحا بعدم اتلقدم حنو بغداد واالنسحاب إىل الكويت املحررة إىل ما حدث يف حرب
اخلليج اثلانية اعم  2003بعد مرور أكرث من عقد بقليل ،حيث أرص جورج بوش االبن
ورئيس الوزراء الربيطاين توين بلري ىلع اتلقدم حنو بغداد وسط صدمة ورعب العالم؟
ً
اكن نهج توين بلري  -كما سنتناول الحقا  -أن يسىع تلحقيق رغبته يف أن يراه العالم
مع القوة املهيمنة ،مما يوازنموقف بريطانيا العاليم املتضائل ،لكن املزاج السائد يف
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الواليات املتحدة اذلي يدعم اتلدخل العسكري بشدة وخاصة ضد عدو «مؤكد» منذ
حرب اخلليج األوىل قد استفاد من حتول استطرادي ضخم داخل الواليات املتحدة.
ً
ًّ
حقيقيا نلهج مدرسة كوبنهاغن لألسس االستطرادية
تعترب الواليات املتحدة مثال
لصياغة السياسة اخلارجية .واكن ملحارضة صامويل هنتنجتون اعم  ،1992ومقاتله
بعنوان «الشئون اخلارجية» املبنية ىلع هذه املحارضة((( ،وكتابه اذلي صدر اعم 1996
ً
وح واستفزازي للجدل بالواليات
بناء ىلع املقال بعنوان رصاع احلضارات( ((1تأثري ُم ٍ
املتحدة .فالكتاب يتناول فكرة اتلقسيم اجلديد للعالم ،وأنه تقسيم عدايئ؛ فيتعني ىلع
السياسة اخلارجية األمريكية أن حتيم نفسها بطريقة فعالة ضد األصويلة اإلسالمية
املدولة ،وكذلك بالطبع حتيم نفسها من اجلدل اذلي تودل عنه .وظهر للواليات املتحدة
عدو عسكري جديد بعد اهلجوم ىلع بريج مركز اتلجارة العاليم بنيويورك يف سبتمرب
 ،2001إذ جاءت اهلجمات من دولة بعينها ،ويه أفغانستان رغم أن تنظيم القاعدة
ً
اذلي قام بتنفيذ اهلجوم اكن يف الوقت ذاته كيانا غري حكويم ،ويتعدى نطاق ادلولة
الواحدة .وقد شنت قوات الواليات املتحدة وحلف انلاتو ً
غزوا ىلع أفغانستان قبل
نهاية اعم  ،2001واستولت بسهولة ىلع العاصمة اكبول.
ثم توالت صياغة صورة شيطانية لألعداء اجلدد ،فطابلان كئيبة وقمعية ،والقاعدة
رشيرة وخمادعة ،وتسىع إىل اخلراب ادلويل ،أما العراق فرئيسها طاغية يسىع لإلبادة
اجلماعية بأسلحة ادلمار الشامل .فصار األعداء هم قراصنة الرببر يف األلفية اجلديدة
املبزتين اخلونة واملهددين ،وفوق لك ذلك شديدي االختالف .بقدر ما دخلت تلك
الصور يف اخلطاب العام ،حيث تعمد الرئيس جورج بوش االبن أن تكون ً
جزءا من

((( Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs 72, no. 3 (Summer
1993): 22-49.
(Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ((1
(New York, NY: Touchstone, 1996).
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خطابه الرسيم مع خالل اخلطاب اذلي ألقاه بعنوان «حمور الرش» ،ربما ً
أيضا ساهمت
يف تشكيل السياسة اخلارجية حىت لو بشلك مبديئ ،ولكنها لم تضف شيئًا تلطور هذه
السياسة .وهنا تكمن الصعوبة األساسية ملدرسة كوبنهاغن ،فما ىلع املحك هنا ليس
فكرة أن اخلطاب ال يشلك شيئًا ،وإنما ما يمكن أن تشلكه أنواع اخلطابات املختلفة.
ً
سوف نرى الحقا فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة جتاه الرشق األوسط
ً
بعيدا لك ابلعد عن املحافظة ىلع أمن املنطقة والعالم
بأن ما ساهم يف تشكيله يعد
أمجع.
ًّ
وقد لعبت الواليات املتحدة ً
حموريا يف الرشق األوسط بشلك دائم ،فلم
دورا
يعرتض وودرو ويلسون ىلع إعالن بلفور اذلي اقرتح تقسيم فلسطني إىل دولة
يهودية وأخرى فلسطينية ،لكن اعرتضت الواليات املتحدة ىلع اجلهود اإلجنلزيية
الفرنسية اإلرسائيلية املشرتكة لالستيالء ىلع قناة السويس اعم  1956بعد أن قامت
مرص بتأميمها ،وأجربت اجليوش الغازية ىلع االنسحاب .كما سىع هرني كسنجر
إلقامة توازن للقوى بني مرص وإرسائيل يف أعقاب األعمال العدائية من خالل

توفري املساعدات العسكرية الليربايلة للكيهما  -وإن اكنت إرسائيل تتلىق املزيد
ً
مما جعل توازن القوى يميل قليل لصاحلها .وقد ظلت إرسائيل ومرص لفرتة طويلة
أكرب املستفيدين من املساعدات العسكرية األمريكية ،ولكن حبلول اعم  2010اكن
ً
رصف هذه املساعدات لصالح العراق أول (بقيمة  6.5مليار دوالر) ،ثم أفغانستان
( 5.6مليار دوالر) ،وإرسائيل يف املركز اثلالث ( 2.75مليار دوالر) .ثم مرص (1.75
مليار دوالر).
وجاءت باكستان يف املركز اخلامس ( 1.6مليار دوالر) .اكن هذا حوايل ثلث
إمجايل مزيانية املساعدات اخلارجية أي ما يعادل  40مليار دوالر ،مما ال يضمن صمود
القوات املسلحة العراقية أمام داعش ،أو وقوف اجليش األفغاين يف وجه هجمات
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طابلان ،أو للقوات املسلحة ابلاكستانية اتلغلب ىلع نسختها اخلاصة من طابلان.
ولكنها ضمنت باتلأكيد أن إرسائيل تمتلك لك املزايا العسكرية يف الرصاع املستمر
ضد اتلطلعات الفلسطينية إلقامة دولة .ولكن لم يكن تمويل الوكالء اكفيًا ،فاكن
أحد األسئلة العويصة عن سياسة الواليات املتحدة اخلارجية يف ظل إدارة أوباما حول
مدى الرتاجع أو اتلقدم يف اتلدخل العسكري األمريكي املبارش يف ميادين ،مثل
أفغانستان والعراق وسوريا.

ادلبلوماسية واتلنني الصيين
وصف نابليون الصني بالعمالق انلائم اذلي ينبيغ أن حيذر العالم من إيقاظه.
نائما أو َّ
وقد ظل العالم لوقت طويل حياول إبقاء اتلنني ً
مقيَ ًدا ،حيث فرضت القوات
ً
ً
عهدا من املعاهدات غري
عهدا يطلق عليه الصينيون
الغربية وايلابان ىلع الصني
املتساوية واإلذالل .اكنت ايلابان ىلع وجه اخلصوص يه اليت احتلت منشوريا
ً
أجزاء أخرى من الصني يف فرتة
بالقوة ،ثم اجتاحت يف وقت الحق بقوة السالح
احلرب العاملية اثلانية ،والسنوات القليلة اليت سبقتها .لم تكن احلكومات واجليوش
الصينية املنقسمة قادرة ىلع الوقوف ضد القوات ايلابانية اليت حتركها اتلكنولوجيا
ّ
بأسلحتها احلديثة وقياداتها األمهر وقسوتها العسكرية .قدمت الواليات املتحدة
بعض املساعدة واملعونة إىل جيوش ماو الشيوعية ،ولكن اكنت الغابلية العظىم
من املساعدات األمريكية من نصيب القوات القومية لشيانغ اكي شيك .وعند
هزيمته اعم  1949أُ َ
جب ىلع الرتاجع إىل تايوان ،قامت أمريكا بنبذ انلظام الشيويع
ِ
ًّ
دبلوماسيا ،وحرمته من مقعده يف جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة اذلي منح
املنترص
للحكومة القومية الضعيفة بتايوان ،حيث اكنت تايوان نفسها حتت حراسة األسطول
السابع للواليات املتحدة .وبذلك أصبحت الواليات املتحدة والصني يف حالة مواجهة
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ًّ
دمويا حيث دعمت القوتان
دبلوماسية وعسكرية .وقد اختذت تلك املواجهة منحىن
كوريا الشمايلة واجلنوبية يف حرب أوائل اخلمسينيات من القرن املايض بقواتهما
املسلحة ودون أي مقابل مادي.
لم يكن هرني كسنجر وريتشارد نيكسون حريصني ىلع اخلروج من حرب
فيتنام فحسب ،بل ً
أيضا ىلع اخلروج منها دون أي رضر يف احلرب ابلاردة ضد االحتاد
السوفيييت ،حيث يمكن اعتبار لك هزيمة إهانة؛ ذللك تقربا إىل الصني اعم -1971
 ،1972مما دعم الصني يف رصاعها مع االحتاد السوفيييت اذلي قاد احلليفني الشيوعيني
ً
شعورا بالسلوك املنظم
السابقني إىل منافسة أيديولوجية وسياسية مريرة ،وأعطى
ً
واملحسوب يف آسيا بدل من الرتاجع غري املدروس عن حرب قصفت فيه الواليات
املتحدة فيتنام الشمايلة بقوة جوية هائلة ،ومع ذلك لم تتمكن من هزم إرادتها
ملهامجة اجلنوب وتوحيد ابلالد.
ىلع الرغم من أن حرب فيتنام لم تنحرص إال بمناورات وأعمال عسكرية ضخمة،
ِّ
فقد اكن اتلقارب مع الصني بطريقة ما يُمثل ادلبلوماسية األمريكية يف صورتها
ً
تطورا ،حيث ال تمليها القيم أو األيديولوجية ،وال تستند إىل القوة العسكرية
األكرث
ً
ً
أو الرشاء االقتصادي جتاه الصني .لقد اكن حتالفا مالئما تمكن برضبة واحدة من
إضافة الضغوط ىلع االحتاد السوفيييت اذلي أصبح اآلن يتصارع مع الصني اليت لم
تعد قلقة من تهديد الواليات املتحدة ،وضمان استقرار املشهد اآلسيوي حيث تشعر
الصني باألمان بعد زوال العزلة ادلبلوماسية؛ وعليه ستترصف بطريقة أكرث مسئويلة.
هكذا حسبها كسنجر وقد اكن ذلك بالفعل .كما أدرج الصني اليت استعادت ً
أخيا
مقعدها يف جملس األمن ضمن تضافر القوى العاملية الكربى ،حيث ستضطر حىت
ً
ىلع مستوى ادلول الكربى لالنصياع بلعض اتفاقيات وستفايلا بدل من االستمرار
يف اخلصومة.
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وبالرغم من قدرة الواليات املتحدة ىلع اتلعامل بشلك جيد يف مثل هذه احلالة -
ومن اجلدير باذلكر أن الصينيني قد ردوا ىلع ريق كسنجر بمثله  -ال يمكننا قول
ً
دائما عن السياسة اخلارجية وادلبلوماسية األمريكية يف الرشق األوسط،
ذلك
خاصة حيث تعىن بقتال اجلهات الفاعلة غري احلكومية ،وسنتتبع ذلك يف الفصول
القادمة .أما يف الوقت الراهن ،فتستحق العالقة بني بريطانيا والواليات املتحدة بعض
اتلعليقات.

القوة اليت تسىع لالنقياد
مع بداية احلرب ابلاردة ،ساعدت بريطانيا الواليات املتحدة واحللفاء الغربيني
اآلخرين ىلع إدارة احلصار السوفيييت لربلني الغربية من خالل نقل اإلمدادات
احليوية إىل الساكن اعم  .1949-1948كما حاربت إىل جانب الواليات املتحدة يف
احلرب الكورية من  1950إىل  .1953ولكن لم تكن اجلهود الربيطانية األخرى –
ً
بعيدا عن رشاكتها مع الواليات املتحدة ً -
دائما عظيمة أو ناجحة ،فقد اتسمت
إقامة دولة إرسائيل  -بتفويض بريطاين حىت االستقالل  - 1948-1945بالعنف
واإلرهاب وشاكوى األمم املتحدة بعدم تعاون بريطانيا يف الفرتة االنتقايلة .اكنت
حالة الطوارئ املاليوية  1960-1948بتورط القوات الربيطانية يف حرب األداغل ضد
املتمردين الشيوعيني «ناجحة» ،ولكنها أدت إىل اتهامها بالوحشية املفرطة .واألهم
ً
من ذلك ،كما ذكر سابقا ،أدى اتلدخل يف السويس اعم  1956والعقاب من الواليات
املتحدة إىل االنسحاب الرسيع لربيطانيا .وقد أدى لك ذلك إىل الفرتة من  1964إىل
 1968واالنسحاب الربيطاين من مالزييا وسنغافورة ،فيما أطلق عليه وقف انعاكس
السلطة ادلويلة «رشق السويس» .أصبحت بريطانيا من دول شمال األطليس اليت
يزداد اهتمامها بأوروبا وكيفية إدارة عالقة غري متاكفئة مع الواليات املتحدة األقوى.
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حرض الربيطانيون الواليات املتحدة من خالل واكلة االستخبارات املركزية ىلع
املشاركة يف إسقاط احلكومة اإليرانية من أجل مصاحلها انلفطية اعم  ،1953لكن
خبالف ذلك ،وباستثناء قناة السويس ،لم تقم بتدخالت سياسية خارجية مهمة غري
نزااعت مصايد األسماك مع أيسلندا (حروب القد) حىت اعم  1979عندما تم اتلفاوض
ً
أخريا بعد سنوات من الرتدد واالهزتاز ،واعم  1982عندما
ىلع استقالل زيمبابوي
اندلعت احلرب مع األرجنتني ىلع جزر فوكالند .ىلع الرغم من الرتحيب بتلك احلرب
ً
ًّ
ً
عظيما فقد اكنت قريبة املدى .لو انفجرت
عسكريا
انتصارا
يف بريطانيا باعتباره
املزيد من صواريخ إكسوست فرنسية الصنع من اجلانب األرجنتيين عندما رضبت
ٌ
أهدافها ،لغرق ما يكيف من األسطول الربيطاين وهو ٌ
ثمن باهظ ،مما أجرب بريطانيا ىلع
االنسحاب .وىلع صعيد آخر ،اتسمت ثمانينيات القرن املايض بممانعة بريطانيا ىلع
االنضمام إىل محلة العقوبات ضد الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا ،واملشاجرات
مع يلبيا ،وخاصة عندما انفجرت رحلة بان آم فوق إسكتلندا اعم  1988وأشارت
إىلها أصابع الشك .لكن لم حيدث أي تدخل عسكري من اجلانب الربيطاين خارج
أيرنلدا الشمايلة  -ضد تمرد اجليش اجلمهوري األيرنلدي  -حىت التسعينيات عندما
تم استداعء بريطانيا فجأة كجزء من اجلهود متعددة األطراف للعب أدوار عدائية
مسلحة لتشن حرب اخلليج األوىل كجزء من اتلحالف ضد العراق اعم  ،1991وجزء
من محلة قصف انلاتو ىلع كوسوفو وبلجراد يف احلرب ايلوغوسالفية اعم .1999
اشرتكت بريطانيا يف اتلدخل العسكري يف أفغانستان اعم  2001بعد  11سبتمرب،
لكن جمهودها العسكري املنفرد الوحيد يف هذه الفرتة اكن ادلفاع عن فريتاون
يف سريايلون ضد هجوم املتمردين اعم  ،2000مما أدى هلزيمة قوات اتلمرد .اكنت لك
تدخالتها األخرى عمليات مشرتكة حتمل مجيعها بصمة القيادة األمريكية خاصة
يف حرب اخلليج اثلانية عندما حتالفت بريطانيا بقوة مع الغزو اذلي قادته الواليات
ً
واضحا يف
املتحدة ىلع العراق اعم  ،2003حيث شارك  46000جندي بريطاين .جاء
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ً
رد الفعل الشعيب ضد مثل هذه املشاركة وخسائرها  -خاصة عندما اتضح أنه من
املحتمل بعد لك هذا أن يكون العراق خايلًا من «أسلحة ادلمار الشامل» القادرة ىلع
الوصول إىل الشواطئ الغربية  -إن املشاركة يف احلمالت الالحقة ىلع يلبيا والعراق
وسوريا ستكون فقط بالطائرات احلربية .وبالفعل امتنعت مجيع القوى الغربية
املشاركة عن االخنراط يف القتال الربي.
لكن الرسعة اليت اختار بها رئيس الوزراء الربيطاين توين بلري االحنياز جلانب
الرئيس األمريكي جورج بوش االبن فيما يتعلق بقضية العراق حتمل بعض
ً
اتلعليقات ،فلم تكن اندفاعية أو يائسة ،وإنما يف حقيقة األمر ترصف بلري وفقا
لتشخيص ترششل بعد احلرب بأن بريطانيا قد واجهت ثالث دوائر متحدة املركز
حددت مستقبلها :اتلقرب من الواليات املتحدة ،واتلقرب من أوروبا ،واتلقرب من
الكومنولث .لقد فهم ترششل أن اململكة املتحدة الضعيفة ليس دليها خيار حقييق
سوى االلزتام بتحالف عرب األطليس مع الواليات املتحدة .واكنت الواليات املتحدة
يف الوقت ذاته تبين أوروبا جديدة بتمويل إاعدة اتلطوير ىلع نطاق واسع .واحلقيقة لم
يكن هناك ثالث دوائر ًّ
فعليا ،لكنها اكنت دوائر متحدة املركز .فطريقة اتلعامل مع

اتلداخالت ومقدار اتلداخل املسموح به يف أي حلظة اكن األساس ،فحني بدا أن
ً
بلري يتحرك بتهور اكن ذلك استعداده للتحرك فقط مع الواليات املتحدة متجاهل
ىلع سبيل املثال خماوف فرنسا كرشيك أورويب أسايس .ومع ذلك ،قد يبدو الزتام
بلري بفكرة أن جناح أي عملية لعكس القوة يف السياسة ادلويلة من جانب إجنلرتا
ًّ
عقالنيا لإلماكنات اليت
مرهون بتعاونه مع الواليات املتحدة مهينًا أو ربما حسابًا
قد يتيحها ذلك اتلعاون .أيًّا اكن الوضع فقد اعتربت إجنلرتا «عالقتها اخلاصة» مع
ً
مفتاحا ملستقبلها يف العالم إذ اكنت مع دولة أقوى بشلك واضح.
الواليات املتحدة
ً
ولكن اتلحالف مع قوة يعين أيضا االلزتام بمصاحلها ،أو ىلع األقل اإلعالن عن
وجود مصالح مشرتكة ،وهذا ما فعلته إجنلرتا بشأن قضية العراق.
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اكنت تداعيات عدم االحنياز الرسيع للواليات املتحدة يف شأن غزو العراق كفيلة
بأن جتعل أي الزتام بريطاين مستقبيل ملثل هذا انلوع من عكس القوة األمريكية
ٍّ
غري حمتمل .واكن ىلع إجنلرتا العمل مع لك من الواليات املتحدة واالحتاد األورويب
بشأن اتلوسع الرويس يف أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم .كما اكن عليها أن تتفاوض
مع أوروبا حول الرشاكة اتلجارية واالستثمارية العابرة لألطليس مع الواليات
املتحدة .واكن عليها أن حتذر عندما أعلنت الصني عن استثمارات ضخمة يف إجنلرتا -
ً
ترابطا بينهما ،فلم يعد هناك ما يشبه
وأضخم يف أوروبا  -ولكن من الواضح أنها ترى
سياسة خارجية مستقلة ،حيث تسىع اآلن وزارة اخلارجية حمط الفخر اكلرولز رويس
ً
وبراعتها ادلبلوماسية إىل اتلخلص من انلفوذ بدل من السيع وراء السلطة.

تأمالت
األوىل

ٍّ
كما سرنى يف الفصول اتلايلة ،هناك حتد لفكرة كون الواليات املتحدة القوة
الوحيدة املهيمنة والقوة العظىم الوحيدة حىت عندما تتعاون بصرب وتساهل مع
اململكة املتحدة وتسمح هلا باالعتقاد أن عالقتهما خاصة .ربما حان الوقت ألن تسىع
الواليات املتحدة للحصول ىلع عضوية تعددية حقيقية ،حيث لن تصبح بها القائد أو
ًّ
تلقائيا .مع بداية نهضة روسيا ونمو الصني تلصبح أقوى قوة اقتصادية
العضو األقوى
يف العالم ،حيث تضم جمموعة من املؤسسات اتلجارية واملايلة يف مجيع أحناء العالم –
سنتناول لكيهما يف فصول الحقة  -ربما تكون الواليات املتحدة قد تأخرت يف سعيها
اخلاص وراء أنظمة جتارية واستثمارية اعبرة لألطليس أو اهلادي .وقد حصلت الصني
ىلع املساحة وشعور باألمن مكنها من انلمو بسبب اتلقارب مع الواليات املتحدة اذلي
قاده كسنجر من بني أمور أخرى .ولكنها فاجأت الكثريين برسعة نموها.
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اثلانية
لقد عملت اململكة املتحدة بمنتىه الوضوح بقيادة رئيس وزرائها بلري بكد
إلثبات وجود عالقة خاصة مع الواليات املتحدة من خالل دعمها الشديد ملبادرات
السياسة اخلارجية األمريكية املثرية للجدل ،مثل غزو العراق .وهناك حمراكن
أساسيان هلذا األمر:

ً
تصميما – يصل إىل حد االستماتة  -ألن تظهر بأنها قادرة ىلع فرض
األول :اكن
السلطة كدولة حىت لو اكن حتت قيادة دولة أخرى أقوى.
واثلاين :هو اخليال الربيطاين اتلارييخ ملصاحلها ادلويلة اليت يتطلب احلفاظ عليها
عكس قوتها كدولة بقدر املستطاع .واستند هذا اخليال إىل ذكرى ملصاحلها كما بدت
قبل االنسحاب من رشق السويس واجتياح قناة السويس نفسها اعم  ،1956وعليه
فإن املدرسة اإلجنلزيية للعالقات ادلويلة حتظى بقدر كبري من املصداقية حىت إن
ًّ
تارخييا ،مما يؤثر ىلع صياغة السياسة اخلارجية
الرؤية ادلويلة مشلكة ،وربما اعزمة
واملمارسات ادلبلوماسية ،حىت وإن بدا الوضع املرتتب ىلع ذلك غري معقول.
وقد استوعبت الواليات املتحدة هذا الغرور الربيطاين ،ولكن يف حلم امللك
ابلابيل ،رضبت الصخرة السماوية أقدام اتلمثال؛ ألنها اكنت مصنوعة من مواد ال
ترتبط ىلع أساس سليم .فالسلطة تزيد ثم ترتاجع وتنهار.
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صعود وسقوط أوروبا :الوحدة واتلحدي
اكنت فكرة أوروبا عظيمة ،ولكنها اكنت ً
أيضا تدرجيية .فقد تشاركت مرشوع
إاعدة ابلناء بعد احلرب العاملية اثلانية ،واكنت خطة مارشال األمريكية ذات أهمية
قصوى ،ولكن اكن هناك الشعور ً
أيضا أن ىلع أوروبا القيام بيشء تنظييم نلفسها
بشلك موحد .ومن هنا بدأت فكرة الوحدة كهدف شامل يف اتلطور .ولكن اخلطوات
ٍ
األوىل اكنت حمددة للغاية ،فبدأت بتشكيل االحتاد األورويب للفحم والصلب اعم
 ،1951حيث بدا أن الوحدة واتلعاون يف هذا القطاع رضوريان إلاعدة تطوير أوروبا
ًّ
صناعيا ،ولكن املنظرين بدأوا يف قراءة مثل هذه اخلطوات من «اتلعاون الوظييف»
كرشوط مسبقة تلعاون أوسع وأنظمة تعاون رسمية.
منذ ابلداية اكن هناك ثالثية الطرق اتلنظيميةً :
بدءا من املواءمة ،ثم اتلعاون
ً
وصول إىل نظام اتلنسيق .وقد وصلت أوروبا اآلن للمرحلة األخرية ،وهذا ما تسبب يف
حدوث فزع جسيم بني العديد من ادلول األعضاء اليت ترى أن ابلريوقراطية واألطر
اتلنظيمية لربوكسل قد تدخلت يف السيادة الوطنية بمعناها الوستفايل القديم ،حيث
اكن هلا مسئولون مستقلون يعملون يف ظل دساتري وقوانني مستقلة ختدم ادلساتري
والقوانني السيادية .اكن هذا جوهر انلقاش يف اململكة املتحدة ،حيث قامت باستفتاء
اعم  2016بشأن استمرار العضوية يف االحتاد األورويب ،فإىل أي مدى تضاءلت السيادة
بسبب آيلة اتلنسيق يف بروكسل اليت ال تعترب مسئولة أمام مجهور انلاخبني يف اململكة
املتحدة أو غريها.
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ولم تصمم ثالثية املواءمة واتلعاون واتلنسيق باعتبارها عملية تقدمية .اكنت
ببساطة وسيلة تلحليل أنواع املنظمات احلكومية ادلويلة .ترتبط املواءمة باملبادئ
املشرتكة ،بما يف ذلك مبادئ اتلخطيط والسلوك االقتصادي يف حالة منظمة اتلعاون
االقتصادي واتلنمية .ويتعلق اتلعاون بموافقة ادلول ىلع إقامة مرشوع أو جمموعة
من املرشواعت املشرتكة ،لكن تبىق لدلول حرية االختيار حىت إن اكن دليها أمانة
مشرتكة تللك املرشواعت .أما اتلنسيق ،فهو إىل حد كبري من اختصاص هيئة فوق
دويلة حتافظ ىلع اتباع ادلول املشاركة اتفاقيات املعاهدات اليت تتمتع بمركز وقوة
القانون.
أثر اتلوتر يف نمو االحتاد األورويب  -ما بني خطوات اتلعاون شديد الوظيفية اذلي
توسع من قطاع الفحم والصلب ليشمل املزيد من املجاالت ويركز ً
دائما ىلع الوظائف
الفنية ،والرؤية العظيمة لرجال ادلولة مثل جان مونيه املسئول الفعيل عن قطاع
الفحم والصلب اذلي وصل برسعة مذهلة ملنصب نائب األمني العام لعصبة األمم
ً
وأخريا احتاد أورويب سيايس
يف سن  31ذي اتلصور نلظام اقتصادي أورويب جديد،

جديد  -ىلع نمو االحتاد أثناء مروره بمراحل املعاهدات حيث يتم اعتماد أحاكم لك
معاهدة يف القوانني الوطنية.
لقد أسفرت معاهدة روما اعم  1957عما أطلق عليه وقتها السوق األوروبية
ًّ
سياسيا حبتًا وقتها.
املشرتكة ،مما يمكنا من القول بأن الغرض من اتلأسيس لم يكن
فبحلول معاهدة ماسرتخيت اعم  ،1993اكن لالحتاد األورويب مهمة اقتصادية ونية
ً
سياسية واضحة ،فسحبت أوروبا عددا من السلطات السيادية من أعضائها من أجل
حتقيق تشابه إداري اعم ووظييف يف املعايري واإلجراءات جلميع األعضاء .وقد تفاوضت
دولة عضوة مثل اململكة املتحدة ىلع «إلغاء» بعض هذه القواسم املشرتكة ،ولكن
بالنسبة ملعظم ادلول يف االحتاد األورويب تعد تلك املعايري واإلجراءات األوروبية
املشرتكة ،إما هدف أو حقيقة بالفعل.
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هناك جانبان معينان من املرشوع األورويب جديران باذلكر ،أوهلما :القلق الواضح
بلعض األعضاء مثل ايلونان فيما يتعلق بالسياسة االقتصادية واملايلة ،واآلخر القلق
الشديد من جماورة روسيا ،ويه سياسة أمنية أوروبية مشرتكة ليس دليها خيار سوى
تفعيلها من خالل حلف انلاتو.

ابلنك

ُ
لزم عضوية االحتاد األورويب ادلولة باالنضمام إىل ابلنك األورويب أو منطقة
ال ت ِ
ايلورو .ومع ذلك ،انضمت  19دولة من أصل  28دولة إىل منطقة ايلورو اليت أقيمت
اعم  1999بعد إنشاء ابلنك األورويب اعم  1998إلدارة ايلورو والعمل كمزود للسيولة
يف ظل رشوط وأنظمة مايلة متفق عليها .تكمن املشلكة يف وجود عملة مشرتكة دون
سياسة مايلة مشرتكة ،لكن احلصول ىلع السيولة خلق منطقة مايلة حتت اإلدارة
األوروبية إما يمليها ابلنك نفسه أو القادة األوروبيون اذلين يعملون من خالل ابلنك
ً
واغبلا باتلنسيق مع واكالت اإلقراض األخرى مثل صندوق انلقد ادلويل (.)IMF

ً
جزءا من منطقة ايلورو  -ولكن تم حتديد ديونها
حىت ادلول اليت لم تكن
وعالقاتها اتلجارية بايلورو  -وجدت ظروفها وتوقعاتها االقتصادية الوطنية متأثرة
للغاية ،إن لم تكن حمددة بقيمة ايلورو وقرارات السياسة العامة للبنك .كما أن
حجم احتيايط ايلورو وقدرته جعل العملة وابلنك ً
أمرا يستحيل جتنبه ،حيث يعترب
ً
ًّ
دويلا أكرث من ادلوالر
ايلورو ثاين أكرب عملة احتياطية يف العالم ،ويعترب متداول
األمريكي.
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وذللك تأثرت مجيع ادلول األوروبية تقريبًا بطريقة أو بأخرى إثر األزمة املايلة
ايلونانية اليت بلغت ذروتها اعم  .2015وبلغ إمجايل األموال املخصصة من ابلنك
األورويب وصندوق انلقد ادلويل إلنقاذ ايلونان  110مليار يورو ،وهو مبلغ ضخم يلبىق
ً
معلقا حىت بإمجايل سيولة واحتيايط ادلول األوروبية اليت ال يزال أغلبها يتعاىف من
األزمة املرصفية لعام .2008
وجد ايلونانيون أنفسهم دون أي سيادة مايلة ،حيث اكن من رشوط خطة اإلنقاذ
ً
تقشفا ال يمكن ألي حكومة مستقلة – مسئولة أمام انلاخبني والرأي العام  -أن
ً
فريدا ،فقليل من ادلول األوروبية قد تيسء إدارة
تفرضه بنفسها .اكن الوضع ايلوناين
اقتصادها إىل هذا احلد ،وتتطلب مساعدتها الكثري من املليارات .ورغم ذلك اكن
ً
معربا عن واقع أورويب أسايس .وبرغم املقاومة والطعن يف االحتاد السيايس،
الوضع
ً
ينظر إىل اقتصاد أوروبا ككتلة واحدة ولكنها ليست متحدة تماما بعد ،حيث ال تزال
األجزاء املستقلة مثل االقتصاد اإلجنلزيي واألملاين تتمتع بسلطة نافذة ،ولكن ال تزال
ادلول األوروبية تتمتع باملزيد من انلفوذ والقيادة االقتصادية ادلويلة متحدة.

األمان
تعاين أوروبا من تهديدات أمنية خارجية قريبة وبعيدة وتهديدات داخلية .فقد
نشبت حرب بني دوتلني من األعضاء احلايلني ودولة راغبة يف االنضمام بني اعيم
 1991و 1998فيما عرف باحلروب ايلوغوسالفية ،حيث حاربت سلوفينيا وكرواتيا
ضد رصبيا .كما جيري «إدارة» قضية كوسوفو اليت حصلت ىلع استقالهلا بعد رصاع
مرير مع رصبيا اعم  2008واليت ال تزال قائمة بال حل ً
تماما كقضية مستقبل ابلوسنة
املقسمة بشلك مرير بإدارتها املحارصة من قبل رصبيا ،واليت اكنت موقع احلصار
ً
شبيها باالعتداء ىلع املدن يف العصور
الرهيب لرساييفو اذلي يعترب يف أسوأ حاالته
الوسطى باخلنق واذلبح.
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هناك سياسة خارجية وأمنية مشرتكة لالحتاد األورويب ودليه جملس للشئون
ً
اخلارجية ،وممثل سام ىلع درجة وزارية يعمل متحدثا باسم السياسة اخلارجية
األوروبية املشرتكة .كما يوجد سياسة أمنية ودفاعية مشرتكة كجزء من اجلهاز العام
منذ  .1999ولكنها تتمتع بقدرات عسكرية حمدودة للغاية ،حيث ال تتعدى اآليلات
األمنية لالحتاد األورويب بصورة أساسية أشاكل حفظ السالم .أما فيما يتعلق بالسلطة
العسكرية الفعلية ،يعتمد االحتاد األورويب ىلع ارتباطه الوثيق حبلف انلاتو .وقد
وصفت العالقة بني املنظمتني بأنها «قابلة لالنفصال ولكنها غري منفصلة»( ،((1وأن
اتلصديق ىلع معاهدة لشبونة اعم  2007قد أدى ًّ
فعليا إىل دمج جهاز األمناألورويب مع
حلف انلاتو .وقد شاركت قوات انلاتو يف نهايات احلروب ايلوغوسالفية ضد كوسوفو.
ًّ
حايلا ىلع الطاحمني يف عضوية االحتاد األورويب  -ومجيعهم اآلن من املنطقة
ويتعني
املعزولة يف أوروبا الرشقية القديمة ودول حلف وارسو  -بموجب برنامج الرشاكة
الرشقية يف حال توقيع اتفاقية رشاكة مع االحتاد األورويب االختيار بشلك واضح بني
احلفاظ ىلع عالقة وطيدة مع روسيا أو االنضمام لالحتاد األورويب .وال جيوز ألي دولة
املوازنة بني األمرين .وال يعين هذا فقط االنضمام لالحتاد األورويب ،وإنما ً
أيضا يعين
ً
ً
ً
تهديدا كتعبئة
ارتباطا بانلاتو .ومن انلاحية الروسية يعترب هذا
تعاونا إن لم يكن
لكتلة معارضة.
كما تمتلك أوروبا سياسة مناهضة لإلرهاب ،فدليها قائمة باتلنظيمات اإلرهابية
املعلنة ولكنها ليست دقيقة .ىلع سبيل املثال حزب العمال الكردستاين أحد
اتلنظيمات املدرجة بالقائمة ،وهو يف الواقع حليف عسكري حللف انلاتو يف احلرب
ً
تهديدا
ضد داعش .ويعترب وجوده ىلع القائمة إىل حد كبري ترضية لرتكيا اليت ترى
( ((1تشلكت من قمة االحتاد األورويب يف ديسمرب  1999يف هلسنيك ،انظر:

Nora Bensahel, “Separable but Not Separate Forces: NATO’s Development of the
Combined Joint Task Force”, European Security 8, no. 2 (1999): 52-72.
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ًّ
إرهابيا يف مسايع حزب العمال الكردستاين الستقالل كردستان ،أو حىت احلصول ىلع
احلكم اذلايت .فلطاملا سعت تركيا تلوطيد عالقتها مع االحتاد األورويب ،إن لم يكن
للعضوية بانلهاية.
ال يعين وجود تلك القائمة االستفادة منها بالرضورة ،حيث يفرتض وجود مثل
تلك القائمة بسذاجة أن اإلرهاب يميض عرب تنظيمات رسمية ،يف حني أن اجلمااعت
اليت تعمل عرب خاليا رسية منفصلة أمر خمتلف ً
تماما .فباتلأكيد لم جينب تتبع تلك
اخلاليا أو حىت العلم بها هزيمة واكالت األمن الضعيفة يف بلجياك قبل اهلجمات ىلع
بروكسل اعم  ،2016كما سبق أن فشلت يف حتذير فرنسا أن اخلاليا نفسها ستهاجم
باريس اعم  .2015فلم تكن القاعدة ىلع القائمة بلعض الوقت .وال شك أن «داعش»
و«اجلمااعت اإلرهابية» األخرى تسخر من املسايع األوروبية ابلريوقراطية ملاكفحة
اإلرهاب.
وتكمن أهمية الوحدة األوروبية يف جمال املساعدة اإلنسانية ،حيث خيصص
مكتب املساعدات اإلنسانية للمفوضية األوروبية حوايل مليار يورو من املساعدات

السنوية الطارئة إىل جانب املساهمات الفردية لدلول األعضاء ،مما يمكن أقىص
احتيايط للطوارئ اإلنسانية املشرتكة.

روسيا
سارعت روسيا  -بعد هجمات احلادي عرش من سبتمرب  -بدعم الواليات املتحدة
ًّ
حقيقيا ضد اإلرهاب ،وحماولة لكسب الود
يف حربها ضد اإلرهاب ،واكن ذلك تضامنًا
من أجل توطيد عالقة خاصة مع القوة الرائدة داخل حلف انلاتو .ولكن الواليات
املتحدة تعمدت اتلنصل ً
تماما من اللفتة الروسية ،فقامت يف  2001باالنسحاب من
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معاهدة الصواريخ املضادة للباليستية لعام  ،1972واختارت امليض يف توسع انلاتو حىت
حدود روسيا يف  .2002ثم هدأت العالقات بني الواليات املتحدة /حلف انلاتو وروسيا
منذ اعم  2003عندما رفضت روسيا دعم غزو العراق.
وقد أوضح الرئيس بوتني موقفه يف خطاب تارييخ ألقاه بميونيخ يف فرباير
 ،((1( 2007حيث انتقد رغبة الواليات املتحدة يف احتاكر اهليمنة ىلع الشئون العاملية
و«استخدام القوة املفرط يف العالقات ادلويلة اذلي يكاد يكون غري حمكوم» واذلي
أسفر عن عكس مقصده ،حيث «ال يشعر أحد باألمان!» ال يشعر أحد أنه يمكن
ضمان احلماية بموجب القانون ادلويل .وعليه ،فقد يتمكن املوقف األمريكي فقط
من حتفزي سباق مسلح جديد .وداع بوتني إىل إقامة «نظام اعليم اعدل وديمقرايط
يضمن األمن واالزدهار ليس لقلة خمتارة فحسب ،بل للجميع» .باختصار ،اكن
ً
احتجاجا ىلع عدم تضمنه يف انلظام العاليم اذلي تتوخاه الواليات املتحدة،
اخلطاب
ً
ً
ولكنه اكن أيضا ضد توسعية حلف انلاتو اليت شلكت تهديدا ىلع األمن الرويس .اكن
اتلحذير ابلارز بشأن سباق مسلح جديد بمثابة إعالن عن نشاط جديد لروسيا يف
السياسات العاملية.

وقد عزز هذا اتلرصف ما قام به حلف انلاتو يف كوسوفو ،ويف مشاركة االحتاد
األورويب يف استقالل كوسوفو اعم  ،2008وهو استعداء شديد لرصبيا اليت طاملا اعتربت
ً
روسيا حليفا هلا .لكن لغة بوتني عند اتلحدث عن كوسوفو اكنت مصاغة بعناية
ً
دفاع عن نظام ادلولة الوستفايلة ،أي ضد االنفصال عن ادلول املعرتف بها،
تلكون
ويف هذه احلالة اكن حديثه ضد االنفصال عن رصبيا .فقد اكن ذلك ،كما وصفه بوتني

(https://www.youtube.com/atch?v=ZIY5aZfOgPA ((1
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باألمر غري األخاليق وغري الرشيع ،بل و«سابقة مروعة» تبدأ يف تدمري نظام العالقات
ادلويلة اذلي تطور عرب القرون( .((1بدا األمر كما لو أن بوتني اكن يتكهن بانتهاجه
األسلوب الغريب بضمه لشبه جزيرة القرم بعدها بعدة سنوات.
يقول ريتشارد ساكوا؛ مراقب روسيا ابلارز :إن نهج االحتاد األورويب جتاه أوكرانيا
ًّ
فعليا روسيا من مجيع هيالك اتلعاون
كجزء من نسخته لـ«أوروبا األوسع» يستبعد
اإلقلييم ألوروبا الغربية( .((1أراد بوتني وجود «أوروبا الكربى» ،حيث يتمتع اجلميع
حبقوق وفرص متساوية بما يف ذلك روسيا ،ورأت روسيا أن احلرب ابلاردة اكنت يف
ً
ً
انتصارا مشرتك من أجل مستقبل سليم .لكن الغرب بإرصاره ىلع أنه املنترص
الواقع
َ
يف احلرب ابلاردة تعامل مع روسيا كعدو مهزوم ،وسىع تلهميشها من خطط منطقة
انلفوذ األكرب لالحتاد األورويب /انلاتو.
قادت ثورات الزهور واأللوان  -ثورة الزهور يف جورجيا ( )2003واثلورة الربتقايلة
يف أوكرانيا ( )2004وثورة اتلويلب يف قرغزيستان ( - )2005روسيا إىل اتباع احلذر
الشديد إن لم يكن أصابها جنون االضطهاد فيما يتعلق بكيفية استغالل تلك
اتلغيريات السياسية من قِبَل الغرب .وقد زاد من تلك املخاوف املؤرشات األويلة إىل
أن جورجيا وأوكرانيا ستسعيان لالنضمام حللف انلاتو (انفصلت أوكرانيا اعم .)2010
ولكن كشفت احلرب ىلع جورجيا والضم الفعيل ملقاطعتني منها إىل روسيا اعم ،2008
والضم الرسيم لشبه جزيرة القرم اعم  ،2014وجزء من أوكرانيا ،كشف لك ذلك عن نية
روسيا إلاعدة ما اعتربته احلدود املتعدية للك من االحتاد األورويب وانلاتو.

(The Sydney Morning Herald (23 February 2008). ((1
(Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands (London: I. B. Tauris, 2014). ((1
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تأمل موسع
بعد سقوط الشيوعية وانهيار االحتاد السوفيييت دخلت الواليات املتحدة مرحلة
اعمة من االنتصارات ،وراق هلا أن تكون قوة عظىم وحيدة وتتمتع بهيمنة منفردة.
ولكن يف احلقيقة لم يتغري أي يشء يف سياستها اخلارجية أو إجراءات ادلفاع ،وإنما تم
ً
ٌ
غموضا وأدت «احلرب
أعداء من انلوع األكرث
معايرتها ىلع وجود عدو قوي .وقد ظهر
ىلع اإلرهاب» انلاجتة عن ذلك إىل احلاجة امللحة لغزو دوليت أفغانستان والعراق وهما
من ادلول اليت يمكن مهامجتها حيث تم حتديد «حمور الرش» من خالل تسمية عدد
من ادلول ،فيما بدا وكأن مصالح الواليات املتحدة وانعاكس قوتها ال يمكن حسابه
وتنفيذه إال ضد ادلول األخرى .ولكن لم يهزم هذا اإلرهاب ىلع اإلطالق .وبينما
اكنت الواليات املتحدة تصارع للعثور ىلع تصور لإلرهاب وتنظيماته ،اكن جهازها
ً
سعيدا بأن روسيا قد بدأت تنهض مما يمكنها من استعادة ماكنة العدو القوي.
السيايس
باختصار أنعشت عودة روسيا جمموعة من ردود األفعال املخزونة اليت قام بإنتاجها
وتعديلها عدد من اإلدارات احلكومية وإجراءاتها وعملياتها اتلنظيمية .وبالفعل اكن
األمر أسهل مما اكن عليه عندما اكن االحتاد السوفيييت قوة عظىم حقيقية .فقد اكنت
روسيا يف األلفية اجلديدة نسخة أضعف مما اكنت عليه يف السابق ،ومع ذلك ،فقد اكن
بها ما يكيف من اخلصائص املشرتكة مع «انلموذج القديم» مما يمكن آيلات السياسة
اخلارجية األمريكية من إاعدة استخدام نهجها القديم.
كما سمحت باحلفاظ ىلع مستويات اإلنفاق العسكري واالستثمارات
اتلكنولوجية ،بل وتطويرها .وىلع عكس اتلنظيمات اإلرهابية ال تزال روسيا تمتلك
طائرات وسفنًا حربية حديثة ،وصواريخ نووية جيب مواجهتها واتلغلب عليها .وبهذه
الطريقة ،تتمكن الواليات املتحدة من اإلبقاء ىلع األهمية االقتصادية لقاعدة دعم
ُ
صناعية اكملة وتوسعتها وزيادتها ،أط ِل َق عليها «املجمع الصنايع العسكري».
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كما اكنت الصنااعت ادلفاعية ووزارة ادلفاع القوية تعين ً
أيضا احلفاظ ىلع
«موازين القوى» ادلاخلية بني ادلوائر احلكومية يف واشنطن العاصمة ،ال سيما بني
وزارة ادلفاع ووزارة اخلارجية .ويعترب الوضع الراهن للتوجهات السياسية لواشنطن
جتاه العالم اخلاريج كما اكن من قبل.
وقد اكنت صياغة السياسة اخلارجية ثنائية بالرضورة حيث تبدأ بـ«حنن» و«هناك»
اليت تتوجه السياسة حنوها .كما تسمح باستخدام منهجيات مثل نظرية األلعاب
(نظرية اإلسرتاتيجية املثىل) ملعايرة املصالح والسلطة والقيم واالستجابات العقالنية
املتضاربة ،حيث تتمكن نظرية األلعاب والسياسة اخلارجية العلمية اتلنبؤية من
العمل فقط يف حالة وجود عدو مشابه ،فيف حقيقة األمر اكنت رصخة الرتحيب
مدوية يف الواليات املتحدة« :مرحبًا بعودتك روسيا! لطاملا افتقدناك».
أما ألوروبا ،فمن املتوقع أن تكون الصورة خمتلفة .فقد ارتكز احتاد ادلول
اذلي سىع إىل نوع من القواسم السياسية املشرتكة – وإن لم يستطع حتقيقه  -ىلع
تعددية حقيقية .اكن هناك قاعدة وظيفية ضخمة للمرشوع األورويب اذلي ختطى

يف األلفية اجلديدة الفحم والصلب .وربما اكن الشعور اتلأسييس للتعاون الوظييف
يميل احلاجة إلقامة نظام تعاوين مع روسيا يف جمال الغاز الطبييع ،حيث اعتمدت
أملانيا وأوكرانيا ىلع الغاز الطبييع الرويس لك شتاء .ومن ذلك اتلعاون الوظييف  -كما
أمل املنظرون األوائل يف أوروبا  -يمكن للتعاون السيايس أن ينمو .وربما اكنت
روسيا – بنظرتها للحرب ابلاردة ىلع أنها انتصار مشرتك وليست سببًا تلبايه طرف
واحد باالنتصار  -لرتحب بتلك اخلطوات حنو اتلعاون السيايس ،حىت وإن لم يكن
ً
ً
مؤرشا ىلع حدود اتلعددية ،حيث إن اتلاريخ األيديولويج
محيما .لكن ما حدث اكن
والسيايس يتمكن يف نهاية األمر من عرقلة االنتفاعية وقدرة اتلعددية .كما يعين
استمرار وجود انلاتو اذلي أصبح اآلن ً
قادرا ىلع استعادة عدوه السابق واستخدام لك
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ردوده املخزنة يف مواجهته  -ىلع الرغم من إشارات ذلك العدو املتعددة بأنه يفضل
عدم االستمرار يف هذا ادلور  -اعتماد أوروبا عليه كذراع أمين وعدم قدرتها ىلع
االستجابة ملسايع روسيا حنو بداية جديدة.
فعندئذ سيكون لالحتاد
إذا تمكن الرئيس بوتني من تنمية االقتصاد الرويس
ٍ
األورويب منافس اقتصادي ،وربما يف ظل نظام اتلعاون لم تكن تلدخل يف أي حال
ً
ضخما
أي شلك حىت من اتلاكمل املبديئ مع يشء إشاكيل ،لكنه يتوقع أن يكون
ً
للغاية مستقبل .فيسمح االحتاد باهليمنة االقتصادية ىلع اقتصاد رمزي صغري مثل
ايلونان ،ولكنه ال يسمح بوجود كتلتني تنافسيتني بداخلها .وىلع الرغم من ذلك ،فقد
تكون أوروبا قد أضاعت فرصة تلحقيق ٍ
شلك
نوع أكرب من اتلعاون ،وربما حتقيق ٍ
من أشاكل السالم األكرب ىلع حدودها.
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4
عندما يستيقظ اتلنني
قال نابليون إن العالم جيب أن حيذر اتلنني انلائم ،حىت ال يستيقظ ،فلم تكن
الصني نائمة فحسب يف أيامه ،بل اكنت تائهة يف زمن ما قبل احلداثة ،ولم تكن
ً
تقدما ىلع وجه
قادرة ىلع اخلروج من احللم ابلائد لعالم مىض اكنت فيه ادلولة األكرث
األرض ،وبالطبع األكرث فضيلة وحكمة .ولكنها بطريق ٍة ما ،أغرقتها قوة وانتهااكت
دول بربرية حباكم بدائيني وشعوب وحشية .واكن سحب الصني املرتوبصة حنو العوملة
ٍ
بمثابة صدمة هائلة ملا أصبحت إمرباطورية معزولة ومغرورة.
َّ
عر َضت القوى اإلمربيايلة يف القرن اتلاسع عرش  -بمساعدة ايلابان رسيعة

َ
الصني إلذالل هائل استمر حىت القرن العرشين ،خاصة من جانب ايلابان
اتلحديث -
اليت احتلت الكثري من األرايض الصينية يف السنوات اليت سبقت احلرب العاملية
اثلانية .ولم يساعد الصينيون أنفسهم؛ إذ اكنوا منقسمني إىل معسكرين مسلحني
متنافسني يطمحان إىل شلكني خمتلفني للغاية من اجلمهورية ،ما بني إدارة حتركها
ايلابان ،وأخرى بقيادة عدد من جرناالت احلرب .سقطت اجليوش الصينية  -رغم
حماوالتها املستميتة لكن املتأخرة حنو اتلحديث  -أمام ايلابانيني بسبب سوء القيادة
العامة ،واكن فصيل احلزب القويم الصيين (الكومينتانغ) بقيادة شيانج اكي شيك
ً
ًّ
رسميا للواليات املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد السوفيييت خالل احلرب،
حليفا
وقد حارب مع الربيطانيني من أجل بورما ،ولكنه واجه اجليش ايلاباين والشيويع
ًّ
مستمرا بنهاية احلرب العاملية
للرئيس ماو يف الوطن .وقد اكن الرصاع يف الصني
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اثلانية ،حيث انترص الشيوعيون اعم  ،1949ودفعوا قوات تشيانغ القومية إىل املنىف
ً
يف جزيرة تايوان .لكن الصني اكنت مدمرة مما لكف انلظام الشيويع ثمنًا باهظا من
استقرار ابلالد تلنفيذ سياساته االجتماعية واالقتصادية اجلديدة.
وىلع أي حال ،اكنت الواليات املتحدة كحليف للحزب القويم املهزوم اعزمة ىلع
جتميد الصني خارج ادلبلوماسية واالحرتام ادلويل ،فلم تكن ادلبلوماسية أولوية،
وذلك باستثناء االحتاد السوفيييت الشيويع.
منعت الواليات املتحدة الصني باستخدام حق انلقض يف جملس األمن لألمم
املتحدة اجلديدة من تبوؤ مقعدها اخلاص يف جملس األمن ومنح ماكنه يف األمم املتحدة
للنظام الوطين .حبلول اعم  ،1956بدأت العالقات مع االحتاد السوفييت الشيويع تربد،
حيث بدأ نيكيتا خروتشوف عملية اتلربؤ من اتلجاوزات االستبدادية اليت اكن
يمارسها ستالني .واكن ذلك بالنسبة للصينيني بمثابة بداية تعديلية بعيدة املدى مما
برر لدلبلوماسية اجلديدة العثور ىلع حلفاء يف نطاق العالم األوسع .أصبح خروتشوف
أول سكرتري للحزب الشيويع السوفيييت بعد وفاة ستالني اعم  ،1953ولم تكن هناك

مؤرشات اعمة ىلع أنه قد ينحرف بشلك كبري عن إرثه .اكن اخلطاب اذلي ألقاه يف 25
فرباير  1956واذلي اتهم فيه ستالني ىلع مدى أربع سااعت بأنه أدى لعبادة شخصه
ً
واضحا للصينيني حىت
مفاجأة للعالم الشيويع بأكمله بما يف ذلك الصني ،لكنه صار
قبل ذلك أنه لم يكن من احلكمة االعتماد فقط ىلع االحتاد السوفيييت لدلعم .ذللك
ذهب تشو إنالي يف إبريل 1955إىل مؤتمر باندونج األفرو-آسيوي؛ وهو جتمع ضخم
لقادة من العالم انلاشئ وأهم رواد عدم االحنياز ،حيث ألىق خطابًا ً
بارزا.
ً
اكن الغزو ادلبلومايس اذلي قام به تشو رئيس الوزراء الصيين حبثا عن احللفاء
ادلبلوماسيني وحشد اتلقدير ادلويل ملا اعنت منه الصني ،ويف الوقت نفسه ،اكنت
حماولة صينية حقيقية لالعرتاف بأن اآلخرين قد مروا ً
أيضا بقرن أو أكرث من
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اإلمربيايلة البشعة .لقد اكن الصينيون معزولني عن العالم اخلاريج دلرجة أنه لم
يكن دليهم يف الواقع أي أساس جترييب للتضامن .وال يمكن أن حيدث ىلع أساس
ًّ
شيوعيا ىلع الرغم من
أيديولويج ،حيث إن أغلب العالم األفرو-آسيوي لم يكن
ميل الكثري من ادلول جتاه شلك أو آخر من االشرتاكية؛ ذلا قام تشو بطرح خطابه ىلع
أسس أخالقية باإلضافة إىل حث اتلعاطف :إذا نهبك آخرون سوف نساعدك ،وإذا
قام آخرون بفرض سيادتهم ىلع سيادتكم وتدخلوا يف أعمال اكن ينبيغ أن تكون
حلكوماتكم؛ لن نتدخل ً
أبدا يف شئونك ادلاخلية .ولطاملا اكن اجلمع بني املساعدة
وعدم اتلدخل من األمور اليت حاول الصينيون أن يرقوا إيلها  -حىت وإن اكن ذلك
ً
مثريا للمشالك  -منذ ذلك احلني.
بدأت الصني يف أعقاب باندونغ بتقديم مساعداتها املايلة إىل ادلول انلاشئة  -ىلع
الرغم من أن ادلولة الشيوعية الصينية لم يتجاوز عمرها سبع سنوات ،وحتكم دولة
شديدة الفقر واتلخلف .ولم تفشل املخططات رسيعة املدى اليت أطلقها الرئيس ماو
لترسيع عملية اتلحديث واتلصنيع فحسب ،بل اكن هلا تكلفة باهظة من حيث
ًّ
ً
ً
ً
صناعيا بمعرفة
خمططا
حالما حياول أن يكون
شاعرا
اإلزاحة االجتماعية ،فقد اكن
ً
ًّ
َ
حمدودة جدا بالصناعة أو اتلصنيع .وقد اتلقط اخليط من حوهل مثل تشو والحقا دنغ
شياو بينغ ،وحاولوا جلب نظام برامجايت وعليم للتنمية الصينية .ولو قلنا أن تشو قد
قاد الطريق حنو العالقات ادلويلة خبطابه يف باندونغ ،فقد اكن هل ً
أيضا تأثري كبري
يف وقت مبكر من اعم  1963ىلع ريادة مفاهيم «اتلحديثات األربعة» واليت حوهلا
دنغ شياو بينغ إىل سياسة رسمية حينما خلف ماو كزعيم الصني اعم  .1978اكنت
هذه «اتلحديثات» رضورية تلطور القاعدة الصناعية ،وباتلايل االقتصادية الالزمة
لعالقات الصني ادلويلة يف مساعدة اآلخرين باإلضافة إىل اتلنافس مع العالم الغريب
املتقدم.
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كما اكن تشو ً
رائدا فيما ُعرف بعد ذلك بنظرية العوالم اثلالثة الصينية املبينة
أدناه .بالرغم من استخدام تلك انلظرية كنظرة الصني الرسمية للعالم يف خطاب دنغ
شياو بينغ باألمم املتحدة اعم  ،1974وضع تشو مقوماته يف الستينيات .اكنت شاعرية
دلرجة أهلبت محاس ماو هلا ،وقد أشيع أنها من صياغة ماو باتلنسيق مع الرئيس
الزاميب كينيث اكوندا اذلي اكن يعترب وقتها ملك إفريقيا وفيلسوفها أثناء زيارته
بلكني اعم  .1974وقد استكملت املوضواعت اليت حددها تشو يف باندونج ،ولكن
قبل  1974وقع احلدث ادلبلومايس اذلي منح الصني احلرية ادلويلة تلطوير رؤيتها يف
باندونج وهو اتلقارب مع الواليات املتحدة.

تنس الطاولة واستخدام أطراف ثاثلة

ً
ً
اكن اتلقارب هدفا هلرني كسنجر اذلي أراد ثالثة أمور؛ أول :حرية مواجهة
االحتاد السوفيييت كمنافس وحيد للقوة العظىم دون تشتيت االنتباه اذلي يُشلكه
الصني كخصم آخر .ثانيًا :احلدود املسئولة للسلوك اإلقلييم الصيين يف حالة خروج
الواليات املتحدة بنجاح من حرب فيتنام ،وثاثلًا :ضم الصني للحفل العاليم للقوى
العظىم لزيادة املصداقية والواقعية – حىت ال يعزف أي نغمات متضاربة خارج
املرسح  -وجلعل السلوك الصيين حيرتم حدود كونه ً
جزءا من احلفل ،مما يسهل اتلنبؤ به.
ً
بالنسبة للصينيني ،اكن ً
مرغوبا ،حيث يعين أن الصني لم تعد مضطرة
أمرا
ملواجهة االحتاد السوفيييت والواليات املتحدة ،ويشلك خطوة حنو منطقة أكرث ً
سلما
ً
أخريا
إذا حسمت الواليات املتحدة بالفعل مصاحلها يف فيتنام .ويعين االعرتاف بها
ًّ
كقوة عظىم  -حىت وإن اكنت ً
رسميا مرحلة اإلذالل،
جزءا من جمموعة أكرب -وينيه
كما يمكنه من اختاذ خطوات تلحقيق الرخاء االقتصادي يف نظام جتاري لم يستبعد
الغرب ،والسيما الواليات املتحدة.
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ومع ذلك ،لم يكن لكسنجر عالقات دبلوماسية مبارشة مع الصني ىلع اإلطالق.
كما اكنت معرفة الواليات املتحدة بالصني حمدودةً ،
نظرا تلطهري وزارة اخلارجية من
اللغويني وعلماء الصينيات أثناء عرص محالت ماكريث املناهضة للشيوعية .ولم يكن
ً
كثريا .وبدون عمليات مؤسسية وختطيط مسبق مثلت األدوار
الوضع الصيين أفضل
الرئيسية اليت لعبها كسنجر وتشو إىل حد ما أنىق أنواع سلوك «الفاعل العقالين» اذلي
عرف يف ادلبلوماسية ادلويلة فرتة ما بعد احلرب .ىلع الرغم من ذلك ،باملعىن الصحيح
للكمة «عقالين» ،جدير باذلكر أن الرجلني وثقا بشلك مثري للقلق يف حدسهما .اكن
جناحهما وقدرتهما ىلع تطوير توافق شخيص هائل سابقة تارخيية فريدة من نوعها.
استخدم كسنجر ادلكتاتوريني كبداية ،أما الصيين فقد ذكر تنس الطاولة كرمز يدل
ً
ىلع أن اتلاريخ اجلديد ممكن .وبذكر األمر جنده سخيفا.
قدم كسنجر مقرتحات رسية اعم  1970إىل حيىي خان ابلاكستاين ونيكوالي
تشاوشيسكو الروماين ،اكن األول املسئول عن اتلمرد يف رشق باكستان ذلك العام
اذلي أدى إىل انفصاهلا ادلموي تلصبح بنجالديش ،واآلخر ديكتاتور شيويع
ً
رسيعا اعم  .1989وطلب منهما
لم ترثه الواليات املتحدة باتلأكيد عندما أعدم
استخدام مساعيهما احلميدة إلظهار استعداد بكني للتفاوض .وأملحت بكني عن
استعدادها ،ثم استخدمت ذرائعها اخلاصة دلعوة الرياضيني األمريكيني للعب
مباراة تنس الطاولة يف الصني يف إبريل  .1971لم يكن مثل هذا اتلواصل ممكنًا ً
أبدا
يف ظل العزلة ادلبلوماسية للصني بعد احلرب العاملية اثلانية وحقبة العداء السيايس
اليت تلتها .ومن هنا ظهرت «دبلوماسية كرة الطاولة» ،مما أضىف ىلع املستوى ادلويل
ً
روحا اعمة بإماكنية جتديد العالقات املجمدة بني الواليات املتحدة والصني .ومع
ذلك ،قام كسنجر بزيارتني رسيتني إىل بكني يف يويلو وأكتوبر  1971للعمل مع تشو
إنالي يف إطار اتلحضري لزيارة اعمة من قبل الرئيس نيكسون إىل الصني يف العام
اتلايل .اكنت تلك الزيارة مليئة بالعظمة واخليالء ،ولكنها يف احلقيقة لم تكن سوى
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واجهة للتقارب ،حيث لم تتعلق تفاصيلها بأي من نيكسون أو ماو .وبالرغم من أنها
ىلع الصعيد الصيين تتعلق ًّ
لكيا تقريبًا بتشو ،فلم تكن هناك ثقة اكملة يف الواليات
املتحدة .فبعد سنوات عديدة من العداء ،لن يكون هناك حتول بني عشية وضحاها يف
توقعات السياسة اخلارجية .وهكذا ،استمر الصينيون يف العمل حنو نظرية العوالم اثلالثة.

انلظرية وحدودها

ً
طويل كمفهوم نشط للعالم ،فقد اكنت ً
نوع من
لم تستمر انلظرية الفعلية
ًّ
ً
العاطفية مثل أي يشء آخر – شعور بأن للصني دورا قياديا ،خاصة بني أوئلك
ً ً
اذلين اكنوا خيرجون ً
اعلما أول من
أيضا من مرحلة اإلذالل .فقد اقرتحت انلظرية
اتلوسع والطموح اإلمرباطوري ،وتمثل ذلك يف الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت
ُْ
العظ َميَان تسعيان إىل اهليمنة العاملية .أما العالم اثلاين فيتألف
حيث ال تزال القوتان
من منطقة وسيطة تتكون يف بدلان من أوروبا وأمريكا الالتينية ىلع الرغم من أن
انلظرية لم تنص ىلع ذلك بشلك مبارش؛ ألن الصينيني لم يكن دليهم يف الواقع نهج
ً
واضح حنو هذا اجلزء من العالم .هذا العالم يمكن أن يكون حليفا للعالم األول أو
اثلالث ،وانلجاح يف هذا اتلحالف من شأنه أن حيدد معالم الرصاع ىلع السلطة بني
ً
العالم األول واثلالث ،مما جيعل للنظرية أهدافا دبلوماسية .وقد اكن العالم اثلالث يف
األساس هو العالم انلاشئ  -اعلم عدم االحنياز  -ولكن بتغيري بسيط ،حيث اكنت
تقوده وحتميه وتدافع عنه الصني.
ورساعن ما ثبت كذب اتلصور بقدرة الصني ىلع القيام بتلك املهام ورغبة دول
العالم اثلالث األخرى يف قيامها بها ،وعدم قيام الصني بأي عمل ضد مصالح تلك
ادلول .فيف  ،1979غزا االحتاد السوفيييت أفغانستان – بدون سابق إنذار  -كما وصفه
اخلرباء اإلسرتاتيجيون العسكريون الغربيون ،أي بدون عالمات حتذير أو حىت بوادر
استعداد واضحة .لم يتمكن الغرب وال الصني من منعه ،وبذلك قام نصف العالم
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األول باالستيالء ىلع جزء من العالم اثلالث  -واكنت الصني بعيدة لك ابلعد عن كونها
بطلة فعالة وحامية ،فال يسعها إال أن تراقب عن بعد مع الغرب بنفس املفاجأة وعدم
اتلحضري.
ومع ذلك ،وقع حدث مهم آخر اعم  1979وهو غزو الصني الرسيع لفيتنام بعد أن
ً
اكنت حليفا لفيتنام الشمايلة يف احلرب ضد الواليات املتحدة وانلظام املدعوم من
الواليات املتحدة يف اجلنوب ،فوجد الصينيون أنفسهم متورطني يف رصاع مع ادلولة
ً
املوحدة اليت ساعدت ىلع خلقها .واكن الغزو خاطفا ،حيث أربك الفيتناميون القوات
الصينية وهزموهم من ابلداية ،فبعد أن أصقلتهم سنوات من الرصاع مع الواليات
املتحدة اكن الصينيون ببساطة يف نفس مستواهم ،وهنا تكمن املشلكة ،فقد اكنت
الصني تترصف كعمالق من العالم األول .ولم تدافع عن هذا اجلزء من العالم اثلالث
ىلع اإلطالق .وبعد  ،1979لم تذكر هذه انلظرية مرة أخرى ً
أبدا ،ولكن ال يعين هذا
ختيل الصينيني عن مبدأ اتلضامن مع العالم انلاشئ ،حيث أدركت الصني ببساطة أنه
ال يمكنها أن تكون القائد بشلك تلقايئ ،وأن دليها الكثري تلتعلمه حول تعقيدات

وطموحات هذا العالم اليت قد ال تتوافق مع الطموحات الصينية .بل وربما تتضارب
معها مثلما حدث يف فيتنام.

اتلعرف ىلع إفريقيا
اكن تشو إنالي  -ىلع الرغم من خطابه املثري يف باندونج ثم تعامالته ابلارعة مع
كسنجر  -أبعد ما يكون عن دبلومايس حمنك ،فقد سببت هل زيارته إىل إفريقيا اعم
ً
ً
حرجا بالغا ،حيث رفض األفارقة حديثه عن اثلورة اليت اكنت آخر يشء سعت
1963
إيله ادلول حديثة االستقالل اليت تسىع يف املقام األول إىل االستقرار.
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أخطاء يف حق إفريقياً ،
ً
تماما كما ارتكبت إفريقيا الكثري من
ارتكبت الصني
ً
أخريا إىل  55دولة  -ولكن بها ما يصل إىل
األخطاء يف حق نفسها كقارة انقسمت
 2000انقسام فريع تارييخ وثقايف ولغوي ،واكن عليها أن تتعلم إقامة ادلولة يف أرسع
ً
خصوصا أن القوى االستعمارية بعد أن أنهكتها احلرب العاملية اثلانية
وقت ممكن،
ً
خرجت منها مرسعة تماما كما دخلتها بدافع اجلشع دون إعداد األجهزة احلكومية
ً
واإلدارية العامة لدلول املستقلة حديثا.

شهدت نيجرييا ً
حربا أهلية دامية يف نهاية الستينيات ،فانفصلت الكونغو تقريبًا
منذ ابلداية يف أوائل الستينيات .كما اندلعت حروب االستقالل ادلامية بمشاركة
حراكت اتلحرر املتنافسة يف تلك ادلول اليت رفضت القوى االستعمارية اخلروج منها
مثل أجنوال اليت رفضت الربتغال اخلروج منها .وقد دعمت الصني احلركة اخلاطئة يف
أجنوال وفاز الفصيل اذلي دعمه السوفييت (واجليش الكويب) .يف زيمبابوي ،اختار
يعن
الصينيون احلصان الرابح ودعموا كفاح موجايب املسلح ضد احلكم األبيض .لم ِ
ذلك جمرد صداقات طويلة األمد – اكليت طاملا حافظت عليها زيمبابوي مع الصني
منذ استقالهلا اعم  - 1980ولكن ً
أيضا حركة دبلوماسية رسيعة إلصالح العالقات
مع من فازوا بدون مساعدة الصني أو من فازوا ىلع الرغم من العرقلة الصينية كما
هو احلال يف أجنوال.

وىلع الرغم من أن الصني كما ذكرنا قد بدأت بتقديم املساعدة اتلنموية إلفريقيا
ً
ً
ارتباطا وثيقا
عقب باندونج ،فقد بدأت مرحلة جديدة من هذه املساعدة مرتبطة
بالرشااكت اتلجارية املستقبلية ومصادرة املوارد فقط عند انتهاء حقبة اتلحرير يف
ً
أخريا ىلع حكم األغلبية حتت حكم
التسعينيات عندما حصلت جنوب إفريقيا
نيلسون مانديال وحزب املؤتمر الوطين اإلفرييق .استغرقت الصني عرش سنوات من
إعالن دينغ شياوبنغ الرسيم عن «اتلحديثات األربعة» اعم  1978تلفعيل قدراتها
الصناعية حىت يتسىن هلا صنع السلع األساسية للتجارة ،وتتطلب موارد معدنية
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وبرتويلة من احلجم اذلي تستطيع إفريقيا توفريه .اكنت إزالة اتلوترات السياسية مع
الواليات املتحدة إىل جانب احلريات ادلبلوماسية اليت سمح بها ذلك مسهمة ً
أيضا
للحس الصيين بالعوملة اذلي بدأ ينذر العالم الغريب منذ ذلك احلني.
ً
أخريا –
كما أرىض احلصول ىلع مقعد يف جملس األمن ادلويل – ضمن اتلضامن
حتقيق الغرور الصيين بأنها «اململكة املركزية» رغم لك سنوات اتلهميش.

مقدمة للعالم اجلديد
بالرغم من فشل نظرية العوالم اثلالثة ،لم يتوقف تطلع الصني حنو دور القيادة.
وكما سنتناول يف فصل الحق ،جيب أن يتم ذلك عن طريق ادلبلوماسية االقتصادية
وليس السياسية .ومع ذلك ،فإن إعالن انلظرية واعرتاف الواليات املتحدة
ادلبلومايس بالصني اذلي أدى إىل استعادتها ملقعد جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة
ً
وجناح «اتلحديثات األربعة» أرىس ً
عهدا من الرخاء الصيين وشكل غريبًا من أشاكل
العوملة الصينية ،حيث بدأ يف اتلمدد يف مجيع اجلوانب.
اكن إلفريقيا دور حموري يف لك هذا ،لكن وجب اتلأكيد ىلع أن اتلحذير الغريب
ً
من رشاء الصني نلفوذ اقتصادي كبري يف القارة اكن نتيجة تلحليل مهني للغاية .أول:
تم رشاء اتلأثري بكل ما حتمله لكمة الرشاء من معىن ،فلم تستعمر الصني إفريقيا
بالقوة كما فعلت أوروبا ،ولم تؤيد الصني الفصل العنرصي من أجل مصادرة املعادن
كما فعلت الواليات املتحدة .وفوق لك يشء ،لم تكن إفريقيا «قارة سوداء ساذجة»
ال تستطيع أن تتخذ خيارات نلفسها وملصلحتها اخلاصة .اكن ىلع الصني يف كثري من
األحيان أن تتفاوض حبنكة ىلع مواضع دخوهلا إىل إفريقيا من خالل نموذج اقتصادي
جديد يمكن أن يطلق عليه بشلك ودي «نموذج شنغهاي» يف مقابل «نموذج واشنطن»
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القائم ىلع الرضورات السياسية والرشطية االقتصادية للغرب .اكن «نموذج شنغهاي»
قليل الرشطية ،حيث اكن حيمل كميات كبرية من السيولة واملرشواعت اتلنموية
واتلمويالت يف مقابل مصادرة الصني للموارد املعدنية وابلرتويلة.
إن اكن األفارقة يف كثري من األحيان يقودون الصفقات الصعبة ىلع الرغم من
املخاوف الغربية من الرباءة والسذاجة اإلفريقية ،فاجلدير باذلكر أن الصينيني
أنفسهم ً
اغبلا ما يهيئون إفريقيا بطريقة الرايع املتعايل ،وانطبق ذلك بشلك خاص
ىلع الرشاكت الصينية اخلاصة اليت يمكن أن تكون ساذجة وعنيفة بشلك مروع
يف وجهات نظرها حول كيفية العمل يف سياق إفرييق .ىلع سبيل املثال ،أدت اإلدارة
الصينية للمناجم الزامبية إىل أكرث من حالة وفاة بني العمال املحليني نتيجة عدم
وجود رشوط مناسبة تتعلق بالصحة والسالمة ،وامتد هذا انلهج إىل نظام القيم اذلي
يدعم انلموذج الصيين الرسيم.
وبالرغم من ذلك ،فإن خربة وماكسب العمل يف إفريقيا ساعدت الصينيني يف
خططهم املستقبلية .وسوف نتناول ذلك يف فصل الحق ،أما يف الوقت الراهن ،قدمت

إفريقيا بداية جديدة للصني.

املثايلة الكونفوشية نلموذج شنغهاي
لطاملا استعرض الغرب قيم ادليمقراطية واتلعددية والشفافية  -إىل جانب سخائه -
كما اكنت يف بعض األحيان ً
رشطا للحصول ىلع ذلك السخاء .أما السخاء الصيين
وخال من القيم .ولكن يف الواقع ما يطبق هنا
فلطاملا ُص ِّور ىلع أنه مبين ىلع الرشوة
ٍ
ىلع األرجح هو األخالقيات الكونفوشية جلواجنيش واليت ترمجت بشلك غري دقيق ىلع
أنها تبادل ،ولكنها تبادل يف سلسلة من اتلدرجات العمودية .يف حني أن القيم الغربية
يف أنىق صورها أفقية ىلع عكس القيم الكونفوشية وادليمقراطية .يتجه االحرتام
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واإلجالل إىل األىلع ،وكأنه من أحد راعيا ادلولة إىل اإلمرباطور ،ولكن ينبيغ أن
يتدفق ادلعم والراعية ألسفل ،وإال يفقد اإلمرباطور والية السماء .ليس ىلع اذلات
العليا اتلأكد من تدفق القيم إىل األسفل فحسب ،وإنما ً
أيضا املبادرة بها ،كما جيب
أن يكون اتلدفق ألسفل شديد السخاء يف حالة أن املتليق ضعيف (أو نامٍ ) .مما يعين
ً
شيئني؛ أول :رأى الصينيون املتليق اإلفرييق (ربما يف الالويع) ككيان أضعف وأقل
ً
تقدما .وثانيًا :قد يعترب حتميل الصني االتفاقات بالكثري من «املحسنات» ً
جزءا من
املسئويلة الصينية يف ترتيب هريم حىت عندما تكون لك اخلطابات حول الرشااكت
متساوية .فكما يتضح من نظرية العوالم اثلالثة ،اكنت الروح األساسية يه القيادة
الصينية وسموها الضمنية.

ً
تعبريا عن الواقعية الصينية كنهج للعالقات ادلويلة.
اكن هذا املعىن للقيادة بالفعل
فقد اعتربت ابلالد أنها اكنت اعجزة ،ويه صدمة نفسية كبرية بعد آالف السنني من
القوة ،لكنها اآلن ترى أنها ىلع أعتاب أن تصبح قوية مرة أخرى ،ولكن بسبب
ًّ
كونفوشيا  -باتلضامن
الشعور احلقييق اذلي صار دليها من حقبة اإلذالل تلك – وإن اكن
مع اآلخرين اذلين اكنوا خيرجون من نفس احلالة .فقد اكنت مثايلة متعاطفة ممزوجة
بالواقعية خمتلطة مع نفس العزلة اثلقافية اليت جعلت الصني يف خطر قبل قرن من
الزمان ،ولكنها واثقة من الفوز هذه املرة بوجود موارد العالم حتت قيادتها.

وقفة تأمل
تقرتح القضية الصينية أهمية اتلذوق اثلقايف لفهم السياسة اخلارجية .ذلا جيب
أن نضيف اتلأكيد ىلع اتلكوينات اثلقافية إىل تأكيد املدرسة اإلجنلزيية ىلع اتلاريخ،

ومدرسة كوبنهاجن ىلع اتلكوينات االستطرادية ،ويف حالة الصني ،هناك الكونفوشية.
ً
ولكن من املؤكد أنها ستكون ً
أيضا تارخيية بالاكمل وفقا للمدرسة اإلجنلزيية بانلظر
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إىل اذلاكرة احلميمة ،وتذكر قرن اإلذالل من قبل القوى اإلمربيايلة .فلم يكن سلوك
الواليات املتحدة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية اثلانية جتاه الصني سوى صدى مستمر
ذللك.
ًّ
بديهيا بقدر
اكن اإلجناز اذلي حدث مع الواليات املتحدة ىلع يد كسنجر وتشو
ًّ
«عقالنيا» ،كما تم بدون األجهزة احلكومية
ما يمكن أن يكون الفاعل احلديس

لصياغة السياسة اخلارجية ومجيع عملياتها اتلنظيمية ،وبالطبع بدون ردود أفعاهلا
املخزنة .فاألمر ببساطة :لم يكن هناك خمزون يف تلك احلالة.
هناك مثال آخر ىلع ذلك يف إفريقيا  -كما سرنى يف الفصل اتلايل  -حيث دخل
الرئيس الزاميب كينيث اكوندا يف حمادثات مع فردريك ويلام دي لكريك رئيس نظام
الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا اعم  1989دون أي إعداد «عقالين» أو موجزات
سياسية أو موجزات عن دي لكريك ىلع اإلطالق .اكن ذلك لاكوندا اذلي لم يسترش
وزارة الشئون اخلارجية أو موظيف الرئاسة «عقالنية» تشلكت بالاكمل من حدسه
وإيمانه بالقوة األخالقية للمساواة والرغبة يف السالم.
بدأت الصني تتجه حنو اتلحالف الطويل  -يف حالة إفريقيا  -وتأمل يف احلصول
ىلع مردود طويل األمد وتتلقاه ،حيث تبدأ نتائج اتفاقات املوارد طويلة األجل يف
الظهور .جاء الكثري من ذلك نتيجة اتلعاطف الصيين مع اإلذالل اذلي وقع ىلع
ً
مبكرا اعم  1956إىل نقطة
إفريقيا ىلع أيدي القوى اإلمربيايلة ،وأشار تشو إنالي
شبه شهوانية عن عدم اتلدخل الصيين يف شئون اآلخرين .اكن هذا مالحظة للمبدأ
األسايس للوستفايلة وكذلك وعد إلفريقيا بأن الصني لن تكون مثل القوى العظىم
اليت جاءت إىل القارة يف القرنني اثلامن عرش واتلاسع عرش.
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ولكن كما سنوضح ،فقد شهد حتويل منظمة الوحدة اإلفريقية إىل االحتاد
اإلفرييق اعم  2000االعتماد ىلع مبدأ عدم جواز الالمباالة اذلي تم مالحظته بشلك
متقطع وانتقايئ – وربما استخدم ما يناسب منه فقط  -يف مواجهة االضطرابات
واملذابح اليت تستمر يف أجزاء معينة من إفريقيا حىت يومنا هذا .لكن الصينيني
املتشبثني بموقفهم من منتصف القرن العرشين ليس دليهم ما يقولونه حول املوقف
اإلفرييق الرسيم يف القرن الواحد والعرشين .ومرة أخرى قد حيرم العيش يف املايض
الصني من فرصة تأيت من اتلطلع إىل األمام.
ً
وأخريا ،جيب مالحظة أن صياغة السياسة اخلارجية الصينية ختضع للشد
واجلذب  -باستخدام مصطلحات جراهام أليسون  -من قبل املنظمات املختلفة يف
املؤسسة الصينية الرسمية اليت تسىع مجيعها للرشاء فيما يتعلق بالشئون اخلارجية.
هناك ً
أيضا أذرع احلكومة املنظمة مثل وزارة الشئون اخلارجية نفسها ،وجملس ادلولة
ً
اتلابع ملجلس الوزراء .إذا ،يمكننا القول إن األجهزة املعنية بابلحث ،خاصة بالوزارة
ال تزال ضعيفة :هناك أجهزة السياسة اخلارجية اتلابعة جليش اتلحرير الشعيب ،وأهم
من ذلك هناك جلان السياسة اخلارجية للحزب الشيويع الصيين ،كما سرنى ،جند
ً
مجيعا ،تعترب أجهزة
ادلور الرئييس للمؤسسات املايلة الصينية يزداد ،ولكن من بينها
احلزب يه األهم ،وال يعرف أحد كيف تعمل .ويف غياب شخصية مثل تشو إنالي
ً
«اغمضا» ىلع حنو صحيح ومقصود من أجل بقائه السيايس واحلفاظ ىلع
اذلي اكن
«أوراقه نلفسه» ،ال توجد شخصية يمكن أن يقال عنها قادرة ىلع إضافة أخالقيات
ً
شخصية قوية إىل املجال العاليم .وهكذا اكن األمر سهل ىلع كسنجر إىل هذا احلد
ىلع عكس خلفائه ايلوم اذلين يواجهون الصعوبات ابلالغة يف سعيهم تلفسري وفهم
أي يشء.
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بشلك أو بآخر باستثناء أثيوبيا ،اليت
خضعت مجيع ادلول اإلفريقية لالستعمار
ٍ
حاول اإليطايلون استعمارها .وقد أدى إدراج إفريقيا يف عوملة القرن اثلامن عرش
ُ
وتواصل املبرشين املسيحيني ،وعمل
إىل ظهور جتارة الرقيق األوروبية واألمريكية،
مرشواعت اتلجارة ومصادرة املوارد ،وخلق جماالت اتلأثري من جانب القوى األوروبية
بشلك خمتلف يف شمال إفريقيا ،حيث اكنت هناك هيالك
الفردية .وقد حدث ذلك
ٍ
دول «معرتف بها» من آثار العصور القديمة ،وإفريقيا جنوب الصحراء الكربى اليت
ً
ً
وتنظيما،
شعوبا
بشلك اعم ىلع أنها غري متحرضة ،إن لم تكن وحشية
اكن ينظر إيلها
ٍ
بالرغم من وجود «دول ملكية» واضحة املعالم يف الكثري من األجزاء الغربية والرشقية
واجلنوبية بإفريقيا أرسلت بعضها سفراء إىل أوروبا ملناشدة احلاكم والفاتياكن من أجل
ّ
ًّ
بشلك مستقل يف
حايلا) تداولت
وقف الغزو واملذابح ،حىت أن مملكة األشانيت (اغنا
ٍ
أسواق العقود اآلجلة والسلع يف نلدن قبل أن يستويل االستعمار الربيطاين ىلع تلك
القوة تلتغلب املخاوف اتلجارية الربيطانية ىلع قدرة األشانيت تلصدير نبيذ انلخيل
إىل األسواق العاملية.
يف مؤتمر برلني  -اذلي ُعقد بني عيد امليالد املجيد لعام  1884ورأس السنة
ًّ
رسميا إىل مناطق
اجلديدة  - 1885وافقت القوى األوروبية ىلع تقسيم إفريقيا
ً
مستعمرة وفقا ملجاالت اتلأثري املوجودة بالفعل ،أو بواسطة رسم خطوط مستقيمة
ىلع اخلريطة .صورت الرسوم السياسية يف ذلك الوقت املتفاوضني حيتفلون ويرشبون
ً
ًّ
روميا وقارة لعيد امليالد .واجلدير باذلكر
املرشوبات الروحية بينما يقسمون ديكا
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ُ
أنه يف تلك املرحلة لم تعترب إفريقيا ثمينة دلرجة أنها تستحق خوض حرب ألجلها،
ً
واعتربت رسعة اتلقسيم وفعايلته مثال لدلبلوماسية متعددة األطراف يف أفضل
صورها .لم تعن انلتيجة  -أي إفريقيا احلايلة اليت تنقسم إىل  55دولة مستقلة تتبع
احلدود املتفق عليها يف برلني بدقة  -جمرد حتقيق نظام ادلولة يف سنوات الفقر اليت
تلت احلرب العاملية اثلانية ،ويف خضم اضطرام احلرب ابلاردة ،يسعون إلقامة دولة
غري مكتملة مقسمة أو أمم جزئية داخل أرايض ادلولة .فيجب إنشاء «أمم» جديدة
تلناسب ادلول اجلديدة بطريقة أو بأخرى ال تنكر تاريخ  2000مجاعة عرقية ولغوية
ًّ
ً
دبلوماسيا ،وقد
انتصارا
ماضية .اكن حتقيق لك تلك األمور وبقائها حىت يومنا هذا
حققت بعض ادلول  -مثل زامبيا  -جناحات هائلة يف تأسيس ادلولة ىلع الرغم من
ً
ً
وجود  72عرقا ولغة من فرتة ما قبل االستعمار.

رياح اتلغيري
حبلول اعم  ،1957اكنت اغنا قد استقلت بالفعل بقيادة كوايم نكروما اذلي شهد
نهضة هارلم وأعمال ماركوس جاريف حني اكن ً
طابلا بالواليات املتحدة  -حىت إنه وضع
ً
شعارا ىلع العلم الوطين الغاين .األهم من ذلك أنه استوعب فكرة
جنمة جاريف السوداء
ً
الوحدة اإلفريقية وأيضا وحدة الشعوب السوداء .فقد اكن هناك قرن من مؤتمرات
الوحدة اإلفريقية اليت تُقام يف إجنلرتا أو الواليات املتحدةُ ،
ويعترب مؤتمر مانشسرت لعام
 1945األهم ،حيث أدرك القادة الوطنيون أن العد اتلنازيل لالستقالل اكن أحد نتائج
احلرب العاملية اثلانية ،إذ يسىع العالم بلداية جديدة وللتخلص من الرتاث القديم.
وقد تضمنت تلك املؤتمرات شخصيات مثل املفكر األمريكي األسود دو بويز،
ً
ويف  1945ضمت العديد من قادة إفريقيا املستقبليني .اكنت شكل من أشاكل املسار
ً
ً
ارتباطا وثيقا بما أصبح املسار األول
اثلاين أو ادلبلوماسية غري الرسمية اليت ارتبطت
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أو العمليات الرسمية واحلكومات .حصلت نيجرييا وعدد من املستعمرات الفرنسية
السابقة ىلع استقالهلا اعم  ،1960وبدت موجات ورياح اتلغيري غري قابلة للتوقف
باستثناء الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا.
اكنت إفريقيا قد حققت من الوحدة ضد العنرصية يف بقية األرايض اليت اكنت
بقدر ما .ومن املؤكد أن
يف أيدي األقليات ابليضاء اليت تضطهد األغلبية السوداء
ٍ
رضاوة هذا اتلميزي اكنت اكفية تلحفزي الوحدة الاكملة .ولكن الوحدة األوسع رغم
ميول نكروما ستستغرق سنوات أطول .لم يذهب نكروما أو أي زعيم أسود آخر
إىل جنوب إفريقيا اعم  1960حلثها ىلع إاعدة انلظر يف الفصل العنرصي ،وإنما رئيس
الوزراء الربيطاين هارودل ماكميالن ،حيث اكن خطابه أمام برملان جنوب إفريقيا
ً
تباهيًا أنيقا بانلفوذ الربيطاين .فربغم تمزي اخلطاب بلهجته اخلفيفة وصياغته احلذرة
ادلقيقة ،اكن خيرج عن هذا األسلوب يف اللحظة املناسبة يلكون ًّ
ً
ومبارشا .وقال
قويا
ماكميالن أن «رياح اتلغيري» جتتاح القارة( .((1وحذر من جرفها ،ولكن خطابه لم
يكن هل أي تأثري.

روديسيا
بينما قامت جنوب إفريقيا بمذحبة شاربفيل ،وسجن نيلسون مانديال متجاهلة
ماكميالن ،استعد جريانها تلغيريات ضخمة .فنالت روديسيا الشمايلة استقالهلا
ُ
وأصبحت تعرف بزامبيا اعم  .1964وقد اكن من املفرتض أن تليها روديسيا اجلنوبية،
ولكن اعم  1965أعلنت حكومة األقلية ابليضاء حتت حكم يان سميث أنه لن

(Jimmy Thatcher, “Harold Macmillan: The Wind of Change”, YouTube, www.youtube. ((1
com/watch?v=5fjiHI1apUI
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يكون هناك حكم لألغلبية السوداء «وال بعد آالف السنني»( ،((1فأعلن نظام
األقلية استقالل أحادي اجلانب اكن من شأنه خلق أزمة دبلوماسية دويلة ىلع
ٍّ
الفور ،حيث أصبحت حكومة غري معرتف بها إىل حد كبري ،وتسببت يف مشالك
سياسية كبرية باملنطقة .وكونها متامخة جلنوب إفريقيا ذات الفصل العنرصي جعل
منها منطقة فاصلة بني احلدود للنظام هناك ،ومن املستحيل أن ّ
تفعل جنوب إفريقيا
العقوبات ادلويلة ضد روديسيا .فربيطانيا الفقرية اليت يقودها اآلن رئيس الوزراء
هارودل ويلسون واليت تضطر إىل اذلهاب إىل صندوق انلقد ادلويل من أجل بقائها
االقتصادي لن ترسل جيشها ،ذللك اندلع تمرد مسلح يف روديسيا بقيادة حركيت
حترير .وىلع الفور ،أصبح دلى ادلول السوداء يف املنطقة مشلكة دعم أي اجلماعتني.
وقد واجهت زامبيا مشلكة أخرى حيث إن مجيع طرق انلقل لصادراتها ووارداتها
ً
جنوبا عرب األرايض ابليضاء مما قد يقيض ىلع اقتصادها يف حلظة .ولكنها اكنت
تتجه
تؤيد اتلحرير بشدة ،بينما اكن الرئيس اكوندا من املسيحيني السلميني .وهنا أصبحت
ادلبلوماسية أساسية بلقاء زامبيا ،لكنها اكنت دبلوماسية خطرة.
استضاف اكوندا أحد فصييل اتلحرير الروديسيني (وجيشه) ىلع أرض زامبيا،
جنبًا إىل جنب مع كتلتني متقاتلتني ضد جنوب إفريقيا :املؤتمر الوطين اإلفرييق
املنيف ( ،)ANCومنظمة شعب جنوب غرب إفريقيا (سوابو) اليت تقاتل من أجل
استقالل ناميبيا املحتلة .لكنه أمر جنوده بعدم إطالق انلار إذا هامجهم غزو وحدات
القوات اخلاصة من روديسيا أو جنوب إفريقيا ،كما أمر قواته اجلوية بعدم اتلعرض
ُ
للطائرات احلربية الروديسية اليت تلق فوق األرايض الزامبية ،مما أثار استياء عدد
كبري داخل جيشه ،وباتلايل هدد باحتمال حدوث مشالك داخلية .لكنه جنح يف حتقيق
(Iconic, “Ian Smith Saying He Does Not Believe in Black Rule and His Opposition to It”, ((1
YouTube, www.youtube.com/watch?v=FBV3PyvK8Kw
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اتلوازن ،حيث استضاف أعداء األنظمة ابليضاء ويف الوقت ذاته لم يهددها بنفسه
ٍّ
مبارشة .عمل اكوندا بكد داخل الكومنولث كمنظمة دبلوماسية متعددة األطراف
اكنت وقتها حتت قيادة اخلبري القانوين الغياين رشيداث رامبال.
رفضت اهلند عند استقالهلا اعم  1947االنضمام إىل ما حيمل اسم «الكومنولث
الربيطاين» .وهكذا ُودل «كومنولث األمم» دون أي دور قيادي لربيطانيا .وبالفعل،
أصبح الكومنولث وسيلة رئيسية النتقاد تقاعس بريطانيا فيما يتعلق بقضية
روديسيا .ولكن أسفرت تلك اجلهود عن تقدم بطيء للغاية ،حىت جاء هرني
كسنجر ومن بعده اجلهود ادلبلوماسية األجنلو-أمريكية بقيادة ديفيد أوين وأندرو
يونغ يف منتصف السبعينيات ممن سعوا حلل ملشلكة روديسيا .اكن هناك حمادثات يف
جنيف .وقد استضاف اكوندا نفسه مفاوضات ىلع احلدود بني زامبيا وروديسيا (ىلع
جرس نايف إيدج اذلي يمتد ىلع جانيب شالالت فيكتوريا يف عربة سكك حديدية
متوقفة ىلع اخلط الفاصل بني احلدود ،ولكن لم يعرب أي الطرفني اخلط إىل اجلانب
اآلخر) .لم تسفر تلك املفاوضات عن يشء ،واستلزم األمر عنرصين تلغيري اجلمود
ادلبلومايس .وقد استدرج اجليش غري انلظايم اخلاص بروبرت موجايب العامل خارج
موزمبيق اجليش الرودييس يف حرب استزناف ،ثم تم انتخاب مارجريت تاترش لرئاسة
وزراء بريطانيا وأعلنت أنها تريد اتلخلص من أبلاتروس الرودييس ،حىت لو يعين
ًّ
شلكيا بعض السود ،ولكنها إىل
ذلك االعرتاف حبكومة يان سميث واليت تضم اآلن
حد كبري لم تمثل حكم األغلبية اذلي يتم اختيارها حبرية ،مما أثار غضب دبلومايس
شديد يف احلال.
ِّ
ومن ُ
المسلم به أن مؤتمر القمة اذلي ُعقد يف لوسااك اعم  1979يُمثل نقطة حتول

للكومنولث ،حيث جاء الزعماء خلوض معركة مع مارجريت تاترش بشأن روديسيا
وهددوا بانهيار الكومنولث .ولكنها اكنت ً
أيضا حلظة تارخيية لدلبلوماسية اإلفريقية.
ً
أول :اكن هناك دور مضيف القمة كينيث اكوندا ،وثانيًا :اكن هناك حتضريات
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دبلوماسيني زامبيا هلذه املناسبة متعمدين منافسة وفشل األعمال اتلحضريية
الربيطانية ،وثاثلًا :اكنت مناسبة بذل فيها جهد دبلومايس إفرييق يف بيئة متعددة
األطراف ً
تماما ال تكتيف بكونها إفريقية ،وإنما حتتاج كسب حلفاء من مناطق
بعيدة وأطراف مهتمة وما إىل ذلك .تعترب مجيع تلك املكونات مطلوبة يف مثل هذه
املناسبات عندما تكون انلتائج غري متوقعة.
اكن لألمني العام للكومنولث رشيداث رامبال ً
أيضا دور بارع ،حيث دبر العديد
من اتلكتياكت يف تلك القمة .واكن مارك تشونا ادلبلومايس الزاميب الرئييس اذلي
أجرى «دبلوماسية مكوكية» للوحدة اإلفريقية قبل القمة يلحظى بدعم العديد من
ً
انتصارا
اخليارات .وباختصار أقل ما يمكن أن يقال ىلع تلك املناسبة إنها اكنت
ً
انتصارا دلور زامبيا يف ادلبلوماسية ملعاجلة مشلكة
لدلبلوماسية يف إطار إفرييق واكنت
إفريقية .وعليهُ ،عقدت مفاوضات السالم يف النكاسرت هاوس بلندن.
اكنت املفاوضات صعبة يف نهاية اعم  ،1979لكن لعب الرؤساء األفارقة ،مثل
ً
أدوارا حمورية وراء
اكوندا وسامورا ماشيل املوزمبييق وجويلوس نرييري اتلزناين
ً
الكواليس ،ليس فقط يف الضغط ادلبلومايس ىلع الربيطانيني ،ولكن أيضا يف

الضغط ىلع أطراف اتلحرير .ثم أثناء اهلدنة العسكرية واحلملة االنتخابية اليت
تلت ذلك ،أرسلت ادلول اإلفريقية مراقبني لالنتخابات يف أول مراقبة انتخابية
ُمنسقة يف العالم واليت نظمتها أمانة الكومنولث ،كما لعبت القوات الكينية ً
دورا يف
عمليات حفظ السالم اليت رافقت اهلدنة .وجاء انتخاب روبرت موجايب غري متوقع
للربيطانيني ومرضيًا للرأي العام اإلفرييق اذلي رأى أن جيشه غري انلظايم قد حتمل
ً
انتصارا بقوة السالح واتلفاوض ،وشعرت إفريقيا
وطأة الكفاح العسكري .واكن ذلك
أنها قد بلغت سن الرشد يف احلرب ضد حكم األقلية ابليضاء .وبذلك لم يبق سوى
معقل الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا.
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املفاوضات مع حكومة الفصل العنرصي :وقفة تأمل للسذاجة املتعمدة

ُ
رسل اثنان
عقد املسار اثلاين مناقشات غري رسمية يف لوسااك اعم  ،1984حيث أ ِ
(يمكن إنكارهما) من مبعويث جنوب إفريقيا لتشكيل رأي بشأن إماكنية إجراء
مفاوضات موضوعية مع املؤتمر الوطين اإلفرييق .وصل املبعوثان فان دير مريوي؛
األستاذ جبامعة كيب تاون ،وبيت مولر؛ املحرر بصحيفة حمافظة ،دون أي إعدا ٍد
حقييق .اكنا ساذجني بطريقة ملموسة ساذجني حول ما يقوالن وكيف يقوالنه،
ونتيجة ذللك تبعت سلسلة من اجتمااعت املسار اثلاين يف أجزاء أخرى من إفريقيا
يف السنوات اتلايلة مثل إرشاك قادة األعمال يف دااكر .لكن جنوب إفريقيا شاركت يف
العملية بمسارين متوازيني ،حيث أطلقت هجومها العسكري الضار بـ«إسرتاتيجية
قومية لكية» بني اعيم  1982و 1984يف حماولة إلرهاب مجيع حكومات املنطقة دلرجة
اكفية جلعلها ال تهدد جنوب إفريقيا بنفسها أو تدعم حراكت اتلحرر اليت تهددها.
ً
ًّ
كوبيا
اكن اهلدف الرئييس هو احلكومة املاركسية يف أجنوال اليت استضافت جيشا
ّ
تمكن من صد هجمة سابقة جلنوب إفريقيا يف املعارك انلهائية لالستقالل عن
الربتغال يف  .1976 -1975دمرت السياسة اللكية جلنوب إفريقيا املقتبسة من حماوالت
فرنسا لقمع اثلورة اجلزائرية أجزاء كثرية من املنطقة .حاربت زيمبابوي  -اليت دمر
خمربون من جنوب إفريقيا اعم  1982سالحها اجلوي  -قوات حرب العصابات اتلابعة
جلنوب إفريقيا يف موزمبيق ،ولكن لم تتمكن القوات الكوبية حىت اعم - 1988
بمساعدة القوات اجلوية السوفييتية وبفضل صفوف املعركة اجلماعية واالشتبااكت
ً
أخريا ىلع اجللوس
حول مدينة كويتو كوانافايل األجنويلة  -من إجبار جنوب إفريقيا
حول طاولة املفاوضات املناسبة .باءت اجلهود اليت بذهلا األمني العام للكومنولث
انليجريي إيمياك أنياوكو وجمموعة من الشخصيات ابلارزة يف الكومنولث برئاسة
الرئيس انليجريي السابق أولوسيغون أوباساجنو اعم  1986بالفشل ،بالرغم من وجود
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خطر فرض العقوبات .قاد ادلبلومايس األمريكي تشيسرت كروكر حمادثات ما بعد
 1988املتعلقة باالنسحاب العسكري جلنوب إفريقيا من مناطق غري جنوب إفريقية
مثل ناميبيا ،ولكنها لم تتعلق بالسالم انلابع من حكم األغلبية يف املنطقة.
ً
ومع ذلك ،اكن االضطراب يف صفوف حكومة الفصل العنرصي هائل ،حيث
ُ
ً
أجرب الرئيس بوثا ىلع االستقالة .وبدل منه تم تعيني فريديريك ويليم دي لكريك
ً
ٍّ
اذلي لم يكن معروفا إىل حد كبري ،وقد أرسل رسائل خاصة إىل الرئيس اكوندا اعم
 1989وطلب منه إجراء حمادثات سالم .ويف نفس العام ،اكنت املحادثات مستمرة مع
ثابو إيمبييك يف جنوب إجنلرتا .وبالرغم من رسية املحادثات مع اكوندا ،تمكنت وسائل
اإلعالم الزامبية وادلويلة من استغالهلا .اكن دي لكريك حيتاج إىل اكوندا لالستفادة
ً
وأيضا لضمان احلصول ىلع أي
من حزب املؤتمر الوطين اإلفرييق اتلابع إليمبييك،
اتفاق سالم من دول «صفوف ادلفاع األمامية» باملنطقة اليت قد واجهت جنوب
ًّ
عسكريا من قبلها.
إفريقيا ودمرتها
يُقال أن دي لكريك قد دخل هذه املباحثات يف يلفينجستون ىلع شالالت

فيكتوريا خبمس جمدلات إحاطة شاملة عن الرئيس اكوندا .ىلع عكس اكوندا
اذلي ذهب بدون أي إحاطة ىلع اإلطالق ،حيث لم يتوقع وزارة خارجيته أو موظفو
الرئاسة تويل دي لكريك احلكم ،ولم تكن دليهم أي معلومات عنه وكذلك لم يسأل
اكوندا عن أي معلومات؛ ذلا  -كما أرشنا يف نهاية الفصل السابق – وثق اكوندا
ً
ً
تماما يف حدسه وموقفه األخاليق باسم السالم واملساواة ،متجاهل نصيحة أقرانه مثل
جويلوس نرييري رئيس تزنانيا اذلين لم يثقوا يف جنوب إفريقيا ،واكن بإماكنهم ذكر
قائمة طويلة من املواقف اليت تدل ىلع سوء انلية من جانب نظام الفصل العنرصي،
وباتلايل اكن دليهم أسباب عقالنية لعدم اتلفاوض .بالنسبة لاكوندا ،تصدر العقالنية
خالل املحادثات نفسها ،وقد يعين هذا بشلك أسايس أن نقطة ابلداية لم تكن جمرد
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مبكر من العام اتلايل،
وقت
رصاحة ،وإنما سذاجة متعمدة .تم اإلفراج عن مانديال يف ٍ
ٍ
كما تم فك احلظر عن حزب املؤتمر الوطين اإلفرييق يف جنوب إفريقيا .ويمكن
مناقشة إىل أي مدى يعود الفضل يف ذلك لاكوندا أو إليمبييك ،وما إذا اكن أي من
ذلك يلحدث دون االنتصار الكويب يف كويتو كوانافايل .ربما اكنت األسباب اثلالثة
ً
معا .ولكن اجلدير باذلكر أن إيمبييك بعد أن قىض معظم حياته خارج جنوب إفريقيا
لم يكن دليه وجهة نظر شاملة يلتفاوض عليها من أجل جنوب إفريقيا .اكن هو
واكوندا يتفاوضان للحصول ىلع ماكن حلزب املؤتمر الوطين اإلفرييق يف جنوب إفريقيا
اذلي اتلحق بركب ادليمقراطية .واكن إليمبييك تأثري ىلع العصيان واتلمرد .وقد
ساهم إطالق رساح مانديال واستكمال مرشوع ماكفحة االستعمار ومناهضة حكم
األقليات يف نضج ادلبلوماسية اإلفريقية.

االحتاد اإلفرييق وادلبلوماسية انليجريية
سمح ادلور اذلي يلعبه الكومنولث يف الشئون ادلويلة كمنظمة ذات عضوية
ضخمة وأنماط اتلدخل ادلبلومايس غري الرسمية اليت ال تزال تمارسها لرامبال
وأنياوكو كأمينني اعمني بالقيام بدور مصغر ألمني اعم األمم املتحدة داج همرشودل.
ولم يتمكن أحد ممن خلف همرشودل من حمااكة جرأته وخماطرته ادلبلوماسية ،لكن
يمكن القول بأن رامبال (بشأن استقالل زيمبابوي) وأنياوكو (يف الضغط ىلع جنوب
إفريقيا) قد اقرتب من ذلك ،حيث واجها رئيسة الوزراء الربيطانية مارجريت تاترش.
كما يمكن القول أن كويف عنان ذا األصول الغانية سىع أن يكون نسخة هادئة
َ
وتغلب ىلع إرث من سلفوه مبارشة يف األمانة العامة لألمم
وخفية من همرشودل،
املتحدة اذلين اكنوا يكرهون اجلرأة .مما يعين تقدم القيادات ادلبلوماسية املشتقة من
إفريقيا إىل ميادين أوسع من جنوب إفريقيا.
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واكن الكثري من ذلك يتعلق حبفظ السالم ودبلوماسيته احلليفة .فمنذ اعم 1960
دارت ً 18
حربا أهلية مكتملة األراكن و 11إبادة مجاعية .كما شهدت ثمانينيات القرن
املايض ما يفوق الـ 3مليون قتيل جراء العنف .ويف بداية التسعينيات ،اكن  ٪43من
ساكن العالم من الالجئني داخل احلدود اإلفريقية.
ً
ًّ
رضوريا كنائب لألمني العام يف املراحل املبكرة من
ناجحا أو حىت
لم يكن عنان
ً
ًّ
اإلبادة اجلماعية يف رواندا ،لكن هذا احلدث اكن ىلع األرجح اعمل أساسيا يف إقناع
االحتاد اإلفرييق  -اذلي تودل عن منظمة الوحدة اإلفريقية اعم  - 1999بتبين سياسة
عدم الالمباالة بالرصااعت اإلقليمية .فلم تكن منظمة الوحدة اإلفريقية قبله ناجحة
يف حفظ أو صنع السالم .واكنت اجلهود اليت بذتلها يف تشاد ( )1982-1977أكرب
إجنازاتها يف جمال العمل املنسق ،ولكنها اعنت من أوجه القصور اللوجسيت ومشالك
اتلعبئة .قامت منظمة الوحدة اإلفريقية بمهمتها بعد حصوهلا ىلع إذن من احلكومة يف
تشاد ،حيث اكن وقتها مبدأ عدم اتلدخل املستمد من املبادئ األساسية حلركة عدم
االحنياز اليت استمدت بدورها من اخلطاب اذلي ألقاه تشو إنالي يف باندونج اعم

 ،1955يمنع أي حماولة أحادية األطراف حلفظ السالم أو حىت أي دبلوماسية قوية
ً
مدعومة بإعداد عسكري .اكنت احلاجة إىل دعوة بدل من اتلمكن من اتلدخل
حلل نزاع مروع سواء باسم حقوق اإلنسان واألسباب اإلنسانية أو ىلع أساس عدم
ِّ
االستقرار اذلي يهدد ادلول املجاورة يُشك عالمة استفهام كبرية حول قدرة وحدود
دبلوماسية منظمة الوحدة اإلفريقية .وحىت يف تشاد ىلع الرغم من أن وساطة منظمة
الوحدة اإلفريقية بدأت اعم  ،1977واستمر األمر حىت اعم  1981حىت يصل جنود
قوات حفظ السالم اذلين لم يتمكنوا ً
أبدا من االنتشار بطريقة ثابتة ومدعومة .وحىت
يف تلك القضية ،اتبعت منظمة الوحدة اإلفريقية مبادرة نيجريية ،وقبلت املوقف
الرسيم حلكومة تشاد ىلع أنها يف حالة حرب مع يلبيا  -من خالل وكالء يلبيني  -ولم
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تكن يف الواقع تمر حبرب أهلية .وتبعت قوات حفظ السالم اتلابعة ملنظمة الوحدة
اإلفريقية اعم  1981خطة انتشار سابقة جلنود نيجرييني اعم  .1979وقد أظهر ذلك أن
نليجرييا مصالح دبلوماسية يف غرب ووسط إفريقيا.
وقد جتىل ذلك بصورة رئيسية يف جهود أخرى حلفظ /صنع السالم مثلما حدث
من اعم  1990إىل اعم  1997يف سريايلون ويلربيا من قبل اتلجمع اإلفرييق اإلقلييم
ً
مستخدما القوات املسلحة حتت لواء فريق الرصد اتلابع للمجموعة االقتصادية دلول
ً
غرب إفريقيا بقيادة قوات نيجريية أغلب األحيان تعمل نيابة عن املجموعة تلصل يف
ٍّ
مؤقت من السالم يف لك من يلبرييا وسريايلون ،ولكنها لم تن ِه العنف
شلك
ٍ
انلهاية إىل ٍ
واحلرب يف املنطقة وخاصة يف يلبرييا.
لك ما فعلته هو ترسيخ ادلبلوماسية انليجريية حلفظ /صنع السالم باعتبارها
قادرة ىلع القيام بمبادرات عسكرية .ومع ذلك ،اعتمد الرئيس انليجريي أولوسيجون
أوباساجنو ىلع الوسائل ادلبلوماسية غري العسكرية حول قضية دارفور عندما اكن
رئيس االحتاد اإلفرييق يف الفرتة من  2004إىل  ،2006حيث روعت املذابح يف تلك

املقاطعة السودانية العالم بأرسه .استضاف أوباساجنو عدة قمم ألطراف ذات صلة يف
ً
بسبب حم ّ
يل ،حيث بدأت تشاد املجاورة باستضافة ما يقرب من
مدفوع
العاصمة أبوجا
ٍ
ربع مليون الئج من نزاع دارفور .ولكن حبلول هذا الوقت ،تغلب مبدأ عدم جواز
الالمباالة اجلديد اخلاص باالحتاد اإلفرييق ىلع مبدأ عدم اتلدخل القديم اخلاص
بمنظمة الوحدة اإلفريقية .ومع ذلك ،فعىل الرغم من أن االحتاد اإلفرييق أقر يف 2004
بأن «الوضع اإلنساين خطري يف دارفور» ،لن يتمكن من اتلدخل بمفرده .وقد تم ذلك
باتلعاون مع األمم املتحدة يف  ،2007حيث اعتمد اجلانب العسكري حلفظ السالم ىلع
القوات املختلطة اليت ال تقترص فقط ىلع القوات اإلفريقية اليت تندرج حتت راية
االحتاد اإلفرييق ،بل ً
أيضا من أوروبا ومناطق أخرى حتت راية األمم املتحدة ،كما
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شمل الوسائل واملعدات اللوجستية اليت جلبتها قوات األمم املتحدة .تطلب اتلدخل
ً
تصعيدا لقرار جملس األمن ادلويل رقم
قرار جملس األمن ادلويل رقم  1769اذلي اعترب
ً
ً
أخريا للحكومة السودانية بقبول قوات حفظ السالم اتلابعة
إنذارا
 1564اذلي اكن
لالحتاد اإلفرييق يف دارفور حتت عنوان بعثة االحتاد اإلفرييق يف السودان (،)AMIS
وقاد جنود رواندا ونيجرييا قوات حفظ السالم يف الصفوف األمامية .ولكن معىن
ذلك أن االحتاد اإلفرييق ً
تماما كمنظمة الوحدة اإلفريقية لم يتمكن أو يرغب يف
اتلدخل بمفرده يف مسألة ذات جانب إنساين ودبلومايس خطري.
كما قاد رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو إيمبييك ( )2014-2009جهود االحتاد
اإلفرييق الالحقة يف دارفور إلجياد حل دبلومايس دائم ،وسىع إيمبييك إىل حتفزي صيغة
تلقاسم السلطة اكن هل الريادة بها يف لك من مجهورية الكونغو ادليمقراطية ()2002
وزيمبابوي ( ،)2008-2007ولكنها لم تنجح هذه املرة .كما حاول جاكوب زوما رئيس
جنوب إفريقيا تطبيق نفس صيغة السالم الشاملة حلل األزمة الليبية اعم  2011مرة
أخرى حتت لواء االحتاد اإلفرييق.
ً
لم يكن االلزتام الاكمل ببعض القواعد مثل «مسئويلة احلماية» ً
أمرا سهل داخل
ٍّ
االحتاد اإلفرييق غري أن القاعدة تكتسب ببطء ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل حد ما
للمداوالت داخل جملس السالم واألمن اإلفرييق (تم إنشاؤه اعم  )2004حيث تعترب
القوة االحتياطية اإلفريقية أحد براجمه .تعترب القوة االحتياطية يف الواقع سلسلة
من القوات اإلقليمية ،واكنت املبادرة العسكرية ملجموعة اتلنمية إلفريقيا اجلنوبية
( )SADCقد اشرتكت مع القوات اجلنوب إفريقية واتلزنانية اعم  2013ضد متمردي
ً
حركة  23مارس الكونغويلني أشهر اجلمااعت املتمردة وأكرثها عنفا يف مجهورية
الكونغو ادليمقراطية .وقد تم اتلعامل مع هذا انلجاح بقيادة جمموعة اتلنمية إلفريقيا
اجلنوبية ( )SADCوقرارات جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة ىلع أنه انتصار
ّ
عسكري ،لكنه يدين بشلك كبري لضغط األمم املتحدة ادلبلومايس املستمر ىلع
رئيس رواندا اكجايم.
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عنان يف كينيا وإيمبييك يف زيمبابوي :ووساطة دبلوماسية من أجل
القيم وادليمقراطية
تعكس حماوالت إيمبييك يف دارفور وساطته املثرية للجدل يف أعقاب انتخابات
زيمبابوي الشائكة اعم  ،2008مما يعيد إىل األذهان وساطة عنان يف االنتخابات املثرية
للجدل يف كينيا اعم  .2007اكن كال الرجلني ممثل لدلبلوماسية اإلفريقية متعددة
األطراف؛ عنان من االحتاد اإلفرييق ،وإيمبييك من جمموعة اتلنمية إلفريقيا اجلنوبية
( .)SADCوقد توصل كالهما إىل «حلول» مشابهة أو تسويات أكرث منها حلول ،حيث
اكنت احللول احلقيقية مستحيلة يف احلاتلني .استغرق عنان وقتًا أقل بكثري ،وترك
العقوبات للنهاية متمثلة يف اتهامات املحكمة اجلنائية ادلويلة ( )ICCللمتورطني يف
تنظيم العنف االنتخايب (لكن فشلت هذه القضايا أمام املحكمة اجلنائية ادلويلة
ٍّ
إىل حد كبري).
لكن أدت لكتا الوساطتني إىل استمرار مدد الرئاسة اليت اكنت قائمة قبل
االنتخابات ،ىلع الرغم من الفوز املحتمل لزعيم املعارضة يف العمليتني ورضورة
ً
رئيسا .أسفر العنف واتلالعب عن تزوير شبه مؤكد للنتائج .وبالرغم من
تنصيبه
ً
عدم تنصيب زعيم املعارضة «املنترص» رئيسا يف احلاتلني ،تقدل لك منهما منصب
ً
خصيصا من أجلهما ،إذ اكن أدىن من منصب الرئيس وال
رئيس الوزراء اذلي أقيم
ينص عليه ادلستور.
اكنت نسب اتلمثيل اليشء الوحيد اذلي تم احرتامه يف تلك انلتائج االنتخابية
ولكن ليس بمفهوم الربملان األورويب ،وإنما بمعىن عدد املقاعد يف جملس الوزراء،
حيث حصد احلزب احلاصل ىلع أغلبية األصوات ىلع أغلب مقاعد جملس الوزراء.
ولم يتم استبعاد أي من احلزبني الرئيسيني.
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اكن إيمبييك ىلع وجه اخلصوص يقول إن انلتيجة املتمثلة يف اعتمادات جملس
الوزراء تمثل روح ادليمقراطية ،باإلضافة إىل أن وجود قادة سياسيني عظماء يف إدارة
واحدة كرئيس ،ورئيس وزراء يمثل قيمة «إفريقية» من الشمويلة .اكنت شمويلة
ُمصممة بطريقة أبعدت العنف عن الرصاع ىلع السلطة ،وعليه اكنت نهاية املجازر.
وهكذا ،تم تعزيز القيمة العاملية للحياة البرشية إىل جانب الشمويلة.
وتعترب صيغة مثرية للجدل لم تتكرر يف االنتخابات اليت تلت ذلك بعد مخس
سنوات يف لكتا ابلدلين .لكنها استطاعت بالفعل أن تضمن وجود أنواع ممزية من
السالم ،ومن خالهل ضمنت استقرار ابلدلين ملدة مخس سنوات .سيقول إيمبييك -
ًّ
ًّ
إفريقيا» ،ويف
ولن يعرتض عنان  -بأن «دبلوماسيتهم اإلفريقية» قد اشرتت «حل
الوقت ذاته دافعت عن أبسط القيم العاملية.
وال يعين ذلك نضج ادلبلوماسية اإلفريقية فحسب ،بل ً
أيضا قدرتها ىلع الوصول
ليشء جديد  -مثري للجدل ً
أيضا  -ربما يعود بانلفع ىلع القارة ،أو ىلع تأمل انلتائج
االنتخابية العادلة يف العالم األوسع.
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كتالوج تارييخ من الكوارث واتلأجيالت
برصف انلظر عن اتلقارب مع الصني ،ربما من األفضل تناول سجل هرني كسنجر
واضعني مرص وإرسائيل يف احلسبان حيث ساهم يف تعزيز «السالم» بني الطرفني بعد
 ،1973وتفعيل السياسة األمريكية للمساعدات اخلارجية الغزيرة اليت تعترب املوارد
العسكرية سمة رئيسية بها حىت ال تتمكن أي من ادلوتلني االحتفاظ بأجهزتها
ً
وأيضا توازن
األمنية وطموحاتها بدون الواليات املتحدة .خلق هذا نوع من اتلبعية
ً
القوى بني إرسائيل ومرص حبيث يكون إلرسائيل ً
دائما ترسانة أكرب قليل لكن
بشلك ال جيعل ذلك امليل يف املزيان اكفيًا ىلع اإلطالق تلغيري الوضع لصالح طرف
دون اآلخر .يعكس ذلك حب كسنجر انلموذيج للتعاون كوسيلة تلنفيذ العالقات
ادلويلة .ولكن ال يمكن حتقيق هذا االتفاق الرشق أوسطي بدون الرجوع باستمرار
إىل الواليات املتحدة .ربما دعم السالم بني ادلوتلني ولكنه لم يفعل شيئًا حلل املشالك
ً
امللحة باملنطقة وخاصة تلك ما بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.
لعله من السخرية أن يكشف كتاب كسنجر األخري (وربما آخر ما سيكتب)
بعنوان «انلظام العاليم :تأمالت حول طالئع األمم ومسار اتلاريخ» أنه لم يتعلم
ً
دفاع
الكثري من اتلاريخ الاكريث للرشق األوسط منذ أن اكن بمنصبه .يُعد الكتاب
ً
ً
راديكايلا ً
ًّ
نوع ما فقد طرح تساؤل
شديدا عن نظام ادلولة الوستفايلة حيث يعترب
ً
مفتوحا حول ما إذا اكنت اململكة العربية السعودية دولة وستفايلة حقيقية أو دولة
إسالمية تسبب ًّ
ً
كبريا من املشالك بالعالقات ادلويلة .خيىش كسنجر من نظام
كما
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ادلولة اإلسالمية ،لكن يف نفس الكتاب يعترب إرسائيل دولة وستفايلة صحيحة رغم
أنها بعيدة لك ابلعد عن ذلك؛ حيث تمدد حدودها بطريقة أحادية اجلانب وتتحدى
القانون ادلويل وقرارات األمم املتحدة ،وتنكث االتفاقات وحتتل أرايض دول أخرى
وترفض السماح بإنشاء دولة للفلسطينيني ،بل حتتل وتستغل أجزاء كبرية من
األرايض الفلسطينية اليت وافقت يه نفسها يف وقت ما ىلع اعتبارها فلسطينية ،كما
لو اكنت فلسطني خاضعة لسيادة استعمارية عسكرية.

ابليئة الفوضوية للسياسة اخلارجية وادلبلوماسية
احلروب العربية اإلرسائيلية
اقرتح وعد بلفور لعام  1917تقسيم فلسطني إىل دوتلني إحداهما يهودية .واكن
اهلدف من ذلك إرضاء احلركة الصهيونية اليت تسىع إلقامة «وطن لليهود» .لم تر
الصهيونية املبكرة هذا الوطن بالرضورة يف الرشق األوسط ،وباألخص ليس باملنطقة
اتلارخيية إلرسائيل اتلوراتية .اكنت بعض املواقع يف إفريقيا وأمريكا اجلنوبية ىلع
قائمة االحتماالت .ولكن اإلحساس باحلاجة للقيام بيشء حمدد ورسيع لليهود
ً
أصبح رضورة ملحة يف أعقاب احلرب العاملية اثلانية ،خاصة بعد األعمال الوحشية
اهلائلة وحماولة اإلبادة اجلماعية املتمثلة يف اهلولوكوست .وافق املجتمع ادلويل ،وحتول
اتلفويض الربيطاين ىلع فلسطني اذلي بدأ بعد احلرب العاملية األوىل إثر سقوط
ً
تفويضا لألمم املتحدة من أجل اخلطوة انلهائية حنو إقامة
اإلمرباطورية العثمانية
دولة جديدة .اكن هناك الكثري من االرتباك أثناء االنتقال من اتلفويض الربيطاين
إىل األمم املتحدة ،وقد قاوم الساكن الفلسطينيون تلك العملية باتلأكيد عن طريق
حرب اتلحرير اليت سميت فيما بعد بـ «يوم انلكبة» عندما فر جزء كبري من الساكن
الفلسطينيني أمام الزاحفني ايلهود .استخدمت احلراكت اإلرهابية ايلهودية اتلمرد
املسلح حلث خطى االستقالل ،حىت تمكن «بن جوريون» يف انلهاية من إعالن قيام
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ً
هجوما
دولة إرسائيل اعم  .1948وىلع الفور ،شنت جيوش ادلول العربية املجاورة
متعدد اجلبهات ىلع إرسائيل .جاء ذلك ليس فقط تضامنًا مع الفلسطينيني ،وإنما
ٍّ
ً
ً
ًّ
ً
ً
وتعقيدا
مغايرا بمنطقتهم
سياسيا
وضعا
أيضا إىل حد كبري ملقاومة ما اكن يلخلق
ً
كبريا للتوازن القائم لقوتهم اإلقليمية .كما اكن ذلك يعين أن ً
جزءا من الرشق األوسط
ًّ
ًّ
إسالميا ،بالرغم من أن العامل العريب اعم  1948اكن أقوى من
عربيا ولم يعد
لم يعد
أي اعمل إساليم .اكن هناك حركة بطيئة حنو احلداثة تم اتلعبري عنها بعد ذلك بقليل
باستيالء نارص والضباط األحرار ىلع السلطة يف مرص ،والرغبة العامة يف إقامة شبه
ً
اجلزيرة العربية اجلديدة واملوحدة .اكنت إرسائيل تطفل ىلع لك هذه األحالم.
اكنت اجليوش العربية غري متطورة واكنت قيادتها ضعيفة ،وقد أصبح نارص نفسه
ًّ
أسطوريا ملجرد رفضه االستسالم .اكنت القوات اإلرسائيلية منترصة
كضابط شاب
ً
ىلع مجيع األصعدة ،وبدل من صورة الضحية اليت سارت مسلوبة اإلرادة إىل غرف
الغاز ،ودلت صورة وأسطورة «ايلهودي املقاتل» اليت لم تتغري ً
أبدا من وقتها .انتىه
اهلجوم غري احلكيم ىلع منطقة قناة السويس اعم  - 1956اذلي قامت به إرسائيل

باتلعاون مع الوحدات الربيطانية والفرنسية لضمان منع عبد انلارص من تأميم
القناة اليت اكنت ىلع أرض املرصية  -بالرتاجع بسبب الضغوط ادلبلوماسية القوية
من الواليات املتحدة واألمم املتحدة ،ولكن عندما تشابكت القوات اإلرسائيلية
واملرصية خرس املرصيون مرة أخرى .وجاء رد عبد انلارص يف صورة بناء جيش جديد
بأحدث املعدات بمساعدة االحتاد السوفيييت .فبدت ادلبابات رائعة ىلع أرض املوكب
وبدت الطائرات احلربية مهيبة واقفة يف تشكيل ىلع مدارجها.
وقد ظلت ىلع ذلك الوضع ً
تماما حىت دمر اإلرسائيليون القوات املرصية وقوات
سوريا اعم  .1967ويمكن قول الكثري عن مناورات عبد انلارص يف الفرتة السالفة
ذللك اهلجوم ،حيث طالب بسحب قوات حفظ السالم اليت نرشتها لألمم املتحدة
يف شبه جزيرة سيناء كمحاولة لفك االشتباك بعد  .1956اكن من املفرتض أن تعمل
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كقوة اعزلة بني املرصيني واإلرسائيليني .لم يطالب عبد انلارص اعم 1967بسحبها
فحسب ،وإنما نرش جيشه املطور يف مواجهة اإلرسائيليني اكستعراض للقوة .وترى
مدرسة فكرية حديثة أن عبد انلارص اكن ُم ً
قدما ىلع خدعة كبرية ،حيث طلب فقط
تغيري موقع القوات اخلاصة باألمم املتحدة ،واكن قلقه الرئييس أن اإلرسائيليني اكنوا
ًّ
ًّ
سياسيا،
يعدون هلجوم ىلع سوريا  -اليت اكنت يف ذلك الوقت قريبة جدا من مرص
واكن هناك مطلب شعيب إلقامة ادلولة املرصية-السورية للوحدة ،أي اجلمهورية
العربية املتحدة؛ ذلا فقد أعد استعراضه العسكري جلعل اإلرسائيليني يفكرون
ًّ
مليا قبل اهلجوم ىلع سوريا ،حيث سيكون هناك تهديد مرصي من خلفهم .وهنا
قلب اإلرسائيليون السحر ىلع الساحر وبمنتىه البساطة هامجوا  -برباعة واستباقية -
تلدمري القوة اجلوية املرصية املصطفة بدقه يف مدارجها ،وشقوا ادلبابات املرصية اليت
باتلأكيد بدت مهيبة أثناء عرضها ،ولكن لم تكن مهيأة للقتال يف اصطفافها .احتلوا
سيناء لكها إىل ضفة قناة السويس ،كما احتلوا مرتفعات اجلوالن ىلع اجلبهة السورية.
ومن املفارقات أن اإلرسائيليني استخدموا يف مواجهة املرصيني تكتياكت املدراعت
األملانية  -اليت اكن جلوديريان الريادة يف استخدامها أثناء اهلجوم ىلع فرنسا  -حيث لم
ً
يكن هناك تركزي مركزي هلجومهم .فبدل من رأس حربة واحد اكن هناك رؤوس
سهام متعددة مع منح قادة كتيبة ادلبابات مطلق احلرية .لم يكن املذهب العسكري
املرصي يلجيب ىلع أي حال.
ً
اعزما اعم  1973ىلع استعادة شبه
أما السادات خليفة عبد انلارص ،فقد اكن
جزيرة سيناء من اإلرسائيليني .فيف عيد الغفران  -يوم مقدس عند ايلهود  -عربت
ً
القوات املرصية قناة السويس .واستباقا تلكتياكت ادلبابات اإلرسائيلية لعام ،1967
تم جتميع قوات جبهة السادات األمامية يف وحدات مستقلة صغرية مسلحة بصواريخ
أرض مضادة لدلبابات .وبعدم وجود قيادة مركزية ثابتة لم تكن مواقعهم متوقعة،
ولكما تقدمت ادلبابات ،أطلقت أواكر القوات املرصية اخلاصة صوارخيها املضادة
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ً
ً
عظيما للمرصيني ،وربما اكن
انتصارا
لدلبابات ،واكنت املراحل األوىل من الرصاع
اهلجوم اإلرسائييل املضاد ينجح يف ردعهم ،لكن دبلوماسية الطوارئ بمشاركة ادلول
العظىم  -يف مقدمتها كسنجر  -فرضت وقف إطالق انلار .واكن ذلك للمرصيني
بمثابة استعادة للروح املعنوية واثلقة بانلفس فقد استعادوا سيناء ،لكن األمر تطلب
املزيد من ادلبلوماسية من جانب كسنجر الستكمال العملية .ولم تندلع أية حروب
أخرى بني مرص وإرسائيل .أما السوريون فلم يستعيدوا مرتفعات اجلوالن ً
أبدا .لكما
تقدمت دباباتهم أوقفتها رضبات جوية إرسائيلية مركزة ،ىلع الرغم من أن املعارك
ً
ً
ًّ
ً
عسكريا
وفكرا
إقداما
اكنت سجال بينهم واجلدير باذلكر أن كال الطرفني قد أبديا
ً
ًّ
ً
عسكريا من اجلانبني .ثم
وفكرا
راجحا .والبد من القول أن هناك شجاعة كبرية
استخدم كال الطرفني وسائل غري مبارشة ملضايقة اآلخر ،لكن لم تندلع أية حروب
أخرى بني إرسائيل وسوريا.

اهلجمات اإلرسائيلية ىلع بلنان
ساهمت إرسائيل منذ  1975يف تنظيم ودعم ميليشيا مسيحية مارونية متحالفة
بقيادة الرائد حداد يف جنوب بلنان .اكن لب عملها هو احلد من تأثري الطموحات
السورية يف بلنانً ،
وأيضا باألخص إقامة منطقة اعزلة بني إرسائيل والقوى الفلسطينية
اليت اختذت ًّ
مقرا هلا حتت لواء منظمة اتلحرير الفلسطينية يف بلنان عقب إخراجها
من األردن فيما ُع ِرف بـ«أيلول األسود» يف  .1971 - 1970طردت األردن منظمة اتلحرير
الفلسطينية بسبب خماوف من تسارع نمو عدد الفلسطينيني ىلع األرايض األردنية
دلرجة قد تغريهم باالستيالء ىلع ادلولة األردنية .اكن العديد من اإلسرتاتيجيني

اإلرسائيليني مشجعني هلذا االحتمال ،حيث من املمكن أن حيل مشلكة عدم وجود
ُ
دولة للفلسطينيني واستيالء إرسائيل ىلع الضفة الغربية  -اليت اكنت تعترب حىت ذلك
احلني «الوطن» الفلسطيين ُ
المتصور  -اعم  1967اذلي لم تغريه االنتصارات املرصية
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بمشكالت أقل
يف 1973؛ ذلا اكن اتلصور أن بإماكن إرسائيل أن تبيق بالضفة الغربية
ٍ
إذا أخذ الفلسطينيون األردن .ولكن طرد األردنيني ملنظمة اتلحرير الفلسطينية ما
زادها إال قوة يف بلنان وأصبحت قوة حاسمة يف السياسة اللبنانية .وبغض انلظر عن
املضايقات والقدرات العازلة مليليشيا حداد ،اكنت جمرد مسألة وقت قبل أن يغزو
اإلرسائيليون بلنان.
بشلك غريب دلرجة أن القوات
وقد حدث بالفعل اعم  ،1978لكنهم أخفقوا
ٍ
الفلسطينية اليت حتتل جنوب بلنان تمكنت من االنسحاب بدون خسائر تقريباً،
ولكنهم تسببوا يف أزمة الجئني فلسطينيني كبرية ،حيث ترك اإلرسائيليون حداد
حيرس املناطق اليت استولوا عليها وهرب الفلسطينيون إىل بريوت .وفر نمو خميمات
الالجئني الفلسطينيني حول بريوت مواقع للمذابح يف الغزو اإلرسائييل اعم .1982
فاكن االعتداء هذه املرة ىلع بريوت نفسها باريس رشق ابلحر األبيض املتوسط
والعاصمة ذات أكرث مزيج إساليم مسييح غري مستقر ،ولكنه يدار بطريقة مهذبة
واملدينة الرئيسية يف األرض اليت قدمت بسخاء حزم من خشب األرز بلناء املعبد
اإلرسائييل يف القدس يف األيام املزعومة للملك سليمان .وقد وجهت منظمة اتلحرير
الفلسطينية دعوة إىل اللواءات ادلويلة تلقديم مساعدتها واستعدت خلوض حرب
حرضية اكنت تلدمر املدينة اجلميلة.

بدأت الصدامات بالفعل لكن كفلت جهود دبلوماسية دويلة هائلة أن تكف
القوات الفلسطينية عن اتللويح بأسلحتها وتكتيف باالنتصار املعنوي ىلع األقل –
ً
ًّ
جديدا يف تونس.
عسكريا بالفعل  -ولكن اكن عليها أن جتد منىف
حيث لم تهزم
اكن اإلرسائيليون سعداء بكون تونس ىلع اجلانب اآلخر من ابلحر املتوسط،وبذلك
لن تكون قبضة منظمة اتلحرير الفلسطينية يف املنطقة بنفس القدر من القوة.
لكن انسحاب منظمة اتلحرير الفلسطينية ترك خميمات الالجئني الفلسطينيني
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دون محاية ،كما قتلت ميليشيا حداد ساكن صربا وشاتيال بدم بارد .تشري بعض
اتلقديرات إىل حوايل  3500قتيل ،معظمهم من الفلسطينيني وعد ٍد من املسلمني
الشيعة اللبنانيني .ومن ثم ،سيعود عنرص الشيعة يلطارد اإلرسائيليني.
واكن اهلجوم اإلرسائييل األخري ىلع بلنان باألخص الستئصال امليليشيا الشيعية
واجلماعة السياسية حزب اهلل اذلي يشغل بالفعل العديد من املقاعد يف الربملان
اللبناين .فاكن قوة حسنة انلية يف السياسة اللبنانية ،ويف الوقت ذاته مدمرة بميليشياتها
ُ
وحتالفها مع سوريا وإيران اليت تعترب أكرب معاقل الشيعة يف العالم.
لكن قوات حزب اهلل صمدت وحاربت اإلرسائيليني ،وتربصت يف بادئ األمر
وحفرت األرض تلمر ادلبابات ،ثم جتلت تلهاجم من داخل التشكيالت اإلرسائيلية.
لم يتوقع اإلرسائيليون رصامة املقاومة ،وقللوا من شأن اتلدريب اإليراين حلزب
اهلل .وحبلول هذا الوقت ،لم يعد املذهب العسكري اإلرسائييل بنفس اجلرأة اليت
اكن عليها يف حرب اعم  ،1967وىلع أية حال لم تكن أرض بلنان ممهدة ملثل هذا
انلوع من اهلجمات متعددة الرؤوس .اكن انلهج تقليديًّا ولم جتد ميليشيا حزب اهلل

صعوبة يف اتلنبؤ بها .ولكن أدرك اإلرسائيليون عند انسحابهم أن إيران ستكون
العدو املستقبيل وأن الرئيس اإليراين اجلديد أمحدي جناد اذلي تم انتخابه اعم  2005ال
يمانع استعراض القوة ،وبالطبع لن يتواىن عن تنبيه العالم إىل برنامج اتلطوير انلووي
اإليراين.

كما خرس فتح – حزب األغلبية السيايس بمنظمة اتلحرير الفلسطينية اذلي
فشل يف تقديم أي شلك من أشاكل االستقالل احلقييق بسبب جناح السياسات
ً
فاسدا وغري فعال – يف االنتخابات الترشيعية الفلسطينية اعم
اإلرسائيلية وأصبح
ً
 2006أمام محاس اليت حصلت ىلع  74من أصل  132مقعدا .اكنت محاس مدعومة من
قبل سوريا وإيران ،ولكن كيف اعدت فتح ومنظمة اتلحرير الفلسطينية من منفاها
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يف تونس تلصبح حكومة ما يسىم بالسلطة الفلسطينية؟ ننتقل اآلن من احلروب
إىل ادلبلوماسية املساوية هلا يف اتلعقيد باملنطقة ،واليت شملت الواليات املتحدة ىلع
املستوى الرئايس ،لكن اكن للرئيس املرصي السادات املبادرة تلحقيق إجناز مباغت
ال رجعة فيه.

تأمل :الفرعون يذهب ملدينة داوود
يف الكتاب املقدس واألساطري املتضاربة باملنطقة ،اكن للشعب ايلهودي يف الواقع
عالقة وطيدة مع اللبنانيني واإليرانيني واملرصيني .وكما ذكرنا من قبل ،ترجع العالقة
مع اللبنانيني إىل إرسال امللك حريام خشب األرز من بلنان إىل امللك سليمان بلناء
املعبد ،أما العالقة مع اإليرانيني  -أو الفرس كما اكن يطلق عليهم يف ذلك الوقت -
فألنهم أطلقوا رساح الشعب ايلهودي من األرس ابلابيل إلاعدة بناء ذلك املعبد .ومع
املرصيني؛ ألنهم قبل أن يستعبدوهم ّ
ً
رئيسا للوزراء .ثم جاء داوود بعد
نصبوا يوسف
سنوات كثرية يلؤسس يف القدس ًّ
مقرا ململكة إرسائيل الويلدة اليت تكونت من جمرد
جمموعة من القبائل.
ويف اعم  ،1977بعد أربع سنوات من استعادة مرص لسيناء ،ذهب الرئيس السادات
إىل القدس .لم يعلم اإلرسائيليون برغبته يف احلضور سوى قبلها بأيام ،وقد ذعروا
إزاء هذا اتلطور املفائج وغري املتوقع .وأدركوا أنه يتعني عليهم املوافقة ،وإال سيتم
اعتبارهم اجلانب اذلي رفض فرصة للسالم .اكن السادات قد تشاور يف قراره مع
جمموعة من املستشارين املقربني هل ،ومجيعهم لم يوافقوا ىلع هذه املبادرة .ولكن
قدما اكنت تلك حلظة «فاعل عقالين» – ً
نظرا إلرصار الرئيس ىلع امليض ً
ً
تماما مثل

حالة اكوندا مع دي لكريك يف جنوب إفريقيا  -تتسم باالندفاع واثلقة باحلدس.
والفرق هنا أن املرصيني اكن دليهم كم المتناهٍ من املواد املطلوبة إلعداد ملف
ً
عن إرسائيل وقيادتها .أخذ السادات هذا امللف معه ،ولكنه بدا واثقا بشلك حديس
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حرب ىلع إرسائيل اكن يلعرف
يف حتقيق إجناز أخاليق .واجلدير باذلكر أن بعد شن
ٍ
من خالل اإلحاطات اإلعالمية السابقة واملخاطر واتلوازنات بني املاكسب واخلسائر
اليت اكن ىلع وشك مواجهتها إذ لم تكن العمليات والسياسات اتلنظيمية يف املايض
ً
ً
جديدا ً
اغئبة ً
تماما
تماما .ولكنه باتلأكيد لم يترصف وفقا ملخزون معني ،اكن ما فعله
ً
وأصيل وجريئًا.
يف أعقاب زيارته وخطابه املذهل ذي انلربة األخالقية أمام الكنيست اإلرسائييل
واتلغطية الصحفية ادلويلة اليت تلقاها واليت اكنت مجيعها تقريبًا مفعمة باألمل ،بدا
أن ً
نوع من السالم اكن ممكنًا ،وأن املرصيني قد احتلوا املاكنة األخالقية األىلع( .((1أما
ًّ
ً
عسكريا (ىلع الرغم من أنه -
انتصارا
السادات ،فقد شعر بأنه يف مأمن بعد أن حقق
كما ذكر أعاله  -لو استمر رصاع  ،1973لم يكن يلتحقق ذلك االنتصار) وحقق
ًّ
ًّ
ًّ
ً
أخالقيا .استضاف الرئيس جييم اكرتر كال من السادات
دبلوماسيا أو
انتصارا آخر
ورئيس الوزراء اإلرسائييل بيجن يف اكمب ديفيد اعم  ،1978ويبدو أن عملية «السري يف
الغابات» الشهرية بقيادة اكرتر  -اذلي أجرى فيها دبلوماسية شخصية مرتديًا سرتة  -قد

تمكنت بالفعل من ترسيخ سالم رسيم بني مرص وإرسائيل .اكنت تلك العملية عبارة
عن تعاون بني أقل ثالث «فاعلني عقالنيني» إذ تعاملوا بعفوية يف موقف غري رسيم.
اكن من املفرتض أن يتلىق لك منهما جلسات إحاطة وتدريب ،ليس بمعىن
اتلدريب ىلع ردود األفعال املخزونة ،حيث لم يتحقق السالم بينهما من قبل ،ولكن
تدريب ىلع اتلفاوض ىلع اتلنازالت والرشوط .وحقيقة أن املفاوضات جاءت يف
انلهاية مبارشة إىل حد كبري مما ال يعين عدم وجود مثل هذه االستعدادات.

(Mohammed Sameer, “Sadat, the Egyptian President in the Knesset”, YouTube, www. ((1
youtube.com/watch?v=aetcAAWc8DA
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ً
سالما بني مرص وإرسائيل .لم تتم دعوة
الح حتذير واحد يف األفق ،اكن هذا
الفلسطينيني إىل اكمب ديفيد ،والسادات لم يتحدث نيابة عنهم أو عن العالم العريب،
بل حتدث باسم مرص فقط .وباتلأكيد لم يتحدث عن إيران اليت اكنت تعترب حينذاك
ًّ
هامشيا غري مهم يف املعادلة الفلسطينية .قامت اثلورة اإليرانية اعم  ،1979وفجأة
العبًا
ً
اقتحم احلضور الشييع  -اذلي بدا غري متوقع وأحيانا غري عقالين  -املشهد بتداعيات
دويلة ورشق أوسطية ،مما أثار ارتياع الواليات املتحدة اليت شجعت العراق بقيادة
صدام حسني ىلع شن حرب ضد إيران ما بني  1980و 1984بتمويل ضخم يبث عرب
اململكة العربية السعودية .لم ينترص صدام يف تلك احلرب ولكنه اكتسب قوة مفاجئة.
انزعج الفلسطينيون إثر استبعادهم من اكمب ديفيد مدركني أن قيادة منظمة
اتلحرير الفلسطينية قد تم تهميشها داخل فلسطني بنفيها إىل تونس .كما أدى عدم
وجود أي تقدم دبلومايس أو مفاوضات ىلع أرض الواقع إىل انتفاضهم فيما ُعرف
باالنتفاضة األوىل  .1991-1987كما شهد اعم ً 1991
أيضا قيام صدام حسني – بعد
اكتساب اجلرأة من دعم الواليات املتحدة هل يف حربه ضد إيران – خبطئه املصريي

الفادح إذ غزا الكويت ،وتسبب يف حرب اخلليج األوىل .اكنت املنطقة مشتعلة ،دلرجة
أن سوريا أرسلت قواتها للقتال إىل جانب الواليات املتحدة وحتالفها ،ونيس اجلميع
الفلسطينيني .لم يكن هناك ماكن يف «انلظام العاليم اجلديد»  -اذلي ظهر ىلع ما
يبدو تلعزيز سقوط الشيوعية اعم  - 1989لشعب يبدو أنه حمكوم عليه بالعيش ىلع
هامش ادلبلوماسية والقومية.

مزيد من اتلأمل :أوسلو يف الرساء والرضاء
لقد رأينا يف لوسااك اعم  1984كيف استخدمت اجلهات الفاعلة يف املسار
ادلبلومايس األول دبلوماسية املسار اثلاين الختبار السبل املحتملة للمسار األول
املستقبيل أو املفاوضات احلكومية الرسمية .بعبارة أوضح ،يشري املسار األول إىل
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ادلولة الرسمية أو دبلوماسية الواكلة ادلويلة املعرتف بها ،بينما يشري املسار اثلاين إىل
جهات فاعلة غري رسمية .ومن انلادر أن تتمكن مبادرة للمسار اثلاين من حتقيق
ً
جناح دبلومايس كبري دون اإلشارة أول إىل عالقة مستقبلية مع املسار األول .وربما
اكن االستثناء يف العملية اليت أدت إىل اتفاقات أوسلو  -اليت بدأت اعم  1993عندما
فكر جمموعة من األاكديميني يف خطة سالم تشمل الفلسطينيني وحتاول إرضاءهم
واإلرسائيليني .تناولوا ما خيش «املالئكة» مثل السادات واكرتر أن يقرتبوا منه.
ومن املثري لدلهشة أن خطتهم اتلفصيلية اكنت جريئة ولكن واقعية بما يكيف
الكتساب إعجاب ٍّ
وتنب فوري من قبل القائمني ىلع املسار األول ،أو لعل «تكيف»
هو املصطلح األفضل هنا حيث بدأت أوسلو  2يف وضع اتلفاصيل قيد اتلنفيذ ،واكنت
هذه املحادثات يف املرحلة اثلانية من عملية أوسلو بقيادة مفاويض املسار األول،
ً
بالرغم من عدم تصورها أو ترتيبها مسبقا يف املرة األوىل.
لقد وضعت أوسلو  2اعم  1995خطة تفصيلية ملراحل قيام دولة فلسطينية ،وأوهلا:
إقامة السلطة اإلدارية الفلسطينية .اكن يارس عرفات ومنظمة اتلحرير الفلسطينية

املهمشة يف تونس يف حاجة ماسة إىل املشاركة يف العملية وأن تكون السلطة اإلدارية
معهم .لكنهم أخذوا ً
ًّ
وفدا
هيلكيا إىل املحادثات ،حيث اكن واحد فقط من بينهم حمامٍ
يتحدث اإلجنلزيية ،ويمكنه فهم تفاصيل االتفاقات انلهائية .ومع ذلك ،لم تكن
مشلكة االتفاقات انلهائية يف صياغتها  -رغم وجود نظام ضمانات قد يساعد باتلأكيد -
ولكن يف تنفيذها يف وقت الحق .واكن اجلزء األصعب واألكرث إثارة للجدل يف
االتفاقات تقسيم األرض إىل فئات «أ»« ،ب»« ،ج» ،حيث تسيطر إرسائيل ىلع األرايض
من الفئة «ج» ولكنها حتولت يف انلهاية للفئة «ب» ،وختضع أرايض الفئة «ب» للسيطرة
اإلرسائيلية الفلسطينية املشرتكة ،ولكنها حتولت يف انلهاية للفئة «أ» .أما الفئة «أ»
فيه جزء األقليات حول املدن الفلسطينية الرئيسية فاكنت منذ ابلداية حتت سيطرة
السلطة الفلسطينية .وبذلك ستنشأ دولة فلسطينية اكملة عندما ينتيه نقل األرض إىل
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أيدي الفلسطينيني .لكن هذا لم حيدث حيث بدأت املستوطنات اإلرسائيلية تهيمن
ىلع أجزاء كبرية من أرايض الفئة «ج» والفئة «ب» ـ وكذلك لم تسلم أرايض الفئة «أ»
من اتلدخالت اإلرسائيلية حيث سيطرت إرسائيل ىلع أغلب املوارد املائية اليت ال
يمكن بدونها زراعة األرض بشلك سليم .كما أغلقت إرسائيل املطار الفلسطيين
ً
الوحيد يك يتطلب الوصول إىل «فلسطني» أول دخول إرسائيل واخلضوع للفحص
األمين ،أو ادلخول عرب األردن بكل تارخيها الفلسطيين املضطرب .واكنت غزة
ًّ
جغرافيا ،وبالرغم من سحب رئيس الوزراء للمستوطنات اإلرسائيلية
منطقة منفصلة
من غزة تضاعفت يف الضفة الغربية.
ً
منعدما يف نقل األرايض وانلمو املضاد
قاد اتلقدم ابلطيء اذلي يكاد يكون

ملستوطنات السلطة الفلسطينية اجلديدة إىل أزمة مصداقية مع شعبها .وقد ضاعف
عرفات نفسه املشالك بعدم حتوهل من دور زعيم الفدائيني إىل شخصية رئيس
فوضوية ُ
ّ
وم َر ّوعة ،وأصبحت فاسدة ومدفوعة،
الوزراء .فاكنت اإلدارة الفلسطينية
لكن بقيت األرض يه القضية الرئيسية .وقد بدا أن وعود اتفاقات أوسلو حمكوم
عليها بالفشل ،وتوصل اإلرسائيليون إىل أنه من األفضل عدم وجود منظمة اتلحرير
الفلسطينية يف تونس ابلعيدة ،ولكن قريبة تناشدهم يف عالقة تابعة .اجتمع الرئيس
األمريكي لكينتون مع عرفات ورئيس الوزراء اإلرسائييل باراك يف اكمب ديفيد اعم
 2000يف حماولة أخرية إلنقاذ اتفاقات أوسلو ،ولكن دون جدوى .وشبت االنتفاضة
اثلانية اعم  2000واستمرت حىت اعم  .2005وىلع عكس االنتفاضة األوىل اليت اتسمت
بالعفوية احلقيقية ،اكنت اثلانية بدافع من منظمة اتلحرير الفلسطينية كرمز عنيف
ملقاومة سوء انلية اإلرسائييل .ولكنها لم تغري السياسة اإلرسائيلية .ويف  2005اعتىل
الرئيس أمحدي جناد منصة احلكم يف إيران بسياسته اخلاصة باتلنمية انلووية
وعدائه الواضح للصهيونية .وقد حققت محاس بدعم من إيران اعم ً 2006
ً
كبريا
فوزا
يف االنتخابات الفلسطينية ،واندلعت حرب أهلية يف فلسطني بني محاس ومنظمة
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اتلحرير الفلسطينية اليت عزفت عن تسليم السلطة واليت تدعمها الواليات املتحدة
ابلعيدة لك ابلعد عن الرصامة يف املطابلة بمراقبة انلتائج ادليمقراطية .أجربت محاس
ىلع اخلروج من الضفة الغربية ،ولكنها ظلت مسيطرة ىلع غزة .وتبع ذلك ثالثة
حروب بني غزة وإرسائيل.
قبل أن نعود للحرب ربما من املفيد تقديم مالحظتني :األوىل بسيطة ،ويه الصعوبة
اليت يواجهها املسار اثلاين يف وضع الرشوط أو املطابلة بضمانات ملتابعة املسار األول
ً
إلجنازاتها .وبمجرد أن يتابع املسار األول أو يتوىل عملية اتلفاوض يصبح األمر مرتوك
للممثلني الرسميني يف إطار عملية رسمية للتفاوض بشلك مهين وصحيح .وهذا يقودنا
للمالحظة اثلانية :لم تتفاوض منظمة اتلحرير الفلسطينية بشلك جيد يف أوسلو ،2لم
ً
ً
إجنازا مذهل رغم أنه
يكن دليها خربة أو اطالع واسع بما يكيف للمشاركة فيما بدا
حمفوف باملخاطر .ويتطلب األمر خماطرة شديدة حتت أي ظرف من الظروف ولكن
اكف اكنت شديدة اخلطورة .لم يكن دلى عرفات ووفده تاريخ
خماطرة بدون تفاوض ٍ
يف ابلحث أو تاريخ وثقافة العمليات اتلنظيمية واتلدقيق اذلي ينبع مما تطبقه الواكالت
ً
ً
ًّ
مدفوع
عقالنيا»
والوزارات اتلنافسية ىلع بعضها ابلعض .ربما اكن عرفات «فاعل
بسيع أخاليق ووطين طوال حياته ،لكن يبدو أنه ً
أيضا مدفوع بايلأس ،وهذا أقل
العنارص طلبًا يف أي نوع من «العقالنية».

غزة ومرص وإرسائيل

ً
زاد اتلاريخ احلديث من تعقيد الصورة متمثل يف هجمات  11سبتمرب يف .2001
وحرب اخلليج اثلانية اعم  ،2003حيث اقتحمت اجليوش الغربية العراق .ونتيجة
لالنتفاضة اثلانية ،تم تأسيس «ربايع» يضم الواليات املتحدة واألمم املتحدة واالحتاد
األورويب وروسيا اعم  2002بهدف أن يكون ً
نوع من «اإللزامية» ادلبلوماسية يف
الوضع اإلرسائييل /الفلسطيين ،لكنه اكن ينقصه اجلهات الفاعلة الرئيسية ،إذ ربما
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اكنت من املصلحة اعتبار إيران من بينها .واكن ملرص  -اليت أصبحت بقيادة السادات
أيقونة سالم مع إرسائيل  -اآلن مصلحة مشرتكة مع إرسائيل الحتواء محاس يف غزة.
اكن القلق املرصي جتاه محاس بشأن عالقتها جبماعة اإلخوان املسلمني املحظورة
يف مرص واليت تعترب اجلهة املنظمة الوحيدة اليت تعارض خلفاء نارص والسادات ممن
حكموا ابلالد  -بزيهم العسكري  -بطريقة تفتقر بشدة إىل اإلبداع وحبس مزتايد
من املصالح الشخصية .ولم يكن من قبيل الصدفة أن أكرب مظاهرة شعبية للربيع
العريب اكنت يف شوارع وميادين القاهرة .ولكن اكن ذلك يعين لغزة احلصار بني
نقاط اتلفتيش اإلرسائيلية من جانب ،واملرصية من اآلخر وحصار حبري إرسائييل
من جهة ابلحر .قام مسلحون من غزة بإطالق صواريخ حملية الصنع ىلع إرسائيل
قاس .وقد سببت
تسببت يف أرضار بسيطة ،ولكن فتحت املجال لرد فعل إرسائييل ٍ
ً
ً
هائل ،بل إن هجمات  2014تركت أثراً
دمارا
هجمات  2009/2008و 2012و2014
خلسائر ودمار ملدينة ربما أصبحت أكرب معسكر اعتقال – أو بطريقة أقل حدة أكرب
جيتو لألقليات – باملعىن األورويب القديم ألحياء ايلهود .لن يتم الوصول ألي حل
أو حىت تسوية ملشالك هذا اجلزء من العالم حىت تقام مفاوضات ناجحة ليس فقط
ىلع الصعيد اإلرسائييل /الفلسطيين ،وإنما ً
أيضا بني الفصائل الفلسطينية ،وتتفق
إرسائيل ومرص ىلع نتيجة مشرتكة ،وتطمنئ إيران إىل أن حليفتها محاس تنال معاملة
اعدلة .وباحلديث عن املعامالت العادلة ،لم حتدث انتخابات فلسطينية منذ .2006
وإن وجدت مجيع األطراف املشاركة نفسها قادرة ىلع اتلعامل مع بعضها ابلعض،
تبىق بالطبع قضية األرض .حىت لو تم سحب مجيع املستوطنات ،أو وافقت فلسطني
ىلع املستوطنات املتبقية حبقوق حملية مستقلة ىلع سبيل املثال ،أين ستنتيه إرسائيل
بالضبط وتبدأ فلسطني؟ أين ستكون احلدود؟
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احلدود كظاهرة تتوسع
ىلع خالف مجيع الزنااعت األخرى ،حيث يتم ترسيم احلدود يف اتفاقيات أو
معاهدات سابقة ،فإن احلدود بني إرسائيل وفلسطني قد تغريت بشلك كبري ىلع مر
السنني ،واكن لك تغيري يؤدي إىل انكماش فلسطني.
اكنت احلدود األصلية  -حتت والية األمم املتحدة واليت اكنت تهدف إىل ترسيم
احلدود اإلقليمية إلرسائيل  -يه ذات احلدود عند االستقالل اعم  .1948ولكن
هزيمة اجليوش العربية يف  1949أدت إىل زيادة كبرية يف حجم إرسائيل حيث احتلت
َ
أرايض تم االستيالء عليها من اجلريان املهزومني ،وبالفعل عرفت
القوات العسكرية
ًّ
دويلا باسم «اخلطوط اخلرضاء» .وكذلك أدت حرب  1967إىل دفع
احلدود اجلديدة
احلدود لألمام مرة أخرى مما يعين زيادة يف املساحة وإن لم تبق مجيعها (استعادت مرص
سيناء اعم  ،1973وأصبحت الضفة الغربية األردنية «ادلولة الفلسطينية املستقبلية»،
وإن اكن بها عدد هائل من املستعمرات ايلهودية وتسيطر إرسائيل ىلع معظم أراضيها،
ولكن ضمت إرسائيل اجلوالن السورية إىل حدودها) .حاولت احلدود بوثيقة جنيف
لعام  2003االعرتاف باألمر الواقع ،ويه تمثل أقىص قبول دويل رسيم إلرسائيل املوسعة،
ولكنها ال تشمل املستوطنات ،وال تعرتف بمزيد من التسلل إىل األرايض الفلسطينية
من خالل اجلدار اإلرسائييل .ويبدو أنه لو ً
فرضا تم اتلوصل حلل لقضية املستوطنات؛
سيمثل اجلدار احلدود الوحيدة املقبولة لدلولة اإلرسائيلية .وسوف تصبح فلسطني
ً
ًّ
رسميا إلرسائيل ،ستصبح فلسطني
إمارة صغرية .ويف حال بقيت املستوطنات امتدادا
ً
عقدا من «املدن الفلسطينية» املنفصلة ذات القليل من املناطق الزراعية انلائية أو
اتلواصل املؤكد .يف ضوء إعالن بلفور األصيل  -اذلي اقرتح (باتلأكيد باملقارنة مع
الواقع ايلوم) ً
نوع من اتلقسيم العادل  -هناك رقعة ضئيلة للغاية يطلق عليها ادلولة
الفلسطينية .وتبدو مشكالت ادلبلوماسية املستقبلية مستعصية.
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األصيل وادلخيل :شياطني إرسائيل يف األلفية اجلديدة
بعد تعزيز إرسائيل ملاكنتها يف الرشق األوسط ،لم يبق سوى القليل من املشككني
يف حقها يف الوجود ،بينما يشكك الكثريون يف حقها يف الوجود داخل حدودها اتلوسعية،
كما يشككون ً
أيضا يف معامالتها للفلسطينيني اذلين يعيشون داخل حدودها ،وقد
حكم عليهم يف املستقبل املتوقع أن حيرموا من حقوق املواطنة ،ويشككون بالطبع
يف حق احتالل املستوطنني لألرايض الفلسطينية الرقعة تلو األخرى .ولكن حيث
تتضمن تلك احلدود الساكن الفلسطينيني – اذلين زادوا سواء بطرق اتلاكثر الطبييع
أو بسبب طردهم من األرايض الفلسطينية – بدأ اإلرسائيليون يشعرون بوجود أزمة
داخلية ال تقل خطورة عن األزمات واتلهديدات اخلارجية اليت تواجهها .ويزيد ذلك
من فكرة عدم األمان واحلاجة إىل األمننة ادلقيقة والشعور باتلهديد الوجودي لطبيعة
الشخص ايلهودي ذي اهلوية ايلهودية داخل الوطن ايلهودي اذلي اكن جوهر ادلولة
ايلهودية .ماذا لو جتاوز عدد الفلسطينيني داخل حدود إرسائيل عدد ايلهود؟ وماذا لو
أدت األعداد اهلائلة واملمارسات اثلقافية اليت تشمل املمارسات ادلينية تلغيري اهلوية
ايلهودية القائمة ىلع ثقافة يهودية حبتة؟
ً
يعترب حتليل العالم ايلهودي أوريل أبولوف مثال ىلع األحباث العلمية املتمزية اليت
تمزج بني انلظرية واتلحليل ،حيث تناول برباعة فكرة األمننة العميقة للـ«شيطان
ادليموغرايف» بإرسائيل ،أي جتاوز عدد الساكن الفلسطينيني داخل إرسائيل عدد
الساكن ايلهود ،وكيف أنه «تهديد وجودي» حقييق .نشأت انلظرية اليت يتناوهلا بشلك
أسايس من مدرسة كوبنهاجن للعالقات ادلويلة ،واليت أضافت إىل اهتمام املدرسة
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ً
تأكيدا ىلع اتلكوينات االستطرادية .ولكن بالطبع هناك
اإلجنلزيية بالسياق اتلارييخ
تعقيد يف نهجها ،فإن تأسست ادلولة بطريقة تباديلة كما يصفها فوكو ،فكيف هلا أن
ًّ
تلعب ً
حقيقيا يف بناء مواطنيها؟ ما طبيعة حلقة اتلغذية الرجعية؟ ما خصائص
دورا
ادلائرة الفعالة عندما تعطلها لك أنواع االضطرابات واحلواف املتعرجة؟ واحلقيقة
أن تلك التساؤالت ال تثري خماوف أبولوف ،وإنما يشغل نفسه بوضع حتليل تفصييل
للخطاب اإلرسائييل املتعلق باتلهديد ادليمغرايف الفلسطيين .وقد تناول مدى خطورة
ذلك اتلهديد اذلي يصل ملرتبة اتلهديد الوجودي .فاهلوية وممارستها وأمنها وضمانها
ىلع املحك .وال تزال أهمية ذلك باذلاكرة ىلع أرض أعلنت أن هدفها استعادة اهلوية
ايلهودية بعد اهلولوكوست وما سبقها من قرون اتلهميش األورويب ،جاء هذا اإلعالن
بقيام هذه ادلولة القادرة ىلع فعل ذلك داخل وطن لليهود حيث يمارس ايلهودي
هويته ،وحيث يكون ايلهود واهلوية ايلهودية بمأمن وإن اضطروا للقتال من أجل
ذلك .ولطاملا تم تهديد تلك ادلولة من اخلارج ولكن اآلن يأيت اتلهديد من ادلاخل.
قد ينبع العداء جتاه الفلسطينيني وفكرة إقامة ادلولة الفلسطينية  -من بني أمور

أخرى  -من عدم الرغبة يف فعل يشء الستيعاب اتلهديد .لكنه أضاف إىل الشعور
ً
تهديدا يف نفس الوقت اذلي أدى فيه إىل مجيع أشاكل االرتباك
بأن لك يشء يشلك
والعداء يف السياسة ادلاخلية والسياسة جتاه فلسطني كمفهوم وسلطة إدارية .وبعد
تسوية األمور مع األعداء «اتلقليديني» يف مرص واألردن ،وانشغال سوريا بمخاوف
أخرى ،وسكون جامعة ادلول العربية بشلك اعم رغم خطاباتها اليت بالاكد تدفع
القضية الفلسطينية أو أي قضية قد تهدد إرسائيل ،فإن احلاجة لعدو قريب وإن لن
ً
جماورا قد حتققت يف إيران.
يكن
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بالد فارس اليت ودلت إرسائيل واملسيحية
هناك الكثري من املفارقات يف تاريخ املنطقة ،فقد الحظنا قيام امللك حريام
بتقديم أرز بلنان ملعبد امللك سليمان – يف الرواية اتلوراتية ،وليس دلينا أي ديلل
آخر .ولكن هناك أدلة ىلع األخالقيات السياسية الفارسية اليت سمحت لليهود يف
األرس ابلابيل بالعودة إىل القدس إلاعدة بناء معبدهم اذلي اكتمل حوايل اعم  516ق.م.
وجاءت األدلة يف شلك أسطوانة قورش (يف حوزة املتحف الربيطاين) منذ اعم -538
 539ق.م .واليت ُوصفت بأنها أول ميثاق حلقوق اإلنسان يف العالم ،بينما يه يف األصل
قرار امللك قورش باحلرية ادلينية واليت ربما جاء بنصها أن لليهود احلق يف إاعدة بناء
معبدهم وممارسة عبادتهم حبرية .وبالفعل يروي سفر أستري كيف حىم امللك الفاريس
أخشورش (ربما اكن هو نفسه خشايار األول  465-518ق.م .اذلي شن احلرب ىلع
ً
ايلونان) ايلهود اذلين بقوا يف بالد فارس بدل من العودة إىل القدس يف املوجة األوىل.
فقد اكنت املؤسسة ادلينية للموجة األوىل بقيادة شخصيات توراتية مثل عزرا يه اليت
مجعت وعززت أسس ما نعرفه ايلوم بالعقيدة ايلهودية اتلقليدية والكتاب املقدس
اذلي يتناول أسس العالم ،وأمة إرسائيل وطقوسها وتارخيها املبكر.
ولعل مفارقات تأثري بالد فارس ىلع املسيحية يف بدايتها أكرب من ذلك ،حيث
اعتمدت ىلع شخصية زرادشت الغامضة (الزرادشتية يف عهد نيتشه) ،اذلي تويف
ً
وتماما مثل بوذا ،لم يتم كتابة أي كتاب مقدس ملئات السنني بعد
حوايل  551ق.م.
ً
وفاته .ومع ذلك ،فإن األساس الرئييس تلعايلمه سبقت املسيحية ،وشملت اعلما من
اثلنائيات حيتوي ىلع اخلري والرش ،واجلنة واجلحيم ،وانلور والظالم ،وجتسيد هذه
اثلنائيات يف اكئنات روحية قوية (أي ما نعرفه اآلن باإلهل والشيطان) ،واملسيح املنقذ
اذلي ودل من عذراء ،ثم حماكمة نهائية وبعث.
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اشتملت رصااعت الكنيسة املسيحية املبكرة بهيئاتها املتشعبة مع تنافسها ىلع
ًّ
جزئيا ىلع األقل من الفكر الزرادشيت،
خيوط مبكرة من الغنوصية ثم املانوية املشتقة
كما تضمنت شعبية الطائفة الزرادشتية امليرثاسية بني اجلنود الرومان اذلين خدموا
ىلع اجلبهة مع بالد فارس (برغم اجلدل القائم حول السجل اتلارييخ) والدة العذراء
يف  25ديسمرب وعالمة الصليب يف دائرة .ولكن يبىق اجلدل حول مدى تأثري لك
ًّ
رسميا اعم  325م
تلك العنارص ىلع املركب انلهايئ اذلي اعتربه اإلمرباطور قسطنطني
العقيدة املسيحية خبطوطها الرئيسية كما نقبلها ايلوم.
اكن الفرس والزرادشتية متعددي اثلقافات ،يقال إن اإلسكندر األكرب لم يمت،
ً
وإنما رأى املزايا اثلقافية والعلمية بلالد فارس واعش طويل كأحد ملوكها .اكن «فكر
اإلسكندر» يف جدل مستمر مع ظهور اإلسالم ،واعترب هذا الفكر ًّ
مهما بما يكيف
تلنظيم ومناقشة أعمال أرسطو وأفالطون حىت أثناء فقدانهما يف «العصور املظلمة»
األوروبية .وحتتوي امللحمة الزرادشتية من القرن العارش ،الشاهنامة  -كتاب امللوك -
ىلع قصة تدل ىلع ذلك ،حيث يقابل اإلمرباطور الروماين (فسبازيان) حكيم زرادشيت
حيارضه حول تعايلم لك ادليانات العاملية الرئيسية ،بما فيها ادليانات الصينية واهلندية،
ً
وخيتتم بتوبيخه بألفاظ املسيحية ،سائل إياه عما سيظنه عيىس بن مريم عن الغرور
وشهوة ادلم الروماين .اكن هذا انلوع من الرتاث اثلقايف الكوزموبويلتاين (ما بعد
االستعماري)  -اذلي اعتربه املعلقون الغربيون ىلع اثلورة اإليرانية اعم  1979أصويلة
شيعية اخزتايلة ،ما واجه املفاوضني األمريكيني واألوروبيني بشأن مسألة القدرة
انلووية اإليرانية .لم يتحقق الفتح اإلساليم بلالد فارس إىل نهاية القرن العارش.
وظلت اغبلية بالد فارس للقرن اخلامس عرش تتبع الطائفة السنية .وبقدر ما شبع
اإلسالم اذلاتية اإليرانية فقد سبقه ألف اعم ونصف من اثلقافة العميقة اليت اكن هلا
نفس اتلأثري .تعترب أعمال الشعراء العظماء من القرنني اثلالث عرش والرابع عرش
مثل الرويم وحافظ أمثلة ىلع ذلك ،حيث يبجلون اهلل ،ولكنهم يستمدون هذا من
اتلصوف وامليتافزييقيا.
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لكن هل اكنت إيران يف عهد آية اهلل أصويلة بشلك خطري؟
بدأ العداء األمريكي إليران احلديثة خبلع حليفها الشاه رضا بهلوي اعم .1979
وقد استثمرت الواليات املتحدة الكثري يف نظامه ،وبالفعل صممت باتلعاون مع
الربيطانيني خروج حكومته فيما اعترب حىت يف ذلك الوقت فضيحة برتويلة كبرية.
إنما ثورة  - 1979إىل جانب كونها غري متوقعة – فقد رسخت يف أذهان الواليات
املتحدة باحتجازها للعاملني يف السفارة األمريكية رهائن ،ثم حماولة إنقاذ أمريكية
عسكرية فاشلة ،مما تسبب يف شعور الواليات املتحدة بإذالل هائل؛ ذلا َّ
مولت جهود
صدام حسني من خالل اململكة العربية السعودية ودعمته بشدة يف غزو إيران اعم .1980
أما إرسائيل ،فقد اكن قلقها بشأن دعم إيران حلماس وحزب اهلل  -كما أوضحنا -
ًّ
رئيسيا للعداء .ولعل أكرث عنارص اخلوف املوجهة حنو إيران يكمن يف القناعة
سببًا
العميقة بأنها تطور قدرة اكفية للحصول ىلع أسلحة نووية .لم ترغب إرسائيل اليت
تمتلك  100/80رأس نووي  -بشلك غري معلن لكنه متوقع بقدر كبري  -يف إقامة
توازن قوى حقييق مع إيران املسلحة ًّ
نوويا .اكن مزيان القوة مع مرص بإدارة أمريكية
ولم يشمل األسلحة انلووية ىلع أية حال ،ولكن االضطرار خلوض ترتيبات توازن
قوى قائم ىلع الردع انلووي املتبادل مع إيران من املتوقع أن يشمل سيطرة إيران
ىلع بعض «السلوك احلسن» اإلرسائييل بما يف ذلك داخل فلسطني ،مما يعين نهاية
احلرية اإلرسائيلية؛ ذللك عملت لك من العالقات العامة األمريكية واإلرسائيلية
جبدية ىلع تصوير انلظام اإليراين ىلع أنه مظلم ورشير قدر اإلماكن .أما من ناحية
اإليرانيني ،فلم يساعدوا أنفسهم إذ قاموا بسلسلة متتايلة من اإلدانة املهينة القائمة
ىلع الطائفية ادلينية ضد الغرب.
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وكما قال جياندومينكو بيكو؛ وكيل األمني العام السابق لألمم املتحدة  -اذلي
تفاوض ىلع نهاية احلرب بني العراق وإيران وإطالق رساح العديد من الرهائن
الغربيني يف بلنان حىت اعم  - 1992لم يكن هناك ً
أبدا أعمال وحشية مدبرة من
قبل الشيعة أو إيران ضد هدف غريب رئييس .عالوة ىلع أن دعم إيران لبشار األسد
كرئيس لسوريا لم يكن بسبب انتمائه الشييع ،فاألسد من فرع الشيعة العلوي ذي
معتقدات اتلوافق بني األديان بشلك كبري ،مثل اثلالوث واالحندار من املالئكة
الساقطة واخلضوع تلناسخ األرواح املتكرر (مثل املسيحيني) ،بينما يتقدمون حنو
العودة إىل السماء ،وترقب عيد امليالد ويوم عيد ماري ماجدولني ،وشلك القداس
ًّ
إسالميا ىلع اإلطالق .اختذ
حيتوي ىلع انلبيذ ،وال يعرتف به العديد من علماء السنة
ًّ
ً
واقعيا ،حيث جعل العقيدة يف سوريا
مسارا
حافظ األسد  -وادل الرئيس بشار -
تبدو سنية بقدر املستطاع .ومع ذلك ،اكن هو نفسه زعيم حزب ابلعث املخصص
للتحديث العلماين .وبالرغم من أن آية اهلل اخلميين قد اعرتف بالعلويني كفصيل
إساليم ،فإن اتلحالف مع سوريا يدين أكرث للرغبة يف تأمني حلفاء باملنطقة ،أي أنه
يتعلق بسياسة القوة بقدر ما يتعلق بادلين وبقدر ما يتعلق باالستقرار طويل املدى
ً
دلولة جماورة وحكومتها اثلورية .وفقا للمعتقدات العلوية ،ال شك أن دعم إيران
ًّ
أصويلا.
ليس
كما جيب اإلشارة إىل أنه رغم دعم إيران حلزب اهلل ومحاس ،لم تشجع أو تمول
أيًّا منهما للقيام بأعمال عنف ضد إرسائيل .لم يكن هناك هجوم مجايع ،أو موجات
متتايلة من القنابل االنتحارية .بل لم يكن هناك سوى صواريخ حملية الصنع من
محاس ودفاع عن بلنان من حزب اهلل .باختصار ،يبدو أن السياسة اكنت قائمة ىلع
املضايقات والرضر العنيف ،ولكن ليس اتلدمري.
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وعليه ،فالسبب العميق وراء العداء اإلرسائييل إليران يرجع تلوازن القوى القائم
ىلع األسلحة انلووية .وهو نفس السبب ملعاداة اململكة العربية السعودية إليران.
فبغض انلظر عن اتلقسيم الواضح للفصيلني السين والشييع ،هناك ببساطة مسألة
سياسة القوى واهليمنة اإلقليمية.

العداء بني اململكة العربية السعودية وإيران
من احلقييق أن إحدى ادلوتلني سنية واألخرى شيعية ،مما يؤثر ىلع عالقتهما غري
املستقرة يف كثري من األحيان ،ولكنه ليس املحدد الوحيد .من املؤكد أن إيران اكنت
اغضبة من دعم وتمويل اململكة العربية السعودية لغزو صدام حسني اذلي استخدم
أسلحة كيماوية من بني أشياء أخرى .ولكن يف عهد حممد خاتيم ،بذلت إيران
ّ
ً
جهودا كبرية للتقارب مع ادلولة السعودية ،ووقع الطرفان اتفاقية أمنية اعم .2001
ولكن اكن الغزو اذلي قادته الواليات املتحدة ىلع العراق اعم  2003نقطة حتول
كبرية ،حيث أدى تغيري انلظام إىل نتيجة غري مقصودة أو اليت لم يتم تقديرها بشلك
صحيح بتمكني األغلبية الشيعية يف بدل اكن يقوده يف السابق حاكم سين مطلق ،مما
يعين وجود ميل عرايق حنو إيران اكن من شأنه ىلع الفور تدمري مزيان القوى ادليين
يف املنطقة .ومن ثم رأى السعوديون مؤامرات إيرانية يف لك ماكن .ىلع سبيل املثال،
يف الربيع العريب بابلحرين ،حيث اكن الكثري من املتظاهرين من الشيعة (يف بدل
ذات أغلبية شيعية) ،وقد قمعت بمساعدة عسكرية من اململكة العربية السعودية.
ولكن قبل ذلك شهد العداء السعودي واألمريكي خلطاب الرئيس أمحدي جناد
خلق اخلصومة اليت استمرت منذ الربيع العريب حىت اآلن.
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لم يكن اتفاق  2013بقيادة الواليات املتحدة مع طهران للحد من الربنامج انلووي
اإليراين يف ظل حكومة حسن روحاين املعتدلة ،وبوجود أغلبية معتدلة يف الربملان
ً
اإليراين منذ أوائل ً 2016
أيضا اكفيًا السرتضاء السعوديني .فادلوتلان تدعمان أطرافا
متنازعة يف احلرب السورية ،وىلع أية حال ،لم تمتلك اململكة العربية السعودية أسلحة
نووية بمزيان القوى اإلقلييم .وإنما اكن دليها مظلة نووية أمريكية ،مما يمكنا من
القول بأن هلا الصدارة ىلع اإليرانيني يف انلهاية .هناك ما جيب قوهل ،وقد استخف
به املعلقون ً
تماما ،وهو حتديث طهران النسيب حلرياتها االجتماعية  -ىلع الرغم من
الرقابة ادلينية الصارمة يف بعض األحيان  -واتلحديث العام للمجتمع اذلي ال يعتمد
ىلع العمالة األجنبية كما هو احلال يف اململكة العربية السعودية ،وباتلايل ال يشمل
هذه األنواع من الضغوط ادلاخلية اليت تأيت من الساكن األجانب .كما يمكن للنساء
اإليرانيات قيادة السيارات .ببساطة ىلع الرغم من الطبيعة املتجانسة الظاهرية آلل
ً
ً
وتطورا ،واذلي يعد تراثه اثلقايف
استقرارا
سعود ،قد تكون إيران املجتمع األكرث
ُ
ّ
أكرب ،وبريقه اتلارييخ أكرث من نسل قبائل الصحراء وساق املاشية .قد ال خييف توازن
القوة توازن اتلصورات واإلدراك اذلايت بالاكمل .أما بالنسبة لإلرسائيليني ،فإن مزيان
ًّ
عسكريا.
القوة ضخم ويتم ترسيمه وقياسه

إرسائيل واتلخطيط هلجمات ىلع إيران

لم حتدث حرب مبارشة بني إرسائيل وإيران ً
أبدا ،لكن يويح موقف إرسائيل
ونهجها جتاه إيران بوجود تهديد وجودي حيل حمل ذلك اذلي جاء من جريانها
املبارشين ،حيث يوجد باإلضافة إىل اتلهديد ادلاخيل اذلي حدده أوريل أبولوف بشلك
ً
ًّ
تهديدا وجوديًّا
نوويا .وال يعترب
جيد تهديد آخر خاريج من إماكنية تسليح إيران

بمعىن زوال وطن ايلهود ،وهو ما يتوقع أن تقوم به أغلبية فلسطينية داخل إرسائيل.
لكنه تهديد لشعور إرسائيل باهليمنة يف املنطقة واحلرية اليت ترتتب ىلع ذلك من
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اتلرصف بالطريقة اليت تراها مناسبة وعكس قوتها دون عوائق .وبقدر ما أصبح هذا
ً
جزءا من اهلوية ايلهودية  -ليس فقط لليهودي املقاتل ،ولكن لدلولة ايلهودية اليت
تتطلع إىل القوة  -فإن ما ال تريده إرسائيل هو توازن حقييق يف القوة مع إيران انلووية.
تضمن خطاب إيران اعم  2012ترصحيات حول القضاء ىلع إرسائيل ،وعن هجوم
ًّ
إيراين بهدف «حموهم من اتلاريخ اجلغرايف للعالم»( ،((1ولكنها جاءت ردا ىلع جمموعة
من الرشقات اللفظية املشابهة من إرسائيل اليت بدأت يف مايو  ،2006أوهلا يتعلق بتدمري
املنشآت انلووية اإليرانية ،ولكن ً
أيضا ،كما قال نائب رئيس الوزراء شمعون برييز:
إن «ىلع الرئيس اإليراين أن يتذكر أن إيران ً
أيضا يمكن حموها من اخلريطة»( .((1يبدو
أن إرسائيل بني  2006و 2012قد فكرت وخططت جبدية واكنت جاهزة يف مرحلة ما
لشن رضبة جوية وقائية ضد املنشآت انلووية اإليرانية .كما يبدو أن القوات اجلوية
األمريكية اكنت ستشارك ىلع األقل يف إحدى تلك اهلجمات .ويف  2010شكك كبار
العسكريني اإلرسائيليني علنًا يف حكمة تلك اهلجمات( ،((2ولكن يف نوفمرب 2012
كرر نتنياهو رئيس وزراء إرسائيل إماكنية حدوث مثل هذه اهلجمات حىت بدون دعم

الواليات املتحدة( .((2ثم رصح وزير ادلفاع اإلرسائييل املتقاعد إيهود باراك يف أواخر
اعم  2013أن إدارة أوباما تعد خلطط مفصلة للهجمات(.((2

(Dudi Cohen, “Iran: Strike a Chance to Wipe Israel off Map”, Ynetnews, https://www. ((1
ynetnews.com/articles/0,7340,L-4285130,00.html
(“Peres: Iran Can also Be Wiped off the Map”, The Jerusalem Post. https://www.jpost. ((1
com/Israel/Peres-Iran-can-also-be-wiped-off-the-map
(“Barak: Netanyahu wanted to Strike Iran in 2010 and 2011, but Colleagues Blocked ((2
Him”, The Times of Israel, https://www.timesofisrael.com/barak-netanyahu-wanted-tostrike-iran-in-2010-and-2011-but-colleagues-blocked-him/
(Yolande Knell, “Israeli PM Netanyahu ‘Ready’ to Order Strike on Iran”, BBC News, ((2
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20220566
(“Ehud Barak: U.S. Has Contingency Plan for ‘Surgical’ Strike on Iran”, Haaretz, https:// ((2
www.haaretz.com/barak-u-s-can-surgically-strike-iran-1.5226380

107

تأمالت يف ادلبلوماسية

لم تشن اهلجمات ً
أبدا ،لكن يف  2013وقعت سلسلة من االغتياالت للعلماء
انلوويني اإليرانيني .كما أنه حسب علمنا من اإلشااعت والترسيبات ،يبدو أن
مجيع اخلطط اعتمدت ىلع إماكنية رضب املنشآت  -لكن تمكن اإليرانيون من
تفريقها يف املناطق اجلبلية  -وأن اهلجوم لن يواجه مقاومة حقيقية فالطائرات احلربية
كثريا من الطائرات احلربية اإليرانية ،وربما تتمكن ً
ً
أيضا من
اإلرسائيلية أفضل
مراوغة دفاع الصواريخ املضادة للطائرات اليت يمدهم بها االحتاد السوفيييت .لم يبدُ
ً
قادرا ىلع اتلفكري يف رد خمتلف إليران اليت أرسلت قواتها اجلوية ال ملحاربة
أحد
اإلرسائيليني ،بل لقصف القدس وتل أبيب.

وقفة تأمل

ً
هناك كم هائل من املشالك ادلبلوماسية يف الرشق األوسط خاصة بني إرسائيل
ً
تعقيدا أن اتلهديدات اخلارجية إلرسائيل  -اليت
وأعدائها املزعومني .ويزيد احلالة
ٍّ
تتطلب «حركة أمننة عميقة»  -تتشابه إىل حد ما مع تهديد داخيل يتطلب بدوره
أمننة غري ممكنة إىل اآلن .قد يكون للحاجة إىل تهديد خاريج جذور يف حاجة نفسية
عميقة  -أن االستعداد جيب أن يكون ً
دائما من أجل الرد ىلع قوة خارجية  -مستمدة
من اخلربة اتلارخيية ،ومتجسدة يف إيران املعارصة اليت حتتوي يف الوقت ذاته ىلع مجيع
خصائص احلداثة وجمموعة من اآلثار القديمة الرشيرة .تتحمل إيران ىلع اعتقها
االستيالء انلازي لزرادشتية نيتشه ،ولكن ليس اتلاريخ واثلقافة الكوزموبويلتانية
لالستيعاب والتسامح واتلعددية اثلقافية.
وبهذا تصبح القنبلة نقطة الفصل ،حيث اكنت نقطة احلسم اإلرسائيلية فال

يمتلكها غريها باملنطقة .ذلا ال يمكن حتدي اهليمنة اإلرسائيلية وايلهودية ،واكن
احتمال اتلحدي ،ولكن فقط بقدر ما سيكون هناك ردع وتوازن متبادل مطلبًا
ً
بعيدا للغاية .بالرغم من أن هرني كسنجر قد تصور نظامه العاليم املثايل ىلع هيئة
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ً
حفل موسييق أو عدة حفالت موسيقية إقليمية من شأنها أن حتقق توازنا ،لم جيد
اإلرسائيليون أي توازن من تاريخ اعنوا فيه من حالة عدم توازن راديكايلة .ومن
املؤكد أن اخلطاب اإليراين لم يساعد ،كما لم تساعد تصورات الواليات املتحدة عن
إيران اليت عززت املخاوف اإلرسائيلية.
وكمثال ىلع استخدام مدرسة كوبنهاجن ،قد ال يكون للوضع أي نظري ولكن
تواز بني صيغة أبولوف واتلهديد املحتمل
ليس فقط فيما صاغه أبولوف .هنا دلينا ٍ
من إيران.
فيف مواجهة مثل هذه اتلصورات للتهديد ويف مواجهة حراكت األمننة لن نتمكن
يف الوقت احلايل من إجياد طريقة للميض ً
قدما من خالل أي قدر من ادلبلوماسية أو
املوازين الصحيحة يف صياغة السياسة اخلارجية باستخدام أي من نماذج أليسون
أو مجيعها .أما الفلسطينيون  -ذوو أكرث األجهزة ادلبلوماسية وصياغة السياسة
اخلارجية بدائية  -قليلو احلظ اذلين عليهم االعتماد ىلع عدوهم للحصول ىلع
حاجاتهم األساسية مثل املاء ،فليس هلم مستقبل؛ مستقل يمكن تميزيه.
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بدأت قوى اتلحالف  -إذ شارفت احلرب العاملية اثلانية ىلع نهايتها  -بوضع خطة
تلقسيم العالم .فعقدت سلسلة من االجتمااعت الرئيسية ،اكنت بعض القمم تضم
أقوى احللفاء فقط مثل يالطا  1945اليت اجتمع فيها روزفلت وترششل وستالني آلخر
مرة ،وابلعض اآلخر اكن بمشاركة مجيع ادلول احللفاء الـ .44تربز يالطا اكجتماع قمة
ًّ
واقيع ً
تماما ،ومتشائم حقا ،حيث قسم اثلالثة الكبار أوروبا إىل مناطق نفوذ واحتالل.
وقد تم اطالع القادة اثلالثة ىلع هذه املعلومات بشلك شامل ،ولكن إىل حد ما اكن
بشلك دائم عن طريق السيطرة ىلع ساحات القتال انلهائية .فقد
اتلقسيم سيتحدد
ٍ
أسفر السباق ىلع برلني واحتالل أكرب مساحة ممكنة من أملانيا إىل ظهور ما يعرف
بأملانيا الغربية والرشقية حىت سقوط الشيوعية اعم  .1989بينما سمحت االجتمااعت
األخرى متعددة األطراف – رغم تأثرها الواضح بالقوى العظىم – بظهور خماوف قوة
أصغر .فتأسيس ما أصبح ابلنك ادلويل وصندوق انلقد ادلويل يف مؤتمر بريتون وودز
لعام  1944ال يمكن أن يتجنب القوة االقتصادية للواليات املتحدة اليت من دونها ما
اكن يلصبح هناك نظام مايل متعدد األطراف يف فرتة ما بعد احلرب ،ولكن ظهرت يف
مؤتمر سان فرانسيسكو اعم  1945تلأسيس األمم املتحدة بعض االعرتاضات املثرية
لالهتمام من ادلول اليت لم تكن بني القوى العظىم مثل أسرتايلا.
قاد جون بورتون السفري األسرتايل يف مؤتمر سان فرانسيسكو  -اذلي ُكت َ
ب بعد
ِ
ذلك عدد كبري من األعمال األاكديمية عنه (وعن رغبته) يف اعلم متعدد األطراف -
املعارضة إلنشاء جملس األمن ،حيث اكن من املقرتح هل أن يتمتع بسلطات أكرب
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مما دليه اآلن .اكنت هناك حاجة ملجلس أمن يف ضوء األمم املتحدة اليت ال ختضع
تلوجهات يف الغالب  -حفل من القوى العظىم القادرة ىلع استداعء اللحن يف أوقات
األزمات (ىلع افرتاض أن تلك القوى العظىم يمكن أن تتفق ىلع حلن)  -أو ىلع
األقل جملس يقر من املنترص يف احلروب ،ويمكنه أن حيدد من بني أمور أخرى كيفية
احلفاظ ىلع املاكسب .سيتم إدراج اهتماماتهم يف قمة املنظمة اجلديدة .وقد طالب
بريتون بمنح صالحيات أكرب للجمعية العامة ،فال يمكن أن يقوم اتلقسيم العاليم
اجلديد ىلع اهليمنة دلرجة جتعل ادلول انلاشئة املتوقع هلا زيادة ساكنية كبرية تعزف
عن االنضمام إيله.
لكن لم يكن املركز السيايس وادلبلومايس أكرث ما يمزي األمم املتحدة اجلديدة،
وإنما امتازت بواكالتها املتخصصة .فاكنت ايلونسكو بطريقة ما حماولة السرتضاء
الطبقات اثلقافية اليت قدمت املنطق املعياري للحرب ضد الفاشية ،ودليهم فرصة
اآلن للحث ىلع إنهاء احلرب ً
تماما ً
بناء ىلع االفرتاض بأن «احلروب تبدأ يف عقول
البرش» ،وباتلايل سيقلل تثقيف هذه العقول من احلروب( .((2وقد أجادت جتنب
سياسة القوة ومصالح ادلولة اليت حتدد مربرات وطبيعة ومدى احلروب من حيث
املاكسب واخلسائر .اقرتحت الواكالت املعنية بالصحة العاملية واتلنمية العاملية وتقديم
املساعدات لالجئني وممارسات العمل هيلك اعليم يهتم باتلعاون الوظييف .ولكنها
ً
وظيفية موجهة يف األغلب حنو ادلول انلامية حديثا ،وبقدر ما اكنت مساعدة تقنية
ً
تعبريا عن اهليمنة.
واقتصادية منظمة من األىلع إىل األسفل ،اكنت يف املقام األول

(Richard Hoggart, An Idea and Its Servants: UNESCO from Within, Introduction by ((2
John R. Bolton (Piscataway, NJ: Transaction, 2011).
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كما اقرتح اجلدل ادلائر حول جملس األمن ،وانعاكسه احلقييق ىلع اعلم حمسوم
أمره يف يالطا ربما أكرث من سان فرانسيسكو ،واجلدل حول معىن الواكالت الوظيفية
أن لم يكن هناك من يتوقع يف ابلداية بأن منصب األمني العام لألمم املتحدة سيصبح
ً
حاسما يف العالقات ادلويلة.
منصبًا

األمني العام والرصااعت العربية اإلرسائيلية

ً
تعترب شخصية األمني العام ودوافعه  -وخاصة مع عدم وجود وصف دقيق ملهام
املنصب ً -
أمرا بالغ األهمية .لكن هذه الصفات تعمل فقط إذا اكن لشاغل املنصب
حكم نافذ ويمكنه تأمني احللفاء .كما رأينا كيف تمكن رشيداث رامبال؛ األمني
ً
العام للكومنولث  -اذلي نافس برييز دي كوبيار الحقا ىلع املنصب باألمم املتحدة -
من لعب ً
ً
كبريا يف اتلأثري ىلع استقالل زيمبابوي .لكن يعترب املنصبني يف
دورا
الكومنولث واألمم املتحدة من مناصب كبار املوظفني املدنيني ادلويلني ىلع مستوى
السفراء رفييع املستوى .وبينما يعترب األمني العام بالطبع ًّ
حرا يف ممارسة «املسايع
احلميدة» من أجل اإلقناع واتلفاوض ليس من شأنه القيام بوظائف تنفيذية أي
ً
ذاتية اتلصميم واتلنفيذ .وقد تطور دور املنصب وفقا لكيفية قبول أشاكل جديدة من
ً
«املمارسات اجليدة» ىلع أنها «اعدية» ،أو وفقا لرد فعل القوى العظىم يف جملس األمن
جتاهها .ارتبط توتر دائم بالعالقة بني األمني العام لألمم املتحدة وجملس األمن .وقد
اكن كويف عنان ً
رائدا يف تقديم أشاكل جديدة من «املمارسات اجليدة» إىل أن تصبح
ّ
طبيعية ،كما تمكن من تعيني نائبه اخلاص ،مما مكنه ليس فقط من بناء جهاز دعم
داخيل ،بل واألهم من ذلك جعل األمانة العامة العليا قوة يف حد ذاتها ،إىل جانب
جملس األمن واجلمعية العامة .ولكن يبىق داج همرشودل هو األمني العام األنشط
واألكرث ديناميكية ،وقد دفع حياته ثمنًا ذللك.
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اكن هامرشودل هو اثلاين من بني ثمانية شغلوا منصب األمني العام حىت اعم .2016
وقد يكون من املفيد دراسة لك واحد منهم ىلع خلفية واحدة من أكرث املناطق
ً
ً
إشاكيلة يف العالم ،مثل الرشق األوسط وخاصة ادلولة اإلرسائيلية وحروبها يف املنطقة.
فقد اكن ترجييف يل (الرنويج) أمينًا ًّ
اعما من  1946إىل  .1952تزامنت فرتة واليته مع

وصاية األمم املتحدة ىلع فلسطني اليت اكنت من املفرتض أن تتوىل عملية استقالل
إرسائييل بعد االنتداب الربيطاين .واشتىك مسئولو األمم املتحدة من أن الربيطانيني
لم يتعاونوا ىلع اإلطالق ،ومن الواضح أنه ىلع الرغم من أن شخصيات األمم املتحدة
ً
مضطربا بالفعل
عملت جبد يف ظل اتلدهور الرسيع للوضع ،حيث أصبح ما اكن
ً
ً
ومثريا .أعلنت إرسائيل االستقالل اعم  ،1948واندلعت احلرب مع جريانها
خطريا
العرب .وفازت إرسائيل بانتصار عسكري شامل أدى إىل توسعة هائلة حلدودها اليت
ُ
أقرتها األمم املتحدة .وأطلق ىلع احلدود اجلديدة اسم «اخلطوط اخلرضاء» بمعىن
خطوط اهلدنة املتفق عليها يف نهاية احلرب.
إن لم يكن ترجييف يل ً
قادرا ىلع منع احلرب أو اتلوسع اإلرسائييل أحادي اجلانب،
ً
فقد لعب داج همرشودل (السويد ً )1961-1953
حاسما يف الضغط ادلبلومايس
دورا

ضد الغزو اإلجنلزيي الفرنيس اإلرسائييل املشرتك ىلع قناة السويس اعم  .1956اكن
ً
دعما ًّ
واضحا رغم أنه قد طلب بالطبع ً
قويا من الواليات املتحدة ملوقفه
نشاطه احلاسم
من خالل األمم املتحدة .ولكنه لم يطلب دعم الواليات املتحدة  -أو أي دعم من
جملس األمن  -إلدراج أول قوة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة يف سيناء للوقوف
ً
حائل بني اخلطوط املرصية واإلرسائيلية ،حيث فعل ذلك من خالل اجلمعية العامة،
ولم يتمكن أي أمني اعم آخر من جتاوز جملس األمن بشأن مسائل حفظ السالم.
كما حصل نفسه ىلع تفويض من جملس األمن لقوة حفظ السالم اليت أرسلت إىل
الكونغو اعم  ،1960حيث شب العنف إثر استقالل املستعمرة ابللجيكية السابقة.
ولكن عمله يف الكونغو والزناع بني القوى العظىم اذلي خاضته األحزاب والقوات
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اإلفريقية بالواكلة جلب عليه انتقادات شديدة .عندما انفجرت طائرته فوق مدينة
ً
ندوال شمال زامبيا إىل اجلنوب مبارشة من احلدود الكونغويلة ،أثريت الشكوك يف
أنها اكنت عملية اغتيال ،لكن لم يتمكن أحد أن يثبت بشلك قاطع ما إذا اكنت
الواليات املتحدة أو االحتاد السوفيييت وراء عملية القتل .ربما يمثل الزامبيون ً
اعلما
ناشئًا أحبه .فاليزال الرضيح اذلي شيدته هل زامبيا ً
قائما ،حيث انفجرت الطائرة
وحوهل أشجار الصنوبر السويدي ىلع مدى ميل اكمل يف مجيع االجتاهات.
أما خليفته يو ثانت (بورما  )1971-1961فقد تزامنت فرتة واليته مع حرب 1967
اليت هزمت فيها القوات العربية مرة أخرى ودمرت اآللة العسكرية املرصية بشلك
قاطع .وهناك الكثري من اجلدل حول دور ثانت يف األيام السابقة للحرب .وقد طلب
الرئيس املرصي مجال عبد انلارص سحب قوات حفظ السالم اتلابعة لألمم املتحدة
من سيناء .وإىل جانب حشده القوة العسكرية ىلع حدوده ،فقد تسبب ذلك يف اعتقاد
ً
ًّ
مرصيا وشيك ،مما أدى إىل رضبة إرسائيلية وقائية مدمرة.
هجوما
اإلرسائيليني بأن
ً
وتعترب مجيع التساؤالت حول كون يو ثانت قادرا ىلع اتلفاوض بشلك أفضل مع
عبد انلارص أو أنه أساء فهمه ،أو أنه ربما اكن بإماكنه سحب قوة األمم املتحدة ببطء
شديد وبطريقة غري جمدية .شهدت حرب اعم  1967تمديد حدود إرسائيل مرة أخرى
ً
وخاصة يف سوريا .واحتلت سيناء إىل قناة السويس والضفة الغربية إىل نهر األردن.
ً
ً
رصاع عنيفا بني القوات األردنية والفلسطينية
كما شهد العام األخري من والية ثانت
فيما ُسيم حرب أيلول األسود عندما شعر الفلسطينيون بأنهم تعرضوا للخيانة من ِقبل
األردنيني ،وتم طرد منظمة اتلحرير الفلسطينية إىل مقر جديد يف املنىف ببريوت .لم
يتمكن يو ثانت طوال فرتة أمانته عندما اكنت املخاطر ضخمة يف الرشق األوسط من
تدخل حاسم.
حتقيق أي
ٍ
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تزامنت االضطرابات واإلجنازات ادلبلوماسية يف املنطقة مع فرتة أمانة كورت
فادلهايم (انلمسا  ،)1981-1972ولكنه لم يشارك بشلك رئييس يف ٍّ
أي منها .وقد
أعقب اهلجوم املرصي املفائج الستعادة سيناء اعم  1973سلسلة من املفاوضات
املكثفة واكن هرني كسنجر ىلع رأس مشاركيها .لم يلعب أمني اعم األمم املتحدة أي
دور رئييس يف الزيارة اتلارخيية واملفاجئة اليت قام بها الرئيس السادات إىل القدس
اعم  1977واجتماع الرئيس األمريكي جييم اكرتر مع السادات وبيجن يف اكمب
ديفيد اعم  .1978أما الغزو اإلرسائييل ىلع بلنان اعم  ،1978واثلورة اإليرانية اعم
 1979بتداعياتها ىلع الواليات املتحدة ،واهلجوم العرايق ىلع إيران اعم  1980بدعم
ً
من الواليات املتحدة ،فقد جتاوزت مجيع اجلهود اليت بذهلا .لم يكن فادلهايم خامل
ًّ
ولكنه ببساطة لم يلعب هو ومنصبه ً
حموريا يف هذه األحداث العاملية.
دورا
اكن برييز دي كوييار (بريو  )1991-1982أمينًا ًّ
اعما أثناء الغزو اإلرسائييل اثلاين
ىلع بلنان ( )1982اليت سبقها فرتة من اتلجاهل املتكرر لقوات حفظ السالم اتلابعة
ٌّ
لألمم املتحدة وعدم فاعليتها ،حيث خرقت لك من القوات اإلرسائيلية والفلسطينية

اتفاق وقف إطالق انلار .كما انطلقت االنتفاضة اثلانية اعم  1987يف فرتة واليته اليت
انتهت باندالع حرب اخلليج األوىل يف  .1991شاركت األمم املتحدة كقوة دبلوماسية
مكثفة تللك احلرب ،لكن اتلحالف العسكري الضخم اذلي استعاد الكويت اكن
بقيادة الواليات املتحدة .كما تمكنت ادلبلوماسية األمريكية من إقناع سوريا ً
أيضا
بأن تكون ً
جزءا من اجلهد العسكري الستعادة الكويت كدولة وستفايلة.
اكن بطرس بطرس اغيل (مرص  ،1996-1992وهو األمني العام الوحيد  -باستثناء
ترجييف يل وداج همرشودل  -اذلي لم يظل يف املنصب فرتتني بسبب الصعوبات اليت
ً
اكن يواجهها مع الواليات املتحدة) مسئول عن األمم املتحدة أثناء اتفاقيات أوسلو
ًّ
لعايم  1993و ،1995لكنه لم يلعب ً
حموريا فيها بالرغم من استناد االتفاقيات
دورا
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إىل قرارات جملس األمن ادلويل اتلابع لألمم املتحدة .وكذلك لم يكن كويف عنان
ًّ
حموريا يف حمادثات اكمب ديفيد اليت توسط فيها الرئيس لكينتون
(اغنا )2006-1997
بني يارس عرفات ورئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود باراك كمحاولة إلنقاذ اتفاقات
ًّ
أوسلو .واندلعت االنتفاضة اثلانية اعم  2000ردا ىلع فشل اكمب ديفيد .تزامن عهد
بان يك مون (كوريا  )2016-2006مع حرب بلنان اعم  ،2006ومجيع حروب غزة اثلالثة
 2009-2008و 2012و ،2014دون أن يتمكن من اتلأثري ىلع مسار األحداث يف ٍّ
أي منها.

جملس األمن هو املركز
ال يشء من هذا بالرضورة يقلل من جهود أي ممن تعاقبوا ىلع منصب األمني العام
ىلع الرغم من أن بعضهم اكنوا أفضل من غريهم ببعض جهودهم .ولكن برغم اجلهود
انلاجحة األبرز دلاج همرشود وكويف عنان  -وهما ىلع األرجح أفضل من شغل هذا
املنصب  -لزيادة إماكنات ونطاق حرية منصبهما ،لم يسعهما يف انلهاية العمل كوكيل
حر أو تنفيذي ،وكالهما اكن مدينًا ملجلس األمن .ولعل أكرث ما يطمح إيله أي أمني
اعم هو تشكيل منصبه واستدامته حبيث يكون ً
بشلك دقيق يف
قادرا ىلع املساعدة
ٍ
صياغة قرارات جملس األمن ،ويساعد ىلع دفع تنفيذها.
وىلع الرغم من عدم قدرة األمم املتحدة ىلع حل مجيع مشالك العالم ،أصدر جملس
ً
ً
كبريا من القرارات اليت تعاجلها .فقد تمت تسوية القضية الفلسطينية
األمن عددا
اإلرسائيلية واملبادئ اليت ينبيغ أن تشلك أية نتيجة متفاوض عليها  -وتبعتها بعملية
ً
أوسلو  -مسبقا يف القرار  .242وبينما تم إقراره يف جملس األمن باإلمجاع ،اكن من
انلادر قيام عضو يف جملس األمن مثل الواليات املتحدة بضغط متواصل ىلع إرسائيل
ملرااعة مبادئه .وباتلايل فإن املشالك املشتقة ليست بسبب فشل جملس األمن يف العمل
كجهاز متعدد األطراف ،بل بسبب ادلبلوماسية اثلنائية واملصالح السياسية اليت حتدد
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أو تقيد أعضاءه يف االتفاقات متعددة األطراف .فتدوي الوعود الاكذبة بشأن القرار
دون اإلرصار ىلع جعله حجر الزاوية اإللزايم للتوصل إىل «حل» يف منطقة الرشق
األوسط.
وتكمن املشلكة األخرى لقرارات جملس األمن يف صياغتها .فقد اكن القرار
 1973بشأن يلبيا غري دقيق بما يكيف للسماح لقوات انلاتو باستخدام القوة احلرة
يف اهلجمات الصاروخية واجلوية ىلع نظام القذايف .ثارت الصني وروسيا  -بصفتهما
من أعضاء جملس األمن  -بسبب احلرية اليت منحها ذلك القرار للواليات املتحدة
وحلفائها ،ولكن ربما اكن ينبيغ عليهما استداعء ومعاقبة وفصل سفرائهما يف األمم
املتحدة حيث سمحوا بتلك الصياغة غري ادلقيقة للقرار وما ترتب عليها.
ماذا تعين املسألة امللحة املتعلقة بتوسيع العضوية ادلائمة بمجلس األمن إذا واجه
األعضاء اخلمسة ادلائمون اذلين يتمتعون حبق انلقض (الفيتو) صعوبة يف (أ) مراقبة
العالم بطريقة متفق عليها و(ب) مراقبة بعضهم ً
بعضا  -كما حدث يف يلبيا .فربغم
لك يشء ،ال يمكن اعتبار االجتمااعت الرسية للقوى اخلمسة املنترصة يف احلرب
ً
العاملية اثلانية – حىت وإن اكن معهم ممثل عن الصني – ممثل عن مجيع قوى العالم
ً
العظىم ،وباتلأكيد ليس تمثيل عن القوى انلاشئة .هل جيب أن يكون هناك مقعد
دلولة رشق أوسطية؟ وإن وقع االختيار ىلع اململكة العربية السعودية ،فكيف سيتم
اتلعامل مع «املعايري املزدوجة» يف كونها دولة وستفايلة ،ويف الوقت ذاته تشجع أعمال
اتلمرد اإلسالمية يف ادلول الوستفايلة؟ وإن اكنت اململكة العربية السعودية ،فماذا
سيعين هذا فيما يتعلق باالنقسام السين الشييع يف أقىص صوره؟ وماذا يعين بالنسبة
ملشاركة إيران يف الشئون ادلويلة؟ وهل جيب أن يكون إلفريقيا عضو دائم؟ من ينبيغ
قريب ،اكنت جنوب إفريقيا ادلولة األقوى اقتصاديًّا ،لكن
وقت
أن يكون؟ حىت ٍ
ٍ
يف اعمٍ واحد تراجعت بعد نيجرييا ومرص .لكن هذا الرتاجع مبين ىلع احلسابات،
فببساطة قد يؤدي تغيري املعادلة إىل تغيري انلتيجة .ولكن بكل هذا القدر من
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انعدام ادلقة كيف سيتم االختيار؟ وإذا تم توسيع العضوية ادلائمة ،فهل سيتمتع مجيع
األعضاء ادلائمني اجلدد حبق انلقض؟ ستكون «انلخبة» غري عملية وعرضة للشلل
يف ذلك الوقت .ولكن هل يمكن أن يكون هناك اجتمااعت ممزية يتمتع بعض
أعضائها ادلائمني بسلطات أكرب من أعضاء دائمني آخرين؟ سيتعني ىلع األمني العام
ً
اجلديد لألمم املتحدة أن يطرح سبل ممكنة للتقدم بشأن هذه املسألة إىل جملس
األمن يف أول فرصة.

الواكالت املتخصصة واملفوضني الساميني
تعترب جهود الواكالت املتخصصة من أعمق قيم األمم املتحدة يف فرتة ما بعد
احلرب حيث حتقق مسايع منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOومنظمة األمم املتحدة
للطفولة ( ،)UNICEFوبرنامج األمم املتحدة اإلنمايئ ( ،)UNDPواملفوضية السامية
لألمم املتحدة لشئون الالجئني الكثري من املنفعة ،مما جيعل وجودها رضورة .وعليه
تتطلب هذه الواكالت األربعة ً
ً
كبريا من اتلوسع وادلعم.
قدرا
واألكرث إثارة للجدل أن جهود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
تعد قيمة ليس فقط بسبب ادلفاع عن حقوق اإلنسان يف حد ذاتها ،وإنما ً
أيضا بسبب
استعداد املفوض السايم النتقاد أعضاء جملس األمن .وتعترب جهة رقابة رئيسية
داخل منظومة األمم املتحدة وتضم أقوى أعضائها .وتستمد أحاكم املفوض السايم
من اجلمعية العامة ،وهذا ما يربر املوقف اذلي اختذه جون بورتون يف مؤتمر سان
فرانسيسكو اتلأسييس لألمم املتحدة.
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اتلقدم ابلطيء للقوى «العادية» اجلديدة
وقد منح داج همرشودل بموجب ما يُطلق عليه «صيغة بكني»  -وهو مصطلح
ًّ
ً
أمريكيا احتجزتهم الصني كعضو
طيارا
مشتق من عمله يف تأمني إطالق رساح 17
غري تابع لألمم املتحدة  -لألمني العام مطلق احلرية يف تطبيق تفويض السالم واألمن
رغم عدم قدرته أن يويله بنفسه نلفسه ،حيث ينبيغ أن يأيت بشلك اعم من جملس
األمن .لكنه سمح باحلرية التشغيلية واإلبداع .كما حصل كويف عنان ىلع احلق يف
تعيني نائبه اخلاص  -كما ذكرنا  -مما يمنح األمني العام درجة من ادلعم املضمون يف
إبداعه وحريته التشغيلية .إن األمني العام َّ
مقيَد بسلوك السياسة العاملية ،ال سيما أن
ً
تطورها يتحدد وفقا ملصالح القوة العظىم وحقوق الفيتو .ولكن ربما أعظم رصيد
ُ
مكن لألمني العام القادم  -اذلي
لألمني العام هو وجود حزي ٍ
اكف للمناورة ،حيث ي ِ
سيتم اختياره يف انلصف اثلاين من  2016برتشيح من جملس األمن يلتم اتلصويت عليه
ًّ
ً
مرشحا ً
قادرا ىلع اإلبداع ومستعدا هل ،أو -كما حدث
يف اجلمعية العامة  -أن يكون إما
ً
ً
مرشحا يمكن الوثوق به إلصدار األصوات الصحيحة ،ولكن يف
كثريا يف املايض -
الواقع ال يعرتض طريق جملس األمن.

وقفة تأمل
قد يُعتقد أن الواكالت املتخصصة يمكن أن تمهد الطريق إىل احتاد سيايس أوثق
يف األمم املتحدة مثل املنظمات السابقة للجماعة األوروبية واالحتاد األورويب املعنية
ً
باتلعاون الوظييف واتلقين ،ولكن هذا غري ممكن لعدة أسباب؛ أول :الواكالت ثمرة
متخصصة حمدودة لرتتيبات األمم املتحدة ادلبلوماسية والسياسية ،وقد يتم اقتطاع
بعض املساحة للمناورة  -ربما مساحة كبرية من وقت آلخر  -ولكن فقط ضمن
هذه احلدود.
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ً
ثانيًا :لم تأت الواكالت أول ،وبالرغم من أن ابلعض منها مرحل من الفرتة السابقة
للحرب العاملية اثلانية ،فقد اكنت تابعة لعصبة األمم ،ومن ثم قامت بدورها يف
فرتة ما بعد احلرب كتابع لألمم املتحدة .ال يمكنها تطوير احتاد سيايس جديد من
الفحم والصلب كما حدث يف أوروبا .فقدرها مرتبط باجلهة األم ،وستبىق طاملا بقيت
وتنتيه بنهايتها أو تتبع منظمة أخرى الحقة .ثاثلًا :يُعىن اتلعاون الوظييف بشلك كبري
باإلجراءات والربامج اليت تساعد العالم املحروم أو املترضر من الكوارث .وال يعين
ذلك أن لليونيسيف برامج ضخمة ملساعدة األطفال املرشدين يف الواليات املتحدة
أو اململكة املتحدة ،وإنما تقدم الواليات املتحدة واململكة املتحدة مساعدات مايلة
لليونيسيف من أجل مساعدة اآلخرين .باختصار ،ال يوجد تعاون وظييف بني ادلول
الغنية والفقرية ،وإنما تتواجد الواكالت يف «وظيفية» هرميةً ،
تماما كما يتواجد جملس
األمن يف عالقة هرمية مع اجلمعية العامة.
وعليه ،يعين تعميم األمم املتحدة من خالل عدد من «سفراء انلوايا احلسنة»
الرشفيني لقضايا متخصصة ،مثل أجنلينا جويل وديفيد بيكهام وشاكريا وجيت يل ،أن

األمم املتحدة قد دخلت يف ويع اعم ال يمكن استئصاهل بسهولة أو تقليل وظائفه
وأسبابه .إذا تكلمت أجنلينا جويل عن الالجئني فحىت أقىس احلكومات ستلتفت
لزياراتها وسيكون هناك صدى ملشاعرها حىت إن لم تتنب برناجمها .فعندما يضع
ً
شعارا ىلع قمصان الفريق األول ،وقمصان
نادي برشلونة لكرة القدم اسم ايلونيسف
املشجعني املماثلة  -سواء أصلية أو ال  -ستصبح تلك الواكلة املتخصصة وعملها
ً
ً
ًّ
دويلا معروفا للعامة .أصبحت أفقية شعوبية غريبة ترافق التسلسل اهلريم
عنرصا
السيايس لألمم املتحدة ،وبذلك ندخل حلظة غريبة يف تاريخ املنظمة .قد يكون
لألمني العام اجلديد دوائر منارصة دلعمه أكرث ممن سبقوه.
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متعددة األطراف
دخلت الصني العالم كدولة شيوعية اعم  1949بعد قرن من االحتالل اإلمربيايل
واالستعمار ايلاباين والرصاع املدين مع زعماء احلرب والرصاع ادلموي بني القوات
القومية لشيانج اكي شيك واجليش األمحر ملاو .اكنت الصني اليت فاز بها ماو يف
حالة خراب .ليس هذا فحسب ،وإنما ً
أيضا نبذها ىلع الفور الكثري من دول العالم.
اعرتفت الواليات املتحدة ببقايا انلظام القويم اذلي هرب إىل تايوان كحكومة الصني،
ً
مقعدا يف األمم املتحدة ،مما يعين
ورفضت االعرتاف ادلبلومايس ببكني ومنحها
ً
أيضا االستبعاد من جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة ،وباتلايل ماكنها يف «الطاولة
العليا» لدلبلوماسية العاملية .وبقدر ما يضم جملس األمن املنترصين يف احلرب العاملية
اثلانية ،جيدر القول بأن قوات تشيانج قاتلت ضد ايلابانيني أكرث من قوات ماو ،ويه
حقيقة لكن ال تعين أن القوى الشيوعية لم تقاتل ايلابانيني ىلع اإلطالق .فقد اكنت
هناك معارك دامية للغاية .ولكن لم يكن جملس األمن كممثل عن القوى العاملية
ً
مكتمل بدون بكني  -رغم أن الصني اليت فاز بها ماو لم تكن قوية ىلع اإلطالق
يف  .1949وبالرغم من ذلك أصبح األمر أول تسييس حقييق يف هيلك األمم املتحدة -
حيث حرمت دولة شاسعة املساحة من مقعدها بسبب ظهور سياسات احلرب ابلاردة.
ومشلكة الصني اكنت استبعادها من الكثري من األمور األخرى.
اكنت نظرية «العوالم اثلالثة» الصينية  -اليت سبق أن تناونلاها يف هذا الكتاب -
ً
فعل يف منتصف السبعينيات إزاء سياسية االستبعاد .واقرتحت تشكيل
جزءا من رد ٍ
حتالفات وتكتالت سياسية خاصة بالصني يف مواجهة االستبعاد أو اتلهميش من
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اآلخرين .وبقيت شكوك الصني بشأن اعلم القوى العظىم شديدة حىت بعد اتلقارب
مع الواليات املتحدة يف اعيم  1971و 1972وتسلمها مقعد جملس األمن اتلابع لألمم
املتحدة .ورغم ذلك ،استغرق األمر من الصينيني وقتًا أكرث تلندرج ضمن املؤسسات
االقتصادية العاملية يف العالم ،حيث اعرضت الواليات املتحدة ىلع وجه اخلصوص
السماح بذلك .وحىت بعد إدراجها يف انلهاية تدخلت إسرتاتيجية السياسة اخلارجية
الصينية املنعدمة تقريبًا خبطط لتشكيل هيالك اقتصادية اعملية بديلة خاصة بها .وقد
ً
اكنت مستعدة للقيام بذلك بتلكفة كبرية أمل يف احلصول ىلع عوائد كبرية طويلة
األجل ليس فقط اقتصاديًّا ،وإنما ً
أيضا من انلفوذ السيايس اذلي ستجلبه اهليمنة
االقتصادية.

استثناء ابلنية
شملت ابلنية ما بعد احلرب العاملية اثلانية مؤسسات للتعاون (مثل األمم املتحدة)،
وتعاون دول اجلوار (مثل ما أصبح االحتاد األورويب) ،وملا سيم «املواءمة» (مثل منظمة
اتلعاون االقتصادي واتلنمية  .)OECDواكن هذا برصف انلظر عن املؤسسات املايلة
(مثل ابلنك ادلويل وصندوق انلقد ادلويل) اليت تكونت من أجل الوصول إىل أشاكل
شديدة اتلعقيد والفعايلة من اتلنظيم االقتصادي ملرافقة تسهيل تدفق رأس املال.
هنا ،أصبح تداول رأس املال أهم من جمرد تراكمه .وطاملا يسيطر الغرب ىلع هذا
اتلداول ،يظل لك يشء ىلع ما يرام مع ابلنك ادلويل وصندوق انلقد ادلويل ،وسوف
نعود قريبًا إىل ذلك .اكنت ممارسة «املواءمة» يف منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية
من خالل التشاور وابلحث ال تمكن أيًّا من ادلول الرأسمايلة أن تتطور ً
بعيدا عن

بعضها ابلعض ،وتمكن لك منها من ابلقاء ىلع اتصال مايل مع اآلخرين يف مجيع
األوقات .وقد أتاحت منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية انتصار الرأسمايلة العاملية
بعد احلرب وحالت دون انهيارها.
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اكنت جمموعة السبعة ( )G7نظريتها السياسية اليت تضم أقوى ادلول اقتصاديًّا ً
نوع ما
مثل جملس األمن السيايس ملنظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية .كما أنشأ العالم انلايم
اذلي شلك حركة عدم االحنياز نظريه اخلاص ملجموعة السبعة جمموعة الـ 77اليت نظمت
محلة من أجل نظام اقتصادي اعليم أكرث عدالة .اكن السيع يف أواخر السبعينيات وأوائل
اثلمانينيات وراء ما سيم بـ«انلظام االقتصادي ادلويل اجلديد»  -اذلي ساعده وحرض
عليه جمموعة من اخلرباء رفييع املستوى مثل جلنة براندت( - ((2أحد ابلنود الرئيسية يف
جدول أعمال جمموعة الـ .77لكن الصني لم تكن مدرجة يف ابلنك ادلويل أو صندوق
انلقد ادلويل أو منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية أو جمموعة السبعة ،ولم يتم دعوتها
حىت اعم  1981لالنضمام إىل جمموعة الـ 77اليت تأسست اعم  .1964ربما اكنت الصني
ٍّ
تريد أن تقود العالم انلايم ،ولكن لم يوثق بها إىل حد ما.
اكنت جمموعة الـ 77استجابة العالم انلايم للطبيعة احلرصية ملجموعة الـ - )G6( 6كما
اكنت يف بدايتها  -اليت تأسست اعم  .1975ضمت جمموعة ( )G6فرنسا وأملانيا وإيطايلا
وايلابان والواليات املتحدة واململكة املتحدة ،وأصبحت ( )G7بعد انضمام كندا اعم
 .1976اكنت هذه أغىن االقتصادات الرأسمايلة يف العالم واكنت ً
جزءا من بنية احلرب

ابلاردة اليت بدت قديمة بانتهاء احلرب بعد سقوط الشيوعية اعم  .1989ورغم ذلك،
لم يتم ضم روسيا إىل املجموعة حىت اعم  1997تلعرف باسم جمموعة اثلمانية (،)G8
بالرغم من أن جمموعة السبعة قد اجتمعت بدون روسيا منذ ضمها لشبه جزيرة القرم
اعم  .2014وقد عرب هذا عن استمرار استخدام املجموعة كأداة سياسية ال اقتصادية
حبتة .ولم يتم تقديم أي دعوة إىل الصني.

(Independent Commission on International Development Issues, North-South: A ((2
Programme for Survival, Pan World Affairs (London: Macmillan, 1980).
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لم حتصل الصني  -حىت اعم  1999مع إنشاء جمموعة العرشين  -ىلع مقعد حول
طاولة عليا موسعة .وضمت جمموعة العرشين األرجنتني وأسرتايلا والربازيل وكندا
والصني وفرنسا وأملانيا واهلند وإندونيسيا وإيطايلا وايلابان واملكسيك وروسيا واململكة
العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا اجلنوبية وتركيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة واالحتاد األورويب .وقد أقر تأسيسها ىلع أن رأس املال العاليم وقطااعته -
اإلنتاج واتلجارة  -لم يعد يف يد القوى العظىم بعد احلرب .اكنت جمموعة العرشين
تتحكم بـ ٪85من انلاتج اإلمجايل العاليم و ٪80من اتلجارة العاملية ،وحتتوي ىلع
ثليث ساكن العالم ،مما يعين أن املمارسات االستبعادية للسياسة العاملية يف أواخر اعم
 1999قد حرمت الصني من العضوية الاكملة يف قمم انلظام االقتصادي العاليم .اكن
جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة ً
جيدا ،لكن تواصل الصني االقتصادي اكن حباجة
إىل األصدقاء والرشاكء اليت عرثت عليهم يف جمموعة العرشين.
لقد اكن إدراج الصني يف األجهزة املايلة واالقتصادية العاملية بطيئًا ً
دائما .تأسست
منظمة اتلجارة العاملية ( )WTOاعم  ،1995ولكن لم حتصل الصني ىلع عضويتها

حىت اعم  .2001وتأسست جمموعة ابلنك ادلويل اعم  ،1944لكن الصني لم حتصل ىلع
العضوية إال اعم  .1980ومع ذلك ،فإن القضية احلقيقية اليت تهدد العضوية الصينية
يف ابلنك ادلويل يه قوة اتلصويت .لم يكن حىت  2010حينما ارتفع صوت الصني من
ً
 ٪2.77إىل  ،٪4.42اعتمادا ىلع رأس املال املتوفر للمجموعة .وينسب أقوى تصويت
يف ابلنك ادلويل للواليات املتحدة األمريكية بنسبة  .٪15.85وتأيت ايلابان يف املركز
اثلاين بـ ،٪6.84مما يرتك الصني يف املركز اثلالث ،متقدمة ىلع لك القوى األوروبية
وروسيا واهلند واململكة العربية السعودية .لكن ال تزال الفجوة بني  ٪15.85و٪4.42
كبرية ،مما جيعل الواليات املتحدة الالعب املسيطر يف ابلنك ادلويل وحتول دون السماح
للصينيني بزيادة إضافية يف اكتتاب رأس املال وقوة اتلصويت .كما تردد الكوجنرس
األمريكي يف اتلصديق ىلع اتفاقية  2010بشأن زيادة القوة الصينية يف صندوق انلقد
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ادلويل .مما أدى إىل أن «بن برنانكي»  -رئيس االحتيايط الفيدرايل السابق  -قد
ألىق باللوم ىلع الكونغرس يف  2يونيو  2015بسبب املبادرات املرصفية الصينية اليت
ً
سنتناوهلا الحقا(.((2
وشهد اعم ً 2009
أيضا االتفاق ىلع أن حتل جمموعة العرشين حمل جمموعة اثلمانية
اكلقمة االقتصادية الرئيسية ألغىن دول العالم .وبطريقة ما لم تسبب القيود ىلع قوة
الصني يف ابلنك ادلويل إال زيادة إرصار الصني ىلع استخدام جمموعة العرشين كنقطة
انطالق ونوع من األدوات املوحدة خلططها الشخصية جتاه القوة االقتصادية العاملية.

يمكن أن نرى يف ضوء هذا صعود االهتمام الصيين يف تأسيس بنوك أخرى،
ويشء شبيه بـ«جملس األمن» داخل جمموعة العرشين ،وهو ما يستثين هذه املرة
ًّ
القوى الغربية ردا ىلع استبعادها من احلرب ابلاردة ،وأعين بذلك أن احتاد الربيكس
( )BRICSيف وضع جيد تلويل دور قيادي يف جمموعة العرشين .من املحتمل أن تتجمع
مجيع السياسات واإلسرتاتيجيات املعنية يف رؤية اعملية واضحة يف قمة جمموعة
العرشين لعام  2016يف مدينة هانغتشو الصينية الساحلية اجلميلة.
وقد استغرق األمر ثمانية أعوام حىت حتصل الصني ىلع دور الستضافة جمموعة
العرشين .فمنذ اعم ُ 2008عقد احلدث السنوي (ىلع الرغم من وجود قمتني ملجموعة
العرشين يف اعيم  2009و )2010يف واشنطن العاصمة ،ونلدن ،وبيرتسبورغ ،وتورنتو،
وسيول ،واكن ،ولوس اكبوس (املكسيك) ،وسانت بطرسربغ ،وبريزبان .كما استضافتها
أنطايلا (تركيا) اعم .2015

(David Pilling and Josh Noble, “US Congress Pushed China towards AIIB: Bernanke”, ((2
CNBC, www.cnbc.com/2015/06/03/us-congress-pushed-china-towards-aiib-bernanke.html
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عن ابلنوك والطرق واألحزمة واملمرات الكربى
هناك بنية اعملية بديلة ،ربما متنافسة .وهذا من شأنه أن يكرر ويزيد مجيع
ما مارسته الصني لسنوات عديدة ،مثل ممرات انلقل اخلاصة بالسكك احلديدية
والطرق ،ولكنها تتضمن اآلن ابلنية اتلحتية من أجل خدمة املجتمع .وسيشمل ذلك
ً
بنوك جديدة متعددة األطراف يف مناطق رئيسية ،ولكن اتلصويت بها ال يعتمد ىلع
قوة االكتتاب الرأسمايل وإنما ببساطة للك عضو صوت واحد ،دون أي حق نقض
ً
للصني حىت إن اكنت يه املمول الرئييس .سوف يكفل هذا املرشوع ً
دورا شامل
ً
ملرصف الربيكس ( )BRICSاجلديد ،ومن املحتمل أن يكون أول ما يوفر برناجما
ًّ
رئيسيا للقروض يف نفس وقت جمموعة العرشين أو يف وقت قريب منه .كما سيشهد -
باإلضافة إىل ممرات انلقل األرضية  -ممرات حبرية ،وهنا ىلع األرجح سيكون هناك
دور للبحرية الصينية املعاد بناؤها .وبهذا ،ستحصل اجلغرافيا االقتصادية العاملية ىلع
سياسة جغرافية تشهد عودة اتلنافس العاليم للقوى العظىم  -ولكن بدون روسيا يف
ً
احتياطا.
هذه املرحلة  -حىت وإن استخدمت أكرث اللغات ودية وأكرث ادلبلوماسيات
تعترب منطقة آسيا واملحيط اهلادئ أوىل مناطق اتلنافس املبارش حيث تطلق
الواليات املتحدة الرشاكة العابرة للمحيط اهلادئ ( ،)TPPوإن اكن هناك بعض
اهلواجس املحلية يف ادلول األعضاء حول األمن الوظييف يف منطقة اتلجارة احلرة.
والصني ليست مدرجة يف الرشاكة العابرة للمحيط اهلادئ ،ولكنها حصلت ىلع اتفاق
اعم  2014من دول إقليمية إلقامة منطقة للتجارة احلرة يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ،
مما يعترب نتيجة طموحة وثمينة ملحادثات جولة ادلوحة السابقة .وسيتطلب ذلك بضع
سنوات من اتلخطيط واإلعداد اإلسرتاتييج ،لكن اتلحدي املبارش للرشاكة العابرة

للمحيط اهلادئ سيكون ابلنك اآلسيوي اجلديد لالستثمار يف ابلنية اتلحتية ()AIIB

اذلي ورغم عدم تعلقه املبارش باتلجارة سيؤثر بشلك كبري ىلع تدفقات رأس املال يف
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املنطقة .ختتلف األرقام ،ولكن من املقرر أن يكون رأس املال ىلع األقل  50مليار
دوالر ،حيث تقدم الصني نصف هذا الرقم إن لم يكن أكرث .ويف ابلداية قالت أسرتايلا
بتحريض من الواليات املتحدة أنها لن تنضم للبنك اآلسيوي لالستثمار يف ابلنية
اتلحتية ،ولكن غريت رأيها بعد ذلك .كما ترغب اململكة املتحدة اليت ال تنتيم إىل
منطقة آسيا واملحيط اهلادئ يف االنضمام للبنك اجلديد .تدرك القوى الغربية اتلأثري
اذلي سيحققه ابلنك يف اتلنمية االقتصادية واتلدفقات املايلة يف املنطقة .وفيما ييل
ً
سوف ننظر يف اآلثار املرتتبة ىلع اسم ابلنك ،خاصة ماهية املقصود بـ«ابلنية اتلحتية».
ً
منافسا
يف الوقت احلايل ،إن اكن ابلنك اآلسيوي لالستثمار يف ابلنية اتلحتية ()AIIB
للخطط األمريكية يف املنطقة ،فإن الصني تطرح ً
أيضا حتديًا للمصالح الروسية يف
منطقة طريق احلرير.
ومن هنا تنشأ املفردات املثرية لالهتمام يف مرشوع «طريق واحد حزام واحد»،
حيث إن الطريق الربي ً
أيضا سيكون ًّ
ممرا للبنية اتلحتية بأنظمة ومرافق االتصاالت
والطاقة كجزء من اإلمدادات اليت تتعدى جمرد انلقل .كما يقابله «طريق احلرير»

ابلحري حبيث تكون روابط الصني مع ابلدلان الواقعة إىل الغرب واجلنوب الغريب
شاملة ،مما سيؤدي تلطور تلك املدن ذاتها بشلك كبري .وتتم رسملة هذا املرشوع
«طريق واحد حزام واحد» بمبلغ يقدر حبوايل  50مليار دوالر ،يأيت نصفه من الصني
إن لم يكن أكرث.
ً
وكذلك سيكون الطريق اجلنويب ملسافة  3000كم عرب باكستان امتدادا ملرشوع
طريق احلرير ،وسوف يربط الصني باملحيط اهلندي برشيان نقل مبارش .كما سيكون به
بنية حتتية لالتصاالت والطاقة ،واألهم من ذلك بالنسبة بلاكستان أنه سيتيح الفرصة
ألول مرة للحكومة ابلاكستانية أن تتحكم يف املناطق الشمايلة املضطربة .وعند
حدوث هجوم ،سيسهل الوصول إىل هذه األرايض اليت تقطنها طابلان وقطاع الطرق،
كما سيتمكن ساكن تلك األقايلم من اتلمتع بفوائد تنموية ،ومن ثم يتخلصون من
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تنظيم اخلارجني عن القانون حلياتهم .ومن املتوقع أن ينطوي ذلك ىلع حوايل  46مليار
ً
ً
كبريا باهلند اليت تعترب القوة
اهتماما
دوالر من االستثمارات الصينية ،وبالطبع أثار
اإلقليمية املنافسة بلاكستان ،حيث إن رئيس الوزراء اهلندي ناريندرا مودي نفسه
يسىع اآلن إىل عالقة جديدة مع الصني(.((2
حيثما نظرنا اآلن جند الصينيني يضعون اخلطط ،وحيققون اتفاقات مع رشاكء
أقوياء وإسرتاتيجيني .يقرتح مبلغ  50مليار دوالر ملرشواعت ابلنية اتلحتية وانلقل
واحلديد والصلب اجلديدة يف الربازيل( .((2هناك حديث عن بناء الصني لوصلة نقل
اعبرة لألمازون عرب الربازيل وبريو( .((2وهناك إفريقيا ً
أيضا ،حيث يرتكز الكثري من
احلديث واملضاربة حول حجم وطبيعة االستثمار الصيين بها .فيشري ابلعض إىل
ً
استثمار صيين يصل إىل  100مليار دوالر حبلول اعم  .2020ووفقا لرئيس جملس الوزراء
الصيين ،سيتضاعف حجم اتلجارة بني إفريقيا والصني حبلول نفس العام( ،((2فيما
يعترب توقع ضخم يرتقب العالم كيفية إجنازه .إذا لم يكن هناك إنتاج إفرييق أكرب
من السلع أو املواد اليت طلبتها الصني ،فهل ستكون يف السلع القادمة من الصني
إىل إفريقيا ،ويف هذه احلالة ،أين القدرة االستيعابية اإلفريقية؟ ربما لم يتم بعد
وضع الطموحات الصينية حنو إفريقيا يف خمطط بشلك اكمل ،ولكن هناك إشارات
ً
وتماما كما هو احلال يف طريق
باتلأكيد أنه جيري اتلفكري يف استثمارات ضخمة.
(Carrie Gracie, “Modi Braves the ‘Chinese Whirlwind’”, BBC News, www.bbc.com/ ((2
news/world-asia-china-32718384
(“China to Invest $50bn in Brazil Infrastructure”, BBC News, https://www.bbc.com/news/ ((2
business-32747454
(“China, Peru and Brazil mull Amazon Railway”, BBC News, www.bbc.co.uk/news/ ((2
world-latin-america-32858944
(Zhang Pinghui, “Trade with Africa Will Double by 2020, Li Keqiang Tells Ethiopia ((2
Conference”, South China Morning Post, www.scmp.com/news/china/article/1505388/
trade-africa-will-double-2020-li-keqiang-tells-ethiopia-conference
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ً
احلرير وباكستان والربازيل سيكون الكثري منه متعلقا بابلنية اتلحتية .قد يكون من
املفارقات أن االنتهاء انلهايئ من وصلة نقل من كيب تاون إىل القاهرة  -اكن سيسيل
رودس أول من اقرتحها يف فجر االستعمار  -جاء بسبب الصني اليت استعمرتها القوى
الغربية يف نفس وقت استعمار إفريقيا .يعترب انلقل بالطبع سمة ممزية للمشاركة
الصينية يف إفريقيا ،فال تزال سكة حديد تازارا  -اليت تربط زامبيا بابلحر عرب تزنانيا
ً
جنوبا عرب روديسيا
يف الوقت اذلي اكنت تسيطر فيه القبضة ابليضاء ىلع طرق انلقل
اليت سيطر عليها املتمردون ابليض وجنوب إفريقيا اليت يسيطر عليها نظام الفصل
ً
نموذجا جلميع الرؤى بما يمكن أن يقدمه الصينيون للقارة .ويعترب
العنرصي -
املخطط الضخم األحدث بلناء ممر نقل بإمدادات ابلنية اتلحتية عرب جنوب مجهورية
الكونغو ادليمقراطية ،واذلي أثار الكثري من العداء مع الغرب نسخة حمدثة من نفس
ً
وتماما كما هو احلال يف باكستان سزييد هذا من السيطرة احلكومية
انلموذج(.((3
وتعزيز اتلنمية يف منطقة متقلبة ومضطربة .ولكن إذا اكنت  2020سنة اهلدف ،ربما
تمثل جمموعة العرشين اعم  2016أفضل حلظة ممكنة ملواصفات االستثمارات اليت
سترتتب عليها.

وقفة تأمل
كيف تصور السياسة اخلارجية النشاط اثلقايف؟ يبدو أنه سؤال بعيد عن مسألة
اتلواصل االقتصادي العاليم الصيين .ولكنين قد استخدمت يف هذا الفصل مصطلح
«اإلسرتاتيجية االفرتاضية» .إذا تم استبعادها من املنظمة العاملية ،فإن اتلاريخ الصيين
هائل إىل حلظة االندماج .ولكنه يف نفس الوقت ،لم
بصرب
بعد احلرب اكن يسىع
ٍ
ٍ

(Stephen Chan, ed., The Morality of China in Africa: The Middle Kingdom and the Dark ((3
Continent (London: Zed Books, 2013): 31-33.
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يسىع إىل الشمويلة فحسب ،بل ً
أيضا إىل املركزية يف أشاكل تنظيمية بديلة ،حيث يتم
تصميم وبناء تلك ابلدائل ً
بصرب هائل ورشاكة مع خنبة خمتارة من ذوي القدرات
أيضا
ٍ
الكبرية .وبذلك ال تصبح بدائل فحسب ،بل حتديات أمام تلك اهليالك واملنظمات
اليت استبعدت منها الصني ذات يوم .وقد وضعت تلك ابلدائل /اتلحديات الكربى
ً
موضعا
اليت تصل حلد العظمة الصني كمخطط والعب مركزي ،حيث تتخذ الصني
ًّ
يف مركز العالم .ربما ترك الغرب الصني لفرتة طويلة جدا ال تمكنه من ابلدء يف عملية
جلب الصني من سنوات احلرب ابلاردة الطويلة ،ثم افرتض خطأ أن الصني ستصبح فور
انضمامها العبًا ًّ
مهما آخر يف ابلنية ادلبلوماسية واالقتصادية العاملية .وفور انضمامها
سيوضع ىلع اعتقها جمموعة من املتغريات من قوة اتلصويت األمريكية يف ابلنك
ادلويل إىل االستجابات املخزونة وبروتوكوالت العمل اخلاصة باملؤسسات األخرى.
من املؤكد أن الصني يف مؤسساتها اجلديدة قد تكون اعزمة ىلع استجابات خمزونة
ًّ
جديدة ربما متعاطفة حقا مع احتياجات اتلنمية غري الغربية يف ادلول انلاشئة .وقد
ً
ً
يكون هناك تواصل حقييق ،ولكن ربما يكون ً
ًّ
واعمليا من
أيضا شكل حديثا

الشوفينية .كما أنه من املفارقات أن استثناء وتهميش اململكة الوسطى أو اململكة
املركزية قد يرتد اآلن ىلع من استثنوها ،حيث تسىع الصني باملعىن العاليم لللكمة أن
تصبح اململكة اليت تمثل مركز العالم(.((3

( ((3تأيت الفكرة املركزية هلذا الفصل من:

Stephen Chan, A Prognosis and Diagnosis for China and the 2016 G20: The Politics
of a New Global Economic Geography, Evidence Report 169 (Brighton, UK: Institute of
Development Studies (IDS), 2016).
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طقوس اذلبح
هناك مشهد رائع يف رواية زيمبابوية بعنوان عذارى من حجر للراحلة إيفون فريا
يأخذ القارئ بعض الوقت واتلفكري يلدرك بعد عدة صفحات أن ما حدث به اكن
ً
طقسا من طقوس اإلعدام .يصف املشهد رقصة تانغو مجيلة ،حيث سيتعرف لك من
تعلم اتلانغو ىلع اخلطوات ،وقد يتمكن ً
أيضا من سماع املوسيىق .يقوم الراقص اذلكر
حبركة بيده ألىلع وباحنناء بينما تدور رشيكته .عندما ينتهون من ادلوران خيطو
ً
إىل اجلانب مثل مصارع ثريان تمتد يده وترتفع قليل يف حالة نشوة .يف الواقع ،هناك
حركة مشابهة يف لك نمط من اتلاي تيش .لن يرىض دارسو ذلك الفن الصيين القديم
ألغراض طبية عن نزعته القتايلة حيث يقطع انلصل انلحر وتبىق اخلطوة اتلايلة يه
اتلنيح جانبًا حىت خير اجلسد.
وقد قامت إيفا جرين بتصوير ذلك ىلع أفضل وجه يف الفيلم السيئ  -بغض انلظر
عن ذلك  300 -نهوض إمرباطورية ،حيث قامت كأمرية فارسية حماربة بقطع رؤوس
حماريب أسربطة بالسكني بسالسة .يمكنك أن ترى أنهم يموتون مع الشق األول ،ثم
ًّ
تلقائيا تقريبًا .لن يعرف أوئلك اذلين لم يسبق هلم اذلهاب أو
حيدث إزالة الرأس
ً
ً
َ
ً
العمل يف م َزر واذلين حيصلون ىلع اللحم نظيفا وآمنا وملفوفا بورق السيلوفان من
السوبرماركت أن اجلزارين يذحبون لك اخلراف عند خروجها من انلفق.
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ًّ
يدويا ،حيث يمسك عنق اخلروف بذراع واحدة وحيتضنها تقريبًا،
يتم ذلك
ويطبق باذلراع اآلخر رضبة اتلانغو اليت وصفتها إيفون فريا .ثم يمسك اذلرااعن
باخلراف ويعلقانها ىلع خطاف اللحم ،ورأسها يتدىل من القطع حيث تُ َ
رسل اذلبيحة
يف عرض مروع من الفوردية حىت يبدأ اجلزار اتلايل يف السلخ ثم يقوم آخرون باتلقطيع
واتلعبئة واتلغليف باملاكينة.
هذه يه طريقة اذلبح احلالل ،حيث جيب عمل شق واحد يف الوريد العنيق
والرشيان السبايت والقصبة اهلوائية .وىلع الرغم من اجلدل ادلائر حوهلا تعترب هذه
الطريقة يف احلقيقة رحيمة إىل حد كبري إذ يموت احليوان أو ىلع األقل يفقد الويع
حني يصل الشق إىل الرشيان السبايت .والفرق احلقييق الوحيد بني تلك الطريقة
والطريقة اتلقليدية لذلبح ىلع الرشيعة ايلهودية هو أن النسخة ايلهودية تتطلب قطع
كال جانيب العنق  -أي الوريد العنيق والرشيان السبايت ىلع اجلانبني  -والقصبة
اهلوائية يف الوسط برضبة واحدة ،يعترب اهلدف يف الطريقتني تصفية ادلم .وهكذا
ذحبت داعش ضحاياها يف أرشطة الفيديو ادلاعئية ،ويدركها لك جندي من القوات
اخلاصة الغربية حيث تعلموا القيام بها ً
أيضا.

طقوس اتلطهري
ربما قام كهنة عزرا بعد العودة من بابل اعم  539ق.م .بتجميع سفر الالويني من
الكتاب املقدس اذلي اكن من املفرتض أن يكتب عقب اخلروج من مرص اعم  1290ق.م.
مما يعين أن طقوس اتلطهري اليت يزعم أن اهلدف منها احلفاظ ىلع انلظافة يف ظل ظروف
بدائية ظلت ممارسة ثقافية لفرتة طويلة من الزمن .ويه طقوس شاملة ومتغلغلة،
ًّ
جنسيا حيث ينبيغ ىلع النساء وقت
فهناك الكثري من غسل ايلدين ،كما أنها ممزية
احليض وبعده بفرتة وجزية أن تؤدي عملية تطهري واستحمام خاصة .اكن احليض
عالمة ىلع األنوثة وكذلك حالة أنثوية من عدم انلظافة يف الوقت ذاته.
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هذه الطقوس تنترش يف الرشق األوسط ،فتتطلب املمارسات الزرادشتية يف بالد
فارس القديمة العديد من هذه الطقوس ،وقد وجد عدد كبري منها طريقها إىل ادلين
ابلهايئ يف القرن اتلاسع عرش  -اذلي اعترب هرطقة يف إيران احلديثة  -كما هو مسجل
يف كتاب األقداس القصري للنيب بهاء اهلل ،حيث يتم ختصيص صفحة تلو األخرى
لغسيل ايلد وأنواع أخرى من اتلنظيف.
تكمن املشلكة هنا يف أن ذبح احليوانات وتصفية ادلم عن طريق قطع احللق اكن
يهدف ً
أيضا إىل تعزيز انلظافة .فادلم ملوث إذا تعرض للهواء ويصبح عرضة جلذب
اإلصابة امليكروبية – أي أنه مثل ابلول يف هذا الصدد .وتكمن املشلكة هنا أن
طريقة ذبح داعش للسجناء والرهائن ترتبط يف الواقع باتلطهري ،وهذا من املفارقات
الساخرة ىلع أقل تقدير.

نسب تقرييب للجهاد
استخدمت مصطلح «تقرييب» حيث إن اجلدل حول اجلهاد بني علماء اإلسالم
كثيف .هناك بشلك اعم كراهية لالستخدام املبتذل للمصطلح لإلشارة إىل احلرب
ً
معقدا .فاحلرب والعنف
واتلمرد ،ىلع الرغم من أن اتلمرد كسبب للحرب قد يكون
ً
هما «جهاد» أقل ىلع أية حال ،حيث إن اجلهاد «األكرب» يتعلق بالكفاح ،وخاصة كفاح
ً
تشبيها باملسيحية ،يمكن اعتبار كفاح جريوم يف الربية أثناء قيامه برتمجة
انلفس.
ً
الكتب املقدسة إىل الالتينية جهادا .ولكنين أستخدم املصطلح هنا بمعناه املعارص
ً
واملشرتك لإلشارة إىل اتلمرد اذلي يتحول إىل حرب دويلة ،مع مرااعة أن اعدة ما يتم
ً
وجيها .هذا حمور اجلدل .فما يبدو غري اعدل هو عدم
وصف اتلمرد ىلع أن هل سببًا
اتلميزي املتعمد يف إدارة احلرب من خالل استهداف اجلماهري غري املقاتلة وهو ما
حتظره مبادئ أوغسطني واتفاقيات جنيف.
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ومرة أخرى بعد لك هذا ،فإن اذلبح اجلمايع  -اذلي يستحرض استخدامات
اعرضة ولكن قوية ملصطلح «اإلبادة اجلماعية»  -أمر بشع شائع يف اعملنا ايلوم.
فقد اكن هناك ما يقدر بمليوين قتيل يف ساحات القتل الشاسعة جبمهورية الكونغو
ادليمقراطية يف العرشين سنة املاضية وكمية ال حرص هلا من القتل ىلع أساس نوع
اجلنس حيث انتقل هذا الرصاع وأعماهل الوحشية إىل ادلول املجاورة ،مما أشعل فتيل
ً
اإلبادة اجلماعية يف رواندا اعم  .1994وقد أرسل يل طاليب اذلين اكنوا جنودا متشددين
يف قوات حفظ السالم الزامبية برواندا رسائل ألم حول ما وجدوه واألعداد اهلائلة اليت
ًّ
قاموا بدفنها .لقد اكن ع َّ
شخصيا أن أعد اجلثث يف مواقع اإلعدام اجلماعية يف
يل أنا
احلروب اإلفريقية ،ويف انلهاية توجب ع َّ
يل ببساطة تقديم تقارير عن تقديرايت حيث
فقدت الرغبة يف العد بعد مئات املرات.
ال أريد أن أقع يف فخ ماري اكدلور املتعلق بـ«احلروب اجلديدة» وافتقارها إىل
العقالنية( .((3فهذه العقالنية موجودة حىت إن بدت بشعة ومرعبة .لكنين أقر بأن ما
جيعل اجلهاد يبدو مرعبًا هو ذلك الوجود املتعمد للعقالنية واأليديولوجية والعقيدة
واإليمان اليت ً
اغبلا ما تكون مصحوبة بالعلم .ويعترب مؤرش «األعمال الوحشية

حبسابات وإيمان» هو ما يرتبط باجلهاد .ويه حركة مستوحاة من اإلبادة انلازية لليهود
ِّ
يف احلرب العاملية اثلانية اليت يه «عمل وحيش حبسابات وأيديولوجية» .ولكن يُ َول
ً
ً
جدل ًّ
بدل من نقاش اعليم مناسب ً
نظرا لربط اإليمان بالوحشية.
اعمليا،
وجود اإليمان

(Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Cambridge: ((3
Polity, 2012).
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وعليه ،أود اآلن أن أعطي نبذة خمترصة عن ثالث جممواعت «أصويلة» «متمردة»
أصبح إىل حد ما من الصعب تميزيها يف مفرداتنا .وقد أصبح لك منها ً
جمازا ليشء بشع
ومهدد .ولكن ختتلف لك واحدة عن األخرى ،كما يمكننا باتلأكيد يف احلالة األوىل
ً
حراما للقراء
إضافة بعض الرومانسية إىل الوحشية واحلسابات واإليمان (إن لم تكن
الغربيني) .تلك املجمواعت اثلالثة يه :حركة طابلان األفغانية ،والقاعدة ،وداعش.

حركة طابلان األصلية
بدأت احلركة كرد فعل ىلع السياسة الغربية اليت تركت أفغانستان يف أيدي أمراء
احلرب اجلشعني اذلين تم تمويلهم وتسليحهم بأموال سعودية عرب باكستان (تقدر
حبوايل  40مليار دوالر) بتحريض من الواليات املتحدة هلزيمة االحتالل السوفيييت.
عندما انسحب السوفييت اكن أمراء احلرب قد سبقوهم يف االستيالء ىلع شعوبهم،
لكن الغرب حقق أهدافه ولم يعد دليه أية مصلحة يف بدل مجيل ،لم حيكمه أحد
بنجاح ككيان واحد ذي سيادة لفرتة طويلة يف العرص احلديث.
وقد استهزأ ابلعض بالقصة اتلايلة كداعية حلركة طابلان .ولكن اعتربها أمحد
رشيد الصحيف ابلاكستاين الشهري حقيقية .حىت لو لم تكن صحيحة ،فقد أشبع
َ
ُ
استخدامها كخرافة أو قصة توضيحية احلاجة إىل أساس مربر .إنما املثري لالهتمام هنا
هو إشباع تلك احلاجة بهذا الشلك الرومانيس.
ً
ًّ
قرويا يف منطقة قندهار .وقد فقد إحدى عينيه إثر قتال
اكن املال عمر شيخا
السوفييتً .
يوما ما سىع إيله وادلا فتاتني مراهقتني قام أمري احلرب املحيل خبطفهما
واعتبارهما من املحظيات يف قاعدته شديدة اتلحصني .لم يرتك الوادلان أي شخص
يمكن اللجوء إيله .لم يكن بيد عمر يشء ،لكنه غضب وأراد أن حياول فجمع
جمموعة من الطالب (طالب الالهوت) وتمكنوا ً
معا من تأمني بندقية واحدة للك
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طابلني منهم .ثم هامجوا ثكنات أمري احلرب وانترصوا بأعجوبة فأنقذوا الفتاتني
وشنقوا أمري احلرب ىلع مدفع إحدى دباباته .ومن هنا ودلت األسطورة وتوافد
املقاتلون الشباب ممن سئموا من استباحة أمراء احلرب بلالدهم إىل عمر؛ وودلت
حركة طابلان .اكنت تلك القصة يف حد ذاتها جمرد أسطورة من أساطري روبن هود،
ولكن تم إسناد الرومانسية لإليمان وجليش من املؤمنني ،وعليه بدا إماكنية قيام
قومية جديدة مطهرة .فقد هاجم جيش طابلان  -اذلي يهاجم اآلن بالشاحنات
الصغرية من طراز تويوتا املسلحة بأسلحة رشاشة  -اكبول اعم .1996
مسلما ًّ
ً
سنيا مثل طابلان،
اكن أمري احلرب أمحد شاه مسعود حاكم اكبول .واكن
ولكنه اكن من الشمال وليس من مناطق بشتون يف اجلنوب ،وبهذا ظهر بعد عريق.
اكن مسعود حمط إعجاب شديد يف الغرب خاصة كرمز بطويل من قبل أمثال برنار
هرني يليف  -املفكر املغرور املستفز ذو اتلأثري الكبري يف باريس  -واذلي سىع إىل
تملق مسعود للرئيس ميرتان .اكن ملسعود وسامة جنوم السينما واكن يرتدي أحذية
غوتيش حتت مالبسه اتلقليدية .ولكن خلف لك هذا السحر اكن يتمتع باحرتام

حقييق حلقوق اإلنسان ،والسيما حقوق املرأة .لكنه لم يستطع صد هجوم طابلان
ً
وانسحب شمال إىل قاعدته العرقية .اعد أسامة بن الدن إىل أفغانستان قبيل اهلجوم
ىلع اكبول يلضمن اغتيال مسعود يف ايلوم السابق هلجمات  11سبتمرب ،وقد ذهب إيلها
أول مرة اعم  1979ملحاربة السوفييت واكن هل العديد من املغامرات يف السودان ويف
أماكن أخرى منذ ذلك احلني .عرف أسامة بن الدن أن الواليات املتحدة ستأيت من
أجل القبض عليه وأراد أن خيرج العدو املحيل املهيب من املعادلة .وعندما جاءت
قوات الواليات املتحدة وقوات انلاتو استخدموا جيش اتلحالف الشمايل ملسعود
كرأس حربة ،وقد اكنت قوات انلاتو جمهزة بمرتمجني من منطقة بشتون .لكن معظم
الشمايلني لم يتحدثوا بلغة بشتون ً
أيضا ،واكن اجلنوب يكرههم .اكنت أفغانستان
تلغرق ً
دائما يف حرب أهلية اكن حلركة طابلان فيها دعم كبري من اجلنوب.
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القاعدة
تمزيت قصة أسامة بن الدن ً
دائما بعنرص الفىت الرثي اذلي يلعب دور حمارب.
ولكنه وجه بالفعل معظم ثروته السعودية لقضاياه ،حيث ّ
مول الكثري من األمور
ً
مقاتل ً
جيدا .وقد أصيب إثر قتاهل
اتلنموية أثناء إقامته يف أفغانستان .وأصبح بالفعل
السوفييت .وقد بدا من أرشطة الفيديو ادلاعئية أنه جييد استخدام الكالشينكوف.
ثم أعلن احلرب ىلع الواليات املتحدة قبل عودته إىل أفغانستان اعم  1996لسببني:
تلواجدها يف «األرايض املقدسة» أي ىلع األرايض السعودية أثناء حرب اخلليج األوىل؛
وآلرائه بشأن اهلجمات األمريكية ىلع أجزاء أخرى من العالم .ال يزال السؤال حول
من أنشأ القاعدة ومىت باتلحديد حمط جدل ،ولكن املؤكد أن أسامة بن الدن تزعمها
ًّ
ً
أفغانيا وإنما أساس للجهاد
تنظيما
اعم  .1996لم يكن املقصود من القاعدة أن تصبح
العاليم .وقد اكن إغراء الواليات املتحدة حنو حرب يف أفغانستان أوىل اخلطوات
الرئيسية ذللك اجلهاد ،حيث من املتوقع أن تضعف صناع السياسة األمريكية
والعوام اذلين سيجدون أنفسهم يف مأزق ،كما تأمل يف قيام الواليات املتحدة باألعمال
الوحشية للبث العاليم أمام مجهور جهادي حمتمل كبري .باختصار ستقدم الواليات
املتحدة أسس اتلمرد العاليم املستند إىل قضية اعدلة.
هناك مالحظتان يف إطار إسرتاتيجية واعية مفصلة .األوىل :لم تعترب القاعدة
ً
متجانسا .ولم يكن هناك هيلك تنظييم بقيادة مركزية ،حيث تم
تنظيمها اذلايت
تصميمها بشلك متعمد كمنظمة خلية ينتيم أعضاؤها إىل أيديولوجية وإيمان وعقيدة
ُ
تشغيلية ضد عدو مشرتك .لن تقام خالفة حىت يتضح أن الواليات املتحدة قد هزمت
أو أضعفت معنوياتها بشلك اكمل وانسحبت من اهليمنة العاملية ،والسيما انتشارها
القوي يف الرشق األوسط.
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داعش
نشأت ما يطلق عليها ادلولة اإلسالمية يف العراق وسوريا (أو بالشام) كجناح
للقاعدة يف العراق .عندما سعت داعش إىل شق طريقها لسوريا أثناء االنهيار اذلي
تسبب فيه فشل الربيع العريب وفوىض القمع واالنتفاضة ،احتجت جممواعت أخرى
من تنظيم القاعدة بأن أراضيها قد تعرضت للتعدي .وبمقتل أسامة بن الدن ورغم
حتذيرات كبار قادة القاعدة حتولت الطبيعة الالمركزية للتنظيم إىل تنظيم مسلح
حول قيادة مركزية ،واستمر العراقيون جمندين حوايل  %80من مقاتيل جبهة انلرصة
(جناح القاعدة بسوريا) وأعلنوها نفسها باسم جديد وقائد مركزي جديد أطلق ىلع
نفسه اخلليفة ابلغدادي ،حيث يويح اسمه أن أصوهل من بغداد ،وقد حصل ً
أيضا ىلع
درجة ادلكتوراه .اكنت فكرة اخلالفة ويه شلك إساليم من ادلولة اثليوقراطية حتديًا
ً
مبارشا نلظام ادلولة الوستفايل السائد.
ىلع عكس القاعدة ،اليت اكنت تنوي حماربة الغرب إىل طريق مسدود قبل إعالن
اخلالفة  -كنموذج ادلولة لسائر العالم اإلساليم  -بدأ ابلغدادي باخلالفة ،وأعلن أن
الشلك اتلقليدي تلنظيم ادلولة اإلسالمية سيهزم ادلول الاكفرة .لم يقترص األمر ىلع
ً
ًّ
ً
رئيسيا
كفارا ،ولكنها اكنت دول يف نظام ادلولة القائم .اكن ابلغدادي
كون أعدائه
يف العالقات ادلويلة.

األيديولوجية املشرتكة
يسىع تنظيم ادلولة اإلسالمية داعش إىل حماربة اجلهاد إلقامة نظام دويل جديد،
مما يعترب إىل حد ما أهم من الروايات ذات ابلعد الواحد عن أصلها األيديولويج إىل
جانب حركة طابلان والقاعدة واحلركة الوهابية يف اململكة العربية السعودية .ختتلف
طموحاتها السياسية عن طموحات طابلان والقاعدة ،أما اململكة العربية السعودية،
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فتسىع إىل أن تكون دولة وستفايلة بينما تسرتيض بقدر ما تستطيع الضغوط الوهابية
القوية يف ادلاخل .حىت مارس  ،2015لم يكن هناك يف الصحافة الغربية سوى
مقال واحد من  3000لكمة يف جملة أتالنتيك( ((3عن معتقدات ودوافع تنظيم ادلولة
ٍّ
ً
جيدا .ومنذ
اإلسالمية داعش؛ ذلا اكن الغرب إىل حد كبري حيارب شيئًا ال يعرفه
ذلك احلني صدر عدد كبري من الكتب ،بما فيها بعض الكتب ملؤلفني ذوي خربة
ً
حتديدا جوهر لك
باللغة وادلول العربية .اكن اتلوتر داخل اململكة العربية السعودية
ً
ً
هذه األعمال ،حيث اكنت يف الوقت نفسه حليفا للواليات املتحدة ،ومصدرا للكثري
ً
وتعويضا بعد فشل العراق أمام القوة انلاشئة إليران،
من انلفط املستخدم يف الغرب،
ً
ومصدرا لكثري من اتلمويل املبكر تلنظيم القاعدة وداعش من خالل وسائل غري
ً
ً
تناقضا صارخا ،ال تمتلك الواليات املتحدة أية سياسة ملواجهته.
حكومية .اكن هذا
ً
اعم  ،1744قاد رجالن جيشا من الصحراء واستويلا لفرتة وجزية ىلع الكثري مما
ّ
تكون هذا اتلحالف من الزعيم القبيل حممد
يعرف اآلن باململكة العربية السعودية.
ابن سعود والواعظ حممد بن عبد الوهاب .لم يتمكن آل سعود رغم ثروتهم اليت
بدأت يف االرتفاع يف القرن العرشين وخيانتهم للوهابيني يف انلضال من أجل ابلالد
من ختليص جمتمعهم من أيديولوجية الصحراء املتقشفة .ويف  ،1979زلزلت انتفاضة
وهابية آل سعود اذلين اعتربوا بال منازع حاكم ابلدل املعرتف بها كدولة وستفايلة
واذلين أصبحوا أثرياء فوق تصوراتهم بسبب اعئدات انلفط واتلدفق الضخم لألموال
ًّ
بعد ارتفاع سعره اعم  ،1973جاءت انتفاضة الوهابيني ردا ىلع ترف آل سعود ووجود
األجانب املتمثل يف رشاكت انلفط األمريكية ىلع األرض املقدسة .استولت جمموعة
من املتمردين ىلع املسجد احلرام يف مكة وصمدت أمام اهلجمات السعودية املستمرة

(Graeme Wood, “What ISIS Really Wants”, The Atlantic, https://www.theatlantic.com/ ((3
magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/
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ملدة ثالثة أسابيع بفضل ادلعم املايل الكبري واتلدريب العسكري الواضح ،مما أوجب
ً
ً
شديدا آلل سعود اذلين لم يتمكنوا من
إخالء مكة بالاكمل .وقد سبب ذلك ارتباك
محاية أكرث األماكن قدسية .ويف انلهاية اكن األجانب أنفسهم من تغلب ىلع مقاومة
املتمردين برغم اختالف الروايات عما إذا اكنوا من القوات الفرنسية اخلاصة اليت
ًّ
رسميا هلذه املناسبة أو القوات ابلاكستانية أو حىت ضباط املخابرات
اعتنقت اإلسالم
ً
املركزية األمريكية .تم إعدام املتمردين املأسورين علنا ،لكن يُعتقد أن آل سعود
بعد أن زعزعها احلدث وجدت من الرضوري إبرام صفقة خاصة مع املؤسسة ادلينية
للبالد.
باختصار ،اكن فحوى تلك الصفقة أنه يف مقابل استمرار احلكم واستمرار الوجود
األمريكي يف أرض تعترب  -خالف ذلك  -مقدسة ،ستصبح األرض أكرث قداسة
من خالل السيطرة الفعالة لرجال ادلين ىلع اتلعليم واملسائل القانونية واملسائل
االجتماعية ،بما يف ذلك مسائل املساواة بني اجلنسني واالنضباط االجتمايع .ذلك
باإلضافة إىل غض الطرف عن ادلعم السعودي غري احلكويم للمجمواعت ذات

األيديولوجية املشابهة يف أماكن أخرى ،حىت إن اكنت تقاتل الواليات املتحدة.
ٍّ
وتتجىل الرقابة اتلعليمية إىل حد ما يف سهولة اقتباس ادلراسات اإلسالمية
دلاعش بمدينة املوصل اليت تم االستيالء عليها من الكتب ادلراسية السعودية .تتعلق
املسائل القانونية باستخدام املبادئ واألسس الفقهية للرشيعة .وال ينادي اتليار
االجتمايع املحافظ فقط بإنكار احلريات واحلقوق املدنية للتنظيمات السياسية
باملنظمات املهمة ،وإنما ً
أيضا لفرض قيود ىلع املرأة ،ويشمل ذلك احلظر املشني ىلع
قيادة املرأة للسيارات .كما يشمل الضبط االجتمايع ىلع غرار املمارسات اجلسدية
القديمة عقوبات اجلدل وقطع الرأس ملا يمكن اعتباره ايلوم جرائم ال يعاقب عليها
باإلعدام يف أماكن أخرى من العالم .واجلدير باذلكر أن تلك املمارسات ال ختتلف
عن املمارسات األوروبية يف القرن السابع عرش.
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اختذت نصوص اتلعليم ادليين السعودية منحىن ضد الكفار ،مما جعلها جذابة
بشلك خاص دلاعش (وقد تم تعديلها ىلع حنو رسيع بعد أن تبنتها داعش) .باختصار،
ٍ
فالسؤال املستفز املثري للجدل واملهم يف الوقت ذاته ليس كيف تشبه داعش «العصور
الوسطى» ،وإنما كيف تشبه أو تطمح يف أن تشبه اململكة العربية السعودية احلديثة.

يُقال الكثري عن الطبيعة املتقشفة للحركة الوهابية ،بالرغم من أن تزايد ثراء
قاس .لكن رجال ادلين أنفسهم
آل سعود يستمر يف اختبار صرب رجال ادلين
بشلك ٍ
ٍ
يستفيدون من الرثوة ويعيدونها ىلع شلك جمموعة كبرية من األوقاف واملنح ادلراسية
وانلدوات ادلويلة .إنها تصيغ حمافظة متوازنة يف قوة ناعمة يمكن تميزيها بالاكمل
ىلع طول ما يُعترب اآلن اخلطوط الكالسيكية للقوة انلاعمة اليت وضحها ناي ،ولكن
ً
للعقيدة جانبان رئيسيان آخران صلبان وليسا ناعمني ىلع اإلطالق؛ أول :سيتم تطهري
العالم يف مرحلة ما ،حيث سيظهر املهدي احلقييق  -وهو شخصية تطهريية  -يلعد
ً
العالم يلوم القيامة .هناك جانب جيل من علم اآلخرات بالعقيدة .وثانيًا :استعدادا
للمهدي جيب شن احلرب أو اجلهاد ضد الردة ،واليت تعرف بشلك اعم لتشمل اإلسالم
غري السين بما يف ذلك الشييع .وهنا تكمن الفكرة الرئيسية املتعلقة بالسلوك العادل
يف احلرب أو اجلهاد ،فباتلحديد بسبب ارتدادهم ال يتعامل املرتدون بالعدل جتاههم
يف أوقات احلروب ،وباتلايل جيوز اتلعامل معهم بوحشية .وسيظهر املهدي يف بداية
عهد اخلالفة اجلديد.

الرشق األوسط االستثنايئ
شهدت نهاية القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين تآلك اخلطوات

الضخمة حنو العلمانية يف الرشق األوسط :مرص يف عهد نارص من ثورة الضباط
األحرار لعام  ،1956فوز حزب ابلعث املثري للجدل حيث استوىل حافظ األسد ىلع
السلطة يف سوريا اعم  1970وصدام حسني يف العراق اعم  ،1979وقد خلف لك ذلك
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ثورة أتاتورك يف تركيا اعم  .1922اكنت يف مجيع تلك املناطق أشاكل من اإلسالم جترب
عرص العلمانية ىلع الرتاجع .وأسفرت اثلورة يف إيران اعم  1979عن نهاية حكم الشاه
وبداية حكم آيات اهلل ،وهناك تعليقات خاصة حول الشيعة يف إيران ،ليست تلربئة
انلظام ادليين ،وإنما لإلشارة إىل درجة من الرباغماتية العملية ،واألهم من ذلك اتلوجه
ً
وعمليا ،وقد يقول ابلعض ً
ًّ
ً
تطورا من
أيضا أكرث
اثليوقرايط املركزي اذلي يعترب فعال
خصومه الوهابيني.
تكمن االختالفات الرئيسية بني السنة  -بفصيلها الوهايب -والشيعة يف قضايا
ّ
تتعلق بالنسب للنيب (ذللك يديع لك اجتاه أصاتله) ،وقضية املهدي .فيف اإلسالم
السين لم يأت املهدي بعد ،أما يف الشييع أىت واسترت (يف «اخلفاء») وسيأيت مرة أخرى.
كما يوجد اختالفات يف تفسري الرشيعة وأقوال فقهاء اإلسالم .يعتقد الوهابيون
السنيون أن الشيعة مرتدون ،باإلضافة إىل بعض القضايا اثلقافية اإلقليمية اليت يتم
ُّ َّ
السنيني يعتقدون أن
تضخيمها وتشويهها باتلعصب حىت إن الكثري من السعوديني
الشيعة ال يغتسلون بشلك صحيح ويبصقون يف طعامهم.
ً
فصل سابق  -أن هلم تراثا
يدرك الشيعة  -وأغلبيتهم يف إيران كما تناونلا يف
ٍ
ً
طويل غري متقطع من أيام اإلمرباطورية اليت نافست الرومان وواجهتم ،وتنظيم
ضائعا يف الغرب .وتمزي إرثهم ً
ً
أيضا
الفكر األرسطي واألفالطوين وتنميته بينما اكن
بالطبيعة املتعددة اثلقافات لإلمرباطورية الفارسية واملعرفة الكزموبويلتانية باألديان
بوقت
املختلفة الواضحة يف الزرادشتية وتأثرياتها ىلع املسيحية قبل ظهور اإلسالم
ٍ
كبري واليت تعترب أكرث مالءمة للصوفية اليت يعتربها الوهابيون ً
أيضا من الردة .هناك
ّ
ثقايف خمتلف للشيعة وال يرتبط بأي من األسايلب الصحراوية املتقشفة املتعلقة
دافع
باتلعايلم الوهابية.
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تستمد الرباغماتية احلديثة ً
ّ
املدرب يف
أيضا من عمل اعلم االجتماع والفيلسوف
فرنسا عيل رشيعيت اذلي اكن هل تأثري فكري كبري ىلع ثورة  .1979اكن دليه وجهات
نظر تقدمية حنو النساء ،وىلع األخص اعرتف بدور املرأة عندما يتعلق األمر بانلضال
من أجل قضية ،والسيما قضية قومية أو حتررية .هناك صدى غريب هلذا يف دستور
محاس ،حيث يوجد نص رصيح ىلع أن يقررن النساء بإرادتهن انلضال من أجل
القضية الفلسطينية القومية دون إذن من أي رجل سواء اكن ً
زوجا أو أبًا.
ويوجد كما أرشنا من قبل شهادة نائب األمني العام السابق لألمم املتحدة
جياندومينكو بيكو اذلي تفاوض ىلع نهاية احلرب اإليرانية /العراقية  -اليت شنتها
العراق يف عهد صدام حسني بتحريض وتمويل من الواليات املتحدة عرب اململكة
العربية السعودية  -ثم ىلع إطالق رساح الرهائن الغربيني يف بلنان اعم  .1992وكما
رصح بيكو ،لم حيدث منذ ذلك احلني أي عمل عدايئ من الفصائل الشيعية أو حىت
بتحريض منها ضد أي هدف غريب .وكذلك ملح بأن اجلدل الغريب مع إيران سيايس
وإن اكن هل صبغة دينية .ولكن قضت اثلورة ىلع تطلعات كسنجر تلطوير اتلحالف
األمريكي مع الشاه ،وقد حدث ارتباك أمريكي بشأن احتجاز رهائن السفارة يف
األيام األوىل ثلورة  ،1979حيث ظهرت احلاجة للوقوف إىل جانب اململكة العربية
السعودية ضد اتلهديد الشييع املتوقع للمصالح السنية ،وىلع أية حال ،لضمان توازن
القوى بني اململكة العربية السعودية وإيران اذلي حتول يف اآلونة األخرية مع اخلطوات
اإليرانية امللموسة حنو القدرة انلووية لضمان توازن قوى دقيق بني إيران وإرسائيل
ذات القدرة انلووية.
حتتاج العديد من اتلعليقات الواردة أعاله إىل فهم دقيق وإشارة إىل أمثلة أخرى.
ًّ
علمانيا وربما أدرج النساء يف حكومته وطور من تعليمهن
ربما اكن صدام حسني
بشلك كبري ،لكنه اضطهد األقليات وخاصة األكراد ،ولم تسلم من وحشيته املرأة
الكردية .وتشلك النساء الكرديات وأغلبهن تابعات لإلسالم السين وحدات قتال
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فعالة ضد داعش الوهابية السنية .وبالطبع لم تكن داعش مزنهة عن القتل
بشلك اعم .كما تسببت داعش يف أعمال وحشية
والتشويه ملقاتالت ونساء األكراد
ٍ
مجاعية ضد املرأة الزييدية ،حيث يعترب الزييديون غري إسالميني برغم أن هلم تعايلم
وطقوس صوفية ،وكذلك ليسوا مسيحيني ،ولكن دليهم مزيج إمجايل من املعتقدات؛
ً
كفارا.
ذللك اكن من السهل ىلع داعش اعتبارهم

وقفة تأمل
يبدو أن املاكفأة الغريبة للشهداء الوهابيني نابعة من احتياجاتهم اخلاصة ،حيث
ستليب العذارى ذوات العيون ادلاكنة لك احلاجات ،بما يف ذلك تلبية االحتياجات
اجلسدية يف اجلنة .ىلع انلقيض من ذلك ،تهدف أرشطة الفيديو ادلاعئية اخلاصة
باملقاتالت الكرديات بشلك ٍ
واع إىل احلصول ىلع دعم من الغرب والنساء الغربيات،
ً
ً
حيث ترسلن رسالة فحواها «حنن أيضا نود أن نكون أحرارا مثلكن ألننا مثلكن».
إال أنهن يعشن يف بدل لن تصبح حرة ً
أبدا كدولة مستقلة ،ولن تتخيل اجلماهري الغربية
يف معظم األحيان أنهن حباجة إىل دولة تضمن هلن احلق ادلستوري بأن يكن نساء
ً
وأشخاصا متساوين .تظهر ثنائية امرأة مقاتلة وقاتل إساليم يتشح السواد ً
ً
فورا
أحرارا
دون احلاجة إىل استجواب سيايس.
تكمن احلاجة إىل مثل هذا االستجواب باتلحديد يف أن معاملتنا لإلسالم
وفروعه وأسبابه العادلة املقرتحة ومشالكه الرشسة ال تؤول فقط إىل خيال ،وإنما تؤول
ً
حتديدا إىل ذلك العالم اذلي يستخدمه بشلك جيد ،من يستقطب املقاتلني دلاعش،
ً
ًّ
َّ
وجمم ًعا وفقا للتعليمات لتشكيل نموذج مثايل للعدالة
حيث يكون لك يشء مكتظا

واتلربير والسياسة املبسطة والردة.
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وعليه ،فإن اجلوانب احلسية يف ظاهرة داعش باتلحديد تستحق ىلع األقل بعض
ً
اتلعليقات العابرة ،ولكن جيب أال تكون بديل لالستجواب السيايس القائم ىلع
اتلقييمات واملنهجية ادلينية .إن احلاجة إىل القتل بالطقوس أمر شائع يف ساحة املعركة
يف سوريا والساحات العامة يف اململكة العربية السعودية وكذلك يف الساحات العامة
يف الصني ،ولكن يكمن الفرق يف محيمية اتلنفيذ .يصوب اجلالد يف اململكة العربية
السعودية بسيف جيب تصويبه كرضبة خلفية  -مثل الرضبة اخللفية يف اتلنس -
ً
أول ،لكنه ال حيتاج ً
أبدا للمس ضحيته.
يك يقطع الوريد العنيق والرشيان السبايت
وتهدف طريقة داعش إىل حتقيق الغرض ذاته ،ولكن يتم تنفيذ اإلعدام بعد ملس
رأس ورقبة الضحية فيما يشبه املداعبة كما يف رقصات إيفون فريا .ويصبح لك موت
كفارة كمربر ألعمال اتلطهري .إنها حلظة مرعبة بالنسبة نلا ،أما للجالد فيه حلظة
من القدسية الوحشية .وتظهر يف املؤانسة لقتل شخص آخر مسألة ال تتعلق بالسياسة
فحسب وإنما بسيكولوجية اجلهاد ً
أيضا .قد ال يكون هذا اجلهاد األكرب ولكنه حيمل
نفس عمقه؛ وذللك وجب علينا إجراء بعض ادلراسات عن اجلهاد ليس يف السياسة
اخلارجية ،وإنما يف أصول تلك السيكولوجية.
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شددت لكية كوبنهاجن للعالقات ادلويلة ىلع األساس االستطرادي لطريقة
تعاملنا مع العالم ،حيث ختلق طريقة تفكرينا يف األمور ادلويلة وما نعجب به والسيما
ً
ًّ
هيلكيا إما يستجيب هل صانعو السياسات أو حياولون اتلالعب به .ال
ما خنشاه شكل
ً
يمكنهم حتويله ىلع الفور كيشء جديد وخمتلف ،ولكنه قد يبدو خمتلفا يف نهاية
عملية طويلة من االستجابات ،ولكن لن يكون من الصعب اتلعرف عليه من
اخلطاب العام األصيل .بقدر ما يسىع واضعو السياسات إىل خلق تهديدات من قبل
عالقات دويلة «لم تكن معروفة من قبل» ثم يسعون للحصول ىلع دعم استطرادي
ً
اعم ،فإنهم يسعون أول إىل اللجوء إىل جمموعة من وسائل اإلعالم والشخصيات املوثوق
بها ،وقد أصبح اآلن يف معجم صناع القرار استخدام (أو سوء استخدام يالم عليه
األاكديميون املعنيون) ما يطلق عليه تشومسيك «ابلريوقراطيني اجلدد» من املدققني
«اخلرباء» للسياسات اجلديدة اليت تتطلب مثل هذا ادلعم االستطرادي العام( .((3ربما
تم تصوير العراق بصورة دولة بها أسلحة لدلمار الشامل ،وتم إطالقها ً
فورا يف الغرب
بواسطة واكلة إعالنات من أجل استخدام عبارة «أسلحة ادلمار الشامل» املثرية
لالهتمام واليت تشبه اإلعالنات ادلاعئية ،ولكن اصطف جمموعة مفاجئة من اخلرباء

(Noam Chomsky, American Power and the New Mandarins (New York, NY: Pantheon ((3
Books, 1969).
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الرشق أوسطيني خلف هذه احليلة ،وخاصة أوئلك اذلين ربطوا العراق ىلع الفور
باتلهديد اإلساليم يف حمور الرش ،مما قاد اجلمهور إىل االعتقاد بأنه «رصاع حضارات»
ال مفر منه.
ًّ
جزئيا بشلك واضح بعد هجوم
طىغ اتلخويف ىلع اخلطاب ،ويمكن تفهم ذلك
ً
ً
 11سبتمرب ،لكن ربط هذا اخلوف بالعراق اكن استهدافا متعمدا لسوء الفهم.
تعتمد خطابات اتلخويف وسوء الفهم ىلع اتلبسيط يف املقام األول .ويعترب ابتاكر
اتلبسيط كخطاب عمل فين غريب ،ولكن باستجابة اجلمهور هلذا اخلطاب والضغط
االستفزازي ىلع صانيع السياسة للترصف ،يتمكن صانعو السياسة أنفسهم من تطبيق
ً
استجابات خمزونة .جيب أن يكون الرد خمزونا ،حيث ال يوجد وقت أو ميل تنظييم
البتاكر أي يشء جديد .ويف حالة توجيه لك آيلات ادلفاع بتلكفة باهظة إىل نوع
معني من احلروب ،جيب شن هذه احلرب إذا تطلب األمر اختاذ إجراء فوري ،حيث
ال يمكن إاعدة هيلكة وإعداد آلة عسكرية اكملة ،وحىت أجزاء منها فقط ستتطلب
ًّ
إاعدة توجيه عقائدي؛ وذللك لم تكن مطاردة اإلرهابيني يف اجلحور املظلمة ردا اكفيًا
بعد  11سبتمرب ،واكن ىلع اآلالت والسياسات العسكرية مهامجة دولة أخرى  -عدو
يف حدود دويلة واضحة  -يمكن استهدافها بتخطيط اآليلات اليت لطاملا تطورت
وتدربت من أجل غزو دولة أخرى .واكن من الواضح أن العدو يعيش يف تلك ادلولة.
فبعد اختيار وغزو أفغانستان جاءت العراق اذلي أطلق العدو اإلساليم نفسه اذلي
تم ابتاكره ألغراض استطرادية يلطور حياة استطرادية نلفسه باملشاركة يف ادلوائر
الفاضلة (أو املزعجة) اليت تربط اخلطاب العام بالسيايس بشلك وثيق.

اتلهديد ينتقل إىل ادلاخل
اكن اإلدراك ابلطيء بأن «اإلرهاب اإلساليم» ال يتطلب دولة مركزية مضيفة،
وأن أسامة بن الدن قد اجتذب القوى الغربية عن عمد إىل رصاع أفغاين حىت يكون
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ً
موقعا لـ«حرب العالقات العامة» من أجل إدانة «الصليبيني الغربيني» يف خطاب
إساليم جديد مؤلم وبطيء ،حيث اكن يتطلب إاعدة ترتيب ردود األفعال املخزونة.
وإذا لم يعد للعدو موقع يمكن مهامجته ،أو إن اكن العدو يف كثري من األحيان بالفعل
شلك من أشاكل هلع ادلول
داخل دونلا يتحول اخلطاب من اخلوف واتلبسيط إىل
ٍ
ابلوليسية اليت لم يقرتب أي منها من هزيمة «العدو» ،بل ربما تسببت بالفعل يف زيادة
جتنيده يلظهر فجأة املزيد من األعداء.
لم يؤد املزاج اجلديد لألمننة ادلاخلية بالرضورة إىل أي تعقيد يف الفكر ،حيث
استخدمت السياسة املحلية املتمثلة يف املراقبة واتلأمني ردود األفعال املخزونة بنفس
ًّ
تدرجييا أن القاعدة ختتلف
الطريقة اليت اتبعتها السياسة اخلارجية .ولكننا أدركنا
عن طابلان يف أفغانستان ،وأن أسامة بن الدن برغم تعاطفه مع حركة طابلان ربما
ً
مستخدما اهليلك اخللوي
استخدمها بقدر ما ساعدها من أجل شن حربه العاملية
ً
ً
للقاعدة اذلي جعل منها وحشا متعدد الرؤوس إن قطعت رأسا خرج من رقبته اللعينة
اثنتا عرشة .لم يمانع أسامة بن الدن خسارة أفغانستان ،حيث انترشت عملياته إىل
ما هو أبعد من تنظيمهم الفوق مركزي املبكر .وقد كسب الوقت حيث عسكرت
القوات الغربية يف أفغانستان ،ثم تغلغلت يف العراق يف لفتة شبه حمسوبة ملساعدة
خطاب القاعدة .لم يكن تلنظيم القاعدة أي وجود سابق يف العراق ،وأصبحت قادرة
ىلع إطالق عملياتها يف الرشق األوسط من هناك بفضل اتلدخل اذلي قادته الواليات
املتحدة.

ولكن ألن القاعدة اكنت خلوية قد يتغري خمزونها من بدل إىل آخر  -حيث
أصبح أسامة بن الدن يف انلهاية جمرد واحد من عدة قادة إقليميني  -لم تتمكن
االستخبارات ىلع اإلطالق من الوصول نلقطة مركزية ،أي نقطة تنسيق تكتسب بها
َ
معاين أو ىلع األقل ترتابط .ثم بعد أن بدأت املعلومات ببطء يف اكتساب
املعلومات
بعض املعىن املرتابط رغم تباينه ،امتنع املجتمع االستخبارايت عن أخذ ظهور داعش
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ىلع حممل اجلد .اكن املجتمع قد توصل للتو إىل بعض املخزون من أجل اتلعامل مع
القاعدة .هل عليه أن يبدأ من جديد؟ بالطبع يمكن حتليل داعش بنفس الطريقة
ّ
اليت تعلم بها حتليل القاعدة .وباإلضافة إىل أنه لم يكن هناك أية معلومات عن
داعش قبل ظهورها املفائج .وينطبق ذلك ً
أيضا ىلع املجتمع األاكدييم ،حيث ال
يمكن ألي خبري رشح الظاهرة أو تفسريها بطريقة منطقية للسياسة واخلطابات
العامة والرتابط املرجو والعالقة بني اخلطابني .اكن ىلع تلك اخلطابات أن حتتفظ باجلو
العام للبساطة واتلخويف.
أما قتل أسامة بن الدن اذلي تمكن بطريقة ما من االحتفاظ بزاعمة اتلنظيم غري
املتجانس ،فقد اكن أسوأ ما يمكن أن تفعله الواليات املتحدة .اآلن بالفعل ال يوجد
قيادة مركزية ،مما أدى تلضاعف رؤوس القاعدة حىت إنها قاتلت داعش يف سعيها
للتضاعف أو ابلقاء أو جمرد انلجاة .وربما حنتاج اآلن أسامة بن الدن حيث يظهر
اتلنني اجلديد.

بدون سابق إنذار
استخدم معلقون غربيون مصطلح «بدون سابق إنذار» حني تفاجؤوا بقدرة
السوفييت ىلع شن هجوم واسع ىلع أفغانستان اعم  1979دون مؤرشات مسبقة
بأنهم خيططون ملثل هذه العملية الضخمة .اكن فشل االستخبارات الغربية نتيجة
لعدم وضع أفغانستان عني االعتبار عند مراقبتها لالحتاد السوفيييت .لم يكن األمر
«بدون سابق إنذار» بقدر ما اكن نتيجة لعدم القدرة ىلع قراءة املؤرشات .ويف حالة
مشابهة ً
تماما بعد أن أنهكها تهديد القاعدة باإلضافة إىل طابلان اليت اكنت يف هذه
ً
املرحلة تمثل تشويشا مناسبًا للغاية شبه خمطط حلرص تركزي الغرب يف ماكن واحد
ً
بدل من أماكن متعددة ،ظهرت داعش «بدون سابق إنذار» ويف طرفة عني استولت
ىلع مناطق شاسعة من العراق وسوريا .انهار اجليش العرايق اذلي جهزته الواليات
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املتحدة بتلكفة باهظة للغاية مثل رقعة ثلج يف يوم حار مفائج من أيام الصيف األوىل.
اكنت العراق وأفغانستان يف تلك املرحلة حتظىان بأكرب قدر من اإلاعنات العسكرية
األمريكية  -جتاوز لك ما حصلت عليه إرسائيل ومرص وقد اعتربا أكرب املستفيدين
يف املايض  -ولكن دون جدوى .وبغض انلظر عن املفاجأة ،اكنت إسرتاتيجية معركة
داعش ببساطة أكرث من الالزم بالنسبة جليش عرايق ذي قيادة فاشلة .وقد مألت
داعش الفرااغت اليت نشأت يف خضم احلرب األهلية السورية ،واستولت ىلع أغلبية
تنظيم جبهة انلرصة اذلي اكن حىت ذلك الوقت يقاتل كفصيل تابع تلنظيم القاعدة.
لكن ينم تنسيق داعش للحركة املفاجئة عن مورد خاريج ليس فقط من أجل
اتلمويل ،وإنما ً
أيضا اإلسرتاتيجية والعقيدة واتلدريب املبكر من خالل اخلطط
القتايلة والعقيدة املعدة بإتقان واألساطيل الضخمة من شاحنات اتلويوتا ذات اللون
املوحد ،واملسلحة باملدافع الرشاشة الرباوننغ مثبتة يف درج مقوى أو شاسيه السيارة
بنفس الطريقة واملستوى املستعد للقتال .أشارت أصابع االتهام إىل السعوديني،
ولكن لم يكن دلى االستخبارات الغربية ما تعلنه بهذا الصدد ،وتم احلرص
ىلع أن تعكس السياسة واخلطاب العام صورة اململكة العربية السعودية كحليف
نبيل رضوري وقيم .ربما ظهر ارتباط مبارش بني ممارسات داعش يف األرايض اليت
استولت عليها والسياسات االجتماعية للمملكة العربية السعودية من قطع الرؤوس
والعقوبات وتقييد املرأة واتلقليل من شأنها .ولكن الرواية اليت تتخذ اآلن صورة
خطاب اعم تنيف ذلك االرتباط.
افرتض املقال اذلي نرشته جملة أتالنتيك يف مارس  2015أن دلاعش أجندة،
بمعىن أنها لم تكن تعمل دون ختطيط ،وتواصل تكنولويج وإعاليم متطور أي
ً
بسيطا ،وتواصل دويل فعيل أي لم تكن جمرد حركة تمرد صحراوية ،وروح
ليس
وهابية أي تتبىن عقيدة فكرية .بدت لك تلك االستنتاجات مذهلة يف مقال قصري
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يعرض املوضوع ىلع عجل ،والسبب الوحيد وراء تلك ادلهشة هو أن املعلومات
نفسها الواردة باملقال اكنت «بدون سابق إنذار» .لم يسمح تبسيط اتلهديد إىل يشء
مؤذ بتطور موجز ذللك األذى.

الوهابية وكآبة الصحراء
بشلك مفائج عن الوهابية اعجلة ولم تتمكن من
اكنت ادلراسات اليت ظهرت
ٍ
اتلميزي .واكن لورنس العرب أول من الحظ بالفعل اجلانب الكئيب للقيود الوهابية
حني زار إحدى واحاته املفضلة يلجد أن القهوة والغناء ومغازلة النساء قد منعت؛
ألنها حرام .اكنت تلك القيود الكئيبة نفسها اليت مزيت ادلراسات املفاجئة ،حيث
إن طبيعتها املتقشفة املتعصبة جعلت منها صورة اكريكاتورية مناسبة لإلسالم
ًّ
تلقائيا مع طابلان بوحشيتها
املتطرف كما جيب أن يكون ،كما سمحت خبلطها
االجتماعية بشلك اخزتايل دون انلظر إىل االختالفات اثلقافية اإلقليمية واألجندات
ً
واحدا ويعمم حىت يفقد مالحمه ،مما ال
السياسية شديدة االختالف .فيصبح لك الرش
حيقق سوى عرقلة اتلحليل املفصل يلصبح دراسة نمطية بدون أي تعقيد لإلحاطة
اليت ترسل للقادة السياسيني اذلين يسعون فقط للتأكد من أن الشيطان البسيط
أحادي ابلعد يرهب العالم.
اكنت تعايلم حممد بن عبد الوهاب بسيطة بالفعل ،فلم يكن من علماء اإلسالم
وإنما حصل ىلع األهمية والسلطة كحليف آلل سعود األوائل حىت إن تعايلمه قد
ًّ
استخدمت يف مرحلة مبكرة جدا ألغراض مسيّسة .استمر سيناريو خيانة آل سعود
ثم استعادة العالقات واالتفاقات الرسية معهم بعد حصار مكة اعم  1979وطور من
ً
جذورا مسيسة يف العرص احلديث يف اتفاقية
تسييس اتلعايلم الصحراوية .كما أن هلا
سايكس بيكو لعام  1916اليت قسمت الرشق األوسط إىل مناطق امتالك ومناطق
نفوذ بني الربيطانيني والفرنسيني .اكنت املشاعر وامليول واحلدود املفضلة للشعوب
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العربية عديمة القيمة ،وجاءت اعرتاضات لورنس العرب بال قيمة .لكن حيث
سعت ادلولة اإلسالمية اجلديدة إىل تغيري احلدود اإلمرباطورية وإاعدة توحيد الشعوب
العربية السنية وتطهري املنطقة العربية من املرتدين مثل الشيعة والزييديني  -بغض
ًّ
حايلا  -اكنت أجندتها سياسية مناهضة لالستعمار
انلظر عن اإلمربيايلني الغربيني
بقدر ما اكنت دينية .ولم يكن يشء من هذا يلحدث إن بقيت اململكة العربية
السعودية فقرية كيوم استقالهلا اعم  ،1932حيث لم يتم اكتشاف ابلرتول حىت اعم
 .1938اكنت قبل ذلك احلني من أفقر دول العالم تعتمد ىلع الرضائب املفروضة ىلع
احلجاج الوافدين إىل مكة واملدينة .اكنت ظروف احلياة املتقشفة لرتيض الوهابيني
ً
ولكن الرثاء املفائج اذلي تراكم بعد زيادة أسعار انلفط اعم  1973جلب نفوذا
ً
ًّ
سياسيا وشكل من أشاكل القوة السياسية العاملية اليت ينبيغ انلظر إىل الوهابية
احلديثة يف ضوئها باعتبارها من أهم املستفيدين املعنيني حيث ال يمكن حتليلها
فقط من خالل جذورها األساسية.
جيب أن يُنظر إيلها باتلأكيد من حيث جذورها ادلينية وتعايلمها ،ولكن ً
أيضا
يف سياقها السيايس ودوافعها األيديولوجية ،فقد أصبح للتعايلم ادلينية بُعد حديث إذ
تسىع لفرض نفسها ىلع الظروف احلديثة وسياساتها االجتماعية واحتياجات اإلدارة
العامة احلديثة ورسعة وسائل اإلعالم واالتصاالت احلديثة .لقد أنشأت داعش إدارة
اعمة ألراضيها املحتلة ،كما تتعامل باتلأكيد مع االقتصاد احلديث تلمويل عملياتها
الضخمة ودفع أجور جيوشها من املحاربني األجانب ،ودليها قدرة هائلة متقنة للغاية
ىلع اتلواصل االجتمايع واإلعاليم .وعليها أن حتول لك هذه األشياء ليس فقط يف
اجتاه ادلين وإنما ً
أيضا األيديولوجية .فيه معادية للغرب واملجتمعات الغربية ،وجتند
من الغرب املعادين ملجتمعاتهم حيث يعترب من هامجوا باريس وبروكسل جمرمني لم
يتم جتنيدهم يلصبحوا مسلمني متدينني ،وإنما تلحويلهم ملقاتلني مؤدجلني أقوياء
يرحبون باتلربيرات ملحاربة نظام قام بتهميشهم ونبذهم.
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ليست ضد الغرب فقط من حيث أسلوب احلياة الغريب .فلهذا األسلوب صداه حىت
يف اململكة العربية السعودية اخلاضعة للسيطرة االجتماعية .ولكنها ضد نظام ادلولة
الغربية حيث اهليمنة الوستفايلة للقوى الغربية ،فيه مناهضة هلذه اهليمنة ،ويسىع
كفاحها من أجل إقامة نظام ادلولة اإلسالمية إىل قلب اهليمنة ادلويلة .وإذا جنحت،
قد تثبت ادلولة اإلسالمية أنها ليست أكرث راديكايلة من حيث املمارسات ايلومية
مما عليه اململكة العربية السعودية اآلن .لكنها حىت ذلك احلني ضد تواصل القوى
الغربية خاصة يف األماكن املقدسة ،وباتلأكيد من حيث اتلعبري املبارش عن اهليمنة
األمريكية من خالل ادلعم امللموس إلرسائيل يف الرشق األوسط .ليست إرسائيل
نفسها املشلكة هنا ،وإنما املشلكة يف كونها معقل اهليمنة الغربية .أما عن اتلعايلم
اإلسالمية ابلحتة هلذا الشلك من اإلسالم فيتوجب سماع املالحظات اتلحذيرية.

استحالة اتلأويل يف صياغة السياسة اخلارجية
تكمن املشلكة يف استجواب هيئة قائمة ىلع اتلعايلم ادلينية يف استخدام األدوات
املناسبة ،فحىت مع األدوات ادلينية ال يوجد افرتاض مستدام بأن نظام ديين واحد
يناسب مجيع األديان .باإلضافة إىل أن انلص نفسه جيب أن يأيت قبل ادلين وجيب أن
يكون موضع تقدير من حيث الفروق ادلقيقة يف اللغة املستخدمة وسياقه اثلقايف
واتلارييخ .ثم جيب أن تكون هناك حساسية تأويلية شبه بديهية  -يمكن اعتبارها
روحانية  -لتسمح حبل «ألغاز» انلص .تنطبق قائمة املراجعة اتلايلة من اتلحذيرات
األساسية ىلع أي مسىع يهدف إىل «تفكيك» اإلقناع ادليين( .((3ال يمكن «الوصول
(Drawn from my fuller checklist, see Stephen Chan, “Trauma and Dislocation in the ((3
Postsecular World: Religious Fervor and the Problem of Methodology”, chap. 3 in
Towards a Postsecular International Politics: New Forms of Community, Identity, and
Power, edited by Luca Mavelli and Fabio Petito, Culture and Religion in International
Relations (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014): 49-64.
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إىل حقيقة» الوهابية كأجندة حبثية ملاكفحته .فمثل هذا الطموح الغايئ يشوه وحيدد
ً
مسبقا اتلحقيق ادليين.
ً
 -1قبل ابلحث عن السلطات تلفسري املعىن ،من الرضوري أول قراءة انلصوص
اتلأسيسية.
 -2من الرضوري االعرتاف بالسياقات اتلارخيية واثلقافية وتقديرها.

ً
 -3من الرضوري االعرتاف باألعراف اللغوية وحماولة تقديرها ،وخاصة دور
واستخدامات االستدالل املجازي.
 -4من الرضوري االعرتاف بتقايلد اتلناص ،أي أن انلص املقدس يفرسه نص
قانوين ،كما يف اإلسالم يتم تفسري انلص املقدس بنص روحاين ويتم تفسري
انلصني يف ايلهودية بنص أيديولويج كما يف الصهيونية ادلينية.

 -5اتلأويل هل وظيفة اتلحقيق العميق وكذلك يف حماولة انلص املقدس يف اتلفوق
ىلع نفسه أي أن معناه عميق ويتفوق ىلع نفسه.
 -6هناك جدل معريف وجودي منذ قرون يشلك األنساب اليت تعترب خلفية
وأساس انلقاشات احلايلة.
 -7قد يقوم اجلدل احلايل ً
عمدا أو بسبب الظروف بمنع أو حتريف املبادئ األوىل
للتعايلم املقدسة.
يكاد يكون من املستحيل حتويل اتلحقيق ادليين السليم إىل إحاطة للسياسة
اخلارجية أو منحه الكثري من انلفعية يف صياغة السياسة اخلارجية ،حيث ال يسمح بأي
خيارات فعلية باألخص؛ ألن اتلفسري ادليين بشلك اعم يكشف ً
فورا عن خيارات
ً
ًّ
ترجيحيا.
الفهم .ويصبح يف انلهاية توفيق خيار فهم يتناسب مع خيار العمل عمل
ومن الصعب تطوير خمزون جديد من السياسات قائم ىلع اتلخمني ،لكنه يتم اآلن
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ً
واغبلا ما
إنشاء ذلك املخزون بالضبط عن طريق اتلخمني بطريقة شديدة السطحية،
تتم املساومة عليها تللبية املطالب اتلنظيمية املتنافسة وعدم اتلعامل مع القضية
احلايلة جبدية أو عمق .هذا صحيح داخل حكومة واحدة ،مثل حكومة الواليات
املتحدة ،بل وأكرث منه يف منظمة متعددة األطراف مثل حلف انلاتو.
أما بالنسبة للفاعل العقالين اذلي قد يأخذ دور املخلص الرئايس ويفهمها مجيعها
ويتخذ لك اخليارات الصائبة من مجيع القرارات السديدة القائمة ىلع مجيع األحاكم
الصحيحة ...حسنًا ،ال حيقق ظهور الرئيس ترامب اآلمال يف هذا انلوع من الرؤى
كفاعل عقالين يتصدى دلاعش .مجيعنا يف الوقت احلايل سواء مع ترامب أو ضده
يواجه فرتة مطولة من دورات ودوائر السياسات واخلطابات البسيطة .وسواء هزمت
داعش ىلع سهول نينوى أم ال فقد أثرت رؤيتها نلظام اعليم بدوافع معيارية خمتلفة
يف العالم بشدة.
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ليست شخصية «الفاعل العقالين» بالرضورة لرئيس مجهورية أو رئيس وزراء،
ً
خاصة إذا تم تصويره يف صورة رشيط من راعة ابلقر يف فيلم ظهرية مشتعلة يواجه
املسلحني بمفرده .وقد تبىن تشسرت كروكر مساعد وزير اخلارجية األمريكي صورة
ُ
رشيط ظهرية مشتعلة بشلك أسايس يف إطار مفاوضاته املمتدة انلاجحة اليت لم ختل
ً
من اتلوتر واحلرج واملجازفة حول مستقبل أجنوال وناميبيا واليت اتضح الحقا أنها
أثرت ىلع جنوب إفريقيا يف املستقبل بعد إنهاء الفصل العنرصي( .((3وقد اكن يف
األصل من العقول املدبرة للـ«مشاركة ابلناءة» اخلاصة بالرئيس رونادل رجيان مع
ُ
جنوب إفريقيا ،حيث أقيمت عالقات اتلواصل مع دولة الفصل العنرصي من أجل
أغراض احلرب ابلاردة واحلصول ىلع املعادن وضمان سالمة السفن الغربية عند املرور
حول رأس الرجاء الصالح .وبرغم الرفق الشديد  -وإن اكن ًّ
ملحا  -تم الضغط ىلع
ً
جنوب إفريقيا ال إلصالح سياساتها وإنما تلطبيق تلك السياسات بطريقة أكرث رفقا.
ً
ً
ورمزا لردود األفعال
اكن كروكر بمشاركته ابلناءة رجل من صناع السياسة،
املخزونة اليت تم صقلها وتعديلها بدقة ،أما كروكر ذو شخصية رايع ابلقر من ظهرية
ًّ
استثنائيا بسبب الظروف االستثنائية اليت لم تتنبأ بها توقعات
مشتعلة فقد اكن
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية .هزم اجليش الكويب والطريان
(Chester A. Crocker, High Noon in Southern Africa: Making Peace in a Rough ((3
Neighborhood (New York, NY: W. W. Norton, 1993).
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السوفيييت قوات ادلفاع اجلنوب إفريقية يف معركة كويتو كوانافايل جبنوب أجنوال
اعم  .1988لم يكن هناك أمل يف أية حمادثات قبل تلك اهلزيمة ،وال سيما حمادثات
بعواقب جسيمة .ورغم ذلك استطاع كروكر من إبداء حرية لم تكن متوقعة يف
مواجهته األوىل ،حيث تعامل كصانع سياسات راق وحمنك يف الوقت ذاته.
ربما استطاع جون كريي أن يتعامل ببعض تلك احلرية يف مفاوضاته مع إيران
ً
مدعوما من الرئيس أوباما اذلي من الواضح أنه أراد
حول القضايا انلووية .ولكنه اكن
اتلقرب إىل إيران ،حيث اكن اتلعامل مع داعش املنصهرة يف سوريا والعراق واتلوصل
ألنسب الطرق للتعامل مع ازدواجية اململكة العربية السعودية ورئيس الوزراء
اإلرسائييل نتنياهو وادلولة ابلوليسية انلاشئة من جديد يف مرص اكفيًا دون الوقوع يف
عداوات مع إيران ً
أيضا .وعالوة ىلع ذلك وإن اكن من منظور االخزتال ،قد يكون
اتلوازن الشييع مع ادلول السنية املتناحرة واملتقلبة رصخة حتذيرية اكفية تلوحيد
ً
تقدما ولكن بعد قرار الواليات
صفوفها السنية .ويف انلهاية حققت حمادثات كريي
املتحدة تلغيري نهجها  -وإن اكن بعد اتللميح اإليراين عن انلهج املقبول  -وبدأت يف
إبداء احرتام وأهمية للوفود اإليرانية ال للـ«حضارة» اإلسالمية وإنما حلضارة «عظيمة»
ً
ذات عراقة كالسيكية قد أرشت إيلها سابقا يف هذا الكتاب .ولكن تلك الرسالة قد
استغرقت بعض الوقت قبل تصفية العمليات اتلنظيمية اخلاصة بوزارة اخلارجية من
ُ
ًّ
إعالميا ،حيث
خالل اتلحليالت املخزونة .وكذلك لم ي ِدث تغيري نربة كريي صخبًا
اكن هناك خطاب اعم عن الرش اإليراين اخلبيث اذلي يستوجب «السيطرة عليه» بدأ
ّ
بشلك هستريي يف عهد جييم اكرتر ،واستمر تطوره بكد إىل يومنا هذا.
ولكن من انلادر أن يظهر شخص واحد بتلك احلرية أو الفروق ادلقيقة يف نهاية
عملية آيلة وبيئة استطرادية .سىع هرني كسنجر ألن يكون املستخدم األسايس
ً
ً
ً
جتديدا مذهل بنظام ادلولة الوستفايل وإرثا من آرائه الفكرية
تللك احلرية ،وخلق
كدارس ملا جيب أن يكون عليه مثل هذا انلظام العاليم ،قائم ىلع اهليمنة مع اتلوازن
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يف نفس الوقت واالستقرار مع املساواة واتلعددية بقيادة منسقة اكلفرقة املوسيقية
اليت تؤدي حلنًا يمكن توقعه ببعض احلرية للعمل الفردي ولكن مع بقاء الواليات
ً
واغبلا ما أبهر فقط من أجل الوصول نلتيجة أو جمرد اتلأثري.
املتحدة القائد الرئييس.
ولكن لم يكن هل مثيل يف تاريخ ما بعد احلرب بكل خياناته وتضحياته باآلخرين.
اليزال الكثريون يعتربونه من جمريم احلرب ولكن مهاراته ادلبلوماسية ال غبار
عليها.
ولكن هل نظام ادلولة الوستفايل اخلاص به آمن؟ وإن لم يكن آمن بالشلك
الاكيف ،هل يمكن أن حتميه صياغة السياسة اخلارجية والقدرات ادلبلوماسية حىت
مع ازدهار احلرية اإلبداعية يف بعض األحيان؟

املساواة وتوازن اهليمنة
شهد عهد كسنجر توازن القوى بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت .دخل
السوفييت هذا انلوع من انلظام العاليم بعد حصوهلم ىلع األسلحة انلووية ،حيث
اكنت قيمة تلك األسلحة والقوة وانلفوذ اليت أبدتها سببًا يف ذلك اتلوازن .وال يمكن
إنكار أهمية أعداد احللفاء وجماالت انلفوذ ولكنها أهمية ثانوية بعد إقامة اتلدمري
ً
املتبادل املؤكد ( )MADترسيخا تلوازن القوى .لم يكن من املهم أن للواليات املتحدة
أسلحة نووية أكرث أو آيلات تنفيذ أفضل ،حيث يمكن للك طرف تدمري اآلخر عدة
ًّ
حسابيا امتلكت
مرات؛ وذللك لم يكن هناك رضورة للحسابات ادلقيقة .ربما
الواليات املتحدة هيمنة أكرث لكن هذا لن يؤثر ىلع اتلوازن األسايس.
ً
اكن السوفييت ىلع استعداد الختبار اتلوازن وإمالة املزيان قليل ،وقد فعلوا ذلك

بأزمة الصواريخ الكوبية ،ولكنهم انسحبوا يف حلظة اخلطر احلاسمة .ولكن أظهر ذلك
أنه يمكن اتلنازع حىت ىلع اهليمنة يف إطار اتلوازن ،فقد تم السماح بمقاييس مرنة
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للقدرة ىلع اتلدمري مادامت القدرة ىلع اتلدمري سليمة ،ولم حيدث أي تدمري فعيل.
ً
مقسما إىل كتل ،واكنت الكتل الغربية والرشقية مناطق
عالوة ىلع ذلك ،اكن العالم
اهليمنة .واكن بكل كتلة ما يكيف من اتلوازن واتلنازع املحيل.
ً
ً
إن العامل املعقد يف لك هذا اكن الصني اليت اكن بإماكنها أن تكون فاعل خبيثا
يف إطار موازين القوة ،حيث اكنت تمتلك القدرة انلووية ويف حرب باردة مع الواليات
املتحدة واالحتاد السوفيييت .اكن إخراج الصني من املعادلة باتلقارب اتلارييخ أحد
أعظم انتصارات كسنجر .يف الواقع ،أدرك كسنجر ببعض احلسابات أن الصني يمكن
أن تصبح «متحرضة» وأن تكون «مستأنسة» داخل انلظام ،أي تتعلم اتلرصف كقوة
ال تسىع إلمالة املوازين بينما تبيق ىلع قوتها ونفوذها برشط عدم املساس باتلوازن
العاليم .وقد مكن ذلك الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت من اللعب بطريقة
ثنائية وجعل «حساباتهم العقالنية» لسلوك بعضهم ابلعض أسهل.
ولكن جيب أن نتذكر اخلطوة اجلذرية اليت اختذها كسنجر .فقد اكن اخلطاب
ً
خطريا ،ولعل وصف الغرب بالـ«نمور
الصيين يف فرتة ما قبل اتلقارب صاخبًا وربما
ً
مقتبسا من املرسح واهلجاء الصيين
الورقية» وحلفائه بالـ«كالب الراكضة»

الكالسييك ولكنها بدت وقاحة ملن ال يألف تلك اثلقافة ،وقاحة مصحوبة باألسلحة
حربا ضد الواليات املتحدة يف كوريا وتدعم ً
انلووية ،حيث اكنت قد خاضت ً
حربا
ضدها يف فيتنام.
وقد اختذ هذا اخلطاب ىلع حممل اجلد دلرجة أنه يف عرص محالت ماكريث املناهضة
للشيوعية يف اخلمسينيات تم تطهري وزارة اخلارجية األمريكية من علماء الصينيات
أي اخلرباء بالصني مثل جون سريفس اذلين تمت اإلساءة ملستقبلهم الوظييف وفصلهم.
ً
كثريا عن اإلسالموفوبيا اليت تنترش اآلن.
وبانلظر إىل ذلك جند األمر ال خيتلف
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توازن يف القرن احلادي والعرشين
وكما حدث مع الصني يف السبعينيات قد يتطلب اتلوازن املستقبيل إدراج دول
جديدة وقوات جديدة يف انلظام العاليم حىت وإن اكن ىلع انلظام العاليم اتلغري
بشلك ما الستيعابها .تكمن املشلكة يف أن اجلهات الفاعلة جتلب إىل انلظام أدوات
الزناع ،والسؤال هنا ما إذا اكن من األفضل وجودها داخل انلظام  -مما قد يعيد حتديد
اتلوازن وسيجعل األمر أعقد ً
كثريا من لعبة ثنائية باتلأكيد  -أو خارجه ىلع استعداد
تلهديده .ىلع األقل حىت اآلن ال تمتلك اجلمااعت املتمردة اليت ترغب يف اختاذ شلك
من أشاكل ادلولة أسلحة نووية ،قد يكون دليها «طابور خامس» داخل املجتمعات
ً
اهتماما باملمارسات االجتماعية عن األسلحة انلووية
الغربية لكنها ىلع األقل أكرث
ً
اليت لم يسبق أن حتكم بها أبدا هيئات شعبية.
بشلك أقل ىلع عوامل
قد تعتمد ابليئة العاملية املستقبلية وسياساتها اخلارجية
ٍ
جذب «اجلهات الفاعلة العقالنية» امللزمة املحددة وبشلك أكرب ىلع إجياد سبل اتلقدم
يف العمليات واملنظمات اليت ستصبح أكرث فوىض من ذي قبل .وقد يكون هناك
حاجة ملزيد من االرتباط بني السياسات ادلاخلية واخلارجية ،كما سيكون هناك نهاية
للمخزون القديم ونأمل يف نهاية (بطيئة للغاية) للتبسيط واالخزتايلة.

الفاعل الوحيد العقالين اذلي يستحق ابلقاء؟

لم يقصد غراهام أليسون ً
أبدا نموذج «الفاعل العقالين» لإلشارة إىل قائد فردي
أو مؤسسة قائمة بذاتها منقادة ولو بشلك جزيئ .لقد اكن اخلطاب العام ما حبب فكرة
إماكنية ظهور ابلطل ادلبلومايس اخلارق ،وهو جزء من اخلطاب اذلي يتعلق بهرني
كسنجر ،واتلصور العام للرئيس جون كينيدي أثناء أزمة الصواريخ الكوبية بأنه
ً
الرئيس القلق ىلع قمة العرش حامل مسئويلة العالم يتدبر خيارات وجودية عظيمة
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ًّ
حرفيا قوة اتلدمري بني يديه .لم يكن األمر كذلك وال يمكن أن يكون .لن
وحيمل
حيدث حىت بابلداية العقالنية اليت قام بها األمني العام اجلديد لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييس ،فهو مقيد مثل أسالفه كما أرشنا من قبل .ولكن ىلع مستوى آخر اكنت
بعض اإلماكنيات قائمة.
إذا اكن اعلم ادلبلوماسية حباجة إىل شخصية بطويلة أو نمط بدايئ حىت يصبح أكرث
من جمرد لعبة مساومات وتوازن وخياراتها ،يبىق موظف األمم املتحدة جياندومينكو
بيكو األسطورة احلقيقية.
يف الوقت اذلي أطلق فيه تشسرت كروكر ىلع مذكراته ظهرية مشتعلة يف جنوب
ً
إفريقيا ىلع غرار فيلم اكري جرانت عن الرشيط رايع ابلقر اذلي يعمل منفردا،
أطلق بيكو ىلع مذكراته عنوان رجل بال سالح( .((3فمن أجل ضمان إطالق رساح
ً
الرهائن الغربيني يف أزمة بلنان يف اثلمانينيات ،سمح باختطافه ً
وتكرارا ،حيث
مرارا
ً
ومقيدا حىت يتمكن من اتلفاوض
سحبه زعماء الشباكت اإلرهابية معصوب العينني
يف«أىلع املستويات اإلرهابية» ،وبذلك قام بيشء نادر احلدوث يف ادلبلوماسية ال تقوم

به أي هيئة دبلوماسية أو دبلومايس ايلوم وبكل تلك املخاطر قد يكون ما حيتاجه
العالم املتوتر العنيف ،قفزة ً
بعيدا عن املألوف ...قفزة يف الظالم.

(Giandomenico Picco, Man without a Gun: One Diplomat’s Secret Struggle to Free ((3
the Hostages, Fight Terrorism, and End a War (London: Crown, 1999).
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عن املؤلف
اكن ستيفن تشان  -احلاصل ىلع رتبة اإلمرباطورية الربيطانية  -العميد املؤسس
للقانون والعلوم االجتماعية بمدرسة ادلراسات الرشقية واإلفريقية جبامعة نلدن
حيث يشغل اآلن منصب أستاذ السياسة العاملية .كما شغل العديد من املناصب
حول العالم ،آخرها منصب رئيس اتلمزي األاكدييم بمؤسسة كونراد أديناور جبامعة
بريزيت اعم  ،2015ورئيس مؤسسة جورج سوروس للسياسة العامة يف جامعة أوروبا
الوسطى اعم  .2016كما منحته مجعية ادلراسات ادلويلة لقب ابلاحث ابلارز يف
اتلنمية العاملية لعام  .2010وكذلك فقد ساهم كموظف مدين دويل يف اتلعريف بمراقبة
االنتخابات احلديثة يف زيمبابوي اعم  ،1980وقد عمل يف العديد من مناطق ما بعد
الرصاع  -حيث اكنت فكرة «ما بعد الرصاع» تسمية خيايلة وإن اكنت حكيمة –
وال يزال يدعم العديد من املبادرات ادلبلوماسية حول العالم.

