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ميلود عامر حاج الـتحــوالت العــامليــة يف ضــوء نـظــريــات
الـــــتـحـلـــــيـل الــــــــــســـــيـــــــــــــاســـــي

(@) أستاذ وباحث يف
السياسة الدولية -
جـامعـة اجلـزائـر. 3

يـدخل العالم مـوجة من التـحوالت والرهـانات عشـية احلرب الـباردة  .هذه احلـرب الباردة
متولدة بدورها عـن احلرب العاملية الثانية والتي تعـد هي األخرى نتاج ملا قبلها واملتمثل يف
احلرب العامليـة األولى  .صفة احلرب هي لصيقة بالدول والدول الكبرى التي يتعاظم دورها
وفق املصالح احلساسـة وبتنافسها فيما بينها كـونها حتمل أبعاد وأهداف إستراتيجية من
أجل إحكام سيطـرتها على املـتغيرات والتبـدالت التي هي من ورائهـا ولصاحلهـا ما دامت
أنها تـشعر بالقلق وعـدم االرتياح إال بدخـولها حلبة الـصراع اإلقليمي أو الـدولي على حد
سـواء بغية الـسيطرة عـلى األوضاع وتـوجيهها حـتماً لصـاحلها وعلـى حساب غـيرها يف
هندسة السياسة العاملية .
إن تاريـخ الدول ال يخلـو من مسلـسل الصـراعات ومحـطات احلـروب التـي قادتهـا الدول
الكبرى لصاحلهـا وعلى حساب الصغـرى من أجل متتني قبضتها الفـوالذية رغبة منها يف
توسيـع مجالهـا احليوي مـا يضمـن لها الـسيطـرة بهدف تعـزيز مـواقعها اإلسـتراتيـجية
والعسكـرية والـسياسـية واالقتـصاديـة ،ما يـعزز من مـواقعها مبـزيد من الـتألق والـرفعة
ملضاعفة ما لديهـا من القدرة على توجيه األحداث ومواجـهة اخملاطر واحلد من التحديات .
إن صفة الـدول القوية هي قـوة الدول يف رصد ما يقـوي صيتها بني الـدول األخرى ويدعم
حـضورها يف املشهـد الدولي بإعـطائها النفـس لداخلها عن طـريق التطور والنمـو والتنمية
وبإيعاز منها .
إال أن حصيلة القوة تكمن يف مـا دفع بالقلة من الدول عبـر التاريخ وما زال من أجل قيادة
العالـم ولكن ليس كل الـدول باعتـبارها نـاقصة القـدرة يف جتاوز نقائـصها وسلبيـاتها ما
يسمح لهـا يف تخطـي عقبة الـداخل بالـنهوض به صـوب اخلارج مـا مينحهـا املناعـة ضد
مظاهر التخلف باجتاه مشاهد التقدم.
فالـدول أمناط وأشكـال تقاس بـاملؤسـسات والـرجاالت واالنتـاجات الـتي تشكل قـوتها أو
ضعفها وبدعم من داخلها جتاه خارجها دون أن تكون حتماً منقسمة بينهما يف البحث عن
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البدائـل واخليارات نـظراً ملـا يثقل كـاهلها مـن الفوضـى االجتمـاعية والـتخلف السـياسي
والتبعية االقتصادية ..
إنه ملن املؤكـد إذن بأن العـالم تطـور وهو يف تطـور مستمـر غير مـسبوق من طـريق الدول
واجملتمـعات ويف جميع القطـاعات واألنشطـة احليوية علـى اختالف أنواعها وأشـكالها من
علم األجنـة إلى الـذرة  ،ومن الفرد الـصناعـي إلى النـووي  ،ومن األنظمـة اإلشعاعيـة إلى
الطـائرة بـدون طيار  ...لكـن السؤال الـذي يطرح نفـسه هو  :هل هـذا كافٍ؟ ال أحـد يدري
ولرمبا أن هذه احلـاجة امللحة حتو هـذا املستوى تتوجب مـستويات أخرى مغـيبة أو منسية
رمبـا تكون هي السبب من وراء ذلك وبطـرق ملتوية وراديكاليـة يف البحث عن حلول ملسائل
وقضـايا ما زالـت عالقة حلـد اآلن  .أي مبعنى مـا هي حدود مـستوى العـالم ؟ وهل هنالك
تنـاغم بـني الدول خـاصة يف تـناسق سـياسـاتها اخلـارجيـة من أجل تفـادي التنـافر يف
مواقفهـا ؟ هل مستوى الـتطور أثر يف اجلـميع حتت وازع اخلوف من الغـد أم أن الغد هو
الذي بات يغذّي خوف الدول بعضها من بعض ؟
هذا ما انعكس على العلوم والفـلسفات يف التعبير عن وجودها دفاعاً عن كينونة كيانها من
الضياع والتلف والزوال  .لكن كل ما توصلت إليه هذه األخيرة من نتائج سواءً كانت نظرية
أو امبـريقـية يـعد ثـورة لهـا ال عليهـا يف التـأكيـد علـى وجودهـا ورصد تـوجهـاتهـا ودعم
حلقيقتهـا .هذا ما ال يـدع مجاالً للشك بـأن السياسـة الدولية ال تخلـو هي األخرى من هذا
الـتشابك والتقـاطع نسبة لـلدول وعن عجزهـا يف جتاوز التنـاقضات التـي حالت دون بلوغ
مـستـوى الرشـادة العـامليـة ؛ ال لشـيء وإمنا يف تـوجيـه الرؤى وتـوحيـد املنـاهج وتـغليب
العقالنية يف مصائر الدول .
لكن هـذا التحـول حتـى وإن كان مـفرطـاً يف بعض احلـاالت يف بعـض صور الـعالـم وما
اإلفـراط فيه ما هـو إال تلك التحـوالت التي قـامت عليهـا السيـاسية واالقـتصاد واالجـتماع
والثقافة وغيـرها بحيث ما زال ينقـصها الكثير يف دعـم ما توصلت إليه وتيـرة مستواه من
أبحاث واكتشافات يف العـديد من القطاعات واألنشطة احليـوية  .لكن هذا يبقى متوقفاً عن
مدى اتساع رقعة ذلك لتشمل أكثر وبانفتاح على العمق العاملي وذلك ليس يف ما حققه من
انتصـارات فحسـب  ،بل فيمـا حصـده من انتـكاسـات حلد اآلن .إنه طـموح مـشروع يف
القضاء علـى كل ما بـات يعيق من تقـدم العالم ورخـائه ومنوه بـعيداً عن الفـوضى العـاملية
التي باتت تتـراكم يف ظلها املشكالت واألزمـات من دون إيجاد احللول الشـافية لها وبدون
رجعـة  .إنه الـرجـوع إلـى مـا يـأمل إليه العـالـم ويحقق سعـادته ال تعـاسـته  ،تضـامنه ال
ضـحالته  ،رقيه ال غـيه  .لكن املزيـد يف البحث العلمـي والتربيـة والقانـون واألخالق وفنون
اإلدارة وتلقني املعـرفة هـي األساس يف فك القـيود عن األفـراد واجلماعـات نحو مـستقبل
حافل باألمجاد واالستحقاقات  .إذا كانت العلوم قد تطورت يف خاليا وبنيات محدودة ويف
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الدول الصنـاعية ذاتهـا حتديداً فـإن ثلث أرباع العـالم ما زالـت تطمح يف ذلك لكن يف ظل
غياب ما يوصلهـا إلى ذلك  .هذا ما ينعكـس على الدول يف بنائهـا السياسي دون أن تقدم
برامج ومخططات قـد تسهم يف الرفع من شأن البـشرية  .فضالً عن السيـاسة الدولية هي
األخـرى ما زالت مـوزعة بني القـوى النافـذة الكبرى نـتيجة تـوافرهـا على اإلرث الـتاريخي
احلـديث  ،واملال العام  ،والنفوذ ،والوالءات والتصنـيع التكنولوجي والعسكري  ...ما جلب
إليها جل اخلـبراء واألخصائـيني بإسهامـاتهم ومساهمـاتهم كمستشـارين يف تقدمي العون
إلـى متخذي صنـاع القرار واملـنتمون إلـى اجلامعـات العاملـية ذات الصيـت العال لكن دون
تغيير يف البيداغـوجيا واملنهج والرؤيـة يف التعامل مع الدول األخـرى إن لم تكن حكراً لها
دون سواها.
وإذا كانت نهاية احلرب العاملية الثانية متخضت عنها بداية احلرب الباردة من أجل اقتسام
العـالم بـني معسكـرين إثنني ال ثـالث لهـما لكـن يف إطار إيـديولـوجي محض وفـيه تختلف
الوسائل واآلليـات يف توسيع حركـيته وضبط معامله مبـا يضمن تألقه نحـو املستقبل  .هذا
املستقبل الـذي بات محاصـراً عن طريق ذلك اإلرث املـتولد عن احلـرب وليس السالم  .إنه
السالم احملدود بـل النسبي بـاملرة من خـالل ربطه بواقع العـالم وتوجهـات دوله إن لم يكن
مفقـوداً أو مفتقـداً لكنه بعـيداً عـن السالم الـدائم الكـانطي الـذي ناشـده فلسفـياً مقـارنة
بـاحلرب التي تأتي علـى األخضر واليابـس .فاحلرب كثيـراً ما كانت تعني القـوة العسكرية
يف تغييـر املعطـيات وبنـاء املسـارات على األرض والـتي قد جتـهلها الـسياسـة إن لم تكن
بإيعاز منها بحكم أن العسكري يدعم السياسي يف التوصل إلى حقائق كانت مجهولة لدى
كالهما معاً إن لم تكن مدفوعة من الثاني لصالح األول  .هذا ما لم حتققه السياسة يف ظل
الـبحث عن حـلول آمـنة ومـتسقـة يف الدولـة الواحـدة يف ظل تـراجع احلـرب يف اجملتمع
الـواحد وغيابها بـني الدول ليس إال .علماً إن احلـرب تذر فوائد وفـوائض جمة يف التوصل
إلى معـطيات وحقائق جهلتهـا السياسة مـن ذي قبل بالرغم من اخلـسائر املاديـة والبشرية
التي حتصدها  .هذا ما باتت يئن حتته دعاوي األمن والسلم الدوليني بحكم ما قطعه العالم
يف هـذا السياق ومـا تقاطعه بني دوله حلـد اآلن يف النزاعات واحلـروب خلير دليل يف ذلك
من خالل الـفترة املمتدة من ( )1996 -1992والتـي تقدر بخمسة سنـوات فقط مقارنة بتلك
الفتـرة املقـدرة بخمـس وأربعني عـامـاً واملمتـدة من ( .)1( ) 1990 -1946إال أن دينـاميـة
احلـرب تؤكد أن العالم عرف خالل الفترة املمتدة ما بني  1945إلى غاية  1976ما يزيد عن
 120نـزاعاً موزعة على  71بلد فضالً عن قوى عسـكرية متورطة على مدار  369عاماً  .أي
مبا يعادل ثالث سـنوات لكل نزاع علـى طول الفترة املقـدرة ب  32عاماً بـحيث ال يوجد إال
 26يوماً للسلم فقط مقابل  120نزاعاً بعدما خلف حوالي  250مليون ضحية .
لكن تأزم العالم يف املقابل بدءً من هياكله ومفاصله األولـى كثيراً ما يوحي بأنه ينذر بالنذر
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يف ظل غياب احللـول العقالنية التي تـسهر على حمـايته وتدفع نحو رقيه انـطالقاً من هيئة
األمم املتحـدة وأجنحـتها الـرئيسـية واملـتمثلـة يف صنـدوق النقـد الدولـي  ،والبنك العـاملي
والتجـارة العامليـة من دون أن يتـسع مجالهـا سواءً يف احلـد من انتـشار احلـروب األهلية
والصراعـات الدوليـة يف العالم أو بـدخول الـدول الصنـاعية الـكبرى عهـد األزمات املـالية
واالقتـصادية املتكـررة من فترة إلـى أخرى  .هذه املفـارقة البيـنية بات تغـذّيها يف األطراف
دول ناشئة مثل الصني والهند ذات احلمل احلضاري املوغل يف القدم لكي تستعيد قدرتها
وطاقاتهـا مجدداً يف ما عـرفته سابقـاً وتعرفه حـالياً وفق طمـوحها الالمشـروط والقاضي
باالنبعـاث بروح جديدة لدخـول املنافسة االقتصـادية وليس العسكـرية إن لم تكن تطمح من
وراء ذلك إلى قيادة العالم .
إنه تغيـر يف املواقف وتبـدل يف الرؤى بحيث بـات على الـدول بأن تطـرح إشكالـيات إعادة
االعـتبار لنفـسها ومن مـواقع تواجـدها من أجل إصالح نفـسها بنـفسها دون الـدخول يف
متاهات وتناقـضات هي يف غنى عنها نـتيجة ما توصلت إلـيه وما تطمح يف التوصل إليه .
إنها عمليـة جد مركبـة بل معقدة باملـرة وهي تتطلب جهود فكـرية وفلسفيـة معتبرة من أجل
استقراء العالم مجـدداً يف ضوء احلقائق واملعطيات التي حـالت دون بلوغ املستوى املقبول
إذا أردنـا العـيش الـسلمـي والتعــايش الــدائم بني الـدول واجملـتمعـات بل بـني الثقـافـات
واحلضـارات  .إن البحث عن األمن حتـت حجة انتشـار االأمن باسم اإلرهـاب يبقى نـسبياً
بالرغم من أهميته اآلنية يف ظل غياب احللول اجلادة ذات السياسات املهمة التي تنطلق من
الفرد كونه هو املعني ورمز املعاناة  .وإذا كانت الدراسات األمنية تعتني بها  ،فإن األمننة
 Securitizationتبقى نسبية وغير مأخوذ عليها يف كثير من احلاالت باعتبار أن اجملتمعات
مختلفـة ومتنـوعة دون أن تكـون لها قـابلية واحـدة يف التوصل إلـيه من حيث انـطلقت منه
كلهـا .إال أن هذه النقلة النـوعية يف التوجـه الواقعي من القوة وتـوازنها يف معرض كل من
الدفـاعية والهجـومية ليـأتي األمن كخط وقـائي إن لم يكن استـبقائي وفقـاً ملا تـوصلت إليه
الواقعية بحسب مدارسها وتياراتها من طريق دعاويها لألمن .
إنه حتول فجـائي للـمعني ومفـاجئ لغيـره من دون إشـراك اجلميع يف بنـائه لكي يحـصد
نتـائجه اليـوم يف ظل غيـاب احلـوار والـتضـامـن والتمـاسك من الـداخل صـوب اخلـارج
والعكـس صحيح علماً أن الـتنافس الـذي يغذّيه الطـرح الليبرالي بـاسم الوالء الـدميقراطي
بـات يف صراع مع هـذه القيم حيـث أصحاب املـال باتـوا يف بروز مـكثف بل يف تصـاعد
ممنهج لم يسبق له مـثيل خاصة يف هـرم السلطة وبـاسم ممارسة الـسياسة علـى مستوى
عال أمثـال فالدميير بوتني  ،ودونالد ترومب وإميانويل مـاكرون ...هذا ما يجرنا بالقول بأن
العالم بـالرغم من التغيرات والتحـوالت التي طرأت عليه فإنه لم يتطـور بالشكل املنظّر له إن
لم يكن املراد له مبـا يسمح له العيش يف كنف العدالة والرقي واحلرية من دون االبتعاد عن
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مواطن الزلل وبراثـن اخللل التي ما زالت يف تفاقـم مستمر وبشكـل ال متناهي  .إنه تكامل
ظاهري ذو صراع باطني يف العمق بني األنا واألنا اآلخر بعدما فشلت السياسة والسياسة
الدولية يف تقدمي احللول اجلادة ؛ األولـى يف الداخل بني الدولة  /اجملتمع  ،أما الثانية بني
الدول الكـبرى نفسها  /الـدول الصغرى والضعـيفة يف القضايـا الكبرى واملهام املـشتركة
بهدف احلد مما توصل إليه العالم من توتـرات وتشنجات يف البنيات والهياكل والبنى التي
من شأنها أن تعيد النظر يف البناء مجدداً .إن عودة املالي يعني سيطرة االقتصاد أكثر يف
ظل فشل السياسي أو ذلك الذي يـدعي احترافيتها دون توافر اآلليات واملناهج يف رصدها
علـى األرض تبعاً لنـتائجها احملققـة قياساً مبحـدودية البحث العلـمي يف مسائل الـسياسة
وقضايا اجملتـمعات اخملتلفة واملتخلفة يف العلوم اإلنسانيـة واالجتماعية شأنها شأن العلوم
الدقيقة والتكنولوجية وغيـرها ما دام الفرد هو املسئول ال فيما صنعه فحسب  ،بل فيما هو
قادر على صناعته لنفسه ولآلخر يف اجملتمع الذي ينتمي إليه وتلك دواليك.
هـذا ما يقـود إلى التـساؤل التـالي :أين نحـن من العالـم وأين العالـم منا؟ هـذه التحوالت
املرتبـطة ببعض التصورات تباعـاً هي التي ولدت نفس التداعيـات والرهانات بحيث جند أن
كل مـن العنصريـة والشعبـوية والتـطرف اآلخذة يف الـنمو أكثـر بكثير يف الـشمال مـقارنة
باجلنـوب حيث الفساد واجلرمية املنظمة واإلرهـاب يف األقاليم واحلدود املتاخمة له حتديداً
مـا ينم عـن فشل دروب التنـمية واملـرتبطـة باالأمن  .فـاألمن والتنـمية وجـهان لعملـة واحدة
بـاجتاه التـنمية الـبشريـة  .إال أن الوضع بـات يحمل أوضاع مـزرية وقـابلة لالنفجـار على
أصحابها نـتيجة تأزمـها أكثر من الـالزم يف ظل غياب احللول الـشفافة والـعقالنية اجلادة
يف تغييرهـا مما هي عليه إلـى ما ينبغي أن تكـون عليه  .نهايـة جيل وتعاقـب أجيال أخرى
مكملة له لكنها قد حتمل قطيعة معه  :تقدم أم تراجع يف القيم واملبادئ واألفكار ؟
وعلى هذا األساس ما زال يطرح الباحثون واخلبراء واألخصائيون يف الشأن الدولي جملة
من التساؤالت بشأن هذه التحوالت والرهـانات التي حتمل يف طياتها سلسلة من النظريات
والتـوجيهات التي ينفرد بهـا النظام الدولي كـأساس جوهري وفاعل مـنتظم من أجل معرفة
إشكاالته وتطوراتهـا  ،حيثياته وماهيتهـا ورهاناته وأبعادها يف ضـوء املعطيات واملالبسات
الـتي باتت تقـض مضاجع الـدول بتنامـي فواعل من غيـرها من أجل منـافستهـا عن طريق
صناعة أحداث أخرى .
هذه الـتوجهـات املتنـوعة مـتولـدة عن تلـك املدارس الفـكريـة احلاملـة جلملـة من التـيارات
الـسياسيـة واالقتصاديـة وسوسيـو -ثقافيـة بحيث كل واحـدة منها أو مجـتمعة مع غـيرها
كونهـا تشكل معطى أولي ال يف رصـد أحداث النظام الـدولي فحسب  ،بل يف فهم وحتليل
وتفسير الظاهرة الدولية التي يقوم عليها النظام الدولي نفسه ككل ،لكنه متفرع عبر وحداته
السيـاسيـة وليس كـلها بـاعتـبارهـا كبـيرة وذات أوزان وأحجـام وأقسـاط تختلف بـحسب
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املنـطلقـات واحملـددات واملـرتكـزات مـا يــسمح لهـا بـالـسـيطـرة أكثـر يف إطـار إحـداث
سينـاريوهـات اجملتمـع الدولي املـؤثر علـى باقـي اجملموعـة الدولـية املتـأثرة بـه  .ومن هذا
املنطلق يوجـد ثالثة اجتاهات رئـيسية يف حتليل وتفـسير هذا املسـتوى من التحليل وهي :
الواقعية اجلديدة  ،الشاملة واجليوبوليتيكية .
 -1حتاليل الواقعية اجلديدة :
بداية تعد الواقعـية اجلديدة أحد أفرع الواقعية الكـالسيكية( )2بامتياز ما دامت هي املنطلق
الـرئيـس يف دعم وفهم وشـرح أولى الـطروحـات السيـاسة الـدوليـة التـي تقوم علـى القوة
مبوازاة مع أو ضد املثـالية التي تدعو من جهتهـا إلى األخالق والقانون يف اجملتمع الدولي
 .وضنـاً منها بأن نهـاية احلرب الـباردة تساوي اجملـابهة القويـة على املستـوى الدولي فإن
الواقعـية اجلديدة ال يراد لها يف هـذا الصرح أن تبقى حبيسـة أوروبا بل تتعدى حدودها .
وما دامـت احلرب الـباردة انـتهت بني الغـرب والشـرق عدا املـصالح الـوطنيـة هي الـباقـية
مكانهـا يف ظل التعامالت االقتصـادية والتجاريـة  .إال أن حرب البلقان  ،وعـودة الوطنيات
يف أوروبا  ،وتصـاعد قوة بعـض الدول كالهنـد  ،الصني  ،اليابـان أو أملانيا مـا بات يحمل
ذلك االنـتشار على املستـوى الكوني واملتمثل يف الصـراع باجتاه السلطـة وجاهزية احلرب
عن طـريق اللجـوء إلى سـياسـات القوة  .علـماً إن نهـاية احلـرب البـاردة قد أعـادت فكرة
القطـبية املتولدة يف سبعيـنيات القرن املاضي والتي بـاتت حتمل مجددا “السالم األميركي“ً
 pax americanaالتي أسستها حرب اخلليج(.)3
فالكل مـتوقف فعالً عن مـا حتمله هذه العـوامل من أهداف مـن طريق استخـدام أو اللجوء
إلـى القوة يف النظريـة الواقعية األصلـية من خالل ربطها بـاحلث عن التشكيلـة االقتصادية
أو(احلرب االقتصـادية) أو الثقافيـة التي دعا إليهـا صراع احلضارات بخـصوص مصالح
وأهداف القوة  .لكن الكل مـا يف األمر هو توسيع نطاق ذلك يف إطار التحول احملتمل لهذه
األهداف واملصـالح إلى مجابهة عسكـرية  .إن منطق اإلستراتيجيـة يتوقف انطالقاً من هذا
املعنى كـونه آخر معقل لعالقـات القوى املوجـودة سواءً اقتـصادياً أو ثقـافياً لـكنه أكثر من
الوجهـة السـياسـية  .كـما تعـد السيـاسة يف هـذا السيـاق مبثـابة اإلطـار املرجـعي لتلك
التفـاعالت والتـجاذبـات التي تقـوم علـى األحداث عـبر تـشكالتـها وتـشكيالتهـا وفق كتل
وأحزاب وأطيـاف متصـارعة بحـسب ما حتـمله من معتقـدات ذات املصلـحة األصليـة التي
تريد حتقيقها من ورائها أرض الواقع.
هذا مـا حاول التعبير عـنه صموئيل هنتغتـون بأن نهاية الـصراع اإليديولـوجي قد قوى من
شوكـة الهويات الثقافية  ،مـا مينحها القدرة على الدخـول يف حروب نحو الغد( .)4لكن هذا
مـا متخض عنه ذلك الصـراع اخلفي الذي يـحمله هذا املنحـى يف إطار انقسـام العالم بني
كتلتني حيث الغنية منهـا وهي األقل انتشارا ً،بينما الفقيرة منهـا واألكثر اكتظاظاً ما يوحي
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بأنه ثمة مخاطر إستراتيجية مقبلـة مع عودة الوطنيات التي تتغذّى من التنافس االقتصادي
والتأكيد على الهويات الوطنية والعرقية ما يدعو بالدخول إلى حروب(.)5
لكن الـسؤال املـثار للجـدل يف هذا املـضمار هـو :هل فكرة الـسياسـة هي األساس أم أن
احلـاجة االقتصـادية هي األولى ؟ األولـى متارسها الـدول أما الثانـية تلجأ إليهـا الشركات
والـوكاالت الـتجاريـة عن طـريق األفراد ورؤوس أمـوالهم ومـا بينهمـا بحيـث تقوم العـدالة
االجتماعيـة وتوزيع الثروات وحتقيق فـرص العمل والرفع من األجور والـبحث عن الضمان
االجـتمــاعي  ...هـذا مـا أربك احلـسـابـات وقـلص مـن اإلستـراتـيجيــات يف ربط الـدول
بـاجملتمعات يف ضـوء هذه املعـطيات من خالل مـا قطعتـه عن طريق تلك الـعالقات الثنـائية
ملتواجدة بيـنهما وما تخللها من ردات انعكست على اجلـميع عن طريق االنتكاسات السلبية
 .فـالعالم يتقـوى بدءً من ثالثـة أقطاب اقتـصادية رئـيسية هـي  :أوروبا  ،أمريـكا الشمـالية
وآسيـا بتأثير من اليابان  .احلـرب العسكرية ميكن احتمال جتنـبها لكن يوجد خطر احلرب
االقتصادية التي تتقوى مبوجبها السلوكيات(.)6
هذا يـعود بنا إلى تلك الصراعات التي قامت سواء يف  1815أو يف 1914حيث كان جلّها
يقـوم علـى املصـالح الـوطنيـة ؛ أي مبعنـى أنه ال تخلـو ظاهـرة دوليـة إال ولهـا مصـادرها
وتبعاتهـا يف ضبط دينامـيكيتها األوليـة عن طريق رصد مـدلولها ومعـاملها ومنتهـاياتها من
خالل حقائقها ومغـالطتها عن طريق إسهام الدول فيما يتناقض مع مصالح الدول األخرى.
إن العـالم كان ومازال عبر دوله يبحث عن أمنه ال خـوفه  ،استقامته ال اعوجاجه  ،قوته ال
ضعفه يف حتقـيق ذلك التوازن املفقود الـذي عجّل بها للدخـول بدلها جملـة من الصراعات
الـداخليـة التـي حالـت دون بلوغ ذلـك املستـوى املطلـوب واملعلق بعـد حني  .هـذا املسـتوى
املنسـي يف الشعور الـسياسي هـو الذي ما زال يـحث عن ما بعـد الدول عن طـريق تنامي
الهـويات الـوطنـية واألحـزاب الشعـبويـة واجلمـاعات اإلرهـابيـة يف البحث عـنه بدخـولها
الـصراعـات مع الدول  .إن يف غـياب احلـروب فإن الـصراعـات هي القـائمـة كمـا كللـتها
الرأسمالية الليبرالية بالـشيوعية يف إطار توازن القوى يف العالم دون أن تضفي إلى حرب
فعليـة حقاً خـالل النصف الثـاني من القـرن العشـرين حول مـرجعيتني أسـاسيتـني هما :
االسـتقالل الكلي أوالً ،ثم املـطالب الهـوياتيـة ثانـياً وذلك مـن خالل ما تقـوم عليه التـحاليل
الشاملة.
 -2التحاليل الشاملة:
إن أول من فنّد مـن مزاعم منوذج الواقعية اجلـديدة بالدعوة إلى احلـد منها هو ما ظهر يف
سـبعينيات القرن املاضي من طريق أولـى التحليالت بخصوص كل من التكامل واالستقالل
االقتصـادي املتـنامـي  .األمر الـذي جعل كل مـن روبرت كـيوهـان وجوزيف نـاي يحددان
مطلبهمـا النظري وذلك مبـثابة إدمـاج كل من الواقعـية والليبـرالية أخـذاً يف االعتبار تـأثير
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التكامل االقتصادي يف سلـوك الدول( .)7إال أن اإلشكال القائم يف هـذا الصدد يقوم على
أسـاس أن فكرة الزوال مرتبطة بطبيعة النظام الـدولي أم بالدول بالرغم من تكاملهما املطلق
واملـؤثر يف كالهمـا معاً ؟ إال أن الـدول هي من صنع النـظام والنظـام تولـد من طبيعـة هذه
الدول  .لكن هذا التساؤل من قبل خبراء وأخصائي السياسة الدولية يجمعون على أن على
رأس هذه الـدول هو الواليـات املتحدة ولـيس غيرهـا من الدول فضالً علـى أن فكرة الزوال
واردة سواء تعلق األمـر بها أو بغيرها بحكم أن ربطهم بأن قوة الدولة الواحدة يعني زوالها
بحيث ال ميكنها مهما تكن أن تبقى حتتل الريادة والصدارة مهما دون أن يسمح لها بقيادة
العالم مبفردها على حساب اآلخرين ومن أجلهم يف نفس الوقت .
إال أن املفارقـة اجلوهـرية تـكمن فيـما مـدى سيـطرة هـذه النـقلة الـنوعـية يف عـداد الدول
وتنافسها من أجل إبراز قوتها من ضعفهـا كونها كيانات متسابقة ومتكاملة ومتناحرة على
السيـطرة فيما بينها دون أن تعرف ما مدى حدودها من تأثيراتها عمالً بالقيم التي حتكمها
واألطمـاع التي تخضع لهـا ما يضـبط من واجهة الـدول جميعها خـاصة األقويـاء منها يف
السيـطرة عليها  .هذا ما جعل بول كينيدي يـطرح التساؤل التالي يف هذا اخلصوص حول
ميالد وزال القوى الكبرى( )8يف العالم  .إال أن بلوغ املستوى يف التقدم تليه فترة التصدع
عن طريـق املنافـسة بـني الدول علـماً أن العـالم ال ميكن أن حتكـمه دولة واحـدة مهمـا تكن
قوتها يف ظل غياب مجموعـة من الدول وما ينوب عنها يف ظل الشرعية الدولية حفاظاً على
األمن واالستقـرار الدوليني  .ومن هنـا يصعب جداً ربط هـذا بذاك ما دام االعتقـاد السائد
بأن الواليات املتحدة بعد اإلطاحـة باالحتاد السوفيتي السابق بـإمكانها متديد وجودها إلى
آجال غير مسماة من دون معرفة تداعيات وإفرازات ذلك على اجملتمع الدولي.
كما إن نهايـة احلرب الباردة باتـت حتمل يف طياتها بذور اإلخفـاق واإلحباط لصالح الدول
وفيما بيـنها بحكم أن القوة العسكريـة تراجعت من جهتها وباتت تـطرح مسارات وسياقات
جديـدة خوفـاً من تـداعيـات املوقـف الدولـي وتأزم أوضـاعه دون أن تعمل علـى تعـويض
الضعف االقتصادي املستشـري يف العالقات االقتصادية الدولية والذي أضفى بدوره على
بلوغ هذا املسـتوى األحادي دون باقي املسـتويات األخرى على رأسـها البعد االقتصادي .
كما تـعد هذه الواجهة جديدة بحكم أن نهـاية القوة تساوي الضعف وإن استدراك الضعف
يستلزم بدوره البحث يف خيـارات القوة وطرق تفعيلها بل يف الـوصول إليها  .يتزامن ذلك
من طـريق التفكيـر يف الطروحـات االقتصـادية التـي دعا إليهـا أوماي  K.Ohmaeمن أجل
االحتفـاظ بالـعالم وتـطويـره حتى يـتقوى عـن طريق بـروز رهط من املفكـرين االقتـصاديني
ودعاويـهم يف هذا السـياق ؛ إن لم يكن عـاملاً بعيـداً عن الدول لكـنه منتظم بقـوانني السوق
بعيد من االنزالقات الداخلية(.)9
ويف هذا السيـاق ذاته ظهرت دعاوي أقـل تفاؤلية من تلـك السائدة بقـيادة رايش( )10والذي
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يـرى من جهته بأن التطور احلاصل يشكل منبعاً النفجـار اجتماعي متنامي ما ينهي انهيار
النـمط اإلدماج الوطني الـذي خاضته الواليات املـتحدة بعد احلرب  .علـماً أن مجيء العوملة
االقتصـادية قد أحـدث خالف بني الشرق والـغرب أكثر مـن التباين بـينهما  .كمـا أن نهاية
التحول ما بـعد الشيوعية بات ومـا زال يفرض منطق السوق بل بحاجـة إلى مركز سياسي
قـوي يسهم يف بنائه وتطويـره أكثر خوفاً من اكتـساح ''الثنائية الهـدامة'' أو ''الثنائية
املفـرطة'' عقب كل حالة أو ظـاهرة مثلما حـدث يف الثورة الصناعيـة األوروبية بحيث جند
مقـابل السـوق  /املافيـا  ،الالمركـزية  /الفـوضى  ،املـقاولني  /املـزورين( .)11ومن جهته
حاول تـوماس بيكيتي كعـالم اقتصادي فـرنسي من أروع ما كـتبه عن رأس املال يف القرن
الواحد والعـشرين خالل اخلمسني السنة املاضية والـذي دعا فيه إلى التركيز عن العدالة ،
وإعادة توزيـع الدخل مقابل ما تطـرحه مناذج النمو وخلق الثـروة يف املقابل بحسب مزاعم
الرأسمالية املتوحشة(.)12
كمـا يوجـد يف املقابل مـن التحليالت األخـرى ذات الطـابع السـياسي أو الـثقايف للـتكامل
خـاصـة الـسيـاسـي منه نـتيجـة بـروز ثالثـة عــوامل رئيـسيـة مخـتلفـة هـي  :شمــوليـة
اإلستـراتيجيـات  ،تكامـل املصالح وتـداخل اجملتمعـات( .)13ومن األهميـة مبكان فـإن تطور
الـدول أصبح يعبر عـن خيبة أمـال اجملتمعات ممـا أصبح يقوم عـلى اختالالت يف املطـالبة
بـاحلقوق عـن طريـق العدالـة والدميقـراطيـة والعمل وحقـوق اإلنسـان  ...من دون أن تفي
األولى بوعودها أو حتقق الـثانية كل ما تصـبو إليه ؛ إال أنه ما زال بينهمـا شرخ كبير لكنه
يـصعب ملؤه بسهولة  .يتأكد هذا عن طريـق إضافة مالحظتني أساسيتني هما  :أوالً :تأكيد
اجملتـمعات مقـابل الدول بـدءً من ثمـانينـيات القـرن املاضي عـن طريق املـطالبـة بالـدعاوي
السلمية خاصة على رأسها طلب األخالق الدولية مقابل ''العقالنية اجملردة'' للدول التي
خاضت احلـرب الباردة .ثـانياً  :بـروز حتديـات كونيـة جديـدة  .هذه األخيـرة تعد مـطالب
مـشروعة وهـادفة لكنهـا ما فوق الـقوميات بـالرغم من أهمـيتها القصـوى يف حتقيق توازن
اجملتمعات أكثر من استقرار الدول .
فهل يٌـعد هذا الطرح مبثابـة نقلة نوعية أم نكسـة مضمرة ؟ إن جتربة الدولـة الوطنية القليلة
واملعدمة يف آن واحـد هي التي قلصت من هامش املناورة وبـات الصراع بني الدول خاصة
املتقدمـة منها ضد املتخلفة يف كثير من احلقول واملستويات دون أن يرتقي إلى سقف مثمر
بعيداً عن خدمة اجملـتمعات حيث الكرة تعاد إلى مرماها مجدداً مبا فيها اجملتمعات الراقية
ومنها يبـدأ العد العكسي يف ظل االنـسداد يف األفق وتراجع القيـم واألفكار واملبادئ دون
أن تتخـلص من عقـدها الـداخليـة مبعيـة الدول ذاتهـا بعدمـا تخلت عن املـثل العليـا كونه
األساس يف بناء نفسها بنفسها بعيـداً عن الصراعات والتشنجات الداخلية  .ولعل من بني
ما أصبح املهدد األول لهـا ميكن فيما يلـي  :األخطار البيئـية  ،االعتناء بـالتنمية املـستدامة
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وحركات النمـو الدميغرايف( .)14بـاإلضافة إلـى قلق األمن النووي نـسبة إلى مـراكز أوروبا
الوسـطى والشرقيـة ليتم إدخالها يف '' تـوازن الرعب '' بسبب احلـرب الباردة  .وكذلك
انشغـاالت النظام اجملتـمعي التي باتـت تستقطب الفـضاء العام العـاملي بجانب املـضايقات
بـحسب التنافـس الدولي اللذان اكتـسحا احليز الـوطني  .هذا ما مت الـتعبير عنه من خالل
تلـك الدعاوي املتكـررة بخصوص ''اجملـتمع  -العالم '' يف وقت ال يـضمن فيه أصحاب
هذا الطـرح ضمانات بشـأنه  .علماً بأن األمر ميـس كل من االقتصاد  ،السيـاسة والثقافة
مـن أجل ضبط املـستـوى العاملـي( .)15إال أن الشكـوك والظـنون مـا زالت قـائمـة حلد اآلن
بخصوص املستقبل الذي ميس من جهته عدم تكافؤ البنيات السياسية بعوملة املشاكل أكثر
من منطق األشياء التي حتملها هذه األخيرة .
 -3التحليالت اجليوبوليتيكية :
يعد هذا التحليل من أعظم الـتحليالت وأكثرها حضوراً نظراً ألهميته القصوى يف التعاطي
مع األحـداث واألشيـاء ذات البعـد النظـري لـكن همه األول هـو التخلـص من ''التجـريـد
اإلستــراتيـجي'' للحــرب البـاردة بــالتــركيــز عل حتليـل حقيقـة الـفضـاء  .فــالتـحليل
اجليـوبوليـتيكي يعـطي األولويـة للدولـة يف قدرتهـا على القـوة العسكـرية يف الـتعامل يف
إقليمها ما مينحها املنـاعة والصالبة يف مواجهة التحدي وفق مـا يعود عليها باخلير  .لذا
جاء '' اجليوبوليتيك مبثابة منهجية شاملة لتحليل لألوضاع السوسيو -سياسية املقترحة
محليـاً عن طريق ما حتمله من متثـيل يخصها  ...التحليل اجليوبـوليتيكي ال بد من اإلشارة
مبـوجـبه عن طـريق الـتنـسيق الــداخلي واخلـارجي لـوضع مـا  :ميكـننـا احلــد من حقل
اجلـيوبوليـتيك من طريق العالقـات الدولية  ،وبـصفة أقل نتيجـة التنافس اإلسـتراتيجي بني
الفواعل(.)16
يـشكل هذا الطرح قطيعة مع مـا جاءت به اجليوبوليتيك الكالسـيكي مع ماكيندر على سبيل
املثـال يف أولى نظرتهـا املتميزة عن اجلغـرافيا  .لكن الكل ما يف األمـر وهو عن طريق هذا
الطـرح ميكن التـموقع يف واجهـة مهمـة وجامعـة يف عالقة داخلـية وأخـرى خارجـية  .إن
اجلـيوبوليتيك يحـاول اجلمع بني قوة الداخل ومعـطيات اخلارج يف توازن إسـتراتيجي غير
مـسبوق من طريق الـبحث عن قوى داعمة لـوجوده ما يضمن بـقاء الدول كنايـة الستمرارية
وجودها  .وبالـرغم من وجود ثمة العديد من التحاليـل يف تفسير أكثر للتحوالت العاملية مع
أو ضد ما جاءت به املقاربات اجلغرافية باهتـمامها الواسع والعميق بالدراسات اإلقليمية .
إن فهـم العالـم وحتوالته بـات متـوقفاً عـبر مـا مت استحـداثه من أدوات ومفـاهيـم يف طرح
وحتليل وتفسـير تلك الفواعل والرهانات املـؤدية والعاكسة ملا تعج به الـساحة الدولية  .هذا
ما متخض عنـه جملة من التحـديات والرهـانات التي كـانت وما تزال تقـف حجرة عثرة يف
وجه توجهات الدول ومـساعيها ؛ إال أنها مـتولدة منها ومتـوقفة على مجابـهتها خاصة تلك
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التي بـاتت تهز من سياسات الـدول وتخيف اجملتمعات مثل الضغـط الدميغرايف  ،ومخاطر
البيئـة  ،وانفجار الـبيو تكنـولوجي وغيـرها دون معـرفة مخـاوفها ومخـاطرها جتـاه مصير
البشرية ما يدعو الدول املتسببة يف ذلك واملسئولة أن تغير من نظرتها مبواجهاتها(.)17
إنهـا مسؤوليات جمة وحتـديات عظمى ال يليق للـدولة الواحدة مواجهتـها مبفردها ما دامت
متولـدة عنها ؛ إال أن الـطرح بات مـأخوذاً به  .فمـا العمل إذن ؟ وكيف يتم عـن طريق ماذا
مواجهة هذه التحـديات وبأي نوع من الـسياسات ميكن استخـدامها ؟ يحاول من خالل ما
توصل إليه ستانلي هوفمان  Stanley Hoffmannأن ينطلق جوزيف ناي عقب إجراء مقاربة
للعالم بعدما اعـتبره فضاءً مجزأً إذ يحمـل العديد من ساحات التـنافس والكل واحدة منها
وعليها يوجد فواعل موزعة بحيث تختلف يف عالقاتها بإنشاء واقع خاص بها  .يشكل هذا
الواقع الـدولي من منظور هـوفمان مثـله كمثل ''الكعكة '' ذات األطـباق املتعددة (multi-
 )layared cakeلكن بـدون طالء لكي يـتم شد الكـل( .)18أي مبعنى آخـر أن ما تـوصل إليه
الـعالم يف جتربته األحادية واملليئة بالـتحديات رمبا جعلته مهيكل بني دوله لكنه من الصعب
األخـذ به بحيث ال ميـكن فهم الكل إال بتجـزئته من أجل تـسهيل فهمه ومعـرفته وحتليله من
خالل نظرتني همـا  :ازدواجية منطق الـدولة (العالم أحـادي املركز) ،أمـا الثانيـة تقوم على
الرهانات احمللية (العالم املتعدد املراكز) .إن حقـول احلركة مختلفة لكن ترتيبها متوقف من
العالقة املوجودة بني الفواعل والرهانات(.)19
اخلامتة :
يعد أسلوب التحليل أو أمناط التحليالت من إحدى النقاط املهمة خاصة يف رصد مؤشرات
العالم وحتـوالته من وإلى بحسب االجتاهات املسيطرة والتوجهات املعدة بشأنه والتي ميكن
معرفـة فيها ومبوجبها إال عن طريق تطور العالم إما نحو األسوأ أو باجتاه احلسن .فالغاية
يف األمر هو أن متـابعة أطوار الـعالم وتطورات دولـه من أجل صناعة واجـهته عبر اجملتمع
الـدولي عن طـريق تلك البيئـة الدوليـة التي تقـوم على ملفـات وقضايـا وموضـوعات مـاسة
وضرورية يف التعامل معها بكل جدية وعقالنية .
فـالعالم السيـاسي هو ما تقـوم عليه الدول خارجيـاً عن طريق ما مينـحه داخلها من بناءات
وفـرص تقضي بـالتجـاوب مع تطـوراته لكي يـتم ذلك البنـاء األساسـي للدول مـن خالل ما
تتعاطاه من قوة ومتـاسك وتضامن يف ما بينها  .ولعل هـذا الصرح لم يعنت به بالكامل يف
ظل احـتراس الـدول بعضهـا لبعـض  ،األمر الـذي أجبـرها أن تـعيش فـترات مـن األزمات
والنزاعات واحلروب املظلمة أكثـر من عهد السالم املشرق فيما بينها من دون أن تعزم على
تـطويـر العـالم من خـارجه بعيـداً من ذلك إال يف ظل الـسعي وراء التـكالـب وفرض الـقوة
والبحث عن السيطرة ما جعلـها تفقد هذا التوجه لديها  .لكن هذا يبقى ناقصاً يف ظل عدم
بلوغ الـدول جميعها مبا فيها القويـة منها بأن تعتني به بدلـيل أنها كانت ترى وما زالت فيه
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مناسبة سانحة ال تعوض يف حتقيق مطامحهـا ومآربها على حساب غيرها ما انعكس على
مستـوى العالم نفسه بعـدما أصبح ليـس مستقراً  ،وغيـر آمن  ،وغير منـتج للقيم ولألفكار
والرؤى اجلادة واملتجددة لعالم الغد.
هذه الـدول مبا فيهـا القويـة منها مـا زالت متر مبخـاض عسيـر نتيجـة ما قـامت عليه من
تـصورات ورهانـات باتت تـدفع بها إلـى حسابـات خاطئـة  ،وذلك إما بـالعودة إلـى احللول
الراديكالية من طـريق تنامي اليمني املتطرف يف الـداخل أو مبواجهة اإلرهاب يف اخلارج .
إنها معـادلة صعـبة ومعقـدة للغايـة بحكم منـطق احلرب الـذي عمر طـويالً يف إرث الدول
وثقافة اجملتمعات ما جعلها تفقد الثقة لـديها مما انعكس سلباً على روح التعامل والتعاطي
مع قضـايا العالم احلسـاسة واخلطيرة التـي هي من صنيعها من دون القـدرة على صناعة
بدائلهـا من نظم وقـوانني تشـريعات قـد تبعدهـا عن مواقع الـزلل والتشـرذم واالنقسـامات
وتقربها من مواطن األلفة والتضامن والشراكة.

61
:املصادر واملراجع
1-Kende Istawan, Dynamism of War , of Arms Trade and Military
Expenditure in the Third World , 1945-1976 Instand Research on
Peace and Violence, n° 2, 1977, p.59-67.
2-Hans J.Morgenthau, Politics among nations , (New York, Alred
Knopf, 1960).
3-Charles Krauthammer, The Unipolar Moment , in Rethinking American Security : beyond Cold War to new world Order, G. Allison and
G.F. Treverton (eds.), (New York (N.Y), Norton, 1992).
4-Samuel Huntington, The Crash of civilizations , in (Foreign Affairs
, Vol .72, n° 3, Summer, 1993).
5-Pierre Lellouche , Le nouveau Monde : de l’ordre de Yalta au désordre des nations, (Paris, Grasset, 1992).
6-Laster Thurow, La Maison Europe (trad.fr), Paris, Calmann-Lévy,
1992).
7-Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence .
(Boston , Little ,Brown,1977).
8-Paul Kennedy , Naissance et Déclin des grandes puissances
(trad.Fr.), (Paris, Fayard, 1990).
9-Kenichi Ohmae, The Borderless World, (New York , Harper , 1990).
10-Robert Reich, L’économie mondialisée (trad.Fr.) , (Paris, Denoël,
1993).
11-Marisol Touraine, Le bouleversement du monde Géopolitique du
XXI e siècle, (Paris, Seuil , 1995).p.49.
12-ThomasPiketty, Capital is the Twenty First - Century , Translated
to English by Arthur Goldhammer, (Harvard University Press, 2014).
13-Pierre Hasner, Beyond nationalism and internationalism , Survival
, été 1993.
14-Paul Kennedy, Préparer le XXI è siècle (trad.fr.), (Paris, O. Jacob,
1994).

62
15-Marie-Françoise Durand , Jacques Levy , Denis Retaillé , Wallenstein, le Monde, espaces et systèmes , (Paris, Presses de la FNSP, et
Dalloz, 1993, 2 e éd).
16-Michel Foucher, Fronts et Frontières : Un tour du Monde géopolitique, (Paris, Fayard, 1998,).p.439.
17-Paul Kennedy, Préparer le XXI è siècle, Idem.
18-Stanley Hoffmann, Le Dilemme américain : suprématie ou ordre
mondial , (Paris , Economica, 1982).
19-James Rosenau Turbulence in World politics, A theory of change
and continuity , Princeton (N.J.)., (Princeton University Press, 1990).

