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مداخل

نويه�ض*

فو�ضى مرحلة التعددية القطبية
هل ت�ساهم مرحلة تعددية الأقطاب في جرجرة العالم �إلى فو�ضى دولية؟ هذا احتمال
رجح �أن تدخل الدول الكبرى في فترة تجاذب قد ت�ؤدي �إلى مواجهات
وارد ،بل ُي ّ
�إقليمية تزعزع ما تب ّقى من ا�ستقرار في منطقة ال�شرق الأو�سط.

هناك

عدة �أ�سباب تعزز فر�ضية
االنزالق نحو مزيد من
الفو�ضى على الم�ستوى الدولي ،لكن ال�سبب
الرئي�سي يكمن في عدم توافر �ضمانات
قانونية ت�ضبط �إيقاع م�سار منظومة العالقات
الدولية ،وخ�صو�ص ًا �أن هيئة الأمم المتحدة
(مجل�س الأمن) كانت �سابق ًا هي التي تقوم
بمهمة الو�سيط الذي ي�ؤدي دور ال�ضامن
لتوازن الم�صالح �سواء في حقبة الحرب
الباردة (الثنائية القطبية)� ،أو في حقبة انهيار
وتفرد الواليات المتحدة
المعادلة الدولية ّ
باتخاذ القرارات من دون عودة �إلى المرجعية
الأممية.
الآن لم تعد تلك الفترة االنتقالية قائمة.
فالعالم تجاوز مرحلة اال�ستقطاب الثنائي،
وبات هناك �صعوبة في �إعادة عقارب ال�ساعة
* �صحافي وكاتب لبناني في ال�ش�ؤون الدولية.

�إلى الوراء ،كما �أنه تجاوز حقبة القطب الواحد
الذي ا�ستفاد من مرحلة انهيار الحرب الباردة،
ولم ينجح في المحافظة على �إدارة منظومة
ال�سلم البارد .وب�سبب ت�سارع وتيرة االنتقال
من حقبة �إلى �أُخرى كان من المنطقي �أن
يدخل العالم في لحظة فو�ضى تحتاج �إلى
وقت كي تتو�ضح معالمها ال�سيا�سية على
�أر�ض الواقع.
نوع من الغمو�ض الأيديولوجي بات
ي�سيطر على هوية النزاعات .وهناك جانب من
تداخل الم�صالح �أخذ يفر�ض �شروطه الميدانية
على القوى الكبرى ،الأمر الذي �ساهم في
تكوين ا�ستراتيجيات متقلبة في مواقفها
ومواقعها ،تمظهرت م�ؤخراً في اختالف قراءة
دول االتحاد الأوروبي لالتفاق النووي عن
مواقف الواليات المتحدة.
هناك جملة �أ�سباب �أدت دوراً في دفع
المنظومة الدولية �إلى اللون الرمادي الذي
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بات ي�سيطر على توجهات القوى الكبرى في
هيئة الأمم المتحدة التي ت�أ�س�ست في �ضوء
نتائج الحرب العالمية الثانية .فالحرب
ال�ساخنة �ساهمت في توليد الحرب الباردة،
وبات �صراع الدول يخ�ضع لتفاهمات �أحيان ًا،
و�أحيان ًا �أُخرى لتوازنات يتم التفاو�ض �أو
التواجه ب�ش�أنها في الم�ساحات الممتدة في
دول العالم الثالث.
الآن ،غابت تلك ال�صورة عن واجهة �أو
�أروقة الأمم المتحدة ،ولم تعد القوى الكبرى
تكترث كثيراً لقرارات تلك المرجعية الدولية.
وعدم االهتمام بوظيفة تلك الهيئة يعني
�سيا�سي ًا تراجع دورها ،وتراجع دورها يعني
�أـيديولوجي ًا عدم الحاجة �إليها ،وعدم الحاجة
�إليها يعني ميداني ًا االنزالق نحو مزيد من
الفو�ضى بهدف �إعادة ت�أ�سي�س منظومة
عالقات بديلة ت�ستنبط قوانينها من �ساحات
ال�صراع.
ماذا يعني هذا االحتمال؟ باخت�صار �إنه
بداية ارتداد من طور حكم القانون �إلى طور
العودة �إلى حكم الطبيعة �أو الالقانون مثلما
�أ�شار مراراً توما�س هوبز في فل�سفته.
قانون الطبيعة هو قانون التوح�ش وحرب
الجميع على الجميع و�ضد الجميع ،ب�سبب
انعدام الم�س�ؤولية وعدم وجود مرجعية عليا
ت�ضبط انجرار النا�س نحو الدفاع عن
م�صالحهم من دون �ضوابط �سيا�سية مدنية
ته ّذب الطموحات ،وت�ضعها في �إطار يحترم
توازن الم�صالح .وهذا ما بد�أ يتمظهر الآن في
لوحة قرارات الأمم المتحدة .فالقرارات كثيرة،
لكنها في مجموعها تخ�ضع ال�ستثناءات تمنع
على القوى المعنية بها تنفيذها .وعدم التنفيذ
يعني ترك الأمور مفتوحة �أمام الطرف الأقوى
على الأر�ض� ،أو ل�صاحب القوة الذي يتمتع

بالقدرة على التحايل على القوانين �أو التالعب
بموازين العدالة .هذا هو بال�ضبط القانون
الطبيعي الذي ال يحترم الحد الأدنى من
الحقوق التي يجب �أن ي�ضبطها القانون
المدني ال�سيا�سي.
َمن ينظر �إلى الم�شهد الدولي يالحظ هذه
ال�صورة الرمادية:
الواليات المتحدة �أخذت تتراجع بعد �أن
فقدت كثيراً من اعتباراتها الخا�صة ،ولم تعد
تمتلك تلك القدرات التي كانت تعطيها �سابق ًا
تخولها القيام بدورها في
تلك الم�ؤهالت التي ّ
�صوغ ال�سيا�سات الدولية.
رو�سيا االتحادية التي نجحت في النهو�ض
من تحت �أنقا�ض االتحاد ال�سوفياتي �شرعت
ت�ستعيد دورها ال�سابق متحررة من تلك
ال�ضمانات والقيود الأيديولوجية التي كانت
تلتزم بها في حقبة الحرب الباردة.
� ّأما منظومة االتحاد الأوروبي التي حاولت
�أن ت�ؤدي دور البديل المفتر�ض النك�سار
معادلة توازن القوة في ت�سعينيات القرن
الما�ضي ،فباتت مهددة باالنفراط بعد �أن
ف�شلت في تكوين �صورة معقولة تو ّفر
االطمئنان للقوى ال�صاعدة في العالم الثالث.
�أمام هذه الفو�ضى الدولية الثالثية
الأبعاد ،باتت االحتماالت مفتوحة على مزيد
من الحروب الإقليمية وعدم اال�ستقرار.
فالفو�ضى تبد�أ بغياب القانون ،وعدم احترام
قرارات المرجعية الدولية ،والمبالغة في
االعتماد على القوة ،والإفراط في اللجوء �إلى
حق النق�ض (الفيتو) وا�ستخدام المواثيق التي
تجيز االمتناع من القبول بالحد المعقول
لتوازن الم�صالح ،وذلك لأهداف وغايات
ت�ؤذي الأطراف الأُخرى.
الفو�ضى دائم ًا تبد�أ من الأعلى (الفوق) ،ثم
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ت�أخذ بالهبوط �إلى الأدنى فالأدنى ،و�صو ًال
�إلى قانون الطبيعة (�شريعة الغاب) الذي ح ّذر
الفال�سفة من العودة �إليه ،لأنه ي�شجع على
�سيا�سة الحرب الدائمة.
عدم احترام القوى الكبرى للمرجعية
الدولية يعني عملي ًا دفع مختلف الأطراف �إلى
تجاوز ال�سقف القانوني ال�ضامن لتوازن
الم�صالح ،واالنخراط الدائم في حروب عبثية
ال ت�ستقر �إ ّال بعد تغيير الخرائط الديموغرافية
وت�شكيل ر�سومات (لوحات) تخ�ضع �ألوانها
لمنطق قانون القوة الغا�شمة.
مث ًال حين يطيح الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب بقرارات الأمم المتحدة ،وال يحترم تلك
االعتبارات المت�صلة بم�صير مدينة القد�س
وهويتها ،وال يعطي االهتمام لتلك التحذيرات
التي �صدرت عن عوا�صم االتحاد الأوروبي
والدول العربية والإ�سالمية ،ت�صبح المرجعية
الدولية ال قيمة �سيا�سية لها ،الأمر الذي يعطي
الأطراف الأُخرى فر�صة لل�سير في اتجاه �آليات
المنطق الذي ي�سمح لها بالتفرد وعدم القبول
بمبد�أ توازن الم�صالح.
وحين ت�ستخدم وا�شنطن مجل�س الأمن
لتعطيل قرارات تدين العدوان الإ�سرائيلي على
تعمد
غزة ،وتمنع الدول من االحتجاج على ّ
قتل متظاهرين بمنا�سبة م�سيرة العودة،
ت�صبح المرجعية الدولية مجرد غطاء للتهرب
من الم�س�ؤولية القانونية و�ضمان حقوق
ال�ضعفاء في معادلة موازين القوى.
و�أي�ض ًا حين يطيح الرئي�س الرو�سي
فالديمير بوتين بالنداءات الدولية ،وي�ستخدم
حق الفيتو ( 12مرة) لتعطيل قرارات مجل�س
الأمن ب�ش�أن الأزمة ال�سورية ،ت�صبح الطريق
مفتوحة �أمام �سيا�سة الأر�ض المحروقة.
حتى الدول ال�صغيرة (بورما مث ًال) ت�صبح

في موقع يعطيها ذاك الغطاء ال�شرعي لت�صفية
�أقلية معينة ،واقتالع الم�سلمين الروهينغا من
بلدهم بذريعة مكافحة الإرهاب من دون
اكتراث لوجود حقوق مدنية وعدالة �إن�سانية.
يمكن �إ�ضافة ع�شرات الأمثلة التي ت�ؤكد
غياب المرجعية الدولية ،وال�ضعف الذي
تعانيه قراراتها ،ف�ض ًال عن عدم قدرة القوى
المت�ضررة �أو المعنية بها على اال�ستفادة منها.
كذلك �أعطى بع�ض تلك القرارات فر�صة للتهرب
من عدم تنفيذها بذريعة �أنها غير �صادرة عن
الف�صل ال�سابع .وحين تكون القرارات ال ُتلزم
القوة القاهرة على القبول بها ،ف�إنها تتحول
قانوني ًا �إلى مجرد بيانات �صحافية ت�ؤ�شر �إلى
الواقعة من دون �أن يكون للقوى ال�ضامنة حق
التدخل لتعديلها �أو تطبيقها.
هذا يمكن ر�صده بدءاً من ''الـ'' التعريف في
القرار  242الذي �صدر في �سنة  1967تحت
الف�صل ال�ساد�س (غير ملزم) ،الأمر الذي �أعطى
�إ�سرائيل ذريعة للتحايل والمماطلة والتهرب
من الم�س�ؤولية التنفيذية حتى �أ�صبحت ال�ضفة
الغربية والقد�س تابعة لالحتالل ...و�صو ًال �إلى
�إقدام �أميركا على تقوي�ض العراق وتحطيمه
في حرب  2003من دون �إذن يبرره القانون
الدولي� ،أو انتباه الحتمال حدوث تداعيات ال
تزال المنطقة العربية ودول الجوار تدفع ثمن
نتائجها.
ربما تكون هذه الأفعال كلها مق�صودة،
تلبي حاجات ا�ستراتيجية دولية تريد
فهي ّ
تقوي�ض دول ''ال�شرق الأو�سط'' ودفعها �إلى
التال�شي والغياب عن ال�ساحة الإقليمية .وقد
تكون الم�س�ألة ال�سورية هي المثال العياني
لتلك ال�سيا�سة� ،إ ّال �إن النتيجة العامة لجميع
التداعيات �ستكون ان�شطار الدول �إلى �شظايا
�أهلية تعيد ت�شكيل قانون الغابة (الطبيعة)،
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وتدفع النا�س دفع ًا �إلى الخروج على الطاعة
وعدم القبول بالأمر الواقع ومحاولة تغييره
مجدداً ...الأمر الذي ي�شجع على اال�ستمرار في
�سيا�سة الحرب الدائمة.
تبد�أ الحرب عندما ت�صبح المرجعية
الدولية ال وظيفة قانونية لها �سوى �إ�صدار
البيانات من دون قدرة على التو�صل �إلى
�صيغة قرار ملزم ،وهو ما ي�ؤدي �إلى التراجع
ثم التراجع �إلى �أن تفقد الدول حاجتها �إليها.
وحين تفقد الأمم المتحدة موقعها وتخ�سر
دورها ،تخرج اللعبة الدولية عن قواعدها
ال�سيا�سية ،وتنزلق القوى الكبرى في اتجاه
اعتماد منطق القوة الغا�شمة لتعديل الموازين
وك�سر الحقوق وتحطيم العدالة .وحين تعجز
ال�شعوب التي تطالب بالحرية والم�ساواة
وتداول ال�سلطة عن نيلها �أو ك�سبها في �إطار
القانون المدني ،ي�صبح الخروج على ال�سيا�سة
واللجوء �إلى العنف هما القانون الطبيعي
البديل الذي ت�ضطر �إلى اعتماده خوف ًا من
االنزالق �إلى الأ�سو�أ.
هذا هو الحا�صل العام الذي و�صلت �إليه
�شعوب المنطقة منذ �سنة  1991عندما
اعتمدت الدول على قوة خارجية لإعادة �إنتاج
موازين القوى في �إطار لحظة انهيار الحرب
وتنمر الواليات المتحدة في
الباردةّ ،
�سيا�ساتها الدولية.
الآن اختلف الو�ضع ،فالواليات المتحدة
التي تراجعت ح�صتها الإنتاجية في االقت�صاد
العالمي من  %48في مطلع خ�سمينيات القرن
الما�ضي �إلى  %18في مطلع القرن الجاري ،لم
تعد قادرة على القيام بمهماتها الخا�صة
والخروج على الإجماع الدولي.
�إن تراجع الواليات المتحدة من موقع
ال�صدارة ال�سيا�سية له عالقة بموازين القوى
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العينة في ترتيب اقت�صادات
الميدانية ،وتلك ّ
الدول التي ذكرها تقرير م�صرف  HSBCالذي
�صدر في نهاية �سنة  ،2010و�أ�شار �إلى تلك
التحوالت الجارية بناء على توقعات ا�ستندت
�إلى ت�صورات رقمية (ح�سابات ،ون�سبة النمو
يرجح �أن
ال�سكاني ،وتطور القوى العاملة)ّ ،
ترت�سم معالمها في الن�صف الأول من القرن
الجاري.
ماذا يقول التقرير عن م�سار المتغيرات؟
وعينات
ا�ستند التقرير �إلى �إح�صاءات ّ
ومقارنات امتدت بين �سن َتي  1970و2010
ليبني توقعاته ل�سنة  .2050فالغرب عامة،
وبح�سب قراءات الأرقام� ،سيبقى في الموقع
الأول بفارق ن�سبي ب�سيط ،بينما �سيتقدم
ال�شرق خطوات نوعية ترفع ال�صين �إلى المكان
الأول ،والهند �إلى المرتبة الثالثة .و�ستتقدم
دول الجنوب وت�شرع في مناف�سة ال�شمال� ،إذ
�ستحتل البرازيل المركز ال�سابع والمك�سيك
الثامن وفرن�سا التا�سع وكندا العا�شر ،و�ست�أخذ
تركيا الموقع الحادي ع�شر ،وت�أتي بعدها
�إيطاليا وكوريا الجنوبية و�إ�سبانيا ورو�سيا.
خالل  40عام ًا قفزت ال�صين من المرتبة
� 18إلى الثالثة ،وانتقلت الهند من المرتبة 16
�إلى الموقع الثامن في القائمة .وبناء على
عينات العقود الأربعة الما�ضية ،ف�إن تقرير
ّ
 HSBCيبني توقعاته ل�صورة الأر�ض
االقت�صادية في �سنة ( 2050بعد  40عام ًا)،
وهي لن تكون م�شابهة لقائمة توزيع الدول
في �سنة  .2010و�ستكون في �صدارة مجموعة
الثالثين  12دولة من قارة �آ�سيا ،و 8دول من
�أوروبا ،و 5دول من �أميركا الجنوبية ،بينما
�ستتراجع الواليات المتحدة �إلى الموقع الثاني
لتحتل ال�صين مقعدها الأول.
�صح هذا التوقع ،ف�إن العالم �سيكون
�إذا ّ
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�أمام متغيرات �ستنعك�س على خطوط التجارة
الدولية وحقول اال�ستثمار وتقا�سم الدول
لمناطق النفوذ والتناف�س على التحكم في
القرار الدولي ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثيره في
موازين القوى ودور الدول ال�صاعدة في �إعادة
هيكلة �صورة الأر�ض ال�سيا�سية.
ال �شك في �أن هناك متغيرات ،لكن �صورة
البديل لن تتو�ضح ،وهو ما �سيدفع عالقات
الدول �إلى مزيد من الت�أزم ،وعدم االعتراف
بالحد المعقول
بقوة الآخر ،ورف�ض القبول
ّ
لتوازن الم�صالح وما تنتجه الأمم المتحدة من
قرارات �أو بيانات.
نحن نمر الآن بمرحلة رمادية تتحكم فيها
تحركها الدول من خارج �إطار
�سيا�سات ّ
المرجعية الدولية ...وهذا يعني ترجيح
الفو�ضى على اال�ستقرار ،والخروج من القانون
المدني �إلى الطبيعي الذي ت�سوده عادة
مرجعيات قطبية وتعدديات في الأمزجة
والأهواء .فالقانون في هذه المحطة لي�س
للقوة فقط ،بل للفو�ضى �أي�ض ًا .والم�شاهد التي
نراها يومي ًا في بورما والعراق و�سورية وليبيا
وفل�سطين وغيرها هي الدليل على غياب
مرجعية قاب�ضة ،ونمو قوى تبحث عن دور في
معادلة دولية ال تزال في طور �صوغ هوية
تحتاج �إلى فترة طويلة من الفو�ضى كي
ت�ستقر على عنوان وا�ضح المعالم.
في هذه الحال ت�صبح ال�سلطة ،ب�صفتها
التكثيف ال�سيا�سي لتناق�ضات الواقع ،هي
الطرف الأكثر ا�ستعداداً لالنهيار حين تبلغ
يرجح �أن تتوا�صل
الأزمة طور االنفجار .لذلك ّ
عمليات التفكك في الأقاليم التي تفتقر �إلى
�إمكانات التكيف مع التحوالت الدولية وما
تفرزه من انق�سامات قطبية بد�أت تنتقل من
مرحلة الأحادية �إلى التعددية .فالعالم الذي

يعاني الآن �إرها�صات التخبط ال�سيا�سي ب�سبب
�سرعة وتيرة المتغيرات في �أقل من ثالثة
عقود ،يحتاج �إلى فترة زمنية كي ي�ستقر على
�صورة �أخذت تت�شكل معالمها ،لكنها كما يبدو
�ستكون مغايرة عن تلك التي تبلورت هويتها
بعد تال�شي حقبة الثنائية والأحادية.
�ستكون المنطقة العربية ،ومحيطها
الأفرو ــ �آ�سيوي ،في طليعة الأقاليم التي
�ستتعر�ض لمزيد من االهتزاز كونها تقع في
و�سط منطقة التجاذب القطبي الذي بد�أ يت�شكل
على قاعدة تعددية االختيارات ال�سيا�سية.
يرجح �أن
وب�سبب غمو�ض ال�صورة البديلة ّ
ت�ستمر حال الفو�ضى االنتقالية �إلى �أن يتبلور
النموذج الدولي الذي لم يعد يتمتع بمرجعية
قانونية �سيا�سية مدنية.
ال �شك في �أن تعدد النماذج �أف�ضل من
الثنائية والأحادية ،لكنه في النهاية الأكثر
�صعوبة ،لأن ال�سلطات العربية المت�أزمة في
كياناتها و�أبنيتها �ستكون في طليعة الدول
القابلة للت�صدع واالنهيار .وما �شاهدناه
ون�شاهده من تفكك �سيا�سي ــ �أهلي على امتداد
الم�ساحات العربية من المحيط �إلى الخليج
لي�س �سوى بدايةّ � ،أما النهاية فلن تكون
وا�ضحة قبل �أن ترت�سم �صورة المثال
(النموذج) الذي خرج من القمقم ويحتاج �إلى
حا�ضنة دولية لم تعد موجودة كما كان الأمر
في مرحلة الحرب الباردة التي تجاوزها
الزمن منذ ثالثة عقود .فالتعددية الآن في
خطواتها التمهيدية (الت�أ�سي�سية) ،وهي في
يرجح �أن ت�أخذ مداها الزمني قبل
حال فو�ضى ّ
�أن ت�ستقر على ن�سق معقول يعك�س فعلي ًا تلك
ال�صورة المتبادلة بين واقع مت�أزم و�سلطة
تك ّثف ما تفرزه التناق�ضات من متغيرات
واقعية تتمظهر في كثير من المحطات

فوضى مرحلة التعددية القطبية

ب�أ�شكال عنفية ال �ضابط لها ب�سبب غياب
ال�سلطة العليا و�ضمور دور الأمم المتحدة
وقراراتها ،معطوفة على فراغ د�ستوري يعطل
�إمكانات المراقبة واحتماالت المحا�سبة.
المرجعية الدولية على الرغم من �سلبياتها
وانحيازاتها ،تبقى �أف�ضل من ا�ضمحالل
وظيفتها القانونية المدنية وما تنتجه من
متدن من
انق�سامات تدفع بالعالقات �إلى طور
ٍّ
االنحطاط ال�سيا�سي المرتكز على جزئيات هي
�أقرب �إلى حال ''التوح�ش'' الطبيعي في ر�ؤية
الإن�سان �إلى الآخر.

مداخل
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هناك مرحلة انتقالية تحتاج �إليها ،كما
يبدو ،الدول الكبرى كي تتمكن من ا�ستعادة
وظيفتها ،وذلك من �ضمن �شروط �أخذت تر�سم
�صورتها مجموعة قوى تتناف�س على �أخذ
المبادرة في ظل غياب القانون المدني
والمحكمة الدولية وعدم وجود �إطار �سيا�سي ــ
د�ستوري للمحا�سبة .وهذه المرحلة االنتقالية
ال يمكن تحديد فترتها الزمنية قبل �أن تتو�ضح
معالم الطريق وهويته الأيديولوجية
والجيو�سيا�سية من ال�صين �إلى �أوروبا.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

يصدر قريب ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

غزة:
التاريخ االجتماعي تحت االستعمار البريطاني
1948 - 1917
أباهر السقا
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

