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حتّي*

حتديات نظام عاملي متحول
ن�شهد اليوم تبلور نظام عالمي متعدد الأقطاب� ،شديد التعقيد في تركيبته من حيث ازدياد
عدد عنا�صر القوة ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وعلمي ًا ،و�صوغ توازنات القوى الدولية.
وقد يتقدم عن�صر قوة على �آخر في مجال معين ويتراجع في مجال �آخر ،فمث ًال لم تعد
القوة الع�سكرية هي المهيمنة� .إنه نظام ما بعد الحرب الباردة ،والذي �شرعت مالمحه
النهائية ت�ستقر ،بينما لم تتبلور بعد كلي ًا قواعد و�أنماط التفاعل في هذا النظام.

ثمة

عدة ق�ضايا تفر�ض نف�سها بقوة على
الأجندة العالمية ،وهي لي�ست من
نوع التهديد الع�سكري المبا�شر بال�ضرورة،
فهذه الأخيرة تنتمي �إلى الأم�س القريب
والبعيدّ � .أما ق�ضايا وتحديات اليوم فت�ستدعي
مقاربات مغايرة تقوم على تعاون جماعي
متعدد الأطراف� ,إذ �إنها تطال م�صالح الجميع
ولو في �أوقات متنوعة .ومن هذه الق�ضايا
ال�ضاغطة في الأو�ضاع الراهنة ،ق�ضية التغيير
المناخي وم�شاكل االحتبا�س الحراري ،والتي
جاءت اتفاقية باري�س في  ٢٠١٥/١٢/١٢ب�ش�أن
التغيير المناخي لتعطيها الأولوية التي
ت�ستحقها.
فالتغيير المناخي يبقى �أحد الأ�سباب
الرئي�سية لغياب الأمن الغذائي والزدياد المجاعة
والت�صحر ،وهي �أمور ت�ؤدي كلها �إلى �صراعات
�سيا�سية واقت�صادية ،و�أُخرى هوياتية ،في البلد
* كاتب ومحلل سياسي.

ذاته ب�سبب ق ّلة الموارد ،وتدفع نحو التغيير
الديموغرافي والهجرة الجماعية بما تحمله هذه
الم�صدرة
الأخيرة من انعكا�سات على الدول
ّ
للـهجرة وتلك الم�ستقبلة لها� ،إلى جانب ما تحدثه
هذه الهجرة غير ال�شرعية من توترات اقت�صادية
واجتماعية ذات تداعيات �سيا�سية تغذي التطرف
والفوبيا� ،أو الخوف من الآخر.
ويتمثل التحدي الثاني في انت�شار ظاهرة
الإرهاب ذات الم�سببات المتنوعة ،والتي احتلت
طبع ًا� ،أولوية االهتمامات الدولية على ال�صعيد
الأمني؛ فهي تغذي التطرف وتتغذى عليه،
وت�ستدعي مقاربة �شاملة ت�ضم العن�صرين الأمني
ال عن العنا�صر االقت�صادية
والع�سكري ،ف�ض ً
وال�سيا�سية واالجتماعية والتعليمية والثقافية.
لذلك ُيفتر�ض في ا�ستراتيجيا مواجهة الإرهاب
�أن تقوم على روح التعاون الدولي ال�شامل
والبعيد المدى.
ظاهرة �أُخرى تمثل تحدي ًا عالمي ًا هي انت�شار
عدد الدول الفا�شلة وتلك التي هي في طريقها �إلى

مداخل
الف�شل ،وذلك لأ�سباب �إثنية ودينية واقت�صادية
و�سيا�سية وغيرها ،عالوة على دول تعي�ش
توترات داخلية حادة مع احتمال التحول �إلى
حروب �أهلية جاذبة للتدخالت الخارجية .ونرى
ذلك ب�صورة خا�صة في م�سرح ا�ستراتيجي يمتد
من دول المنظومة ال�سوفياتية �سابق ًا� ،إلى القارة
الأفريقية ،و�صو ًال �إلى ال�شرق الأو�سط.
من �أهم التحديات الراهنة �أي�ض ًا ،دينامية
العالقة بين العولمة الجارفة والمت�سارعة
والدافعة نحو �أنماط متعددة من االندماج
العالمي و�إ�سقاط الحدود من جهة ،ومقاومتها
من جهة �أُخرى عبر انتعا�ش هويات �أ�صالنية
قومية ودينية و�إثنية وغيرها ،ت�شعر بخطر
تهمي�شها والتعدي على خ�صو�صياتها.
هذه الدينامية المولدة لتيارات راديكالية،
و�أحيان ًا عن�صرية ،مثلما نرى في بع�ض الدول
الأوروبيةُ ،تحدث ا�ضطرابات تهدد التنوع في
الن�سيج المجتمعي ،مثلما تهدد عالقات هذه
الدول مع جوارها �أو �أبعد من ذلك� :إنه �صدام
الفوبيات المبنية على الخوف من الآخر.
من تداعيات هذا الأمر ،كما �أ�شرنا ،انت�شار
التيارات ال�شعبوية التي تقيم جدران ًا �ضمن
الوطن الواحد ،وتحاول تقديم تف�سيرات عن�صرية
وغيبية وتب�سيطية لأزمات هيكلية اقت�صادية
ذات تداعيات �سيا�سية واجتماعية حادة.
�أحد �أبرز الأمثلة للظاهرة ال�شعبوية ،خطاب
''المر�شح'' دونالد ترامب ،والذي �أو�صله �إلى البيت
الأبي�ض قبل �أن يبد�أ بالتراجع عنه جزئي ًا ،عندما
�أ�صبح في الحكم في وا�شنطن ،و�صار عليه �أن
يتعامل مع معطيات الواقعية التي ُتفقد كل
خطاب �شعبوي وعوده وحلوله للق�ضايا
المطروحة.

اجلديد يف لعبة القوى
كيف تبدو لعبة القوى اليوم على ال�صعيد
العالمي في ظل هذه الم�ستجدات والمعطيات؟
في الواليات المتحدة التي لم تعد القوة
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العظمى ''الوحيدة'' كما ُو�صفت غداة انتهاء
الحرب الباردة ،و�إن كانت ال تزال القوة الأولى،
يجهد الرئي�س الأميركي الجديد ،في ظل مقاومة
ُتبديها ''الم�ؤ�س�سة الأميركية'' �إلى حد ما ،للخروج
عن ال�سياقات التقليدية الم�ستقرة لل�سيا�سة
الأميركية .فهو يرفع �شعار ''�أميركا �أو ًال'' ليعمل
على الخروج من جميع التفاهمات �أو االتفاقيات
القائمة� ،أو �إ�ضعاف هذه الأخيرة.
وهكذا بد�أ ترامب باالن�سحاب من اتفاقية
التغيير المناخي التي �أ�شرنا �إليها ،و�أثار �أزمة
تهدد بزيادة م�ستوى التوتر ب�شكل كبير في
ال�شرق الأو�سط عندما رف�ض �إعادة ت�أييد االتفاق
يقدم نموذج ًا �سلبي ًا
النووي مع �إيران ،وهو بذلك ّ
لكوريا ال�شمالية التي و�صلت درجة ال�صدام معها
�إلى م�ستوى خطر ،ولو �أن الجميع يدرك �أنه لن
ي�ؤدي �إلى حرب ب�سبب وجود العامل النووي،
وب�سبب دور ال�صين ال�شعبية التو�سطي الحتواء
الموقف.
فعو�ض ًا عن �أن يتم�سك الرئي�س الأميركي
باالتفاق النووي مع �إيران� ،أي ًا تكن الخالفات مع
هذه الأخيرة في مجاالت �أُخرى �أ�سا�سية في
ال�شرق الأو�سط ،ف�إنه �أراد �إ�سقاط مبد�أ التفاو�ض
في العالقات الدولية ،وبالتالي �ضرب �صورة
الم�س�ؤولية في احترام ما يتم االتفاق عليه بين
الدول.
هذا الالمنطق في التعامل مع �إيران ،دفع
كوريا ال�شمالية �إلى الت�صلب في موقفها ،علم ًا
ب�أن خطورة الموقف مع كوريا ال�شمالية تكمن
في �أنها تنتمي �إلى النادي النووي ،و�أن من
ال�ضروري تقييدها عبر اتفاقيات �أو تفاهمات،
ولي�س عبر المواجهة.
وفي �سياق منطق ''�أميركا �أو ًال'' ال�صدامي
والنازع نحو الأحادية في العالم ،يبتعد الرئي�س
الأميركي عن احترام تفاهمات �أو اتفاقيات
اقت�صادية دولية تخدم الم�صالح الأميركية مثلما
تخدم اال�ستقرار االقت�صادي .وخير مثال لذلك
خروجه من ال�شراكة العابرة للبا�سيفيك (Trans
 ،)Pacific Partnership/TPPوالذي يهدف �إلى

030

جملة الدراسات الفلسطينية 113

شتاء 2018

تحرير الواليات المتحدة من التزامات متعددة
الأطراف .وقد �أ�سفرت هذه الخطوة عن ترك الدول
الـ  ١١الم�ستمرة في التزام االتفاقية �أمام و�ضع
يمكن القول �إنه غير متوازن تجاه العالقات
االقت�صادية اال�ستراتيجية مع ال�صين ال�شعبية
التي �ستكون ،ومن دون �شك ،الم�ستفيد الأول من
تعزيز عالقاتها مع هذه المجموعة من الدول.
نموذج �آخر من هذه ال�سيا�سة الأميركية
االنقالبية يتمثل في عدم احترام ترامب جميع
االلتزامات والمرجعيات والأ�س�س القانونية وما
ا ُّتفق عليه دولي ًا �إزاء عملية ال�سالم العربية ــ
الإ�سرائيلية ،الأمر الذي يعيد الق�ضية الفل�سطينية
�إلى المربع الأول ،وي�ؤدي �إلى مزيد من التوترات
في ال�شرق الأو�سط .فترامب يريد �أن ي�ستعمل هذه
الورقة ل�صوغ عالقات قوة جديدة في المنطقة
من دون �أن ي�ساهم في حل �شرعي للق�ضية
الفل�سطينية ،ال بل يحاول من خالل تهمي�ش هذه
عما ُيفتر�ض �أن يكون م�سارها
الق�ضية حرفها ّ
الطبيعي التفاو�ضي �ضمن المرجعيات المتفق
عليها دولي ًا.

رو�سيا وال�صني و�أوروبا
بالن�سبة �إلى رو�سيا ،ف�إن هذه القوة الدولية
العائدة بقوة �إلى الم�سرح الدولي وجدت في
�سورية المجال الرئي�سي لتعزيز موقعها في
ال�شرق الأو�سط ،وبالتالي ا�ستعادة مكانتها
الجيوا�ستراتيجية على ال�صعيد العالمي عبر
تمو�ضع في الم�سرح ال�سوري ي�سمح لها ب�أن
تكون على عالقة ارتباط بجميع الأطراف
المت�صارعة والمتنازعة ب�ش�أن الملف ال�سوري
عامة .لكن هذا يجري و�سط عالقات توتر مع
الواليات المتحدة ،وهو توتر م�ضبوط يمتد من
منطقة النفوذ ال�سوفياتي القديم و�صو ًال �إلى
ال�شرق الأو�سط :من �أوكرانيا و�شبه جزيرة القرم
�إلى الم�شرق العربي.
ي�صعد
و�إذا كان من �ش�أن هذا التوتر �أن
ّ
�سيا�سة العقوبات الأميركية على رو�سيا ،ف�إن

مو�سكو ترى �أن �إم�ساكها ب�شكل �أ�سا�سي بالورقة
ال�سورية ،وهو الممر الذي ال بد من الولوج عبره
�إلى ت�سوية هذه الأزمة ذات االرتدادات
اال�ستراتيجية على ال�شرق الأو�سط ،وبالتالي على
العالم ،ي�ضمن لها ورقة قوية جداً في عالقاتها
مع القوى الكبرى الأُخرى.
� ّأما ال�صين ال�شعبية ،فيمكن القول �إن التركيز
على بناء قوتها االقت�صادية على ال�صعيد الدولي،
و�صل الآن �إلى لحظة توظيف هذه القوة
االقت�صادية لم�صلحة تعزيز مكانتها
اال�ستراتيجية دولي ًا ،فهي تملك عالقات
اقت�صادية متينة ب�أكثر من  ١٢٠دولة ،و ُتعتبر
القوة االقت�صادية الثانية في العالم ،وتتم�سك
بالعولمة االقت�صادية ،وتتحرك الآن لتترجم ذلك
على ال�صعيد اال�ستراتيجي ال�سيا�سي ،عبر �إعادة
�إحياء طريق الحرير تحت عنوان ''حزام واحد
وطريق واحد'' ،الأمر الذي يعزز انفتاحها
ومواقعها القوية على ال�صعيد العالمي .وقد
�أن�ش�أت ال�صين في هذا الإطار �أي�ض ًا م�صرف
التنمية الآ�سيوي لدعم هذه اال�ستراتيجيا
ال�سيا�سية العالمية ،بل المعولمة ب�شكل وا�ضح.
يبقى الحديث عن االتحاد الأوروبي الذي
يعي�ش عدة �أزمات هيكلية� ،سواء على م�ستوى
الم�ؤ�س�سات الأوروبية� ،أو دعوة كثيرين �إلى �إعادة
النظر في تركيبة بع�ض هذه الم�ؤ�س�سات بغية
�إ�صالحها وو�ضعها ب�شكل �أف�ضل تحت نظام
الم�ساءلة من طرف البرلمانات الوطنية .كما يبدو
�أن هناك م�شكالت اقت�صادية هيكلية في عدة
دول من االتحاد الأوروبي تف�ضي �إلى ظهور تيار
جديد يمكن و�صفه ب�أنه �إعادة �إحياء للعامل
''القومي'' في الدول الأوروبية� ،أو الدعوة �إلى �أطر
وطنية ال تنطوي بال�ضرورة على طالق �أو خروج
من االتحاد الأوروبي ،لأن هذا لي�س �أمراً
مطروح ًا ،بل �إلى �إعطاء �أولوية للإطار الوطني
لتنظيم االقت�صاد.
هذه الجدلية بين �إعادة الإحياء الوطني،
وخ�صو�ص ًا على ال�صعيد االقت�صادي ،وبين
االلتزامات وعالقات االعتماد المتبادل

حتديات نظام عاملي متحول

الم�ؤ�س�ساتية وغيرها على ال�صعيد الأوروبي،
ال
تخلق نوع ًا من التوتر الذي ربما يكون عام ً
الق ًا يدفع نحو �إعادة �صوغ العالقات بين دول
خ ّ
االتحاد الأوروبي ،ومع م�ؤ�س�سات االتحاد �أي�ض ًا.
ال �شك في �أن هناك �أي�ض ًا عمليات �إحياء
لتيارات �شعبوية وراديكالية ت�أتي بمثابة ردة
فعل على المخاوف النا�شئة� ،سواء �أكانت
مخاوف من الإرهاب وما �أُ�سميه �صدام الجهاالت
ولي�س �صدام الح�ضارات� ،أم مواجهة الفكر
الأ�صولي الديني وغير الديني ،فهذه تغذي
التيارات الراديكالية في �أوروبا ،والتيارات
ال�شعبوية التي تقيم جدران ًا نف�سية �ضمن البيت
الأوروبي ،و�أي�ض ًا كما نرى �أحيان ًا� ،ضمن البيوت
الوطنية الأوروبية.
تعي�ش �أوروبا اليوم �أزمة متعددة الأوجه،
ومترابطة الأطراف .وال�شيء الأ�سا�سي �أنه يجب
�أن يكون هناك دعوة م�ستندة �إلى اقتناعات
ب�ضرورة �إعادة ترتيب البيت الأوروبي ب�شكل
هيكلي عميق.
�إن ان�سحاب بريطانيا (البريك�سيت) يمثل
خ�صو�صية بريطانية ،ذلك ب�أن بريطانيا لم تكن
يوم ًا ،بم�شاعرها وقيمها� ،أوروبية ،و�إنما كانت
�أطل�سية ،في حين �أن تهديدات �أطراف �أُخرى
باالن�سحاب هي من باب التهديدات ال�شعبوية ،وال
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ت�ؤدي �إلى حالة ان�سحاب ،غير �أنها بمثابة جر�س
�إنذار لإعادة �صوغ العالقات �ضمن البيت
الأوروبي الواحد.
� ّأما الرئي�س الفرن�سي ،و�ضمن الدور التقليدي
الديغولي المتيراني لفرن�سا ،فيطرح من جديد
�إحياء القاطرة الفرن�سية ــ الألمانية ،والتي �أدت
دائم ًا دوراً �أ�سا�سي ًا في م�سيرة االتحاد الأوروبي،
وفي دفع تطوره ودوره �سواء على �صعيد البناء
الأوروبي� ،أو على ال�صعيد العالمي.
خال�صة الأمر� ،أن الو�ضع العالمي ي ّت�سم بكثير
من الرخاوة ،و�أننا نعي�ش �إ�شكالية ال�صدام بين
االندماج العالمي الذي تدفع اليه م�سارات
العولمة كلها ،وبين مقاومة المنحى المتوح�ش
لهذا االندماج الذي ي�ؤدي �إلى تفكك و�إقامة
جدران بين الدول ،و�أي�ض ًا �ضمن المجتمعات.
�إنها �إ�شكالية �شديدة التعقيد ،لكنها حاملة
الحتماالت حدوث تطورات �إيجابية نحو تناغم
بين تيارات العولمة من جهة ،واحترام
ُ
الخ�صو�صيات الوطنية وغيرها من جهة �أخرى،
�أو نحو �صدام ومزيد من التفكك والال�ستقرار في
العالم.
نحن اليوم على مفترق طرق ي�شهده تطور
النظام العالمي الجديد الآخذ في اال�ستقرار على
الرغم من التحديات المتنوعة والهائلة.
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