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االفتتاحية
العتبــارات عديــدة ،ربمــا لــم يكــن الســؤال عــن ضــرورة التجديــد فــي حقــل العالقــات الدوليــة ليســتوعب
مطروحــا فــي أى وقــت مضــى بنفــس األهميــة واإللحــاح التــي يبــدو عليهــا
قضايــا ومتغيــرات جديــدة
ً
ـدا ،لكنــه متجــدد ،بفعــل التطــورات التــي
فــي الوقــت الحالــي .صحيــح أن هــذا الســؤال قــد ال يكــون جديـ ً
تشــهدها الســاحة الدوليــة علــى مســتويات مختلفــة.
ورغــم اختــاف االجتهــادات التــي طرحــت فــي هــذا الصــدد حــول اإلجابــة على هــذا الســؤال ،بين اتجــاه يدعو
إلــى ضــرورة هــذا التجديــد ،وآخــر يــرى أهميــة التعامــل مــع ذلــك بحــذر ،وثالــث يعتبــر أن هنــاك اســتمرارية
فــي القضايــا الخاصــة بالصــراع والتعــاون دون نفــى أهميــة تطويرهــا بمــا يتوافــق مــع المعطيــات الجديــدة
التــي تفرضهــا التطــورات الطارئــة علــى الســاحة الدوليــة ،ورابــع يضفــي وجاهــة خاصــة علــى قضايــا مثــل
ً
اتفاقــا علــى أن مــا يحــدث اآلن مــن
األمــان اإلنســاني وقــوة المجتمعــات ،وليــس قــوة الدولــة ،فــإن هنــاك
ظواهــر جديــدة بــات يفــرض إشــكاليات منهاجيــة ال تبــدو هينــة أمــام المــدارس الكالســيكية فــي العالقات
الدوليــة ،وأهمهــا مــن دون شــك ،المدرســة الواقعيــة.
واضحــا أن الدولــة لــم تعــد الفاعــل الوحيــد علــى المســتوى الدولــي ،وأن النمــط الكالســيكي
فقــد بــات
ً
للصــراع وأداتــه األساســية متمثلــة فــي القــوة ،تراجــع لصالــح أنمــاط أخــرى وأدوات مختلفــة ،وأن هنــاك
فواعــل أخــرى تظهــر علــى الســاحة وبــات لهــا تأثيــر علــى اتجاهــات وأنمــاط العالقــات الدوليــة ،بدايــة مــن
ـاء بالظواهــر
الشــركات متعــددة الجنســيات مــرو ًرا بالمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة وحتــى األفــراد ،وانتهـ ً
الجديــدة علــى غــرار التغيــرات المناخيــة واألوبئــة.
هــذه الظواهــر الجديــدة بــدأت تنتــج تأثيــرات تفــوق مــا فرضتــه الصراعــات المســلحة التــي عاصرهــا العالــم
علــى مــدى قــرون طويلــة ،وكان آخــر تجلياتهــا االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان .كمــا أنهــا بــدأت
تتحــول إلــى محــور أساســي فــي إدارة التفاعــات بيــن األطــراف الرئيســية فــي النظــام الدولــي.
علــى ســبيل المثــال ،اكتســبت الخالفــات التــي مــا زالــت مســتمرة حــول مــا يســمى بـ”منشــأ كوفيــد،”19-
طابعــا سياس ـ ًيا بامتيــاز ،فــي ظــل تحولهــا إلــى محــور إلدارة التفاعــات بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة
ً
والصيــن ،وربمــا كان لهــا دور حتــى فــي األزمــة األخيــرة التــي تســبب فيهــا انســحاب اســتراليا مــن صفقــة
الغواصــات الفرنســية ،لصالــح صفقــة أمريكيــة بديلــة مــع تكويــن تحالــف “اوكــوس” بيــن اســتراليا والواليــات
المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا ،علــى نحــو ال يمكــن فصلــه عــن األزمــة التــي تصاعــدت حدتهــا بيــن اســتراليا
والصيــن حــول مطالبــة األولــى بالتحقيــق فــي أصــل فيــروس كوفيــد.19-
كمــا كان للتغيــرات المناخيــة ً
أيضــا تأثيــر واضــح علــى التفاعــات التــي جــرت علــى الســاحة الدوليــة .فقــد
كانــت تلــك الظاهــرة ســب ًبا فــي إقــدام دول عديــدة على تقديم مســاعدات لــدول أخــرى في إطفــاء الحرائق
التــي اندلعــت فيهــا ،علــى غــرار تلــك التــي تعرضــت لهــا اليونــان فــي أغســطس  .2021ورغــم أن ذلــك قــد ال
يعبــر عــن اتجــاه جديــد فــي العالقــات الدوليــة ،فــإن مــا هــو جديــد هــو أن تلــك الظاهــرة كانــت ســببًا فــي
وجهــت األولــى اتهامــات للثانيــة
تأجيــج التوتــر بيــن دول مثــل الجزائــر والمغــرب ،فــي الشــهر نفســه ،عندمــا ّ
بالتــورط فــي الحرائــق التــي اندلعــت فيهــا ،قبــل أن تتخــذ قــرا ًرا بقطــع العالقــات الدبلوماســية معهــا.
وفــي إطــار اهتمــام مركــز الدراســات السياســية واالســتراتيجية باألهــرام بالمســاهمة فــي النقــاش
حــول هــذه القضيــة ،يتضمــن هــذا الملــف اجتهــادات رئيســية أربعــة حــول مــدى إمكانيــة التجديــد فــي
حقــل العالقــات الدوليــة ،علــى ضــوء تزايــد تأثيــر متغيــرات مثــل األوبئــة ،والتغيــرات المناخيــة ،والــذكاء
االصطناعــي ،كتبهــا أربعــة مــن كبــار أســاتذة العلــوم السياســية علــى مســتوى الوطــن العربــي ،هــم
األســتاذ الدكتــور علــى الديــن هــال ،والدكتــور وحيــد عبــد المجيــد ،واألســتاذ الدكتــور بهجــت قرنــي،
والدكتــور جمــال عبــد الجــواد.

د .محمد عباس ناجى

نحــو توســيع مجــاالت البحــث فــى
حقــل العالقــات الدوليــة
د .وحيد عبد المجيد
مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

نحو توسيع مجاالت البحث فى حقل العالقات الدولية

إحدى سامت العلم أنه ال يكتمل .املعارف اإلنسانية
تجددة دو ًما .ال تثبت عىل حال ،وال تصل
بوجه عام ُم َ
إىل هناية ،وال تقف عند فكرة أو نظرية أو اكتشاف ،أو
حتى اخرتاق أ ًيا كانت أمهيته .وحتى اإليديولوجيات،
واألنساق الفكرية ا ُملغلقة ،التى يتصور من يتبنوهنا ىف
ومطلقة ال تلبث أن تُفتح ملراجعات
بداياهتا أهنا كاملة ُ
ويذف منها ،وقد تُصبح ُن ً
ُيضاف إليهاُ ،
سخا ُمتعددة
ُ
ومتلفة .املاركسية ،عىل سبيل املثال فقط ،غدت
ماركسيات متصارعة وليست خمتلف ًة فقطُ ،
وأسست بنا ًء
عليها ،أو ىف إطارها ،مدارس فكرية وبحثية متعددة.

العلم ،إذنُ ،متجدد بطبعه ،سواء كان اجتامع ًيا أو
طبيع ًيا .ومن هنا السؤال عن التجديد الذى حيتاجه
حقل العالقات الدولية ،ىف ضوء متغريات يشهدها
العامل ،وتؤثر بأشكال مبارشة أو غري مبارشة ىف أنامط
التفاعالت بني الدول وغريها من الفواعل ،وقد يكون
أثر بعضها ىف مستقبل الكوكب أقوى مما يتخيل كثريون.
وقد استبق أنطونيو جوترييش أعامل الدورة السادسة
والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة التى بدأت ىف
 21سبتمرب  ،2021بتحديد تصوره ملا يتعني عمله إلنقاذ
العامل من أخطار ُمدقة ،وحتقيق أوضاع أفضل (للشباب
واألجيال القادمة ىف املستقبل) .وكان أهم ما طرحه هو
تبنى سياسات واختاذ إجراءات جريئة ملواجهة ما َّ
سمها
األزمة الثالثية (تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجى
والتلوث الذى ُيدمر الكوكب) ،والتعامل بجدية مع
قضايا مثل (احلامية االجتامعية والتغطية الصحية الشاملة
ىف العامل ،والسكن والعمل الالئقني ،والتعليم للجميع،
ىف إطار اقتصاد عاملى أكثر إنصا ًفا واحتا ًدا).

وإذ يصعب تصور أن تلقى مطالب جوترييش ،أو
باألحرى أمنياته هذه ،آذا ًنا صاغية ىف دوائر صنع القرار
ىف الدول الكربى أقله ىف املدى املنظور ،ربام باستثناء إبداء
شئ من اجلدية ىف مواجهة التغري املناخى ،واختاذ إجراءات
جزئية أخرى لتقليل الغازات الدفيئة املسئولة عن ازدياد
حرارة األرض ،يصبح رضور ًيا أن ُيعنى حقل العالقات
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الدولية بالقضايا املهمة املتضمنة فيام طرحه السكرتري العام
لألمم املتحدة ،وغريها من القضايا التى مل تأخذ املساحة
واملكانة اجلديرتني هبا ضمن قضايا البحث فيه.

مل يغب كثري من هذه القضايا ،أو ُيمل متا ًما ،ىف حقل
العالقات الدولية خالل العقدين األخريين .ولكنها مل
حتظ بالعناية التى تستحقها ،وفق األمهية املتزايدة التى
تكتسبها ،وبقى بعضها عىل األقل هامش ًيا ىف ظل استمرار
التمركز حول قضايا سياسية واسرتاتيجية وعسكرية،
واهتامم فائق وزائد عن احلد أحيا ًنا بالتفاعالت املتعلقة
هبذه القضايا ،وانغامس ىف بحث مسألة النظام العاملى
والتطور الذى حيدث ىف هيكله ،وانشغال مستمر بتغري
توازن القوى فيه ،وبمن يصعد أو هيبط ،ومن يعتىل قمته،
اعتام ًدا عىل معايري ُمتلف عىل بعضها أو كثري منها ،كام أهنا
قد ال تكون ىف جمملها كافي ًة ىف ظل تطورات بل حتوالت
متسارعة من ثورة صناعية ثالثة إىل رابعة ،والوقوف عىل
أعتاب اخلامسة ،ولنالحظ مث ً
ال أن قوة املعرفة تغيب ىف
كثري من الدراسات املتعلقة بموازين القوى الدولية ،أو
ال تُعطى الوزن الذى يناسب ازدياد أمهيتها بمعدالت
أرسع ىف كثري من األحيان من عنارص القوة األخرى،
وأثرها الذى يتنامى ىف حتديد مستويات القوة الشاملة.
حيتاج حقل العالقات الدولية ،إذن ،إىل جتديد ىف قضايا
البحث الرئيسية فيه عرب توسيع نطاقها ،وإىل إعطاء
اهتامم أكرب لتطوير مناهج واقرتابات وأدوات جديدة
تساعد ىف توقع التطورات الكربى التى ُيفاجأ العامل هبا
من وقت إىل آخر.

أوالً :توسيع جماالت البحث
أصبح حقل العالقات الدولية ىف حاجة إىل تطوير جدول
أعامل جديد لتوسيع جماالت البحث فيه ،ليشمل قضايا
يزداد أثرها ىف العامل وتفاعالته عىل خمتلف املستويات.
فال خيفى عىل أحد مث ً
ال املدى الذى بلغه ،وسيبلغه ،خطر
واضحا ومتنام ًيا،
التغري املناخى .فقد صار هذا اخلطر
ً
ويعانى من ويالته أعداد كبرية من البرش تزداد كل عام ىف

هل بات التجديد في حقل العالقات الدولية ضرورة ؟

مناطق عدة .وإذ بدت السيول واألعاصري واحلرائق أكثر
حدة ىف العام  2021مقارن ًة بام قبلهُ ،يمع اخلرباء ىف هذا
املجال عىل أن اخلطر آخذ ىف ازدياد مستمر ،وبمعدالت
أرسع ،ما مل حيدث تغيري جوهرى ىف سياسات الطاقة ىف
خمتلف الدول ،وخاص ًة تلك املسئولة عن املستويات
األعىل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وال يدع جما ً
ال للشك ىف ذلك التقرير العلمى للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،الصادر ىف 9
أغسطس  ،2021والذى خلص املشاركون به إىل أن
(الوقت ينفذ برسعة ،ونقرتب بشكل حثيث من النقطة
التى يعنى بلوغها فوات األوان)(.)1
كام يعرف اجلميع كيف ترصفت الدول التى توجد هبا
الرشكات املنتجة للقاحات املضادة لفريوس كورونا،
واحتكار الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا والصني
القسم األعظم من اجلرعات املنتَجة ،والتفاوت الشديد
الذى حدث نتيجة هلذا االحتكار ىف معدالت التطعيم.
كام تابع كثريون األخطاء التى ارتكبتها منظمة الصحة
العاملية منذ بداية تفشى فريوس كوفيد 19 -حني تأخرت
ىف إعالن حالة طوارئ عاملية ،وتباطأت ىف إدراك أن العامل
يواجه جائحة .وليس هذا إال بعض ما ُيزيد أمهية القضايا
الصحية ىف العامل ،و ُيعمق ارتباطها بالتنافس-الرصاع
السياسى ،ومن ثم جيعل احلاجة شديد ًة إىل تطوير أفكار
جديدة أم ً
ال ىف جتنب أخطاء وخطايا سامهت ىف إطالة
أمد جائحة كوفيد ،19 -والبحث ىف املتطلبات الالزمة
لبناء ما يمكن تسميته نظا ًما صح ًيا عامل ًيا بشكل تدرجيى
عرب خطوات متوالية ىف مدى زمنى مالئم.

وال خيفى ً
أيضا أن املدى الذى بلغه تفاوت اإلمكانات
والقدرات بني الدول وىف داخلها ،وكشفت اجلائحة
أنه قاتل وليس ُم ِ
فق ًرا فقط ،حيتاج اهتام ًما أكاديم ًيا
وبح ًثا أكرب .فالتفاوت ،ىف صيغته الراهنة ،ال يعنى تركز
الثروات ىف جانب وازدياد الفقر ىف اجلانب املقابل فقط،
ً
تسليم فعل ًيا بأن األقدر واألقوى
بل يعنى ىف الوقت نفسه
يستطيع املحافظة عىل حياته ىف حالة اجلوائح واألوبئة،

ويتمكن من جتنب خسائرها االقتصادية واالجتامعية
أو تقليلها ،مقارن ًة باألقل قدرة واألضعف .كام تبني
أن معظم ضحايا األعاصري ،التى يؤدى تغري املناخ
إىل زيادة رشاستها ،هم من الفقراء وذوى الدخول
املحدودة ،الذين يعيشون ىف منازل ال تتوفر هبا معايري
السالمة الالزمة للحد من اخلسائر ،وخاص ًة ىف األرواح،
عندما يشتد غضب الطبيعة بفعل الرتاكامت الناجتة
عن ممارسات األكثر ثرا ًء ونفو ًذا ىف العامل .وإىل جانب
الظلم البالغ الذى ينطوى عليه هذا التفاوت ،فهو ُينذر
باضطرابات تؤثر بالرضورة ىف حالة العامل ومستقبله(.)2

وتقع القضايا املتعلقة بالتفاوت االجتامعى ىف مساحة
مشرتكة بني علوم عدة أمهها االجتامع واالقتصاد،
ولكن شقها املتعلق بالتفاوت بني الدول يوجد ىف
األساس ضمن مساحة حقل العالقات الدولية .وهذا
ال عن أخطار-أزمات قلي ً
فض ً
ال ما ُيلتفت إليها برغم
أمهيتها املتزايدة عىل املستوى الدوىل ،مثل فقدان التنوع
البيولوجى ،وكذلك التلوث املتزايد الذى جيوز مجعه مع
التغري املناخى ىف أجندة بحثية واحدة.

وإذ ترتبط هذه القضايا ،التى تفرض توسيع جماالت
البحث ،بتغريات ذات طابع كارثى ىف األغلب األعم،
يصح وضع السؤال عن العالقة بينها عىل جدول أعامل
حقل العالقات الدولية ،سع ًيا إىل فهم أعمق حلالة
العامل الح ًقا ومستقب ً
ال .فكيف نفرس ،عىل سبيل املثال،
تزامن كوارث بيئية ناجتة عن التغري املناخى وحامل ًة ىف
أخطارا متزايد ًة ومتسارع ًة مع رشاسة جائحة
طياهتا
ً
ٍ
برسعة أكرب ىف ظل التقدم
متصورا احتواء عواقبها
كان
ً
ً
العلمى املهول ،فضال عن توسع التفاوت االجتامعى
ىف العامل بمعدالت أرسع وأكرب من حماوالت دولية
للحد من عواقبه مثل املبادرات املتعلقة بمكافحة
الفقر واجلوع ،وهل هذا التزامن جمرد ُصدفة ،أم نتيجة
تراكامت مرتتبة عىل أنامط التعامل الدوىل مع أخطار مل
تكن خافي ًة ،وهل يعنى عجز أى من القوى الكربى عن
تقديم رؤية شاملة تتجاوز املصالح الضيقة ملواجهتها أن
العامل يصطدم بالسقف؟
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ومن األسئلة التى جيدر إدراجها ىف هذا السياق ً
أيضا
السؤال عن مغزى تأخر حقل العالقات الدولية ىف
االهتامم بقضايا تغري املناخ وما يتعلق به ،واالكتفاء
بحصها ىف نطاق ضيق ،برغم تواىل قراءات علمية
َ َ
دولية حذرت من كوارث مرتتبة عىل ازدياد انبعاثات
الغازات الدفيئة ،منذ (نداء ريو)  1992الذى وقعه أكثر
من  1700عامل ىف ختصصات عدة مرتبطة باملوضوع،
وكان بينهم نحو مائة حائز جائزة نوبل كل ىف جماله؟
وكيف يمكن تعويض هذا التأخر بعد أن صار ما كان
واقعا مؤملًا ىف مطلع العقد الثالث ىف
حتذيرا عام ً 1992
ً
القرن احلادى والعرشين ،وثبت أن كل ما جاء ىف (نداء
صحيحا ،وأن التشكيك ىف سالمته علم ًيا كان
ريو) كان
ً
مدفوعا بمصالح دولية كربى عرب تواطؤ بني حكومات
ً
ورشكات عمالقة وبعض العلامء التابعني هلذه أو تلك،
وأال تُعد التفاعالت العاملية التى حدثت ىف هذا املجال
العمق؟
جديرة بدراسة ىف ُ
وليست هذه إال بعض القضايا ا ُمللحة التى يتعني أن تُتاح هلا
مساح ًة أكرب ىف حقل العالقات الدولية .ومن شأن إعطائها
اهتام ًما أوفر أن جيعل هذا احلقل أكثر شمو ً
ال وثرا ًءُ ،
ويرره
من مركزية القضايا املتعلقة بالنظام السياسى العاملى ،ومن
قبله ،وىف ثناياه ً
أيضا ،موضوع توازن القوى.

فقد اعتمد البحث ىف العالقات الدولية ىف الفرتة التالية
لظهوره كحقل معرىف قائم بذاته( )3ىف وقت ما بني
احلربني العامليتني الكربيني ،عىل تراكم الدراسات ىف
تاريخ هذه العالقات .وكان علم التاريخ معن ًيا عىل سبيل
احلرص لفرتة طويلة بالدول ،وقبلها اإلمرباطوريات،
األمر الذى جعل الرصاعات واحلروب والتحالفات
بينها نقطة االرتكاز ىف دراسة تاريخ العالقات الدولية.
وقد تكاثرت دراسات تاريخ العالقات الدولية منذ
هناية القرن التاسع عرش ،مع تسارع معدالت التنافس
االستعامرى ،ومتدده ىف سائر أنحاء العامل ،ودخول دول
غري أوروبية ساحة العالقات الدولية ،مثل اليابان التى
غري انتصارها عىل الصني ىف حرهبام األوىل - 1894
 ،1895وعىل روسيا ىف حرب  ،1905 - 1904التوازن
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ىف منطقة الرشق األقىص واملحيط اهلادى ،ومن ثم عىل
املستوى الدوىل ،فض ً
ال عن رشوع الواليات املتحدة
العزلة ،وإن برتدد ىف
األمريكية ىف اخلروج من سياسة ُ
البداية ،واإلطالل عىل العامل انطال ًقا من ُميطها املبارش ىف
البحر الكاريبى وأمريكا الوسطى واجلنوبية .وهلذا ،كان
طبيع ًيا أن يكون مفهوم توازن القوى والقضايا املتعلقة به
حمور االرتكاز ىف بدايات حقل العالقات الدولية .وليس
مفهوم النظام العاملى ،الذى صار بؤرة االهتامم ىف هذا
احلقل بعد ذلك ،إال امتدا ًدا ملفهوم توازن القوى.

وبقى هذا هو املوضوع املركزى برغم االزدياد النسبى ىف
االهتامم بقضايا اقتصادية وثقافية وبيئية .وفض ً
ال عن أن
هذه القضايا مل حتصل عىل املساحة التى تناسب أمهيتها
التى تعاظمت برسعة ،فقد ُأحلقت ىف كثري من األحيان
بالبحث ىف أوزان الدول الكربى ومواقعها ىف هيكل
ً
وهبوطا ،أكثر مما ُبحثت من زاوية
النظام العاملى صعو ًدا
موقعها ىف التفاعالت الدولية وأثرها ىف أوضاع العامل
رصاعا أو تعاو ًنا.
وشعوبه ،وسياسات تلك الدول جتاهها
ً

ثانيا :نحو اهتامم أكرب بتوقع التحوالت ا ُملهمة ىف العالقات
ً
الدولية
ال يرتبط التوقع ،بالرضورة أو بشكل حتمى ،بالدراسات
املستقبلية ا ُملختلف حتى اآلن عىل جدارهتا بأن تكون
ال معرف ًيا جديدً ا ،فض ً
علم ،أو حق ً
ً
ال عن عدم وجود
اتفاق عىل مدى التقدم الذى حققته ،وتباين ىف تقييم
مستوى األعامل التى تُنرش بوصفها أبحا ًثا مستقبلية ،كام
عىل فائدهتا أو جدواها.

وهلذا فام يعنينا ،هنا ،مسألة التوقع باملعنى املتضمن ىف
كلمة  .Predictionفالسعى إىل التوقع ىف العلوم،
كام ىف أنشطة إنسانية خمتلفة ،سابق عىل الدراسات
املستقبلية .وقد ازداد االهتامم ىف الفرتة األخرية بمحاولة
توقع تطورات قادمة ،سواء ىف العالقات الدولية أو ىف
غريها .غري أنه يبقى أقل مما ُيناسب حالة عدم اليقني
السائدة اآلن ىف العامل .وهلذا ربام يكون رضور ًيا العمل

هل بات التجديد في حقل العالقات الدولية ضرورة ؟

لتطوير طرق تفكري وأدوات منهجية تزيد القدرة عىل
التوقع بمستويات أعىل من الدقة ،عىل األقل فيام يتعلق
بالتحوالت املهمة التى مازال كثري منها ُيفاجئ اجلميع.
ولن تكون النهاية التى آلت إليها حرب الواليات املتحدة
األمريكية وحلفائها ىف أفغانستان آخر التحوالت التى
مل ُيتوقع أن حتدث بالطريقة التى تابعها العامل ىف يوليو
وأغسطس .2021
و ُيثري هذا سؤا ً
ال يتعني التعامل معه بجدية عن مدى
التقدم الذى حدث ىف القدرة عىل التوقع ىف حقل
العالقات الدولية منذ اإلخفاق الكبري ىف توقع هناية
احلرب الباردة ىف آخر ثامنينات القرن املاىض ،والطريقة
التى انتهت هبا.

حدث ذلك اإلخفاق برغم االهتامم املهول الذى حظيت
به قضية احلرب الباردة ىف حقل العالقات الدولية.
مل حتتل أية قضية مساح ًة مماثل ًة ،أو قريب ًة من تلك التى
شغلتها احلرب الباردة ،ومعها القطبية الثنائية ،سواء
ُمرتبطتني أو ُمتصلتني أو ك ً
ال منهام عىل حدة .جمرد حرص
عدد البحوث والدراسات املنشورة عنها يتطلب جهدً ا
ريا ،فض ً
ال عن تقارير وإسهامات أخرى استُخدمت
كب ً
ألغراض متعلقة بصنع السياسات ىف دول املعسكرين
اللذين تصارعا ىف مرحلة احلرب الباردة.
ومع ذلك مل ُيتوقع انتهاء احلرب الباردة ىف الوقت الذى
ُأسدل فيه الستار عليها .كام مل يتوقع أحد أن تنتهى
بتفكك االحتاد السوفيتى السابق ،وانتقال الدول التى
كانت ىف معسكره ،إضافة إىل بعض مجهورياته التى
استقلت ،إىل ما كان هو املعسكر املضاد هلا ،وتسابق هذه
الدول لاللتحاق باالحتاد األوروبى واحللف األطلسى.
وربام ال خيلو من مغزى أن أول نقد هلذا اإلخفاق قام به
أستاذ ىف التاريخ ،وليس ىف العالقات الدولية ،وهو جون
جاديس ىف كتاب ُمهم صدر عام  )4(،1992حني كانت
املفاجأة ىف أوجها .واملالحظ أن جاديس بدوره مل يتوقع
ال هناية احلرب الباردة ،وال الطريقة التى انتهت هبا ،ىف
()5
عمل سابق أصدره قبل تلك النهاية بسنوات قليلة.

غري أنه مل يكن مطلو ًبا منه أن يتوقع ،وهو املعنى أكاديم ًيا
باملاىض أكثر من املستقبل ،كونه أستاذ تاريخ ،ال عالقات
دولية .ومن املشكوك فيه أن يكون ذلك اإلخفاق
ىف توقع التحول األكرب واألكثر أمهية ىف العالقات
الدولية ىف النصف الثانى من القرن العرشين قد شكل
نقطة حتول باملعنى الدقيق باجتاه تطوير وسائل توقع
التطورات الكربى ،التى يمكن تعريفها إجرائ ًيا بأهنا
أحداث يتجاوز أثرها والنتائج املرتتبة عليها الدولة التى
تقع فيها وحميطها املبارش ،وتؤثر بدرجات خمتلفة ىف مسار
العالقات الدولية.

فقد ُنرشت دراسات كثرية عن هناية احلرب الباردة منذ
تسعينات القرن املاىض ،وتطرق بعضها إىل رضورة
جتنب تكرار اإلخفاق ىف توقعها .غري أن الشغف بمعرفة
كيف انتهت ،وحتليل آثار انتهائها عىل النظام العاملى،
واالنشغال بقضايا القطب الواحد وتعدد األقطاب وما
يتعلق هبا ،طغى عىل االهتامم باستخالص دروس ُمفيدة
من اإلخفاق ىف توقع هناية احلرب الباردة .واليوم بات
حقل العالقات الدولية ىف حاجة أكرب إىل تطوير طرق
تفكري وأدوات منهجية تُساعد ىف التوقع ،ىف ظل التقدم
الرسيع ىف ابتكارات الثورة الرقمية ،وآثاره التى بدأ
منتظرا.
أكثرها
ً
بعضها ىف الظهور ،ومازال ُ

وليست اهلجامت السيربانية التى ازدادت منذ آخر العقد
املاىض ،ووسائل التجسس اإللكرتونى ،والرصاع
البادئ بني حكومات دول عدة ورشكات اإلنرتنت
العمالقة ،إال بداي ًة صغري ًة لتحوالت كبرية ىف العالقات
الدولية ،أو قل إنه اجلزء الظاهر الصغري ىف جبل جليد
تباعا مع دخول عرص
كبري ستظهر األجزاء األخرى فيه ً
الثورة اخلامسة ،التى يقع الذكاء االصطناعى والبيانات
الضخمة ،ىف موقع القلب منها ،عىل نحو س ُيحدث
ريا غري مسبوق ىف أنامط احلياة اإلنسانية والعالقات
تغي ً
بني البرش ،كام بني الدول وغريها من الفاعلني من غري
الدول .فهل يبقى حقل العالقات الدولية بانتظار
تطورات وحتوالت ستحدث ،أم يتمكن من تقديم
إسهامات بشأن ما يمكن أن حيدث؟
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هوامش:
1 -1شارك فى إعداد هذا التقرير  234عالمًا فى مختلف التخصصات المتعلقة بموضوع التغير المناخى ،ومن مختلف أنحاء العالم.
2 -2ليس ثمة دليل على أن حالة التفاوت االجتماعى فى العالم تزداد خطرً ا بمعدالت سريعة من أن الكتاب األكثر أهمية فى هذا المجال بات
فى حاجة إلى تحديث فى ضوء هذا التسارع برغم أنه لم يمض على إصداره بالفرنسية ثمان سنوات ،وعلى ترجمته إلى اإلنجليزية
سبعة أعوام:
Thomas Piketty, Capital in the Twenty First Century, Translated to English by Arthur Goldhanma, (Cambridge:
)Harvard University Press, 2014.

ً
ارتباطا أو
3 -3ينصب اهتمامنا ،هنا ،على توسع مجاالت البحث فى حقل العالقات الدولية ،بعي ًدا عن الجدل حول عالقته بالعلوم السياسية
ً
انفصاال ،أو ما يتعلق بالهوية المعرفية لهذا الحقل.
4-	John Lewis Gaddis, The United States and the End of the Cold War (New York: Oxford University
Press, 1992).
5-	John Lewis Gaddis, Strategies of Containment – A Critical Apprisal of Postwar American National
Security Policy (New York: Oxford University Press, 1982).
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قضايا جديدة في العالقات الدولية

د .علي الدين هالل
أستاذ العلوم السياسية  -جامعة القاهرة.

قضايا جديدة في العالقات الدولية

عندما بدأت النظر يف هذا املوضوع واجهني سؤال منهجي ،وهو :ما املقصود بالقضايا اجلديدة ،وما معيار اجلدة
فيها؟ فهل يقصد باجلديد موضوعات مل يكن حلقل العالقات الدولية سابق عهد هبا؟ ،أم أن املقصود هو ظهور
أشكال وأنامط جديدة لقضايا كانت معروفة من قبل وتغريت أمهيتها وأولويتها يف ظل ظروف دولية متغرية؟
ووجدت أن أحد احللول للتعامل مع هذه األسئلة هو استعراض االجتهادات التي وردت يف بعض الكتب لقضايا
العالقات الدولية يف نقاط زمنية خمتلفة ،واخرتت ثالثة كتب يف هذا املجال:

الكتاب األول ألفه د .إسامعيل صربي مقلد أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط وصدرت طبعته الرابعة عام
 ،2004والذي أشار فيه إىل قضايا القوة والرصاع ،واملؤثرات االقتصادية ،واألمم املتحدة ،وحقوق اإلنسان ،ومنع
االنتشار النووي ،واملشكالت البيئية ،واإلرهاب الدويل ،واملعلوماتية وثورة االتصاالت (.)1
والكتاب الثاين ألفه د .مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة وصدر عام  ،2015والذي حدد
فيه قضايا العالقات الدولية بأهنا :العوملة واألمن ،وأسلحة الدمار الشامل ،واإلرهاب الدويل ،وحقوق اإلنسان
والتحول الديمقراطي ،واألمن غري التقليدي ،واألمن البيئي ،وأمن الطاقة ،وأزمة الغذاء العاملية ،واهلجرة الدولية
غري الرشعية ،واجلريمة املنظمة العابرة للحدود(.)2

والكتاب الثالث املرتجم عن اللغة الفرنسية ،هو الكتاب السنوي لعام  2017يف سلسلة «أوضاع العامل» ويشمل
جمموعة من األبحاث تم إعدادها حتت إرشاف األستاذين برتران بادي ودومينيك فيدال ،والذي أشارت بحوثه إىل
قضايا :من حيكم العامل ،واملؤامرة يف العالقات الدولية ،واألديان وقيادة مسرية العامل ،واالقتصاد واحلوكمة العاملية،
والسلطة يف عرص العوملة ،واإلكراه ودور شبكات النفوذ ،وسيطرة الرجال عىل ترصيف أمور العامل ،والتعددية
األوليجاركية ،والطاقة كمصدر للقوة واجلربوت ،وآفاق النمو األخرض ،والتحكم يف طرق النقل الدولية والبنية
التحتية ،والديون اخلارجية وسلطة النقد يف االقتصاد العاملي ،وتأثري الرشكات متعددة اجلنسية عىل ممارسة السلطة
والسيطرة عىل وسائل اإلعالم ،والتأهيل االجتامعي للنخب العاملية ،ودور املافيا واجلريمة املنظمة(.)3
ومن هذا العرض املوجز ،يتضح اختالف تقديرات الباحثني حول أولويات القضايا ،كام يتضح استمرار ظهور بعض
املوضوعات عىل مدى ما يقارب عقدين من الزمان مثل اإلرهاب الدويل والبيئة.

ويف هذا السياق ،فإنني استخدم تعبري «القضايا اجلديدة» بحذر لإلشارة إىل اعتالء بعض القضايا قمة االهتاممات يف
السياسات اخلارجية للدول ويف أجندة أعامل املنظامت الدولية ومراكز البحوث ،بغض النظر عام إذا كانت ُمستحدثة
متا ًما أم أهنا إعادة طرح لقضايا معروفة بأشكال جديدة.
وسوف ُأقسم مناقشة هذا املوضوع إىل جزأين ،يتناول أوهلام تشخيص السياق الراهن للعالقات الدولية يف بداية
العقد الثاين من القرن احلادي والعرشين ،ويركز ثانيهام عىل أهم القضايا املرتبطة بذلك.

 -1د .إسماعيل صبري مقلد ،العالقات السياسية الدولية النظرية والواقع (أسيوط :كلية التجارة بجامعة أسيوط)2004 ،
 -2د.مصطفى علوي ،قضايا دولية معاصرة (القاهرة :الزعيم للخدمات المكتبية والنشر)2015 ،
 -3برتران بادي ودومينيك فيدال(اشراف) ،من يحكم العالم؟ أوضاع العالم  ،2017ترجمة نصير مروة (بيروت :مؤسسة الفكر العربي،
)2016
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ً
أول :تشخيص السياق الراهن للعالقات الدولية
قدرا من اجلدل والنقاش وهى:
يمكن فهم هذا السياق يف إطار ثالثة تطورات يثري كل منها ً

 - 1أن النظام الدويل يمر بمرحلة تغري وانتقال ،وهذا القول ليس فيه جديد فقد تكرر يف الثالثني عا ًما املاضية منذ
أن أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش يف أعقاب حرب حترير الكويت وتفكك االحتاد السوفيتي عن مولد نظام
دويل جديد.
ُيادل أنصار هذا الرأى بأن التغري حيدُ ث حتت تأثري عدة عوامل هى:

·انتشار مصادر القوة والنفوذ بني الدول الكربى وانتقاهلا بشكل متسارع من الغرب إىل الرشق.

·الصعود التارخيي احلثيث لدولة الصني ،وحتوهلا التدرجيي من جمرد قوة اقتصادية إىل فاعل دويل يطرح مفهو ًما
مغايرا للعوملة وينفذها يف مرشوعه «احلزام والطريق» ،ويدعمه قيام جمموعات دولية جديدة مثل الربيكس
ً
وجمموعة شنغهاي لألمن.
·عودة السياسة اخلارجية الروسية النشطة حتت قيادة الرئيس فيالديمري بوتني وسعيها الستعادة مكانتها يف مناطق
نفوذها السابقة ،ويف مناطق جديدة بنا ًء عىل أسس برامجاتية بحتة ،مستخدمة قوهتا العسكرية لتحقيق أهدافها إذا
تطلبت الرضورة ذلك .هذا يف الوقت الذي تنتقد فيه موسكو رصاحة أوضاع النظام الدويل وتدعو إىل إحداث
تغريات يكون من شأهنا إدخال الديمقراطية والعدالة يف العالقات الدولية.
·التحوالت التكنولوجية ُ
الكربى وآثارها عىل العالقات الدولية وهو ما سوف أتناوله الح ًقا.

تبلورت هذه التطورات عىل مدى سنوات ،ثم دعمها االضطراب يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب  ،2020-2017واألرضار التي أحدثها يف بناء التحالف الغريب واملتمثل يف حلف
األطلنطي واالحتاد األورويب ،مما أوجد حالة من عدم الثقة بني احللفاء.
ويف الفرتة التي تلت عهد ترامب ،ترافقت عدة أزمات كان من شأهنا التأثري عىل دور الواليات املتحدة األمريكية
العاملي وهى :أزمة انقسام سيايس واجتامعي حاد متثل قيدً ا عىل حركتها اخلارجية ،وأزمة التعامل مع التحديات
الدولية ملكانة الواليات املتحدة األمريكية وقيادهتا للعامل واستمرار أزمة عالقاهتا مع ُحلفائها األوروبيني.

فمع أن الرئيس جو بايدن انتقد سياسة سلفه وأكد عىل أولوية العالقات مع أوروبا ،لكنه رسعان ما وقع يف هوة «األحادية»
و«النفرادية» يف اختاذ القرار دون التشاور الكايف مع احللفاء األوروبيني .كام ظهر يف قرار االنسحاب األمريكي من
أفغانستان يف أغسطس  ،2021واإلعالن عن حتالف أمني مع بريطانيا واسرتاليا وصفقة بيع غواصات تدار بالطاقة
النووية مع اسرتاليا يف سبتمرب  ،2021مما أثار معركة دبلوماسية حامية الوطيس بني فرنسا وتلك الدول الثالث.

 - 2اختلفت تقديرات املعلقني والباحثني حول مآل العوملة ما بني احلديث عن تراجعها وأفول أفكارها من ناحية
وصمود واستمرار ممارساهتا وأفكارها من ناحية ثانية .كان أهم مظهر ُمبكر لرتاجع العوملة هو جممل السياسات
احلامئية واالنعزالية التي اتبعها الرئيس ترامب ،ورفعه شعار «أمريكا أو ً
ال» ،وقراره املنفرد بانسحاهبا من عدد من
االتفاقات الدولية ،واستعداده الختاذ إجراءات احلرب التجارية جتاه املخالفني له يف الرأى من اخلصوم واحللفاء عىل
حد سواء.
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دعم من هذا االجتاه عىل ُمستوى العامل األخطار اجلسيمة عىل الصحة العامة التي ترتبت عىل انتشار جائحة مرض
ّ
كورونا ،مما دعا خمتلف الدول إىل تبني إجراءات إغالق احلدود وتقييد دخول األجانب إليها ،واستخدام مواردها
للحفاظ عىل صحة مواطنيها فقط دون أى اعتبار آخر .واستمر هذا التوجه «األناين» يف ختزين الدول املتقدمة
للقاحات املضادة للمرض حتى بعد أن نجحت يف تطعيم أكثر من  % 60من مواطنيها ،وعدم مساعدة الدول الفقرية
التي مل تتجاوز نسبة التلقيح فيها  2أو .% 3
كل هذا صحيح ولكنه ُيمثل جان ًبا واحدً ا مما حدث ،أما اجلانب اآلخر فهو أن اجلائحة أكدت حقيقة أننا نعيش يف عامل
واحد ويدل عىل ذلك أن املرض امتد ليشمل مجيع دول العامل تقري ًبا ،كام ثبت أن القضاء عليه يتطلب التعاون الدويل
ً
منترشا يف بقاع أخرى من املعمورة.
وأن أى دولة متقدمة لن تكون يف مأمن عىل مواطنيها ما دام املرض
إذا أردنا أن نعرف ماذا حدث للعوملة ،فعلينا أن نميز بني عامل األفكار وعامل الواقع ،فبغض النظر عن االجتهادات
النظرية والفكرية فالواقع أن تشابكات املصالح االقتصادية والتجارية بني الدول الكربى قد وصلت إىل نقطة ال
يمكن الرتاجع عنها ،ومعنى هذا أن العوملة كواقع معاش أصبحت جز ًءا من حياتنا ومن تفاعالت العالقات الدولية
الراهنة.
ولكن من األرجح أن أفكار غالة العوملة التي ال ترى فيها إال كل خري وترفض أى إجراء تقوم به دولة يكون من شأنه
تقليل التفاعالت مع الدول األخرى قد أصيبت برضبة موجعة وذلك يف ضوء اإلجراءات التقييدية واحلامئية التي تم
اتباعها يف ظروف اجلائحة .لذلك ،فمن األرجح أن الدول سوف تسعى للمزاوجة بني االستفادة من مزايا العوملة من
ناحية واحلفاظ عىل مصاحلها الوطنية من ناحية ُأخرى.

 - 3تعترب الثورة الصناعية الرابعة -ويف قلبها تقنيات الذكاء االصطناعي -هى القوة الدافعة حلركة الدول واملجتمعات
يف املجاالت االقتصادية والصناعية والتعليمية والصحية وغريها ،ثم امتد تأثريها ليشمل عملية اختاذ القرار الداخيل
واخلارجي .وتقوم الدول الكربى ببذل جهود مستميتة يف السباق عىل استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات
الكبرية يف دراسة العالقات الدولية ومواقف الدول األخرى لالستفادة منها يف حتديد القرار املناسب .ويقوم اخلرباء
يف الواليات املتحدة األمريكية والصني عىل تطوير نظم تستطيع التعامل مع األفكار واالقرتاحات بشأن موقف
دويل ما وعرض ردود الفعل والنتائج املتوقعة عىل تبني كل بديل ،واقرتاح بدائل أخرى للقرارات والسياسات .كام
يكون باستطاعتها استرشاف التطورات املستقبلية والتنبؤ املبكر باملخاطر .وهكذا ،فإن التنافس يف موضوعات الذكاء
االصطناعي أصبح أحد املجاالت الرئيسية للرصاع بني الدول الكربى.
أدرك رؤساء هذه الدول أمهية الدور الذي يقوم به الذكاء االصطناعي يف رسم السياسات اخلارجية .ففي الصني ،دعا
الرئيس يش جني بينج إىل استخدام تلك التقنيات يف جمال الدبلوماسية واملفاوضات باالستناد إىل احلجم اهلائل من
البيانات املتوفرة لدى الصني حول مئات اآلالف وربام ماليني األحداث واألقوال والتي تشمل مقاالت الصحف
والنرشات والربامج احلوارية يف التليفزيون ،واملناقشات العابرة بني الدبلوماسيني يف احلفالت واملآدب والصور التي
التقطتها األقامر الصناعية للتحركات التي جتري عىل األرض .ويف روسيا ،قال الرئيس بوتني أن «من سيقود الذكاء
االصطناعي سيحكم العامل» .وقال الرئيس األمريكي بايدن أن «أمريكا سوف تكون مستعدة خلوض حرب حقيقية
وليست افرتاضية إذا استمرت اهلجامت السيربانية ضدها».
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ومن التطورات املهمة يف تقنيات الذكاء االصطناعي ،تطوير األسلحة ذاتية احلركة التي تعتمد عىل النظم اللوجستية
املستقلة بدعم اجليل اخلامس من اإلنرتنت واحلوسبة العمالقة ،ومن أمثلتها أن تكون الطائرات التي تراقب احلدود
بني الدول مدارة ذات ًيا وتتخذ قرارها املستقل يف حالة حدوث اخرتاق هلذه احلدود دون احلاجة إىل قرار برشي ،بل إنه
من املتصور أن تكون حروب املستقبل مدارة من خالل نظم الذكاء االصطناعي .ومن املخاطر املحتملة يف هذا املجال
وصول هذه األسلحة إىل املنظامت اإلرهابية.
ومن املؤكد أن هذه التطورات تفرض إعادة التفكري يف موضوع «انتشار هذا النوع من األسلحة» بشكل جديد
مغاير لألفكار التقليدية عن انتشار األسلحة النووية ،كام أهنا تدعو للبحث يف موضوع «األمن السيرباين» أو «األمن
اإللكرتوين» ،والتعامل مع حتديات جديدة مثل عسكرة الفضاء اخلارجي والقطب الشاميل .ومن املؤكد ً
أيضا أن
توازن القوى بني الدول الكربى يف العامل سوف يتأثر بامتالكها تلك النظم الذكية املتطورة.
ً
ً
مبارشا بحجم البيانات املتاحة والقدرة عىل فرزها وحتليلها
ارتباطا
ففي العامل اليوم يرتبط التنافس عىل القوة
واستخالص االجتاهات أو النتائج منها يف أرسع وقت ممكن وهو ما توفره تقنيات الذكاء االصطناعي دون غريها.
ولذلك ،فإن التنافس عىل البيانات أصبح ساحة رئيسية للهجامت االفرتاضية بني نظم الذكاء االصطناعي يف الدول
والتي تسعى كل منها إىل تعطيل مثيالهتا يف الدول األخرى ،والتشويش عىل مراكز القيادة ،والتحكم فيها وخداعها
ببيانات زائفة وغري صحيحة.

وهلذا السبب ،تكرر استخدام الدول لنظم الذكاء االصطناعي ضد خصومها ألغراض عسكرية وسياسية واقتصادية،
مثل اهلجامت السيربانية املتبادلة بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران ،وإرسائيل وإيران ،والتدخل الرويس للتأثري
يف انتخابات الرئاسة األمريكية عام  ،2017واهتام موسكو لرشكات أمريكية بالتدخل للتأثري عىل االنتخابات
الربملانية الروسية يف عام  .2021أضف إىل ذلك ،اهلجامت السيربانية عىل رشكات وبنوك ومؤسسات اقتصادية
أمريكية للحصول عىل «اتاوات» مالية لوقف اهلجوم.

ونستطيع أن نتلمس دور نظم الذكاء االصطناعي يف الرشق األوسط بالنظر إىل التقدم الذي أحرزته الدول غري
سية مقارنة بالدول العربية وما يمثله امتالك مجاعة
العربية وهى إيران وتركيا وإرسائيل يف جمال صناعة الطائرات ا ُمل َّ
أنصار اهلل (احلوثيون) يف اليمن هلذه األسلحة من أخطار عىل األمن الوطني اليمني والسعودي ،والتقدم الذي أحرزته
إرسائيل يف جمال التجسس اإللكرتوين واخرتاق أجهزة املحمول الذكية ،وقيام رشكاهتا ببيع هذه النظم لدول أخرى.

تثري جممل هذه التطورات حتديات للباحثني يف جمال العالقات الدولية ،منها مدى خضوع نظم الذكاء االصطناعي
وبالذات يف جمال احلرب لقواعد القانون الدويل العام ،وذلك ألن تلك القواعد تفرتض وجود مسئولية شخصية عىل
القائمني باختاذ القرارات يف أوقات احلروب ،فمن يتحمل مسئولية القرارات التي تتخذها األسلحة املدارة ذات ًيا والتي
تتخذ قرارهتا وف ًقا للظروف التي تتعرض هلا ،ومنها القواعد األخالقية التي ينبغي أن حتكم سلوك الدول يف جمال
وخصوصا فيام يتعلق بخصوصية األفراد واحرتام حقوق اإلنسان .لقد
تطوير النظم اللوجستية املستقلة واستخدامها
ً
مرت دراسة العالقات الدولية بمرحلتى «اجليو سياسية»  Geo-politicsو«اجليو اقتصادية» Geo-economics
وها نحن يف غامر مرحلة «اجليو تكنولوجيا» .Geo-technological
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ثانيا :أهم القضايا
ً

لعل أوىل القضايا ذات األولوية التي تأيت إىل الذهن هى تلك املرتبطة بعامل ما بعد جائحة كورونا ،التي أثرت عىل
مرافقه وأنشطته خالل عامى  .2021-2020فقد أثارت هذه األزمة أمهية الصحة العامة كأحد جوانب األمن
القومي والسياسة اخلارجية .صحيح أن تعريف األمن القومي قد توسع من مفهومه العسكري الذي تبلور بعد
احلرب العاملية الثانية إىل مفهوم اجتامعي-تنموي ُثم مفهوم األمن اإلنساين ،إال أنه مل يركز حتديدً ا عىل الصحة العامة
باعتبارها املفتاح لسالمة سكان الدولة وقدرهتم عىل االنخراط يف املجاالت العسكرية والسياسية واالجتامعية.
أتت اجلائحة لتربز أمهية دور املنظومة الصحية يف محاية كيان الدولة ،وأمهية ضامن أمن خطوط إمداد األدوية واملعدات
الصحية الرئيسية محاية ألمنها .كام أظهرت اجلائحة بشكل عام خطر األوبئة عىل العالقات بني الدول.

يرتبط بذلك قضايا البيئة والتغريات املناخية املتعلقة باالحتباس احلراري التي أدت إىل زيادة متدرجة ومضطربة يف
درجة حرارة الكون ،مما جعل عام  2020أعىل األعوام سخونة يف التاريخ املسجل لدرجات احلرارة يف العامل .وترتب
عىل ذلك ،كوارث طبيعية يف دول ومناطق خمتلفة ،شملت الفيضانات والعواصف واألعاصري من جهة ،واجلفاف
واشتعال حرائق الغابات من جهة أخرى.
ودعمت قضايا اجلائحة والبيئة الشعور بأهنا ذات طابع عاملي وتتطلب التعاون بني كل دول العامل ملكافحة آثارها
السلبية ،ولكن هذا الشعور تعرتضه املصالح الوطنية للدول .وعىل سبيل املثال ،فإن أكثر دول العامل تلوي ًثا للهواء
هى الصني والواليات املتحدة األمريكية واهلند ،وال شك أن ك ً
ال منها تتحفظ عىل القيود املرتبطة بخفض االنبعاثات
الكربونية احلرارية الصادرة عنها وتكلفتها عىل اقتصادها.

وهناك القضايا املرتبطة باحلروب والرصاعات املسلحة ،والتي اتسمت يف العقدين األوليني من القرن احلادي
والعرشين بأهنا حروب «يف داخل الدولة الواحدة» وليست «حرو ًبا بني الدول» ،فاملواجهات والعمليات العسكرية
القائمة يف ليبيا وسوريا واليمن وإىل درجة أقل يف العراق يف العامل العريب ،ويف تشاد ونيجرييا ومايل يف أفريقيا ،هى
رصاعات داخلية تستند إىل اختالفات قبلية وعشائرية ودينية ومذهبية .ولكنها حتمل ً
أيضا سمة «احلروب بالوكالة»،
وعادة ما يكون لكل طرف أو فريق متحارب ظهريه املساند له إقليم ًيا ودول ًيا .وظهرت امليليشيات العسكرية التي
أفكارا متطرفة ،وأفرزت جي ً
ال من اليافعة الذين مل يشاهدوا يف حياهتم غري احلرب وليس هلم مهنة
ريا منها
ً
تبنت كث ً
غريها ،وظهرت فئة «أمراء احلرب» املنتفعني من استمرار احلرب واملرتبحني منها ،وتداخلت أنشطتهم مع تنظيامت
اجلريمة املنظمة واإلجتار بالبرش واهلجرة غري الرشعية وجتارة املخدرات.

كام أن الطابع الداخيل هلذه املواجهات مل يمنع من وجود عسكري خارجي مبارش يف شكل قوات مقاتلة أو
نموذجا فريدً ا يف عدد األطراف الدولية املشاركة .فعىل
مستشارين أو خدمات استخباراتية .وتعترب احلرب يف سوريا
ً
أرضها توجد قوات روسية وأمريكية وتركية وإيرانية ،إضافة إىل حماربني من حزب اهلل يف لبنان وأفراد من باكستان
وأفغانستان ،هذا إىل جانب قوات اجليش السوري والبشمرجة ُ
الكردية .كام قدمت تركيا حالة الستخدام املقاتلني
السوريني املرتزقة يف ليبيا وأذربيجان.
وجتدر اإلشارة إىل تبلور دور رشكات األمن اخلاصة كأداة لتنفيذ السياسة اخلارجية لبالدها كرشكة بالك ووتور
 Black waterاألمريكية يف العراق ،وقوات «الفاجنر»  Wagnerالروسية يف ليبيا ،ورشكات األمن اإلرسائيلية
التي تقوم ببيع نظم التجسس واالخرتاق اإللكرتوين .وتبقي اإلشارة إىل أن املواجهة العسكرية املحدودة بني الدول
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مل ختتف متا ًما ،وكان من أمثلتها املواجهات باأليدي والعىص واهلراوات بني اجلنود الصينني واهلنود يف بعض مناطق
احلدود بني البلدين.
أدت التطورات السابقة إىل استفحال قضايا النازحني والالجئني ،فظهر تعبري «الالجئ البيئي» لإلشارة إىل الذين
وخصوصا يف أفريقيا .كام
تضطرهم ظروف اجلفاف إىل مغادرة أراضيهم بح ًثا عن موطن آخر يف عدد من الدول
ً
أدت ظروف احلروب والرصاعات إىل ازدياد النازحني والالجئني يف العامل بصورة متزايدة مما أبرز أمهية املعونات
اإلغاثية والغذائية ملاليني البرش ،كام أوضح املشاكل التي تواجهها الدول املستضيفة ألعداد كبرية من الالجئني كلبنان
واألردن وتركيا وباكستان ،ودعوهتا املجتمع الدويل ملساعدهتا يف حتمل التكلفة.

ثم هناك القضية القديمة-اجلديدة املتعلقة بـمكافحة اإلرهاب ،والتي برزت بقوة بعد أحداث  11سبتمرب ،2001
وأدت إىل قيام الواليات املتحدة األمريكية بغزو أفغانستان يف نفس العام والعراق يف  ،2003ويف ازدياد االهتامم
باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الدويل ووقف مصادر متويله يف املنظامت الدولية واإلقليمية ،ويف تشكيل التحالف
الدويل ضد تنظيم داعش يف العراق وسوريا ،الذي شاركت فيه أكثر من مخسني دولة حتت قيادة الواليات املتحدة
األمريكية.
يف هناية عام  2021يطل تنظيم داعش يف العراق مرة ثانية ويقوم بعمليات إرهابية يف بغداد وعدد من املحافظات
العراقية .وتزداد املخاوف من تزايد األنشطة اإلرهابية بعد االنسحاب الفوضوي األمريكي من أفغانستان واخلشية
من أن تتحول هذه الدولة إىل مالذ آمن هلذه التنظيامت.

يف مواجهة ذلك ،أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن اسرتاتيجية جديدة وهى مكافحة اإلرهاب عرب األفق
والتي تعني أن هذه املكافحة ال تتطلب الوجود العسكري عىل األرض وإنام يمكن إدارهتا «من ُبعد» باستخدام نظم
التكنولوجيا املتقدمة .وغري واضح ما هى أبعاد هذه االسرتاتيجية اجلديدة وخاصة أن واشنطن استخدمت الطائرات
سية بكثافة خالل السنوات املاضية يف اليمن والصومال .فيا تُرى ما هو اجلديد فيها!
ا ُمل َّ
يبقى اإلشارة إىل قضية تغري األولويات اجليواسرتاتيجية والتي من أبرزها حتول االهتامم األمريكي بشكل حاسم إىل
منطقة االندوباسيفيك هبدف حصار الصني ،وهو االهتامم الذي نجد جذوره يف ترصحيات الرئيس األسبق باراك
أوباما عن التحول إىل آسيا  Pivot-to-Asiaوالذي جتىل ذلك يف سبتمرب  2021يف حدثني :أوهلام ،اإلعالن عن
التحالف األمني (أوكوس) بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واسرتاليا وتزويد األخرية بعدد من الغواصات
األمريكية التي تدار بالطاقة النووية .وثانيهام ،اجتامع جمموعة (كواد) التي تشمل الواليات املتحدة األمريكية واليابان
واهلند واسرتاليا عىل هامش االجتامع األخري للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وأقول يف النهاية ،إنه ال يمكن ألى باحث أن حيرص كل القضايا ذات االهتامم واجلدة ،وأنه من املمكن أن تتعدد
االجتاهات واألفكار .ويف هذا فليتنافس ا ُملتنافسون.
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فرضت جائحة كوفيد 19 -نفسها عىل العامل كله خالل العامني املاضيني ،فتغريت األجندة البحثية للعلوم االجتامعية،
يف حماولة من الباحثني ملالحقة التغريات اجلارية يف الظواهر االجتامعية ،وللتأكيد عىل اإلسهام الذي يمكن للعلوم
االجتامعية تقديمه يف التعامل مع التحديات الواقعية.

مل يكن علامء العالقات الدولية استثنا ًء من هذا االجتاه ،فوجدناهم يسألون ثالثة أنواع من األسئلة :يتعلق السؤال األول
تطورا هبذا احلجم قد غري شيئًا يف العالقات الدولية ،فهل
بأثر اجلائحة عىل العالقات الدولية والنظام الدويل ،وما إذا كان
ً
رسع أو أبطأ من تطورات كانت قد بدأت يف احلدوث بالفعل .سؤال األثر هو
تسبب يف نشوء ظواهر جديدة ،أو أنه ّ
سؤال حتلييل ،أى أنه سؤال حيلل األثر الذي أحدثه يف العامل ظهور اجلائحة .النوع الثاين من األسئلة هو سؤال سياسات،
أو سؤال الوصفات العالجية ،أو ما الذي عىل العامل أن يفعله من أجل التغلب عىل اجلائحة .هناك مازال سؤال ثالث
يطرح نفسه يف هذا السياق ،السؤال هو ما إذا كان يمكن للجائحة أن تغري يف علم العالقات الدولية نفسه؟ وما إذا كانت
اجلائحة قد طرحت أسئلة ال يستطيع علم العالقات الدولية يف حالته الراهنة اإلجابة عليها؟

أوالً :من التهديدات إىل املخاطر
أسئلة كوفيد 19 -هى نفسها تقري ًبا األسئلة التي تطرحها التغريات البيئية الرسيعة احلادثة يف العامل ،والناجتة عن
االحرتار العاملي بسبب حرق الوقود األحفوري وما ينتجه من ملوثات .يتشابه كوفيد 19 -مع التغري املناخي يف
جوانب كثرية ،وإن كانا خيتلفان يف بعض اجلوانب .فالتحديات الوبائية واملناخية هى حتديات مشرتكة تواجه كل
فعال
بالد العامل .كوفيد 19 -واملناخ مها حتديان واسعا النطاق ،عابران حلدود الدول ،ومن املستحيل تقديم حل ّ
للمشكالت املرتتبة عليهام يف اإلطار الوطني الضيق ،والبد لدول العامل من أن تتعاون فيام بينها حتى يمكنها التعامل
بفعالية مع التهديدين.
لقد تأسس علم العالقات الدولية لدراسة التهديدات التي تتعرض هلا الدولة نتيجة للسياسات التي تتبعها دولة
أخرى ،بحيث تكون هزيمة العدو ،أو مصاحلته ،هى البدائل املتاحة للتعامل مع التهديد .يف هذا ختتلف األوبئة
والتغريات املناخية عن التهديدات التي اعتاد علم العالقات الدولية التعامل معها .األوبئة والتغريات املناخية هى
خماطر شديدة اجلدية ،لكنها خماطر ال تأيت من دولة معينة ،بحيث يمكن التغلب عىل التهديد إذا ما هزمنا الدولة
املصدر التي يأيت منها التهديد ،أو صاحلناها .مع األوبئة والتغريات املناخية ،توجد خماطر مؤكدة ،لكن ال يوجد من
مصدرا للتهديد .إزالة التهديد الوبائي أو املناخي ال تتم عن طريق إحلاق
يمكن اإلشارة إليه بإصبع االهتام باعتباره
ً
اهلزيمة بأى دولة أو طرف ،بل إن إزالة التهديد تعني الفوز جلميع أعضاء النظام الدويل.
هناك ،مع هذا ،فارق مهم بني الوباء وتغريات املناخ .فبينام يبدو الوباء ظاهرة طبيعية متا ًما ،ناجتة عن التحورات
الوراثية التي حتدث للفريوسات ،فإن التغريات املناخية هى نتيجة لسياسات التنمية والتصنيع واستهالك الطاقة
وأنامط االستهالك التي جرى اتباعها خالل القرنني املاضيني ،والتي بدأهتا الدول الغنية يف الركن الشاميل الغريب من
العامل ،قبل أن جيري تعميمها عىل دول العامل األخرى .ورغم أن نموذج املجتمع االستهالكي املولود يف الغرب قد
جرت حماكاته يف كل أنحاء العامل ،إال أن الدول الغربية مازال هلا السبق يف هذا املجال ،مضا ًفا هلا عدد قليل من دول
اجلنوب التي قطعت ً
شوطا بعيدً ا جدً ا يف حماكاة النموذج الغريب .ففي عام  2014أتى  % 70من انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون عىل املستوى العاملي من ستة مصادر ،هى الصني والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب واهلند
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وروسيا واليابان )1(.فإذا أخذنا يف االعتبار أن تأثري االنبعاثات له طبيعة تراكمية ،وأن أصول االنبعاثات املتسببة
يف التغري املناخي اليوم ترجع إىل بدايات الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش ،فإنه يصح القول أن مسئولية الدول
الصناعية املتقدمة عن التغريات املناخية هى أكرب بكثري من مسئولية الدول النامية.

قرصا عىل التغريات املناخية ،فحتى فيام
مسئولية بعض الدول عن املخاطر التي تتهدد مجيع الدول األخرى ليست ً
يتعلق األمر بكوفيد ،19 -فإن هناك بعض الشواهد التي حتمل الصني مسئولية ما عن انتشار الوباء .دعك من
املزاعم التي ال يوجد برهان عليها بأن الفريوس املسبب للمرض قد تم إنتاجه بشكل اصطناعي يف معامل صينية،
والتي تظهر فيها بقوة مالمح عقيدة العداء للصني ونظرية املؤامرة؛ لكن باملقابل هناك شواهد قوية عىل أن الطريقة
التي أدارت هبا حكومة الصني الوباء يف املراحل األوىل لظهوره انطوت عىل حماولة لإلخفاء واإلنكار ،األمر الذي
تسبب يف إهدار وقت ثمني ،كان من املمكن استخدامه بطريقة حتد من عدد الضحايا ،وتقلل من فرص انتشار الوباء
يف العامل.
تفاوت مسئوليات الدول يف التسبب يف املخاطر املشرتكة يعقد جهود مواجهة هذه املخاطر ،كام سنناقش بعد قليل.
غري أن هذا ال يغري من طبيعة هذه املخاطر ،ومن اختالفها عن التهديدات املرتتبة عىل التنافس والرصاع بني الدول.

ثانيا :من الرصاع إىل التعاون ،وبالعكس
ً

لقد تراجعت خماطر واحتامالت العدوان العسكري والرصاعات املسلحة بني الدول ،بينام زادت أمهية املخاطر
املشرتكة التي ال مفر من مواجهتها عن طريق التعاون والعمل اجلامعي.

ورغم االختالف املهم بني الوباء والتغريات املناخية ،إال أن هذا ال خيفي السامت اخلاصة املميزة هلذا النوع من
املخاطر ،وجيعلها خمتلفة عن التهديدات الناجتة عن العدائيات بني الدول .فبينام يكفي االنتصار عىل الدولة العدو
للقضاء عىل التهديد ،فإنه ال يمكن جماهبة التغريات املناخية والوباء بنجاح لو أننا هزمنا الدولة املسئولة عنه .فالتعاون،
وليس الرصاع ،مع الدول األخرى ،بام يف ذلك الدول التي سامهت يف إطالق هذه املخاطر ،هو الطريق املمكن
ملجاهبة هذا النوع من املخاطر.
للوهلة األوىل ،يبدو أن حقل العالقات الدولية يقف أمام ٍ
حتد كبري ،فالعلم الذي وصل إىل ذروة ازدهاره مع تأجج
مضطرا لالستدارة ،لتغيري
الرصاع الدويل ،وأنتج أهم إبداعاته يف التنظري للرصاع ،وتطوير اسرتاتيجيات إدارته ،يبدو
ً
اجتاهه وتغيري هويته ،ليتحول من علم دراسة الرصاع الدويل ،إىل علم دراسة التعاون بني الدول.
غري أن األمر يف احلقيقة أكثر تعقيدً ا من ذلك ،فهذه ليست املرة األوىل التي يقف فيها علم العالقات الدولية أمام ٍ
حتد
كهذا .فتاريخ حقل العالقات الدولية هو يف احلقيقة تاريخ الطريقة التي واجه هبا الباحثون يف هذا املجال تقلبات
ودورات الرصاع والتعاون التي مرت عىل النظام الدويل ،فهل خيتلف األمر هذه املرة؟

ريا منذ ظهرت املحاوالت املبكرة لتحليل العالقات بني الدول بطريقة منهاجية.
لقد تطور علم العالقات الدولية كث ً
بعض هذا التطور يمكن إرجاعه إىل تطور اجتاهات الفكر االجتامعي العاملي ،واألثر الذي تركه عىل دراسة العالقات
الدولية .ومن ذلك األثر الذي تركته دورات صعود وهبوط املاركسية عىل الفكر االجتامعي العاملي ،وانعكاس ذلك
عىل دراسة العالقات الدولية .ومنه ً
أيضا أثر صعود مدرسة فرانكفورت النقدية واالجتاهات النسوية عىل الفكر
1- https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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االجتامعي يف العامل ،وانعكاس ذلك عىل دراسة العالقات الدولية.

عىل اجلانب اآلخر ،فإن جان ًبا ً
مهم يف التطورات احلادثة يف مناهج ونظريات دراسة العالقات الدولية يرجع إىل
التغريات يف الواقع الدويل ،وما فرضته من مراجعة األفكار والنظريات ،فمع كل انعطافة رئيسية يف الواقع الدويل،
شهد علم العالقات الدولية مناظرة كربى ،جاءت معها انعطافة جديدة يف االجتاهات النظرية لدراسة العالقات
الدولية ،ومناهج دراستها.
فمع نشوب األزمة الدولية بني احلربني ،ثم اشتعال احلرب العاملية الثانية ،ظهرت املدرسة الواقعية ،التي وجهت
االنتقاد للجيل األول من داريس العالقات الدولية ،والذين كانوا يف املجمل من األكاديميني الليرباليني ،القادمني
من خلفيات يف علوم القانون والفلسفة ،قبل أن يستقل علم السياسة ،بام فيه حقل العالقات الدولية ،بمجال مستقل
للدراسة.

يف هذه املرحلة كانت إسهامات إدوارد كار ،يف كتابه أزمة العرشين عا ًما  ،)2(1939-1919وإسهامات هانز
مورجانثاو املتعددة ،ومن أمهها كتابه «رجل العلم يف مواجهة سياسات القوة»()3؛ ليسفر كل هذا بعد فرتة قصرية-
يف عام  1948-عن ظهور كتاب هانز مورجانثاو «السياسة بني األمم»( ،)4الذي يعترب الكتاب املؤسس للواقعية
الكالسيكية ،ويف احلقيقة حلقل العالقات الدولية كله.

هيمنت املدرسة الواقعية عىل حقل العالقات الدولية طوال العقود الثالثة التالية ،خاصة يف طبعتها اهليكلية
أيضا اسم الواقعية اجلديدة  ،neo-realismوالتي تم التعبري عنها أو ً
 ،structural realismوالتي أخذت ً
ال عىل يد
()5
كينيث والتز يف كتابه «اإلنسان والدولة واحلرب» الصادر عام  ، 1959ليبلورها بعد ذلك بعرشين عا ًما بالضبط،
()6
يف كتابة «نظرية السياسة الدولية».

عندما وصلنا إىل الثامنينيات كانت فرص نشوب احلرب بني القوى الكربى قد تراجعت بشدة ،فيام كانت الرفاهية
والنمو االقتصادي والتبادل التجاري تتسارع ،خاصة يف العامل الرأساميل املتقدم .دللت هذه التطورات عىل تراجع
دور احلرب والقوة العسكرية يف العالقات بني القوى الكربى ،فيام زاد االعتامد املتبادل يف قضايا املال والتجارة
والتكنولوجيا .عند هذا املنعطف ظهرت بقوة املدرسة الليربالية اهليكلية  ،structural liberalismوالتي تم تدشينها
يف كتاب «القوة واالعتامد املتبادل» ،الصادر عام .)7(1977
الحظ أنه بينام كانت الواقعية اهليكلية تصل إىل ذورة إحكامها يف هناية السبعينيات ،كانت الليربالية اهليكلية ،وبشكل
ريا من الواقعية
متزامن تقري ًبا ،تظهر لتنقذ الليربالية من بساطة البدايات وسذاجتها .لقد استفادت الليربالية اهليكلية كث ً
ريا من أفكارها ،ومل تضع نفسها يف تعارض رصيح معها ،فبد ً
ال من رفض الواقعية ،فإهنا اعتربهتا
اهليكلية ،وقبلت كث ً
غري كافية لرشح ديناميات العالقات الدولية.
2- E. H. Carr, The Twenty Years Crisis 1919-1939, (London: Macmillan, 1946).
3- Hans J. Morgenthau, Scientific Man Vs. Power Politics,(Chicago: University of Chicago Press, 1946).
4- Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and peace, Sixth edition, (New
York: Mcgraw – Hill, 1985).
5- Kenneth Waltz, Man, the State, and War: A theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, 1959).
6- Kenneth Waltz, Theory of International politics, (Reading, Mas: Addison Wesley, 1979).

7- Robert O.Keohane and Joseph Nye JR., Power and Interdependence, 4th ed., (Boston: Long
)man, 2012
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بانتهاء احلرب الباردة ،دخل حقل العالقات الدولية يف مرحلة من الترشذم العميق .لقد قدمت الواقعية األساس
الفكري الذي قامت عليه دراسة العالقات الدولية منذ نشأهتا ،وها هى تطورات السياسة الدولية يف العقد األخري
من القرن العرشين تضع الواقعية يف مأزق حقيقي ،أجربها عىل الدفاع عن نفسها ،زاعمة أهنا مازالت مالئمة لدراسة
العالقات بني الدول ،وأن التعاون الظاهر يف العالقات الدولية ليس سوى واجهة هشة قد تنهار يف أى حلظة.

يف نفس الوقت ،فقد أدى تراجع الشيوعية إىل صعود تيارات فكرية احتجاجية ،تسد الفراغ الناتج عن تراجع املاركسية
واليسار التقليدي .يف هذه احلقبة ظهرت التيارات النسوية والنقدية والعرقية النقدية والبيئية وتيارات اليسار اجلديد،
وأنتجت هذه التيارات تعبريات مهمة عن نفسها يف جمال دراسة العالقات الدولية .مل يستطع أى من هذه التيارات
إهناء هيمنة التيارين الكبريين ،الواقعية والليربالية ،عىل دراسة العالقات الدولية ،لكن ظهور هذه التيارات اجلديدة
ريا حلقل دراسة العالقات الدولية ،فأثريت الشكوك حول ما إذا كان حلقل العالقات الدولية هوية
مثل حتد ًيا كب ً
خاصة متيزه عن العلوم االجتامعية األخرى ،وما إذا كانت دراسته متتلك منهاجية خاصة متميزة ،وما إذا كانت دراسة
العالقات الدولية مستقلة عن الرصاعات اإليديولوجية اجلارية يف املجتمعات الغربية.

جاءت اإلضافة األهم لدراسة العالقات الدولية يف هذه املرحلة من جانب املدرسة البنائية االجتامعية ،والتي تعطي
قوة تفسريية كبرية لألفكار والتصورات السائدة يف حتديد الطريقة التي تترصف هبا الدول يف املجال الدويل ،ولصياغة
تصوراتنا لطبيعة النظام الدويل والقواعد احلاكمة للعالقات بني الدول .األفكار املقصودة هنا هى األفكار التي
تتكون عرب عملية تفاعل اجتامعي عميق وطويل املدى ،بحيث تشكل الطريقة التي جيري هبا إدراك الذات السياسية،
واآلخر ،واملنافع املتنازع عليها ،والظروف املوضوعية .ويعد نرش كتاب ألكساندر وندت «النظرية االجتامعية للسياسة
الدولية» ،يف عام  ،1999عالمة أساسية يف تأسيس هذا املدرسة )8(.املهم هنا هو أن البنائية االجتامعية مل تنشغل بسؤال
ريا عن طبيعة العالقات الدولية ،لكنها انشغلت بسؤال األفكار واهلويات والقيم،
التعاون أم الرصاع ،وأهيام أكثر تعب ً
وما إذا كانت متثل حاضنة إلدراك العامل بطريقة رصاعية أم تعاونية.
أيضا تعزز صعود الليربالية يف دراسة العالقات الدولية ،وبد ً
يف هذه املرحلة ً
ال من تعريف النظام الدويل وف ًقا لتوزيع
القدرات بني القوى الكربى ،أي وصفه بأنه نظام ثنائي أو متعدد القطبية ،شاعت العوملة كتعريف ووصف للنظام
الدويل ،بطريقة تقلل من أثر القوة كعامل يف العالقات بني الدول .يف هذه املرحلة نمت التجارة الدولية واملعامالت
املالية واالستثامرات الدولية العابرة للحدود ،وزاد دور الرشكات متعدية اجلنسيات ،وزاد حجم الرسائل العابرة
للحدود يف كل املجاالت؛ وظهرت تنظيامت دولية معنية بتنظيم وتطوير التفاعالت العابرة للحدود ،وتم وضع
قواعد لتحرير وتنظيم التجارة الدولية والنقل واملواصالت واالتصاالت ،وتم توحيد املعايري يف أغلب جماالت
التعامل الدويل.

كانت الفرضية األقوى خالل هذه املرحلة هى أن الدول وأصحاب املصالح الذين نجحوا يف التعاون من أجل تنظيم
صفقات التجارة واالستثامر ،وخلق األطر املؤسسية الرضورية لتنظيم واستدامة التعاون ،سوف تكون لدهيم القدرة عىل
توسيع وتعميق التعاون من أجل حتقيق املصالح املشرتكة ،وأنه سيكون من املمكن حل مشكلة توفري املنافع العامة ،مثل
محاية البيئة واحلد من التغري املناخي .لقد بدا األمر لبعض الوقت كام لو كانت البرشية مقدمة عىل مستقبل يسوده التعاون،
وأن الرصاع بني القوى الكربى قد وصل إىل هنايته ،ومل يعد هناك سوى بقايا الرصاع يف بالد ومناطق ختلفت عن اللحاق
8- Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, (Cambridge: Cambridge University Press,
)1999
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بقطار العوملة والنمو واالبتكار والرفاهية االقتصادية ،بسبب انشغاهلا برصاعات اهلوية والعقيدة واألرض والتاريخ،
()9
وهو االجتاه الذي عرب عنه أفضل تعبري توماس فريدمان يف كتابه «السيارة ليكسس وشجرة الزيتون».

يف «السيارة ليكسس وشجرة الزيتون» احتفاء باألمم املنخرطة يف العوملة واالبتكار التكنولوجي واقتصاد السوق،
وفيه ً
أيضا انتقاد للدول التي مل تسلك هذا املسار .أمم ليكسس هى أمم تتعاون فيام بينها من أجل حتقيق املصالح
املشرتكة ،فيام األمم التي تواصل العيش يف ظل شجرة الزيتون مشغولة برصاعاهتا وعاجزة عن حتقيق التعاون فيام
بينها .فهل تبدو هذه الصورة دقيقة يف مواجهة حتديات املناخ والوباء؟

ثال ًثا :حتدي كوفيد 19 -واملناخ وأشياء أخرى
لقد أتاح كوفيد 19 -الفرصة الختبار الكثري من النظريات والسياسات التي يقرتحها علامء العالقات الدولية .لقد
هدد الوباء البرشية مجعاء ،وأدى اإلغالق الناتج عن إجراءات احلجر الصحي إىل تراجع الرفاهية االقتصادية لكل
لدول ،وبات معرو ًفا للكافة أن بلدً ا واحدً ا لن ينجو بمفرده ،وأنه ال بديل عن العمل اجلامعي من أجل النجاة .حدث
كل هذا أمام أعيننا ،ومل يكن جمرد حتلي ً
ال أو سيناريو يتخيله باحثون واسعو اخليال .فكيف أثرت اجلائحة عىل النظام
الدويل ،هل زادت درجة التعاون الدويل؟ هل تم تعزيز مؤسسات العمل املشرتك القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة؟
هل تراجعت حدة الرصاع الدويل حتى تسهل مواجهة اجلائحة بفعالية؟

سجل التعاون الدويل يف مواجهة كوفيد 19 -هو سجل خمتلط يف أفضل األحوال .ولو قارنا هذا السجل بالتعاون
الدويل الذي حدث يف مواجهة أمراض أخرى ،ربام ساعدنا هذا عىل فهم ديناميات التعاون الدويل املحدود يف مواجهة
كوفيد .19 -لقد تعاون السوفييت واألمريكيون يف ذروة احلرب الباردة للقضاء عىل السل الرئوي .وقادت الواليات
املتحدة األمريكية اجلهود الدولية ملكافحة مرض اإليدز .هذه نامذج ملهمة للتعاون الدويل مل تتكرر مع كوفيد.19 -
كوفيد 19 -هو وباء رسيع االنتشار ،ظهر فجأة بغري سابق إنذار أو معرفةً ،
حماطا هبالة من املخاوف واملبالغات نتجت
عن نقص املعرفة ،يف وقت كانت فيه وسائل التواصل االجتامعي تنرش عنه كل ما هو خميف وطريف ،كجزء من
اسرتاتيجية عمل التواصل االجتامعي القائمة عىل زيادة املتابعني ،بغض النظر عن طبيعة املحتوى .كل هذه الظروف
ً
وضغوطا من جانب املواطنني عىل احلكومات إلنقاذهم من اخلطر الداهم،
ريا من الرأى العام،
خلقت اهتام ًما كب ً
بحيث كانت رشعية احلكم واستقراره عىل املحك يف حالة كوفيد ،19 -األمر الذي مل يكن حاد ًثا يف احلاالت السابقة.

أمرا سه ً
ال ،ففي هكذا ظروف يكون االعتامد عىل الذات واإلجراءات
يبدو أن التعاون يف مواجهة خطر داهم ُم ِلح ليس ً
ترجيحا .فهل يمكن القول أن اعتياد كوفيد ،19 -وختفيف ضغوط الرأى العام سيتيح للحكومات
األحادية أكثر
ً
الفرصة للتعاون؟ ربام.
عىل اجلانب اآلخر ،فإن الوباء قد حدث يف حلظة دولية اتسمت بانتهاء النظام الدويل للعوملة ،أو النظام الدويل
الليربايل ،الذي اتسم بأولوية االستثامر والتجارة والتعاون االقتصادي العابر للحدود ،وف ًقا ملبادئ حرية التجارة
واالستثامر .فألكثر من ربع قرن طبقت الواليات املتحدة األمريكية سياسة دمج الصني يف النظام االقتصادي الليربايل
الدويل ،آملة أن يؤدي النمو االقتصادي يف الصني ألخذ األخرية بإصالح سيايس ديمقراطي ،وإىل حتول الصني إىل
قوة بناءة رشيكة يف النظام الدويل .غري أن ما أملت فيه الواليات املتحدة األمريكية مل يتحقق .فبينام أصبحت الصني

9- Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, (New York: Anchor Books, 2000).
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قوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية كربى تنافس الواليات املتحدة األمريكية ،أصبح النظام السيايس يف الصني أكثر
سلطوية ،وأدى النمو االقتصادي هناك إىل تعزيز النزعة القومية ،وتشجيع طموحات الصني للهيمنة يف آسيا ،ولعب
دور عاملي يتناسب مع وزهنا االقتصادي والعسكري يف العامل.

لقد انتهى النظام الدويل للعوملة ،وعاد النظام الدويل إىل سياسات التنافس االسرتاتيجي بني القوى الكربى .ويف
هذه الظروف ظهر كوفيد .19 -امللفت لالنتباه هو أن ٍ
حتد بحجم كوفيد 19 -مل يؤد إىل زيادة مستويات التعاون بني
الدول ،لكنه أدى إىل ترسيع وترية التطورات التي كانت قد بدأت يف احلدوث قبل بدء اجلائحة .هذا هو الرأى الذي
عرب عنه الواقعي ريتشارد هاس )10(،وهو نفس الرأى الذي تبناه الليربايل جوزيف ناى( .)11يتفق املنظران الكبريان
ً
أيضا عىل أن اجلائحة ال متثل نقطة حتول يف النظام الدويل ،بالضبط مثلام مل يؤد وباء األنفلونزا ،الذي رضب العامل بعد
ريا من الوفيات
احلرب العاملية األوىل ،لتشكيل النظام الدويل ،رغم أن الوفيات التي تسبب فيها هذا الوباء أكثر كث ً
التي تسببت فيها احلرب العاملية األوىل .فكثرة الضحايا ليست هى العامل الذي جيعل احلدث ً
مهم من وجهة النظر
السياسية ،ولكن املهم هو الطريقة التي مات هبا هؤالء.
إن وترية التوتر والتنافر بني الواليات املتحدة األمريكية والصني التي كانت قد بدأت قبل اجلائحة قد تواصلت بعدها
بمعدالت أعىل ،وتسارعت ردة الفعل السلبية جتاه العوملة ،وكذلك الظواهر األخرى املصاحبة لكل هذا .فتسارع
انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من الرشق األوسط ،كام تسارعت عملية متركز الواليات املتحدة األمريكية يف
()12
املحيط اهلادي واهلندي ،يف حني تعمقت سياسات التضييق التجاري والتكنولوجي عىل الصني.

اختبارا لفرضية األثر الترسيعي لكوفيد19 -
مثّل خروج الرئيس دونالد ترامب من رئاسة الواليات املتحدة األمريكية
ً
ً
مرتبطا بشخص الرئيس ترامب .فمع وصول
عىل العمليات اجلارية يف النظام الدويل ،وما إذا كان هذا األثر الترسيعي
الرئيس جو بايدن للبيت األبيض ،حدث تغري مهم يف اخلطاب السيايس للرئاسة األمريكية ،وتبنى الرئيس بايدن
توجهات إجيابية جتاه احللفاء الغربيني ،لكن الرئيس الديمقراطي متسك بكافة القيود التجارية والتكنولوجية التي
فرضها سلفه عىل الصني ،وأضاف إليها إجراءات جديدة ،ووجدناه جيدد فتح التحقيق يف االدعاء اخلاص بمسئولية
الصني عن كوفيد19 -؛ واخلالصة أنه متسك بسياسة التشدد إزاء الصني التي تبناها سلفه اجلمهوري ،والتي أصبحت
()13
عابرا لالنتامءات احلزبية يف الواليات املتحدة األمريكية.
متثل
ً
إمجاعا جديدً ا ً
وبينام تزيد الواليات املتحدة األمريكية من تشددها إزاء الصني ،وتواصل التمسك باخلصومة االسرتاتيجية كعنوان
للمرحلة الراهنة يف النظام الدويل ،فإن هناك أدلة قوية عىل زيادة الرتكيز عىل التعامل مع التحديات املشرتكة .فالعامل
يتجه للسيطرة عىل الوباء ،وإن كان ذلك يتم بطريقة تتسم باألحادية وغياب التنسيق ،كام لو كانت دول العامل قد اكتفت

10- Richard Haass, The Pandemic Will Accelerate History Rather than Reshape it: Not Every Crisis is a Turn
ing Point, Foreign Affairs, April 7, 2020. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/
pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
11- Joseph S. Nye Jr., ON the Geopolitical Impact of Covie-19, Morality and the U.S. Presidency, and Soft
Power in Foreign Policy, Harvard Kennedy School, https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/
growthpolicy/joseph-s-nye-jr-geopolitical-impact-covid-19-morality-and-us
12- Stephen M. Walt, The Post-Pandemic International Order, Feb 1, 2021. https://cdainstitute.ca/stephenm-walt-the-post-pandemic-international-order/
13- Thomas Wright, The Center Cannot Hold: Will a Divided World Survive Common Threats? Foreign
Affairs, September/October 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/centercannot-hold
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يف تعاملها مع الوباء بام يكفي للسيطرة عليه ،مع جتنب تأسيس إجراءات وآليات ومنظامت للعمل املشرتك ،تعزز من
جاهزية العامل للتعامل مع األوبئة التي قد حتدث مستقب ً
ال .أما فيام يتعلق بالتعامل مع التغريات املناخية ،فهناك جدية
أكرب وإجراءات أكثر مؤسسية ومتعددة األطراف ،وهى اإلجراءات التي أصبحت ممكنة بعودة الواليات املتحدة
األمريكية لالنضامم إىل اتفاقية باريس للمناخ ،والتي كان الرئيس السابق ترامب انسحب منها .ومن العالمات املهمة
يف هذا املجال قيام الرئيس بايدن ،يف أبريل  ،2021بعقد قمة افرتاضية للمناخ ،حرضها أربعون من قادة العامل،
بام فيهم الرئيس الصيني )14(.فالقيادة األمريكية مازالت رئيسية يف تعزيز التعاون الدويل ،وهو ما متيل إليه اإلدارة
األمريكية للرئيس بايدن.

انتصارا للمدرسة الليربالية يف العالقات الدولية ،فيام تبدو العودة
لقد كان يف النظام الدويل للعوملة ما يمكن اعتباره
ً
لسياسات التنافس االسرتاتيجي وكأهنا انتصار للمدرسة الواقعية .لكن يف احلقيقة فإن النظام الدويل الراهن ليس
معا .وكأن القوى الكربى بات عليها
نظا ًما للتعاون ،وال هو نظام للرصاع؛ ولكنه يف احلقيقة نظام للتعاون والرصاع ً
أن تتعاون كام لو مل يكن هناك خصومة اسرتاتيجية ،وأن تتنافس كام لو مل تكن هناك منافع مشرتكة من مصلحة اجلميع
التعاون لتحقيقها.
هل هذه الصيغة اجلامعة بني الرصاع والتعاون ممكنة ،وما هى التيارات النظرية األكفأ يف تفسريها ،واقرتاح السياسات
املالئمة هلا؟ سوف يكون هناك بالتأكيد جمال للمدرسة الواقعية ،فمن غري املمكن فهم التنافس االسرتاتيجي اجلاري
بني الصني والواليات املتحدة األمريكية ،والتحالفات اجلديدة الناشئة يف املحيطني اهلادي واهلندي ،دون االستعانة
()15
باملدرسة الواقعية ،ونظرية األحالف التي طورهتا هذه املدرسة برباعة شديدة.

عىل اجلانب اآلخر ،فإن التعاون الرضوري بني القوى الكربى ،من أجل مواجهة األخطار املشرتكة ،ومهام كانت
الصعوبات التي تعرتض هذا التعاون ،هذا التعاون لن يكون من املمكن فهمه بغري االستعانة باملدرسة الليربالية
اهليكلية ،التي فهمت التعاون باعتباره درجة عىل مقياس ،يبدأ بالرصاع املفتوح ،ويمتد ليشمل درجات مرتاجعة من
الرصاع ،ودرجات أعىل من التعاون .لقد طورت هذه املدرسة مفهوم النظام  ،Regimeالذي يركز عىل الرتتيبات
املنظمة ملجال معني يف العالقات الدولية ،مثل النظم الدولية للصحة والسيطرة عىل األوبئة ،واملالحة ،والطريان
()16
املدين ،وهى أنظمة تعمل بكفاءة مناسبة بغض النظر عن طبيعة العالقة الرصاعية أو التعاونية بني القوى الكربى.
ويراهن املنظرون الليرباليون عىل إمكانية تطوير النظم الدولية للسيطرة عىل األوبئة ،والنظام الدويل ملواجهة التغري
املناخي ،حتى يف ظل اخلصومة االسرتاتيجية بني الصني والواليات املتحدة األمريكية.

لقد تأسست نظرية العالقات الدولية يف وقت كانت فيه قضية احلرب والسالم هى القضية الرئيسية املطلوب تفسريها:
ملاذا تنشب احلرب؟ وكيف يمكن احلفاظ عىل السالم؟ من هذا السؤال تفرعت كافة األسئلة األخرى التي سعى
علم العالقات الدولية لإلجابة عليها ،فكان هذا السؤال بمثابة السؤال الناظم حلقل العالقات الدولية بمجمله .يف
وقتنا الراهن مل يعد هناك سؤال واحد يمثل السؤال الناظم لعلم العالقات الدولية .فاحلرب أصبحت غري مرجحة
احلدوث ،وإن استمر الرصاع الدويل بأساليب غري مسلحة .تراجع احتامالت احلرب حرم علم العالقات الدولية من
طابعه الطارئ وا ُمل ِلح ،فقد أصبح هناك هامش كبري من املرونة ،وبات يف إدارة العالقات الدولية قدر أقل من اإلحلاح
االسرتاتيجي ،وقدر أكرب من العالقات العامة؛ قدر أقل من قضايا البقاء ،وقدر أكرب من القضايا األخالقية.

14- https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/about/
)15- Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, (Ithaca: Cornell University Press, 1987
16- Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables,
International Organization, Vol. 36, No. 2, Spring 1982, pp. 185-205.
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تراجع احتامالت احلرب حرم علم العالقات الدولية من السؤال الناظم الذي أكسب هذا العلم هويته ومتاسكه
وجاذبيته ،ينطبق هذا أكثر ما ينطبق عىل املدرسة الواقعية .فالنظرية الواقعية هى نظرية مبنية عىل احلرب كخطر دائم
حمتمل ،وبالتايل عىل أن الدول تترصف حتس ًبا ألسوأ االحتامالت ،أى حتس ًبا لنشوب احلرب ،حتى لو كان هذا االحتامل
حمدو ًدا جدً ا .السؤال هو كيف يتأثر سلوك الدول لو باتت متحررة من احتامل نشوب احلرب؟ هل تترصف بطريقة
حرصا ،هل جترب سياسات مل تكن لتجرهبا يف الظروف السابقة؟ هل تقف الدولة منفردة بال حتالفات؟ هل
أقل
ً
ختوض رصاعات أكثر غري قلقة من احتامل تصعيدها ملستوى الرصاع العسكري؟
مازال حقل العالقات الدولية مشغو ً
ال بنفس القضايا القديمة للرصاع والتعاون ،لكن بعد إعادة صياغتها بام يعكس
ظروف عاملنا .جديد هذه املرحلة هو أنه بات من الرضوري التعامل مع سؤاىل الرصاع والتعاون بشكل متزامن ،وبني
األطراف نفسها ،سع ًيا القرتاح أطر نظرية قادرة عىل التعامل مع جانبى الظاهرة الدولية .فعىل جانب الرصاع سيكون
عىل حقل العالقات الدولية اإلجابة عن السؤال املتعلق بصعود قوى دولية جديدة ،والتوترات التي تنشأ عن هذا
التحول ،وما إذا كان هلذا التحول أن يتم دون صدام مسلح؛ أما عىل جانب التعاون فسيكون عىل حقل العالقات
الدولية اكتشاف واقرتاح رشوط جديدة للتعاون الدويل الرضوري يف عامل تتهدده املخاطر املشرتكة.
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مقدمة:

هل حتى مع اآلثار االقتصادية واالجتامعية السيئة
لكوفيد ،19 -نستطيع أن نقول عن هذا الوباء العاملى:
رب ضارة نافعة بالنسبة للعالقات الدولية كعلم
وكمامرسة؟!

عندما دامهت اجلائحة العامل ىف أوائل سنة  ،2020مل
يتوقع الكثريون أهنا ستصبح فع ً
ال وبا ًءا عامل ًيا يستمر
ىف التأثري عىل حياة الكثريين ملا يقرب من عامني حتى
اآلن ،ومل ننتهى بعد .اإلحصائيات من منظمة الصحة
العاملية وغريها حتى منتصف سبتمرب - 2021وهى ىف
احلقيقة تقديرات تقريبية وغاية ىف املحافظة -تقول إن
عدد اإلصابات عامل ًيا هو  ،229.249.150بينام عدد
الوفيات  .4.706.663وىف الدولة األعظم -الواليات
املتحدة األمريكية -بلغ عدد اإلصابات اجلديدة ىف يوم
واحد فقط أى  15سبتمرب 165.928 :إصابة ،ووفيات
هذا اليوم  .2.114بل إن اإلحصائيات الرسمية هلذا البلد
مروعة 43.107.628 :إمجاىل اإلصابات و694.619
إمجاىل الوفيات ،وهكذا فإن جممل عدد الوفيات يقرتب
من ضعف ما فقدهتم الواليات املتحدة األمريكية ىف
احلربني العامليتني األوىل والثانية جمتمعتني ،وتزيد بحواىل
 % 45عن جمموع ما فقدهتم الواليات املتحدة يف ميادين
القتال املبارشة ىف حروهبا الرئيسية خالل قرن :احلرب
العاملية األوىل والثانية ،كوريا ،فيتنام ،العراق ،وأفغانستان.
هذه اإلحصائيات املقارنة عن الوفيات تلفت النظر إىل
موضوع األمن واألمان ،والذى تركز عليه العالقات
الدولية ألنه احتياج إنسانى طبيعى ومتأصل اجلذور
مهام اختلف الزمان واملكان ،بل إنه قبل قيام الدول ذات
السيادة الوطنية كان األمن ركيزة العالقات القبلية ،وبالتاىل
أصبح موضوع األمن عىل رأس اهتاممات السياسيني عىل
مر العصور وكذلك املفكرين والباحثني .والتعريف
املخترص واألساسى لألمن هو متكن األفراد واجلامعات
من مواجهة التهديدات الرئيسية .عنرص التهديد وأبعاده
املختلفة هو إذن جوهر تعريف األمن وحماولة حتقيقه.
إشكاليتنا ىف العالقات الدولية هو أنه رغم اتفاقنا عىل
مركزية األمن ،فإننا نختلف عىل تعريف هتديداته
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ومصادرها ،وبالتاىل نفرتق وننضم إىل مدارس معرفية
ومنهجية خمتلفة ،وبالرغم من أنى حال ًيا ىف تدريس مادة
"مدخل ىف العالقات الدولية" أعالج ست مدارس فكرية
أو نظريات ىف العالقات الدولية ،فإننى احرتا ًما للمساحة
املسموح هبا سأركز ىف معاجلة موضوع األمن ،عىل عرض
وتقييم التوجه الكالسيكى الشائع واملسيطر-املدرسة
الواقعية -أو نظرية القوة وأساسها ىف اجليوبوليتكس،
والتى تنظر للنظام الدوىل كمرسح سياسى فوضوى بني
الدول املختلفة حيث القوة العسكرية هى الفيصل .وهذا
هو ىف املقال حمتوى اجلزء األول بأقسامه الثالث .أما اجلزء
الثانى فيقرتح األساس املجتمعى للعالقات الدولية،
خاصة ىف زمن العوملة وتعدد الفاعلني الدوليني وتنوع
التهديدات وبالتاىل أبعاد األمن واألمان وسبل حتقيقه.

نقطة أخرية وهى أكثر من لغوية :فعند لفت النظر إىل
تعدد نوعية التهديدات ،فإنى أستغل ثروة اللغة العربية
وأتكلم عن األمان وليس فقط األمن ،كام أقتبس من
القرآن الكريم ً
أيضا ىف حسم اجلدال الدائر عن حمتوى
األمان اإلنسانى.

أوالً :التوجه التقليدى :الدولة واخلطر العسكرى مها كل شئ

 - 1النظرة احلالية واملسيطرة لألمن ال تزال أسرية النظرة
التقليدية للعالقات الدولية املعارصة منذ نشأهتا وتقنينها
ىف معاهدات وستفاليا سنة  1648عقب حروب الثالثني
عا ًما الدينية .بالنسبة ملوضوعنا ارتكزت هذه املعاهدات
عىل تعظيم أمهية الدولة الوطنية وسلطة قرارها السيادى
ىف مواجهة سلطة البابا ورموز الكنيسة خارج الدولة.
أساسا محاية الدولة من
من هنا ،فإن األمن الوطنى هو
ً
التهديدات اخلارجية ،وخاصة العسكرية.
بوضوح شديد يقول ىف سنة  1943شيخ الصحفيني
األمريكيني ذو التأثري العاملى والرت ليبامن:

"تكون الدولة آمنة إذا استطاعت الدفاع عن قيمها
األساسية ضد أى معتدى ،واالنتصار ىف احلرب ضد
جيوشه".

()Lippman 1943
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وبعد حواىل  20عا ًما من تعريف ليبامن كتب عامل سياسى
مرموق ليؤكد االتفاق العام عىل التعريف ،فقد قال
أرنولد ولفرز:

"ما حيقق األمن من عدمه هو نجاح الدولة أو إخفاقها ىف
صد أى هجوم عسكرى عىل أراضيها ،وهناك اتفاق عام
عىل هذا التعريف لألمن الوطنى"
()Wolfers 1962:150

وحق ًا هناك اتفاق عام عىل هذا التعريف العسكرى ىف
الكالسيكيات املعارصة ىف علم الدراسات االسرتاتيجية.
فمث ً
ال ىف العمل املرجعى الضخم "صناع االسرتاتيجية
احلديثة من مكياﭬـيلىل إىل العرص النووى"ُ ،يوضح حمرره
بيرت باريت ىف مستهل مرجعه أن االسرتاتيجية احلديثة
لألمن الوطنى تستوحى مفهومها من "أفكار العسكريني
واملدنيني منذ عرص النهضة ىف أوروبا والتى تتعلق بأنجح
الوسائل ىف تطبيق موارد املجتمع العسكرية ،أى أكثر
الوسائل فاعلية -حارض ًا أو مستقب ً
ال" (Paret 1976:
 .)3-4كام أن مرجع ًا كالسيكي ًا آخر هو االسرتاتيجية
املعارصةُ ،يؤكد ىف طبعته املنقحة أن االسرتاتيجية ما هى
فصل جارنيت:
إال "علم القتل والقتل املضاد" ،و ُي ِّ
"تتعلق االسرتاتيجية باجلانب املظلم والرشير ىف الطبيعة
اإلنسانية :أال وهو استعامل القوة العسكرية من جانب
الدول لتحقيق مصاحلها .وبام أن القوة العسكرية تتعلق
أساس ًا بالقدرة عىل اإلجبار واإليذاء والقدرة عىل
القتل والتدمري ،فإن جدواها ال تعتمد عىل من يملك
احلق والدفاع عنه ،ولكنها تعتمد عىل من يملك القوة
العسكرية األكرب ويفرض رأيه".

()Garnet 1992:8

 - 2نستطيع االستمرار ىف هذه االقتباسات حتى من
جانب دارسى منطقتنا مث ً
ال والذين ُيؤكدون نفس املعنى
لألمن القومى واختزاله ىف التهديد العسكرى مستوحني
ىف ذلك مرجعيتهم ىف اجلغرافيا السياسية ،Geopolitics
منذ األمريكى الفريد ماهان ( )1840-1914الذى
ربط بني السيطرة عىل البحار وقوة الدولة ،والثانى
الربيطانى هارولد ماكيندر ( )1861-1947الذى أكد

السيطرة عىل قلب أوروبا كوسيلة للسيطرة عىل العامل.
ُيمكن إمجال هذه املرجعية ىف عنارص ثالث:
أ -أن العوامل اجلغرافية هى عوامل ثابتة ىف تشكيل قوة
الدولة ومكانتها الدولية.

ب -حتى عوامل التغيري فإهنا ترتبط باجلغرافيا ،مثل
تكوين السكان وكثافتهم ،وجود أو عدم وجود موارد
طبيعية ،خاصة املوارد االسرتاتيجية مثل البرتول حالي ًا.
ج -وبالتاىل فإن تكوين العامل وعملياته ما هو إال حصيلة
هذه املعادالت اجلغرافية ،والتى عن طريقها نستطيع فك
طالسم الكثري ىف النظام الدوىل ،ىف حارضه ومستقبله.

وبالرغم من أن العديد من جملدات األطلس االسرتاتيجى
ىف الدول املختلفة تُدعم هذه التقديرات والتصورات،
إال أن داللة العامل اجلغراىف ستكون أكثر فائدة لو تم
تقديمها بوصفها أحد العوامل املؤثرة ىف التاريخ وليست
التاريخ بأرسه ،ألن هذا التوجه االختزاىل للتاريخ ُيؤدى
إىل إفقاره وإىل نظرة استاتيكية للعالقات الدولية عىل مر
العصور ،وهى عيوب أساسية ُتيق بنظرة هذه املدرسة
ىف هذا احلقل ،وهى ال تزال تسمى باسم املدرسة الواقعية
 ،Realismوهى غري واقعية ىف احلقيقة ،ألهنا تبقى أسرية
املوروث الفلسفى الكالسيكى من هوبز إىل ماكياڤيلىل.
مث ً
ال يستلهم عامل االجتامع والسياسة األشهر الفرنسى
ريمون آرون تقديم مؤلفه عن النظرية الدولية من هوبز
ليؤكد اخلط الفاصل بني جمال السياسة الداخلية القائمة
عىل وجود احلكومة واالستقرار ،واملجال الدوىل الذى
تنقصه هذه السلطة السياسية ،وبالتاىل يعيش ىف فوىض
عارمة تُشبه "حالة الطبيعة" وقانون الغاب الذى قام
بتحليله هوبز حيث الكل ىف حرب مع الكل ،وحيث القوة
العسكرية هى الفيصل ،وبالتاىل فإن مسئولية كل دولة أن
تزيد من قدرهتا العسكرية إىل أقىص حد حتى تكون آمنة،
وهكذا نعيش ىف سباق تسلح أبدى وينتفى التعاون،
ألنه عند دخول الدولة ىف أحالف فإهنا جيب أن تتسم
بـ"الواقعية" فيام يتعلق بأهداف احللفاء ،فالكل ىف الواقع
ذئاب ال يبغون إال مصلحتهم وأمنهم الوطنى العسكرى
()Aron: 1962,1967
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 - 3هذه النظرة املبسطة للعالقات الدولية تبدو مقنعة،
أساس ًا بسبب بساطتها ،بحيث يسهل هضمها من جانب
الساسة ورجل الشارع ،وأصبحت شبه مقدسة كاملوجز
املقنع للواقع التارخيى واملعارص عىل حد سواء .فهى
تتجنب التعقيد باقتصار العالقات الدولية عىل الدول
دون الفاعلني اآلخرين والتأكيد املتكرر عىل األساس
العسكرى والرصاعي هلذه العالقات .ويستمر هذا
املنظور ىف أساسياته حتى بعد انتهاء احلرب الباردة دون
حرب وحتت ضغط الشعوب بدء ًا بتحطيم حائط برلني.
إن هذه الرؤية املفرطة ىف العسكرية ليست ناقصة
فحسب ،ولكنها تكون ُم ِ
ضللة أحيان ًا بسبب تبسيطها
املخل الذى ُيعطينا إحساس ًا مزيف ًا بفهم العالقات
الدولية ،بينام احلقيقة أكثر تعقيد ًا وأبعاد العالقات
الدولية أكثر تشعب ًا ،فقد نتساءل مث ً
ال فيام يتعلق بالفاعلني
الدوليني هل دولة موريتانيا أكثر أمهية وفاعلية ىف النظام
العاملى من رشكات متعدية اجلنسية مثل شل أو جنرال
موترز أو جوجل؟

تُؤثر هذه النظرة املختلفة التى تأخذ الفاعلني الدوليني
اآلخرين ىف احلسبان عىل أمهية بنود األجندة العاملية
وعوامل تشكيل السياسات وحساباهتا ،فال يتم االقتصار
عىل حسابات القوة العسكرية ،بل يكون االهتامم أكرب
بنصيب الدولة ىف األسواق العاملية أو فاعلية نظمها،
ومشاكل اهلجرة التى تتعرض هلا -خروج ًا أو دخو ً
ال-
وبالتاىل ال تكون القوة العسكرية هى املهمة ىف هذا
اإلطار ،بل تربز أمهية التنسيق والتعاون مع الفاعلني
الدوليني اآلخرين.

ويعنى هذا عدم الفصل التعسفى والقطعى بني "استقرار
الداخل" و"فوىض اخلارج" ،فالداخل ىف اليمن أو
العراق أو أفغانستان قد يكون أكثر فوضوية من اخلارج.
فالتاريخ ُي ِّبي لنا حاالت عدة كانت احلروب الداخلية
فيها أكثر رشاسة من بعض احلروب بني الدول .أمل تُكلف
ثورة تاتبنج الصني بني عامى  1850و 1864حواىل 20
مليون نسمة ،أمل تؤدى احلرب األهلية بني عامى 1945
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و 1949إىل قتل  2.5مليون نسمة ،أمل تقتل السلطات
الصينية يف الفرتة من  1959و 1.6 ،2000مليون من
أهل مقاطعة تيبت؟ وأمل يقتل جيش نيجرييا الفيدراىل بني
 1966و 1970حواىل مليونى نيجريى من سكان بيافرا
الذين كانوا يودون االنفصال عن احلكومة الفيدرالية؟
وهل هناك دا ٍع للتذكري بام حدث مث ً
ال ىف سوريا؟ أين
إذن عىل مر التاريخ وحارض ًا أوجه "االستقرار الداخىل"
الذى خيتلف جذري ًا عن عامل "الفوىض الدولية"؟.
لقد أدت العوملة وزيادة الرتابط بني الداخل واخلارج
ىف القرية العاملية إىل عدم انحسار العالقات الدولية
ىف معادالت صفرية عىل أساس املكسب الكىل /أو
اخلسارة الكلية  Zero/ Sum Calculationوظهور
عالقات دولية وسطية يكسب فيها اجلميع ويتحتم فيها
التعاون حلامية األمن الوطنى ،كام هو احلال ىف مواجهة
اجلريمة املنظمة ،اإلرهاب واألمراض املعدية ،فال
يمكن مواجهة هذه التهديدات دون تنسيق وتعاون
بني الدول .فمث ً
ال ىف الفرتة  2000 - 1991أدت
اإلعصارات إىل وفاة  90564فرد ًا ،والفياضات
إىل وفاة  9775فرد ًا ( )Hough 2004:181هذا
بالطبع باإلضافة إىل املعاقني وأوجه التدمري كام رأينا
هذا الصيف ىف انزالق سيارات ومبانى بأرسها أمام
هذه الفيضانات .وبالنسبة لألمراض املعدية مثل
كوفيد 19 -أدت األنفلونزا األسبانية ىف أعوام 1918
  1920إىل وفاة  21.64مليون ،وأطاح الطاعون ىفاهلند فقط بحواىل  12مليون نسمة ىف الفرتة - 1896
 .1948وقد هلك بواسطة وباء املوت األسود ىف أربعة
أعوام  1351 - 1347حواىل  75مليون (Hough
 ،)2004:151بينام يستمر اإليدز حالي ًا ىف التسبب ىف
املوت البطئ للماليني واملاليني ،وال يقل أثر الدمار
من اجلفاف واملجاعات :مثال  6مليون ىف اهلند ىف عامى
1978 - 1976؛ عن أى عدد من الضحايا ىف أى نزاع
عسكرى بني اهلند وخصمها التقليدى باكستان بعد
استقالهلام.

هل بات التجديد في حقل العالقات الدولية ضرورة ؟

ثانيا :مع رؤية أخرى للعامل وألمنه :املجتمع أساس الدولة
ً
والبنية التحتية للعالقات الدولية
 - 1ليست الدول بمفردها الفاعل الدوىل الوحيد كام
ذكرنا أعاله ،وهى ليست أيض ًا كتلة صامء أو صندوق ًا
مغلق ًا بل تتفاعل مع جمتمعها -رش ًا أم خري ًا -وكذلك مع
املجتمعات األخرى تتأثر هبا ُ
وتاول التأثري فيها .باختصار
أصبح املجتمع حارض ًا ىف التفاعالت الدولية ،وأصبحت
العالقات الدولية تشتمل أكثر وأكثر عىل التفاعالت
املبارشة بني األفراد ،سواء عن طريق السياحة ،أو الدراسة
أو التجارة ،والتى هى ىف زيادة متسارعة ىف الظروف
احلالية ،بام ىف ذلك جتارة املخدرات وحتى اإلجتار بالبرش،
حيث بلغت جتارة الصني  9.186مليون دوالر ىف الدقيقة
(جريدة الرشق األوسط-بكني.)29-12-2020 ،
وهناك بالطبع اآلن وسائل التواصل االجتامعى ،الذى بلغ
عدد مستخدميه ىف سنة  2020حواىل  % 51من سكان
العامل أو  3.96مليار شخص ،يقىض كل منهم ىف املتوسط
 144دقيقة يومي ًا ىف سنة  ،2020بزيادة  30دقيقة عن
سنة ( 2015بصرية ،رقم  2156بتاريخ  24فرباير سنة
 ،)2021ومن املؤكد أن هذه األعداد قفزت حالي ًا قفزة
كبرية مع سيطرة كوفيد 19 -وزيادة استعامل اإلنرتنت.
االستخالص اهلام هو أن العالقات الدولية تزداد تعقيد ًا
وشبكاهتا تزداد تشعب ًا ،وتبتعد عن التبسيط املخل الذى
تُروجه النظرية الواقعية وتُصبح قريبة الشبه باخليوط
املتعددة واملتداخلة ىف شبكة العنكبوت .وفيام يتعلق
وتعمقت أى widening
باألمن ،ازدادت التهديدات
ّ
 ،and deepening of threatsومل ينجح االقتصار
عىل التهديدات العسكرية أن ُيعمى أبصارنا عن هذا
التشعب والزيادة .وعىل املستوى املؤسسى الدوىل ،مل يكن
هناك مناص من تأكيد توسع رقعة التهديدات وتعمقها،
كام يقول برنامج األمم املتحدة اإلنامئى (.)2007
"إن عامل اليوم هلو معقد وتسوده التناقضات فع ً
ال .فهناك
مث ً
ال  500رشكة متعددة اجلنسية يفوق دخلها كل ميزانية
الدول األقل نمو ًا جمتمعة .كام أن عامل الطب يقوم كل

يوم تقريب ًا باخرتاعات باهرة ،ومع ذلك يموت كل يوم
حواىل  3مليون طفل من أمراض يمكن الوقاية منها.
إنه عامل يذهب إىل فتح املزيد من املجاالت اجلديدة ً،
ومع ذلك ال يستطيع حواىل  130مليون طفل الذهاب
إىل املدرسة أو االنخراط ىف سلك التعليم .إنه عامل يعج
باملعاهدات واملواثيق الدولية ،ومع ذلك يعيش أناس
كثريون حتت وطأة التهديدات املختلفة :من اإلرهاب
ورصاعات اهلوية ،والتغري املناخى واجلرى املحموم
للسيطرة عىل املوارد املختلفة".

 - 2للتعبري عن توسع وتعمق رقعة التهديدات هذه
بدأنا نطور عىل املستوى العاملى املؤسسى مفهوم األمان
اإلنسانى  Human Securityوالذى هيتم بمواجهة
التهديدات غري العسكرية ىف جمملها وهيدف أساس ًا إىل
الرتكيز عىل محاية األفراد واجلامعات ىف املقام األول.
ومن املناسب هنا اإلشارة إىل أنه ىف املؤمتر األول لقمة
دول عدم االنحياز املنعقد ىف بلجراد ىف سنة ،1961
تكلم بعض الزعامء مثل نكروما رئيس غانا وسوكارنو
رئيس إندونيسيا عن أمهية النظر إىل التهديدات غري
العسكرية مثل الفقر أو املرض قائلني :إنه ليس هناك
فرق لشعوب العام الثالث بني أن متوت من القنابل
والسالح أو متوت من املآسى االقتصادية واالجتامعية
مثل شدة الفقر أو املرض" ،فكله موت" عىل حد قوهلم.

وقام تقرير التنمية البرشية لعام سنة  - 1994حتت
قيادة حمبوب احلق ،وزير مالية باكستان السابق وفريقه-
بتفصيل سبع عنارص يتكون منها مفهوم األمان اإلنسانى:
 - 1األمن االقتصادى ،وهيدده الفقر.

 - 2األمن الغذائى ،وهيدده اجلوع وانتشار املجاعات.
 - 3األمن الصحى ىف مواجهة املرض واإليذاء.

 - 4األمن البيئى ىف مواجهة التلوث وفناء املوارد الطبيعية.
 - 5األمن الشخىص ىف مواجهة رضوب العنف املختلفة.

 - 6األمن السياسى املعرض لرضوب القمع السياسى
املتعددة.
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 - 7أمن اجلامعات املختلفة املهددة بعدم االستقرار
االجتامعى.
وقد واجه املفهوم نقاشات عدة ،بني مؤيد ومعارض،
والذى سمح بتطوير املفهوم أكثر من الناحية املعرفية
واملنهجية)Beswick and Jackson 2015( .
أُ -أثري مث ً
ال التكرار بني أبعاد األمان اإلنسانى وأبعاد

التنمية ،بام قد ُيؤدى إىل بعض البلبلة وتشتيت اجلهد،
وهو ىف احلقيقة اعرتاض وجيه .ومن أفضل اإلجابات
هو ما قالته جلنة األمم املتحدة لألمان اإلنسانى عن
املفهوم ،فقد حددته ليس فقط هبذه األبعاد السبع
للتهديدات ،ولكن بمستواها "احلرج واملنترش والذى
من شدة عنفوانه وقسوته يتعرض جلوهر وصميم حياة
الفرد نفسه" (جلنة األمان اإلنسانى  ،)6:2007فالصفة
احلرجة هلذه التهديدات تأتى من عمقها ،وانتشارها يأتى
بسبب ذيوعها عىل مستوى واسع وتكرارها عرب الزمان
واملكان لتصبح ظاهرة جمتمعية عاملية وليست فقط حالة
بعض األفراد .وبالتاىل ُيصبح التعريف املتفق عليه اآلن
أن املقصود باألمان اإلنسانى هو:
"محاية صميم وجوهر احلياة اإلنسانية من التهديدات
البيئية ،االقتصادية ،الغذائية ،الصحية ،الشخصية،
والسياسية ،ومنعها من االنتشار أو الوصول إىل مستوى
حرج" (برنامج األمم املتحدة اإلنامئى ،وثيقة املكتب
اإلقليمى .)5:2007

وهبذا التعريف ُيشكل مفهوم األمان اإلنسانى البنية
التحتية وخط الدفاع الذى تنطلق منه معركة التنمية،
فاألمان اإلنسانى هو ىف هذه احلالة الرشط املسبق
للتنمية ،فعن طريق التصدى هلذه التهديدات املنترشة
ذات املستوى احلرج خيرج اإلنسان من حالة البؤس
وت ِّيئه للتسلح باألمل
واليأس التى قد تُسيطر عليه ُ
لالنطالق ىف معركة التنمية .العالقة بني األمان اإلنسانى
والتنمية هى إذن عالقة تداخل وتكامل أكثر منها عالقة
تكرار .األساس هو حتقيق األمان حتى يتم كسب معركة
التنمية املستدامة .وىف احلقيقة فاألمثلة كثرية ىف الواقع
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املعاش عىل هذا التكامل ،مث ً
ال ىف حالة األمية (للتفصيل
أنظر .)Korany 2008

ب -أثري أيض ًا موضوع األمان اإلنسانى كمفهوم
مطلوب ولكن كيفية تطبيقه ،والذى يتطلب قياس
الظاهرة وحتديد مؤرشاهتا .فكام نعرف فإن أى مفهوم
لكى يكون مفيد ًا ،فإنه جيب تعريفه إجرائي ًا ،أى توضيح
اخلطوات املحددة لتطبيقه ،كمي ًا أو كيفي ًا .وال ُيشكل
مفهوم األمان اإلنسانى استثناء ًا ىف هذا الصدد ،وىف
الواقع أصبح موضوع قياس املفهوم ووجود املؤرشات
الواضحة واملالئمة لتطبيقه جزء ًا من جمهود واجتهاد
إحصائى ذائع الصيت ،بعضه مرتبط بأهداف حمددة
لبنوك الفكر ومراكز البحث العاملية .ولقد قمت مبارشة
بمسح لبعض هذه املجهودات ،ووجدت أن قائمة
املؤرشات تصل إىل  156مؤرش ًا (ورشة العمل املشرتكة
بني األمم املتحدة ومنتدى اجلامعة األمريكية حول
األمان اإلنسانى)Korany 2006 :
والكثري منا يعرف -بنا ًء عىل التجربة -أن مثل هذا
العدد الضخم من املؤرشات قد ُيصيب أى مرشوع
بالشلل ،و ُيؤدى به ىف النهاية إىل التوقف ،ولذلك تم
إدماج بعض املؤرشات التى تم اختيارها طبق ًا للبعد
الذى يتم الرتكيز عليه ،مث ً
ال اقتصادى أو بيئى ...
مع النص مقدم ًا عىل الفئتني اللتني تعكسان جوهر
األمان اإلنسانى :التحرر من اخلوف والتى حتتوى
عىل ثالث فئات فرعية :األمن الشخىص ،أمن اجلامعة،
واألمن من التهديدات السياسية ،والتحرر من احلاجة
والعوز ،والتى تقرتب ىف فئاهتا الفرعية من العنارص
املادية للتخلف ،وهى أربع :األمن االقتصادى ،األمن
الغذائى ،األمن البيئى ،واألمن الصحى .وىف احلقيقة
فإن هاتني الفئتني متثالن جوهر األمان اإلنسانى كام
جاء ىف القرآن الكريم:
الشت ِ
"ل َيل ِ
الص ْي ِ
ش ( )1إِ َيل ِف ِه ْم ِر ْح َل َة ِّ
ِِ
ف ُق َر ْي ٍ
ف ()2
َاء َو َّ
َ
َف ْل َي ْع ُبدُ وا َر َّب َه َذا ا ْل َب ْي ِ
ت ( )3ا َّل ِذي أ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجو ٍع
َوآ َمن َُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍ
ف (( ")4سورة قريش)

هل بات التجديد في حقل العالقات الدولية ضرورة ؟

ض َب َّ ُ
الل َم َث ًل َق ْر َي ًة َكا َن ْت ِ
"و َ َ
آم َن ًة ُّم ْط َمئِ َّن ًة َي ْأتِ َيها ِرزْ ُق َها
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
ٍ
اس
َر َغدً ا ِّمن ُك ِّل َمكان َفك َف َر ْت بِأن ُْع ِم الل َفأ َذا َق َها الل ل َب َ
ال ْو ِ
وع َو ْ َ
ُْ
ف بِ َم َكا ُنوا َي ْصن َُع َ
ون (( ")112سورة
ال ِ
النحل)

خامتة:

جاءت اجلائحة ِّ
ُ
والتغري ىف بيئة
لتذكرنا برشاسة بالتطور
األمن العاملية ،هى فعال ِّ
تذكرنا بمسالب التوجه التقليدى
الكالسيكى ىف اقتصاره عىل محاية شكل الدولة أكثر من
جمتمعها من التهديدات العسكرية وأساس ًا خارجية .رأينا
أن التهديدات تتعدد وتتنوع حتى قبل اشتداد العوملة الذى
جعل التفاعالت الدولية ال تقترص عىل اجلغرافيا السياسية
بل تنمو وتتشعب ىف نظام عاملى ُيشبه الشبكة العنكبوتية ىف
عالقات التأثري والتأثر بني املجتمعات.

حالي ًا ،ال تقترص التهديدات السيربانية عىل مهامجة
البيانات االنتخابية وبالتاىل اختيار متخذى القرار
السياسى بل ُتاجم البنوك واملستشفيات وغريها من
قطاعات املجتمع ،وهذا يعنى أن وظيفة الدولة ال تقترص
عىل الناحية العسكرية القتالية ضد دولة أو نظام آخر
 Warfare Stateبل أساس ًا محاية جمتمعها عن طريق
تقويتها  ،Welfare Stateوهذا بالضبط ما نراه يف فرتة
اجلائحة من تدعيم دور دولة الرعاية االجتامعية.
هذا يعنى أن املنظور املجتمعى للعالقات الدولية ال
ُيقىص الدولة ،بل يتجنب النظر إليها ككتلة ّ
صمء أو
صندوق أسود ذات وظيفة وحيدة ،الوظيفة العسكرية،
كام تفعل مدرسة الواقعية ،كام ال يستثنى احلروب ،ولكن
ُيدرك أن اإلحصائيات تعكس بوضوح انخفاض عدد
احلروب بني الدول وازدياد احلروب داخل الدول،
ولنا فيام حيدث ىف ليبيا أو سوريا أو اليمن أو العراق أو
الصومال خري دليل ..الديناميكيات االجتامعية هى إذن
البنية التحتية للعالقات الدولية وأفضل مرشد لتحليلها
وفهمها ،وال داعى للتفصيل أكثر فقد أوضحت ذلك ىف
بعض اإلسهامات املنشورة مع بعض املنظامت الدولية

( )Korany 1986ومشاريع بحثية عاملية مع زمالء
وأصدقاء من داخل منطقتنا وخارجها وسنوات قبل
تقنني مفهوم األمان اإلنسانى ،وحتى النص عىل ذلك
رصاحة ىف عنوان الكتاب نفسه (Korany et al.
.)1993

وىف احلقيقة وبوقت طويل قبل العوملة ،مل تقترص هتديدات
األمن عىل الناحية العسكرية فقط ،فإذا كان جوهر األمن
واألمان احلفاظ عىل السيادة الوطنية واستقاللية سلطة
القرار ،فإن مرص مث ً
ال فقدهتام ىف احلقيقة قبل هناية القرن
التاسع عرش بسبب تفاقم الديون ،وحضور بعض
املمثلني األجانب اجتامعات جملس الوزراء املرصى
لفرض ما جيب عمله قبل أن ينتهى األمر باالحتالل
العسكرى الربيطانى.

وحالي ًا مشكلة سد النهضة تُبني أن هتديد الوجود نفسه
ليس بالرضورة عسكري ًا ،وأن من العرش دول التى تُعانى
من الشح املائى ،تُوجد سبع دول ىف الرشق األوسط
تتعرض لتهديد وجودى ،وقد يسوء املوقف بسبب تطور
العوامل املناخية وازدياد موجات اجلفاف .ويقول تقرير
أخري لألمم املتحدة أنه بحلول سنة  ،2100سرتتفع
درجات احلرارة ىف العامل ىف املتوسط حواىل  2.7درجة ،بام
هلا من تأثري عىل زيادة احلرائق وحتى اختفاء بعض املدن
كام حدث للمدينة ليتون  Leytonىف الغرب الكندى ىف
شهر يوليو املاىض والتى التهمتها النريان كلية .وتُؤثر
هذه التقلبات املناخية من جفاف وفيضانات مبارشة عىل
العالقات الدولية عن طريق زيادة موجات اهلجرة غري
املنظمة واملنافسة عىل املوارد التى تزداد ندرهتا .من هنا
كان قرار األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتريش
أن تكون من أولوية املنظمة ىف اجتامعها السنوى السادس
والسبعني هذا الشهر (سبتمرب  )2021اجتامع قمة مع
زعامء العامل املشاركني لكى تُصبح مشكلة التغري املناخى
ومواجهته من أولويات جدول أعامل املجتمع الدوىل.
ُيبني هذا االجتامع أن الدولة القوية هى فعلي ًا التى ترتكز
عىل جمتمع يكون من القوة ملواجهة التهديدات املتعددة
ىف عامل العوملة الذى يزداد كل يوم تعقيد ًا.

33

 الوباء وحتمية إعادة النظر فى المفاهيم والتحليل:من األمن إلى األمان فى العالقات الدولية

:مصادر الدراسة
1- Aron, Raymond «Qu’est-ce qu’une Théorie de Relations Internationales», Revue francaise de sciences
politques, vol.17: 309-318.
2- Aron, Raymond (1962 &1984): Paix et Guerre entre les Nations. Paris: Calman- Levy (2 nd editin)
3- Beswick, Danielle ; Jackson, Paul (2015): Conflict, Security and Development. New York: Routledge.
4- Commission on Human Security (2005): Human Security Report. Victoria: University of British Columbia.
5- Hough, Peter (2004 and 2008): Understanding Global Security. London & New York: Routledge.
6- Korany, Bahgat (2010). “World Visions of Security: How Far Have Women Been Taken into Consideration?”
Cairo, Arab Woman Organization.
7- Korany, Bahgat (2006) “Measuring Human Security”. Paper submitted to the Joint Conference UN- AUC
Forum on Humam Security in the World, Cairo.
8- Korany, Bahgat (2005): “Human Security From A Respectable Slogan to a Paradigm”. Paper Submitted to
the Joint UN- Witts University Conference, Johannesburg.
9- Korany, Bahgat; Brynen, Rex; &Noble, Paul (eds.,1993): The Many Faces of National Security in the Arab
World. London and New York. Macmillan.
10- Korany, Bahgat (1986): “Strategic Studies and the Third World: A Critical Evaluation”. International
Review of the Social Sciences Vol. 34/4 (December).
11- Lippman, Walter (1943): U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic Born. Little and Brown:
12- Paret, Peter (ed., 1986): Makers Of Modern Strategy. N.J. Princeton University Press.
13- U.N Commission on Human Security (2003) Human Security Now. New York
14- UNDP (1994): Human Development Report (on Human Security with Lead-authors Mahboub el-Haq and
Amartiya Sen) New York.
15- UNDP (2007): Understanding the Concept Of Human Security in the Arab World: a Note From the
Regional Office. New York.
16- Wolfers, Arnold (1962): Discord and Collaboration. Baltimore: Johns Hopkins University Press .

:مصادر معلومات باللغة العربية
.) المركز المصرى لبحوث الرأى العام (القاهرة، بصيرة- 1
.) جريدة األهرام (القاهرة- 2
.) جريدة الشرق األوسط (لندن- 3

34

مركــز علمــي مســتقل يعمــل فــي إطــار مؤسســة األهــرام ،يســعي مــن خالل نشــاطه إلي نشــر الوعــي العلمي
بالقضايــا االســتراتيجية العالميــة واإلقليميــة والمحليــة ،بهــدف تنويــر الــرأي العــام المصــري والعربــي بتلك
القضايــا ،وأيضــاً بهــدف ترشــيد الحــوار السياســي العــام وعمليــة صنــع القــرار فــي مصــر والعالــم العربي .

للحصول عىل إصدارات املركز

اإلدارة العامة للتوزيع :مؤسسة االهرام ،شارع اجلالء ،القاهرة -مجهورية مرص العربية

Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127
Email: subsc@ahram.org.eg

وملعرفة نقاط التوزيع ،اضغط عىل التايل:

https://ahramstore.ahram.org.eg/CallMe.aspx

وللرشاء واالشرتاك اإلليكرتوين اضغط عىل الرابط التايل:

https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx

أو األتصال باملركز مبارشة  -مؤسسة االهرام ،شارع اجلالء ،القاهرة -مجهورية مرص العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552 - Mobile: +20- 1140999443
Email: acpss@ahram.org.eg
Website: https://acpss.ahram.org.eg/

