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أعيدت  وواسعة،  حادة  وأكاديمية  سياسية  انتقادات 
اهلشة”  الدول  “مقياس  عليه  فأطلق  املقياس،  تسمية 
حدة  ختفيف  من  وبالرغم   .Fragile States Index
املصطلح إال أنه ظل حماًل للغط وجدل كبريين. فمن باهلل 
من دول العامل تقبل أن ُترمى بأوصاف كالفشل والعجز 

واهلشاشة؟ 
وما بني وقفة مع الشعر ومراجعة لبعض أدبيات العلوم 
السياسية حول الدول اهلشة والضعيفة ولدت فكرة هذه 
أمامي  رأيت  كلام  املوضوع  حول  قرأت  وكلام  الورقة. 
خطًا أفقيًا مرعبًا يمتد من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار. 
عىل اليمني جحيم وعىل اليسار جهنم.  عند طرف يتجمع 
عدد ليس قليل من الدول الضعيفة املخلخلة واملهلهلة، 
التي كلام حاولت الوقوف عىل قدميها عادت وتعثرت. 
دول كأهنا وّقعت مع العجز معاهدة. وكلام امتدت إليها 
يف  أكثر  لتغوص  عادت  لتنقذها  الدولية  املنظامت  أيدي 
خارجية  قوى  الطرف  نفس  عند  ورأيت  مشكالهتا. 
ما  لكن  املساعدة.  شعار  رافعًة  الدول  تلك  من  تقرتب 
يقذف  نار  لسان  إىل  وحتوهلا  إال  ساحاهتا  إىل  تدخل  أن 
العامل. وليست أفغانستان  بمزيد من املشكالت يف وجه 
دول  من  فيض  من  غيض  إال  والعراق  وسوريا  واليمن 
القليلة  األعوام  خالل  وأزعجها  العامل  أزعجت  هشة 
أخرى  وأحيانًا  ليساعدها  أحيانًا  إليها  جاء  املاضية. 
النتيجة يف احلالتني كانت واحدة:  ليستغل بؤسها. لكن 

ال هي نجت وال هو نجح.
ورأيت عند الطرف اآلخر من اخلط نظامًا دوليًا مرتبكًا، 
تعمه  ومائع.  هش  نظام  أخرى.  بعد  سنًة  فوىض  يزداد 
القواعد  فوىض  من  والفوىض.  االضطراب  صور  كل 
فوىض  إىل  القائمة،  املؤسسات  فوىض  إىل  احلاكمة، 
نظام  الدائرة.  العمليات  فوىض  إىل  املسئولة،  القيادات 
ختضع  بانتقائية.  إال  فيه  الدويل  القانون  قواعد  تعمل  ال 
ال  مؤثرة  دول  من  أقلية  إلرادة  الدولية  مؤسساته 
تتحكم  لكن  كبرية  دول  املتعثرة.  بالدول  كثريًا  تكرتث 
األحداث.  مستوى  عىل  ليست  قيادات  مقاديرها  يف 
والتحالف،  العوملة،  مثل  دولية عجيبة  ورأيت عمليات 
عرب  الساعة  مدار  عىل  جتري  وهي  والرقمنة  والتكامل، 

"قيمة اإلنسان يف الدولة مقياس الرقي 
  هي فرق بني شعب ينزف الروح  وحي"

                               )الشاعر السوداين: إدريس مجاع(

لكل موضوع  قصة 

العرص  يف  العريب  الشعر  عباقرة  من  مّجاع  إدريس  يعد 
احلديث. من بني قصائده واحدة بعنوان »قيمة الدولة«، 
مقياسًا  وحدد  الدولة  معنى  أبياهتا  من  واحد  يف  خّلص 
اإلنسان.  قيمة  هو  بسيط  واملقياس  أدائها.  عىل  للحكم 
دلياًل  أو  باملواطن  ارتقت  إن  لتميزها  عنوانًا  اعتربها 
أنه  البيت  ذلك  يف  واللطيف  أمهلته.  إن  تراجعها  عىل 
ومكانة  الفرد  مكانة  بني  طردية  عالقة  بالشعر  بنى 
الوطن.  ارتقى  كلام  قيمة اإلنسان  الدولة. فكلام زادت 
قيمة  الوطن.  مكانة  تراجعت  كلام  قيمته  أهدرت  وكلام 
اإلنسان، كام عّرفها مّجاع، هي التي حتدد قدر الدول. فإما 
أن تكون دواًل هشة  إما  أو حتيا وتأنس.  تئن وتنزف  أن 

حُمبِطة وحُمَبطة، أو دواًل منجزة قوية ومتامسكة.
وبرغم الفارق بني لغة الشعر ولغة العلم، إال أن املقياس 
عن  فلسفته  يف  خيتلف  ال  مّجاع  اقرتحه  الذي  الشعري 
املقياس العلمي الذي استقر يف أدبيات العلوم السياسية 
يف  إال  اللهم  اهلشة«  الدول  »مقياس  باسم   2005 منذ 
العام  ذلك  مقاييسه. يف  تفصياًل يف  أكثر  األخري جاء  أن 
أطلق صندوق السالم Fund of Peace-الذي تأسس 
مع  ربحية-بالتعاون  غري  أمريكية  كمؤسسة   1957 يف 
يف  تأسست  التي  األمريكية-   Foreign Policy جملة 
عرش  اثني  يف  الدول  أداء  عىل  للحكم  مقياسًا   -1977
والعدالة  والسياسة  واالقتصاد  األمن  بينها  من  جمااًل 

واخلدمات العامة. 
وكشف املقياس عن جمموعة من البلدان ال تقوم بوظائفها 
دول  الفاشلة«.  »بالدول  حينه  يف  أسميت  بلدان  باملرة. 
تشبه الثقوب السوداء التي متتص طاقات النظام الدويل 
يف حروب ورصاعات ومشكالت ال أول هلا وال أخر. 
ومن عام إىل عام انضمت دول جديدة إىل القائمة األوىل 
وبعد   ،2014 سنة  يف  لكن    .2005 يف  ُنرشت  التي 
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احلدود لكنها ال تضيف إىل صالبة النظام الدويل شيئًا أو 
تساعد الدول اهلشة عىل التامسك. 

عرفها  فقد  جديدة.  الفوىض  من  الصور  تلك  تكن  ومل 
يد  عىل  توثيقها  وجرى  قرون،  منذ  الدويل  النظام 
يف  البلوبينيزية«  »احلروب  عن  كتابه  يف  ثيوسيديدس 
الراهنة  املرحلة  فوىض  لكن  امليالد.  قبل  اخلامس  القرن 
هرج  من  حتولت  فقد  سبقتها.  فوىض  كل  عن  ختتلف 
يقني  أي  يوجد  ال  سيولة  إىل  أسبابه  تفهم  يمكن  ومرج 
الصعود  حتاول  والصني  يعرف  أحد  فال  مستقبلها.  عن 
اهليمنة  إحكام  حتاول  وأمريكا  العودة  حتاول  وروسيا 
إىل أين يتجه العامل وال أحد يعرف باملثل إن كان النظام 
مائعة  حالة  إهنا  سيولة.  سيزداد  أم  سيتامسك  الدويل 
رضبت وحدات النظام الدويل كله من قمته إىل قاعدته. 
من القوى الكربى إىل الدول اهلشة. والسيولة كالسيول 
تنهمر من أعىل إىل أسفل. والسيول متى هطلت من فوق 
الدولية  والسيولة  سفحه.  تغرق  وأن  بد  ال  اجلبل  قمة 
معهم  وتطال  إال  الكبار  بمقادير  حاليًا  تعصف  وهي 
تكتلني.  إىل  األقل  عىل  منقسمون  اليوم  الكبار  الصغار. 
)الواليات  الراهن  الوضع  عىل  احلفاظ  حياول  واحد 
املتحدة واالحتاد األورويب( وتكتل آخر يسعى إىل التغيري 
حول  العديدة  اإلقليمية  النظم  أما  وروسيا(.  )الصني 
جنوب  أفريقيا  أو  العريب  اإلقليمي  النظام  مثل  العام، 
الصحراء، فعليها أن تدفع الثمن وأن تعاين من مشاهد ال 
حرص هلا من السيولة واملفاجآت. ومل تكن أزمة حصار 
قطر ربام خالل الفرتة ما بني 2017 إىل 2020 إال مثااًل 

عىل تلك احلالة. 
مصدران.  إذن  نريانه  يؤجج  امللتهب  األفقي  اخلط  هذا 
بحكم  قانوين  وجود  هلا  ضعيفة  دول  جمموعة  األول 
عضويتها يف األمم املتحدة، لكن ليس هلا وجود وظيفي 
جمتمعاهتا  حتتاجه  بام  تقوم  أن  تستطيع  ال  ببساطة  ألهنا 
ورمزية.  وتوزيعية  واستخراجية  تنظيمية  وظائف  من 
دول لدهيا رشعية قانونية لكنها ال متتلك رشعية شعبية. 
ُتصدر  ُتريض شعوهبا.  مما  بأكثر  القديم  املستعمر  ُتريض 
ورقيقًا  وخمدرات  والجئني  ومهاجرين  إرهابًا  للعامل 
مسلحة.  ومجاعات  منظمة  جريمة  وعصابات  أبيضًا 

تذهب  واستثامرات  وهبات  ومنحًا  قروضًا  منه  وتأخذ 
نظام  الثاين  واملصدر  تنتهي.  ال  فساد  دوامات  يف  هباء 
دويل هالمي. يتدخل يف الدول اهلشة اضطرارًا واختيارًا 
فيه  كبري  كل  يسعى  نظام  وأهواله.  أهواهلا  يف  ليغرقها 
أن  فيحاول  يستطع  مل  فإن  منفردًا.  قائدًا  يكون  لكي 
حياربون  ال  بطبعهم  والكبار  متساويني.  بني  أواًل  يكون 
كام  بالوكالة.  احلرب  يفضلون  وإنام  مبارشًة  بعضهم 
جتري  أن  يفضلون  وإنام  أرضهم  عىل  حياربون  ال  أهنم 
الدول ال  اهلشة. فتلك  الدول  أرايض  مواجهاهتم عىل 
للتنافس أو خمازن يرمون  الكبار عن ساحات  تزيد عند 
يف  يستعملوهنا  خمالب  أو  االسرتاتيجية  خملفاهتم  فيها 

حرهبم ضد بعضهم.
هذه  متيل  الذي  واألخطر  األكرب  الرش  حمور  هو  هذا 
الذي  هو  قادمة.  طويلة  لفرتة  بقاءه  ترجيح  إىل  الرؤية 
سيؤثر عىل األداء الداخيل لكثري من الدول وعىل استقرار 
النظام الدويل. إنه حمور رش كبري خيتلف عن حماور الرش 
املحدودة التي توقف عندها بعض القادة وهم يوضحون 
 ،2002 يناير   29 ففي  الدولية.  للعالقات  رؤيتهم 
السابق  األمريكي  الرئيس  استعمل  املثال،  سبيل  عىل 
جمموعة  إىل  ليشري  الرش  حمور  تعبري  اإلبن  بوش  جورج 
اعتربها  والعراق  وإيران  الشاملية  كوريا  ضمت  دول 
امتالك أسلحة  إىل  رشيرة ألهنا تدعم اإلرهاب وتسعى 
إليه وزيرة  دمار شامل. وهو نفس املحور الذي ضمت 
يناير  يف  رايس  كوندوليزا  السابقة  األمريكية  اخلارجية 
املحور  أن هذا  إال  وليبيا وسوريا.  كوبا  2005 كل من 
مل يكن سوى حمورًا صغريًا للرش، بالطبع من وجهة النظر 
األمريكية. أما املحور الذي حتاول هذه الورقة أن تتبني 
الدولة  نظام  من  مزدوج  رش  أكرب.  رشًا  فيخص  خماطره 
من  معًا.  الدويل  النظام  ومن  األقاليم  بعض  يف  املهرتئ 
ومن  اهلشة.  الداخلية  بناها  يف  الرش  ختتزن  ضعيفة  دول 
الدول  تلك  إىل  كباره  بني  الرصاعات  ُيصّدر  دويل  نظام 

ليعرضها ملخاطر أعظم. 
حمور الرش األكرب ال حيرص اخلطر والرضر يف دول بعينها 
ويتبادالن  الرش  ينتجان  كبريين  قطبني  يف  يراه  وإنام 
تقريبًا يف كل  املتناثرة  اهلشة  الدول  الرش:  ويغذيان  الرش 
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القارات. والنظام العاملي الراهن )أو الال نظام( بكل ما فيه من عنرتيات ومغامرات وإخفاقات. كلام زادت مشكالت 
الدول اهلشة عددًا وتفاقمت نوعًا كلام ختلخل النظام الدويل وسال. باملثل، كلام زادت السيولة الدولية كلام زاد عجز 
الدول اهلشة وتضاعف اضطراهبا. إهنا عالقة طردية أو عالقة تغذية متبادلة تصنع حلقة مفرغة ال النظام الدويل يعرف 
كيف يكرسها وال الدول اهلشة تعرف طريقًة للهروب منها. ولعل املتصل اخلطي واجلدول التاليني يلخصان تلك 
احلالة: دولُ هشة عىل جانب ونظام عاملي سائل عىل اجلانب اآلخر. طرف ينقل الفوىض من داخل الدول إىل النظام 

الدويل فيزيده سيولة. ونظام دويل يعيد السيولة من جديد إىل تلك الدول ليزيدها هشاشة.

متصل خطي Continuum يبني العالقة التفاعلية بني اهلشاشة الوطنية )الدول اهلشة( والسيولة الدولية )فوضى النظام العاملي(

مؤرشات اهلشاشة داخل الدولة من واقع مقياس الدول اهلشة وما يقابلها من مؤرشات شبيهة للسيولة الدولية

 معايير السيولة الدوليةمعايير الهشاشة الوطنيةاملعيار 

رشعية السلوك الدويلرشعية الدولةالقبول باجلسد السيايس

حالة الربامج الدوليةحالة السياسات العامةاخلدمات املقدمة للمجتمع 

التدخل اإلنساينااللتزام بحقوق اإلنسانحكم القانون

استعامل األدوات االقتصاديةالتدهور االقتصادياألداء االقتصادي

مؤسسات ووكاالت التنميةالتنمية املنحازةفلسفة التنمية

املرشوعات االسرتاتيجية اخلارجيةهجرة العقولحالة املعرفة

أجندات قادة الدول الكربىرصاع النخب املحليةمتاسك النخب

الرصاعات االسرتاتيجية املمتدةالعدوات املحليةالضغائن اجلامعية

قوات التدخل وحفظ السالمأداء أجهزة األمن املحليةالعامل األمني

الضغوط السكانية عىل املوارد يف اخلارجضغوط متزايدة عىل املوارد يف الداخلالضغوط السكانية 

اهلجرة املضادة ومعاداة املهاجرينالالجئون والنازحوناهلجرة

التدخل اخلارجيترسب املشكالت عرب احلدودالنفاذية

وقفات  ثالث  خالل  من  األولية  األفكار  بعض  بتقديم  الورقة  هذه  تكتفي  سوف  القادم،  لرؤية  حماولة  وباعتبارها 
رسيعة مع: أ- التعريفات، ب- رحلة السقوط يف فخ اهلشاشة، ج-  عملية تسييل النظام الدويل.
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من تعريف املشكلة إلى مشكلة التعريفات

  يساعد ضبط املصطلحات من البداية يف تعريف املشكلة 
وفهم أبعادها. ولكن ليس دائاًم. فأحيانًا ما يتحول ضبط 
املصطلحات نفسه إىل مشكلة. والسبب وراء ذلك بسيط 
وهو أن املصطلحات ليست عمياء وإنام ترى بعيون من 
يستعملها. املصطلحات واملفردات يف العلوم االجتامعية 
واحد  بمعنى  تولد  ال  ملونة.  وهي  التداول  إىل  خترج 
كثرية.  واألمثلة  معنى.  بألف  وإنام  اجلميع  أذهان  يف  هلا 
يزال حماًل الختالف وشقاق  مثاًل كان وما  “اإلرهاب” 
بل وسببًا يف وقوع اإلرهاب. “الثورات امللونة” بدورها 
مصطلح مثري لالختالف. مهام حاول من يستعمله ضبطه 
إال ويشب خالف واسع بني من يراها حركات اجتامعية 
الظلم وبني من يعتربها مؤامرات حيركها  مرشوعة ضد 
اخلارج. مصطلح “البلدان املتخلفة” جلب بدوره كثريًا 
من املشكالت. فلام تم حلها بتعبري “العامل الثالث” وقعت 
“البلدان  مصطلح  خرج  وملا  آخر.  نوع  من  مشكالت 
توضع  فكيف  املشكلة.  تتوقف  مل  التداول  إىل  النامية” 
جمموعة  يف  وتايالند  وسنغافورة  ماليزيا  بقدرات  دول 
وطاجيكستان.  وجامبيا  النيجر  مثل  دول  مع  واحدة 
مرييسكي  جرجيوري  الرويس  االجتامع  عامل  طور  وملا 
بالتمييز  املشكلة  ليحل  الرابع«  العامل  »بلدان  مصطلح 
بني بلدان نامية تفوق قدراهتا بلدان نامية أخرى نتجت 
مشكالت جديدة تراوحت بني الرفض السيايس واجلدل 
“الدول  مصطلحي  مع  تتكرر  واملشكلة  األكاديمي. 
حماولة  جرت  كلام  إذ  الدولية”.  و“السيولة  اهلشة” 
لضبطهام  إال واستجدت مشكالت حتول التعريف نفسه 

من حل إىل مشكلة. 
الباحث  مساعدة  أ-  فائدتني:  له  املصطلحات  ضبط 
الرأي  استقر  ما  تطابق  بطريقة  املفاهيم  يستعمل  أن  يف 
عليه يف األدبيات اخلاصة باملوضوع الذي يدرسه. وهو 
وحدة  وحيفظ  العلمي  الرتاكم  يعزز  ألنه  حممود  أمر 
يستعمل  عندما  باملوضوع  املشتغلة  العلمية  اجلامعة 
واحد  قاموس  لجيمعهم  الكيفية  بنفس  الكلامت  أهلها 
مفيدة  مفاتيح  البداية  من  الباحث  إعطاء  ب-  يميزهم. 

حلل السؤال الذي يطرحه. فاإلجابات التي نتوصل إليها 
يف هناية أبحاثنا ترتبط بالتعريفات التي نقدمها يف بدايتها. 
   لكن األمر ليس بهذه السهولة مع مصطلحي “الدول 
اهلشة” و”السيولة الدولية”. وأسباب ذلك عديدة يمكن 

توضيحها عىل النحو التايل:
أ- فيام خيص “الدول اهلشة” 

1- تنكر الدول املوسومة باهلشاشة من األصل أهنا هشة 
وتشوهيًا  سيادهتا  من  وانتقاصًا  أدبية  إهانة  ذلك  وتعترب 
فعىل  وجودها،  املشكلة  صاحب  نفي  ما  وإذا  لسمعتها. 

الباحث أن يتخوف من استعامل مصطلح يؤكدها. 
2- تعترب الدول اهلشة أن املقياس الذي يطبق عليها أداًة 
استعامرية ترعاها مؤامرات خارجية وحماوالت شيطانية 

للتدخل يف شؤوهنا. 
للمصطلح عن صحة وضع دول  املنتقدون  يتساءل   -٣
وفنزويال،  فاليمن  واحدة.  جمموعة  يف  كبرية  فروق  بينها 
بينها  كوست،  وأيفوري  وأفغانستان  ونيجرييا،  وميانامر 
اختالفات بنيوية وسياسية واقتصادية وثقافية كبرية. ومع 

هذا جيمعها مقياس الدول اهلشة معًا يف حزمة واحدة. 
غربيًا  مصطلحًا  باعتباره  املصطلح  إىل  النقد  يوجه   -4
ويربئ  املستضعفني  كاهل  عىل  باالهتام  ُيلقي  منحازًا 
وال  النامية  الدول  يدين  مصطلح  املستعمرين.  ساحة 
يبنّي أهنا ما تزال ضحية لالستعامر. واالستعامر هنا، كام 
ذهب يوهان جالتونج، ليس هو االحتالل التقليدي وإنام 
االستعامر اجلديد neo colonialism الذي غرس نفسه 
السابقة.  مستعمراته  ومؤسسات  بنى  كافة  يف  هيكليًا 
حالة  يف  اليوم  إىل  املعذبة  الدول  تلك  بقيت  لو  لذلك، 
هشة فإن ذلك ال يعود إىل خطأ فيها وإنام إىل دور العامل 

اخلارجي السلبي يف حياهتا. 
5- تعبري “الدول اهلشة” معيب ألنه ولد من رحم تعبري 
الفاشلة”. ومثلام تم االستغناء  “الدول  آخر معيب هو  
يتعني  وسياسية،  علمية  ألسباب  األخري  املصطلح  عن 
يقل سوًء  األول ألنه ال  املصطلح  استعامل  التوقف عن 

عن سابقه. 
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٦- ما يسمى اليوم »بالدول اهلشة” واجهته بلدانًا أخرى 
بناء  إعادة  بمرحلة  متر  كانت  عندما  متفوقة  اليوم  تعد 
هلذا، ال يوجد ما يربر حرص اهلشاشة يف الدول  الدولة. 
إفريقيا  مثل  فبلدان  باالسم.  املقياس  إليها  يشري  التي 
الوسطى وسوريا والعراق تواجه نفس أزمات الرشعية 
واهلوية والتوزيع التي واجهتها يف يوم ما وربام تواجهها 
واملكسيك  وروسيا  واهلند  رصبيا  مثل  دول  اليوم  إىل 

وإسبانيا.
7- يتعمد مصطلح الدول اهلشة تصدير اإلحباط ونرش 
اليأس يف مناطق بعينها من العامل دون غريها، ويعرب عن 
عنرصية أوروبية ومركزية غربية eurocentrism، مقيتة 
اعتادت أن تضع دول الشامل الصناعية حكاًم عىل باقي 

الكرة األرضية. 
ب- وفيام خيص “السيولة الدولية” 

دولية من حيث  الكربى وجود سيولة  القوى  تنكر   -1
صورهتا  وتشوه  نفسها  تدين  فإهنا  فعلت  لو  ألهنا  املبدأ 
الدويل  النظام  حركة  ضبط  عىل  قدراهتا  من  وتقلل 

والسيطرة عىل تفاعالته واإلمساك بزمام األمور فيه.
الدويل عرف منذ األزل الفوىض وغياب  النظام  2- إن 
الظواهر.  نفس  يعيش  اليوم  وهو  املركزية،  السلطة 
لكنه مع ذلك ما زال حيتفظ بمساحة إجيابية تلعب فيها 
ضبط  يف  مهاًم  دورًا  الدويل  والقانون  الدولية  املنظامت 

تفاعالت الالعبني الدوليني. 
يوحي  مغرض  مصطلح  الدولية”  “السيولة  إن   -٣
بوصول العالقات الدولية إىل حافة اهلاوية إن مل يكن إىل 
االنزالق املطلق نحو الفوىض الشاملة. ويف ذلك جتاهل 
املتبادل  واالعتامد  الدويل  للتعاون  تعميق  من  جيري  ملا 
والتشبيك وبناء التحالفات وكلها من عالمات التامسك 

الدويل وليس السيولة. 
4- وجود كتلة من البلدان الصناعية الديمقراطية املتقدمة 
وكتلة أخرى من البلدان الناهضة ينفي حتول النظام الدويل 

إىل ساحة سائلة عاجزة عن بناء نامذج حتتذى.

اخلارجية  للسياسة  واضحة  برامج  وجود  ظل  يف   -5
واسرتاتيجيات طويلة املدى تتبعها الدول الكربى تنتفي 
والسيولة  املطلقة  والفوىض  الكاملة  العشوائية  فكرة 

الالهنائية يف النظام الدويل. 
٦- إن تدخالت النظام الدويل يف الدول اهلشة تتم وفق 
برامج ومرشوعات ورؤى اسرتاتيجية تسعى إىل تثبيت 

أوضاع تلك الدول وال تتم بطريقة فوضوية.
7- استطاع النظام الدويل عرب التاريخ ويف أكثر من مرة 
إىل  الفوىض  ومن  التامسك  إىل  السيولة  من  يتحول  أن 
مستدامة.  حالة  الدولية  السيولة  أن  ينفي  بام  االنضباط 
التي أعقبت هناية  السائلة  املرحلة  فإن  املثال،  عىل سبيل 
مارشال  مرشوع  إطالق  شهدت  الثانية  العاملية  احلرب 
وودز  بريتون  اتفاقيات  وتوقيع  املتحدة  األمم  وتأسيس 
يف  اإلقليمي  التامسك  استعادة  يف  كلها  أسهمت  والتي 
القارة األوروبية وأعاد الفعالية لبلداهنا وضبط كثري من 

التفاعالت الدولية حول العامل. 
٨- مهام زادت السيولة ومهام تفاقمت الفوىض إال ويبقى 
ثابت  هرمي  ترتيب  أي   structure بنية  الدويل  للنظام 
وضوابط تدور وفقًا هلا التفاعالت الدولية بني وحداته.

صعوبة  إىل  تشريان  التحفظات  من  املجموعتان  هاتان 
الوطنية  اهلشاشة  )عالقة  الدراسة  مشكلة  تعريف 
أجل  من  اجلهد  يتحول  أن  واحتامل  الدولية(،  بالسيولة 
تعريفها إىل مشكلة يف حد ذاته. وقد تنسف تلك احلجج، 
وجود  تنفي  ألهنا  ورشعيته  البحث  قيمة  قبلناها،  إذا 
تلك  لكن  السواء.  عىل  الدولية  والسيولة  اهلشة  الدول 
التحفظات ال جيب أن تؤخذ عىل عواهنها أو تقبل عىل 
أهنا كالم هنائي لسبب بسيط هو أنه ال يوجد كالم هنائي 
خاص،  بشكل  اإلنسانية  العلوم  ويف  عمومًا  العلوم  يف 
وإنام توجد باستمرار مدارس واجتاهات تتناقض وتطرح 
يف  عيبًا  اخللفية  الورقة  هذه  ترى  وال  خمتلفة.  تصورات 
ترى  بل  الدولية  السيولة  أو  اهلشة  الدول  تعبري  استعامل 
أن العيب يف تغافلهام جتاهل ما يستقيم مع البدهية واحلس 

السليم.  
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رحلة السقوط في فخ الهشاشة

عىل عكس من يرفضون مصطلح “الدول اهلشة”، ال ترى 
فالعني  استعامله.  يف  أو  املفهوم  يف  غضاضة  الورقة  هذه 
ليست  اهلشة  الدول  باالسم فقط.  ال ختطئ وجود دول 
رواية متومهة نسجتها  خيااًل مريضًا أو رسدية خمتلقة أو 
تأزمت  لبلدان  حقيقية  حاالت  وإنام  شيطانية  مؤامرات 
أوضاعها بشدة، يستطيع من يقومون بأبحاث ميدانية أن 
أهنا أصبحت أحد  تعانيه من ضعف وكيف  ما  يعايشوا 
الكونجو  يف القرن احلادي والعرشين.  قطبي حمور الرش 
وليبيا  واليمن  ولبنان  وسوريا  والعراق  وطاجيكستان 
البلدان  من  وغريها  وفنزويال  ومايل  والنيجر  وتشاد 
املحيل.  والعنف  األهلية  احلروب  مع  تاريخ  هلا  الشبيهة 
اإلحساس  إىل  اللحظة  حتى  جمتمعاهتا  تفتقر  بلدان 
أفرادها  يرى  جمتمعات  مشرتكة.  وطنية  هبوية  اجلمعي 
 primordial األولية  مجاعاهتم  إىل  اللجوء  يف  أماهنم 
بلدان  عرقية.  أو  لغوية  أو  دينية  كانت  سواء   group
تكشف مؤرشاهتا االقتصادية عن تفيش الفساد وضعف 
املزمنة للخارج. معروف عنها غياب  اإلنتاجية والتبعية 
احلكومات  واستسالم  األولية  املواد  ورسقة  التصنيع 
تقديم  عن  تعجز  بلدان  املنظمة.  اجلريمة  لعصابات 
معنى.  ذات  تعليمية  أو  ثقافية  أو  صحية  عامة  خدمات 
ليست فيها سياسات عامة وال سلطة مركزية واعية من 
األصل بتلك السياسات. كل ما فيها يدفع بمن فيها إىل 
النزوح واهلجرة والفرار. أصبح تصدير البرش بضاعتها 
التسلل  متنع  قوية  جيوش  هلا  ليست  الرائجة.  الدولية 
اخلارجي أو أجهزة أمن فعالة توفر احلامية للسكان. أههلا 
تسبب يف  ما  بأنفسهم  أنفسهم  تأمني  يتحملون مسئولية 
املجتمع  وإعادة  البلطجة  ثقافة  وترسيخ  العنف  انتشار 
بكل من فيه إىل وضع أشبه بحالة الطبيعة األوىل. بلدان 
املال  عىل  وتتقاتل  تتنافس  تتعاون.  وال  نخبها  تتصارع 
عن  الوكيل  دور  لعب  وعىل  واألرايض  واملوارد  والقوة 

القوى اخلارجية. 
حرب  وأمراء  متنافرة  أوليجاركيات  بني  منقسمة  دول 
أو  رؤية  أو  برنامج  جيمعها  ال  مفتتة  ونخب  متنابذين 

هدف. ينهش فيها بحدة مثلث اجلوع واجلهل واملرض. 
امليالد  عند  املتوقع  العمر  متوسطات  فيها  تنخفض 
وترتاجع فيها نسبة األطباء إىل املواطنني ونسبة املعلمني 
إىل الطالب عن املتوسطات العاملية املستقرة. بلدان حيل 
فيها العرف حمل القانون ويتقدم فيها االحتكام إىل القوة 
مؤسسات  كل  فيها  تتعطل  الرشائع.  عىل  النزول  عىل 
وأدوات الدولة. تطلب من مواطنيها والًء ال يمكنهم أن 
يمنحوه هلا بعد أن خانت العقود االجتامعية التي وقعتها 
الناس  ألمالك  مديرًا  أهنا  نسيت  استقالهلا.  عند  معهم 
عبئًا  صارت  هلا.  األصيل  املالك  وليست  ومواردهم 
الدول  هي  باختصار  هذه  له.  عمقًا  وليست  الفرد  عىل 

الفاشلة. اخلارج منها مولود والداخل إليها مفقود.
ومثل هذه املؤرشات ليست بجديدة يف التحليل العلمي 
للدول املتعثرة، ألهنا شغلت من قبل املهتمني بدراسات 
املايض،  القرن  ستينيات  منذ   area studies املناطق 
آسيا  يف  اجلنوب  بلدان  بدراسة  املشتغلني  وبالتحديد 
الوافرة يف حينه  الكثرة  الالتينية حيث  وأفريقيا وأمريكا 
التنمية  جمايل  يف  والناشطة  حديثًا  املستقلة  الدول  من 
التحديثية  الرؤى  بعض  أفاضت  ما  وبقدر  والتحديث. 
لتلك  املنتظر  النجاح  آمال عريضة عن  املتفائلة يف رسم 
الفشل  احتامالت  من  أخرى  حذرت  الناشئة،  الدول 
بينها حتذير صامويل هنتجتون من خطر  والتدهور، من 
وهو  واهلشاشة.  الشكليات  فخ  يف  البلدان  تلك  وقوع 
والتآكل  السياسية  »التنمية  عن  دراستيه  يف  عنه  عرب  ما 
جمتمعات  يف  السيايس  و»النظام   19٦5 يف  السيايس« 

متغرية« يف 19٦٨. 
تطوير  يكن  مل  القديمة،  التحذيرات  خلفية  وعىل 
بأمر غريب. وإنام  الدول اهلشة  السالم ملقياس  صندوق 
الدول  تعجز  أن  من  حملها  يف  خماوف  عىل  كتأكيد  جاء 
املستقلة حديثًا عن حل أزمات بناء الدولة املعروفة وهي 
خوف  والتغلغل.  والتوزيع  والتكامل  واهلوية  الرشعية 
من أال ترىض عنها جمتمعاهتا )أزمة رشعية(، وأال جيمع 
تنقسم  وأن  هوية(،  )أزمة  مشرتك  شعور  مكوناهتا  بني 
وأن  تكامل(،  )أزمة  الدولة  داخل  دول  إىل  مناطقها 
واملشاطيب  الفقراء  واملحاسيب ضد  األغنياء  إىل  تنحاز 
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قوهتا  إثبات  عن  حكوماهتا  تعجز  وأن  توزيع(،  )أزمة 
وتواجدها بني الناس )أزمة تغلغل(.

أما كيف وصلت الدول اهلشة إىل هذه احلالة، فيبدو أن 
ذلك مر بثامين مراحل.

1- مرحلة األحالم الكثيفة 
وتلت االستقالل ومتيزت باإلرساف يف الوعود احلاملة. 
بالعدالة  الوعد  إىل  واحلريات  بالديمقراطية  الوعد  من 
بتوفري  الوعد  إىل  الثروة،  توزيع  وحسن  االجتامعية 
األمان وتقديم كل اخلدمات التي توفرها الدول احلديثة 
متزايدة  ثورة توقعات  املرحلة وقعت  ملواطنيها. يف هذه 
أمر شديد اخلطورة. فاألحالم  الناس. وكان ذلك  لدى 
والوعود قد تفيد من يطلقها يف البداية يف تعزيز رشعيته 
ونيل رضاء الناس. لكن عدم حتقيقها، بل والوصول إىل 
بعد  ناقمون  باملوعودين وهم  ينتهي  واقع مرير خيالفها، 

أن كانوا راضني. وهنا تبدأ مرحلة جديدة. 
2- مرحلة املجتمعات اهلشة

بأهنا  باجلنة  املوعودة  املجتمعات  شعرت  عندما  وبدأت 
التي كانت تعول عليها يف حتقيق  السلطة  خدعت، وأن 
املخاطر  لتعيش  العراء  يف  وتركتها  هبا  غدرت  أحالمها 
املتزايدة(  اإلحباطات  )صدمة  الصدمة  هذه  بنفسها. 
ومكوناته  بأفراده  ودفعت  املجتمع  تفكيك  يف  تسببت 
الدينية والعرقية واللغوية إىل االبتعاد عن بعضها لسبب 
يندفع  ما  عادًة  األزمة  وقت  يف  اإلنسان  أن  وهو  بسيط 
عمن  بمعزل  للنجاة  طوق  أي  عن  البحث  إىل  بالغريزة 
حوله. وبسبب تفكك الروابط املجتمعية وغياب سلطة 
اهلشاشة.  من  تعاين  ذاهتا  املجتمعات  بدأت  عادلة  عامة 
سادهتا حاالت من السلبية والعدمية إىل حد أن مكونات 
بينها ضغائن  املجتمع بدأت ال تطيق بعضها. فانترشت 
بفتور  تعاملت معها  أو  ورصاعات جتاهلتها احلكومات 
لتواصل هي  ليبتعدوا عنها  الناس هبا  ُتشغل  أن  مفضلًة 
هيمنتها عىل السلطة واملوارد العامة. باختصار ال توجد 
دول هشة إال يف ظل جمتمعات هشة روابطها وعالقاهتا 

هشة بل ومهشمة.

3- مرحلة اهلشاشة العرضية
عيانًا  الضعف  ومظاهر  أعراض  كل  فيها  واتضحت 
بيانًا. ظهرت يف بريوقراطيات فاسدة، وتعليم مرتاجع، 
ترعى  ورشطة  مفقود،  وأمن  عاجزة،  ومستشفيات 
وأطفال  مهدمة،  وطرقات  مرتش،  وقضاء  اجلريمة، 
معيبة،  اجتامعية  وسلوكيات  بيئي،  وتلوث  شوارع، 
كاذب،  وإعالم  ورسقات،  املمنوعات،  كافة  يف  وجتارة 
ذلك  إىل  وما  جتاري،  وغش  نفسها،  حتمي  وجيوش 
هناك سياسات عامة  تعد  مل  بحيث  الضعف  من مظاهر 
ستارًا  كانت  إذا  إال  عامة  حكومية  برامج  أو  قيمة  هلا 
كثرت  أن  وبعد  اخلاصة.  للمصالح  خدمًة  لالختالس 
الوقت من  العرضية للهشاشة حتولت مع مرور  املظاهر 
مرحلة  تبدأ  وهنا  دائمة.  حالة  إىل  مؤقت  عريض  وضع 

جديدة أسوأ. 
4- مرحلة اهلشاشة البنيوية 

حالة  إىل  املؤقتة  األعراض  حتولت  املرحلة  تلك  يف 
بنيوية  حالة  نشأت  مستدام.  مزمن  ووضع  مستعصية 
مل  بحيث  نفسها  الدولة  أسس  عىل  أثرها  تركت  عميقة 
يف  للهشاشة  والعرضية  السطحية  املظاهر  معاجلة  تعد 
هذه  يف  الدولة  قواعد  تعرضت  ممكنة.  أو  جمدية  ظلها 
معنى  بال  الدساتري  أصبحت  اهليكيل.  للضعف  املرحلة 
للنفع  راع  من  املؤسسات  وحتولت  قيمة  بال  والقوانني 
العام إىل غنائم تتسابق النخب عىل االستحواذ عليها. كام 
وثقافة عامة ال  عادية  اهلشاشة مسألة سلوكية  أصبحت 
هيتم أحد بالتصدي هلا بقدر اهتاممه بالرتبح من ورائها. 
الدولة  وقلب  الدولة  عمق  اىل  اهلشاشة  تصل  وعندما 
وأساس الدولة عادًة ما يتبع ذلك مرحلًة أشد خطرًا هي 

االنتقال من اهلشاشة العرضية إىل اهلشاشة املرضية. 
5- مرحلة اهلشاشة املرضية  

بالفريوسات.  أشبه  اهلشة  الدول  تصبح  املرحلة  تلك  يف 
إليها وإىل عمق  أنظار اخلارج  تلتفت  تصري معدية. وهنا 
األزمة البنيوية فيها بعد أن تتبني خطورهتا. فاهلشاشة متى 
ما حتولت من عرضية إىل بنيوية إال وترتد يف الفضاء العاملي 
الواسع لتصبح معدية ومرضية. تتحول من حاالت حملية 
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إىل عدوى دولية. اهلشاشة مرض قابل لالنتشار يف اجلوار 
من  أوسع  حزمة  عىل  والتأثري  املتعثرة  للدول  االقليمي 
البلدان التي متر بظروف شبيهة. ويف ظل املخاوف الدولية 
املتزايدة من عدوى اهلشاشة ينفتح الباب أمام التدخالت 

اخلارجية. وهنا تبدأ مرحلة جديدة. 
6- مرحلة اهلشاشة الرشطية 

وفيها يبدأ النظام الدويل يف إيصال صوته إىل الدول اهلشة 
تتكلم  هلا.  إنقاذ  برامج  ووضع  عليها  رشوطه  لفرض 
القوى الكربى صاحبة املصحلة عن رؤيتها واشرتاطاهتا 
حمنتها.  من  املتعثرة  الدول  وإنقاذ  اهلشاشة  عىل  للقضاء 
اهلشة  الدول  حالة  تتعقد  الرشوط  تلك  توضع  وعندما 
أكثر. فنخبها الفاسدة عادًة ما تكون مستعدة لعمل كل 
الوكيل  دور  لعبت  لو  حتى  بمكاسبها  لالحتفاظ  يشء 
بل  مالئكة  كله  ليس  واخلارج  للخارج.  واخلادم  املوايل 
فيه من حياول إخراج  الشياطني. إن كان  تكثر بني دوله 
إىل  يتطلعون  من  فيه  أن  إال  ورطتها  من  اهلشة  الدول 
االستفادة والرتبح من اإلجتار يف اهلشاشة. ويف مثل تلك 
اخلارج  اهلشة  الدول  جتذب  بلة.  الطني  يزداد  األجواء 
إليها ليتصارع عليها بداًل من أن يتفق عىل انقاذها. ويف 
اهلشاشة  من  خمرج  عىل  التوافق  عن  الداخل  عجز  ظل 
تشتبك القوى اخلارجية يف مرشوعات متناقضة ما ينتهي 
بالدول اهلشة وهي تنتقل إىل مرحلة أخطر عندما تتحول 

من دول هشة إىل أشباه دول.
7- مرحلة شبه الدولة

وشعب  أرض  ورق.  عىل  حربًا  الدولة  تصبح  وفيها 
صورية.  دول  دولة.  تصنع  ال  لكنها  وسيادة  وحكومة 
تستطيع  ال  ضعيفة  فيها  احلكومة  فقط.  باالسم  دول 
األساسية  اخلدمات  تقديم  أو  األرض  عىل  السيطرة 
يفلت  احلكومة.  يطيق  ال  بدوره  والشعب  عليها.  ملن 
إن  بالنزوح واهلجرة  الدولة كلها  من سيطرهتا ويفر من 
من  فيها  والسيادة  واإلرهاب.  باالغرتاب  أو  استطاع 
حالة  إىل  اخلارجية  التدخالت  حتوهلا  أن  بعد  األوهام 
افرتاضية. وعند هذا احلد تتعقد األمور لتصل إىل الذروة 

وإىل املرحلة األخرية.

8- مرحلة الدولة الشبهة 
والنظام  اهلشة  الدولة  بني  الكبري  االلتقاء  مرحلة  وهي 
تصدير  من  فيها  العاملي  النظام  خياف  مرحلة  العاملي. 
إىل مشكلة  لتتحول  اهلشة  الدول  اهلشاشة خارج حدود 
إشكالية  من  اهلشة  الدول  فيها  تتحول  مرحلة  عاملية. 
حملية إىل هتديد إقليمي وربام عاملي. يصبح فيها مواطنو 
الدول اهلشة مشبوهني أينام ذهبوا. جمرمون إما مؤكدين 
تتلخص  شبهة.  كلها  اهلشة  الدولة  تصبح  حمتملني.  أو 
صورهتا يف وسائل اإلعالم الدويل عىل أهنا هتديد وبؤرة 
لإلجرام. هترب منها االستثامرات األجنبية ألهنا شبهة. 
ألهنا  عليها  أعينها  العاملية  االستخبارات  أجهزة  تسلط 
شبهة. يوقف مواطنوها عند احلدود ويف املطارات ألهنم 
شبهة. خيشى العامل من أن تتحول إىل مالذ آمن لإلرهابيني 
القلق  تزايد  ظل  ويف  شبهة.  ألهنا  اجلريمة  وعصابات 
يف  الدويل  النظام  يبدأ  الشبهة  الدول  تلك  من  العاملي 
فيها.  الدويل تدخالته  النظام  يزيد  اهلشة.  الدول  اقتحام 
فحتى ال يتأثر أكثر بمشكالهتا يقرتب منها وجيد نفسه يف 
قلبها. وهو التدخل الذي كثريًا ما ينتهي بالنظام الدويل 

وهو ُيغرق الدول املتعثرة أكثر يف هشاشتها. 

السيولة الدولية أو الهشاشة على املستوى العاملي

تنتج السيولة الدولية ألسباب عديدة من أمهها اختالف 
الدويل  للسلوك  احلاكمة  القواعد  عىل  الكربى  القوى 
إليها  يضاف  النفوذ.  تقاسم  عىل  املفتوحة  ورصاعاهتا 
والتوتر  للرصاع  بؤر  من  اهلشة  الدول  توفره  باتت  ما 
عىل  اهلشة  الدول  تؤثر  ومثلام  األقوياء.  بني  والتنافس 
الدول  عىل  الدويل  النظام  يؤثر  الدويل،  النظام  متاسك 
كيف  هشاشة.  يزيدها  وهو  سيولة  تزيده  هي  اهلشة. 

حيدث ذلك؟ حيدث عىل عدة مراحل.
 1- مرحلة سيولة األفكار 

الفردية  حياتنا  يف  سواء  يسيل  ما  أول  دائاًم  األفكار 
الدويل.  النظام  يف  أو  والسياسية  االجتامعية  نظمنا  أو 
تبقى غامضة ومائعة  تولد واضحة بل وقد  فاألفكار ال 
هي  األفكار  طويلة.  لفرتات  رابط  أو  ضبط  بال  وسائلة 
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التي تصاغ منها الربامج والسياسات  اللبنات األساسية 
واستعملت  وسالت  تشوشت  ما  فإذا  والترصفات. 
الفوىض.  لدائرة  اتساع  ويليها  إال  منضبط  غري  بشكل 
قبل  دائاًم  تأيت  والتصورات  احلركة،  عىل  أسبق  فالفكر 
العاملي  النظام  يف  انترشت  كلامت  مثاًل  خذ  الترصفات. 
بال  وباتت  وماعت  فسالت  كبري  ضبط  دون  الراهن 
تعريف جامع مانع. كلامت مثل اخلصخصة، واإلرهاب، 
اجلديدة،  والفاشية  اإلنساين،  والتدخل  والعوملة، 
كلها  األصولية.  بعد  وما  الشيوعية،  بعد  وما  والرقمنة، 
كلامت تعرب عن أفكار غري متفق عىل معانيها. ثارت وما 
تزال ُتثار بسببها نزاعات بني من يقبل هبا ومن يقاومها، 
من يعتربها خريًا ومن يراها رشًا. تلك السيولة الفكرية 
ال تقف عند حد الرصاع عىل ضبط املفاهيم وإنام تنتقل 
إىل مستوى أخطر هو سيولة املؤسسات الدولية املفرتض 

أن تعمل عىل هدي تلك االفكار.
2- مرحلة سيولة املؤسسات

والقوى  والدول  باألفكار  تعمل  الدولية  فاملؤسسات 
التوجهات  عىل  باملثل  تتصارع  تتصارع،  عندما  الدولية 
معها  تسيل  األفكار  سالت  ما  ومتى  واألفكار. 
املؤسسات والوحدات الدولية التي تستعملها. والدول 
تأتيها من  ثم  فهي سائلة خلقًة.  اهلشة مصيبتها عظيمة. 
اخلارج أفكار سائلة ونصائح مشوشة عىل يد مؤسسات 
سائبة.  تكن  مل  إن  سائلة  بدورها  هي  دولية  ووحدات 
اخلارج  قادمة من  املحلية هشاشة  إىل هشاشتها  فيضاف 
لجتد نفسها تغرق يف حالة من عدم اليقني. دول كمرص 
كبرية  أفكار  عىل  اتفاق  فيها  يوجد  ال  مثاًل  واجلزائر 
نخب  فيها  والعوملة.  اخلصخصة  مثل  اخلارج  من  أتتها 
زالت  ما  وأخرى  تكرهها  مجاهري  معها.  ونخب  ضدها 
يزيد  يرشدها  أن  من  بداًل  واخلارج  وعودها.  تنتظر 
املؤسيس.  القلق  الفكري،  القلق  من  واألخطر  قلقها. 
األفكار  حد  عند  تقف  ال  املستوردة  الفكرية  فالسيولة 
دول  تبدأ  عندما  مؤسسية  سيولة  إىل  لتتحول  متتد  وإنام 
ساحات  دخول  يف  ودولية  إقليمية  ومنظامت  خارجية 
البلدان اهلشة بمرشوعات شتى وأهداف خمتلفة ومآرب 
متضاربة. تقول األمم املتحدة يف ميثاقها أشياء وتفرض 

أخرى.  مواقف  سياساهتا  يف  الكربى  اخلمس  القوى 
رشوطها  لتفرض  الدولية  التمويل  مؤسسات  تتدخل 
لسد عجز موازنات الدول اهلشة. تستغل القوى الكربى 
اهلشة  للدول  اهليكيل  الضعف  االقتصاديون  وقراصنتها 
تابعة  دول  إىل  حيولوها  أن  إىل  باالستدانة  فريهقوهنا 
يف  مؤسيس  ومرج  هرج  يسود  الكربى.  القوى  إلحدى 
املنظامت الدولية ويسود معه هرج ومرج أخر يف كل دولة 
هشة. وبعد سيولة املؤسسات تنتقل السيولة الدولية إىل 

مستوى أشد سوءًا وهو سيولة السلوكيات.
3- مرحلة سيولة السلوكيات

اهلشة  البلدان  إىل  النافذة  اخلارجية  القوى  تتحول  وفيها 
إىل   fragility management اهلشاشة  إدارة  من 
من  أي   managing by fragility باهلشاشة  اإلدارة 
من  واالستفادة  الرتبح  إىل  للهشاشة  حل  إجياد  حماولة 
وجودها. تصبح اهلشاشة مع ميض الوقت مصدرًا جلني 
حتالفات  لعقد  وسببًا  اخلارجي  للتدخل  وذريعًة  املنافع 
ورشاكات ثمينة بني اخلارج ووكالء له يف الداخل. تنشأ 
للهشاشة مجاعات مصالح، أو للدقة حتالف من مجاعات 
وليس  فرصة  فيها  ترى  التي  واألجنبية  املحلية  املصالح 
هتديدًا. عند هذه النقطة يتحول النظام الدويل إىل مصدر 
لتعميق اهلشاشة، التي ما تلبث أن ترتد إىل النظام الدويل، 
الذي يعود بدوره ليكرسها من جديد يف الدول املأزومة 
وهكذا دواليك يف عملية تفاعل ال هنائية يغذي فيها رش 
اهلشاشة الوطنية رش السيولة الدولية ليعود الرش األخري 
الرش  حمور  خطورة  هي  وتلك  األول.  الرش  من  ليفاقم 
احلايل. اهلشاشة الوطنية والسيولة الدولية قطبان حيفزان 
رش  وكل  خطرًا.  يعد  حدة  عىل  منهام  رش  كل  بعضهام. 
منهام ال يعيش بدون اآلخر. وكل رش منهام يفاقم اآلخر.

خامتة: تفاعل الشرين

الدول  الذي حاولت خالله  العرشين  القرن  عىل عكس 
املستقلة يف أفريقيا وآسيا والرشق األوسط حتديث نفسها، 
يشهد القرن احلادي والعرشين عودة كثري من تلك الدول 
تكرست  االستقالل  من  فبداًل  الدولة.  قبل  ما  حالة  إىل 
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من  وبداًل  الفشل.  تراكم  اإلنجاز  عن  وعوضًا  التبعية. 
العرشين  القرن  عكس  وعىل  اهلشاشة.  زادت  التامسك 
أيضًا الذي عرف استقرار نظام القطبية الثنائية ووفر قدرًا 
من الوضوح والثبات لقواعد النظام الدويل، يشهد القرن 
احلادي والعرشين حالة غري مسبوقة من امليوعة والسيولة. 
ظهر فيه أفراد وخرجت فيه مجاعات صغرية هتدد األمن 
فيه  وتفوقت  الدول.  هتديد  أحيانًا  تفوق  بدرجة  العاملي 
بات  بعضها  أن  إىل درجة  بشكل عجيب  عاملية  رشكات 
دول  خالله  وبدأت  الدول.  من  كثري  من  وأقوى  أغنى 
عظمى يف التخبط بسبب حنينها إىل ماضيها اإلمرباطوري 
ما دفعها إىل الدخول يف سياسات خارجية توسعية. ويف 
ظل التفاعل بني هذين التحولني، اهلشاشة والسيولة، ال 
يبدو أن العواقب ستكون طيبة. فالدول اهلشة ليست لدهيا 
برامج وطنية لإلنقاذ. كل ما جيري فيها خليط من البلبلة 

واخللخلة واجللجلة والزلزلة. 
فهو  عودة.  الال  مرحلة  إىل  دخل  بدوره  الدويل  والنظام 
ال يستطيع أن يعود إىل نظام القطبية الثنائية كام كان عليه 

نظام  ويرفض  و1991،   1945 بني  ما  الفرتة  خالل 
إىل  املتحدة  الواليات  تسعى  الذي  األحادية  القطبية 
فرضه، وال يستطيع التقدم نحو نظام يضم أقطابًا متعددة 
يقبلون ببعضهم. إنه نظام دويل مرتبك. أرباب البيت فيه 
مشتبكون مع بعضهم ومتشككون يف بعضهم ومنكشفون 
الثقة وتزيد فيه  بناء  أمام بعضهم. ترتاجع فيه إجراءات 
فقط  العالقة  عىل  قارصة  هواجس  وليتها  اهلواجس. 
تفيش  الكبار من  إليها هواجس  وإنام يضاف  الكبار  بني 
اهلشاشة الوطنية يف بلدان اجلنوب وخوفهم من أن تصل 
إليهم عىل شكل هجرات وإرهاب وجرائم منظمة. لكن 
الكبار وهم يتشابكون ويتشككون وينكشفون يرتكبون 
يف  العشوائية  تدخالهتم  بينها  من  األخطاء،  من  مزيدًا 
لتعود  هشاشة  عىل  هشاشة  تزيدها  حيث  اهلشة  الدول 
إهنا  سيولة.  عىل  سيولة  الدولية  عالقاهتم  لتزيد  بدورها 
طويل  لزمن  األرجح  عىل  ستمتد  مفرغة  جهنمية  حلقة 
فيها  الوطني  الداخل  ال  والعرشين.  احلادي  القرن  من 
خالهلا  يبدو  العاملي  النظام  وال  كرسها  عىل  قادرًا  يبدو 

مستعدًا لوقف دوراهنا. 




