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العلمــي، يصدرهــا مركــز  للتحكيــم  فيهــا  النشــر  التحريــر االســتراتيجية« دوريــة يخضــع  »كراســات 

التحريــر للدراســات والبحــوث، وتعبــر اآلراء التــي تتضمنهــا عــن رأي البحــث أو املؤلــف وال تعبــر عــن رأي 

مركــز التحريــر للدراســات والبحــوث.

الدوليــة  والتحديــات  للقضايــا  معمقــة  بحثيــة  رؤى  االســتراتيجية«  التحريــر  »كراســات  وتقــدم 

والدوليــة. اإلقليميــة  وتفاعالتــه  الصينــي  بالشــأن  كذلــك  يتعلــق  ومــا  واإلقليميــة، 
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يعــرف هانــز مورجنتــاو Hans Morgenthau القــوة بأنهــا القــدرة التــي يملكهــا اإلنســان للتحكــم فــي أفــكار 
وســلوكيات اآلخريــن، وتتعــدد زوايــا النظــر إلــى مفهــوم القــوة فــي العالقــات الدوليــة حيــث تعــرف بعناصرهــا أو 
تأثيرها، لذلك يذهب بعض الدارسين إلى حصرها من خالل العناصر العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية 
بينمــا ينصــرف آخــرون إلــى تحديدهــا بمعنــى القــدرة علــى توجيــه ســلوك اآلخريــن وتغييــره تبًعــا ألهــداف الدولــة 

ومصالحهــا. 

 ملفهوم القوة العاملية يتحدد بأربعة أبعاد؛ الوصول العسكري 
ً

أما زبيجنيو بريجينسكي فيقدم منظوًرا شامال
العالمي ـ الدور االقتصادي العالمي - الجذب الثقافي الفكري العالمي - املعضلة السياسية العاملية، وعموما 
يمكــن تحديــد فــرق أسا�ســي بيــن القــوة الســلوكية وهــي املقــدرة علــى الحصــول علــى النتائــج التــي تريدهــا، وقــوة 

املــوارد وهــي امتــالك مــوارد تقتــرن اقتراًنــا فعلًيــا باملقــدرة علــى الحصــول علــى النتائــج التــي تريدهــا.

وقــد ســيطرت حقائــق القــوة األمريكيــة علــى مســار النقــاش النظــري حــول طبيعــة التحــول فــي مفهــوم القــوة، 
والعســكرية  السياســية واالقتصاديــة  بالتغيــرات  أساســا  ارتبــط  الــذي  التحــول  هــذا  تعــددت مظاهــر  حيــث 

واالجتماعيــة التــي أفرزهــا واقــع مــا بعــد الحــرب البــاردة.

كمــا رأينــا فــي فتــرات ســابقة أن حجــم التحــوالت الدوليــة التــي أفرزهــا واقــع مــا بعــد الحــرب البــاردة قــد أف�ســى 
إلــى نقــاش جدلــي مهــم حــول » بقــاء الدولــة » فــي ظــل التدفــق املتزايــد لالعبيــن الدولييــن مــن غيــر الــدول، وهــو مــا 
انعكــس بصــورة غيــر مباشــرة علــى أداء الوظيفــة األمنيــة كمحــوٍر مــن محــاور السياســة العليــا للدولــة، وبالتالــي 
حكــم هــذا التحــول إلــى درجــٍة كبيــرة معادلــة القــوة فــي النظــام الدولــي وأثــر بصــور ة ملموســة علــى طبيعــة مفهــوم 

القــوة، وهــذا علــى مســتويين:

 توزيــع القــوة بيــن الدولــة والفاعليــن اآلخريــن ســواء تــم ذلــك بــإرادة الدولــة التــي لــم تعــد 	(أ 
الثقــل  القائمــة، أم حصــل ذلــك بســبب  القــدرة علــى اإلدارة األحاديــة للمشــكالت  تملــك 

الــذي تتوفــر عليــه هــذه الفواعــل. املتنامــي 
بــروز قضايــا ووظائــف جديــدة أكبــر مــن قــدرة الــدول علــى التعاطــي معهــا عبــر إجــراءات 	(أ 

فــي مقابــل  الــدول  الــذي تتوفــر عليــه  قانونيــة رســمية بمــا يقلــل مــن قيمــة هامــش القــوة 
القــوة والنفــوذ.  فــي ممارســة  الــدول  تعزيــز مكانــة األطــراف غيــر 

والحقيقة أن ضعف احتكار الدولة القومية التقليدية للقوة ناجم عن ضعف احتكارها 
لألصول والطاقات املرتبطة بعمليات وإجراءات أمنية )القديمة منها والجديدة(. 

وقــد ســعى الفاعلــون فــي شــركات القطــاع الخــاص واملنظمــات غيــر الحكوميــة وتجمعــات 
املجتمــع املدنــي األخــرى للتأثيــر علــى الدولــة بطــرق يمكــن أن تكــون مكيفــة فــي عالقــات القــوة 
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التقليديــة بدرجــة أكثــر أو أقــل، لكنهــا تملــك اليــوم أيضــا عناصــر قــوة مســتقلة وتأثيــرا علــى 
عمليــات مناســبة لألمــن. 

وألجــل ذلــك يــرى البعــض أن مفهــوم القــوة مرتبــط باألســاس بطبيعــة الفواعــل املســتخدمة 
لها أو كما قال ريمون آرون Raymond Aron إن الخاصية املميزة للعالقات الدولية 

هــي مــدى قانونيــة وشــرعية اســتخدام القــوة مــن قبــل الفاعليــن. 

لقــد أصبحــت الفواعــل الدوليــة تتمتــع بالقــوة والنفــوذ بمقــدار تصورهــا الذاتــي لهمــا عكــس مــا كان حاصــال 
فــي حقــب تاريخيــة ماضيــة عندمــا كانــت الدولــة تــدرك قوتهــا بشــكل انعكا�ســي بمقــدار قــوة اآلخريــن، ومــرد هــذا 
التحــول هــو الطبيعــة الجديــدة للنزاعــات الدوليــة، فمنــذ املنتصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، بــدأ العالــم 
يشــهد تراجعــا فــي النزاعــات بيــن الــدول فــي مقابــل النزاعــات داخــل الــدول وهــو مــا قلــل مــن فــرص معرفــة الــدول 

لبعضهــا البعــض واختبــار قوتهــا مــن خــالل املواجهــة املباشــرة أو النــزاع املســلح. 

وعلــى خلفيــة هــذا التأصيــل، فــإن تصــور الــدول لقوتهــا غالبــا مــا يبتعــد عــن البيئــة املوضوعيــة. لذلــك نجــد مــن 
جهــة بــأن بعــض الفاعليــن الدولييــن يظهــرون بشــكل أقــوى مــن الواقــع الفعلــي، أمــا مــن جهــة ثانيــة فهنــاك العبيــن 
آخريــن يتــم التعاطــي مــع قوتهــم بصــورة أقــل أهميــة ممــا هــي عليــه فــي حقيقــة األمــر، وكمثال على ذلك شــهدنا كيف 
أن الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة لــم تعنــى بأهميــة معتبــرة مــن قبــل أطــراف املجتمــع الدولــي قبــل أحــداث 11 

ســبتمبر 2001 بينمــا تعاظــم الحديــث عــن قوتهــا بعــد هــذا التاريــخ بشــكل يصــل أحيانــا إلــى حــد املبالغــة.

تغير مفهوم القوة: تراجع أهمية البعد العسكري في تحديد مفهوم القوة 

توفــر القــوة العســكرية الثقــة واالطمئنــان للدولــة ممــا يجعلهــا تتخــذ املواقــف الدوليــة مــن مركــز القــوة وعــدم 
التهديــدات  بوجــه  أن تصمــد  يمكنهــا  قــوة عســكرية ال  تســندها  التــي ال  الدولــة  إن  خشــية خصومهــا، حيــث 

الخارجيــة وهــذا مــا يعرضهــا إلعطــاء تنــازالت تمــس بمصالحهــا. 

مــن الناحيــة التقليديــة كان اختبــار القــوة العظمــى هــو قدرتهــا علــى الحــرب كمــا يقــول تايلــور، أمــا اليــوم، فــإن 
أســاس القــوة أخــذ فــي االبتعــاد عــن التأكيــد علــى القــوة العســكرية، ومــن املفارقــات أن األســلحة النوويــة كانــت 
مــن بيــن أســباب هــذا االبتعــاد. فمــن تاريــخ الحــرب البــاردة ثبــت أن األســلحة النوويــة كانــت مدمــرة وفتاكــة بشــكل 
رهيــب إلــى درجــة أنهــا صــارت جامــدة ومكلفــة أكثــر مــن الــالزم، بحيــث ال يمكــن اســتخدامها نظريــا إال فــي الحــاالت 
القصــوى، أمــا الســبب اآلخــر فهــو صعــود تيــار الترعــة القوميــة الــذي جعــل مــن الصعــب علــى اإلمبراطوريــات أن 

تحكــم الشــعوب فــي ظــل زيــادة درجــة الوعــي القومــي لهــا. 

كمــا أن التغيــر االجتماعــي داخــل القــوى العظمــى مثــل ســببا إضافيــا لهــذا االبتعــاد، فمجتمعــات مــا بعــد الثــورة 
الصناعيــة راحــت تركــز علــى الرفــاه االجتماعــي وليــس علــى املجــد وهــي تكــره ارتفــاع عــدد ضحاياهــا وإصاباتهــا، 
إال عندمــا يكــون بقاؤهــا نفســه معرضــا للخطــر. وهــذا كلــه ال يوحــي بــأن القــوة العســكرية لــم يعــد لهــا دور تؤديــه 
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فــي السياســة الدوليــة اليــوم، فلــم يتــم بعــد تحويــل الجــزء األكبــر مــن العالــم بفعــل ثــورة تدفــق املعلومــات، ذلــك 
أن كثيــرا مــن الــدول ال تقيــد حركتهــا قــوى ديمقراطيــة أو مجتمعيــة.

وكنتيجــة لتزايــد اإلدراك بعــدم جــدوى ترجيــح العامــل العســكري فــي وضــع اإلســتراتيجيات املناســبة،طرح علــى 
مســتوى بعــض الدوائــر مفهــوم »الهيمنــة الحميــدة«، Benevolent Hegemony، الــذي يرتكــز علــى 
إمكانيــة الســيطرة باإلقنــاع وتحجيــم العنــف إلــى أدنــى درجاتــه وترويــج املنطلقــات القيميــة واملؤسســية للدولــة 

لتوســيع نفوذهــا العالمــي. 

البعد االقتصادي في مفهوم القوة

 لقــد زادت أهميــة القــوة االقتصاديــة فــي ظــل املتغيــرات الدوليــة الجديــدة، وأصبحــت هدفــا تســعى إليــه الــدول 
ة 

ً
وأساسا تقوم عليه قوتها الراهنة واملستقبلية ومعيارا أساسيا من معايير قياس قوتها وفي الوقت نفسه أدا

مــن األدوات التــي تملكهــا الدولــة فــي ممارســة اللعبــة الدوليــة. وهكــذا فــإن الــدول أصبحــت تعتمــد علــى قدراتهــا 
االقتصاديــة أكثــر مــن قدراتهــا العســكرية فــي لعبــة القــوة الدوليــة، حيــث أصبحــت الضغــوط االقتصاديــة التــي 

تمارســها الــدول الكبــرى علــى دول العالــم النامــي أكثــر فاعليــة نســبيا مــن التدخــالت العســكرية.

إن القــوة االقتصاديــة صــارت فعــال أهــم ممــا كانــت عليــه فــي املا�ســي بســبب الزيــادة النســبية فــي تكاليــف القــوة 
وبســبب التواجــد الكبيــر لألهــداف االقتصاديــة فــي قيــم مجتمعــات مــا بعــد التصنيــع. 

وفــي عالــم مــن العوملــة االقتصاديــة، فــإن جميــع البلــدان تعتمــد إلــى حــد مــا علــى قــوة ســوق خارجــة عــن ســيطرتها 
املباشرة.

ويقــدم جوزيــف نــاي مثــاال عــن أحــد مســاعدي الرئيــس بيــل كلينتــون الــذي قــال عندمــا كان هــذا األخيــر يعــرض 
املوازنــة االتحاديــة لعــام 1993، بأنــه لــو قــدر لــه أن يولــد مــن جديــد فإنــه يجــب أن يعــود تحــت اســم الســوق، 

ألن مــن الواضــح أن هــذا هــو أقــوى العناصــر الفاعلــة. 

خاصية التمركز في توزيع القوة

الدولــي  النظــام  بنــاء  فــي  األساســية  الوحــدات  هــي  تظــل  الــدول  أن  أســاس  علــى  املبنــي  االعتبــار  مــن  انطالقــا 
وتحديــد تفاعالتــه، توصــف القــوة بخاصيــة التمركــز الشــديد، ولّعــل املثــال األهــم هنــا هــو القــوة األمريكيــة، 
فالتمركــز فــي جانبــه العســكري يوحــي بــأن اإلنفــاق العســكري األمريكــي هــو األعلــى عامليــا، بــل ويتجــاوز اإلنفــاق 
الجماعــي للــدول االثنتيــن والثالثيــن األقــوى التــي تليهــا مــن حيــث مســتوى اإلنفــاق العســكري والقيمــة النوعيــة 

العســكرية. للموجــودات 

أمــا علــى الصعيــد االقتصــادي، فتمثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واحــدة مــن أعلــى درجــات تمركــز القــوة 
االقتصاديــة دوليــا مــع أعلــى ناتــج محلــي إجمالــي قومــي فــي العالــم، إذ أنــه أكثــر مــن ربــع اإلجمالــي العالمــي.
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تأثير الثورة املعلوماتية على القوة

تؤثــر الثــورة املعلوماتيــة فــي القــوة مقاســة باملــوارد ال بالســلوك، ففــي القــرن الثامــن عشــر كان تــوازن القــوى 
باإلضافــة إلــى عوامــل األرض والســكان والزراعــة يوفــر أساســا لهيمنــة ســالح املشــاة وكانــت فرنســا مســتفيدة 
رئيســية مــن ذلــك، وفــي القــرن التاســع عشــر وفــرت القــدرة الصناعيــة املــوارد التــي مكنــت بريطانيــا وفيمــا بعــد 
تزويــد  فــي  النوويــة  الطبيعــة  وخصوصــا  العلــم  ســاهم  العشــرين  القــرن  منتصــف  وفــي  الســيطرة،  مــن  أملانيــا 
الواليــات املتحــدة واإلتحــاد السوفياتي)ســابقا( باملصــادر األساســية للقــوة وفــي القــرن املقبــل مــن املرجــح أن 

تكــون تكنولوجيــا املعلومــات بمعناهــا الواســع كمــا يقــول كيوهــان ونــا أهــم مصــادر القــوة. 

 »”BALANCE OF POWER توازن القوة

 يرتبــط مفهــوم تــوازن القــوى كمــا حــدده هانــز مورجنثــاو، بعنصريــن أساســيين يرتكــز عليهمــا هــذا املفهــوم؛ 
األول، مــادي، ينصــرف إلــى وجــود تعــادل أو تســاِو حســابي بيــن مقــدرات القــوة العســكرية التــي تمتلكهــا القــوى 

الدوليــة أو اإلقليميــة. 

والثانــي، إدراكــي، خــاص بتوافــر إدراك لــدى تلــك القــوى بأهميــة وجــود ذلــك التعــادل، باعتبــاره الوســيلة املثلــى 
للحفــاظ علــى األمــن، ولــدى الــدول األخــرى بأهميــة اســتمراره، وإذا مــا توافــر العنصــر املــادي دون اإلدراـكـي 

صعــب الحفــاظ علــى األمــن. 

ووفــق تصــّور مورجنثــاو، تعتمــد القــوى علــى قدراتهــا الذاتيــة لتحقيــق التــوازن مــع غيرهــا مــن القــوى، فــي حيــن 
يرفــض إنشــاء األحــالف كأداة لتحقيقــه، وذلــك إليمانــه باالعتمــاد علــى الــذات )Self Reliance( كمبــدأ 

حاكــم لتصــرف تلــك القــوى. 

لكن كينيث والتز يقبل بتحقيقه من خالل عناصر القوة الداخلية وعناصر القوة الخارجية معا. 

فمــا تــوازن القــوى - كمــا قــال هارولــد الزويــل - إال »بنــاء مــن عالقــات القــوة يهــدف للحفــاظ علــى الوضــع القائــم 
وأيــة محاولــة لتغييــره، تثيــر رد فعــل مقــاوم باتجــاه إعــادة تنصيبــه«.

والتــز والواقعيــون الجــدد أعــادوا شــرح الرؤيــة الكالســيكية لتــوازن القــوى، معتقديــن أن نظريــة تــوازن القــوة 
تســاعد علــى التنبــؤ بخصــوص الســلوكيات واملحصــالت الدوليــة، فالــدول ترتبــط فــي ســلوك توازنــي ســواء كانــت 
القــوة املــراد موازنتهــا هــي الغايــة مــن هــذا الســلوك أم غيــر ذلــك، طاملــا أن األمــن هــو الهــدف األسا�ســي، فــكل 
تحالــف يرغــب فــي ضــم اكبــر عــدد مــن األعضــاء، غيــر أن الــدول تفضــل دومــا االنضمــام إلــى الطــرف الضعيــف 
– أي املوازنــة Balancing - علــى االنضمــام إلــى الطــرف األقــوى، طاملــا أنهــا تنظــر دومــا إلــى القــوة الكبــرى 

باعتبارهــا مصــدر تهديــد، فــان ســلوك تــوازن القــوة هــو أفضــل وســيلة للحفــاظ علــى الوضــع القائــم. 

اســتقرارا،  Multipolarity األكثــر  القطبيــة  التعدديــة  نظــام  يعتبــر  الــذي  وعلــى خــالف هانــز مورجنثــاو 
يــرى والتــز ومعظــم الواقعيــون الجــدد أن نظــام الثنائيــة القطبيــة Bipolarity هــو النظــام األكثــر اســتقرارا، 
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ونظــام التعدديــة غيــر املتوازنــة األكثــر عرضــة للنزاعــات والحــروب، أمــا جــون ميرشــايمر فيضــع نظــام التعدديــة 
القطبيــة املتوازنــة Balanced Multipolarity فــي موقــع يتوســط الحالتيــن الســابقتين.

تتعــدد الصــور التــي تتخذهــا القــوة وتتغيــر وفقــا لطبيعــة وشــكل النظــام القائــم، فالقــوة هــي حجــر أســاس ألي 
عــرف القــوة السياســية بأنهــا »عبــارة عــن ضبــط للقــرارات السياســية فــي الــدول مــن قبــل 

ُ
تنظيــم سيا�ســي، حيــث ت

عــرف أيضــا بأنهــا »القــدرة علــى التأثيــر فــي اآلخريــن 
ُ
القــوى االجتماعيــة التــي تســيطر علــى إدارة الدولــة«، كمــا ت

للحصــول منهــم علــى نتائــج محــددة، يســعى الطــرف الــذي يقــوم بعمليــة التأثيــر للحصــول عليهــا«. 

اعتبــر )ميكافللــي( القــوة مــن العناصــر األساســية لقيــام الدولــة، فأكــد علــى أن وجــود أى دولــة أو مؤسســة أو 
منظمــة يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى القــوة ؛ ألنهــا املصــدر الوحيــد للمحافظــة علــى ديمومتهــا وتوســعتها فالدولــة 
بنظــره قــوة توســعية، وحظــي هــذا الــرأي بالتأييــد مــن قبــل هوبــز وبــودان، وأيــده بشــدة األســقف بوســويه الــذي 
يعتبــر القــوة حــق مــن حقــوق الدولــة ألنهــا تمثــل الحــق اإللهــي املطلــق، وبذلــك لهــا الحــق فــي ممارســة القــوة 
ألن الدولــة، حســب رأيــه، صاحبــة الفضــل فــي توفيــر األمــن والرخــاء للفــرد، ومــن هنــا اكتســبت حــق اســتعمال 
القــوة، ويؤيــد هــذا الــرأي أيضــا أصحــاب املدرســة الفرديــة، وكان دليلهــم فــي ذلــك أن ســيادة األقويــاء مــن طبيعــة 

املجتمــع عبــر كل األزمنــة. 

أمــا ابــن خلــدون الــذي ســبق هــؤالء جميعــا فقــد تعــرض لهــذا املفهــوم فــي مقدمتــه عندمــا قســم القــوة السياســية 
إلــى عــدة أنــواع، وأكــد علــى ضــرورة القــوة فــي وجــود الدولــة والحفــاظ علــى اســتمرار الحكــم، واعتقــد أن القــوة 

السياســية تتمثــل فــي االســتبداد والتأثيــر واألغــراء. 

بــالو  يــرى  القــرار، بينمــا  فــي صنــع  بأنهــا املشــاركة  القــوة   Lass well & Kaplan وعــرف الزويــل وكبــالن 
إرادتهــم علــى اآلخريــن«.  فــرض  أو جماعــات علــى  قــدرة أشــخاص  هــي  Blau أن »القــوة 

كمــا عرفهــا هانــز مورجنثــاو بـ«القــدرة علــى التأثيــر فــي ســلوك اآلخريــن وجعلهــم يقومــون بأشــياء متناقضــة مــع 
أولوياتهــم، مــا كانــوا ليقومــوا بهــا لــوال ممارســة تلــك القــدرة«، موضًحــا أن القــوة السياســية هــي عالقــة نفســية 
مــارس ضدهــم، فهــي تمنــح الولييــن ســيطرة علــى بعــض مــا يقــوم بــه اآلخــرون 

ُ
بيــن مــن يمارســونها وبيــن مــن ت

مــن أعمــال مــن طريــق النفــوذ الــذي يمارســونه علــى عقولهــم، وقــد ُيتخــذ ذلــك بأســلوب األمــر، أو التهديــد، أو 
اإلقنــاع، أو بمزيــج مــن بعــض تلــك الوســائل معــا. 

نخلــص مــن هــذه التعريفــات كلهــا أن القــوة هــي عالقــة خاصــة بيــن طرفيــن، عالقــة يســتلزم أن يكــون أحــد 
الطرفيــن فيهــا علــى قــدر أكبــر مــن اإلمكانــات، مــا يتيــح لــه بعــض التفــوق فــي الســلطة والســلطان، وإال فلــن تتوفــر 

للقــوة فعاليتهــا وســوف تتحــول إلــى عمليــة أخــرى فيمــا نســميه الصــراع.

بمنظــوره  القــوة  يــرى  منهــم  فــكل  رؤى،  بعــدة  القــوة  مفهــوم  السياســيين  املفكريــن  مــن  العديــد  تنــاول  كمــا 
الخــاص، ففــي فلســفة هيجــل Hegel مجــد القــوة وجعــل الدولــة فــوق متنــاول القانــون، فأخضعــت الفــرد 
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، كمــا أضفــى علــى الدولــة القوميــة قيمــة عاليــة، ألن الدولــة عنــده تشــكل الوحــدة املهمــة 
ً
 كامــال

ً
للدولــة خضوعــا

الدولــة مطلقــة ولكنهــا  السياســية، وســلطة  الســلطة  هــي تجســيد  الهيجلــي، فالدولــة  النســق  فــي  واألساســية 
مــارس ســلطاتها التنظيميــة فــي ظــل القانــون القــوة باملنظــور املارك�ســي تختلــف عــن 

ُ
ليســت تحكميــة إذ ال بــد أن ت

الفلســفة الهيجليــة، فقــد اختلــف فــي رؤيتــه للغايــة عــن مــن ســبقوه حيــث يــرى كارل ماركــس Karl Marx ان 
القــوة تعبيــر اجتماعــي، حيــث تمثــل القــوة عنــده فــي الصــراع االجتماعــي لصالــح الطبقــة العماليــة، وإن وصــول 
فــي الدولــة هــو  الطبقــة العماليــة إلــى إدراك قوتهــا السياســية ومــدى نفوذهــا وتأثيرهــا علــى البنــاء االجتماعــي 
القــوة، وذلــك مــا عبــر عنــه ماركــس بقولــه: »إن التاريــخ االجتماعــي يبلــغ الــذروة بقيــام البروليتاريــا وهــي الطبقــة 
نمــو وســيطرة  إلــى  فــي الحيــاة«، ولذلــك تطلــع ماركــس  لهــا إال ســواعدها وســيلة للكســب  ليــس  التــي  العاملــة 

الطبقــة العماليــة لكــى تكــون لهــا مكانــة مســيطرة فــي املجتمــع الحديــث.

ــم ال تعنــي 
َ
بينمــا يــري ســتيفن لوكــس أن »القــوة مرتبطــة بتحديــد األجنــدة، للتأثيــر فــي ســلوك الــدول، وِمــْن ث

أخــري  جوانــب  مضمونــه  ليشــمل  العســكري  الجانــب  القــوة  مفهــوم  تجــاوز  مــع  اإلكــراه«،  بالضــرورة  القــوة 
متعــددة للقــوة مثــل القــوة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والتكنولوجيــة ….. إلــخ. ولكــن مهمــا تعــددت 
 إال بامتــالك القــدرة واملقــدرة لتحويــل مصــادر القــوة املتاحــة إلــى طاقــة مؤثــرة 

ً
مصــادر القــوة ال تكتســب وزنــا

وســالح فعــال، ولذلــك عرفهــا روبــرت دال بأنهــا »القــدرة علــى جعــل اآلخريــن يقومــون بأشــياء مــا كانــوا يقومــون 
بهــا لــوال ذلــك«.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن تحويــل املــوارد إلــى قــوة يتــم اســتخدامها بكفــاءة وفاعليــة عامــل مهــم جــدا فــي العمليــة 
السياســية، ويعتمــد علــى إرادة سياســية وتفكيــر منظــم، واملتابــع لبعــض الحــاالت التاريخيــة نجــد أن الحــروب 
قــد تحــددت ليــس بالقــدرات واإلمكانــات فقــط وإنمــا بوجــود قيــادة سياســية حاكمــة متزنــة وثقافــة سياســية 
 فــي املجــال السيا�ســي، كمــا ترتبــط السياســة بشــكل وثيــق مــع القــوة، وهــذا مــا يميزهــا عــن ســائر 

ً
 حاســما

ً
لهــا دورا

األنــواع األخــرى مــن النشــاط اإلنســاني، وعليــه، نســتطيع أن نحــدد ثالثــة اتجاهــات أساســية لتعريــف القــوة 
كالتالــي:

االتجاه األول: يعرف القوة بأنها القدرة على التأثير في الغير، وحمل اآلخرين للخضوع ملصالح مالك القوة.

االتجاه الثاني: يعرف القوة بأنها املشاركة الفعالة في صنع القرارات املهمة في املجتمع.

بيــن االتجاهيــن الســابقين، يعــرف القــوة بأنهــا التحكــم والســيطرة املباشــرة أو غيــر  االتجــاه الثالــث: يجمــع 
املباشــرة لدولــة أو جماعــة معينــة علــى إثــارة القضايــا السياســية أو عمليــة توزيــع القيــم ويترتــب عليــه التأثيــر فــي 

املوقــف لصالــح االتجــاه الــذي يفضلــه صاحــب القــوة.

القــوة مفهــوم حركــي ديناميكــي غيــر ثابــت، يتكــون مــن عناصــر متغيــرة ماديــة أو غيــر ماديــة مترابطــة مــع بعضهــا 
البعــض، كمــا أن القــوة �ســيء نســبي تقيــس قــوة الدولــة باملقارنــة بقــوة الــدول األخــرى، وأحيانــا توجــد بعــض 
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الــدول الصغيــرة التــي تمتلــك قــوة تجبــر الــدول الكبــرى علــى تغييــر سياســتها وفقــا لسياســة الدولــة الصغيــرة 
وممكــن أن نحــدد خصائــص القــوة بعــدة نقــاط وهــي كالتالــي:

1 - القــوة وســيلة ملمارســة النفــوذ والتأثيــر، ويهــدف لتحقيــق مصالــح الدولــة، ســواء كانــت مصالــح قوميــة أو 
حضاريــة أو حمايــة األمــن القومــي……. الــخ.

2 - يتغير وزن قوة الدولة وفقا لقدرتها على تحويل مصادر القوة املتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالة.
3 - تتصف القوة بندرتها لذلك تحرص الدول على ما تمتلكه وتحاول عدم تشتيت جهودها.

4 - القوة بطبيعتها �سيء نسبي تقاس قوتها باملقارنة بقوة الدول األخرى.
5 - تتــدرج ممارســة القــوة بيــن التأثيــر بالطــرق الدبلوماســية مــن جهــة، وبيــن أســلوب اإلجبــار والقســر مــن 

جهــة أخــرى، واللجــوء إلــى القــوة غالبــا يكــون نتيجــة العجــز للوصــول لحلــول بالطــرق الســلمية.

البشــرى،  أو  املــادي  الصلبــة ســواء علــى املســتوى  القــوة  آثــار  الدوليــة وتعاظــم  السياســية  البيئــة  تطــور  مــع 
أصبحــت تكلفــة اســتخدام القــوة العســكرية غيــر مقبولــة تمامــا، بــل أصبحــت عبئــا اقتصاديــا، ومصــدر نزيــف 
يــؤدى النهيــار الدولــة، فالــدول تســعي لجعــل مواطنيهــا يســتمتعون بمســتوى عــاٍل اجتماعيــا  بشــري ومــادي 
للقــوة الصلبــة،  لــذا كان هــذا دافــع للبحــث عــن بديــل  واقتصاديــا، والدخــول بالحــروب يمنــع حــدوث هــذا. 
والعمــل علــى تحويــل املــوارد واالمكانيــات إلــى قــوة ســهل توظيفهــا بأقــل خســائر ممكنــة، ونتيجــة لتغيــر مفهــوم 

القــوة فــي النظــام الدولــي الحالــي مــن عســكري إلــى اقتصاديــة ترتــب عليهــا مــا يلــي:

أصبحت هناك دول بالرغم من امتالكها قدرات عسكرية فائقة إال أنها أمنها مهدد مثل روسيا

دولة ال تمتلك قدرات عسكرية كبيرة لكن أمنها غير مهدد مثل اليابان.

لــم تعــد التحالفــات عســكرية كمــا كان فــي الســابق، بــل أصبحــت تحالفــات اقتصاديــة مثــل: النافتــا، واالتحــاد 
األوربي…… ألخ، كما سيطرت صناعات اآلنفوميديا واالتصاالت االلكترونية على االقتصاد العالمي الجديد، 

حيث تعد من أكبر الصناعات العاملية ويبلغ رأسمالها أكثر من 3 تريليونات دوالر.  

تزايــد االعتمــاد املتبــادل بيــن الــدول، وتنامــى دور الشــركات متعــددة الجنســيات وتعاظــم تأثيرهــا علــى الصعيــد 
العالمــي. 

عوملــة بعــض املشــكالت وخروجهــا مــن نطــاق الدولــة الواحــدة مثــل قضايــا: الفقــر والبطالــة والتخلــف والتلــوث 
البيئي. 

فــي ســاحة العالقــات الدوليــة مثــل:  بــروز فاعليــن أقويــاء  فــي العالقــات الدوليــة بســبب  تراجــع مكانــة الدولــة 
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وغيــر الحكومية…….الــخ، باإلضافــة إلــى التحــول فــي ســلوك املنظمــات الدوليــة 
التــي كانــت فــي الســابق عبــارة عــن مؤسســات تابعــة، أمــا اآلن فلهــا وجــود مســتقل عــن إرادة الــدول املنشــئة لهــا، 



10

كراسة التحرير االسرتاتيجية

ومثــال علــى ذلــك إعــالن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 1991 املؤيــد للتدخــل اإلنســاني مــن دون طلــب أو 
موافقــة الدولــة املعنيــة بذلــك.

 Soft« ومــن هنــا ظهــر لنــا مصطلــح القــوة الناعمــة علــي يــد جوزيــف نــاي عــام 1990 والــذي قدمــه فــي مقالتــه
العالقــات  حجــم  فيهــا  يتزايــد  التــي  الدوليــة  للعالقــات  الجديــدة  البيئــة  طبيعــة  مــع  يتــالءم  لكــي   ”Power
االقتصاديــة والسياســية، ممــا يجعــل هنــاك خطــورة كبيــرة لــو تــم اســتخدام القــوة العســكرية بشــكلها الســابق، 
لذلــك قــدم نــاي مفهومــه مســتهدفا بــه القــوة األمريكيــة باألســاس وكيفيــة تعاملهــا مــع املجتمــع الدولــي فــي هــذه 

الحقبــة الجديــدة.

مفهوم القوة الناعمة

 مــن 
ً
عــرف نــاى القــوة الناعمــة بأنهــا »قــدرة الدولــة علــى الحصــول علــى مــا تريــده باالعتمــاد علــى الجاذبيــة بــدال

اإلكــراه فالدولــة تســتطيع تحقيــق األهــداف عــن طريــق الترغيــب وليــس الترهيــب، عــن طريــق نمــوذج االقتــداء 
املتمثــل فــي املصــادر املعنويــة أو غيــر املاديــة كالقــوة والثقافــة واأليدلوجيــة… الــخ«.

كمــا تعــرف القــوة الناعمــة كذلــك بـــ »Co-optive power« وهــي تعنــي قــدرة الدولــة علــى خلــق وضــع يفرض 
علــى الــدول األخــرى أن تحــدد تفضيالتهــا ومصالحهــا وفقــا للدولــة مالكــة القــوة الناعمــة، بمعنــى أخــر هــو وضــع 
أولويــات األجنــدة الداخليــة لغيرهــا مــن الــدول تعتمــد القــوة الناعمــة علــى عنصرييــن أساســيين همــا املصداقيــة 

والشــرعية كقاعــدة لهــا.

وحدد ناي ثالث مصادر للقوة الناعمة لدى الدول هي: 

الثقافة: وتكمن في جاذبيتها لآلخرين

القيم السياسية: وتترسخ في النخبة الحاكمة واملحكومة

السياسة الخارجية: وينظر إليها من مختلف الفواعل الدولية على أنها شرعية وأخالقية.

فــي  تبنــت الدولــة  فــإذا  التــي تخلــق معنــى للمجتمــع،  القيــم واملمارســات  مــن  الثقافــة هــي نســق  نــاي أن  ويــرى 
سياســات وثقافــات وقيًمــا عامليــة يشــارك اآلخــرون فيهــا وليســت قيًمــا ضيقــة تعبــر عــن ثقافــة خاصــة، ومــن 
شــأن ذلك حصول هذه الدولة على النتائج التي ترجوها. كما أن القيم التي تعتقد فيها الدولة كالديمقراطية 

وحقــوق اإلنســان تضفــي مزيــًدا مــن الشــرعية علــى أهــداف الدولــة بمــا يســاعد علــى تحقيقهــا.

ولكــن هــذا ال يعنــي إغفــال دور القــوة الصلبــة، فكلتاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، ويــري نــاي أن القــوة الناعمــة 
بنفــس مســتوى أهميــة القــوة الصلبــة، فــكال منهمــا يدعــم احدهمــا اآلخــر، فالقــوة الصلبــة تعــد أساســا للقــوة 
الناعمــة حيــث أنهــا تزيــد مــن جاذبيــة الدولــة، والقــوة الناعمــة توفــر للقــوة الصلبــة غطــاء الشــرعية فــي عيــون 

األخريــن وبالتالــي تحســن مــن صــورة الدولــة وسياســتها.
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 الفرق بين القوة الناعمة والقوة الذكية

إذا كانــت القــوة الصلبــة ترتكــز علــى األداة العســكرية كمحــور لهــا، فــإن القــوة الناعمــة تنصــرف إلــى أدوات 
أخــري غيــر القــوة العســكرية معتمــدة علــى جاذبيــة النمــوذج وذكاء الفاعــل، فالقيــادة ليســت مجــرد قضيــة 
إصــدار أوامــر ونواهــي، بــل تنطــوي أيضــا علــى القــدوة واجتــذاب اآلخريــن لعمــل مــا تريــد، وان مــن الصعــب إدارة 
منظمــة كبيــرة باألوامــر وحدهــا، بــل تحتــاج كذلــك إلــى جعــل اآلخريــن يعتنقــون قيــم املنظمــة وأهدافهــا عــن 
طريــق سياســة الترغيــب، ولذلــك يعلــم تمامــا القــادة السياســيون فــي الــدول الديمقراطيــة أن القــوة التــي تأتــي 
مــن الجاذبيــة واإلقنــاع لــن تدفعنــي الســتخدام العنــف لتنفيــذ الهــدف، بينمــا القــادة فــي البلــدان الديكتاتوريــة 
يلجــؤون إلــى أســلوب اإلكــراه والقمــع لتنفيــذ غايتهــم، لذلــك يعمــل امتــالك القــدرة علــى ترســيخ التفضيــالت 
اآلخــرون  يراهــا  التــي  والسياســات  الجذابــة  والشــخصية  السياســية  والقيــم  واملؤسســات  بالثقافــة  وربطهــا 

مشــروعة أو أخالقيــة سيســهل عمليــة القيــادة ويجعلهــا أقــل كلفــة.

فــكال مــن القوتيــن تعتمــد علــى التأثيــر باآلخــر، فالقــوة الصلبــة تعتمــد علــى التأثيــر بالتهديــد والضغــط علــى 
الطــرف االخــر ولكــن القــوة الناعمــة تعتمــد علــى أكثــر مــن التأثيــر أو مجــرد اإلقنــاع أو القــدرة علــى اســتمالة 
النــاس بالحجــة، بــل تعتمــد أيضــا علــى القــدرة علــى الجــذب، والجــذب كثيــرا ينتــج عنــه اإلذعــان، ومــن هنــا ممكــن 

نعــرف القــوة الناعمــة مــن خــالل الســلوك بأنهــا تعنــي القــوة الجذابــة. 

العالقة بين القوتين الناعمة والصلبة

القــوة الناعمــة ال تســتطيع أن تعمــل وحدهــا فهــي بحاجــة دائمــة لوجــود القــوة الصلبــة فــال يمكــن التســليم 
بــأن هنــاك فواصــل جامــدة بينهــم بــل يتداخــالن بشــدة، فكالهمــا مــن جوانــب قــدرة املــرء علــى تحقيــق أغراضــه 
بالتأثيــر علــى ســلوك اآلخريــن، ومــا يميــز بينهمــا هــو الدرجــة فــي طبيعــة الســلوك وفــي كــون املــوارد ملموســة أم 
ال، فالقــوة اآلمــرة ترتكــز علــى اإلرغــام أو علــى اإلغــراء، أمــا قــوة التعــاون الطوعــي هــي القــدرة علــى تشــكيل مــا 
يريــده اآلخــرون، وأيضــا ترتكــز علــى جاذبيــة ثقافــة املــرء وقيمــه أو مقدرتــه علــى التالعــب بأولويــات الخيــارات 

السياســية بطريقــة تجعــل اآلخريــن يعجــزون عــن التعبيــر عــن بعــض التفضيــالت. 

وتميــل مــوارد القــوة الناعمــة إلــى االرتبــاط مــع طــرف التعــاون الطوعــي، بينمــا ترتبــط مــوارد القــوة الصلبــة فــي 
العــادة مــع الســلوك اآلمــر ولكــن العالقــة غيــر كاملــة، تجــد الحكومــات أن مــن الصعــب الســيطرة علــى القــوة 

الناعمــة واســتخدامها أحيانــا، ولكــن ذلــك ال يقلــل أهميتهــا.

القــوة  البريطانــي »ميخائيــل كار«  السيا�ســي  الكاتــب  الناعمــة حقيقــة سياســية واقعيــة، حيــث وصــف  القــوة 
الدولية بثالث فئات هي؛ »القوة العسكرية واالقتصادية والسيطرة على الرأي«، وترتكز القوة الناعمة لدولة 
مــا علــى ثالثــة مــوارد، هــي؛ الثقافــة والتــي تســاهم فــي أســر فكــر الشــعوب االخــرى، والقيــم السياســية خاصــة عنــد 
تطبيقهــا بشــكل جيــد علــى املســتوى الداخلــي والخارجــي، والسياســة الخارجيــة عندمــا تتســم باملشــروعية وذات 
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ســلطة معنويــة أخالقيــة فــي نظــر شــعوب البلــدان األخــرى.

عندمــا تحتــوي ثقافــة بلــد مــا علــى قيــم عامليــة وتــروج سياســاته قيمــا ومصالــح يشــاركه فيهــا اآلخــرون، فإنــه 
يزيــد مــن إمكانيــة حصولــه علــى النتائــج املرغوبــة بســبب عالقاتــه التــي يخلقهــا مــن الجاذبيــة، فالقيــم الضيقــة 

والثقافــات املحــدودة يقــل احتمــال إنتاجهــا للقــوة الناعمــة. 

إلــى أن »قــوة أميــركا الناعمــة أعظــم حتــى مــن أصولهــا  ولقــد أشــار املحــرر الصحفــي األملانــي جوزيــف جــوف 
وموجوداتهــا االقتصاديــة والعســكرية، وثقافــة الواليــات املتحــدة الراقيــة منهــا أو املتواضعــة قــادرة علــى التأثيــر 

فــي املجتمعــات والشــعوب بمــا تمتلكــه مــن عناصــر قــوة«. 

إن أكثــر مياديــن القــوة الناعمــة أهميــة هــي الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة، إال أن أســاليب القــوة الناعمــة 
ال تبقــى دائمــا هــي نفســها، بــل تتبــدل حســب الظــروف واملعطيــات وتطــور القناعــات واألذواق.

وتعمــد القــوى الدوليــة إلــى املزاوجــة بيــن القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة، مــن أجــل كســب الســالم، فمثــال يتعيــن 
علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تحقــق نجاحــا ملموســا فــي ممارســة القــوة الناعمــة، كمــا أظهــرت تميــز فــي 
ممارســة القــوة الصلبــة، لكســب الحــرب ضــد اإلرهــاب، وعليــه فــإن املــزج بيــن القوتيــن نتــج عنــه مــا يطلــق عليــه 

القــوة الذكيــة أو الهجينــة.

مفهوم القوة الذكية وشروطها

مفهــوم القــوة الذكيــة ليــس مفهوًمــا جديــدا أو مبتكــًرا، إنمــا هــو مفهــوم قائــم علــى الجمــع بيــن القــوة الصلبــة 
التقليديــة، فهــي ليســت كالقــوة  اليــوم غيــر  والقــوة الناعمــة بحيــث تشــكل إطــارا مناســبا ملعالجــة تهديــدات 
الصلبــة وال الناعمــة لكنهــا مزيــج مــن كالهمــا وتعنــي »تطويــر اســتراتيجية متكاملــة تســتند إلــى قاعــدة مــن املــوارد 

والــى مجموعــة مــن األدوات للوصــول إلــى األهــداف مــن خــالل القوتيــن الصلبــة والناعمــة فــي آن واحــد«. 

كمــا عــرف إرنســت ويلســون القــوة الذكيــة بأنهــا »قــدرة الفاعــل الدولــي علــى مــزج عناصــر القــوة الصلبــة والقــوة 
الناعمــة بطريقــة تضمــن تدعيــم تحقيــق أهــداف الفاعــل الدولــي بكفــاءة وفاعليــة«، ووضــع لنــا هــذا التعريــف 

عــدة شــروط يجــب توافرهــا لتحقيــق القــوة الذكيــة، كالتالــي:

معرفة الهدف من ممارســة القوة، وعلى من يصلح ومن والشــعوب واملناطق املســتهدفة 	 
مــن هــذه القــوة.

امتالك عنصر باإلرادة والقدرة على تحقيق القوة.	 
السياق اإلقليمي والدولي الذي سيتم في نطاقه تحقيق األهداف.	 
كيفية توظيف األدوات والوقت لتحقيق االهداف املرجوة. 	 

فالقــوة الذكيــة ليــس فقــط امتــالك املصــادر الناعمــة والصلبــة واملــزج بينهمــا بــل القــدرة علــى تحديــد وقــت 
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اســتخدامها وأي نوعــي القــوة يفضــل اســتخدامه فــي املوقــف والقــدرة علــى تحديــد متــى يتــم الدمــج بينهمــا وكيــف 
يتــم الدمــج. 

وعليــه فــإن القوتيــن الصلبــة والناعمــة تعــزز كل منهمــا األخــرى أحيانــا وتتداخــالن فيهــا أحيانــا أخــرى، فالدولــة 
التــي تحــاول كســب الشــعبية قــد تلجــأ أحيانــا إلــى ممارســة قوتهــا الصلبــة عندمــا تجــد نفســها مرغمــة علــى ذلــك، 
ولكــن البلــد الــذي يتأرجــح بيــن القــوة الصلبــة والناعمــة دون اعتبــار ألثــر ذلــك علــى قوتــه الناعمــة، مــن الطبيعــي 

أن يواجــه تحديــات وتأثيــرات للحــد مــن ممارســة القــوة. 

وعبــر عصــور التاريــخ كلهــا، كثيــرا مــا كانــت الــدول األضعــف تتشــارك معــا كــي تحــدث توازنــا يحــد مــن قــوة دولــة 
أقــوى منهــا تهددهــا، ولكــن ليــس دائمــا، ففــي بعــض األحيــان كانــت الــدول الضعيفــة تنجــذب لالنضمــام إلــى 
املوكــب الــذي تقــوده دولــه قويــة، وخاصــة عندمــا ال يكــون أمامهــا خيــار، أو عندمــا تكــون القــوة العســكرية 
يحــدد  ولــم  الذكيــة  القــوة  لتطبيــق  ســحرية  وصفــة  هنــاك  ليــس  لذلــك  ناعمــة،  بقــوة  مرتبطــة  الكبيــر  للبلــد 
نــاي اســتراتيجية محــددة لخلــق القــوة الذكيــة، وإنمــا وفقــا للشــروط الســابقة يســتطيع كل فاعــل أن يحــدد 
Grand Strat� )اســتراتيجيته ويرســم خطوطهــا األساســية وفقــا لشــروط الســابقة، وهــو مــا أســماه نــاي 

egy( أو اســتراتيجية كبــرى تجمــع بيــن أدوات القــوة الناعمــة والصلبــة وتمثــل القيــادة السياســية واملوقــف 
الشــعبي.

العالقة بين القوة والجيوبوليتكس 

التــي  النظريــات  مــن   Geopolitics الجيوبوليتكيــة  املــدارس  نظريــات  تعتبــر  الجيوبوليتيكيــة:  النظريــات 
تهتــم بدراســة تأثيــر البيئــة الطبيعيــة والعوامــل الجغرافيــة علــى الخصائــص والظواهــر واملؤثــرات والتطــورات 
السياســية للشــعوب والــدول، ومــن الطبيعــي أن يكــون تفاعــل العامــل الجغرافــي مــع العامــل السيا�ســي فــي حيــاة 
املجتمعــات البشــرية موضــع دراســة العلمــاء واملفكريــن، ولكــن الجيوبوليتيــك كفــرع مــن فــروع املعرفــة تعتبــر 
 مــن عوامــل دراســة االســتراتيجية السياســية، واالســتراتيجية 

ً
 هامــا

ً
 عــن الجغرافيــا وعامــال

ً
 متفرعــا

ً
 حديثــا

ً
علمــا

األمنيــة، واالســتراتيجية العســكرية منــذ فتــرات تاريخيــة ســابقة. 

وقــد أشــار املــؤرخ اإلغريقــي هيــرودوت ) 484 ق. م – 425 ق.م ( فــي مؤلفاتــه التاريخيــة إلــى »إن سياســة الدولــة 
تعتمــد علــى جغرافيتهــا«، وقــد حــاول الفيلســوف واملفكــر السيا�ســي الفرن�ســي مونتســكيو )1689م-1755 م( فــي 
كتــاب »روح القوانيــن« Esprit des lois فــي عــام 1748، وأيضــا فــي كتابــه اآلخــر »الدفــاع عــن روح القوانيــن 
De’fense de l’esprit des lois« عــام 1750 أن يبيــن األســباب الكامنــة وراء وجــود قوانيــن معينــة فــي 
بلــد معيــن وصلــة هــذه القوانيــن باملنــاخ والبيئــة، وربــط مونتســكيو الجغرافيــا باالقتصــاد عــن طريــق العوامــل 

الطبيعيــة مثــل البحــار واملحيطــات فهــذه العوامــل تؤثــر فــي النهــج السيا�ســي للــدول. 

وتنــاول أدولــف هتلــر مصطلــح املجــال الحيــوي وربطــه بالعوامــل الجغرافيــة والطبيعيــة التــى تؤثــر فــي النهــج 
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السيا�ســي للــدول، وقــد ظهــر هــذا املصطلــح فــي كتــاب »كفاحــي« الــذي نشــرة هتلــر للمــرة األولــى عــام 1925.

وتعددت نظريات الجيوبوليتيك وتطورت عبر فترات زمنية مختلفة، وقد أدى تطورها إلى اهتمام السياسيين 
بمدلوالتهــا، وبالتالــي فهنــاك ارتبــاط بيــن نظريــات الجيوبوليتيــك ومفهــوم األمــن البحــري، وخصوصــا أن هــذه 
النظريــات ارتبطــت بالقــوة والســيطرة والســيادة فعلــى حســب قــول املفكــر الفرن�ســي برتــران بــادي »ال بــد مــن 
إعــادة التفكيــر فــي مبــدأ القــوة ألن أغلــب الكوكــب األر�ســي قــد مّســه العنــف، وألول مــرة نعــي أنــه ال يوجــد مــكان 
واحــد فــي العالــم محمــي مــن مخاطــر العنــف واإلرهــاب، ُيضــاف لذلــك أن العنــف ظاهــرة معوملــة مثــل ســائر 

الظواهــر األخــرى لــذا فالعالــم مقبــل علــى مســتقبل مؤلــم متخــٍم بالصراعــات«. 

-2 -

هنــاك مســتويين للقــوة؛ األول هــو القــوة كمبــدأ ،  فالقــوة كانــت علــى الــدوام أســاس النظــام الدولــي .  ولذلــك 
نجــد أن النظريــات الكالســيكية للعالقــات الدوليــة اعتبــرت القــوة هــي وحــدة القيــاس بيــن الــدول، ولكــن هــذه 

الحقيقــة تغيــرت اآلن فلــم تعــد القــوة تمتلــك القــدرة علــى فــرض النظــام واالســتقرار فــي العالــم .  

أمــا املســتوي الثانــي للقــوة ، فهــو ينســحب علــى الــدول التــي اســتطاعت أن تحقــق تراكمــا كبيــرا للقــوة، لكــن هــذه 
الــدول   رغــم هــذا التراكــم، ال تتمتــع بالقــدر الكافــي مــن الفاعليــة .  

وهنــاك ســببان لعــدم فاعليــة القــوى الكبــري وعــدم قدرتهــا علــى تســوية النزاعــات الدوليــة ؛  أولهمــا طبيعــة القــوة 
التــي اختلفــت اليــوم عــن املا�ســي ، ففــي املا�ســي، كانــت الــدول تتصــارع مــع بعضهــا البعــض علــي مصــادر القــوة، 
أي أنــه كان هنــاك صــراع بيــن قــوي الــدول ،  أمــا اليــوم، فــإن الصراعــات األساســية بيــن الــدول مــن ناحيــة وبيــن 
املجتمعــات مــن ناحيــة أخــري، أي بيــن الــدول وفاعليــن داخــل املجتمعــات يصعــب اإلمســاك بهــم أو الســيطرة 

عليهــم . 

اليــوم  فإنــه يصعــب عليهــا  منهــا،  بأســا  أشــد  أخــري  بقــوى دول  اللحــاق  يمكنهــا  املا�ســي  فــي  الــدول  كانــت  وإذا 
مواجهــة مظاهــر العنــف الصــادرة مــن املجتمعــات ، وهــذا االنتقــال التدريجــي ملركــز الجاذبيــة فــي النظــام الدولــي 

مــن الــدول نحــو املجتمعــات أصــاب القــوى الكبــرى بحالــة مــن العجــز .  

أمــا الســبب الثانــي، فيتمثــل فــي انهيــار النظــام ثنائــي القطبيــة وتفــرد الواليــات املتحــدة بالســيطرة داخــل نظــام 
أحــادي القطبيــة ، وقــد أصبحــت الواليــات املتحــدة هــي أولــي ضحايــا هــذا النظــام ، ففــي مثــل هــذا النظــام لــم يعــد 
حلفــاء الواليــات املتحــدة بحاجــة لحمايتهــا ، ونظــرا لعــدم وجــود معســكر منافــس يهددهــم، فــإن هــؤالء الحلفــاء 
لــم يعــد لديهــم مــا يدعــو للوقــوف صفــا واحــدا خلــف الواليــات املتحــدة ،  وهكــذا، فــإن بــزوغ النظــام أحــادي 

القطبيــة ســيفقد الواليــات املتحــدة حلفاءهــا بالتدريــج ممــا ســيضعفها. 
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وهكــذا تراجعــت فــي ظــل النظــام أحــادي القطبيــة وظيفــة الحمايــة التــي كانــت تقــوم بهــا الواليــات املتحــدة لتحــل 
محلهــا وظيفــة الهيمنــة ، ومــن ثــم، أصبــح حلفــاء الواليــات املتحــدة يســعون ملواجهــة هيمنتهــا التــي تقيدهــم وتحــد 
مــن حريتهــم فــي الحركــة ، إال أن برتــران بــادي ال يعتقــد باســتمرار الهيمنــة األمريكيــة والنظــام أحــادي القطبيــة 
لســبب بســيط هــو أن الواليــات املتحــدة أصبحــت تثيــر املعارضــة والرفــض بــدال مــن تشــكيل جبهــة متماســكة 

حولهــا ،  وهــذه املعارضــة تــؤدي إلــى تفتــت القــوة والســلطة والنظــام الدولــي.  

هــو يــري أننــا نعيــش داخــل عالــم تعتمــد أطرافــه علــي بعضهــا البعــض ويــري بعضهــا البعــض ، ويــؤدي ذلــك 
إلــى تعاظــم الشــعور بالظلــم علــي املســتوي الدولــي، وهــو مــا يوجــد إحساســا عميقــا بالــذل والهــوان فــي املناطــق 
األكثــر فقــرا فــي العالــم ،  ويولــد ذلــك بــدوره أشــكاال عديــدة مــن العنــف االجتماعــي ، هــذا العنــف يفــرز حالــة مــن 
عــدم االســتقرار فــي العالقــات االجتماعيــة ويناهــض أنمــاط الهيمنــة الســائدة ،  ومــن ثــم، ينشــأ نظــام يصــدر فيــه 
العنــف مــن الفاعليــن فــي املجتمعــات أكثــر منــه مــن الــدول ،  هــؤالء الفاعلــون يشــعرون بالغبــن والهيمنــة ومــن ثــم 

يلجــؤون للعنــف فــي محاولــة ملقاومــة هــذا الوضــع .  

إن الوضــوح الكبيــر لهــذا الظلــم، بفعــل ثــورة تكنولوجيــا االتصــاالت، يعمــق اإلحســاس بــاإلذالل الــذي يولــد 
بــدوره عنفــا اجتماعيــا يطلــق عليــه مصطلــح اإلرهــاب الدولــي ،  هــذا العنــف االجتماعــي يتــواله مــا يمكــن تســميتهم 
مقاولــي العنــف الذيــن يلبــون هــذه الحاجــة االجتماعيــة للعنــف ويســتجيبون للرغبــة فــي التنفيــس عــن الشــعور 
بــن الدن ،  إال أن هــذه  بالــذل والكبــت ، هــؤالء املقاولــون هــم املنظمــات اإلرهابيــة كالقاعــدة بزعامــة أســامة 

املنظمــات ال يمكنهــا االســتمرار بــدون وجــود زبائــن يريــدون االنتقــام ممــن ســبب لهــم هــذا الــذل والهــوان . 

إن الواليات املتحدة ـ في سعيها للمزيد من الهيمنة ـ قامت بغزو العراق واحتالله ،  وهو ما سبب كارثة إنسانية 
وأدى إلى حالة عارمة من الفو�سى اإلقليمية والدولية شديدة الخطورة .  

وهــو يــرى أن العنــف فــي العــراق مرشــح للتصاعــد بصــورة كبيــرة ،  لكنــه ال يعتقــد أن االحتــالل األمريكــي للعــراق 
ســيزيد الســيطرة األمريكيــة علــى املنطقــة، ألن الفاعليــن الحقيقييــن أصبحــوا هــم املجتمعــات وليســت الــدول ،  
فــإذا كان مــن املمكــن التالعــب بالحــكام وإخضاعهــم فليــس مــن املمكــن الســيطرة علــى الشــعوب أو إقناعهــا 

بضــرورة الخضــوع واإلذعــان لقــوة عظمــى مــا .  

واملالحــظ أنــه كلمــا اســتعرضت الواليــات املتحــدة قوتهــا كلمــا أثــار ذلــك معارضــة شــديدة لهــا وأعمــال عنــف 
يصعــب الســيطرة عليهــا .  

ويؤكــد بــادي أن التدخــل األمريكــي أحــادي الجانــب فــي العــراق لــن يــؤدي إلــي إضفــاء الديمقراطيــة فــي هــذا البلــد، 
بــل إنــه أدى إلــى تمزيــق الشــعب العراقــي، وقــد يســفر عــن تحويلــه إلــي جماعــات دينيــة وعرقيــة متناحــرة، بــل قــد 
يــؤدي إلــى انهيــار الدولــة بــدال مــن بنــاء الدولــة والديمقراطيــة ، واألمــل الوحيــد هــو أن تــدرك الواليــات املتحــدة 
أن غزوهــا العســكري للعــراق كلفهــا ثمنــا باهظــا، وأن لجوئهــا للتعــاون مــع املجتمــع الدولــي هــو الكفيــل بخروجهــا 

مــن مأزقهــا الحالــي . 
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ويعتقــد بــادي أن إطــالق الواليــات املتحــدة ملشــروع الشــرق األوســط الكبيــر أو املوســع يرجــع لرؤيــة املحافظيــن 
وفقــا  املنطقــة  تشــكيل  بإعــادة  كفيلــة  القــوة  أن  يعتقــدون  الذيــن  بــوش،  جــورج  بالرئيــس  املحيطيــن  الجــدد 
ملصالحهــم .  فإطــالق هــذا املشــروع ال يهــدف، وفقــا للخبيــر الفرن�ســي، للســيطرة علــى البتــرول أو االنتقــام مــن 

أحــداث 11  ســبتمبر 2001  وإنمــا يرجــع لإليمــان بقــدرة القــوة علــي إحــداث التغييــر املنشــود .  

إن الشرق األوسط الكبير مصيره الفشل، ألنه يسعي إلحداث تغييرات من أعلى باستخدام القوة السياسية 
والعســكرية دون النظــر لتطلعــات الفاعليــن داخــل املجتمعــات املعنيــة ،  وهــؤالء الفاعلــون يشــاركون بقــوة فــي 
التفاعــالت اإلقليميــة والدوليــة، وبالتالــي ال يمكــن تجاهلهــم، وعــدم إشــراكهم فــي عمليــة التغييــر ســيؤدي حتمــا 

لفشلها . 

فالقــوة  للحــل ،  طريقــه  قريبــا  يجــد  لــن  اإلســرائيلي  ـ  الفلســطيني  النــزاع  فــإن  القــوة ،   عجــز  ملنطــق  وامتــدادا 
األمريكيــة فشــلت فــي القيــام بــدور الوســيط بيــن أطــراف النــزاع، فهــي لــم تســتطع وحدهــا تســوية النــزاع أو فــرض 
قواعد دولية لتســويته ،  والســبب في ذلك أنها تســعى ملمارســة دوري الخصم والحكم في الوقت نفســه، أي أنها 
تحاول التوســط مع الســعي لفرض رؤية أحد األطراف وهي إســرائيل ،  وقد أدى ذلك إليجاد حالة من الشــعور 
الزائــد بالثقــة لــدي اإلســرائيليين والشــعور الزائــد بالشــك لــدي الفلســطينيين تجــاه الوســاطة األمريكيــة ، وهــذا 

التدخــل بيــن الدوريــن أدى لفشــل كل مســاعي التوصــل لتســوية .  

الفلســطينيين ،   مــع  نزاعهــا  حــل  لتعثــر  كذلــك  أدت  بقوتهــا  إلســرائيل  الزائــدة  الثقــة  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 
فإســرائيل تزيــد مــن قمعهــا للمقاومــة الفلســطينية، لكــن هــذا القمــع غيــر قــادر علــي وضــع حــد للنــزاع ، وبرغــم 
الضعــف الــذي أصــاب املقاومــة الفلســطينية مــن جــراء سياســة القمــع اإلســرائيلية، فــإن تلــك السياســة لــم 

تــؤت ثمارهــا بفــرض حــل إســرائيلي للنــزاع علــي الشــعب الفلســطيني .  

فــي األرا�ســي املحتلــة،  إلــي إقامــة نظــام مســتقر  تــؤدي خطــة الفصــل التــي أعلنهــا شــارون  بــادي أن  ويســتبعد 
ألنهــا تنــص علــي إقامــة الفلســطينيين فــي معــازل شــبيهة بتلــك التــي أقامهــا نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب 

إفريقيــا ..  فالخطــة الشــارونية مــا هــي إال خطــة للتطهيــر العرقــي ضــد الفلســطينيين . 

الشــعب  لتطلعــات  النظــر  فبــدون  الحلــول ،  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فشــل  يؤكــد  التاريــخ  أن  إلــى  بــادي  ويشــير 
الفلســطيني التــي تعبــر عنهــا املقاومــة الفلســطينية لــن يمكــن التوصــل لتســوية دائمــة ، فالنــزاع الفلســطيني ـ 
اإلسرائيلي هو آخر الحروب االستعمارية في العالم ، والشك أن مصيره سيكون مثل كل الحروب االستعمارية 

الســابقة التــي انتهــت بانتصــار حــركات التحــرر الوطنــي .  

ويــري األســتاذ الفرن�ســي أن نظريــة عجــز القــوة تنطبــق كذلــك علــى الحالــة الفلســطينية ـ اإلســرائيلية ،  وهــو 
يتنــاول هــذه القضيــة مــن منظــور صغــر مســاحة اإلقليــم الــذي يــدور فيــه النــزاع بيــن الطرفيــن ،  فهــذه الحقيقــة 
الجغرافيــة توجــد لــدى إســرائيل وهمــا بفاعليــة قوتهــا، وبــأن اســتخدام تلــك القــوة ســيكون كفيــال بالقضــاء علــى 

املقاومــة الفلســطينية . 
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الشــك أن ممارســة القــوة والقمــع داخــل األقاليــم ذات املســاحة املحــدودة تعطــي نتائــج ســريعة وقــدرة علــي 
تمكــن  الفلســطينية  األرا�ســي  مســاحة  صغــر  فــإن  آخــر،  وبمعنــي  الكبيــرة ،   األقاليــم  فــي  متاحــة  غيــر  الحركــة 
إســرائيل مــن الســيطرة عليهــا ،  لكــن تلــك الحقيقــة ال ينبغــي أن تخفــي حقيقــة أخــرى هــي عــدم إمكانيــة احتــواء 
العنــف والقضــاء عليهــا بشــكل تــام باســتخدام القــوة املســلحة ،  فإمكانيــة الســيطرة علــى إقليــم صغيــر املســاحة 
ال تأتــي بنتائــج إال علــى املــدى القصيــر ، ومثــل تلــك السياســة قصيــرة األمــد هــي بالضــرورة سياســة قصيــرة النظــر، 

وبالتالــي لــن يكتــب لهــا النجــاح.

�3 �

يتــم تعريــف النظــام االمريكــي املــأزوم اجتماعيــا واســتراتيجيا بتوافــر ثــالث عوامــل مجتمعــة؛ توالــد وتعاقــب 
األزمــات، وارتبــاط األزمــات الداخليــة مــع األزمــات الخارجيــة، والتطــور التعقيــدي لألزمــات. 

فــي قــول محــدد، النظــام املــأزوم يعبــر عــن تقصيــر وعجــز جوهــري ومتراكــم وكثيــف للمنطــق املســير للنظــام 
الكلــي. 

وبشكل عام هناك أربع مفاهيم لألزمة:

1 - أزمة السياسة الخارجية وهي مرتبطة بقرار السياسة الخارجية.
2 - األزمــة املمتــدة الطويلــة وهــي تعبــر عــن عــدم التفاعــالت ملــدة طويلــة زمانيــا، كمــا حــدث بيــن الحربيــن األولــى 

والثانيــة وحالــة الصــراع العربــي االســرائيلي.
3 - األزمــة االســتراتيجية وهــي تعبيــر عــن انقطــاع فــي عمليــة التفاعــل، وهــذا االنقطــاع قــد يولــد حالــة جديــدة 

أو يولــد حالــة مــن االنقالبــات التفاعليــة.
4 - أزمــة الكليــة للنظــام التــي قــد تولــد نظــام مختلــف مــن رحــم النظــام القديــم أو حالــة مــن العجــز الكلــي 
الترامبــي،  النظــام  إخــالل  بســبب  كبيــرة  مأزوميــة  حالــة  يعيــش  اآلن  الكلــى،  النظــام  انهيــار  واســتمرار 

لفيــروس كورونــا.  الكليــة  األزمــة  إلــى  باإلضافــة 

تعيــش مصــر ومعهــا العالــم فــي معنــى مركــب جديــد لعالقــة اإلرهــاب بالثقافــة، عبرنــا عبــر أربــع مركبــات للعالقــة 
بيــن الثقافــة واإلرهــاب. 

املعنى االولى ديني، ويتضمن أن الثقافة تحتوي على الردع لدفع اعتدال السلوك بحيث ال يجاوز لإلرهاب. 

املعنى الثاني أخالقي، ويتضمن أن الثقافة تحض على االحترام الفردي أو الجمعي، وبالتالي نشر قيم مضادة 
لإلرهاب من أجل الدفاع عن الحضارة العاملية والتعايش املشترك. 
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املعنــى الثالــث تنويــري، ويتضمــن أن الثقافــة هــي عمليــة تنويريــة ال يســتخدم بهــا اإلرهــاب علــى اإلطــالق ألن 
اجتماعــي.  إجبــار  اإلرهــاب 

املعنــى الرابــع بعــد حداثــى، ويتضمــن أن الثقافــة البــد وأن تحــض علــى تحــرر اإلنســان مــن االرتبــاط باملا�ســي 
بكافــة أشــكاله فــي خضــم هــذه العمليــة التاريخيــة الكبــرى للتفاهــم. 

هنــا نطــرح معنــى جديــد للثقافــة للهــروب مــن مأزوميــة النظــام العالمــي وهــو القــدرة علــى التكيــف علــى نمــط 
عولمــي جديــد. 

املعضلــة الكبــرى أن ســرعة األحــداث وسياســات التغلــب عــن فيــروس كورونــا تســاعد علــى عــدم التكيــف، هــذا 
باإلضافــة إلــى انهيــار التمايــز العولمــى تحــت قبضــة املــرض العالمــي يعــزز مــن نشــر الشــعوبية بشــكلها األولــي. 

املجتمــع العاصــر مجتمــع معقــد فائــق التعقيــد بحيــث ينتظــر أن ينبــع اإلرهــاب – فــي حالــة وجــود مصــل الشــفاء 
وســرعة العمليــات التكنولوجيــة - مــن طــرق العــالج، وبالتالــي خلــق طــرق جديــدة لتنميــة الثــروات.

التكيــف اصطــالح مســتعار مــن علــم البيولوجيــا وهــو يعنــي أن الكائنــات الحيــة تحــاول أن تواجــه العوامــل 
بهــا لتقــوى علــى متابعــة الحيــاة والحيلولــة دون فنائهــا بحيــث تنشــأ لديهــا خصائــص  التــي تحيــط  الطبيعيــة 

البيئــة املحيطــة.  للتــالؤم مــع شــروط   
ً
جديــدة تجعلهــا أكثــر اســتعدادا

 تغطــي أوراقهــا طبقــة خارجيــة ســميكة لتواجــه عمليــة تبخــر املــاء ولتحتفــظ 
ً
فالنباتــات فــي البــالد الحــارة مثــال

 
ً
بــه ألنهــا تحتــاج إليــه فــي عمليــة النمــو والبقــاء، كمــا أن الحيوانــات فــي البــالد البــاردة تتميــز بفــراء كثيــف نســبيا

أن  نجــد  الطبيعيــة  البيئــة  لظــروف  فبالنســبة  وبقائهــا،  علــى حياتهــا  والحفــاظ  الطقــس  بــرودة  مــن  لحمايتهــا 
اإلنســان قــد تغلــب علــى ظــروف الحــر الشــديد بصنــع أجهــزة لتبريــد الهــواء كمــا تغلــب علــى ظــروف البــرد الشــديد 
 مناخيــة معتدلــة تســاعده علــى متابعــة الحيــاة 

ً
ـكـي يحفــظ لنفســه شــروطا التدفئــة كل ذلــك  بصنــع أجهــزة 

 مــن قســوة البــرد أو شــدة الحــر تعيــق عمــل الفــرد عــن العمــل واإلنتــاج، وهــي وظائــف 
ً
والعمــل بنجــاح، ألن كال

أساســية علــى الفــرد اإلنســاني أن ينجزهــا بنجــاح. 

إن امتــالك اإلنســان لخاصيــة العقــل والوعــي جعلــت أمــر تحقيــق التكيــف ال يتــم بصــورة غريزيــة فطريــة كمــا 
هــو حــال النباتــات والحيــوان، بــل ال بــد مــن جهــد عقالنــي يبذلــه الكائــن اإلنســاني للبحــث عــن الوســائل التــي 
تســاعده علــى تحقيــق التكيــف ليحفــظ بقــاءه ويواجــه مختلــف الظــروف البيئيــة التــي تحيــط بــه، والتكيــف مــن 
وجهــة نظــر علــم النفــس هــو عمليــة ديناميكيــة مســتمرة تهــدف إلــى إحــداث تغييــر فــي الســلوك حتــى تكــون عالقــة 

، وبإيجــاز التكيــف هــو قــدرة املــرء علــى تكويــن عالقــة ناجحــة مــع بيئتــه.
ً
 وتالؤمــا

ً
الفــرد مــع بيئتــه أكثــر توافقــا

كمــا أن للشــخصية اإلنســانية محــددات، كذلــك فــإن عمليــة التكيــف لهــا محــددات وعوامــل تؤثــر فــي مســارها 
ويمكــن تصنيــف هــذه املحــددات فــي فئتيــن؛ املحــددات البيولوجيــة للتكيــف وجذورهــا ترتبــط بمــا يرثــه الفــرد 



19

من عجز القوة إىل االحتياج املتبادل والعامل الجديد

ألن لــكل فــرد بنيــة وراثيــة متفــردة مــن الناحيــة البيولوجيــة، أي تختلــف عــن أي فــرد آخــر مهمــا كانــت درجــة 
قرابتــه لآلخــر، وهــذه البنيــة تحــدد بدورهــا ممكنــات الفــرد وقدراتــه، وهكــذا يتبيــن أن العوامــل الوراثيــة توفــر 
 
ً
البنيــة األساســية لتحقيــق النمــو والتكيــف لــدى الفــرد، وأن أي نقــص أو قصــور فــي هــذه البنيــة يولــد آثــارا

ســلبية علــى عمليــة التكيــف، حيــث تنهــض مشــكالت كثيــرة تعطــل عمليــة التكيــف مثــل اإلعاقــات الحســية أو 
العقليــة. 

واملــاء  للطعــام  الحاجــة  أربــع حاجــات وهــي:  فــي  فــى  وتأتــى  الفرديــة،  للتكيــف  البيولوجيــة  باملحــددات  ويتصــل 
واألكســجين والنــوم واإلخــراج وكل الشــروط األخــرى الالزمــة الســتمرار الحيــاة، وهنــا تبــرز الحاجــة الجنســية 
نموهــا  الجســمية  األجهــزة  تحقــق  ـكـي  الحرـكـي  والنشــاط  الح�ســي  التنبــه  أجــل  مــن  والحركــة  اإلحســاس  وهــي 
ووظائفهــا لتحقيــق الســالمة، حيــث يتجنــب الفــرد كل مــا يســبب األذى أو الخطــر الــذي يتهــدد كيانــه الجســمي. 

إن هــذه الحاجــات البيولوجيــة هــي التــي تولــد لــدى الفــرد الدافعيــة الالزمــة للســلوك اإلنســاني وعلــى الفــرد 
 بعيــن االعتبــار ثقافــة املجتمــع ومتطلباتــه البيئيــة.

ً
الســعي مــن أجــل إشــباعها آخــذا

أمــا املحــددات الثقافيــة للتكيــف فهــي ذات أهميــة بالغــة ألنهــا هــي التــي تســمح للفــرد أن يحقــق التكيــف ضمــن 
إطــار املعاييــر والقيــم الســلوكية. 

الحيــاة وهــذه  أو ضغــوط  التكيــف  يلــي: صعوبــات  بمــا  للتكيــف  الثقافيــة  املحــددات  أهــم  نذكــر  أن  ويمكــن 
الضغــوط تكــون مصــدر تهديــد للكائــن الحــي، فــي هــذه الحالــة يعمــل الكائــن الحــي مــن جانبــه علــى مقاومــة هــذه 
الضغــوط إلزالتهــا والتغلــب عليهــا، فــإذا حقــق النجــاح يحــدث التكيــف والنمــو والتقــدم، أمــا إذا أصابــه اإلعيــاء 

فإنــه يواجــه املتاعــب.

أمــا علمــاء االجتمــاع فقــد فهمــوا التكيــف بأنــه قــدرة الكائــن الحــي علــى أن يتــواءم فــي ســلوكه مــع متطلبــات البيئــة 
االجتماعيــة، وأن ســوء التوافــق فــي نظرهــم يحــدث عندمــا يفشــل الفــرد فــي تحقيــق ذلــك، هنــا مؤكــد أن مجــرى 
حيــاة الفــرد سلســلة مــن عمليــات التوافــق املســتمر، بحيــث أن الفــرد يضطــر علــى الــدوام إلــى تعديــل ســلوكه 
وانتقــاء االســتجابة املالئمــة للموقــف الــذي يشــمل حاجــات الفــرد النزاعــة للتحقــق واإلشــباع مــن جهــة، وعلــى 

قــدرة الفــرد علــى تحقيــق ذلــك مــن جهــة أخــرى. 

وال بــد أن يكــون الفــرد علــى قــدر مــن املرونــة حتــى يســتطيع أن يختــار االســتجابة املناســبة للموقــف ليحقــق 
دوافعــه. 

إن الشــخص املتوافــق هــو الــذي يســتطيع أن يتخيــر االســاليب املالئمــة لثقافــة املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 
 بيــن األفــراد فــي قدرتهــم علــى تحقيــق التوافــق. 

ً
وهنــاك فروقــا

مــن هــذا املنظــور نــرى أن التكيــف هــو التوافــق الــذى يعنــي خفــض التوتــر وتخلــص الفــرد مــن القلــق، فاملهــم 
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هــو خفــض التوتــر حيــث أن الفــرد الــذي يســعى مــن أجــل الحصــول علــى الطعــام ليطفــئ جــذوة الجــوع نقــول 
عنــه إنــه يقــوم بجهــد مــن أجــل التكيــف وعندمــا يصــل الفــرد إلــى الطعــام ويتناولــه نقــول إنــه قــد حقــق التوافــق 
بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد وصــل للطعــام بطريقــة مشــروعة أو غيــر مشــروعة، ألن املشــروعية مســألة 
وضعيــة فــي األســاس، إن مفهــوم جوهــره التكامــل وهــو مصطلــح يشــير الــى االتــزان وتكاتــف وتــآزر طاقــات الفــرد 

فــي ســبيل هــدف معيــن، كمــا يشــير إلــى أن التكيــف هــو مــدى انســجام الفــرد مــع عاملــه الــذي يحيــط بــه. 

إن التكيــف يعنــي أن يغيــر الفــرد ســلوكه أو أن يغيــر مــا فــي البيئــة مــن الشــروط التــي يعتقــد إنهــا البــد أن تحقــق 
حتى يســتطيع الفرد أو اإلنســان أن يكون عالقة ناجحة بينه وبين البيئة، وأن يغير الفرد ســلوكه بما يناســب 
املوقــف أي أن يكــون علــى درجــة مــن املرونــة، وأن يقلــع الفــرد عــن ســلوك - ســبق بعــد بيــان هــذا الســلوك - 
 مثــل ســلوك العــدوان أو الكــذب أو العنــاد الــذي يتكــون عنــد بعــض األطفــال نتيجــة عمليــات 

ً
لــم يعــد مجديــا

التنشــئة االجتماعيــة، ويكتشــف الفــرد عندمــا يصبــح فــي ســن الطفولــة املتأخــرة أو املراهقــة أن هــذه األســاليب 
لــم تعــد كافيــة وال تحقــق اإلشــباع، وأن يغيــر الفــرد البيئــة التــي يعيــش فيهــا حتــى يتحقــق لــه اإلشــباع بطريقــة 
أفضل كما يحدث عندما يحاول الفرد الســعي من أجل إنشــاء مدرســة أو شــق طريق أو دعوة الناس لالبتعاد 

عــن املفاســد والشــرور، كل ذلــك لتكــون البيئــة أكثــر مالءمــة لــه كــي يحقــق دوافعــه وأهدافــه. 

هكــذا يمكــن القــول إن التكيــف مفهــوم يســتخدم عنــد البيولوجييــن بمعنــى كل تغيــر يطــرأ علــى بنيــة أو وظيفــة 
الكائــن الحــي ـكـي يحافــظ علــى حياتــه مــن مخاطــر البيئــة التــي تحيــط بــه، ونالحــظ أن التكيــف يعنــي تكويــن 
عالقــة ناجحــة مــع البيئــة االجتماعيــة واالتســاق مــع ثقافــة املجتمــع، بحيــث يســتجيب الفــرد فــي مواقــف الحيــاة 

املختلفــة بأشــكال متعــددة. 

إن الفــرد يكــون ســيئ التوافــق ألن أنــواع الســلوك التكيفــي التــي لجــأ إليهــا لــم تفلــح فــي تحقيــق الغايــة، وبالتالــي 
عــدم الوصــول إلــى حالــة مــن االرتيــاح والرضــا.

وهنــا سنســتعرض بعــض األفــكار إلعطــاء فكــرة عــن أنمــاط التكيــف التــي يلجــأ إليهــا األفــراد خــالل عملية تحقيق 
التوافق املعقد 

1� السيطرة على املوقف والوصول إلى الحل
2� بناء األسرة

 3 �  التربية املدرسية
4� النظام االجتماعي والنظم التعددية

5� الوالءات االجتماعية واملتعددة عامليا
 6� الظروف االقتصادية واالجتماعية

 7� الدين
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وهــذه املكونــات ترتبــط بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة التــي يخضــع لهــا الفــرد، أي أن أســلوب تكيــف الفــرد يتأثــر 
بالوالديــن ونــوع العالقــات التــي يطورهــا الفــرد، وهــي التــي تســهم فــي مســتوى التكيــف وطريقــة التكيــف التــي 

يســلكها الفــرد. 

بوجه عام، يمكن القول إن التكيف مفهوم تطوري أي تتنوع استجاباته مع مستوى التطور نفسه.

�4 -

يمكــن القــول إنــه قــد انتهــت فتــرة مفصليــة فــي تاريــخ النظــام الدولــي، وهــي الفتــرة مــن 11 ســبتمبر   2002 حتــى 
انــدالع أحــداث فيــروس كورونــا العامليــة فــي ديســمبر 2019. 

الحــرب ضــد اإلرهــاب كانــت عنــوان هــذه الفتــرة التــي اســتمرت حوالــي 18 عامــا، واآلن انطلــق عهــد جديــد هــو 
عصــر كورونــا العالمــي. 

فــي عصــر 11 ســبتمبر كانــت مكافحــة الجماعــات اإلرهابيــة هــي الشــغل الشــاغل للنظــام الدولــي. أمــا فــي هــذا 
العصــر عصــر كورونــا العالمــي ســتكون مكافحــة الفيروســات هــي الشــغل الشــاغل للنظــام الدولــي.

 11 كان خطــاب الرئيــس جــورج دبليــو بــوش أمــام جلســة مشــتركة للكونجــرس بعــد أيــام قليلــة مــن أحــداث 
ســبتمبر 2002 عالمــة بــارزة للخــوف والغضــب، الــذي أعلــن فيهــا بثقــة أن »حربنــا علــى اإلرهــاب تبــدأ بالقاعــدة، 
لكنهــا ال تنتهــي عنــد هــذا الحــد. ولــن تنتهــي حتــى يتــم العثــور علــى كل مجموعــة إرهابيــة ذات امتــداد عالمــي 

وإيقافهــا وهزيمتهــا«. 

كمــا حــدد طبيعــة الصــراع بقولــه »األمريكيــون يســألون، ملــاذا يكرهوننــا؟ إنهــم يكرهــون مــا نــراه هنــا فــي هــذه 
القاعــة - حكومــة منتخبــة ديمقراطيــا«.. هكــذا تــم تأطيــر عصــر اإلرهــاب كعصــر مســاو فــي الرســالة العامليــة 
كعصــر الحــرب البــاردة، ونشــأ منطــق اإلرهــاب فــي مواجهــة الديمقراطيــة. ولعبــت واشــنطن دورا جديــدا وهــو 
تزعمهــا الحــرب ضــد اإلرهــاب وصياغــة عمليــات التبشــير بالديمقراطيــة، ووضعــت العقيــدة األمريكيــة الجديــدة 

ســامية وصلبــة، وكأنهــا تقــول: »أصلنــا قــوة عظمــى«. 

بعــد انتصــار تومــاس وودرو ويلســون فــي الحــرب العامليــة األولــى حتــى انهيــار الشــيوعية الســوفيتية، اســتمرت 
أمريــكا القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم، وهــذه الحقبــة مــا زالــت تبــدو فــي مرحلتهــا املبكرة، حيث أطاح جيشــها 

بنظامــي أفغانســتان والعــراق، وتــم تعييــن لــي هاميلتــون رئيســا للجنــة 11 ســبتمبر. 

للطائــرات  الخاطفيــن  وحيــاة  وفتاويــه،  الجهاديــة  الدن  بــن  أســامة  عقيــدة  تشــرح  التــي  املراجــع  وانتشــرت 
األمريكيــة، واعتقــد االمريــكان أن ابــن الدن يكــره الديمقراطيــة مــع إنــه فــي الحقيقــة يكــره السياســة الخارجيــة 

األمريكيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن سياســة خارجيــة ســعودية.
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وفــي الوقــت الــذي كانــت لجنــة 11 ســبتمبر تســتعد إلصــدار تقريرهــا، كانــت حــرب العــراق تتداعــى إلــى كارثــة 
فــي إدارة  تــم حــل الجيــش العراقــي وتفككــت الدولــة، وظهــر جليــا عــدم الكفــاءة األمريكيــة  ال حــد لهــا، حيــث 

األوســط.  الشــرق  فــي  واالجتماعيــة  التاريخيــة  املتناقضــات 

انتصــار اســتراتيجي واضــح  وتــم تحقيــق  باملســئولية األخالقيــة،  الشــعور األمريكــي  أبــو غريــب  واختــرق رعــب 
إيــران واألمريــكان.  بيــن  إليــران، وحــدث تحالــف صامــت وملتبــس 

تمت إعادة صياغة الحرب العراقية - األمريكية كمحاولة إليصال الديمقراطية إلى الشعب العراقي. 

يبدو قراءة الخطاب اآلن ال يثير إال التعجب والســخرية؛ لكون الغزو كان أمرا غير عمليا منذ اللحظة األولى، 
ودخلــت العــراق الديمقراطيــة فــي عصــر فســاد عظيــم، وعاشــت كلمــات بــوش فــي »قبــر التاريــخ ال يميــز غيــر 

الفاشــية والنازيــة والشــمولية«، وكأنــه يقــول ان ســلطويات الشــرق األوســط هــي دائمــا نســيا منســيا. 

ومــع كــذب عــرض كولــن بــاول - وزيــر الخارجيــة األمريكــي آنــذاك - أمــام األمــم املتحــدة حــول أســلحة الدمــار 
الشامل العراقية من أجل تبرير الهجوم على عراق صدام.. نعم ابن الدن وصدام كانا يمثالن تهديدا خطيرا، 
ولكــن القضيــة هــل كانــت الحــرب بهــذا الشــكل لهــا مبــرر موضوعــي. واتضــح أن األمــر كان مــن أجــل العمــل علــى 

خلــق عصــر جديــد مــن الهيمنــة األمريكيــة. 

وانتهــى عصــر جــورج دبليــو بــوش بإعــالن انهيــار النظــام املالــي العالمــي، وجــاءت أزمــة البنــوك العامليــة وانهيارهــا، 
ورغــم االنهيــار املالــي ضغــط الجيــش األمريكــي علــى أوبامــا إلرســال حوالــي 60 ألــف جنــدي أمريكــي إضافــي إلــى 
اليمــن  فــي  يحــارب  أوبامــا  وراح  الطفــرة«،  »سياســة  بـــ  عرفــت  التــي  وهــي  وحدهــا،   2009 عــام  فــي  أفغانســتان 

والصومــال والعــراق وســوريا بخلطــة مــن عناصــر عســكرية وعناصــر شــعبة ذات والء أمريكــي. 

وفــى الواليــة الثانيــة تمــت إعــادة توجيــه السياســة الخارجيــة والحــرب، وتمــت إعــادة االقتصــاد للعمــل، وقــال 
أوبامــا ف جامعــة الدفــاع الوطنــي 2013 »طــوال العقــد أنفقــت دولتنــا أكثــر مــن تريليــون دوالر علــى الحــرب، 
ممــا ســاعد علــى تفجيــر عجزنــا وتقييــد قدرتنــا علــى بنــاء األمــة هنــا فــي الوطــن... إن جهودنــا املنتظمــة لتفكيــك 
املنظمــات اإلرهابيــة يجــب أن تســتمر، لكــن هــذه الحــرب، مثــل جميــع الحــروب، يجــب أن تنتهــي. هــذا مــا ينصــح 

بــه التاريــخ. هــذا مــا تتطلبــه ديمقراطيتنــا”. 

بــدأ أوبامــا فــي التعبيــر عــن الرغبــة فــي االنتقــال إلــى عصــر جديــد وانســحاب أمريــكا مــا بعــد 11 ســبتمبر، وبــدأ فــي 
رســم الخطــوط العريضــة لنــوع جديــد مــن السياســة الخارجيــة بأولويــات جديــدة، حيــث انخفــض عــدد القــوات 
فــي العــراق وأفغانســتان إلــى حوالــي 15000، وتــم خلــق صفقــة نوويــة مــع إيــران بهــدف تجنيــب الشــرق األوســط 
حــرب مســلحة أخــرى، وقامــت الشــراكة عبــر املحيــط الهــادئ مــن أجــل بنــاء تحالــف مــن الــدول فــي اتفاقيــة 

تجاريــة الحتــواء صعــود الصيــن. 
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وأصبحــت مكافحــة تغيــر املنــاخ أولويــة رائــدة فــي كل عالقــة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف بيــن الواليــات املتحــدة 
والــدول العالــم، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى اتفاقيــة باريــس. 

وفــى 2014 جــاء نذيــر أوضــح مــن سياســات أوبامــا فــى اختبــار عميــق، فــي وقــت كان فيــه الشــعب األمريكــي فــي حالــة 
مــن الذعــر الكامــل حــول داعــش فــي أعقــاب قطــع الــرأس ألربعــة رهائــن أمريكييــن، ومواجهــة تف�ســى مــرض إيبــوال 

املعــدي الــذي هــدد بقتــل املالييــن مــن النــاس.

 ومــن خــالل نشــر الجيــش األمريكــي فــي غــرب أفريقيــا، وتجنيــد عشــرات الــدول للمســاهمة بعمــال ومعــدات 
الرعايــة الصحيــة، ودمــج البنيــة التحتيــة للصحــة العامــة واألمــن القومــي فــي أمريــكا تحــت توجيــه موحــد، تمكــن 
أوبامــا مــن قيــادة تحالــف للقضــاء علــى تف�ســي فيــروس إيبــوال قريــب مــن مصــدره، كان هــذا عالمــة كبــرى علــى 

نجــاح القيــادة الدوليــة ألوبامــا.

 2015 عــام  فــي  الرئاســية  حملتــه  أطلــق  عندمــا  فصائلــه،  بكافــة  اليميــن  تيــار  بصياغــة  ترامــب  دونالــد  وقــام 
 مخــاوف أمريــكا مــا بعــد 11 ســبتمبر مــن »اآلخــر« الــذي ال وجــه لــه، ومعبئــا ســخط األمريكييــن الذيــن 

ً
مســتغال

وعــدوا بانتصــارات كبيــرة فــي العــراق وأفغانســتان لكنهــم وجــدوا فقــط أزمــات ممتــدة. 

فــي الوقــت الــذي انتهــت فيــه رئاســة أوبامــا، كان قــد أنشــأ إدارة لألمــن الصحــي العالمــي فــي مجلــس األمــن القومــي، 
وصــاغ مبــادئ لــإلدارة املســتقبلية مــن أجــل مكافحــة األوبئــة، واقتــرح صياغــة لألمــن الداخلــي علــى مســتوى 
الــوزراء فــي حالــة تف�ســى املــرض فــي أمريــكا، لكــن الرئيــس ترامــب جــاء إلــى منصبــه عازًمــا علــى القضــاء علــى إرث 

أوبامــا وتفكيكــه.  

وصــار هــدف ترامــب إنهــاء حــروب أمريــكا بعــد 11 ســبتمبر، لكــن ميزانيتــه الدفاعيــة دائمــا كانــت مــا تزيــد عــن 
112 مليــار دوالر. 

وصرح ترامب بأنه يســتثمر أكثر في الجيش األمريكي، فزاد من اســتخدام الطائرات بدون طيار في أفغانســتان 
املناهضــة  األمريكيــة  القــوات  ونســبة  أفغانســتان،  فــي  األمريكيــة  القــوات  عــدد  زيــادة  وتمــت  داعــش،  وضــد 

لداعــش فــي ســوريا.

 إن املــوارد التــي تــم توفيرهــا بعــد 11/11 للبنيــة التحتيــة العســكرية واالســتخبارية األمريكيــة أصبحــت أكثــر قــوة 
مــن أي وقــت م�ســى، ولكــن جهــود أوبامــا لصياغــة سياســة خارجيــة ملــا بعــد 11 ســبتمبر راســخة فــي الشــراكة عبــر 

املحيــط الهــادئ واتفاقيــة باريــس تــم إلغاؤهــا.

ركــز ترامــب بشــكل أكثــر حــدة علــى إيــران باعتبارهــا أولويــة قصــوى لألمــن القومــي األمريكــي، منــذ االنســحاب مــن 
صفقــة إيــران وضــع ترامــب سياســة التهديــد املســتمر مــع إيــران، باإلضافــة إلــى توســيع العقوبــات. 

نشــر ترامــب مــا يقــرب مــن 20 ألــف جنــدي أمريكــي إضافــي فــي الشــرق األوســط، ممــا أثــار اســتفزاز إيــران، وال 



24

كراسة التحرير االسرتاتيجية

يــزال ترامــب يمــارس ممارســات عهــد 11 ســبتمبر، ونجــح فــي تســخير الغضــب والتظلــم والقوميــة والعنصريــة 

الوقحــة لكســب الدعــم السيا�ســي، لكــن هــذا النهــج ال طائــل منــه، فــال اســتجابة ألزمــة فعليــة. 

فــي COVID�19 يواجــه ترامــب خصًمــا ال يبالــي بمــا يطلــق عليــه، وال يعتــرف بحــدود، وال يلعــب وفًقــا لقواعــد 

السياســة األمريكيــة املكســورة، بــل بقواعــد العلــم والواقــع املوضوعــي. 

والعــراق  أمريــكا  العالــم؛  فــي  فقــط  مواقــع  ثالثــة  فــي  وأثــرت  ســبتمبر،   11 علــى  الهجمــات  وقعــت  حيــن  فــي 

وأفغانســتان، إال أن  COVID�19أثــر بالفعــل علــى كل شــخص تقريًبــا فــي أمريــكا والعالــم، خضعــت معظــم 

األمريكــي. املجتمــع  تفاعــل  مــن  نابعــة  ليســت  ألوامــر  املتحــدة  الواليــات 

 مــن الواضــح أن األمريــكان اآلن فــي مرحلــة صدمــة شــديدة، علمــا بأنــه لــم يكــن معظــم األمريــكان ســيصابون 

النظــام االجتماعــي ولكــن داخــل  املــرض خــارج  يمــوت عــدد ال يمكــن تحديــده، هــذا  قــد  مــا،  باملــرض بشــكل 

النظــام العالمــي، وهــذا هــو الجديــد، وســيتعرض االقتصــاد األمريكــي لصدمــة مــن املرجــح أن تنافــس األزمــة 

2008 والكســاد العظيــم.  املاليــة لعــام 

كما هو الحال مع تلك األحداث ستكون هناك التداعيات الجيوسياسية عميقة ودائمة. 

تشــير األشــهر األولــى مــن هــذه األزمــة إلــى احتمــال تغييــر النظــام العالمــي، ارتكبــت أمريــكا فــي الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر الخطــأ املألــوف املتمثــل فــي تســريع انحــدار القــوة العظمــى مــن خــالل سياســات قصيــرة. 

إن رئاســة ترامــب تأخــرت فــي االســتجابة بفاعليــة لـــ COVID�19، بــل إن ترامــب أنكــر فــي بدايــات الفيــروس 

انــه يمثــل تهديــدا. 

كشفت أزمة COVID�19 أن الحكومة ضرورية للخدمة العامة، وذات قيمة، وأن الحقائق والعلوم يجب 

أن توجــه القــرارات، وواشــنطن تعوزهــا فــي ظــل ترامــب الكفــاءة فــي إدارة األوقــات الصعبــة، مــع االضطرابــات 

الهائلــة هنــاك فرصــة للتغييــر الهائــل، فالنظــام العالمــي قيــد التشــكيل اآلن.

يمكــن لألزمــة أن تفضــح وتفاقــم خطــوط الصــدع فــي النظــام الدولــي، كلمــا زادت األزمــة كلمــا كانــت الشــقوق 

أعمــق، فــي الوقــت الــذي يصــل فيــه املــرض املعــدي إلــى مســتوى الوبــاء، تكــون فرصــة بنــاء أنظمــة وعالقــات 

مختبــرة وموثوقــة قــد انقضــت لفتــرة طويلــة، وتعتبــر أي بنــى جديــدة يتــم تنفيذهــا فــي هــذه املرحلــة مخصصــة، 

ولكنهــا ليســت بالضــرورة غيــر فعالــة. 

علــى الصعيــد العالمــي، كانــت هنــاك فــرص كثيــرة للتنبــؤ بحــدوث وبــاء كبيــر، نتيجــة للعوملــة املتســارعة، كانــت 

هنــاك أمــراض معديــة ذات تأثيــرات إقليميــة وعامليــة رئيســية. 
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أثــرت املتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس( فــي عــام 2003 علــى البلــدان اآلســيوية، وأظهــر فيــروس 
فــي غــرب أفريقيــا كيــف ينتشــر   2014 2009 نطــاق وتأثيــر جائحــة اإلنفلونــزا ووبــاء إيبــوال  فــي عــام   H1N1
املــرض فــي النظــم الصحيــة الضعيفــة، ينبغــي توقــع األوبئــة املســتقبلية، حيــث يســتمر البشــر فــي التأثيــر الســلبي 
علــى التنــوع البيولوجــي، مــع تســارع الحركــة العامليــة لألشــخاص والســلع، ولكــن فــي الســنوات بيــن الجائحــة، 

لدينــا الفرصــة لبنــاء أنظمــة وهيــاكل وعالقــات ملواجهــة الوبــاء التالــي مــع قــدر مــن التأهــب. 

كمــا نالحــظ علــى املســتوى العالمــي فــي الوقــت الحقيقــي، فــإن التأهــب واالســتجابة للوبــاء يتطلبــان نهًجــا دوليــا، 
حيــث ال يتأثــر فقــط القطــاع الصحــي ولكــن أيًضــا االقتصــادي والتعليمــي وقطاعــات الرعايــة االجتماعيــة - مــن 

بيــن أمــور أخــرى. 

كانــت منظمــة الصحــة العامليــة تشــجع البلــدان علــى التأكــد مــن أنهــا تفــي باملعاييــر الدنيــا للتأهــب للوبــاء قبــل 
هــذا الوبــاء بوقــت طويــل، وتعتمــد كيفيــة تلقــي هــذه التوصيــات فــي نهايــة املطــاف علــى األولويــات والقــرارات 

السياســية علــى املســتويين اإلقليمــي والوطنــي، كمــا يجــب بنــاء الثقــة علــى الســاحة الدوليــة. 

ا جديــدة فــي بعــض األماكــن، 
ً
لــم يظهــر وبــاء COVID�19 الشــقوق التقليديــة فحســب، بــل خلــق أيًضــا شــقوق

كانــت الخالفــات السياســية تقــف فــي طريــق العمــل الوبائــي. 

فــي إيــران، علــى ســبيل املثــال، أثــرت العقوبــات األمريكيــة علــى قــدرة الحكومــة علــى التعامــل مــع الفيــروس مــن 
خــالل منعهــا مــن شــراء اللــوازم واملعــدات الطبيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا. 

فــي ســوريا، الطاقــم الطبــي فــي محافظــة إدلــب التــي تســيطر عليهــا املعارضــة، اتهــم دمشــق بعــدم توجيــه منظمــة 
الصحــة العامليــة اختبــار مجموعــات للفيــروس. 

فــي مــكان آخــر، اتهمــت الــدول بعضهــا البعــض بســرقة اإلمــدادات الطبيــة، وذكــرت وســائل اإلعــالم اإليطاليــة، 
علــى ســبيل املثــال، أن الحكومــة التشــيكية صــادرت شــحنة مــن اإلمــدادات الطبيــة مــن الصيــن موجهــة إلــى 

إيطاليــا. 

واتهمــت فرنســا الواليــات املتحــدة باعتــراض شــحنات األقنعــة فــي شــنغهاي ودفــع ســعر أعلــى مــن أجــل إعــادة 
توجيههــا إلــى الواليــات املتحــدة. 

البلــدان، الصيــن، علــى ســبيل  بيــن   COVID�19 تبــادل املعلومــات حــول الثقــة علــى  انعــدام  كمــا ســيطر 
املثــال، متهمــة بعــدم اإلبــالغ فــي الوقــت املناســب عــن تف�ســي املــرض فــي ووهــان وحتــى اإلبــالغ عــن نطاقهــا. 

مشــاركة  بعــدم  العامليــة  الصحــة  منظمــة  مســتقلة،  كدولــة  الصيــن  بهــا  تعتــرف  ال  التــي  تايــوان،  اتهمــت  كمــا 
التــي أبلغــت عنهــا الدولــة بشــأن طــرق وحــاالت الوقايــة  أو نقــل املعلومــات   COVID�19 املعلومــات حــول

بهــا.  الخاصــة 
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هــذا املســتوى مــن عــدم الثقــة واملصالــح الذاتيــة فــي العالقــات الدوليــة خطيــر بشــكل خــاص فــي أوقــات الوبــاء، 
تعــاون ومســاعدة  إلــى  بحاجــة  إنهــا  املــرض،  تف�ســي  تســتطيع هزيمــة  أنهــا وحدهــا ال  تــدرك  أن  دولــة  كل  علــى 
الجميــع، يجــب تعلــم الــدروس الصعبــة مــن هــذا الوبــاء، لــذا ال نكــرر نفــس األخطــاء فــي املــرة القادمــة، علينــا أن 
نبنــي أنظمــة صحــة عامــة قويــة، وأن نبنــي بنيــة تحتيــة متعــددة وعابــرة للقطاعــات، وأن نعــزز العالقــات املحليــة 
والدوليــة وعبــر الوطنيــة، لضمــان وجــود اســتعداد كاف فــي جميــع أنحــاء املجتمــع للتعامــل مــع تف�ســي املــرض فــي 

املســتقبل.

�5 -

تــم تعريــف مكافحــة التمــرد 	COIN(مــن قبــل وزارة الخارجيــة األمريكيــة بأنهــا »جهــود مدنية وعســكرية شــاملة 
بــذل فــي الوقــت نفســه لهزيمــة التمــرد واحتــواءه ومعالجــة أســبابه الجذريــة. 

ُ
ت

التمــرد هــو تمــرد ضــد ســلطة مشــكلة عندمــا ال يتــم االعتــراف باملشــاركين فــي التمــرد علــى أنهــم محاربــون، إنــه 
»االســتخدام املنظــم للتخريــب والعنــف للســيطرة علــى املنطقــة أو إبطالهــا أو تحــدي الســيطرة السياســية، 
وعلــى هــذا النحــو، فهــو فــي األســاس صــراع سيا�ســي، يســتخدم فيــه كال الطرفيــن القــوة املســلحة لخلــق مســاحة 

لجهودهــم السياســية واالقتصاديــة والتأثيــر علــى األنشــطة لتكــون فعالــة«. 

 أثنــاء 
ً
تحــدث حمــالت مكافحــة التمــرد للحكومــات املنتخبــة حســب األصــول أو الحكومــات املعتــرف بهــا سياســيا

الحــرب، واالحتــالل مــن قبــل قــوة عســكرية أو شــرطة أجنبيــة، وعندمــا تحــدث صراعــات داخليــة تنطــوي علــى 
التخريــب والتمــرد املســلح. 

واألمنيــة  السياســية  املكونــات  ومزامنــة  دمــج  خــالل  مــن  تتــم  التمــرد  مكافحــة  فــي  فاعليــة  الحمــالت  أكثــر 
واالقتصاديــة واملعلوماتيــة التــي تعــزز شــرعية الحكومــة وفاعليتهــا مــع الحــد مــن تأثيــر املتمرديــن علــى الســكان، 
يجــب تصميــم اســتراتيجيات مكافحــة التمــرد لحمايــة الســكان فــي نفــس الوقــت مــن عنــف املتمرديــن؛ تعزيــز 
الشــرعية وقــدرة املؤسســات الحكوميــة علــى الحكــم بشــكل مســؤول وتهميــش املتمرديــن سياســيا واجتماعيــا 

واقتصاديــا. 

اســتراتيجية  وتهــدف  شــامل،  بشــكل  لفهمهــا  االســتراتيجية  هــذه  تصميــم  معرفــة  املهــم  مــن  للعلمــاء،  وفقــا 
مكافحــة التمــرد إلــى تحقيــق دعــم الســكان املحلييــن للحكومــة التــي أنشــأتها الدولــة املضيفــة، النقطــة الرئيســية 
فــي حملــة مكافحــة التمــرد الحديثــة ليســت مجــرد قتــل وأســر املتمرديــن، ولكــن لتحســين الظــروف املعيشــية، 

ودعــم الحكومــة فــي تقديــم الخدمــات للنــاس والقضــاء علــى أي دعــم للتمــرد. 

تتــم مكافحــة التمــرد عــادة كمزيــج مــن العمليــات العســكرية التقليديــة ووســائل أخــرى، مثــل معنويــات فــي شــكل 
دعايــة، psy-ops، واالغتيــاالت. 
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السياســية،  العســكرية،  شــبه  الجيــش،  مختلفــة:  جوانــب  مــن  العديــد  التمــرد  مكافحــة  عمليــات  وتشــمل 
االقتصاديــة، النفســية، واإلجــراءات املدنيــة املتخــذة لهزيمــة التمــرد، لفهــم التمــرد املضــاد، يجــب علــى املــرء أن 

يفهــم التمــرد لفهــم ديناميــات الحــرب الثوريــة. 

تعالــج ســد  التمــرد  الفجــوات، مكافحــة  تســمى  مــا  غالًبــا  التــي  املجتمعيــة،  املشــاكل  مــن  املتمــردون  يســتفيد 
يمكــن  التــي  البيئــة  يخلــق  ممــا  الســخط،  مــن  بحــًرا  تخلــق  فإنهــا  واســعة،  الفجــوات  تكــون  الثغــرات، عندمــا 

فيهــا.  العمــل  للمتمرديــن 

فــي أرخبيــل املتمرديــن، قــدم جــون ماكينــالي مفهــوم تطــور التمــرد مــن النمــوذج املــاوي للعصــر الذهبــي للتمــرد 
إلــى التمــرد العالمــي فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، ويعــرف هــذا التمييــز بأنــه التمــرد »املــاوي« و »مــا بعــد 

املــاوي”. 

فــي ظــل االحتــالل اإلســرائيلي للبنــان الــذي انتهــى فــي عــام 2000، والتمــرد العراقــي األخيــر، فــإن هــدف املتمرديــن 
 مــن ذلــك، 

ً
ليــس هزيمــة القــوة العســكرية املحتلــة؛ وهــي تقريًبــا مهمــة مســتحيلة نظــًرا للتفــاوت فــي املــوارد، وبــدال

فإنهم يســعون من خالل حملة مســتمرة من الهجمات املتســللة إللحاق إصابات مســتمرة بقوات العدو املتفوقة 
الخاصــة بهــم، وبالتالــي بمــرور الوقــت يحبطــون معنويــات قــوات االحتــالل ويضعفــون الدعم السيا�ســي لالحتالل في 
وطــن قــوات االحتــالل، إنهــا اســتراتيجية بســيطة للوخــز والنزيــف املتكــرر الــذي علــى الرغــم مــن صغــره بمــا يتناســب 

مــع قــوة القــوة اإلجماليــة، فإنــه يســتنزف إرادة املحتــل ملواصلــة القتــال.

 على أية حال هناك أربعة »قوانين« ملكافحة التمرد:

 من السيطرة على األرا�سي.
ً
1 -  الهدف من الحرب هو كسب دعم السكان بدال

النــزاع؛ يمكــن الحصــول علــى دعــم الجماهيــر بمســاعدة أقليــة  فــي  2 - ســيكون معظــم الســكان محايديــن 
نشــطة. صديقــة 

3 - قــد يفقــد دعــم الســكان. يجــب حمايــة الســكان بكفــاءة للســماح لهــم بالتعــاون دون خــوف مــن االنتقــام 
مــن الطــرف اآلخــر.

4 -  يجــب أن يتــم تنفيــذ النظــام بشــكل تدريجــي عــن طريــق إزالــة أو طــرد املعارضيــن املســلحين، ثــم الحصــول 
علــى دعــم الســكان، وفــي النهايــة تعزيــز املواقــع مــن خــالل بنــاء البنيــة التحتيــة وإقامــة عالقــات طويلــة 

األمــد مــع الســكان.

 يجب أن يتم ذلك في منطقة تلو األخرى، باستخدام إقليم هادئ كأساس لعملية لغزو منطقة مجاورة.

 إن االنتصــار ضــد مكافحــة التمــرد ليــس التدميــر فــي منطقــة معينــة لقــوات املتمرديــن وتنظيمــه السيا�ســي، 
فــرض علــى الســكان، 

ُ
النصــر هــو أنــه باإلضافــة إلــى العزلــة الدائمــة للمتمرديــن عــن الســكان، فــإن العزلــة ال ت

ولكــن يتــم الحفــاظ عليهــا مــن قبــل الســكان ومعهــم. 
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 فــي الحــرب التقليديــة، يتــم تقييــم القــوة وفًقــا للمعاييــر العســكرية أو غيرهــا مــن املعاييــر امللموســة، مثــل 
عــدد األقســام، واملوقــف الــذي تشــغله، واملــوارد الصناعيــة، ومــا إلــى ذلــك. 

فــي الحــرب الثوريــة، يجــب تقييــم القــوة مــن خــالل مــدى الدعــم مــن الســكان كمــا يقــاس مــن حيــث التنظيــم 
السيا�ســي علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية، ويصــل التمــرد املضــاد إلــى موقــع القــوة عندمــا تكــون ســلطته 

مغروســة فــي منظمــة سياســية تصــدر مــن الســكان وتدعمهــا بقــوة.

 The Dragons and the فــي كتابــه الجديــد بــارز، يشــرح  ديفيــد كيلكولــن وهــو اســتراتيجي عســكري 
Snakes كيــف فقــد الغــرب تفوقــه التكنولوجــي، وقمــع تمــرد العصابــات، بعبــارة أخــرى صــار متســاويا مــع 

املتمرديــن. 

الدفــاع  لوزارتــي  كبيــًرا  اســتراتيجًيا  مستشــاًرا  وأصبــح  األســترالي،  الجيــش  فــي  ــا 
ً
ضابط كيلكوليــن  ديفيــد  كان 

والخارجيــة األمريكيتيــن، متخصًصــا فــي مكافحــة التمــرد، وكان أحــد املهندســين املعمارييــن األساســيين لزيــادة 
عــدد القــوات عــام 2007 فــي العــراق، وهــو مؤلــف األربعــة كتــب الســابقة »حــرب العصابــات العرضيــة، مكافحــة 

التمــرد، وانطالقــا مــن جبــال، والســنة الــدم«. 

املتحــدة  الواليــات  صقلتهــا  التــي  الحــرب  لشــن  العاليــة  التكنولوجيــة  الطريقــة  بــأن  يجــادل  الجديــد  كتابــه 
وحلفاؤهــا خــالل ربــع القــرن املا�ســي لــم تعــد قابلــة للحيــاة، بينمــا أصبــح الجيــش األمريكــي يركــز بشــكل ضيــق 
للغايــة علــى مكافحــة اإلرهــاب، ووضعــت الصيــن وروســيا اســتراتيجيات ملواجهــة القــوة األمريكيــة، فــي الوقــت 
نفســه، أعطــت التقنيــات الجديــدة مثــل نظــام تحديــد املواقــع العالمــي - الــذي تــم إنشــاؤه فــي األصــل للجيــش 
األمريكــي - الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول مثــل حــزب هللا وداعــش وقــدرات القاعــدة التــي كانــت فريــدة مــن 

نوعهــا فــي الســابق للقــوات املســلحة ذات التقنيــة العاليــة. 

أحــد التغييــرات األساســية التــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة هــو انتشــار األنظمــة اإللكترونيــة االســتهالكية 
الذكيــة املحمولــة، األقمــار الصناعيــة لنظــام تحديــد املواقــع العالمــي 	GPS(، التــي تعتبــر مركزيــة لكل جوانب 
الحيــاة الحديثــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تقريًبــا، هــي مجموعــة مــن منصــات الفضــاء العســكرية األمريكيــة، فــي 
إشــارة خفيــة  فــي   ”Keyhole Viewer« باســم  

ً
املعــروف أصــال  ،Google Earth برنامــج حيــن أن 

مــن وكالــة  إنشــاؤها بتمويــل  تــم  الخــاص للواليــات املتحــدة األقمــار الصناعيــة للتجســس،  إلــى نظــام األمــان 
املخابــرات املركزيــة فــي عــام 2001 قبــل أن تحصــل عليهــا Google فــي عــام 2004.

مــرة وكان يعمــل علــى أجهــزة الكمبيوتــر  مليــار   Google Earth تنزيــل برنامــج تــم   ،2011 وبحلــول عــام 
املحمولة، وأجهزة iPad، وهواتف Android و iOS الذكية، ومجموعة من األجهزة األخرى حول الكره 

األرضيــة. 

وبحلــول عــام 2017 كان هنــاك أكثــر مــن خمــس مليــارات مــن أجهــزة القمــر الصناعــي لنظــام املالحــة العالمــي 
	GNSS( حــول العالــم، ارتفــع هــذا الرقــم إلــى ثمانــي مليــارات عــام 2020. 
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عندمــا تــم إدخــال نظــام تحديــد املواقــع العالمــي 	GPS( ألول مــرة فــي عــام 1993، لــم يتمكــن املدنيــون مــن 
اســتخدام النســخة العســكرية الكاملــة منــه؛ كان يتوفــر إصــدار دقــة منخفضــة فقــط. 

فــي مايــو 2000، توقفــت الحكومــة األمريكيــة عــن تطويــر نظــام تحديــد املواقــع العالمــي 	GPS( املدنــي، وفــي 
ســبتمبر 2007، أعلنــت أن األقمــار الصناعيــة لنظــام تحديــد املواقــع العالمــي 	GPS( املســتقبلية لــن تكــون 

قــادرة علــى القيــام بذلــك. 

فــي الواقــع، أتاحــت قــرارات الحزبيــن مــن قبــل إدارتــي كلينتــون وبــوش الدقــة العســكرية لــكل شــخص علــى وجــه 
األرض علــى حســاب حكومــة الواليــات املتحــدة، كان التطبيــق واضحــا بشــكل متزايــد فــي الصراعــات األخيــرة.

خــالل االنتفاضتيــن الليبيــة والســورية عــام 2011، اســتخدم املتمــردون ســكايب، وجوجــل إيــرث، والهواتــف 
الذكيــة التــي تدعــم نظــام تحديــد املواقــع العالمــي لدعــم عملياتهــم. 

تظهــر صــورة مــن تلــك الفتــرة املتمرديــن الســوريين يســتخدمون تطبيــق البوصلــة مــن هاتــف محمــول يعمــل 
بنظــام Android لتحديــد مــكان توجيــه قاذفــة صواريــخ متعــددة البراميــل محليــة الصنــع، هــذا ليــس مبتكــًرا 
بشــكل خــاص - البوصلــة املغناطيســية - بالطبــع، ســيتم التخلــص منهــا بمثــل هــذه القطعــة الكبيــرة مــن املعــدن، 

لذلــك مــن املنطقــي اســتخدام وحــدة إلكترونيــة مــع إبقــاء بقيــة نظــام اإلطــالق التقليــدي دون تغييــر. 

ولكــن فــي غضــون بضــع ســنوات، تقدمــت التكنولوجيــا واالتصــال إلــى الحــد الــذي يمكــن فيــه للمقاتليــن بنــاء 
نظــام إطــالق دقيــق كامــل قائــم علــى الهواتــف الذكيــة لقذائــف الهــاون والصواريــخ.

 GPS أو هاتــف iPad ومــع حلــول عــام 2014، أصبــح بقــدرة فــرق قذائــف الهــاون فــي حلــب اســتخدام جهــاز
الذـكـي الخــاص بهــم )الــذي أخبرهــم بموقــع قذائــف الهــاون الخــاص بهــم( جنًبــا إلــى جنــب مــع تطبيــق البوصلــة 
لتحديد السمت لهدف معين، ثم الرجوع إلى طاوالت الرفع التي تم تنزيلها عبر متصفح اإلنترنت، أو استخدام 
معيــن،  ملــدى  دافعــة  وشــحنة  الصحيــح  االرتفــاع  لتحديــد  الهاتــف(  علــى  )أيًضــا  البالســتية  الحوســبة  تطبيــق 

ويمكنهــم بعــد ذلــك ضبــط هــذا االرتفــاع باســتخدام مقيــاس امليــل للهاتــف الذـكـي وإطــالق أول طلقــة تتــراوح. 

يمكــن للمراقــب عــن ُبعــد - فــي مــكان الحــادث أو علــى األرجــح أن يكــون موجــوًدا فــي مــكان آخــر ولكــن علــى اتصــال 
 Google فــي عبــر الهاتــف أو تطبيــق مراســلة آمــن مــع شــخص قــادر علــى رؤيــة الهــدف - أن يضــع دبوًســا 

Earth لإلشــارة إلــى ســقوط اللقطــة. 

يمكــن جعــل هــذا الدبــوس يظهــر علــى إصــدار Google Earth يعمــل علــى الهاتــف الذكــي لفريــق الهــاون، 
ويمكنهــم إطــالق عــدة جــوالت علــى الفــور لتدميــر الهــدف بعــد جولــة واحــدة فقــط. 

للمقارنــة، يتيــح نظــام مكافحــة الحرائــق هــذا للجماعــات املســلحة مــن غيــر الــدول تحقيــق مســتوى مــن الدقــة 
يســاوي، أو أفضــل مــن، مــا يمكــن أن تحققــه معظــم القــوات العســكرية التابعــة للدولــة. 
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ــن هــذه الدقــة مــن الجلــوس علــى هاتــف محمــول، منصــة أخــف بكثيــر 
ّ

ونظــام التحكــم فــي الحرائــق الــذي يمك
وأرخــص وأقــل تكتًمــا وأقــل حجًمــا مــن التــي تســتخدمها القــوات التقليديــة. 

بحلــول عــام 2016، قــام ضبــاط املدفعيــة األوكرانيــة باســتخدام مدفــع D�30 122mm الهاوتــزر )قطعــة 
مدفعيــة مــن الحقبــة الســوفيتية فــي اســتخدام واســع النطــاق عبــر دول حلــف وارســو الســابق( بإنشــاء نظــام 
الهــاون،  تطبيــق  مثــل  تعتمــد،  التــي   �  Android بنظــام  تعمــل  التــي  الذكيــة  الهواتــف  باســتخدام  مماثــل 
علــى معرفــة موقــع الهاتــف، وبالتالــي موقــع البندقيــة، بدرجــة عاليــة مــن الدقــة - ممــا يمكنهــم مــن االنتشــار فــي 
مواقــع متفرقــة ومموهــة أثنــاء التقــارب وتوقيــت إطــالق النــار لضمــان وصــول عــدة جــوالت مــن مواقــع البندقيــة 

املتفرقــة إلــى الهــدف فــي وقــت واحــد. 

وهكــذا، فــي غضــون ســت ســنوات، تحــول األفــراد الذيــن أعــادوا اســتخدام األنظمــة الذكيــة للمســتهلكين مــن 
مجرد استخدام األدوات املدنية في بيئة قتالية )ليبيا 2011(، إلى تطوير أنظمة إطالق نار أفضل من العديد 
بــدون طيــار فرًصــا مماثلــة إلعــادة اســتخدام تكنولوجيــا  2014(، وعرضــت طائــرات  مــن الجيــوش )ســوريا، 

املســتهلك وإعــادة دمجهــا مــع األجهــزة العســكرية الحاليــة لتوليــد �ســيء جديــد وأفضــل مــن معظــم الــدول. 

2007 تقريًبــا، انفجــرت املركبــات الجويــة املســتقلة - التــي تعمــل بواســطة نفــس مجموعــة  منــذ بدايــة عــام 
التقنيــات التــي تقــود التطويــر فــي الهواتــف الذكيــة - مــن حيــث األرقــام وتحســنت بشــكل كبيــر فــي الجــودة. 

قاد كل تحسين للهواتف الذكية تقدًما ذا صلة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. 

بحلول عام 2015، كانت الطائرات بدون طيار »كاميكازي« التي تحمل متفجرات تستهدف القوات واملنشآت ؛ 
وبحلــول عــام 2016، كان تنظيــم `` الدولــة اإلســالمية ›‹ قــد أرســل كوادكوبتــر يمكنهــا إســقاط القنابــل اليدويــة ثــم 
العــودة إلــى القاعــدة لتســليحها مثــل القاذفــات املصغــرة ؛ وبحلــول عــام 2017، تــم إســقاط القنيبــالت املصممــة 
لهــذا الغــرض بواســطة طائــرات بــدون طيــار أكبــر حجًمــا ثابتــة فــي ســوريا والعــراق، وبحلــول عــام 2018، وقعــت 

هجمــات ســرب مــع طائــرات بــدون طيــار متعــددة فــي ســوريا. 

وأشــار تقريــر فــي أواخــر عــام 2018 مــن قبــل األكاديميــة الوطنيــة األمريكيــة للعلــوم إلــى أن الطائــرات بــدون طيــار 
الحديثــة تعمــل بشــكل متزايــد بــدون راديــو، وذلــك باســتخدام التعــرف اآللــي علــى األهــداف وتتبعهــا، ورقائــق 
GPS، وتجنــب العوائــق، وغيرهــا مــن البرامــج التــي جعلــت منهــا عرضــة للتشــويش نســبًيا - وبالتالــي أكثــر مــن 

ذلــك بكثيــر يمكــن النجــاة. 

بحلــول عــام 2025، توقــع التقريــر نفســه، أن القــدرات املتاحــة تجارًيــا ســتمكن الخصــوم مــن غيــر الــدول مــن 
الطائــرات  مئــات  إلــى  تضــم عشــرات  التــي  التعاونيــة  والشــبكات  واألســراب،  املنســقة،  امليدانيــة  املجموعــات 

املســيرة واملنمنمــة. 
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وقــد فضــل هــذا الخصــوم الذيــن انخرطــوا فــي »املعانقــة« التكنولوجيــة لألنظمــة الغربيــة، باســتخدام القــدرات 
Google Earth(، والهواتــف الذكيــة، والطائــرات بــدون طيــار، وأجهــزة iPad، و GPS ( التــي اعتمــدت 
إغــالق هــذه  للغايــة علــى الحكومــات  مــن الصعــب  أيًضــا، وبالتالــي جعــل  القــوات العســكرية املتقدمــة  عليهــا 

األنظمــة دون إعاقــة عملياتهــم الخاصــة أيًضــا. 

مــن خــالل التظاهــر علــى نفــس األنظمــة التــي كانــت تســتخدمها الجيــوش املتقدمــة، قــام الخصــوم مــن غيــر 

الــدول بتحســين بقائهــم علــى قيــد الحيــاة، تكاثــرت املجموعــات التــي نجحــت فــي ذلــك وتكــرر تقنياتهــا مــن قبــل 

اآلخريــن، بينمــا توفــي أولئــك الذيــن فشــلوا فــي اعتمــاد هــذه التقنيــات.

فــي مكتــب  الدكتــور ديفيــد كيلكولــن، كبيــر االســتراتيجيين  التمــرد، كمــا صــف  ثالثــة ملكافحــة  أركان   هنــاك 

منســق مكافحــة اإلرهــاب بــوزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي عــام 2006، إطــاًرا للتعــاون بيــن الــوكاالت فــي عمليــات 

مكافحــة التمــرد، وركائــزه - األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة- تدعــم الهــدف الشــامل للســيطرة، ولكنهــا تســتند 

إلــى املعلومــات، وهــي:

1 - اإلدراك أمر حاسم في تطوير السيطرة والتأثير على املجموعات السكانية.

2 - إن التدابير األمنية والسياسية واالقتصادية الجوهرية حاسمة.

3 -  ولكــن لكــي تكــون فعالــة يجــب أن تســتند عليهــا، وتتكامــل مــع اســتراتيجية معلومــات أوســع. كل عمــل فــي 

مكافحــة التمــرد يبعــث برســالة؛ الغــرض مــن الحملــة اإلعالميــة هــو توحيــد وتوحيــد هــذه الرســالة. 

واألهــم مــن ذلــك، يجــب إجــراء الحملــة اإلعالميــة علــى املســتوى العالمــي واإلقليمــي واملحلــي - ألن املتمرديــن 

الحديثيــن يعتمــدون علــى شــبكات عامليــة مــن التعاطــف والدعــم والتمويــل والتجنيــد. 

ويعتبــر كيلكولــن األركان الثالثــة ذات أهميــة متســاوية، ألنــه مــا لــم يتــم تطويرهــا بالتــوازي، تصبــح الحملــة 

غيــر متوازنــة؛ فالكثيــر مــن املســاعدة االقتصاديــة مــع األمــن غيــر الكافــي، علــى ســبيل املثــال، يخلــق ببســاطة 

إجمــاع  بــدون  األمنيــة  املســاعدة  مــن  الكثيــر  فــإن  وباملثــل،  للمتمرديــن،  الســهلة  األهــداف  مــن  مجموعــة 

سيا�ســي أو حكــم يخلــق ببســاطة مجموعــات مســلحة أكثــر قــدرة. 

عنــد تطويــر كل ركيــزة، نقيــس التقــدم مــن خــالل قيــاس الفاعليــة )القــدرة والقــدرة( والشــرعية )الدرجــة التــي 

يقبــل بهــا الســكان أن اإلجــراءات الحكوميــة فــي مصلحتهــم(.

 والهــدف العــام، وفًقــا لهــذا النمــوذج، »ليــس تقليــل العنــف إلــى الصفــر أو قتــل كل متمــرد، بــل إعــادة النظــام 

العــام إلــى الحالــة الطبيعيــة - مــع مالحظــة أن »الحيــاة الطبيعيــة« فــي مجتمــع مــا قــد تبــدو مختلفــة عــن الحيــاة 

الطبيعيــة فــي مجتمــع آخر. 
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فــي كل حالــة، ال نســعى فقــط إلــى فــرض الســيطرة، ولكــن أيًضــا إلــى تعزيــز تلــك الســيطرة ومــن ثــم نقلهــا إلــى 
مؤسســات دائمــة وفعالــة وشــرعية«.

� 6�

نمــوذج الصيــن أو مــا يعــرف بإجمــاع بكيــن هــي السياســات العامــة السياســية واالقتصاديــة لجمهوريــة الصيــن 
الشــعبية الــذي بــدأ بعــد أن وضعــت مــن قبــل دنــغ شــياو بينــغ بعــد وفــاة مــاو ت�ســي تونــغ فــي عــام 1976. 

وهــذه السياســات ســاهمت فــي املعجــزة االقتصاديــة للصيــن وتحقيــق ثمانيــة أضعــاف النمــو فــي الناتــج القومــي 
اإلجمالــي علــى مــدى عقديــن ونصــف مــن الزمــن. 

فــي عــام 2004، صــاغ جوشــوا كوبــر رامــو عبــارة »إجمــاع بكيــن« لنمــوذج التنميــة االقتصاديــة، إطــار الصيــن 
كبديــل وخاصــة للبلــدان الناميــة، إلــى توافــق واشــنطن لسياســات صديقــة للســوق مــن قبــل صنــدوق النقــد 

الدولــي، البنــك الدولــي، وزارة الخزانــة االمريكيــة. 

فــي عــام 2016، أوضــح رامــو أن إجمــاع بكيــن ال يظهــر أن »كل دولــة ســتتبع نمــوذج التنميــة الصينــي، لكنهــا 
تضفــي الشــرعية علــى مفهــوم الخصوصيــة علــى عكــس عامليــة نمــوذج واشــنطن«. يمكــن وصفهــا كسياســة 
برجماتيــة تســتخدم االبتــكار والتجريــب لتحقيــق »نمــو عــادل وســلمي وعالــي الجــودة« و»الدفــاع عــن الحــدود 
واملصالــح الوطنيــة«، بينمــا اســتخدمها علمــاء آخــرون لإلشــارة إلــى »مســتقرة«، إذا تؤمــن بالصــوت الواحــد 

السيا�ســي والنمــو العالــي الســرعة. 

يضيف Zhang Weiwei، األستاذ الصيني للعالقات الدولية بجامعة Fudan، ما يلي: 

1 - االهتمام الواقعي بخدمة الشعب
2 - التجربة املستمرة وتجريب الخطأ 

 من العالج بالصدمة االقتصادية الليبرالية الجديدة
ً

3 -  اإلصالح التدريجي بدال
4 - دولة قوية ومؤيدة للتنمية 

5 -  »االقتراض الثقافي االنتقائي« لألفكار األجنبية 
، إصالحات صعبة فيما بعد. 

ً
6 -  نمط تنفيذ إصالحات سهلة أوال

تعثــرت  2008-2009، حيــث  فــي  الحــاد  الركــود االقتصــادي  أعقــاب  فــي  باهتمــام كبيــر  النمــوذج يحظــى  وبــدأ 
االقتصــادات الغربيــة وتعافــت ببــطء، بينمــا ظــل النمــو االقتصــادي الصينــي ديناميكًيــا؛ وبــدأت املقارنــات فــي 

تصويــر النمــوذج الصينــي أو »إجمــاع بكيــن« كبديــل للصيــن لنهــج الســوق الليبرالــي »إجمــاع واشــنطن«.
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مــع اســتمرار النمــو االقتصــادي الصينــي، نمــا النمــوذج الصينــي أو »توافــق بكيــن« كقالــب أكثــر شــعبية حــول 
العالــم، وفًقــا للباحــث اإلندوني�ســي إغناتيــوس ويبــوو، »مــن الواضــح أن نمــوذج الصيــن قــد حقــق تقدًمــا فــي 
جنــوب شــرق آســيا«، حيــث قامــت البلــدان هنــاك »بتحويــل إســتراتيجيتها التنمويــة مــن اســتراتيجية تقــوم علــى 
األســواق الحــرة والديمقراطيــة إلــى اســتراتيجية تقــوم علــى األســواق شــبه الحــرة ونظــام سيا�ســي غيــر ليبرالــي«.

ا؛ إطــالق 
ً
ا نشــط

ً
 تحــت قيــادة األميــن العــام للحــزب الشــيوعي الصينــي �ســي جيــن بينــغ، أصبحــت الصيــن مشــارك

مبــادرة الحــزام والطريــق 	BRI(، وزيــادة املســاعدات األجنبيــة واالســتثمار فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن خــالل 
توفيــر التدريــب فــي اإلدارة االقتصاديــة ومهــارات الخدمــة املدنيــة املختلفــة ألكثــر مــن 10000 بيروقراطــي مــن 

البلــدان الناميــة األخــرى، ويشــمل التدريــب تعزيــز نجاحــات الصيــن فــي تحســين مســتويات املعيشــة.

كانــت والدة املصطلــح فــي املعجــم السيا�ســي الســائد فــي عــام 2004 عندمــا نشــر مركــز السياســة الخارجيــة فــي 
اململكــة املتحــدة ورقــة بقلــم جوشــوا كوبــر رامــو بعنــوان »إجمــاع بكيــن«. 

فــي هــذه الورقــة، وضــع ثالثــة مبــادئ توجيهيــة عامــة للتنميــة االقتصاديــة تحــت مــا أســماه »نمــوذج الصيــن«، 
 Kissinger ا فــي شــركة

ً
كان رامــو محــرًرا أول ســابًقا ومحــرًرا خارجًيــا ملجلــة Time، ثــم أصبــح الحًقــا شــريك

Associates، الشــركة االستشــارية لوزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق هنــري كيســنجر. 

الرئيســية  االنتقــادات  أحــد  املســتمر«،  والتجريــب  باالبتــكار  »االلتــزام  علــى  ينطــوي  األول  التوجيهــي  املبــدأ 
فــى هــذا األمــر، ويعتقــد رامــو بأنــه ال يوجــد حــل مثالــي، وأن الطريــق الحقيقــي  لتوافــق واشــنطن هــو تهاونهــا 

فــي كل موقــف. تعمــل  الديناميكــي، حيــث ال توجــد خطــة واحــدة  الطريــق  هــو  للنجــاح  الوحيــد 

املبــدأ التوجيهــي الثانــي ينــص علــى أن نصيــب الفــرد مــن الدخــل )الناتــج املحلــي اإلجمالــي / نصيــب الفــرد( ال 
 من ذلك، يرى رامو أن استدامة النظام االقتصادي والتوزيع 

ً
ينبغي أن يكون املقياس الوحيد للتقدم، وبدال

العــادل للثــروة، إلــى جانــب الناتــج املحلــي اإلجمالــي، هــي مؤشــرات مهمــة للتقــدم. 

يحــث املبــدأ التوجيهــي الثالــث علــى سياســة تقريــر املصيــر، حيــث تســتخدم الــدول األقــل نمــًوا النفــوذ إلبقــاء 
القــوى العظمــى تحــت الســيطرة وضمــان ســيادتها املاليــة، 

إلــى االســتراتيجية العســكرية األكثــر  بــل يشــمل أيًضــا التحــول  ال يشــمل ذلــك تقريــر املصيــر املالــي فحســب، 
 مــن اســتراتيجية تســعى 

ً
فاعليــة، والتــي يشــير رامــو إلــى أنهــا مــن املرجــح أن تكــون اســتراتيجية غيــر متكافئــة بــدال

إلــى مواجهــة مباشــرة. 

علــى عكــس إجمــاع واشــنطن، الــذي تجاهــل إلــى حــد كبيــر مســائل الجيوبلتكــس، يجــادل رامــو - ال ســيما فــي 
الســياق الصينــي - بــأن الجيوبلتكــس وعلــم االقتصــاد الجغرافــي مرتبطــان بشــكل أسا�ســي.

دولــة  مــع  الحــرة  الســوق  رأســمالية  تخلــق  للصيــن  النموذجيــة  الصيــن  اســتراتيجية  أن  بيــل  دانييــل  ويؤكــد 
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اوتوقراطيــة للحــزب الواحــد تعطــي األولويــة لالســتقرار السيا�ســي. ومــع ذلــك، فقــد كشــف النقــاب عــن مزيــد مــن 
تحليلــه.  فــي  الصينــي  للنمــوذج  التعقيــد 

علــى الجانــب االقتصــادي، يعتقــد بأنــه علــى الرغــم مــن أن تدفــق العمالــة ورأس املــال والســلع يشــبه اقتصــاد 
فــي ذلــك »املرافــق،  تــزال تســيطر بشــدة علــى الصناعــات الرئيســية، بمــا  الســوق الحــرة، إال أن الحكومــة ال 

والنقــل، واالتصــاالت، والتمويــل، ووســائل اإلعــالم«. 

ويصــف النمــوذج االقتصــادي الصينــي بأنــه »نظــام مؤسســة ثالثــي املســتويات يتألــف مــن شــركات حكوميــة 
مركزيــة كبيــرة. الشــركات املحليــة واألجنبيــة املختلطــة؛ والرأســمالية الصغيــرة«. 

مــن الناحيــة السياســية، علــى الرغــم مــن أن األجهــزة األمنيــة ضروريــة للحــزب الشــيوعي الصينــي، فقــد بــدأ 
الحــزب الشــيوعي الصينــي بعــض اإلصالحــات، علــى عكــس الســلطوية فــي كوريــا الشــمالية والشــرق األوســط، 
ويقتــرح مــرة أخــرى نموذًجــا ثالثــي املســتويات »الديمقراطيــة فــي األســفل، والتجريــب فــي الوســط، والجــدارة فــي 

القمــة«. 

أواخــر  فــي  اإلصــالح  منــذ  الســريعة  الزيــادة  فيالحــظ   - أسا�ســي  بشــكل   - الصينــي  النمــوذج  عــن  فانــغ  يدافــع 
املا�ســي.  القــرن  مــن  الســبعينيات 

إن صياغــة فانــغ للحــزب الواحــد الدســتوري هــي اســتجابة لفوكويامــا »نهايــة التاريــخ« thesis نقطــة نهايــة 
التطــور االيديولوجــي البشــرية وتعميــم الغربيــة الديمقراطيــة الليبراليــة باعتبارهــا الشــكل النهائــي للحكومــة 

اإلنســانية. 

يجــادل بــأن »حكــم الحــزب املهيمــن« فــي الصيــن، الــذي يميــز النمــوذج الصينــي، يزدهــر، لدفــع فكــرة »حكــم 
الحــزب املهيمــن« إلــى األمــام، ويقــدم فانــغ مفهــوم »نظريــة حقــوق امللكيــة للدولــة«، ويؤكــد أنــه ال ينبغــي تصــور 
 مــن ذلــك، تعتبــر الدولــة 

ً
الدولــة بـــ »أعــداد مــن الحــكام« - مثــل امللكيــة واألرســتقراطية والديمقراطيــة، بــدال

»كائًنــا«، أو شــركة أو منظمــة خاصــة، يجــب أن تتخذهــا »كيانــات« مختلفــة وتملكهــا. 

 مــن عــدد 
ً

وفــي ضــوء هــذا التفســير، يعتقــد فانــغ بــأن »الجــودة والخصائــص - للكيــان الــذي يمتلــك الدولــة، بــدال
الحــكام )واحــد للملكيــة أو العديــد مــن أجــل الديمقراطيــة(، يجــب أن يكــون معيــار تقييــم هيــكل الدولــة. 

فــي ضــوء هــذا النمــوذج، يعتقــد فانــغ بأنــه يجــب تعظيــم الحــزب الشــيوعي الصينــي ألن رئاســته مــع عــدم تحديــد 
املــدة هــي »نظــام قائــم علــى الجــدارة«. 

يرى فانغ أن الفترة الرئاسية التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتتألف من فترتين ال تعكس فضيلة »الدستورية«. 

ويقتــرح فانــغ أن مصطلــح الحــد يؤســس »الجــدارة القائمــة علــى الحــزب«، وينتخــب داخلًيــا زعيًمــا قوًيــا يتمتــع 
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باملزايــا والكفــاءة »فــي النظــام الحالــي فــي ظــل الحــزب الشــيوعي الصينــي، انتهــت الخالفــة الوراثيــة التــي مورســت 
منذ فترة طويلة في سياسة األسرة الحاكمة. هذا هو الحس السليم، سهل وبسيط. لكن السياسات الحزبية 
مــع الخالفــة )مــع حــدود املــدة( قــد تحولــت مؤسســًيا مــن ترتيــب مدفــوع بالوراثــة إلــى ترتيــب مدفــوع بالجــدارة«. 

املنطــق هنــا هــو أن الترتيــب القائــم علــى الجــدارة ســيتطور حتًمــا مــن االعتمــاد علــى املؤهــالت الثوريــة، لقــادة الجيــل 
إلــى االعتمــاد علــى أوراق اعتمــاد بنــاء النظــام، لقــادة األجيــال الالحقــة. ناشــدت السياســة الحزبيــة »واليــة  األول، 

الجــدارة« واألداء مــن أجــل الشــرعية. 

وعلــى الرغــم مــن أن ديرليــك مفتــون بمفاهيــم وفلســفة إجمــاع رامــو فــي بكيــن، إال أنــه يقــول إن خطــة رامــو 
هــي »نمــوذج تنميــة وادي الســيليكون« الــذي يتجاهــل حقيقــة أن اســتغالل القــوة العاملــة فــي الصيــن مــن قبــل 

الــدول األجنبيــة كان جــزًءا رئيســًيا مــن التنميــة الصينيــة. 

ــا مهًمــا، »قــد 
ً
فــي النهايــة، وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات األخــرى، خلــص ديرليــك إلــى أن توافــق بكيــن يخــدم هدف

يكــون أهــم جانــب فــي توافــق بكيــن هــو نهــج للعالقــات العامليــة التــي تســعى، فــي العالقــات متعــددة الجنســيات، إلــى 
نظــام عالمــي جديــد قائــم علــى أســاس اقتصــادي العالقــات، ولكنهــا تعتــرف أيًضــا باالختــالف السيا�ســي والثقافــي 

وكذلــك االختالفــات فــي املمارســات اإلقليميــة والوطنيــة ضمــن إطــار عالمــي مشــترك«.

تــم  ثــم   ،1987 فــي عــام  كان أول ذكــر ملصطلــح »نظريــة األشــعة تحــت الحمــراء ذات الخصائــص الصينيــة« 
تطويــره الحًقــا بواســطة Liang Shoude، الباحــث البــارز فــي IR بجامعــة بكيــن. وهــو يعتقــد أن نظريــة 
العالقــات الدوليــة ذات الخصائــص الصينيــة يجــب »تطويرهــا بتوجيــه مــن املاركســية، التــي تســتند إلــى نمــاذج 
النظريــة السياســية الدوليــة لرجــال الدولــة الصينييــن، التــي تعتمــد علــى كل مــن التقاليــد الثقافيــة الصينيــة 

ونظريــة العالقــات الخارجيــة الغربيــة«. 

يثيــر فانــغ عــدة اعتراضــات علــى هــذا النمــوذج، مشــيًرا إلــى غمــوض »الخصائــص الصينيــة«، واقتــرح أن النظريــة 
قــد تكــون »نوًعــا أكاديمًيــا مختلًفــا مــن الشــعار السيا�ســي« االشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة«. 

ويفتــرض أيًضــا أن »القــوة التفســيرية« - القــدرة علــى شــرح املواقــف املختلفــة باســتخدام النظريــة - هــي الشــغل 
الشــاغل لـــ IR بخصائــص صينيــة أكثــر مــن تحديــد ماهيتهــا بدقــة. 

فــي  مــن مؤتمــر  IR، كمــا يتضــح  لـــ”  لـ«املدرســة الصينيــة  مــن األصــوات  املزيــد  2000، هنــاك  عــام  مــن  بــدًءا 
الصينيــة«.  املدرســة  وبنــاء  الصينيــة،  النظريــات  »إنشــاء  موضــوع  حــول   2004 عــام  شــنغهاي 

يتــم إنشــاؤها حتــى اآلن، علــى الرغــم مــن أن الدافــع وراء هــذه  لــم  ومــع ذلــك، يعتقــد فنــغ أن هــذه املدرســة 
النظــري«. االبتــكار  بشــأن  الذاتــي  ووعيهــم  وطموحهــم  الصينييــن  العلمــاء  »ثقــة  واضــح؛  املدرســة 
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دكتور جهاد عودة

عضو مجلس إدارة مركز التحرير للدراسات والبحوث، رئيس برنامج التدريب والبحوث باملركز

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أستاذ قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية 2013-2014، رئيس برنامج 

الدراسات االستراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية- 2004-2005، عمل منذ 1977 حتى 1997 بمركز 

دراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األهرام حيث تولى مسئولية العالقات الخارجية باملركز من1995 حتى 1997.

 باملركز القومي لدراسات الشرق االوسط، ومستشارا للمركز من 2004 حتى 2007، 
ً
 كما عمل منذ1989 حتى 1991 خبيرا

وأستاذ مساعد بالجامعة األمريكية، العلوم السياسية، القاهرة، 1985- 1991، وعضو معهد الدراسات االستراتيجية –

لندن-إنجلترا، وغيرها الكثير.

وأصدر الدكتور جهاد عودة نحو 56 كتابا في العالقات الدولية والعلوم السياسية واالستراتيجية، وأشرف على العشرات 

من الدراسات والسالسل والرسائل العلمية، فضال عن مئات املقاالت
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هذا العدد

التــي  التطــورات  ويحلــل  يفســر  األهميــة  غايــة  فــي  موضوعــا  االســتراتيجية«  التحريــر  »كراســة  مــن  األول  العــدد  يتنــاول 

تشــهدها السياســية الدوليــة حاليــا، ويقــدم رؤيــة لحجــم التغيــرات املرجــح أن يشــهدها النظــام الدولــي مســتقبال، بمــا يمكــن 

مــن االســتعداد ووضــع الســيناريوهات والبدائــل للتعامــل معهــا، ويعطــي الفرصــة ملختلــف وحــدات النظــام الدولــي للبحــث فــي 

الدوليــة. الســاحة  التطــورات املتالحقــة علــى  مــع  للتعامــل  الكامنــة  إمكانياتهــا وقدراتهــا 

قدرتهمــا  ومــدى  الذكيــة،  القــوة  وكذلــك  الناعمــة  القــوى  أهميــة  االســتراتيجية«  التحريــر  »كراســة  مــن  العــدد  هــذا  ويبــرز 

علــى التكامــل أو مواجهــة القــوة الصلبــة، وكذلــك العالقــة بيــن القــوة والجيوبوليتكــس، وكلهــا مفاهيــم وعالقــات تشــغل بــال 

الكثيريــن ســواء مــن النخبــة أو العامــة وتأخــذ وقتــا طويــال مــن تفكيرهــم ســواء بــإدراك أو بدونــه ملــا تمــر بــه منطقتنــا مــن تحديــات 

اســتراتيجية علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة، كمــا يتنــاول العــدد بالتحليــل تطــور الرؤيــة الصينيــة للتعامــل مــع هــذا التطــور. 


