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ح�شارة عاملية جديدة. عبارة تبعث على �لتفاوؤل. م�شطلح »�جلديد« يثري د�ئًما �شجونًا، 
للحروب،  �أقل  �حتمال  »�لقدمي«.  �أي  �لنقي�ص  مع  للمقارنة  م�شتمر  و��شتدعاء  وتاأمالت، 
�نخفا�ص يف حجم �لفقر �ملدقع، فر�ص تعليم �أكرث، �ت�شاع حجم �لطبقة �لو�شطى، تز�يد �أعد�د 
�ملنخرطني يف �لتعليم �جلامعي. بهذه �ملالمح �لكونية �ملتفائلة بد�أ »كي�شور ماهبوباين« كتابه 
�أن موؤ�شر�ت  ر�أيه  اآ�سيا والغرب ومنطق العامل الواحد«. ويف  »التالقي العظيم.  �لقيم 
ا على �شناعة �لقر�ر �ل�شيا�شي �أكرث من  ا، وعقالنيًّ �لتفاوؤل �ل�شابقة �شوف ت�شفي طابًعا علميًّ
�أي وقت م�شى يف �لتاريخ �لإن�شاين، وتدفع يف �جتاه �لبحث عن »�لتعاون �لدويل« لت�شوية 
�لنز�عات »�لدولية«. بالطبع هو يدرك �أن هناك �إ�شكاليات �شوف ترتتب على �شعود »�ل�شني«، 

وفقد�ن »�لوليات �ملتحدة« �لكثري من م�شاحات �لتاأثري و�لنفوذ على �ل�شعيد �لكوين. 

�لتحولت  بتحليل  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  مد�ر  على  �ن�شغلو�  �ملفكرين  من  �لكثري  هناك 
يف مر�كز �لتاأثري و�لنفوذ على �ل�شعيد �لكوين، بع�شهم كان متفائاًل، بع�شهم كان مت�شائما، 
وجاء �لدبلوما�شي و�لأكادميي �لرفيع  »كي�شور ماهبوباين«، ليدخل �جلدل من باب �لتفاوؤل، 
و��شتب�شار م�شتقبل �أف�شل. بد�أ كتابه بحديث متفائل �أن �لعامل ي�شري �إىل �لأف�شل. �نكما�ص 
يف  تعي�ص  باتت  �لعامل  حول  �لنا�ص  �أن  �أي  �لو�شطى،  �لطبقة  متدد  �حلروب،  تر�جع  �لفقر، 
ا، به تعددية، ولكن به جملة من �ملعايري ت�شاعد  ظروف �أف�شل. �لعوملة تخلق عاملًا ديناميكيًّ

على خلق جمتمعات �أف�شل. 
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�ملوؤلف »كي�شور ماهبوباين«، �لذي �ختري عرب جملة Foreign Affairs �شمن �أف�شل 
مائة مفكر على م�شتوى �لعامل ثالث مر�ت �أعو�م 2005، 2010م، 2011م، �شمن عدد 
�إنه يف  �إن قلت  �أبالغ  �ملتحدة، بل ل  �آ�شيا و�لوليات  �ملتاأملني يف �شئون  �ملر�قبني  قليل من 
طليعتهم. نظرته للعوملة، و�لتالقي �لعظيم بني �آ�شيا و�لغرب يف �إطار عامل و�حد، تقوم على 
نقد �لت�شور�ت �لنمطية �لتي تختزل �لعامل �إىل »غربي« يف مو�جهة »ل غربي«، �لغرب �لذي 
�حلكمة  و�لتغيري.  �لتاأثري  على  �لقدرة  �إىل  يفتقرون  �لذين  و�لآخرون  �لتاأثري،  بكل  ي�شتاأثر 
تقت�شي  �لغرب-  خماطًبا  ماهبوناين«-  »كي�شور  يقول  جغر�فية،  �شيا�شية  قر�ءة  على  �ملبنية 
بالهيمنة  �ل�شتئثار  �لغرب عن  �لعامل �جلديد، وعدول  و�لنفوذ يف هذ�  �لتاأثري  �مل�شاركة يف 
على �ملوؤ�ش�شات �لدولية، لأن ذلك يوؤدي �إىل فقد�ن �ل�شرعية، ويت�شبب يف ��شطر�بات دولية. 

يف عامل »كي�شور ماهبوباين« - �لعابر للقوميات- �لتي باتت فيه »حكم ر�شيد عاملي«، 
و»حكومة عاملية«، و»ثقافة عاملية«، يت�شاءل هل �لغرب وحده �لذي لديه »حكومة ر�شيدة« 
�أم هناك دول �آخري يف �آ�شيا لديها �أي�شا »حكومة ر�شيدة« مثل �ل�شني، وهو بذلك يفكك 
�إىل عامل  �إطاللته على عامل �ل�شيا�شة و�مل�شطلحات و�لت�شنيفات للدول  �لنمط �لغربي يف 
فهم  يف  و�لنفوذ-  �لتاأثري  ومر�كز  �لثقافة  يف  متعدًد�  بات  هو  مثلما  متنوعة،  نظر�ت  حتكمه 

�لظو�هر وحتليلها. 

نظرته للعامل، وما يحدث فيه، رغم عمقها ب�شيطة، ترى �أن »�لتالقي �لعظيم« يقت�شي 
�لتي  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  �إ�شالح  ي�شتدعي  مبا  »�لعوملة«،  �لتي حتملها  �لدفع  قوة  �لإفادة من 
�لعامل مي�شي يف  �ملتحدة.  �لأمم  بينها  �شيطرته، من  �لإبقاء عليها حتت  �لغرب على  يحر�ص 
طريقه، دون هو�دة �أو توقف، ولكن �شناع �ل�شيا�شات يبدو �أنهم ميار�شون عملهم وفق »خر�ئط 
ذهنية من �لقرن �لتا�شع ع�شر«- على حد تعبريه. م�شكالت �لعامل تتعقد، ويزد�د �لتعاون 
بني �لدول يف �شبيل حلها، وهو ما يجعل »�لهيمنة« �ملنفردة لدولة �أو ثقافة �أو جتمع دول غري 

ا.  قابلة لال�شتمر�ر كونيًّ

ب
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�شفرًي�  ل�شنو�ت  كان  �لذي  ماهبوباين«  »كي�شور  ذهن  �ملتحدة«  �لأمم  »�إ�شالح  �شغل 
ل�شنغافورة يف �ملنظمة �لدولية، �شو�ء على م�شتوى �إعادة هيكلة جمل�ص �لأمن، وتغيري �لدول 
د�ئمة �لع�شوية، ودول �أخرى »�شبه د�ئمة« �لع�شوية، بغية دخول دول �أخرى من �آ�شيا و�أفريقيا 
و�أمريكا �لالتينية يف مناطق �شناعة �لقر�ر �لكوين، ف�شاًل عن تغيري قو�عد �ختيار قياد�ت 

�ملوؤ�ش�شات �لدولية مثل �لبنك �لدويل و�شندوق �لنقد �لدويل، وغريهما. 

ب�شار�ت  طالعت  عندما  )1941-2008م(  دروي�ص  حممود  تذكرت  ملاذ�  �أعرف  ل 
�لتي  و�لتفاهم  �ل�شالم  يف  �لإن�شانية،  �لتنمية  يف  و�لتكنولوجيا،  �لعلم  يف  �جلديدة  �لنه�شة 
يحملها كتاب »كي�شور ماهوباين«. عبارة �ل�شاعر �لكبري ترن يف �أذين:  »هل يف و�شعي �أن 
�أختار �أحالمي لئال �أحلم مبا ل يتحقق«. نعم حلمت �لب�شرية - كثرًي� - باملجتمع »�لفا�شل« 
�لإن�شان،  بقدر�ت  ويرتقي  و�لإبد�ع،  �لعلم  طاقات  ويطلق  و�لوئام،  �ل�شالم  ي�شوده  �لذي 
�أنات  وعلمائها،  فال�شفتها،  �أحالم  وخوف.  مر�ص  وعوز،  فقر  من  �أحز�نه  منابع  ويجفف 

�شحاياها، و�شفحات تاريخها �لتي تريد �لتطهر.   

�لدول على  وتتقدم  وم�شاو�ة،  �أكرث عدًل،  يكون  �أن  �جتاه  يتغري يف  �أن  ينبغي  �لعامل 
وحريات  بحقوق  مو�طنوها  ويتمتع  و�لإن�شانية،  و�لجتماعية،  �لقت�شادية،  �لتنمية  �شعيد 
تكفل لهم �حلياة �لكرمية و�لكر�مة �لإن�شانية، �لتي كانت �شعار�ت ثور�ت »�لربيع �لعربي«، 
ومن بينها ثورتي 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م، ونحن �إذ نقدم ترجمة لهذ� �لكتاب 
ا، �إمنا نعزز �لأ�شو�ت �لتي تخدم ق�شايا  �لقيم، �لذي �شغل م�شاحة من �جلدل و�لنقا�ص عامليًّ
�شعوبنا �لعادلة يف عامل �أكرث م�شاو�ة، وتعاون، يتخل�ص فيه من وجود طرف يت�شور �أن بيده 

ا، و�أطر�ف �أخرى ت�شري يف فلكه �أو تهرول يف ركابه.  مقاليد �لأمور كونيًّ

يطالب  �مليادين  يف  خرج  عندما  خا�شة،  �مل�شري  و�ل�شباب  عامة،  �لعربي  �ل�شباب 
بالعي�ص و�حلرية و�لعد�لة �لجتماعية، �لكر�مة �لإن�شانية، ��شتقالل �لإر�دة �لوطنية، �لتنمية 
و�لتكنولوجيا،  بالعلم  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  دور  ل�شعوبنا  يكون  �أن  يعني  كان  و�لتمكني، 
بني  �لذي  �لكتاب  ذلك.  يتحقق  و�لثقافة  بالدميقر�طية  و�لجتماعي،  �لقت�شادي  بالتقدم 

�أيدينا يب�شر بذلك، ونحن نتطلع �إىل �ليوم �لذي يتحقق ل�شعوبنا كل ما نحلم به. 

ج
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ختاما �أ�شكر �لأ�شتاذة »�أمرية نويرة« على ترجمة �لكتاب، وكل �أ�شهم و�أعان من »�إد�رة 
�لن�شر« مبكتبة �لإ�شكندرية يف جتهيزه و�إعد�ده حتى ي�شل �إىل يد قارئنا �لعزيز. 

أ.د. إمساعيل  سراج  الدين 

�لإ�شكندرية، فرب�ير 2014م
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مقدمة

التي  التحولت  فاإن  الأمر  واقع  تغري كثرًيا. ويف  قد  عاملنا  اأن  اأعماقنا  ن�سعر يف  جميعنا 
الثالثة  القرون  عرب  حدث  ما  بكثري  لتفوق  املا�سية  عاًما  الثالثني  خالل  العامل  يف  حدثت 
ال�سابقة عليها. ولكن ما ن�سعى جميًعا لكي جنده هو الفكرة الكربى الوحيدة التي ت�ستطيع 
اأن تف�سر ماهية ما ن�سعر به. واأنا على يقني اأن مفهوم »التالقي العظيم« يف�سر التحولت الهائلة 
التي منر بها الآن، فمنذ بدء التاريخ الب�سري ونحن نعي�ض يف جمتمعات وقبائل خمتلفة ويف 
ثقافات وح�سارات متباينة. اأما اليوم فاإن القوى الهائلة التي اأطلقتها العوملة تعمل على خلق 
»ال�سمال  غرار  على  م�سطلحات  ن�ستخدم  كنا  قريب  وقت  وحتى  جديدة.  عاملية  ح�سارة 
واجلنوب« و»املتقدمة والنامية« لو�سف الو�سع العاملي. ولكن هذه الألفاظ الآن تبدو غري ذات 
العظيم« كتب  التالقي  قب�سة  »يف  عنوان  تاميز حتت  الفاينان�سيال  مقال يف جريدة  اأهمية. يف 
مارتن وولف يقول: »دخول متالقية ومنو متباعد – تلك هي ق�سة القت�ساد يف زماننا. فنحن 
ن�سهد عك�ض ما حدث يف القرن التا�سع ع�سر واأوائل الع�سرين من تباعد يف الدخول. يف ذلك 
الوقت ا�ستطاعت �سعوب اأوروبا الغربية جنًبا اإىل جانب مع اأكرث م�ستعمراتها ال�سابقة جناًحا يف 
حتقيق تفوق اقت�سادي هائل مقارنة ببقية ال�سعوب الأخرى. والآن فاإن عك�ض ذلك يحدث 

ب�سرعة اأكرب بكثري مما �سبق. وهذا اأمر حتمي ومطلوب.1
الأغلبية  معي�سة  م�ستويات  يف  ال�سريع  الرتفاع  اأي�ًسا  العظيم  التالقي  فكرة  تف�سر  كما 
العظمى من �سكان العامل. مل يحدث من قبل يف تاريخ الإن�سانية اأن مثل ذلك العدد الهائل 
من الب�سر قد تغلب على الفقر املدقع. كما مل يحدث من قبل اأن كان هناك مثل ذلك العدد 
ال�سخم من الب�سر الذين ارتقوا اإىل الطبقة الو�سطى العاملية. الإمكانات الب�سيطة مثل وجود 
املرحا�ض ال�سحي والكهرباء داخل املنزل وتوفر الهاتف املحمول وجهاز التليفزيون والثالجة 
كانت متثل بالن�سبة للمليارات من الب�سر جمرد اأحالم وتطلعات، فعلى مدى فرتة طويلة من 
مل  – اإن  فالكثريون  الآن  اأما  لهم.  بالن�سبة  املنال  بعيدة  تبدو  املنتجات  هذه  كانت  الزمن 

1
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يكن معظم النا�ض – يعتقدون اأن مثل تلك التطلعات قابلة للتحقيق. وهناك اإح�سائية تو�سح 
الطبقات  معي�سة  مب�ستويات  يتمتعون  اآ�سيوي  مليون   500 حوايل  الآن  التحول.  هذا  مقدار 
ميثل  مما  �سخ�ض  مليار  لي�سبح 1.75  الرقم  هذا  ينفجر  �سوف  عام 2020  وبحلول  املتو�سطة. 
زيادة ثالثة اأ�سعاف ون�سف خالل ثمان �سنوات. ولقد ن�سر تقرير ماكنزي ربع ال�سنوي ال�سادر 
نحو  قدًما  ي�سري  العامل  اأن  تو�سح  الدرجة  بنف�ض  مثرية  اإح�سائيات  عام 2012  اأغ�سط�ض  يف 
كاف  بدخل  ي�ستمتعون  العامل  �سكان  من   %1 من  اأقل  كان  عديدة  قرون  »طوال  التالقي: 
ي�سمح لهم بالإنفاق على ما يتخطى احتياجاتهم الأ�سا�سية، ولكن يف وقت لي�ض ببعيد وحتديًدا 
ا2 - وهو  يف عام 1990 و�سل عدد الذين يح�سلون على راتب يزيد على 10 دولرات يوميًّ
الدخل الذي ي�سمح لالأ�سر بالتفكري يف �سراء �سلع مثل الثالجات اأو التليفزيونات - حوايل 
ن�سمة.  مليار   5 من  يقرب  ما  اإىل  ي�سل  العامل  ل�سكان  اإجمايل  عدد  بني  من  �سخ�ض  مليار 
ال�سمالية  اأمريكا  يف  املتقدمة  الدول  يف  تقطن  امل�ستهلكني  لهوؤلء  العظمى  الأغلبية  وكانت 
ثم  مليار  اإىل 2.4  الرقم  بحلول عام 2010 و�سل  اأنه  التقرير  واليابان.« وذكر  الغربية  واأوروبا 
اأبحاث MGI فاإن هذا الرقم �سيت�ساعف مرة  وا�سل ليقرر: »بحلول عام 2025 كما تو�سح 
اأخرى وي�سل اإىل 4.2 مليار م�ستهلك من بني �سكان العامل وعددهم 7.9 مليار. ولأول مرة يف 
تاريخ العامل �سوف يفوق عدد الأ�سخا�ض املنتمني اإىل الطبقة امل�ستهلكة عدد الذين ما يزالون 
يكافحون من اأجل احل�سول على احتياجاتهم الأ�سا�سية.«3 هذا حدث لن يكون العامل قد 

�سهد مثيله من قبل.
الآلف  فعلى مدى   ، فقط  املادي  باجلانب  الرتقاء  تعني  الإن�سانية ل  الأو�ساع  ولكن 
من ال�سنني كان ال�سالم بعيًدا و�سعب املنال. اأما الآن فلقد حل �سالم طويل الأمد، حيث 
له منذ  اأدنى حد  اإىل  الراهن  الوقت  يقتلون يف احلروب يف  الذين  الأ�سخا�ض  انخف�ض عدد 
البدء يف ت�سجيل الإح�ساءات. وحتى وقت قريب بدا اأن اأمريكا ال�سمالية والحتاد الأوروبي 
هي التي جنحت فقط يف جتنب ويالت احلروب، ولكن الآن فاإن بقية العامل تتالقى يف اجتاه 

ال�سالم حيث اأ�سبحت احلروب بني الدول �سناعة عفا عليها الزمن.
با�ستطاعتي اأن اأحتدث بحما�سة واقتناع حول هذا التحول الهائل يف الأو�ساع الإن�سانية 
الذي خربته �سخ�سًيا. فعندما كنت طفاًل �سغرًيا يف �سنغافورة يف اخلم�سينيات وال�ستينيات 
ملثيله  م�ساوًيا  وقتها  الفرد  دخل  كان  الثالث.  العامل  مدن  من  عادية  مدينة  يف  اأعي�ض  كنت 
التغذية  �سوء  مثل  امل�ساكل  بع�ض  من  نعاين  وكنا  �سحية  مراحي�ض  لدينا  يكن  غانا. مل  يف 
وال�سطرابات العرقية، واأهم من كل ذلك غاب عنا اأي اإح�سا�ض بالأمل يف امل�ستقبل. كانت 
يوم  تتمتع يف  �سوف  �سنغافورة  اأن  اأحد حينئذ  يفكر  بريطانية ومل  م�ستعمرة  وقتها  �سنغافورة 
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ما بنف�ض م�ستوى الرخاء الذي تنعم به لندن. ومع ذلك فاإن امل�ستحيل قد حتقق، والآن هذا 
الإجناز »امل�ستحيل« يتم تكراره يف كل بقعة من العامل. اإننا نبني ح�سارة جديدة اأف�سل.

الإن�سانية  كانت  اأن  قبل  من  التاريخ  يف  يحدث  مل  واحًدا.  عاملًا  اأي�ًسا  نبني  اأننا  كما 
فاإن  اليونان  تتهاوى  البع�ض. فعندما  التوا�سل والعتماد على بع�سها  الدرجة من  على هذه 
الأوروبيني لي�سوا الوحيدين الذين ي�ساورهم القلق. لقد اأدرك باراك اأوباما اإدراكا تلقائًيا عميًقا 
اأن اليونان كانت قادرة على حتويل م�سار اإعادة انتخابه. كما اأن اأ�سواق املال من اأمريكا الالتينية 
حتى اآ�سيا واأفريقيا واأ�سرتاليا هوت اأي�ًسا. كانت اليونان قطعة �سغرية من قطع الدومينو ولكنها 
ب�سكل  مت�سابكني  اأ�سبحنا جميعنا  الدومينو حيث  من  اأكرب  قطع  اإ�سقاط  على  قادرة  كانت 
جذري. ولكن على الرغم من ذلك فما زلنا نفتقر اإىل ت�سور للهيكل ال�سليم الذي يعرب عن 

هذا الو�سع العاملي اجلديد.
لقد ظهرت الدول القومية على ال�ساحة يف عام 1648 مع معاهدة و�ستفاليا. ولقد اأفادت 
التق�سيمات  على  يتغلب  ا  تنظيميًّ ت�سوًرا  وفرت  حيث  كبري  حد  اإىل  الإن�سانية  املعاهدة  هذا 
القدمية للقبائل والطوائف، وللع�سائر والطبقات. ولكن ي�سعب علينا اأن نعتقد اأن فكرة �سنعها 
الإن�سان وظهرت منذ اأكرث من ثالثمائة وخم�سني عاًما ماتزال قادرة على خدمة الب�سر بعد اأن 
تغري كل �سيء بهذا ال�سكل الهائل. ورمبا ا�ستطاع ت�سبيه ب�سيط اأن يو�سح هذا التحول اجلذري.
قبل ع�سر العوملة احلديث عندما كان الب�سر يعي�سون يف اأكرث من مائة دولة منف�سلة كانت 
الإن�سانية اأ�سبه باأ�سطول مكون من اأكرث من مائة قارب منف�سل. كان العامل وقتها بحاجة اإىل 
اأن هذا العدد الكبري من القوارب لن ي�سطدم  جمموعة من القواعد امل�سممة لكي ت�سمن 
ببع�سه البع�ض ولكي ت�سهل تعاونها يف اأعايل البحار اإذا �ساءت القوارب ذلك. وهذا ما �سعى 
النظام القائم على قواعد 1945 لتحقيقه، وعلى الرغم من بع�ض حالت الف�سل الوا�سحة فاإنه 

ا بال�ستقرار لفرتة تزيد على خم�سني عاًما. جنح يف حتقيق نظام عاملي ينعم ن�سبيًّ
اليوم فاإن الظروف العاملية قد تغريت ب�سكل مده�ض. اإن قاطني كوكب الأر�ض بعددهم 
الذي يربو على 7 مليارات ن�سمة مل يعودوا يعي�سون يف اأكرث من مائة قارب منف�سل. ولكن 
بدًل من ذلك فلقد اأ�سبحوا جميًعا يعي�سون يف 193 كابينة منف�سلة يف نف�ض القارب. ولكن 
هذا القارب يعاين من م�سكلة حيث يراأ�سه 193 قبطانًا وطاقًما، وكل واحد منهم يطالب بحقه 
يف امل�سئولية احل�سرية عن كابينة واحدة. ولكن ل يوجد قبطان وطاقم واحد ي�سطلع مب�سئولية 
بتيارات تتغري كثريا وعوا�سف   اأن نبحر يف حميط ميوج  اأي منا  باأكملها. لن ير�سى  ال�سفينة 
تنذر بالهبوب بدون قبطان كفء وطاقم مي�سك الدفة باقتدار. ومع ذلك فاإن جمموعة امل�سئولني 
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عن ال�سيا�سة العاملية يقرتحون علينا اأن نفعل هذا بال�سبط، واأن نبحر فوق املياه الغادرة للقرن 
الواحد والع�سرين بدون قبطان.

املليارات  يبحر  بجالء كيف  تو�سح  تواجهنا  التي  الكربى  العاملية  التحديات  كثري من 
ال�سبعة فوق القارب ذاته. لقد بداأت الأزمة املالية العاملية يف عام 2008-2009 بانهيار ليمان 
براذرز يف �سبتمرب 2008. ومع ذلك ففي غ�سون �سهور كان القت�ساد العاملي يتهاوى باأكمله، 
نف�ض  قابعون يف  لأننا جميًعا  الأزمة وذلك  تلك  نف�سها عن  تف�سل  اأن  دولة  اأية  ت�ستطع  ومل 
القارب. لقد اقرتب العامل اإىل حالة ان�سهار اقت�سادي كامل يف يناير 2009. ولكن كان من 
املذهل اأن قليلني هم الذين اأدركوا اأنه مت جتنب الن�سهار الكامل بف�سل ظهور قبطان وطاقم يف 

الوقت املنا�سب لالهتمام ب�سئون القارب ككل.
لقد حدث ذلك يف لقاء قمة الع�سرين يف لندن. يف العادة كان قادة الدول الع�سرين دوًما 
مربجمني على و�سع م�سلحة كابينة كل منهم فوق م�سلحة ال�سفينة باأكملها، مما كان يعد �سلوًكا 
ا، فلقد انتخبتهم كبائنهم ومل تنتخبهم ال�سفينة باأكملها. ومع ذلك عندما اأتوا اإىل لندن  طبيعيًّ
يف 2 اأبريل 2009 اأدركوا بو�سوح اأن ال�سفينة باأكملها على �سفا الغرق. ولكي ينقذوا كبائنهم 
الفردية كان يتعني عليهم اإنقاذ ال�سفينة كلها. ولهذا قاموا باإجراء عاملي بالتن�سيق مًعا ل�ستعادة 
القت�ساد العاملي من حافة الهاوية، وقاموا بالت�سارك يف كل مواردهم مقررين حتفيز القت�ساد 
العاملي مببلغ 1.1 ترليون دولر. كان هذا الجتماع من الناحية العملية مبثابة حكومة عاملية، بل 
اإنها حكومة اأبلت بالًء ح�سًنا، على الرغم اأن قادة الع�سرين �سوف ينكرون ذلك اإنكاًرا �سديًدا.

واإذا كان 7 مليارات من الب�سر يعي�سون الآن يف نف�ض القارب فاإن املنطق ال�سليم يق�سي 
اأن نن�سئ  اأو اختيار قبطان وطاقم لرعاية �سئون ال�سفينة ككل. ينبغي علينا  ب�سرورة انتخاب 
حكومة عاملية ب�سكل اأو اآخر، ومع ذلك فلن يجروؤ اأكرث القادة ال�سيا�سيني جراأة اأن يذكر كلمات 
»حكومة عاملية« فهي كفكرة عملية بعيدة املنال والناخبون يف العامل لي�سوا مهيئني لها. ولكن 
اأو ما يزيد عليه  القادم  �سياأتي وقت �سوف نحتاج فيه ملثل هذه احلكومة. فعلى مدى القرن 
�سيتحتم على العامل اأن يتعاي�ض مع عدد هائل من احللول القا�سرة ملواجهة التحديات العاملية 
لالأوزون  ثقًبا  هناك  اأن  اإدراك  تنامى  والثمانينيات  ال�سبعينيات  اأواخر  يف  واملتنامية.  الكربى 
ي�ستمر يف الت�ساع ب�سبب مواد كيميائية من �سنع الإن�سان ت�سمى الكلوروفلوروكربون مما حفز 
مثل هذا التعاون امل�سرتك، فتفوق الإدراك ال�سليم ويف عام 1987 التقت ثالث واأربعون دولة 
ا من  للتوقيع على بروتوكول مونرتيال وامل�سادقة عليه، حيث كان يهدف اإىل التقليل تدريجيًّ
امل�سكلة  اختفت  الزمان  من  اأوعقدين  عقد  بعد  الكلوروفلوروكربون.  مواد  وا�ستخدام  اإنتاج 

وحقق بروتوكول مونرتيال هدفه.
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املتحدة(  الأمم  )مثل  الأطراف  متعددة  املوؤ�س�سات  و�سف  يتم  الأكادميية  الكتابات  يف 
والإجراءات متعددة الأطراف )مثل بروتوكول مونرتيال( التي قمنا بتاأ�سي�سها حلل امل�ساكل 
حتمل  التي  العاملية«  »احلكومة  رف�ض  ا�ستمر  وطاملا  العاملية.«  »للحوكمة  كمكونات  العاملية 
�سلطات اإلزامية فمن ال�سروري تقوية املوؤ�س�سات التعاونية للحوكمة العاملية. ولكن يف الوقت 
الذي نقوم فيه بذلك ينبغي علينا اأن نفهم اأي�ًسا اأن حلول احلوكمة العاملية هي حلول قا�سرة. 
مرة تهب  القارب يف كل  واختيار جلنة خمتلفة لإدارة  البحر  الإبحار يف  ت�سبه  العملية  فهذه 
ا بعد هبوب العا�سفة  عا�سفة جديدة. وف�ساًل عن ذلك فاإن اللجنة �سوف يتم اختيارها حتميًّ
ولي�ض قبلها. جورج دبليو بو�ض الذي يعترب على الأرجح اأكرث الروؤ�ساء الأمريكيني يف الع�سر 
اأن العا�سفة القت�سادية  اإل عندما تبني  اإىل قمة الع�سرين  اأحادية يف فكره مل يلجاأ  احلديث 
كانت اأكرب من قدرات الوليات املتحدة اأو الدول الع�سرين للتعامل معها ب�سكل منفرد. لقد 
اأن ترتيبات لقاء الع�سرين متت يف الوقت املواتي قبل انهيار القت�ساد العاملي.  اأ�سعدنا احلظ 

ولكن قد ل يواتينا مثل هذا احلظ املرة القادمة.
ن�سهد  اأن  علينا  يجب  العاملية  احلوكمة  واإجراءات  موؤ�س�سات  تقوية  اأجل  من  ملاذا؟ 
ا�ستعداًدا من جانب الدول املختلفة لتقدمي الت�سحيات ال�سرورية للو�سول اإىل حلول و�سطى 
وحتقيق التوافق العاملي. وحتى يف ظل ظروف عادية قد يكون حتقيق ذلك اأمًرا �سعًبا. ولكننا ل 
نعي�ض يف ظل ظروف »عادية« فنحن نعي�ض يف زمن غري معتاد تعرتيه حتولت هائلة على العديد 
من الأ�سعدة. كل تلك التحولت تعقد من املجهودات التي ت�سعى لتقوية احلوكمة العاملية.

وتلك  القدمي،  للفكر  نتيجة  اأي�ًسا  ظهرت  اجليو�سيا�سية  التحديات  هذه  من  العديد 
بـ  الرتقاء  ن�ستطيع  اأننا ل  يعني  هذا ل  ولكن  القريب.  امل�ستقبل  تختفي يف  لن  التحديات 
امل�ستقبل عن  اإلقاء نظرة على  التناف�ض. وهنا ميكننا  التي تدير هذه الأ�سكال من  »الأنظمة« 
طريق النظر على اأوروبا بو�سفها مثاًل م�سغًرا. اإن اأ�سخم اإجناز لالحتاد الأوروبي ل يكمن يف 
ق�سة التكامل القت�سادي الذي حققه، ولكنه بب�ساطة يكمن يف حقيقة اأن القارة التي اأ�سعلت 
حربني من اأكرث احلروب كارثية يف تاريخ الإن�سانية قد جنحت يف اإلغاء احتمالت وقوع حرب 
ا، فال�سوؤال الوجودي لنا جميًعا ونحن ن�سري قدًما عرب القرن  يف امل�ستقبل. هذا اأمر مده�ض حقًّ
اأن يجاري هذا  اأي�ًسا  اأوروبا ي�ستطيع  العامل احلديث خارج  اإذا ما كان  الواحد والع�سرين هو 

الإجناز الأوروبي يف اإلغاء احتمالت اندلع احلرب.
ومن دواعي ال�سخرية اأن ال�سجل الأوروبي املليء بالعيوب يبعث فينا الأمل، فاملناف�سات 
اأنها مل تختف يف الوقت  اأوروبا مل تتوقف بعد ميالد الحتاد الأوروبي كما  اجليو�سيا�سية يف 
يوغو�سالفيا.  تفككت  الأوروبي  الحتاد  مولد  من  عقود  عدة  وبعد  الت�سعينيات،  الراهن. يف 
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وعلى الرغم من التعاون ال�سطحي بني دول الحتاد الأوروبي املختلفة يف جمهودات ال�سالم 
العلنية فاإنها �ساندت ب�سكل �سري حلفاءها القدماء من زمن احلرب العاملية الثانية. يف املرحلة 
الأوىل من مراحل تفكك يوغو�سالفيا �ساندت اأملانيا �سلوفينيا وكرواتيا بينما تعاطفت اململكة 

املتحدة وفرن�سا مع �سربيا. ي�سف لو بور ب�سكل جيد هذه النق�سامات الأوروبية:
مل يكن اجلميع يف الأمم املتحدة يرغبون يف التقارب من ]ال�سربيني[. ولكن امل�سئولني 
امل�سئولني عن  قبل  من  مت حتييدهم  ت�سدًدا  اأكرث  موقف  اتخاذ  �سرورة  دافعوا عن  الذين 
منهم  الكثريون  �سعر  والذين  والفرن�سيني  الربيطانيني  من  واأغلبهم  ال�سالم  على  احلفاظ 
بب�ساطة براحة اأكرب يف التعامل مع ال�سرب البو�سنيني . . . ل�سنوات طويلة اأ�سرت لندن 
وباري�ض على اعتبار ال�سرب ورثة يوغو�سالفيا تيتو ذات القوميات املتعددة، هذا يف الوقت 
الذي قام فيه جرنال مالديت�ض وجنوده ب�سكل منهجي بتدمريها. لقد كان من دواعي 

اخلجل لأوروبا اأنه يف نهاية الأمر قام الأمريكى بيل كلينتون باتخاذ قرار الق�سف.4
ا يف احلقيقة باإر�سال الأ�سلحة للجانب التي ت�سانده. وعلى  لقد قامت كل دولة منها �سرًّ
الرغم من كل تلك املناف�سات اجليو�سيا�سية فاإن اأملانيا وفرن�سا واململكة املتحدة مل تقرتب قيد 

اأمنلة يف اجتاه اإعالن احلرب على بع�سها البع�ض.
ويبقى ال�سوؤال امللح هو: ملاذا مل يحدث ذلك؟ مرة اأخرى فالإجابة مركبة ولكن جزًءا 
منها يرتبط بحقيقة اأن دول الحتاد الأوروبي قد قبلت نظاًما قائًما على القواعد يحدد عالقاتهم 
ببع�ض. يتكون هذا النظام من اأدوات قانونية ونظام بيئي �سيا�سي معقد يعك�ض قيم ال�سعوب 
الأوروبية. فعلى الرغم من املناف�سات اجليو�سيا�سية الهائلة وغريها فاإنه توجد قيود كربى حتدد 
�سلوك دول الحتاد الأوروبي. فبينما توجد بع�ض العقوبات القانونية املقررة لنتهاكات بع�ض 
القواعد والأعراف فاإن التم�سك بالقواعد يعك�ض اهتماًما بالقيم اأكرث من اخلوف من العقوبات.
الأوروبي  البيئي  النظام  هذا  مثل  تبني  من  الب�سر  بقية  مينع  جوهري  �سبب  يوجد  ل 
اآ�سيا، ع�ستها  لقد ع�ست معظم حياتي يف  فا�سل.  لعامل  ت�سوًرا  لي�ض ذلك  الدائم.  لل�سالم 
يف واقع الأمر يف منطقة البلقان الآ�سيوية – جنوب �سرق اآ�سيا. بعدما انتهت احلرب الباردة 
توقع معظم اخلرباء اأن منطقة البلقان الأوروبية �ستظل تنعم بال�سالم بينما �سينفجر ال�سراع يف 
البلقان الآ�سيوية. ولكن النقي�ض حدث، فامل�سرية نحو احلداثة يف اآ�سيا قد بداأت يف ح�سد ثمار 
ال�سالم. رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( التي تعترب مثاًل م�سغًرا لالحتاد الأوروبي لعبت 

دوًرا حمورًيا يف توفري ال�سالم مثلما فعل الحتاد الأوروبي لدوله الأع�ساء.
اإن التفاوؤل ب�ساأن امل�ستقبل لي�ض مرادًفا باأي حال من الأحوال لفكرة املدينة الفا�سلة. 
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فنحن اأبعد ما نكون عن حتقيق حلم عامل فا�سل. التحديات اجليو�سيا�سية والقت�سادية الكربى 
م�ستمرة يف تنغي�ض حياة عاملنا، والإن�سانية مل تتقدم مطلًقا اإىل الأمام يف خط م�ستقيم. فمع 
كل خطوتني نخطوهما نحو الأمام قد ناأخذ خطوة اأو خطوتني اإىل الوراء من اآن لآخر. وكما 
على  يركز  �سوف  الكتاب  فهذا  ال�سبب  ولهذا  متعرج.  خط  يف  ي�سري  التاريخ  فاإن  معتاد  هو 
العديد من التحديات اجليو�سيا�سية الكربى التي يتعني علينا التغلب عليها. ال�ستمرار بالدفع 
الذاتي لي�ض خياًرا مطروًحا. علينا اأن نعمل بجد اأكرب من اأجل اجتياز اخلطوط اجليو�سيا�سية 
ال�سعبة وا�ستخدام كل مهاراتنا ال�سيا�سية بل وحيلنا )نعم حيلنا( التي منتلكها للتغلب على 

هذه التحديات.
ينبغي علينا من منظور مثايل اإعادة �سياغة النظام املوؤ�س�سي العاملي للتعامل مع الأو�ساع 
اإىل كل  تفتقر  الإن�سانية  فاإن  اأكرث حدة  وبتعبري  لن يحدث.  ولكن ذلك  الإن�سانية اجلديدة. 
من اخليال وال�سجاعة لكي تقدم حلوًل جريئة وجديدة. ولن ي�ساعد الأمور كثرًيا اأن القادة 
اجلديد  العامل  �سرح  يف  العتيقة  واملفاهيم  القدمية  اللغة  ا�ستخدام  يف  م�ستمرون  ال�سيا�سيني 
ل�سعوبهم. اإن اأحد اأهم الأهداف التي يرمي اإليها هذا الكتاب هو اإ�سعال �سرارة نوع جديد من 

اخلطاب حول الو�سع العاملي، فالتالقي العظيم ل يتطلب اأقل من ذلك.
ومن ح�سن احلظ اأننا لن ن�سطر اإىل النتظار طوياًل حتى ننتهي من اإعادة �سياغة النظام 
العاملي من اأجل اإيجاد حلول للتحديات اجليو�سيا�سية الكربى، فنحن قادرون على البناء فوق 
النماذج املوجودة للتعاون بعد احلرب يف التعامل مع تلك التحديات. كما ميكننا اأي�ًسا العمل 
بريتون  وموؤ�س�سات  املتحدة  الأمم  ي�سمل  )الذي  قواعد 1945  القائم على  النظام  لتقوية  مًعا 
وودز( التي كانت اأكرب هدية اأهداها الغرب وخا�سة اأمريكا اإىل بقية العامل. وعامة فلي�ض هناك 
�سك اأن اأمريكا واأوروبا حافظتا ب�سكل جيد على النظام القائم على قواعد 1945 والتي كان 
لها اأوجه ق�سور ولكنها كانت اإيجابية يف جمملها. ولكن هناك حتولت حتدث الآن على هذه 
اجلبهة: فلقد تغريت مواقف �سعوب اأمريكا واأوروبا، حيث كانوا يف املا�سي ي�ساندون املوؤ�س�سات 
العاملية وعمليات حترير القت�ساد العاملية لأنهم افرت�سوا اأنهم �سيكونون اأكرب امل�ستفيدين منها. 
ولكن الكثريين يخ�سون اأن الفائدة كلها �سوف تعود اإىل ال�سني والهند، ومن ثم فلم يتعني 
عليهم ال�ستمرار يف دورهم يف حماية هذا النظام العاملي الطيب؟ هذا الو�سع ير�سل ر�سالة 
�سديدة اللهجة للقوى اجلديدة النا�سئة: حيث يتعني عليهم اأن ي�ساركوا ويتحملوا م�سئوليات 

عاملية اأعظم. كما ينبغي عليهم التوقف عن الدعاء باأنهم مايزالون »دوًل نامية«.
اإذا وافقت تلك القوى على حتمل م�سئوليات اأكرب فيجب على الغرب الرتحيب بذلك. 
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الأوروبيني  على  حكًرا  تظل  اأن  ينبغي  ل  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  رئا�سة  اإن 
بداأت  الذين  امل�سئولني«  »ال�سركاء  من  اأكرب  عدد  اأي�ًسا  هناك  �سيكون  ولكن  والأمريكيني، 
اآراوؤهم حول النظام العاملي يف التالقي مع الروؤية الغربية للعامل. ولكن هل �ستبداأ اأمريكا يف 
العاملية متعددة الأطراف؟ على  املوؤ�س�سات  تقوية  العامل على  بقية  القوة والعمل مع  اقت�سام 
مدى فرتات طويلة اتخذت اأمريكا مواقف ملتب�سة نحو املوؤ�س�سات العاملية متعددة الأطراف. 
بقيت  وطاملا  لتقويتها.  فعلته  عما  يقل  ل  املوؤ�س�سات  تلك  اإ�سعاف  اأجل  من  به  قامت  فما 
الوليات املتحدة القوة العظمى يف العامل فاإن هذا اللتبا�ض مل يكلفها كثرًيا. ولكن حيث اإن 
اأمريكا تواجه احتمال اأن ت�سبح القت�ساد الثاين يف العامل يف امل�ستقبل القريب فمن احلكمة 
القائم على قواعد 1945 ولي�ض  النظام  واأن تعمل على تقوية  اأن حتول دفة م�سارها  لأمريكا 

على اإ�سعافه.
ولقد عرب بيل كلينتون تعبرًيا جيًدا عن هذه النقطة عندما حتدث يف جامعة ييل يف عام 2003:

اإذا كنت توؤمن باأن احلفاظ على القوة وال�سلطة واحلرية التامة للتحرك وال�سيادة هي اأمور 
هامة مل�ستقبل بالدك فال يوجد اأي تناق�ض يف اأن )ت�ستمر الوليات املتحدة يف الت�سرف 
لقد قطفنا  الآن.  العامل  قوة يف  واأعظم  اأكرب  املتحدة( هي  )الوليات  اأحادي(.  ب�سكل 
الثمار و�سوف ن�ستمتع بها . . . ولكن اإذا كنت توؤمن باأنه ينبغي علينا اأن نوؤ�س�ض لعامل 
عندما  ظلها  نعي�ض يف  اأن  نحب  التي  ال�سلوكية  والعادات  وال�سراكات  القواعد  حتكمه 
لن  عندها  العامل،  العظمى يف  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  كالقوة  موقعنا  نفقد 

تقوم بذلك. كل �سيء يعتمد على قناعاتك.5

لوثائق  طبًقا  ولكن  رئا�سته.  اأثناء  الكالم لأمريكا  مثل هذا  يقول  اأن  كلينتون  اأراد  لقد 
قدمها �سرتوب تالبوت الذي كان وقتها وزيًرا للخارجية فاإن الواقع ال�سيا�سي منع الرئي�ض من 

التعبري عن راأيه ب�سراحة:
»اللحظة  كراوذامر حول  ت�سارل�ض  ت�سورات  مع  متاًما  متناق�سة  كلينتون  اآراء  كانت  لقد 
عقود  عدة  اإىل  متتد  فر�سة  لديها  املتحدة  الوليات  باأن  تق�سي  كانت  والتي  الأحادية« 
توافق  تاأ�سي�ض  ت�سببها �سرورة  اأي عرقلة  اأحادي وبدون  اإرادتها ب�سكل  تفر�ض خاللها 
اأو الو�سول اإىل حلول و�سط قبل اأن ي�سبح العامل متعدد الأقطاب. كلينتون كان يوؤمن 
بعك�ض هذا الراأي متاًما: ففي اأعقاب احلرب الباردة كانت لدينا حلظة متعددة الأطراف، 
فر�سة لت�سكيل العامل من خالل قيادتنا الفعالة للموؤ�س�سات التي كان كلينتون معجًبا 
لنف�سه  كبري  حد  اإىل  الراأي  بهذا  احتفظ  كلينتون  ولكن  يزدريها.  كراوذامر  وكان  بها 
اأثناء تواجده يف من�سبه، ويف العلن وحتى خالل اللقاءات مع امل�سئولني يف اإدارته ومع 
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امل�ساندين له فلقد اأوعزت فطرة كلينتون له اأن الإيحاء باأن ال�سم�ض �سوف تغرب يوًما ما 
على التفوق الأمريكي �سيثري املتاعب. لقد �ساعده تفاوؤل رونالد ريجان حول »ال�سباح 
يف اأمريكا« يف التغلب على جيمي كارتر الذي كان يف عيون الكثريين قد ربط ب�سكل 

غري واٍع بني رئا�سته – واأي�ًسا حزبه لفرتة ممتدة لحقة – وبني الوعكات ال�سحية.6

اإمكانية ظهور جمتمع دويل  اإىل  باأن كلينتون مل ي�ستطع الإ�سارة  تالبوت يف تذكرتنا  وي�ستمر 
يحكم ذاته يف وقت لحق:

خالل معظم فرتة رئا�سته كان كلينتون حري�ًسا على جتنب الت�سريح باقتناعة بنوع من 
الداروينية الأكرث تفاوؤًل – فكرة اأن العوملة �سوف توؤدي اإىل ظهور – اأو تطور– نظام 
دويل يزداد تعاونًا. ففي اأحاديثه العامة املرجتلة وخطاباته املعدة م�سبًقا واأحاديثه ال�سخ�سية 
�سمعته يخترب فكرة اأن انت�سار الدميقراطية واملجتمع املفتوح والقت�ساد احلر ومتكني الفرد 
الرئي�ض  هي موجة امل�ستقبل. وجاء مثال خالل حديث �سحفي م�سرتك يف بكني مع 
اأنه  املهم  »من  يونيو 1998 عندما �سرح كلينتون مرجتاًل:  ال�سيني جياجن زمني يف 27 
ينبغي  املتحدة  والوليات  ال�سني  فاإن  املا�سية  اأفعالنا  حول  خالفاتنا  عن  النظر  بغ�ض 
العامل. لقد جاءت  اأجل �سالح  التاريخ من  اأن ت�سريا قدًما على اجلانب ال�سحيح من 
اأن  اأحالمنا ل ميكن  الإن�سانية ولكن  الإمكانات  اإىل ع�سر جديد من  التاريخ  بنا قوى 
اأمم يتحمل مواطنوها امل�سئولية وي�ستمتعون باحلرية.« لقد توقف  اإل من خالل  تتحقق 
قبل ي�ساند �سراحة فكرة اأن وجود جمتمع عاملي يحكم ذاته هو نتيجة مطلوبة ولي�ض فقط 

نهاية حتمية احلدوث.7

حدثت  قد  كانت  اإذا  – هذا  الأحادية  فاللحظة  خمتلف،  عامل  يف  الآن  نعي�ض  نحن 
ا يف العرتاف  بالفعل– قد مرت. وحتى اأكرث العقول الأحادية يف وا�سنطن قد بداأت تدريجيًّ
باأن القوانني العاملية قد تفيد بالفعل امل�سالح الأمريكية وتزيدها قوة. ومرة اأخرى وكما هو معتاد 
كان التحدي اجليو�سيا�سي املبا�سر هو الذي اأطلق مثل هذا الفكر اجلديد. عندما حتدث روبرت 
جيت�ض الذي �سغل وقتها من�سب وزير الدفاع يف حوار �ساجنريال عام 2011 حث ال�سني على 
مطلًبا  وكان ذلك  اجلنوبي.  ال�سني  بحر  �سلوكها يف  البحار يف  قانون  اتفاقية  باتفاقية  اللتزام 
منطقًيا، ولكن كان من الطبيعي اأن ي�سعر جيت�ض بالرتباك الوا�سح عندما �ساأله اأحدهم: »متى 

�ستقوم الوليات املتحدة بالت�سديق على اتفاقية قانون البحار؟«.
يلقي  األ  ينبغي  زجاج  من  بيًتا  ي�سكن  من  باأن  املاأثور  القول  يف  عظيمة  حكمة  هناك 
بالأحجار. ولكي تنجح اأمريكا يف اإقناع ال�سني باللتزام بالقواعد واملعاهدات العاملية فيتعني 
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عليها اأن تكون قدوة يحتذى بها. وهذا بال�سبط ما حدث. يف مايو 2012 بذلت اإدارة اأوباما 
جمهوًدا حقيقًيا لإقناع جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي بالت�سديق على اتفاقية قانون البحار. وقادت 
الوليات  لزعامة  »حمورية  املعاهدة  اأن  بقولها  املجهود  هذا  كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزيرة 
املتحدة واأمنها.« واأ�سافت: »اإن م�سالح الوليات املتحدة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باملحيطات، فال 
اأكرث من الوليات املتحدة.«8 واأنهت حديثها  اتفاقية قانون البحار  توجد دولة �ست�ستفيد من 
اإىل هذه املعاهدة، فزعامتنا  بالوليات املتحدة يف الن�سمام  تاأخر الوقت كثرًيا  بالقول: »لقد 
لن�سمام  ب�سرعة  توافق  اأن  اللجنة  اأنا�سد  فاإنني  ولهذا  خطر.  يف  البحرية  الق�سايا  يف  العاملية 
جمل�ض  اأنا�سد  كما   ،1994 اتفاقية  على  والت�سديق  البحار  قانون  لتفاقية  املتحدة  الوليات 
ال�سيوخ لتوفري امل�سورة واملوافقة قبل نهاية هذا العام«9. حتى الأ�سوات اجلمهورية الهامة مثل 
جورج دبليو بو�ض وجورج بي �سولت�ض الذي �سغل من�سب وزير اخلارجية يف اإدارة رونالد ريجان 

قد وافقت على ت�سديق الوليات املتحدة على املعاهدة والتي مل ت�سدق عليها حتى الآن.10
ملاذا غريت الطبقة احلاكمة يف وا�سنطن راأيها؟ هذا اأمر ب�سيط. اأن جمموعة القواعد التي 
دولة  اأي  عرقلة حركة  على  قادرة  الآن  �ستكون  من حركتها  �سوف حتدد  اأنها  اأمريكا  اعتقدت 
ت�سبح اأكرث قوة من اأمريكا. وقد يحدث ذلك يف وقت اأقرب مما يتوقعه معظم الأمريكيني. يف 
احلقيقة قد ل يعرف اأي اأمريكي تقريًبا اأنه طبًقا لبيانات �سندوق النقد الدويل ومن منظور تعادل 
القوة ال�سرائية فاإن القت�ساد الأمريكي مر�سح لأن يحتل املركز الثاين يف العامل يف وقت قريب 

قد ل يتخطى 11،2016 من لديه اجلراأة اإذن لإعالم ال�سعب اأن اأمًرا مثل ذلك قد حدث؟
تنتهي  عندما  ينتهي  لن  اأنه  كما  الثاين،  املركز  اأمريكا  احتلت  اإذا  ينتهي  لن  العامل  اإن 
ال�سيطرة الغربية على النظام العاملي نهاية طبيعية. اإنني اأوؤكد على ذلك لأن كتًبا جديدة قد 
ظهرت يف العامل الغربي ت�سع ت�ساوؤًما حول الو�سع العاملي العام. ولقد عرب جيديون راخمان 
الدال عامل �سفري بال  العنوان  اأطلق عليه  الغربي يف كتابه الذي  العقل  باقت�ساب عن روح 
رابح اأو خا�سر. وكما يقول يف التمهيد: »روؤيتي مل�ستقبل ال�سيا�سة الدولية هي بال �سك روؤية 
مت�سائمة«.12 وعلى نف�ض املنوال فاإن كتاب اإيان برمير كل اأمة تعمل لذاتها يجادل باأن العامل 
يندفع بقوة نحو الفو�سى. ت�سارل�ض كاب�سان له روؤية مماثلة بكاتبه الذي يحمل عنوانًا مالئًما لي�ض 

عاملًا ميتلكه طرف واحد. حتى جملة الإيكونوم�ست وافقت على الراأي القائل:
باأن الت�ساوؤم الغربي املتزايد يعيد ت�سكيل احلياة ال�سيا�سية. بعد عامني من تد�سني رئا�سة 
كاآبة ل تختلف  ت�سوده  وا�سنطن  العام يف  املزاج  فاإن  اأنتجته  الذي  التفاوؤل  اأوباما بكل 
حلم  وتهاوى  »وعكة«.   من  تعاين  اأمريكا  باأن  كارتر  جيمي  جادل  عندما  مثيلتها  عن 
�سبيه  ب�سكل  النهو�ض  على  تو�سك  البالد  باأن  رئا�سته  فرتة  منت�سف  يف  الدميقراطيني 
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بنه�سة ال�ستينيات. ولكن اجلمهوريني لي�سوا مفعمني بالتفاوؤل هم اأي�ًسا: فاأفكارهم متيل 
نحو الغ�سب واحلنق ولي�ض نحو تفاوؤل ريجان. ويف الوقت ذاته �سهدت اأوروبا احتجاجات 
واإذا  وروما.  وباري�ض  ومدريد  ولندن  ودبلن  اأثينا  �سوارع  بالعنف يف  بع�سها  ات�سم  هائلة 
كانت الدول على اأطراف الحتاد الأوروبي تعاين من الإحباط ال�سديد فلي�ض ذلك من 

امل�ستغرب اإطالًقا، ولكن الت�ساوؤم موجود يف قلب من هم اأكرث جناًحا اأي�ًسا.13

من   %87 فاإن  بيو  اأبحاث  ملركز  »طبًقا  اأنه  الإيكونوم�ست  اأ�سافت  النقي�ض  على  ولكن 
الجتاه  يف  ت�سري  بالدهم  باأن  يعتقدون  الهنود  من  و%45  الربازيليني  من  و%50  ال�سينيني 
الفرن�سيني. ويف  الأمريكيني و26% من  الربيطانيني و30% من  مقابل 31% من  ال�سحيح يف 
الوقت ذاته ت�ستثمر ال�سركات يف »الأ�سواق النا�سئة« وتتجاهل العامل املتقدم. ومن املحتمل 
اأن ن�سيحة »اذهب اإىل ال�سرق اأيها ال�ساب« �سوف ت�سبح ال�سيحة ال�سائدة يف القرن الواحد 

والع�سرين«.14
ومن �سخريات القدر اأن كتابًا ينطوي على روؤية متفائلة مثل كتابي هذا قد يتم ن�سره يف 
منت�سف عا�سفة اقت�سادية هائلة يف الغرب يف عام 2013. يف يوليو 2012 حذر وزير املالية 
ال�سابق روبرت روبن اأن اأمريكا تتجه مبا�سرة نحو »منحدر مايل« مع تقل�ض حمتمل قد ي�سل 
اإىل 600 مليار دولر يف العام – اأي حوايل 4 باملائة من اإجمايل الناجت املحلي – هذا اإذا مل 
يتخذ الكوجنر�ض التدابري الالزمة لإيقاف تخفي�سات امليزانية التلقائية بحلول 2 يناير 2013. 
ا يف الوليات املتحدة. وحذر روبن اأن »عدم ال�ستقرار« الذي  كل ذلك قد يطلق ركوًدا ثنائيًّ
يحيط بكل هذا »قد يبداأ يف التاأثري على قرارات القت�ساد احلقيقي«.15 ويف الوقت ذاته انفجر 
الثقة  تقوي�ض  مزيد من  اإىل  يوؤدي  قد  مما  الدين  �سقف  رفع  الكوجنر�ض حول  اآخر يف  خالف 
ال�سديدة حول  الريبة  تاأتي متالزمة مع  التي  اأمريكا  الت�سككات يف  الأ�سواق. مثل هذه  يف 

م�ستقبل اليورو قد تثري عا�سفة اقت�سادية هوجاء يف 2013.
لقد ع�ست خالل عا�سفة اقت�سادية هائلة يف الأزمة املالية الآ�سيوية يف 1998-1997 
عندما انهارت اأ�سعار جميع ال�سلع يف جنوب �سرق اآ�سيا وبدا كما لو كان العامل قد و�سل اإىل 
نهايته. ولكن كما نعلم الآن فاإن العامل مل ينته. كما اأن العامل لن ي�سل اإىل منتهاه بالن�سبة 
للغرب اإذا ا�سطر اأن يجاهد بقوة للخروج من هذه العا�سفة القت�سادية ال�سديدة. ففي نهاية 

الأمر فاإن القوة واملرونة الداخلية للمجتمعات الأوروبية �ستقودها اإىل النجاح ب�سكل اأو باآخر.
ولهذا ل ينبغي للغرب ال�ست�سالم للت�ساوؤم فالغرب لن يفقد قوته ولكنه �سي�سطر اإىل 
امل�ساركة يف القوة. 88% من �سكان العامل الذين يعي�سون خارج الغرب يودون التعاون مع ن�سبة 
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12% الذين يعي�سون فيه. اإن الطبقة املتو�سطة الهائلة والنا�سئة يف جميع اأرجاء العامل قد بداأت 
يف قبول الكثري من قيم الطبقات املتو�سطة الغربية وطموحاتها. وبنظرة اإىل الوراء ل ينبغي اأن 
يده�سنا ذلك. املاليني من اأف�سل عقول اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية در�ست اإما يف جامعات 
غربية اأو يف جامعات على الطراز الغربي يف بالدهم وهو اأمر على درجة م�ساوية من الأهمية. 

ونتيجة لذلك فاإن روؤيتهم حول ما ي�سكل »جمتمعات طيبة« قد تغريت اأي�ًسا.
خريجي  من  العقول  من  جمموعة  اأعظم  العامل  اأنتج  ال�سابقة  القليلة  العقود  خالل 
اجلامعات يف تاريخ الإن�سانية، فلم يحدث من قبل اأن قدمنا الرعاية للمواهب باملقدار الذي 
يحدث الآن. اإن الفي�سان الهائل من املواهب اجلديدة هو اأهم القوى الدافعة املنتجة للتالقي 
العظيم. اإن مئات الآلف من الآ�سيويني على �سبيل املثال الذين تلقوا تعليمهم يف اجلامعات 
الأمريكية والذين عادوا اإىل بالدهم حتدوهم الرغبة يف اإعادة اإنتاج »احللم الأمريكي« مبجتمع 
الزعماء  املا�سية عندما كان  القرون  بال�ستقرار والرفاهية. يف  تنعم  التي  املتو�سطة  الطبقة  من 
يلتقون مًعا م�سطرين اإىل التغلب على اختالفاتهم الثقافية. بع�ض تلك الختالفات مازالت 
موجودة، ولكن من املفيد كثرًيا عندما يلتقي زعماء الدول املختلفة اأن يكونوا قد تلقوا تدريبهم 
يف هارفارد اأو ييل اأو كولومبيا اأو �ستانفورد. ومن املده�ض اأن ذلك يحدث كثريُا الآن. نحن 
ن�ستطيع بل يجب علينا اأن جنني ثمار هذا التالقي اجلديد حلل بع�ض امل�ساكل امللحة اجلديدة 

لعاملنا. اإن باإمكاننا حتقيق ذلك.
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الإن�ســانية  هي  وحـــدة  واحــــدة.  تلك  كانت  دوًما   الطمـوحـات  النبيــلة  
التي اعتنقها اأهم مفكري العامل بدًءا من األربت اأين�ستاين حتى ماهامتا غاندي. ومن اأقوال 

اأين�ستاين ال�سهرية:

تقريًبا  ورغباتنا  اأفعالنا  معظم  اأن  فوًرا  نالحظ  فاإننا  ن�ستعر�ض حياتنا وجمهوداتنا  عندما 
اأننا  حيث  الجتماعية،  احليوانات  طبيعة  ت�سبه  فطبيعتنا  اآخرين.  اأنا�ض  بوجود  مرتبطة 
ونعي�ض  الآخرون  ي�سنعها  التي  املالب�ض  ونرتدي  الآخرون  ينتجه  الذي  الطعام  ناأكل 
يف منازل ي�سيدها الآخرون. اإن اجلزء الأعظم من معارفنا ومعتقداتنا و�سلت اإلينا عرب 
اآخرين من خالل و�سيلة اللغة التي طورها اآخرون. فبدون اللغة لأ�سبحت قدراتنا العقلية 
فقرية فقًرا �سديًدا مقارنة بقدرات احليوانات العليا، ولهذا يتعني علينا اأن نقر باأننا ننعم 
اإن�ساين. لو عا�ض الفرد وحيًدا  مبميزات ل يعرفها البهائم بف�سل حياتنا داخل جمتمع 
من حلظة ميالده ف�سوف  يظل بدائًيا واأ�سبه باحليوانات يف تفكريه وم�ساعره بدرجة ل 

ميكننا تخيلها.1

اأننا جزء ننتمي اإىل كل اأكرب. وردد غاندي  اأين�ستاين باأ�سلوبه املتميز املعهود  لقد ذّكرنا 
امل�ساعر ذاتها عندما قال اإن »الإن�سانية جمعاء هي اأ�سرة موحدة ل تقبل التق�سيم.« ومع ذلك 
فحتى عندما ن�سغي اإىل منا�سداتهم ومطالباتهم لنا باأن مننح كل اإن�سان قيمة اأخالقية مت�ساوية 
بغ�ض النظر عن العرق اأو الدين اأو اللغة اأو الثقافة فاإن القليلني منا فقط يعتقدون اأن باإمكاننا 



التالقي العظيم14

مريدال  جونار  ال�سهري  ال�سويدي  القت�سادي  �سرح  ولقد  ككل.  الإن�ساين  بالو�سع  الرتقاء 
ب�سكل جيد الت�ساوؤم ال�سائد حول اإمكانية حت�سني ظروف الب�سر ب�سكل جذري: »يف ال�سنوات 
املا�سية حدثت تغريات كربى مفاجئة يف القت�ساد العاملي اأثرت ب�سكل اأ�سا�سي على الو�سع 
القت�سادي جلميع الدول املتخلفة، واإن كانت يف م�سارات وبدرجات خمتلفة، ومن ثم اأثرت 
على الأو�ساع اخلا�سة بق�سية امل�ساواة باأكملها التي اأناق�سها يف هذه املحا�سرة، فبالن�سبة للجزء 
الأكرب من ال�سعوب يف الدول املتخلفة اأدت هذه التحولت اإىل تدهور اإمكانات التنمية لهم 

ويف العديد من البلدان تهدد الآن بقاء اأعداد غفرية من الطبقات الفقرية«.2
ن�ستطيع اليوم ا�ستبدال روح الت�ساوؤم بروح ع�سر جديدة ملوؤها التفاوؤل. فعلى الرغم من 
الفتقار اإىل اإ�سرتاتيجية كربى اأو خطة �ساملة للعمل فاإن الإن�سانية قد جنحت يف اإنتاج ح�سارة 
عاملية جديدة. الغر�ض من هذا الف�سل هو التوثيق التف�سيلي لكيفية حت�سن الأو�ساع الإن�سانية 
حت�سًنا مذًهال بالن�سبة لالأغلبية العظمى من �سكان الأر�ض. ول�سوف يو�سح هذا الف�سل كيف 
اإن قتلنا لبع�سنا البع�ض ينخف�ض وفهمنا لبع�سنا  اأكرث »حت�سًرا«.  اإىل مكان  اأن العامل يتحول 
البع�ض يزداد مثلما يزداد التعاون بيننا. هناك الكثري من مظاهر اخلري يف عاملنا التي متر بدون 
الإن�ساين  الو�سع  فاإن  قائم  احتمال  وهو  احلالية  التوجهات  ا�ستمرت  واإذا  اأحد.  ير�سدها  اأن 

�سي�سبح الأف�سل منذ بدء التاريخ الإن�ساين.

حروب و�سحايا معارك اأقل

نحن ن�سهد الآن انخفا�ًسا غري م�سبوق يف التاريخ الإن�ساين خلطر اندلع حرب بني قوتني 
عظميني، كما اأ�سبح لدينا اأي�ًسا وفرة من البيانات التي توؤكد اأن عدد الأفراد الذين يقتلون 
الت�سجيل. »لقد انخف�ض  اأدنى معدلته منذ بدء عمليات  اإىل  املعارك قد و�سل  يف �ساحات 
التي  القرون  مرة عرب  – بن�سبة 1.000  ال�سكان  – لكل 100.000 من  املعارك  قتلى  عدد 
�سهدت منو احل�سارات وتطورها، فقبل وجود دول منظمة كانت املعارك تقتل يف املعدل اأكرث 
من 500 لكل 100.000 �سخ�ض. يف القرن التا�سع ع�سر يف فرن�سا و�سلت الن�سبة اإىل 70. 
يف القرن الع�سرين ومع حدوث حربني عامليتني وعدة جمازر جماعية و�سلت الن�سبة اإىل 60. 
الآن انخف�ست معدلت القتل يف املعارك اإىل ثالثة اأع�سار ال�سخ�ض لكل 100.000 ن�سمة«.3 
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ويطرح »تقرير 2010 لالأمن الإن�ساين« فكرة اأن التوجهات طويلة الأمد تقلل من خماطر كل 
من احلروب الدولية والأهلية. ويعلق اآندرو ماك مدير م�سروع تقرير الأمن الإن�ساين وامل�ست�سار 

ال�سابق لل�سكرتري العام لالأمم املتحدة كويف عنان بقوله:
يقل  ما ل  تقتل  التي  الوطاأة  �سديدة  اأن احلروب  هو  للطماأنينة  اإثارة  اأكرث الكت�سافات 
ا قد انخف�ست مبقدار 78% منذ 1988 . . . يف اخلم�سينيات  عن 1.000 �سخ�ض �سنويًّ
حول  ال�ستعمار(  �سد  احلروب  ذلك  يف  )مبا  دولية  �سراعات  �ستة  املتو�سط  يف  اندلع 
احلروب  واحد.  �سراع  من  اأقل  املتو�سط  اأ�سبح  اجلديدة  الألفية  ويف  عام.  كل  العامل 
التي وقعت حديًثا متيزت اأي�ًسا باأنها اأقل تدمرًيا للحياة من تلك التي اندلعت اإبان فرتة 
احلرب الباردة، كما اأن القوى العظمى مل حتارب بع�سها البع�ض لفرتة تزيد على �ستة 
عقود – وتعترب هذه اأطول فرتة �سالم بني القوى العظمى على مدى قرون . . . كانت 
فرن�سا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا/الحتاد ال�سوفيتي والهند 
)بهذا الرتتيب( الدول الأكرث مياًل نحو احلروب يف الفرتة بني 1946 و2008 من حيث 
اإنها كانت الدول الأكرث تورًطا يف ال�سراعات امل�سلحة . . . كان زوال ال�ستعمار وانتهاء 
احلرب الباردة والرتفاع املذهل يف عدد الدول الدميقراطية وحتول مواقف النخب جتاه 
احلروب من بني التغريات ال�سيا�سية املحورية التي قللت من فر�ض حدوث حروب دولية 
منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية . . . منذ الثالثينيات تغريت مواقف العامة والنخب 
الآن.  يت�سور  اأمًرا ل  ال�ستعمارية  احلروب  اأ�سبحت  ولقد  وا�سًحا،  تغرًيا  احلروب  نحو 
الآن  مرغوبًا،  يكن  اإن مل  مقبوًل  اأمًرا  تعترب  ال�سابقة  الع�سور  احلروب يف  كانت  وبينما 
تعترب احلروب مرفو�سة اإل يف حالة الدفاع عن النف�ض اأو اإذا كانت بتفوي�ض من جمل�ض 

الأمن التابع لالأمم املتحدة . . .

وعلى درجة م�ساوية من الأهمية طبًقا لراأي ماك حدثت زيادة هائلة طويلة الأمد يف م�ستويات 
العتماد املتبادل بني الدول يف جمال القت�ساد العاملي. ويقول: »لقد رفع العتماد املتبادل 
من تكاليف احلروب كما قلل من فوائدها . . . الزيادة ال�سديدة يف معدلت التجارة الدولية 
وال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة قد رفعت من تكاليف الغزو الع�سكري وقل�ست من فوائده. 
ك�سفت درا�سة اأجريت حديًثا اأن اأي ارتفاع يف ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة ي�سل اإىل %10 
يف املتو�سط يقل�ض من خماطر ال�سراعات بن�سبة 3 باملائة. يف ظل نظام التجارة العاملية احلرة 
احلايل ي�سبح �سراء ال�سلع واملواد اخلام عن طريق التجارة اأرخ�ض دوًما من احل�سول عليها عن 

طريق غزو دولة من اأجل نهب ثرواتها«.4
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كما يو�سح ماك اأن:
لي�ض  وذلك  �سعب،  اأمر  هو  الدقة  من  درجة  باأي  لل�سالم  املحددة  العوامل  اكت�ساف 
لعدم وجود عدد كاف من التف�سريات املقنعة ولكن لوجود عدد فائ�ض عن احلد منها، 
مما يعقد مهمة التحليل، ولكن النظر اإىل جمموعة امل�سببات يو�سح اأنه اأذا ا�ستمرت نف�ض 
الظروف فاإن انخفا�ض عدد احلروب قد ي�ستمر طوياًل. وعلى نف�ض الدرجة من الأهمية 
فاإن الأمم املتحدة بعد اأن حتررت من اأربعة عقود من الركود ال�سيا�سي اإبان احلرب الباردة 
قادت بنف�سها املبادرات الدولية املتزايدة التي ت�سعى لإيقاف احلروب ومنع ال�سراعات 
اأخرى  دولية  وكالت  املتحدة  الأمم  اإىل  وان�سمت  اأخرى.  مرة  الندلع  من  املتوقفة 
من  يح�سى  ل  عدد  كان  كما  باحلروب.  املتاأثرة  الدول  وحكومات  مانحة  وحكومات 
اإلها  املنظمات الأهلية الدولية واملحلية م�سارًكا ب�سكل فعال. واأقوى خال�سة تو�سلت 
ارتفعت معدلت  اأنه كلما  الأهلية هي  الدرا�سات الإح�سائية حول م�سببات احلروب 
اأن  �سدفة  ولي�ست  تلكراحلروب.  اندلع  خماطر  انخف�ست  كلما  القت�سادية  التنمية 

احلروب الأهلية ترتكز يف اأفقر الدول يف العامل.5

للحروب  للنظر  الالفت  النخفا�ض  هذا  بتوثيق  قام  الذي  الوحيد  الباحث  لي�ض  ماك 
العاملية لل�سراعات امل�سلحة«  الناجمة عنها. درا�سة اأخرى حتت عنوان »التوجهات  والوفيات 
التي قام بها هالفارد بوهاوج و�سكوت جيت�ض وهافارد هيجر وهافارد �سرتاند من مركز درا�سة 
احلروب الأهلية وال�سالم مبعهد اأبحاث ال�سالم باأو�سلو اأكد اأي�ًسا اأن »عدد ال�سراعات احلالية 
قد انخف�ض بعد نهاية احلرب الباردة بقليل كما خفت حدة ال�سراعات امل�سلحة ب�سكل عام 
الثانية بدون  العاملية  اأطول فرتة منذ احلرب  الآن يف  نعي�ض  الثانية. نحن  العاملية  منذ احلرب 

حروب بني الدول )احلروب التي تندلع بني دولتني اأو اأكرث(«.6
اإح�سائية من كتاب املالئكة الأف�سل لطبيعتنا للكاتب �ستيفن بينكر توؤكد كيف تغري 
العامل بهذا ال�سكل املثري يف جمال ن�سوب احلروب بني الدول: يف الفرتة بني 1950 و2010 
ا هبوًطا �سديًدا من حوايل 500.000 اإىل 30.000  هبطت الوفيات الناجتة عن احلروب �سنويًّ

�سخ�ض يف العام طبًقا لأحد التقديرات )اأنظر ال�سكل 1-1(.
حالة  يف  حتى  ولكن  الإرهابية.  الهجمات  من  قلق  يف  يعي�سون  الغرب  يف  الكثريون 
حدوث هجمات اإرهابية فاإن ح�ساب الحتمالت يو�سح لنا الكثري. طبًقا لرونالد بيلي املرا�سل 
العلمي ملجلة العقل فخالل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية )2005-2010( كان هناك احتمال 
اأكرب اأن ميوت الأمريكي نتيجة للربق )1 من 5.500.000( اأو يف حادثة على الطريق )1 من 
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19.000( من اأن يلقى حتفه نتيجة لهجوم اإرهابي )1 من 20 مليون(7 واعتاد الرئي�ض جورج 
دبليو بو�ض اأن يقول مراًرا وتكراًرا »نحن نعي�ض يف عامل خطر.«8 ولكنه كان على خطاأ كبري.

ا اإىل  يقدم بينكر جمموعة كبرية من البيانات والأ�سباب ليوؤكد اأن العامل قد و�سل فعليًّ
منحنى جديد يف جمال احلروب وال�سراعات. فكما يقول، منذ 1945 �سهدنا ظاهرة جديدة 
ي�سفها باأنها »ال�سالم الطويل« )مفهوم متت �سياغته يف 1989 من قبل موؤرخ احلرب الباردة 
الرائع جون لوي�ض جادي�ض الذي األف كتابًا بنف�ض العنوان(.9 ي�سف بينكر كيف اأنه منذ نهاية 
احلرب الباردة بدا اأن »�سالًما جديًدا« قد ا�ستقر له املقام. وكما �ساأ�سرح بالتف�سيل لحًقا يف 
هذا الف�سل، حتى املناطق التي كانت تعترب خطرة يف العامل مثل جنوب �سرق اآ�سيا )منطقة 
البلقان الآ�سيوية(10 متر مبرحلة »�سالم جديد« تتميز بالعمق وال�ستمرار مًعا. احلقيقة التي ل 
ميكننا اإنكارها اأنه عرب معظم التاريخ الإن�ساين تعامل الب�سر مع بع�سهم البع�ض بق�سوة وب�ساعة، 
وكانت ال�سراعات متكررة، ومع كل �سراع كان املزيد من الب�سر يفقد حياته. اإن النخفا�ض يف 
القتل غري املربر وبزوغ فجر جديد من ال�سالم يعني بو�سوح اأن العامل يتحول الآن اإىل مكان 
اأكرث حت�سًرا. ومع كل عقد مير ينخف�ض توترنا اأننا �سوف نفقد حياتنا على اأيدي ب�سر مثلنا. ومما 
ل �سك فيه اأنه ل يوجد معيار اأو�سح للتعامل مع اأخوتنا الب�سر ب�سكل اأكرث »حت�سًرا« من ذلك.

ال�سكل 1-1  تراجع احلروب: اأعداد قتلى احلروب يف جميع اأرجاء العامل لكل 100.000 ن�سمة. 
اأبحاث  لل�سراعات ومعهد  اأوب�سال  بيانات  برنامج  الإن�ساين،  الأمن  تقرير  م�سروع  امل�سدر: معدل من 

http://flatrock.org.nz/static/frontpage/06_the_waning_of_war.jpg .ال�سالم باأو�سلو

The Waning of War
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انخفا�ض م�ستمر يف الفقر املدقع واآثاره
ا هو التال�سي التدريجي للفقر املدقع. يف بداية  التوجه الإيجابي الثاين الذي ن�سهده عامليًّ
الألفية اجلديدة حددت الأمم املتحدة العديد من اأهداف تنمية الألفية اجلديدة بغر�ض حتقيقها 
بحلول عام 2015. ولكن هذه الأهداف لن تتحقق جميعها با�ستثناء هدف وحيد هام �سيتم 
اإجنازه قبل موعده: تقليل الفقر العاملي اإىل الن�سف. يعود ف�سل هذا الإجناز يف اأغلبه اإىل النمو 
القت�سادي ال�سريع الذي �سهدته ال�سني والهند يف العقود املا�سية. اأفريقيا اأي�ًسا ت�ساهم ب�سكل 
كبري يف تقليل الفقر. »تقرير اأهداف التنمية لالألفية لعام 2011« املن�سور من قبل الأمم املتحدة 
يقرر اأن الفقر م�ستمر يف الهبوط يف العديد من البلدان واملناطق: »فعلى الرغم من نك�سات 
كبرية حدثت عقب فرتة الركود القت�سادي يف 2008-2009 الذي تفاقم ب�سبب اأزمة الغذاء 
والطاقة فاإن العامل ما يزال يف طريقه املر�سوم للو�سول اإىل هدفه يف خف�ض الفقر. من املتوقع 
الآن اأن معدلت الفقر العاملية �سوف تنخف�ض بحلول عام 2015 اإىل اأقل من 15 باملائة مما يعد 
اأقل بكثري من حد 23 باملائة املتوقع.«11 جمل�ض املعلومات القومي الأمريكي لديه تفاوؤل اأكرب 

ويتوقع اأن الفقر العاملي �سيزول تقريًبا بحلول عام 2030. 12
التنمية يف  ومعهد  املتحدة  الأمم  اأ�سدرته  تقريًرا  مقتب�سة  التامي  مقالة يف جملة  لحظت 

اخلارج اأن
يف 2010 كان حوايل 1.4 مليار ن�سمة يعي�سون يف فقر �سديد، وقد يبدو ذلك مفزًعا 
حتى تتذكر اأنه قبل اإطالق م�سروع تنمية الألفية كان الرقم 1.8 مليار ن�سمة. معدل 
الوقت  اأنه حتقق يف  ندرك  عندما  اأكرث  يبهرنا  �سوف  اإىل %22  ي�سل  الذي  التح�سن 
الذي يتزايد فيه �سكان العامل. حوايل 45% من الدول املوقعة كانت ت�سري على اخلط 
بحلول 2015،  الن�سف  اإىل  الأطفال  معدلت جوع  تقليل  لتحقيق هدف  املر�سوم 
وجنح 75% منها يف تخفي�ض معدل الفقر بالن�سبة للعمر احلرج لالأطفال دون اخلام�سة. 
ن�سبة مذهلة ت�سل اإىل 95% من جميع الدول ح�سنوا من معدلت الوفيات بالن�سبة 
لالأطفال دون اخلام�سة، مما خف�ض الرقم العاملي من 101 حالة وفاة لكل 1.000 مولود 

حي اإىل 69 .13

واإ�سافة اإىل تقليل معدلت الفقر فلقد حققت العديد من البلدان النامية خطوات كبرية 
يف التعليم. منطقة جنوب ال�سحراء الكربى يف اأفريقيا ارتفع فيها التعليم بن�سبة 18 باملائة يف 
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الفرتة من 1999 و2009 مما يعد اأف�سل �سجل لتح�سن الأداء يف العامل باأ�سره. يف بنني وبوتان 
وبوركينا فا�سو واإثيوبيا وغينيا ومايل وموزامبيق والنيجر ارتفعت املعدلت ال�سافية لاللتحاق 

بالتعليم بن�سبة 25 نقاط مئوية يف نف�ض الفرتة.
التدخالت الهادفة حققت جناحات اأي�ًسا. اليوم 12.000 طفل اأقل ميوتون كل يوم من 
1990. يف الفرتة من 2000 اإىل 2008 تغطية التطعيم املح�سن للجرعة الأوىل والثانية اأدت 
انخفا�ض  ربع  ميثل  مما  باملائة،   78 بن�سبة  احل�سبة  مر�ض  عن  الناجتة  الوفيات  يف  انخفا�ض  اإىل 
هذا  يف  وا�سح  ب�سكل  يتح�سن  الإن�ساين  الو�سع  اإن  اخلام�سة.14  دون  الأطفال  بني  الوفيات 

املجال اأي�ًسا.
اأن ي�سبح مكانًا  اإىل  العامل يف طريقه  فاإن  النامي  العامل  التطورات املثرية يف  نظًرا لهذه 
اأكرث م�ساواة. مركز التنمية العاملية وهو موؤ�س�سة فكرية مقرها وا�سنطن العا�سمة اأ�سدر تقريًرا 
ا حرره ت�سارل�ض كيني ي�سف »التالقي العظيم يف جودة احلياة« بني الدول الرثية والفقرية  هامًّ
يقول فيه: »اخلرب اجليد التايل فيما يخ�ض التنمية اأن اأي مقيا�ض تقريًبا جلودة احلياة فيما عدا 
ا �سريًعا و�ساماًل. منذ 1960 انخف�ض متو�سط وفيات الأطفال الر�سع  الدخل يظهر حت�سًنا عامليًّ
مبا  يزيد عن الن�سف على �سبيل املثال. ت�سعة ماليني طفل ولدوا يف 2005 عا�سوا ليحتفلوا 
بعيد ميالدهم الأول يف 2006 كانوا �سيفقدون حياتهم اإذا ا�ستمرت معدلت الوفيات كما 

هي منذ 1960. والأغلبية العظمى من هوؤلء الأطفال يعي�سون يف الدول النامية.«
يقدم تقرير مركز التنمية العاملية مقارنة مثرية تعزز بقوة فكرة التالقي العظيم. الكثريون 
يف الغرب مازالوا يعتقدون اأن اأفريقيا مل حترز تقدما يذكر يف القرن الع�سرين بل ومن الأرجح 
�سوف  الر�سع  وفيات  معدلت  اأن  الكثريون  يتوقع  امل�ستقبل. مل  بال يف  ذا  تقدًما  األ حتقق 
تنخف�ض اأو اأن متو�سط احلياة �سريتفع اأو اأن اجلوع �سيتال�سى اأو اأن الأمية �ستقل. ومع ذلك 
فاأفريقيا حترز تقدًما على جميع نلك اجلبهات. ول�سوف ي�سدمون عندما يعلمون اإذن اإنه حتى 
اأفقر املناطق يف العامل حتقق اإجنازات اأ�سرع مما حدث يف التاريخ الإن�ساين باأكمله. على �سبيل 
املثال يف الفرتة بني 1275 و1775 ا�ستمر عدد �سكان بريطانيا ومعدلت الأجور فيها بدون 
تغيري. وعلى العك�ض ففي فرتة اأق�سر بكثري من 1913 اإىل 2000 ارتفع دخل الفرد يف غانا 
مبقدار 63 باملائة.15 نحن نرى بكل و�سوح هنا اأن اأفقر املناطق يف العامل تتقدم مبعدلت اأ�سرع 

عما حدث يف اأي فرتة �سابقة يف التاريخ الإن�ساين.
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اإن �سجل التقدم احلديث لغانا اأكرث اإثارة لالإعجاب، ويعلق القت�سادي جيفري �ساك�ض 
التنمية  اأهداف  كل  يكن  مل  واإن  معظم  لتحقيق  املر�سوم  طريقها  يف  ت�سري  غانا  »اإن  بقوله: 
لالألفية ... وتعترب اأقوى الدول اإجناًزا يف اأفريقيا يف اأهداف التنمية لالألفية حيث اإنها ا�ستثمرت 
على فرتات طويلة يف ال�سحة والتعليم وق�سايا النوع وامل�ساواة، فاأحرزت تقدًما كبرًيا.«16 وطبًقا 
لتقرير ن�سر يف مقالة ظهرت يف يناير 2012 يف الكري�ستيان �ساين�ض مونيتور فاإن »غانا كانت اأحد 
اأ�سرع القت�ساديات منًوا يف العامل يف 2011 مبعدل منو �سنوي 14 باملائة وحققت و�سًعا متو�سًطا 
و�سرح  الت�سخم  معدلت  انخف�ست  املا�سي  العام  الدويل. وخالل  للبنك  طبًقا  الدخل  يف 
جمل�ض غانا لال�ستثمار والرتويج اأن اإجمايل ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة و�سلت اإىل 4.13 
مليار دولر للثالثة اأرباع الأوىل من عام 2011 مما يعترب زيادة هائلة عن معدلت ال�ستثمار يف 

نف�ض الفرتة يف عام 2010 التي و�سلت اإىل 216.71 مليون دولر.«17
ويعرب ت�سارل�ض كيني ببالغة عن ذلك فيقول:

الدول يف جميع مناطق العامل �سواًء من اأفقرها اأو اأغناها، و�سواًء كانت تتمتع باقت�ساد 
مدى  على  والتعليم  ال�سحة  معدلت  متو�سط  يف  حت�سًنا  �سهدت  قد  ن�سط،  اأم  راكد 
اأدائها القت�سادي �سارت م�سواًرا  الن�سف قرن املا�سي. معظم الدول بغ�ض النظر عن 
�سريع  تقدم  كما حدث  وال�سيا�سية.  املدنية  واحلقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  نحو  كبرًيا 
م�سببات  هناك  ولكن  املوؤخرة.  يف  �سبق  فيما  كانت  بالد  يف  وخا�سة  احلياة  جودة  يف 
للقلق، فال�سورة فيما يخ�ض العنف يف العامل هي �سورة خمتلطة، كما اأن جودة التعليم 
والتقدم  النامية،  الدول  من  العديد  يف  النخفا�ض  �سديدة  تظل  اخل�سو�ض  وجه  على 
الذي اأحرز حديًثا يف جمال ال�سحة بداأ يف التباطوؤ وخا�سة ب�سبب اأزمة مر�ض الإيدز. 
ومع ذلك فاإن ال�سورة الكلية من اخلم�سني عاًما املا�سية هي �سورة لكوكب يزداد عدد 

ال�سكان فيه الذين يتمتعون بحياة اأف�سل.18

�سمة واحدة من �سمات عاملنا املعا�سر ولكن ل يعرفها الكثريون هي اأن الدول الفقرية 
النامية - وي�سمل ذلك الدول الفقرية النامية التي مرت خالل �سراعات داخلية مفجعة - 
اأدائها على بع�ض الدول املتقدمة من حيث تقدمي اخلدمات العامة.  قد بداأت يف التفوق يف 
منذ �سنوات عديدة قامت احلكومة الربيطانية بخ�سخ�سة هيئات املياه فيها لتح�سني خدماتها. 
وحت�سنت اخلدمات بالفعل. ومع ذلك فاإن هيئة املياه يف دولة خرجت لتوها من جتربة مريرة من 

الإبادة اجلماعية تفوقت يف اأدائها على هيئات املياه الربيطانية. هذه الدولة هي كمبوديا.
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لقد حدث ذلك كله بف�سل رجل ا�ستثنائي هو ايك �سون �سان. اأثناء احلكم الوح�سي 
لبول بوت من 1975 حتى 1979 فقد اإيك اأ�سرته باأكملها وبالكاد جنح يف ال�ستمرار على قيد 
احلياة. يف 1979 عندما مت طرد اخلمري احلمر، عمل اإيك يف م�سلخ للحيوانات تابع للبلدية، ويف 
عام 1993 هيمن على هيئة اإمداد املياه يف بنوم بن وحولها ب�سكل مثري لالإعجاب فقادها لكي 
توؤدي اأف�سل من مثيالتها يف بريطانيا. ونتيجة لذلك ح�سل على جائزة رامون ماج�ساي�ساي 

يف 2006. الن�ض امل�ساحب لهذه اجلائزة ي�سف الإجنازات الهائلة لإيك �سون و�سًفا جيًدا:

العاملة املت�سخمة لديه ليح�سل على الأف�سل والأكرث موهبة  القوة  اإيك بتم�سيط  قام 
وجعلهم ينطلقون يف العمل، فاأخذوا يكت�سفون وي�سلحون الثغرات الكثرية يف النظام، 
وقاموا برتكيب اآلف من عدادات املياه واأغلقوا املئات من الو�سالت غري القانونية. وقام 
برتكيب برنامج لل�سداد الإلكرتوين بتمويل من فرن�سا، واأقنع مقر�سني دوليني اآخرين 
اأن هيئته متثل خماطرة جيدة. يف 1997 اأ�سبحت هيئة اإمداد املياه يف بنوم بن م�سروًعا 
ا باإدارة م�ستقلة. وبقرو�ض كربى من البنك الدويل وبنك التنمية الآ�سيوي وحكومة  عامًّ

اليابان بداأ املدير العام ايك �سون �سان يف عملية تطوير �ساملة.
املائية  املخرجات  يف  وتو�سع  اجلديدة  الأنابيب  من  كيلومرًتا   1.500 بتمديد  اإيك  قام 
بقطع  ال�سداد  عن  املمتنعني  النفوذ  ذوي  الأ�سخا�ض  واجه  باملائة.   600 مبقدار  للهيئة 
املياه عنهم بعدما ف�سلت حماولت اإقناعهم فحقق معدًل للتح�سيل و�سل اإىل 99 باملائة 
بحلول 2003. كما رفع الأ�سعار مما اأدى اإىل عوائد قوية و�سمعة طيبة حيث �سدد ديون 
الهيئة قبل موعدها. مع �سيا�سات ت�سعري تف�سل امل�ستخدمني ال�سغار اإىل جانب ر�سوم 
التو�سيل املدعومة وخطط �سداد الرتكيب ا�ستطاع اأن يجعل املياه الرخي�سة متوفرة لأفقر 
اإىل قوة مهنية وبنى قدراتها  اإيك بتحويل القوة العاملة بالهيئة  الأحياء يف املدينة. قام 
الفنية وغر�ض يف العاملني بها اأخالقيات العمل من الن�سباط والكفاءة وروح الفريق.19

لقد ع�ست يف بنوم بن ملدة عام كامل يف 1975 ومل يكن ذلك قبل �سيطرة اخلمري احلمر 
بكثري. كانت املدينة تق�سف كل يوم تقريًبا عند تواجدي هناك حيث كانت حتت احل�سار يف 
وقتها. لقد خربت ب�سكل مبا�سر احلرب الأهلية املريرة التي عانت منها بنوم بن من 1970 
اأن  اأخرًيا يف 1990 توقعت  انتهت احلرب  وحتى 1975 قبل �سيطرة اخلمري احلمر، وعندما 
تخرج كمبوديا منها كاأمة حمطمة واأن تتهاوى دولتها. يف هذه الرتبة القلقة ا�ستطاع اإيك �سون 
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�سان اأن يوفر خدمة عامة ل تقل عن الأف�سل يف العامل. روايات مثل هذه الرواية تو�سح بجالء 
التالقي العظيم الذي ي�ستمتع به العامل الآن.

�سعوب العامل اأ�سبحت اأكرث تعلًما
من  يقرب  ما  نحو  يتجه  فالعامل  تعلًما،  اأكرث  عامل  اإىل  توؤدي  الإيجابية  التوجهات  هذه 
التحاق كامل لالأطفال يف التعليم الأ�سا�سي يف كل مكان تقريًبا. وطبًقا لو�سف جول كوهني 

ودافيد بلوم وهيلني اآن كاري ومارتن مالني:
لإجمايل  طبًقا  مذهل  ب�سكل  باملدار�ض  الر�سمي  التعليم  انت�سر  املا�سي  القرن  طوال 
بغ�ض  البتدائي  التعليم  الكلي يف  اللتحاق  – معدل  البتدائية  باملدار�ض  امللتحقني 
النظر عن العمر- ن�سبة اإىل جمموع الأ�سخا�ض يف الفئة العمرية التي تنتمي ر�سمًيا اإىل 
التعليم البتدائي. يف 1900 كانت معدلت اللتحاق الكلية باملدار�ض البتدائية اأقل 
من 40 باملائة يف جميع املناطق با�ستثناء . . . ال�سمال الغربي من اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 
واملناطق الناطقة بالإجنليزية يف املحيط الهادي . . . خالل ال�سنوات القليلة املا�سية و�سل 
]الرقم املماثل[ اإىل 86 باملائة . . . خالل القرن الع�سرين ت�ساعفت القدرة على القراءة 

والكتابة ثالثة مرات يف الدول النامية فارتفعت من 25 باملائة اإىل 75 باملائة.20
اأكرث وعًيا. ونقتب�ض مرة اأخرى من تقرير  اأي�ًسا مواطنني  انت�سار التعليم البتدائي خلق 

مركز التنمية العاملية:
لقد اأ�سبح الأفراد حول العامل اأي�ًسا »م�ستهلكني اأكرث وعًيا« من املا�سي. فهم ل يطالبون 
فقط ب�سابون لغ�سيل اأيديهم ولكنهم يريدون مدار�ض لتعليم بناتهم، كما يريدون حكومة 
حترتم حقوقهم. الطلب املتزايد على التعليم بوجه خا�ض هو جزء هام من ق�سة �سعود 
معدلت اللتحاق بالتعليم البتدائي. يف 1950 كان اأقل من ن�سف الأطفال يف عمر 
التعليم البتدائي ملتحقني باملدر�سة، ولكن يف نهاية القرن كاد الرقم اأن يقرتب من 9 
لكل 10. تقدير قيمة التعليم والإ�سابة بالدفترييا وال�سعال الديكي والتيتانو�ض __ تلك 

كانت القوى خلف التح�سن العاملي يف جودة احلياة.21
وف�ساًل عن ذلك فاإن التقرير يو�سح: »اإن ن�سبة اأطفال العامل الذين ح�سلوا على التطعيم 
�سد الدفترييا وال�سعال الديكي والتيتانو�ض – حقنة DPT – ارتفعت من اخُلم�ض اإىل اأربعة 
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اأخما�ض يف الفرتة بني 1970 و2006. كما اأ�سبحت بع�ض الأفكار التي تنقذ احلياة - مثل 
غ�سل اليدين وعدم التربز يف احلقل الذي تاأكل منه – اأكرث قبوًل وانت�ساًرا.22

التعليم ي�ساعد على الرتقاء بالو�سع الإن�ساين. يقول �ستيفن بينكر اأنه اإىل جانب التح�سن 
الذي  »موؤثر فلني«  احلالة  تلك  بينكر على  اأي�ًسا، ويطلق  اأكرث ذكاًء  اأ�سبحنا  فلقد  التعليم  يف 
يعني »النتيجة الهامة التي تو�سل اإليها الفيل�سوف جيم�ض فلني باأنه منذ بدء اإجراء اختبارات 
الذكاء لأول مرة فاإن النتائج التي يحققها الأ�سخا�ض الذين يخ�سعون لهذا الختبار اآخذة 
يف الرتفاع. معدل متو�سط الذكاء هو بالتحديد 100 ولكن لتحقيق هذه املعدل فاإن النتائج 
الأولية لالختبار يجب اأن تكون معيارية. اإذا كان من املمكن ملراهق عادي يف هذا الع�سر اأن 
يعود اإىل زمن �سابق واأن يخ�سع لختبار مت اإجراوؤه يف 1910 فاإنه )اأو اإنها( �سوف يحقق معدل 

ذكاء ي�ساوي 130، وهو اإجناز يتفوق على 98 باملائة ممن خ�سعوا لالختبار وقتها.«23

عدد اأكرب ين�سم اإىل الطبقة املتو�سطة
الذين  الأ�سخا�ض  عدد  بزيادة  بدوره  يرتبط  والرخاء  والتعليم  الذكاء  معدلت  ارتفاع 
بالوليات  بروكنجز  معهد  يف  الكبري  الباحث  خارا�ض  هومي  املتو�سطة.  الطبقة  اإىل  ين�سمون 
الطبقة  اأع�ساء  حدد  قد  النامية  الدول  يف  املتو�سطة  الطبقة  ازدهار  جمال  يف  واخلبري  املتحدة 
ا من حيث تعادل  املتو�سطة العاملية كما يلي: »الأ�سر التي ي�سل اإنفاقها بني 10 و100 دولر يوميًّ
القوة ال�سرائية، وي�ستثنى من ذلك الأ�سخا�ض الذين يعتربون فقراء يف اأفقر الدول املتقدمة اأو 
اإن اأعظم تقدم يف التاريخ قد حدث يف ال�سنوات الثالثني  اأغنى الدول املتقدمة.«  اأغنياء يف 
املا�سية والذي يتزامن مع قرار ال�سني والهند بالنفتاح واإ�سالح القت�ساد لديهما يف 1979 
و1991 على التوايل. ونتيجة لنفتاح الدولتني الأكرب من حيث عدد ال�سكان فاإن م�ستويات 
احلياة لعدد مذهل من الأ�سخا�ض وخا�سة يف اآ�سيا قد ارتفعت. ي�سف خارا�ض هذه التغريات 
اآ�سيا. ولكن بحلول  اأقل من ربع الطبقة املتو�سطة يف العامل اليوم تعي�ض يف  جيًدا بقوله: »اإن 
2020 قد تت�ساعف هذه الن�سبة، فاأكرث من ن�سف الطبقة املتو�سطة يف العامل قد تتواجد يف اآ�سيا 
اأكرث من 40% من ا�ستهالك الطبقة املتو�سطة يف  اأن ميثلوا  كما ميكن للم�ستهلكني الآ�سيويني 
العامل. ال�سبب يف هذا اأن جمموعات �سخمة من الأ�سر الآ�سيوية تتمتع الآن بدخول ت�سعها يف 
مكانة تقل بقليل عن عتبة الطبقة املتو�سطة العاملية ولهذا فمن املرجح اأن اأعداًدا كبرية ومتزايدة 

من الآ�سيويني �ستن�سم اإىل الطبقة املتو�سطة خالل ال�سنوات الع�سر القادمة.«24
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يربز ال�سكالن 1-2 و1-3 ب�سكل مثري اإىل اأي مدى �سوف ت�سبح اآ�سيا قريًبا موطن اأكرب طبقة 
متو�سطة يف العامل. يف 2009 كانت الطبقة املتو�سطة يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا هي الأكرب 
بكثري على الأر�ض. ولكن يف فرتة ل تتجاوز عقد واحد �سوف حتتل اآ�سيا ب�سهولة هذه املكانة.25

لهومي خارا�ض  امل�سدر: طبًقا  العاملية 2009.  املتو�سطة  الطبقة  الإقليمي من  الن�سيب  ال�سكل 2-1   
.)2010 ،OECD الطبقة املتو�سطة النا�سئة يف الدول النامية« ورقة عمل رقم 285 )باري�ض: مركز التنمية«
http://www.oecd.org/dataoecd/1244457738/52/.pdf.

ال�سكل 1-3  الن�سيب الإقليمي من الطبقة املتو�سطة العاملية 2020. امل�سدر: طبًقا لهومي خارا�ض »الطبقة 
 .)2010 ،OECD املتو�سطة النا�سئة يف الدول الناميــــة« ورقة عمل رقم 285 )باريــ�ض: مركز التنميــة
http://www.oecd.org/dataoecd/1244457738/52/.pdf.
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ال�سكل 1-4 يجب اأن يزيل اأية �سكوك لدينا اأن العقود اخلم�سة الأوىل من القرن الواحد 
والع�سرين �سوف ت�سهد حتوًل عظيًما.26

ينبغي علينا يف هذه اللحظة اأن ندرك اأن جميع التوجهات التي ذكرناها حتى الآن – 
تال�سي احلروب وارتفاع معدلت التعليم وازدهار الطبقة املتو�سطة وتطلعاتها – متيل اإىل تعزيز 
بع�سها البع�ض. وكما تعلمنا من دول الحتاد الأوروبي فاإن هناك ارتباًطا وثيًقا بني منو جمتمعات 
الطبقة املتو�سطة وانخفا�ض حدة ال�سراعات. الطبيعة الإن�سانية مل تتغري. والأوروبيون مازالوا 
و�سيظلون اأوروبيني �سواًء يف حالة احلرب اأو ال�سالم. الذي تغري هو النظام الجتماعي، فنتيجة 
للحداثة ي�ستطيع الب�سر الرتقاء مب�ستويات معي�ستهم ومعي�سة اأطفالهم بدون احلاجة اإىل احلرب. 
ويف واقع الأمر فاحلروب ترتك املجتمعات يف حالة اأ�سواأ ولي�ست اأف�سل مما هي عليه، وقد يكون 
ذلك هو الإ�سهام الأعظم الذي قدمه جورج دبليو بو�ض حيث اأ�سهم يف خلق نظام اأكرث حت�سًرا، 
فعندما ف�سلت قوة ع�سكرية �سخمة مثل الوليات املتحدة يف تدمري دولة �سغرية مثل العراق 
ب�سهولة وعندما ا�سطرت اإىل �سداد ثمن مادي واإن�ساين باهظ يف حماولة دحرها ثم اإر�سائها 
العراق كلفت  اأن حرب  فاإن ذلك يقدم دلياًل حًيا ودائًما على عدم جدوى احلرب. ويقدر 
التقدير طبًقا  ترليون دولر )هذا  اإىل 3  قيمته من 1  ما ترتاوح  الأمريكيني  ال�سرائب  دافعي 
لالقت�سادي احلائز على نوبل جوزيف �ستيجليتز(.27 ولقد تاأثرت م�ستويات معي�سة الأمريكيني 
ب�سبب حربي العراق واأفغان�ستان. لقد اأ�سبحت احلروب يف الواقع اأمًرا عفا عليه الزمن. ولقد 

ال�سكل 1-4  اأمناط ال�ستهالك للطبقة املتو�سطة العاملية، 2000-2050. امل�سدر: طبًقا لهومي خارا�ض 
،)2010 ،OECD الطبقة املتو�سطة النا�سئة يف الدول النامية« ورقة عمل رقم 285 )باري�ض: مركز التنمية«
 http://www.oecd.org/dataoecd/1244457738/52/.pdf.
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م�سببات  حول  تن�سر  �سفحة  األف  »لكل  بقوله:  مرة  بليني  جيفري  الأ�سرتايل  املوؤرخ  علق 
احلروب توجد اأقل من �سفحة واحدة عن م�سببات ال�سالم.«28

بليني حمق متاًما. نحن مل ن�ستوعب احلقيقة اجلديدة اأن الو�سع الإن�ساين يتمتع ب�سالم 
غري م�سبوق يف التاريخ. كما اأننا مل ندرك ملاذا حدث ذلك. اإنني اقرتح بب�ساطة اأن العامل قد 
اأ�سبح اأكرث �سالًما ورخاًء لأن جمموعة من املعايري املتوافق عليها قد اجتاحت العامل ولقيت 
قبوًل من النخب التي تقرر ال�سيا�سات يف جميع اأرجاء العامل. �سانعو القرار ال�سيا�سي يف كل 

مكان طوروا نف�ض املجموعة من الروؤى حول كيفية الرتقاء مبجتمعاتهم وتنميتها.

عدد اأكرب يتمتع بتعليم جامعي
وعلى الرغم من التفاق الوا�سع واملتنامي يف العامل حول �سبل حت�سني اأحوال املجتمعات 
ولكن لن يكون من ال�سهولة اأن نكت�سف بدقة ما تعنيه هذه املعايري. ومع ذلك توجد اإ�سارات 
جامعات  اأهم  حول  بال�ستق�ساء  فلنبداأ  العاملي.  التفاق  هذا  م�سادر  جند  حيث  اإىل  تقودنا 
اأن  من  الرغم  فعلى  ميلون.  كارنيجي  اأو  �ستانفورد  اأو  ييل،  اأو  هارفارد  مثل  ال�سمالية  اأمريكا 
هذه اجلامعات الراقية قد مثلت يف يوم من الأيام »اأبراًجا عاجية« نائية توفر لطالبها واأ�ساتذتها 
حياة منغلقة تت�سم بال�سكون والعزلة عن بقية العامل اإل فاإنها اأ�سبحت الآن اأماكن ت�ستقبل 
مئات الآلف من الطالب الأجانب وخا�سة من اآ�سيا. وكانت النتيجة اأن املعايري املنبثقة عن 
جامعات اأمريكا ال�سمالية قد انت�سرت كفريو�ض �سحي عرب العامل. اإن الأرقام مده�سة: وثق 
ا يف جامعات  اأجنبيًّ طالًبا  در�ض 723.277  اأنه يف 2011  نيويورك  للتعليم يف  الدويل  املعهد 
اأمريكا ال�سمالية.29 ي�سمل هذا الرقم 157.558 طالًبا من ال�سني و103.895 طالًبا من الهند 
و73.351 من كوريا اجلنوبية.30 يو�سح ال�سكل 1-5 جيًدا العدد املتزايد لالأجانب الدار�سني 

يف اجلامعات الأمريكية.
وبينما در�ض عدد اأكرب من الطالب الدوليني يف الوليات املتحدة يف 2011 فاإن ما يقل 
عن 2% من طالب الكليات واجلامعات الأمريكية در�سوا يف اخلارج يف نف�ض الفرتة طبًقا لتقرير 
املعهد الدويل للتعليم. قد يف�سر ذلك ال�سبب الذي دفع هيالري كلينتون اأن حتث الطالب 
الأمريكيني يف ا�ست�سدار جوازات �سفر »لي�ض فقط للتفكري ب�سكل عاملي ولكن للذهاب اإىل 
ا اأي�ًسا.«31 لقد تعلم العامل الكثري من اأمريكا، ولكن هل اأمريكا م�ستعدة  هناك والدرا�سة عامليًّ

للتعلم من العامل؟
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اجلامعات  من  )ولالإن�ساف  الأمريكية  اجلامعات  من  الأجانب  اخلريجني  من  املاليني 
الأوروبية والكندية والأ�سرتالية والنيوزيلندية( قد عادوا اإىل بالدهم ل�ستن�ساخ جتربة اجلامعة 
الغربية. ونتيجة لذلك فاإن عاملنا الآن يتمتع باأكرب ن�سبة من ال�سكان املتعلمني تعليًما جامعًيا 
ن�سبة  تزد  مل   1990 يف  قريب  وقت  ففي  اإدها�ًسا،  الأكرث  املثال  ال�سني  وتعترب  التاريخ.  يف 
ثانوية عن 3  اأي مدر�سة  املتخرجني من  العايل  للتعليم  اآخر  معهد  اأي  اأو  باجلامعة  امللتحقني 
باملائة. ولكن بحلول 2010 اأي اأقل من ع�سرين عاًما بعدها ا�ستطاعت ال�سني اأن ترفع عدد كل 
من املجموعات ال�سابقة التي تلتحق بالتعليم العايل اإىل 29 باملائة. ولقد ذكرت الإيكونوم�ست 
اأن عدد الطالب امل�سجلني للح�سول على �سهادات جامعية يف ال�سني ارتفع من 1 مليون يف 
1997 اإىل 5 ماليني يف 2011. كما زاد اإىل اأكرث من ال�سعف عدد موؤ�س�سات التعليم العايل 
من 2001 اإىل 2011، من 1.022 اإىل 2.263. 32 وبحلول 2020 تنبئ املوؤ�سرات اأن ال�سني 
�ستمثل 29 باملائة من عدد اخلريجني يف العامل يف الفرتة العمرية من خم�سة وع�سرين اإىل اأربعة 

وثالثني.33

بحث اأجراه معهد �سرق اآ�سيا جلامعة �سنغافورة الوطنية يوفر املزيد من البيانات حول هذا 
التحول املده�ض، يقول:

ياأتي  دول  ثالث  اأعلى   :2011-200 املتحدة،  الوليات  يف  الأجانب  الطالب     5-1 ال�سكل 
http://www.iie.org/Research-  .2011 للتعليم،  الدويل  للمعهد  طبًقا  امل�سدر:  الطالب.  منها 
and-Publications/~/media/Files/Corporate/Open-Doors/Open-Doors-2011-

.Briefing-Presentation.ashx

157.558

103.895

73.351
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يتمكن  ب�سرعة منذ 1999. يف 1995 مل  ازداد  قد  بال�سني  العليا  املعاهد  الت�سجيل يف 
�سوى 5% من الفئة العمرية 18-22 من الو�سول اإىل التعليم العايل مما و�سع ال�سني يف 
نف�ض املرتبة التي احتلتها بنجالدي�ض وبوت�سوانا والكامريون. يف 2007 ارتفع املعدل اإىل 
23%، وكان معدل الرتفاع غري م�سبوق، فالت�سجيل ال�سنوي لطالب املرحلة بعد الثانوية 
مل ي�سل اإىل مليون واحد حتى 1997، وبعد عقد واحد من الزمان تخطى 5.5 مليون. 
كانت هناك زيادة ت�سل حلوايل ن�سف مليون كل عام من 1999 اإىل 2006. وبف�سل هذا 
التو�سع غري امل�سبوق اأ�سبحت ال�سني الآن يف مرحلة احل�سود يف التعليم اجلامعي. ي�سل 
عدد الطالب يف ال�سني الآن اإىل اأكرث من 20 مليونًا وبهذا تخطت الوليات املتحدة يف 

وجود اأكرب قطاع للتعليم العايل يف العامل منذ 2005. 34
وعلى نف�ض املنوال، وطبًقا لتقرير العلوم والهند�سة ال�سادر من موؤ�س�سة العلوم القومية 
فاإن الهند وال�سني كانتا دولتي املن�ساأ ملا يقرب من ثلثي اخلريجني الأجانب يف جمالت العلوم 
والهند�سة يف الوليات املتحدة يف نوفمرب 2010. يف 2008 مت منح حوايل 5 ماليني درجة 
جامعية على م�ستوى البكالوريو�ض يف العلوم والهند�سة يف جميع اأرجاء العامل. ح�سل الطالب 
يف ال�سني على 23 باملائة ويف الحتاد الأوروبي على حوايل 19 باملائة ويف الوليات املتحدة 
على حوايل 10 باملائة من تلك الدرجات. يف الوليات املتحدة 4 باملائة من جميع درجات 
البكالوريو�ض املمنوحة عام 2008 كانت يف الهند�سة يف مقابل حوايل 19 باملائة يف اآ�سيا ككل 
و31 باملائة يف ال�سني على وجه اخل�سو�ض. يف 2008 تخطت ال�سني الوليات املتحدة لت�سبح 
الطبيعية  العلوم  جمالت  يف  املمنوحة  الدكتوراه  درجات  عدد  يف  العامل  يف  الرائدة  الدولة 
للطالب  املمنوحة  الدكتوراه  درجات  من  عدد  اأكرب  على  ال�سني  والهند�سة. ح�سل طالب 
الأجانب يف الوليات املتحدة يف العلوم والهند�سة خالل الفرتة 2009-1989 )57.000( 
من  باملائة  ع�سرة   .)17.000( وتايوان   )21.800( اجلنوبية  وكوريا   )24.800( الهند  تتبعها 
الأجانب احلا�سلني على درجات الدكتوراه من الوليات املتحدة يف العلوم والهند�سة خالل 
ذلك  لكل  ونتيجة  ال�سينيني.  من  منهم  باملائة  و25  الهنود  من  كانوا   2009-1989 الفرتة 
والدوريات  الكتب  داخل  العلمية  القتبا�سات  يف  املتحدة  الوليات  على  ال�سني  �ستتفوق 

العلمية كما هو مبني يف ال�سكل 6-1.
منحت ال�سني اأكرث من 500.000 درجة دكتوراه يف 2009 ارتفاًعا من 1.900 يف 1993. 
الدولة 500.000 مهند�ض يف 2010 مبا يف ذلك 10.000 درجة دكتوراه. مل  كما خرجت 
تخرج الوليات املتحدة �سوى 8.000 درجة دكتوراه يف الهند�سة يف 2010 ويقدر اأن ثلثي 
هوؤلء لي�سوا مواطنني اأمريكيني. منذ 2008 عدد الذين ح�سلوا على درجات الدكتوراه يف 
الهند�سة والعلوم من ال�سني اأكرب بكثري من قرنائهم يف الوليات املتحدة. يف 2001، 5 باملائة 
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يف  البكالوريو�ض  درجة  على  حا�سلني  كانوا  والع�سرين  الرابعة  �سن  يف  الأمريكيني  من  فقط 
الهند�سة مقارنة بـ 39 باملائة يف ال�سني و19 باملائة اأو اأكرث يف كوريا اجلنوبية وتايوان واليابان. 
ويقدر ر. اإي. �سمويل العامل بجامعة راي�ض واحلائز على جائزة نوبل اأنه يف 2010 كان 90 باملائة 
من جميع احلاملني لدرجات الدكتوراة يف العلوم الطبيعية والهند�سة يف العامل من الآ�سيويني 
من  الدكتوراه  على  احلا�سلني  الآ�سيويني  واملهند�سني  العلماء  هوؤلء  ومعظم  باآ�سيا.  املقيمني 

خريجي ال�سني.35
وعلى الرغم من اأن هوؤلء ال�سينيني والهنود يتخرجون يف جامعاتهم ولي�ض يف جامعات 
�سابًقا.  اإليها  امل�سار  والعقلية  الثقافية  املواقف  لنف�ض  حاملني  يخرجون  فاإنهم  ال�سمالية  اأمريكا 
فلتنظر على �سبيل املثال اإىل الإ�سهامات املده�سة خلريجي املعهد الهندي للتكنولوجيا الذي 

http:// ال�سكل 1-6 النمو املتوقع يف القتبا�سات العلمية يف الكتب والدوريات العلمية. امل�سدر: طبًقا لـ
www.bbc.co.uk/news/science-environment-12885271 وبيانات من اجلمعية امللكية الربيطانية
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�ساعد الكثريون من خريجيه يف اإ�سعال ثورات ال�سيليكون فايل ثم اأ�سبحوا فيما بعد روؤ�ساء 
�سركات اأمريكية كربى اأو عمداء اأهم كليات اإدارة الأعمال الأمريكية. يف ال�ستة عقود املا�سية 
تخرج من نظام املعهد الهندي للتكنولوجيا اأكرث من 170.000 خريج. ويقدر عامة اأن الثلث 
اأو اأكرث من هوؤلء اخلريجني وجدوا فر�ًسا يف دول اأخرى حيث يعرتف بوجه عام بقدراتهم 

كقادة يف جمالت اأعمالهم.36
وت�سم  اأعمال،  رجال  اأ�سبحوا  للتكنولوجيا  الهندي  املعهد  خريجي  من  الكثريون 
اأ�سماوؤهم ن. ر. نارايانا مريذي )املوؤ�س�ض امل�سارك ورئي�ض الإدارة ال�سابق لإنفو�سي�ض( وراجندرا 
ل�سان  امل�سارك  )املوؤ�س�ض  وفينود خو�سال  لنييت(  الإدارة  ورئي�ض  امل�سارك  )املوؤ�س�ض  باوار  �ض. 
باتيل  �ض.  و�سوها�ض  جيمنج(  لبارتي  امل�سارك  )املوؤ�س�ض  ديك�سيت  واأنوراج  ميكرو�سي�ستمز( 
اآخرون منا�سب هامة يف  الفخري ل�سريا�ض لوجيك(. كما حقق خريجون  )املوؤ�س�ض والرئي�ض 
ال�سركات مثل راجات جوبتا )الرئي�ض الإداري ال�سابق ملاكنزي( واآرون �سارين )الرئي�ض ال�سابق 
لفودافون( وفيجاي ك. ثاداين )املوؤ�س�ض امل�سارك ورئي�ض الإدارة لنييت( وفيكتور مينزي�ض )نائب 

رئي�ض جمل�ض الإدارة ل�سيتيجروب( وكانوال ركي )رئي�ض اإدارة التكنولوجيا لنوفل(.
خو�سال الذي تخرج من املعهد الهندي للتكنولوجيا يف دلهي �ساعد يف حتويل م�سروع يف 
علم الكمبيوتر اإىل �سان ميكرو�سي�ستمز التي تعترب ظاهرة قيمتها عدة مليارات من الدولرات، 
ويعمل الآن يف جمال راأ�ض مال ال�ستثماري. وتركز موؤ�س�سته خو�سال فن�سرز على ا�ستثمارات 
راأ�ض املال ويف العديد من قطاعات التكنولوجيا. يقول: »معظم الأ�سخا�ض الذين ينجحون 
ينفقون 100 مليون دولر ل�سراء يخت. واأنا اأعرف الكثريين من النا�ض الذين قاموا بذلك. 
ولكن اليخت الذي اأملكه يتكون من 100 �سركة �سغرية نا�سئة قيمتها 1 مليون دولر . . . بدا 
يل اأن م�ساندة 100 �ساب واعد يف جمال الأعمال اأمر األطف بكثري من �سراء يخت والف�سحة 

فيه مرة واحدة يف الأ�سبوع . . . هذه ال�سركات النا�سئة هي اليخت اخلا�ض بي.«37
وهذه هي الطريقة التي ت�سف بها الإيكونوم�ست اأهدافه:

اأن  والهند  ال�سني  يف  الب�سر  مليارات  ت�ستطيع  حتى   %1.000 تغيري  اإىل  نحتاج  »نحن 
مثل  اخل�سراء  التكنولوجيا  نتنا�سى  دعنا  بالطاقة.«  مفعم  غربي  حياة  بنمط  ت�ستمتع 
ال�سيارات الكهربية وتوربينات الرياح واخلاليا ال�سم�سية وال�سبكات الذكية. فكل هذه 
الأ�سياء ل تفي مبا يطلق عليه ال�سيد خو�سال »�سعر �سينديا« وهو ال�سعر الذي ي�ستطيع 
حتى  لعبة  يظل  �سيء  »كل  ويقول:  دعم.  بدون  �سراءها  والهند  ال�سني  يف  النا�ض  به 
اأخرى لإنقاذ الأر�ض، فهو ي�ستثمر  ال�سيد خو�سال خطة  النقطة.« لدى  اإىل هذه  ي�سل 
اأفكار  – وهي  ال�سوداء«  »البجعات  اأموال عمالئه يف  مليار دولر من   1 يزيد على  ما 
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ميكن لها حتقيق قفزات مفاجئة يف التكنولوجيا وتعد بفوائد بيئية هائلة واإمكانية ارتقاء 
�سريع وعوائد �سريعة. وال�سر؟ يتوقع ال�سيد خو�سال اأن ت�سعة من ع�سرة ا�ستثماراته �سوف 
بن�سبة  تف�سل  اأن  يحتمل  التي  بالتكنولوجيا  �سوى  اأهتم  »اأنا ل  ويقول:  بالف�سل.  تبوء 
90% ولكنها اإذا جنحت فاإنها �سوف تغري من البنية الأ�سا�سية للمجتمع ب�سكل جذري.« 
مثالية:  بيئية  تطلعات  ذات  رغبات  قائمة  كانت  لو  كما  تبدو  فن�سرز  خو�سال  حمفظة 
اأ�سمنت بكربون  ال�سولر من امليكروبات،  للبيئة، ا�ستخراج  نووية غري ملوثة  مفاعالت 
بطن  داخل  مايزال  وهو  الفحم  من  امليثان  ل�ستخراج  نظام  باحل�سة،  بطاريات  �سالب، 
الأر�ض. ويقول: »حدوث اأي من تلك الأ�سياء هو اأمر غري حمتمل ولكنك اإذا �سوبت 
جيًدا نحو الهدف فهناك احتمال كبري اأن �سيًئا غري حمتمل �سوف يحقق النجاح. منذ 
ع�سر �سنوات مل يكن يف قدرة اأي حملل اأن يتنباأ باأن عدد م�ستخدمي الهاتف املحمول 
يف الهند �سي�سل اإىل 650 مليون ولكن عدًدا من لديهم حمامات ومراحي�ض ل يزيد 
على 300 مليون. حتى منذ خم�ض �سنوات مل يتنباأ اأحد ب�سعة انت�سار التويرت اإىل هذا 

احلد، فكل هذه الأمور تعترب بجعات �سوداء تنتظر.«38 

اإنفو�سي�ض تكنولوجيز يف 1981 با�ستثمار اأويل قيمته 250 دولر  اأ�س�ض مريذي �سركة 
كان  العاملي  للت�سليم  منوذًجا  ونفذ  و�سمم  مريذي  اأخرج  اإنفو�سي�ض  يف  زوجته.  من  اقرت�سه 
الهند.  من  امل�سدرة  املعلومات  تكنولوجيا  مبهًرا يف خدمات  جناًحا  منها  التي حقق  الركيزة 
يف 2011 اأي بعد ثالثني عاما اأ�سبحت اإنفو�سي�ض واحدة من اأكرب ال�سركات ال�سانعة للرثوة 
يف الهند، وتقدر قيمتها مبا يزيد على 7.5 مليار دولر. هذا النمو يرتجم اإىل عوائد ت�سل اإىل 
78 باملائة �سنوًيا على مدى ثالثني عاًما، وبهذا تتخطى بارك�سري هاثاواي التابعة لوارين بافيت 
والتي حققت عوائد ن�سبتها 22 باملائة �سنوًيا على مدى 36 عاًما، و�سندوق ماجيالن التابع 
لبيرت لين�ض الذي حقق عوائد ن�سبتها 29 باملائة �سنوًيا على مدى 13 عاًما، و�سندوق كوانتم 
التابع جورج �سورو�ض الذي بلغت ن�سبة عوائده اإىل 30 باملائة �سنوًيا على مدى 32 عاًما. لقد 
تقاعد مريذي الآن ولكنه يتمنى اأن يعيد ما اأجنزته اإنفو�سي�ض للطبقة املتو�سطة الهندية ويطبقها 
على فقراء الهند من خالل �سندوق كاتاماران وهو �سندوق ا�ستثماري اأن�ساأه يف 2009 بعد 
اأن باع ن�سيبه ون�سيب زوجته �سودها يف اإنفو�سي�ض. وحيث اأنه على قناعة اأن ال�سبيل الوحيد 
للتعامل مع حتديات الفقر هو عن طريق خلق الوظائف وتوليد الرثوة من خالل امل�سروعات 
ال�سندوق  قام  ولقد  متنوعة.  ال�سغار يف جمالت  الأعمال  ي�سجع رجال  فاإنه �سوف  اخلا�سة 
للتعلم  مانيبال  �ض.ك.�ض،  ميكروفاينان�ض  يف  اأكربها  كان  ا�ستثمارات  ثمانية  بعمل  بالفعل 
واأن  مالية  اأن يحقق عوائد  م�سروع  يتحتم على كل  تزينجا.  الطاقة  م�سروبات  العاملي، �سانع 

يخلق منتجات جديدة واأن يوفر املزيد من الوظائف طبًقا ملا يقوله مريذي.39
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اإن اإ�سهامات خريجي املعهد الهندي للتكنولوجيا قد بداأت للتو ولكن عدًدا اأكرب منهم 
�سوف ي�ستمرون يف حماولة تغيري عاملنا. يف دي�سمرب 2009 دعيُت للذهاب اإىل �سيناي لإلقاء 
ا ا�سمه ميدهون �سليم ليكون م�سيفي.  كلمة يف موؤمتر بانيت. ولقد عني منظمو املوؤمتر طالًبا �سابًّ
مت اختياره لأنه كان �سياأتي يف العام الالحق تبًعا لربنامج للتبادل اإىل جامعة �سنغافورة الوطنية 
حيث اأ�سغل من�سب عميد كلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة. وكان �سمن ع�سرين طالًبا من 
منطقة اآ�سيا املحيط الهادي اختريوا ملنحة تبادل اإقليمية لإثراء مهارات القيادة اأن�ساأتها موؤ�س�سة 

تيما�سيك.
ثم التقيت به يف �سنغافورة حيث كان يبلي بالًء ح�سًنا، و�سافر عرب كل مناطق جنوب �سرق 
اآ�سيا جنح خاللها يف بناء �سداقات قوية. لقد فتحت اأوىل جتاربه الدولية مداركه على التحديات 
التي تواجه العامل الأكرب والفر�ض الالنهائية التي توفرها. وانبهر على وجه اخل�سو�ض بالنقا�ض 
اإىل كندا حيث عمل كم�ساعد  توجه  �سنغافورة  ومن  ال�سحية.  للرعاية  العالية  الكلفة  حول 
باحث يف كلية �سودر لالأعمال. تركز م�سروعه على توفري عالج منخف�ض التكاليف للمر�سى 
منه  امل�ستفادة  والدرو�ض  امل�سروع  جنح  الكلوي.  للمر�ض  النهائية  املراحل  من  يعانون  الذين 

يجري تطبيقها يف الوقت الراهن يف م�ست�سفيات بريتي�ض كولومبيا.
بعد عودته من كندا �سارك يف اأحد جمالته املحببة الأخرى األ وهي الطاقة. فاز فريقه 
يف م�سابقة حتدي اإدي�سون لعام 2009 )حتت رعاية جرنال اإلكرتيك بالتعاون مع اإدارة العلوم 
والتكنولوجيا بالهند( على الر�سالة املقدمة حول منوذج الطاقة الريفية املبني على ال�سبكات 
يتم  املقرتح  للنموذج  الأولية  القوة لمركزيا. الأجزاء  وتوليد  املتغري  بالتيار  املربوطة  ال�سغرية 
ا يف قرية يف ناثان بولية تاميل نادو بالهند. وبال�ستفادة من اخلربة التي اكت�سبها  اختبارها حاليًّ
خالل عمله يف امل�سروع قام بتاأ�سي�ض �سركة �سغرية )جرينك�ست تكنولوجي �سولو�سانز( التي 
توفر لوغاريتمات متقدمة لأنظمة اإدارة البطاريات واأ�سواق الكهرباء. خطة العمل هذه فازت 
القت�سادية،  للتنمية  �سيتي  نيويورك  �سركة  تدعمها  التي   2009 لعام  اأيديا  نك�ست  بجائزة 
وح�سل فريقه على موقع مكتب ملدة عامني ودعم قانوين واإداري لبدء ال�سركة. ويف الوقت 

الراهن يعمل فريقه على احل�سول على حقوق امللكية الفكرية عن اللوغاريتمات.
اإدارة  للعمل يف  بنك  دويت�سه  املقدم من  العر�ض  احلايل  الوقت  ميدهون يف  قبل  ولقد 
الأ�سواق العاملية، ويتمنى اأن يح�سل على خربة يف اأعمال ال�سركات قبل اأن يوا�سل اهتماماته 
طويلة الأجل يف قطاع الأعمال. كثرًيا ما اأحكي ق�سة ميدهون لأ�سدقائي لأ�سرح لهم كيف اأن 
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�سابًا م�سلًما من الهند مل يكن قد غادر بالده قبل 2008 جنح يف احل�سول على مواقع والفوز يف 
م�سابقات يف كندا ونيويورك يف فرتة ل تتجاوز عدة �سنوات. منذ مائة عام اأو رمبا حتى خم�سني 
عاًما مل يكن ميدهون �سليم ليجروؤ على البتعاد عن القرية التي ولد فيها، كما مل يكن ممكًنا 
له اللتحاق باجلامعة اأو ال�سفر اإىل مدن متقدمة. البيئة العاملية اجلديدة غريت كل هذا، ونتيجة 
العاملي  الرئي�سي  التيار  اقتحام  اأي�ًسا جنحوا يف  �سليم و�سابات  �سبابًا مثل ميدهون  فاإن  لذلك 

والرتقاء به لدى ان�سمامهم اإليه.
معايري جديدة

لنا  يوفر  العامل  لل�سيا�سات حول  املقررة  النخب  بني  ال�سلوك  مظاهر  الت�سابه يف  ازدياد 
مفتاًحا جديًدا ملاهية املعيار اجلديد. ورمبا با�ستثناء كوريا ال�سمالية التي تعترب اآخر مملكة تعي�ض 
اإىل  اأنظر  املجتمعات. دعوين  اإىل جميع  ت�سربت  قد  املعايري  فاإن هذه  العامل  يف �سومعتها يف 
خم�سة من تلك املعايري هنا: قبول اإطار العلم احلديث، العتماد على املنطق يف تقدمي احلجج، 
تبني فكرة القت�ساد القائم على ال�سوق احلر، التغريات التي طراأت على العقد الجتماعي 

بني احلاكم واملحكوم، الرتكيز املتزايد على التعددية.

العلم احلديث
اأنه  يعني  القبول  هذا  العلمي.  والأ�سلوب  احلديث  العلم  قبول  هو  الرئي�سي  العن�سر 
عندما يواجه اأي جمتمع م�سكلة كربى )مثل الفي�سانات اأو اجلفاف اأو الزلزل اأو العوا�سف 
الأف�سل.  العلمي  احلل  يجد  لكي  باأكمله  العامل  عرب  يبحث  املجتمع  هذا  فاإن  ال�سديدة( 
بالن�سبة  اآخر  فاأي خيار  الواقع  ا�ستجابة طبيعية، ويف  يعترب ذلك  الغرب  بالن�سبة لكثريين يف 
لهم غري مت�سور. ولكن ذلك ل يتفق مع جتربتي ال�سخ�سية: فلقد كان من ح�سن حظي اأنني 
كربت يف دولة فقرية نامية وتربيت يف ظل والدين مل ي�سل تعليمهما اإىل املدر�سة الثانوية ولي�ض 
اجلامعة بالطبع. ورمبا كنت يف احلقيقة اأول �سخ�ض على الإطالق من بني اأ�ساليف الذي در�ض 
يف اجلامعة. ولهذا فاأنا اأرى بو�سوح العتبة التي يتعني على ال�سخ�ض تخطيها لكي ينتقل من 

عامل �سابق على العلم اإىل ع�سر مبني عليه.
ا، فهو اكت�ساف  ونتيجة لذهابي اإىل املدر�سة تعلمت اأن الكهرباء تعترب اكت�ساًفا حديًثا ن�سبيًّ
ح�ّسن ب�سكل كبري من الو�سع الإن�ساين، فبدون العلم احلديث مل يكن با�ستطاعة الإن�سانية 
اأن ترو�ض الكهرباء. ولقد حاولت اأن اأقنع والدتي بهذه احلقيقة الب�سيطة، ولكنها كانت تبت�سم 



التالقي العظيم34

يل بحنان وتقول اإنها ل ت�سك يف اأن الكهرباء هبة اإلهية، فال�سوء ياأتي من ال�سماء. كما اأنها مل 
تكن منبهرة بالطريان احلديث. وذكرت اأن العديد من املالحم الهندو�سية وثقت كيف كان 
اأ�سالفنا يطريون قبل ظهور الطريان احلديث. عندما ا�سرتجع هذه الأحاديث واللقاءات بعدها 
العلم احلديث.  األقيت نظرة على عامل �سابق على  اأدرك ُح�سن حظي لأنني  بخم�سني عاًما 
من  مقبوًل  اأ�سبح  احلديث  العلم  اإن  الآن، حيث  التال�سي  اإىل  طريقه  العامل يف  هذا  ولكن 
التي  اجلديدة  العاملية  احل�سارة  تخلق  التي  الدافعة  القوى  اإحدى  اأنه  الوا�سح  ومن  اجلميع 

نعي�ض فيها.
احلديث.  العلم  يقاوم  مايزال  الإ�سالمي  العامل  اأن  يفرت�سون  الغرب  يف  الكثريون 
وبالتاأكيد فاإن م�ستويات التعليم يف العلوم اأقل يف العامل الإ�سالمي وخا�سة يف العامل العربي 
العربي ي�ستمر يف الإنفاق ال�سعيف على الأبحاث.  اآ�سيا. فالعامل  اآخر يف  اأي مكان  عنه يف 
وطبًقا ملعني حمزة؛ الأمني العام للمجل�ض القومي للبحوث العلمية يف لبنان: »مازال متويل 
البحوث والتطوير يف العامل العربي اأقل بكثري من مثيله يف معظم املناطق الأخرى. يف 2007-
اإجمايل  ماليزيد على 0.3% من  باأ�سرها  املنطقة  الدول يف  اأنفقت  املثال  �سبيل  2008 على 
الناجت املحلي على البحوث والتطوير. ال�سني على النقي�ض تنفق الآن 1.5% من اإجمايل الناجت 

املحلي على البحوث والتطوير والهند اأكرث من %1.0.40
ومع ذلك لي�ض هناك اأدنى �سك حول توجه العامل الإ�سالمي يف جمال العلم. ويالحظ 
روجر هايفيلد حمرر جملة نيو �ساينت�ست بقوله: »لقد اأتت الإمرباطورية الإ�سالمية بالأ�سطرلب 
واجلرب وحكمة جمموعة من ال�سخ�سيات مثل بطلميو�ض واأر�سطو الذين قدموا اأفكاًرا مهدت 
الطريق لع�سر النه�سة و�سكلت العامل احلديث. لقد تهاوى الع�سر الذهبي للعلم العربي منذ 
قرون ولكن املالحظ هو قوة املجهودات املبذولة من اأجل اإعادة اإ�سعال جذوة التقاليد العريقة 
فاإن  العربي  العامل  العايل يف  التعليم  اليون�سكو حول  اأ�سدرته  لتقرير  طبًقا  للعلم.«41  واملوؤثرة 
اأ�سفل يف جمال التعليم العايل حديًثا  اإىل  اأعلى  اإقليمية متثل املبادرات من  »ثالث مبادرات 
وهي: مدينة التعليم بقطر ومعهد م�سدر باأبو ظبي وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا 

يف اململكة العربية ال�سعودية.«42
املحافظة  املجتمعات  اأكرث  من  واحدة  تظل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  الرغم  على 
يف العامل – فهي ل ت�سمح للن�ساء بقيادة ال�سيارات – فاإنها ا�ستثمرت مبالغ �سخمة لبناء 
اأحدث واأكرب جامعة علمية يف العامل األ وهي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا، فهي 
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جامعة دولية على م�ستوى الدرا�سات العليا ميولها وقف ي�سل اإىل عدة مليارات من الدولرات 
وتقبل الطالب )ذكوًرا واإناًثا( من جميع اأرجاء العامل. تركز خطة البحوث باجلامعة على اأربعة 
جمالت اإ�سرتاتيجية: الطاقة والبيئة، العلوم احليوية والهند�سة احليوية، علوم املواد والهند�سة، 

الريا�سيات التطبيقية والعلوم احلا�سوبية.43
اإذا مل تكن النخبة ال�سعودية القائمة على اإقرار ال�سيا�سات مقتنعة بجدوى العلم احلديث 
مل يكن من املمكن اأن تقوم مبثل هذا ال�ستثمار ال�سخم. الدول الأخرى الأع�ساء يف جمل�ض 
لتقرير  املنوال. وطبًقا  العربية املتحدة وقطر تنهج نف�ض  التعاون اخلليجي مثل دولة الإمارات 

اليون�سكو املذكور �سابًقا:
وتنمية  القدرات  لبناء  كمركز   2001 يف  التعليم  مدينة  قطر  موؤ�س�سة  اأن�ساأت  لقد 
ال�سخ�سية. توجد يف قلب مدينة التعليم �ستة فروع جلامعات دولية هي جامعة كارنيجي 
ميلون وكلية اخلدمة اخلارجية جلامعة جورج تاون وجامعة فريجينيا كومنولث وكلية ويل 
ي�ستهان  ن�سبة ل  وامليكانيكية.  الزراعية  تك�سا�ض  التابعة جلامعة كورنل وجامعة  للطب 
بها من الطالب القطريني امللتحقني بفروع تلك اجلامعات من الفتيات الالتي ي�سعني 
لإكمال درا�ستهن العليا يف مكان قريب من بيوتهن. على �سبيل املثال، 75 من بني 120 
طالًبا قطرًيا يف موقع جامعة كارجني ميلون من الإناث. ويف املوقع اجلامعي جلورج تاون فاإن 
68 من بني 107 طالب من الإناث. ت�سم مدينة التعليم برنامج اجل�سر الأكادميي الذي 

يعد الطالب للدرا�سة يف جامعات على م�ستوى عاملي.44 

»اإن قطر تنوي الآن اإنفاق 2.8 باملائة من اإجمايل الناجت املحلي يف اإقليم ترتاوح فيه الأرقام 
من 0.02 اإىل 0.07 باملائة.«45

وف�ساًل عن ذلك فطبًقا لتقرير اليون�سكو:
اأطلقت اأبو ظبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبادرة م�سدر يف 2006 كمن�سة علمية 
عاملية وتعاونية من اأجل التعامل مع الق�سايا امللحة مثل اأمن الطاقة والتغريات املناخية 
وتنمية اخلربات الب�سرية يف علوم ال�ستدامة. يهدف معهد م�سدر اإىل و�ســـع اأبو ظبي 
يف مكانة حمورية عاملية يف جمال البحوث والتطوير لتكنولوجيات الطاقة اجلديدة ودفع 
ال�ستخدامات التجارية وتبني تلك ال�ستخدامات اإىل جانب التكنولوجيات الأخرى 
معهد  تطوير  مت  لقد  املياه.  على  واحلفاظ  الكربون  واإدارة  امل�ستدامة  الطاقة  جمال  يف 
العالية،  معايريه  يحاكي  لكي  للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�ض  معهد  مع  بالتعاون  م�سدر 
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وهو مينح درجات يف املاج�ستري والدكتوراه تركز على العلوم والهند�سة للطاقة املتقدمة 
وتكنولوجيات ال�ستدامة. ويتعاون معهد ما�سا�سو�ست�ض للتكنولوجيا مع م�سدر لإقامة 
ا. اإن معهد م�سدر يطمح لكي  معهد للبحوث الأكادميية والعلمية يكون م�ستداًما وحمليًّ
ي�سبح مركًزا فائق اجلودة للطاقة املتجددة وبحوث ال�ستدامة ويكون قادًرا على جذب 

اأهم العلماء من جميع اأنحاء العامل.46

ت�سعى اأبو ظبي لإن�ساء املدينة الأوىل يف العامل ذات ال�ستدامة الكاملة ولت�سبح مركًزا 
لالبتكار يعمل بها 50.000 �سخ�ض و1.5000 �سركة.

تعترب اإيران اأكرث جمتمع اإ�سالمي تعر�ض لل�سيطنة يف الغرب ولهذا ميكننا اأن نتفهم قناعة 
التعليم  يعار�سون  الذين  ال�سيوخ  من  جمموعة  هم  اإيران  حكم  على  القائمني  باأن  الغربيني 
العلمي احلديث ويناه�سون بال �سك التحاق املراأة بالتعليم العلمي حيث تبدو املراأة مقهورة 

متاًما طبًقا لهذا املنظور. ولكن احلقائق تقرر اأمًرا خمتلًفا.
طبًقا لدرا�سة اأجراها مركز اأبحاث جمل�ض الربملان الإيراين يف 2008 عن املراأة يف التعليم 
العايل يف اإيران فاإن الن�ساء الإيرانيات �سكلن 65 باملائة من عدد الطالب يف التعليم العايل 
مما ميثل �سعف الن�سبة مقارنة بن�سبة 32 باملائة يف 1983 وهو العام الأ�سا�سي يف الدرا�سة. يف 
2008 مثلت خريجات املدار�ض الثانوية الإيرانية ن�سبة 65 باملائة من امل�ساركني يف اختبارات 
بيانات  47. وح�سب  باملائة يف 1983  بن�سبة 42  القومي مقارنة  امل�ستوى  دخول اجلامعة على 
الأمم املتحدة تخطت اأعداد الفتيات اأعداد البنني يف اللتحاق باملدار�ض البتدائية يف 2005 
وكانت ن�سبتهن 54 باملائة من طالب املدار�ض البتدائية. كما تخطت اأعداد الن�ساء الرجال يف 
التعليم بعد املرحلة الثانوية اأي�ًسا وكانت ن�سبتهن 51 باملائة من طالب ما بعد املرحلة الثانوية. 
و58  اإناًثا،  الطالب  من  باملائة   67 كان  الثانوي  بعد  التعليم  مرحلة  يف  العلمية  الربامج  ويف 
باملائة من الدار�سني للعلوم الجتماعية واإدارة الأعمال والقانون يف مرحلة ما بعد الثانوي كن 
اأي�ًسا من الن�ساء.48 الكاتب روبرت د. كابالن علق اأي�ًسا على الطبيعة الأكرث ليربالية للن�ساء 
الإيرانيات مقارنة بالن�ساء يف الدول الإ�سالمية الأخرى. وخالل اأ�سفاره لحظ: :الن�ساء يف 
طهران ينظرن اإىل وجهك مبا�سرة ويحدقن يف عينيك بال مواربة. مل اأجد الكثري من ذلك يف 
القاهرة. اأما يف اأ�سطنبول فاأقل بكثري من طهران . . . يف اإيران امل�سافر الذكر يتوا�سل مع كل 

من الرجال والن�ساء ولي�ض فقط مع جن�سه.«49



37 ح�ضارة عاملية جديدة

اإن ا�ستعداد القيادة الإيرانية التي تتميز باأنها حمافظة للغاية يف دعم تعليم املراأة باأعداد 
غفرية يف العلوم احلديثة والتكنولوجيا يو�سح كيف اأن التوافق اجلديد قد ت�سرب اإىل بع�ض اأكرث 

املجتمعات املحافظة يف كوكبنا.
املنطق

التفكري العلمي وخا�سة املنطق هو املعيار الثاين الهام امل�سرتك، فنحن الآن ن�ستخدم ب�سكل 
فعال اإطاًرا للت�سورات امل�سرتكة يف كثري من عمليات الو�سول اإىل قرار. وذلك اإ�سهام كبري اآخر 
اأنحاء  لينت�سر يف جميع  املنطقي  التفكري  فريو�ض  اأطلقوا  فلقد  الغربية:  اجلامعات  اأي�ًسا  قدمته 

العامل.
كان لنت�سار درجات ماج�ستري اإدارة الأعمال التي تتبع النمط الأمريكي وكليات اإدارة 
اإدارة  كليات  خريجو  يكون  قد  واإيجابي.  هائل  تاأثري  الأمريكي  النمط  على  القائمة  الأعمال 
الأعمال اأقل مثالية اأو اأكرث اهتماًما باحل�سول على الرثوة من اخلريجني الآخرين، ولكنهم رمبا 
اأفادوا العامل اأكرث من اأي خريجني اآخرين لأنهم اأثناء درا�ستهم حول كيف ي�ستطيعون املناف�سة 

فهم يتعلمون اأي�ًسا كيف ي�سلون اإىل حلول يف اإجراء ال�سفقات يك�سب فيها كل الأطراف.
البحث عن حلول حتمل املك�سب لكل الأطراف اأ�سبح اأمًرا �سديد الأهمية يف كل مكان 
اأملانيا  مثل  البع�ض  لبع�سها  تاريخية  خ�سوًما  كانت  التي  الدول  اأن  كيف  ويف�سر  العامل  من 
اأن  اأو حتى الوليات املتحدة وال�سني ت�ستطيع  وفرن�سا، اليونان وتركيا، الربازيل والأرجنتني، 
تبداأ يف احلوار مًعا بلغة م�سرتكة. ي�سف بينكر هذه الآلية باأنها »م�سعد عقلي يرتفع بكل �سرعة 

ويحملنا بعيًدا عن كل الدوافع التي تقودنا اإىل العنف.«50
لقد �ساهدت بعيني هذا امل�سعد العقلي يف مكان قريب مني األ وهو جنوب �سرق اآ�سيا. يف 1954 

و�سف الرئي�ض دوايت اأيزنهاور ب�سكل جيد الحتمالت القامتة التي تواجه جنوب �سرق اآ�سيا:
واأخرًيا لديك اعتبارات اأو�سع قد تتبع ما قد يطلق عليه مبداأ »الدومينو الهابط«. اإذا كان 
لديك خط مر�سو�ض من قطع الدومينو فعندما تخبط القطعة الأوىل فمن املوؤكد اأن تتاأثر 
القطعة الأخرية ب�سرعة �سديدة. وقد يكون لبداية النهيار اأعمق الآثار . . . وفيما يخ�ض 
عدد الب�سر املتزايد الذي يخ�سع ملثل هذه ال�سيطرة، فاإن اآ�سيا قبل كل �سيء قد فقدت 
ل  بب�ساطة  ونحن  ال�سيوعية،  الدكتاتورية  ب�سبب  �سعوبها  من  مليونًا   450 يقارب  عدًدا 
ميكننا حتمل خ�سارة اأكرب. ولكن عندما نرى الت�سل�سل املحتمل لالأحداث: فقدان الهند 
اإندوني�سيا، عندها �سوف تبداأ يف احلديث  ال�سينية وبورما وتايلندا و�سبه اجلزيرة وبعدها 
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املواد  وم�سادر  املواد  فقدان  ب�سبب  خ�سارتها  �ستت�ساعف  التي  املناطق  عن  فقط  لي�ض 
ولكنك �سوف تتحدث يف الواقع عن املاليني واملاليني من الب�سر.51 

يف 1975 كتب عامل ال�سيا�سة الأمريكي دونالد اإي نو�سرتلني اأن الو�سع يف جنوب �سرق 
اآ�سيا مل يتح�سن خالل العقد الالحق على خطاب اأيزنهاور:

ا ملنطقة جنوب �سرق اآ�سيا يف جمموعها تتمتع بالقوة  مل تكن اأي من الدول املكونة حاليًّ
عا�ست  الدول  تلك  اإن  وحيث  اخلارجية.  ال�سغوط  حتمل  من  متكنها  التي  الداخلية 
اأن  ال�سروري  من  كان  متباينة  ا�ستعمارية  اأنظمة  ظل  يف  تاريخها  من  خمتلفة  لفرتات 
التاأ�سي�ض لكل  للتو عملية  بداأت  تقريًبا. ولقد  ال�سفر  نقطة  بينها من  تبداأ الت�سالت 
القوى  تكون  اأن  اإذن  الغريب  من  ولي�ض   .  .  . الإقليمي  وللتعاون  القومية  الهوية  من 
ال�سابقة  ال�سابقة م�ساركة ب�سكل عميق يف توفري درع دفاعي مل�ستعمراتها  ال�ستعمارية 
على اأمل اأن ت�ستطيع من خلفه ال�ستفادة من الوقت املتاح لتنمية موؤ�س�ساتها ال�سيا�سية 
واأمنها الداخلي. ولكن العقد من 1954 حتى 1964 برهن على عبث هذا الأمل، فلم 
تكن دول جنوب �سرق اآ�سيا ب�سكل اأ�سا�سي اأكرث ا�ستعداًدا يف 1964 عنها يف 1954 

لتحمل امل�سئولية الكاملة عن اأقدار اأممها.52

يف مثل تلك البيئة املحبطة الفاقدة لالأمل اأ�س�ست دول جنوب �سرق اآ�سيا رابطة اإقليمية 
هي منظمة دول جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( يف اأغ�سط�ض 1967. مل يتوقع الكثريون اأن تظل 
للحكمة  وطبًقا  �سريًعا.  لقيتا حتفهما  ومافيلندو  اآ�سا  مبا�سرة  �سابقاتها  اإن  باقية، حيث  اآ�سيان 
التقليدية كان من املتوقع اأن تختفي اآ�سيان يف وقت ق�سري لحق. ولهذا فمن دواعي الده�سة 
بحق اأن تلك الرابطة قد بقيت خلم�سة واأربعني عاًما ويعتربها الكثريون يف العامل ثاين اأجنح 

منظمة اإقليمية بعد الحتاد الأوروبي. فكيف حدث ذلك؟
بداأُت يف ح�سور  لقد  العقل.  م�سعد  طريق  اآ�سيان �سعدت عن  اأن  الإجابة يف  تكمن 
اإندوني�سيا وماليزيا والفليبني  اأع�ساء:  اآ�سيان يف 1971، وكان لدينا وقتها خم�سة  اجتماعات 
ا من م�ساكل  و�سنغافورة وتايلندا. كل واحدة من تلك الدول اخلم�ض كانت قد عانت تاريخيًّ
مع دولة على الأقل من بني الدول الأع�ساء يف اآ�سيان. اأتذكر بكل و�سوح مقدار الريبة وغياب 
الثقة التي �سيطرت على القاعة عندما عقدت الجتماعات يف ال�سبعينيات. مل يكن هناك 
ب�سي�ض نور حول اإمكانية اإيجاد حلول تك�سب فيها كل الأطراف. بل على العك�ض كانت كل 

دولة حتاول احل�سول على فائدة خا�سة بها على ح�ساب الآخرين.
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بعد عقدين من الزمان عندما بداأت يف ح�سور اجتماعات اآ�سيان مرة اأخرى ده�ست من 
انخفا�ض معدلت غياب الثقة وارتفاع معدلت الروح الطيبة، على الرغم من ت�ساعف الدول 
الأع�ساء حيث و�سلت اإىل ع�سر دول. ومن الأمور الأكرث اإدها�ًسا اأن الدول اخلم�ض املوؤ�س�سة 
اأ�ساًل للرابطة كانت قد خا�ست �سراًعا كبرًيا �سد اإحدى اأحدث الدول املن�سمة وهي فيتنام 
اأثناء فرتة احلرب الباردة حتى 1990. ولكن بحلول منت�سف الت�سعينيات كنا جميعنا نعمل 
مًعا. مل تتغري ثقافة �سعوب جنوب �سرق اآ�سيا يف الفرتة من ال�سبعينيات حتى الت�سعينيات، 
تغريت  الإقليمي  التعاون  جتاه  املواقف  ولكن  و�سحاها.  ليلة  بني  تتغري  ل  القدمية  فالثقافات 
مما  الريبة  من  عقود  على  املنطقي  التحليل  وتغلب  والأرباح.  التكلفة  اجلميع  ح�سب  عندما 

يو�سح اأن فكرة بينكر »امل�سعد العقلي« اأبلت بالًء ح�سًنا يف جنوب �سرق اآ�سيا.
اإن ق�سة جنوب �سرق اآ�سيا هي ق�سة ملهمة للمجتمع العاملي على وجه اخل�سو�ض حيث 
ل توجد منطقة حتتوي على تنوع – من حيث الدين اأو العرق اأو الثقافة اأو ال�سيا�سة – اأكرث من 
جنوب �سرق اآ�سيا. فاملنقطة بها ما يقرب من 600 مليون ن�سمة منهم 300 مليون من امل�سلمني 
و80 مليونًا من امل�سيحيني و150 مليونًا من بوذيي هينايانا و80 مليونًا من بوذيي ماهايانا و5 
ماليني من الهندو�ض. كما اأن بع�ض بوذيي فيتنام يعتنقون التاوية والكونفو�سيو�سية اإىل جانب 
ال�سيوعية. وعلى اجلانب العرقي فهناك تنوع اأكرب وعلى اجلانب ال�سيا�سي فدول اآ�سيان حتتوي 
على جميع الأنظمة ال�سيا�سية املعروفة. وعلى النقي�ض من ذلك فالحتاد الأوروبي هو عبارة 
عن ناد ب�سيط باأغلبية م�سيحية به نوع واحد من الأنظمة ال�سيا�سية. ولهذا اإذا ا�ستطاعت اأكرث 
اأننا  فاإن ذلك يو�سح  املنطق لتحقق تعاون حقيقي موؤثر  اأن ت�ستخدم  تنوًعا  العامل  منطقة يف 
نتحرك �سوب تاأ�سي�ض جمتمع عاملي اأكرث حت�سًرا. تبني اآ�سيان اأن �سراع احل�سارات لي�ض اأمًرا 
حتمًيا. ورمبا كان ذلك ال�سبب وراء قول كويف عنان الأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة: »اإن 

اآ�سيان هي اأكرث املنظمات جناًحا واأنا اأتطلع اإليها واأعجب بها.«53

اقت�ساديات ال�سوق احلر
ال�سوق  اقت�ساد  مبداأ  قبول  هو  التوافق  عنا�سر  جمموعة  يف  الثالث  الأ�سا�سي  العن�سر 
احلر بو�سفه الأداة الوحيدة املمكنة لزيادة معدلت الرخاء. لقد مر وقت ت�سارعت فيه اأنظمة 
فيها  يتم  التي  ال�سيوعية  لالأنظمة  الوت  �سربة  اأ�سدى  قد  الزمن  ولكن  القت�سادية.  التنمية 
التخطيط القت�سادي ب�سكل مركزي حيث تظل كوريا ال�سمالية مرة اأخرى الدولة الراف�سة. 
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ا عقب اخلطوات احلذرة لل�سني وفيتنام وهما اثنان من  حتى كوبا ب�سدد فتح اقت�سادها تدريجيًّ
اأكرث اقت�ساديات العامل حيوية.

يوجد بالطبع تنوعات يف الأنظمة القت�سادية الفرعية داخل عامل ال�سوق احلر، فالقت�ساد 
الفرن�سي لي�ض ن�سخة من نظريه الأمريكي. كما اأن القت�ساد الإندوني�سي لي�ض ن�سخة من نظريه 
الت�سورات  املبداأ مع  الهندي. ولكن مهما كانت الختالفات فجميع تلك الأنظمة تتفق يف 
العري�سة لآدم �سميث، حيث توؤمن تلك الت�سورات اأن »يًدا خفية« تر�سد الفرد لكي ي�سعى 
لتحقيق م�سلحته ال�سخ�سية، ولكنه عندما يفعل ذلك فاإنه »كثرًيا ما يحقق ]م�سلحة[ جمتمعه 

ب�سكل اأف�سل مما يقوم به عندما ينوي القيام بالفعل بتعزيز تلك امل�سلحة.«54

العقد الجتماعي
العن�سر الرابع هو التغري الأ�سا�سي الذي طراأ على �سكل العقد الجتماعي التقليدي بني 
احلاكم واملحكومني. اأحد الأ�سباب التي اأدت بالغرب اإىل اأن يقفز اإىل مقدمة بقية مناطق العامل 
اأ�سيادهم،  باأن الأفراد يتحملون م�سئولية جتاه  اأنه كان الأ�سبق يف تدمري الفرتا�ض الإقطاعي 
دميقراطية  اأنظمة  اإن�ساء  طريق  عن  الأمور  دفة  الغرب  غري  لقد  �سحيح.  غري  العك�ض  ولكن 
اأحدث  )اأو عزل( حكامهم. هذا النقالب يف الأدوار  املواطنون اختيار  ي�ستطيع من خاللها 

حتوًل جذرًيا يف التاريخ الإن�ساين.

�سبيل  على  الوقت  بع�ض  و�سيمر  الآن،  اجلميع  من  مطبقة  لي�ست  الدميقراطية  الأنظمة 
املثال حتى ت�سبح ال�سني واململكة العربية ال�سعودية دوًل دميقراطية، ولكن هذه الأنظمة قبلت 
على الأقل حقيقة اأن نبتة جديدة يف تاريخ الإن�سان قد ظهرت: فاحلكام م�سئولون اأمام اأنا�ض 
يعترب  ا  نظريًّ �سعوبهم.  مب�ساندة  متتعوا  اإذا  اإل  منا�سبهم  يف  ال�ستمرار  ي�ستطيعوا  ولن  اآخرين، 
النظام ال�سيا�سي ال�سيني ديكتاتورية احلزب ال�سيوعي، ولكن يف الواقع فاإن احلزب ال�سيوعي 
ال�سيني )خالًفا لزمن ماو ت�سي توجن( يدرك اأنه مطالب بك�سب �سرعيته ب�سكل يومي. الرئي�ض 
املواطنني، ولقد  اأن دور احلزب يكمن يف خدمة  اأكدا  الوزراء وين جياباو  هو جيناتاو ورئي�ض 
حث وين جياباو م�سئويل احلكومة واأع�ساء احلزب ال�سيوعي ال�سيني على ا�ستخدام �سلطاتهم 
ب�سكل اأف�سل واأن »يخدموا ال�سعب بكل همة.«55 ولقد طالب وين اأع�ساء احلزب ال�سيوعي 
ال�سيني اأن يكونوا خادمني �سادقني لل�سعب: »كلمة ال�سعب« تتطلب من امل�سئولني ا�ستخدام 
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�سلطاتهم بحكمة من اأجل فائدة املواطنني يف هذه الأمة اأما كلمة »خادم« فتعني اأنه يجب على 
امل�سئولني بذل اجلهد خلدمة املواطنني بكل همة.«56

يف موؤمتر �سحفي عقد يف 14 مار�ض 2012 اأكد وين اأي�ًسا على �سرورة اأن ي�ستمر احلزب 
ال�سيوعي ال�سيني يف خطوات الإ�سالح:

على الرغم من اأن حزبنا فد اتخذ قرارات ب�ساأن عدد من الق�سايا التاريخية بعد تنفيذ 
الإ�سالح والنفتاح فاإننا مل نتخل�ض متاًما من اأخطاء الثورة الثقافية والإقطاع ... وبينما 
ينمو القت�ساد فلقد اأحدث توزيًعا غري عادل وفقدانًا للم�سداقية وف�ساًدا وق�سايا اأخرى. 
اأنا اأعرف اأن حل تلك امل�ساكل يتطلب لي�ض فقط اأن نطبق الإ�سالح القت�سادي ولكن 
لقد   .  .  . الدولة  الزعامة يف  ونظام  اإ�سالح احلزب  اأي�ًسا، وخا�سة  ال�سيا�سي  الإ�سالح 
اإجراء  ميكن  لن  ال�سيا�سي  الإ�سالح  جناح  فبدون  حرجة،  مرحلة  اإىل  الإ�سالح  و�سل 
تاريخية  ماأ�ساة  وقد حتدث  التي حققناها،  النتائج  نفقد  وقد  القت�سادية،  الإ�سالحات 
مثل الثورة الثقافية مرة اأخرى. كل ع�سو من اأع�ساء احلزب ينبغي اأن ي�سعر بالأهمية 

الق�سوى لكل ذلك.«57 

الواحد  القرن  يف  والزدهار  البقاء  من  يتمكن  لن  اأنه  بكثري  اأو�سح  الآن  اأ�سبح  لقد 
والع�سرين �سوى تلك احلكومات التي حترتم النبتة التاريخية اجلديدة. اأي حكومة اليوم مهما 
اأمام  اأنها م�سئولة  الإميان بحقيقة  توقفت عن  اإذا  �ستواجه خماطر هائلة  قوتها و�سطوتها  كانت 
�سعبها اأو القبول بتلك احلقيقة. وحل�سن احلظ اأن عدد احلكومات ال�سيئة التي تقوم اإما بقهر 
التح�سن  اآخذ يف  الإن�ساين  الو�سع  فاإن  لهذا  ونتيجة  الت�ساوؤل.  اآخذ يف  بتجاهلهم  اأو  �سعبها 
حتى يف الأماكن غري املتوقعة. اأنا اأتذكر بو�سوح احلكمة التقليدية لل�سبعينيات والثمانينيات 
القائلة باأن بنجالدي�ض دولة ميئو�ض منها ول اأمل يف اإ�سالحها. ولكن مل يالحظ اإل القليلون 
فقط اأن اقت�سادها قد منا مبعدل �سنوي ي�سل اإىل 6 باملائة خالل العقد الأخري اأو ما يقرب منه. 
لقد زاد اإجمايل الناجت املحلي لبنجالدي�ض لأكرث من ال�سعف وقفز من 47.1 مليار دولر يف 
2000 اإىل 100 مليار يف 2010. 58 وعلى الرغم اأن بنجالدي�ض عانت من بع�ض ال�سطرابات 
نتيجة للتناف�ض بني زعيمني قويني هما بيجوم خالدة زيا و�سيخ ح�سينا وازد فاإن ذلك مل يعرقل 

النمو القت�سادي للدولة.
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واأفريقيا تتقدم اإىل الأمام اأي�ًسا. لقد كان مذهاًل اأن جملة مثل الإيكونوم�ست التي تعترب الوعاء 
اأواخر  اأفريقيا يف  التقليدي للحكمة الأجنلو�ساك�سونية ن�سرت مو�سوًعا رئي�سًيا حول بزوغ جنم 
اأن »اأفريقيا تنه�ض« ويف كلمة التحرير اأعلنت الإيكونوم�ست  2011. ولقد قرر عنوان التقرير 

بكل قوة:
ا، يف العامل تقع يف  على مدى العقد املا�سي كانت �ستة من بني الع�سرة بلدان الأ�سرع منوًّ
اأفريقيا. يف ثمان من الع�سر �سنوات املا�سية منت اأفريقيا اأ�سرع من �سرق اآ�سيا مبا يف ذلك 
اليابان. وحتى مع الأخذ يف احل�سبان تاأثري الركود القت�سادي بن�سف الكرة ال�سمايل فاإن 
�سندوق النقد الدويل يتوقع اأن تنمو اأفريقيا بن�سبة 6% هذا العام وحوايل 6% يف 2012، 
وهي نف�ض ن�سبة اآ�سيا. وطبًقا ل�ستاندرد بنك فاإن اأ�سرع منو للطبقة املتو�سطة يوجد باأفريقيا 
فحوايل 60 مليون اأفريقي يتمتعون بدخل ي�سل اإىل 3.000 دولر يف العام، و�سي�ستمتع 
بنف�ض الدخل 100 مليون �سخ�ض يف 2015. ال�ستثمار الأجنبي ارتفع حوايل ع�سر مرات 

خالل العقد املا�سي.59

حيث اأن الكثريين يف الغرب ل ي�ستطيعون تخيل نهو�ض اأفريقيا فرمبا كان من املفيد اأن 
اقتب�ض ببع�ض التف�سيل من تقرير الإيكونوم�ست:

البنية  من  ح�ّسن  قد  اأفريقيا[  يف  ال�سينية  ال�ستثمارات  تزايد  ]اأي  ال�سني  و�سول 
الغربية،  غري  الأخرى  الدول  بع�ض  بها.  ال�سناعي  القطاع  من  وعزز  لأفريقيا  الأ�سا�سية 
. . حما�ض   . ال�سني  ي�سريون على منوال  والهند،  ماليزيا  اإىل  الربازيل وتركيا  بدًءا من 
اأفريقيا للتكنولوجيا يقوي من النمو ففي اأفريقيا اأكرث من 600 مليون م�ستخدم للهاتف 
املحمول وهو اأكرث من عددهم يف اأمريكا اأو اأوروبا. وحيث اإن معظم الطرق يف حالة مزرية 
ب�سكل عام فاإن التقدم يف الت�سالت مثل اخلدمات البنكية املحمولة والبيانات الزراعية 
عن طريق الهاتف كان له اأف�سل الأثر. خدمات الإنرتنت-الهاتف املحمول تغطي حوايل 
ُع�سر كتلة الأرا�سي الأفريقية وهي ن�سبة اأكرب من مثيلتها يف الهند. كما حت�سنت �سحة 
ا اإىل توزيع �سبكات البعو�ض ب�سكل  املاليني العديدة من الأفريقيني، ويرجع ذلك جزئيًّ
املناعة /الإيدز. كما  ا من خماطر الإ�سابة مبر�ض فريو�ض نق�ض  اأو�سع، والتقليل تدريجيًّ
اأمريكا. كل  بـ 2.3% يف  مقارنة  ا  �سنويًّ بحوايل %3  ترتفع  الإنتاجية  ترتقي:  املهارات  اأن 
ذلك يعود اإىل حد كبري اإىل اأن اأفريقيا قد تذوقت طعم ال�سالم واحلكم اجليد. على مدى 
ثالثة عقود، بعد اأن ك�سرت الدول الأفريقية قيودها ال�ستعمارية، مل يحدث اأن جنحت 
دولة واحدة منها )با�ستثناء جزيرة موري�سا�ض يف املحيط الهندي( يف اأن تعزل حكومتها 
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بنني  اأن حددت  منذ  ولكن  النتخاب.  �سلمي من خالل �سندوق  ب�سكل  رئي�سها  اأو 
مقيا�ض التوجه العام يف 1991 فلقد حدث ذلك اأكرث من 30 مرة - وهذا عدد اأكرب 
بكثري من العامل العربي. توجهات ال�سكان قد ترفع من هذه التطورات الواعدة. اإن عدًدا 
مت�سخًما من ال�سباب الأف�سل تعليًما يف الفرتة العمرية للعمل يدخلون �سوق العمل 
بينما تبداأ معدلت املواليد يف التقل�ض. وبينما ترتفع ن�سبة الأ�سخا�ض يف �سن العمل 
اآ�سيا بهذه  ا�ستمتعت  يزداد. لقد  النمو �سوف  فاإن  يعولونهم  الذين  بالأ�سخا�ض  مقارنة 
»العوائد ال�سكانية« التي بداأت منذ ثالثة عقود ولكنها الآن تبداأ يف الذبول. يف اأفريقيا 

لقد بداأت للتو.60

ثاين اأكرث جمتمع انغالًقا يف الع�سر احلديث هو دولة ميامنار )املعروفة �سابًقا با�سم بورما( 
والذي ت�سبث فيه النظام الع�سكري باحلكم بعناد منذ 1962 بينما رف�ض جميع املنا�سدات 
مفاجئ  ازدياد  اأي  وبدون  ذاتي  بقرار  ينفتح  اأن  قرر  ولقد  وجمتمعها،  الدولة  اقت�ساد  لفتح 
اأن ل �سيء �سيتغري  لل�سغوط اخلارجية. كان العامل قد فقد الأمل تقريًبا يف ميامنار وافرت�ض 

فيها.

التغيري مع ذلك حدث. ولكن ما الذي دفع مبيامنار نحو النفتاح؟ بعد مرور الزمن �سوف 
الوا�سح  التاريخي فمن  املنظور  بدون  التغري. ولكن حتى  وراء هذا  احلافز  املوؤرخون  يك�سف 
اأن �سيا�سة اآ�سيان املتوا�سلة يف حماولة اجتذاب ميامنار للم�ساركة يف نف�ض الوقت الذي كان 
الغرب وبقية العامل يتجنبها كانت �سيا�سة حكيمة. اإن ح�سور ممثلني عن حكومة ميامنار 1.000 
اإىل  اجتماع لآ�سيان قد عر�سهم لأف�سل املمار�سات يف العديد من املجالت، من القت�ساد 
الإدارة البيئية، من الرعاية ال�سحية اإىل التعليم، من التنمية الزراعية للتنمية ال�سناعية. من 
التقدم  اآ�سيان من  مبا�سر كيف متكنت دول  ب�سكل  يروا  اأن  ا�ستطاعوا  التوا�سل  خالل هذا 
التدريجي  التعر�ض  من خالل  اجلديدة.  التوافقية  املعايري  قبول جمموعة  ب�سبب  الأمام  اإىل 
»عندما  �سرتيت:  وول  وطبًقا جلريدة  ميامنار.  ال�سيا�سات يف  �سانعي  اأفكار  واملتوا�سل حتولت 
قا�سية  اقت�سادية  عقوبات  عليها  وفر�سوا  منبوذة  �سرية  دولة  ميامنار  الغربيون  الزعماء  اعترب 
اآ�سيا وحكوماتها حافظوا على عالقات جيدة مع  فاإن الكثريين من م�ستثمري جنوب �سرق 
الدولة– وهي �سيا�سة جلبت لهم انتقاد املدافعني عن حقوق الإن�سان عرب العامل.«61 �سرح 

رئي�ض وزراء ماليزيا جنيب رزاق اإ�سرتاتيجية اآ�سيان يف مقال التحرير يف جريدة وول �سرتيت:



التالقي العظيم44

تلقت ميامنار توبيخات دبلوما�سية علنية، وغالًبا ما �سحبها عقوبات. كان ذلك املوقف 
الذين  نبذ جريانها  عليها  ينبغي  ماليزيا  مثل  الدميقراطية  الدول  اأن  فكرة  على  ينطوي 
يتمتعون بحريات اأقل واأن الطريق الوحيد لتح�سني الأو�ساع هو اإحداث �سلل لكل من 
مل يتنب و�سيلة �سندوق القرتاع. ولكن اأع�ساء رابطة اآ�سيان كانت لهم روؤية اأكرث تفهًما 
حيث اعتقدوا اأن امل�ساركة الإيجابية والت�سجيع كانت بنف�ض م�ستوى التاأثري اإن مل تكن 
اأقوى من العقوبات والعزلة يف خلق حتول اإيجابي. ومن ذلك املنطلق قبلت اآ�سيان ميامنار 

كع�سو يف 1997 ومدت لها يًدا مفتوحة من ال�سداقة.62

وطبًقا لوزير اخلارجية ال�سنغافوري ك. �سامنوجام كان الغر�ض من قرار اآ�سيان يف نوفمرب 
2011 الذي �سمح مليامنار برئا�سة املنظمة الإقليمية هو ت�سجيع ميامنار لال�ستمرار يف الإ�سالح 
ال�سيا�سي. يقول �سامنوجام: »�سوف ت�سبح ميامنار الوجه اخلارجي لآ�سيان. �سرياقبنا العامل... 
املجل�ض  اأطلق  بعدها،  �سهور  ب�سعة  الدور.« جمرد  اأداء هذا  تنجح يف  �سوف  اأنها  واثق  واإنني 
الع�سكري احلاكم �سراح داو اأوجن �سان �سوو كاي، الفائز بجائزة نوبل لل�سالم والنا�سط ال�سيا�سي 

ورئي�ض الحتاد القومي للدميقراطية يف ميامنار، الذي كان قيد الإقامة اجلربية.63

العمل متعدد الأطراف
ق�سة ميامنار تو�سح اأي�ًسا العن�سر اخلام�ض الرئي�سي يف هذه املجموعة من املعايري التوافقية: 
العمل متعدد الأطراف، وهي اإحدى اأكرث ال�سناعات النا�سئة �سرعة يف منوها. يظهر هذا النمو 
ال�سريع يف العدد املتزايد من املوؤمترات والتفاقات متعددة الأطراف التي تربط بني عدد متنام 
من الدول يف �سبكة من املنظمات تت�سخم با�ستمرار. هذا التوجه نحو العمل متعدد الأطراف 
يتباين ب�سدة مع رغبات النظام ال�سيا�سي الأمريكي بجذوره العميقة يف العمل املنفرد. ولقد 
اأطلق  الذي  وهو  بولتون،  جون  تعيني  يف  نف�سه  عن  الأمريكيني  القرار  �سانعي  ازدراء  عرب 
الت�سريح �سيىء ال�سمعة عندما قال اأنه »ل يوجد �سيء« ا�سمه الأمم املتحدة، يف من�سب ال�سفري 

الأمريكي يف الأمم املتحدة يف 2005. 64  
فيه  ت�سرتك  اأمًرا  لي�ست  الأطراف  متعدد  للعمل  الأمريكية  الريبة  فاإن  احلظ  وحل�سن 
متعدد  القوي  »العمل  عليه  اأطلق  ملا  عمل  برنامج  بلري  توين  اقرتح  ولقد  العامل.  بلدان  بقية 
العاملية املتجذرة يكمن يف وجود موؤ�س�سات  باأن احلل الوحيد للم�ساكل  الأطراف«، وجادل 
والفقر.65  ال�سالم  الأمن وحفظ  مثل  ق�سايا  ملواجهة  وال�ستعداد  قوة  اأكرث  الأطراف  متعددة 
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مناداة بلري الوا�سحة مبوؤ�س�سات اأقوى ذات اأطراف متعددة وقائمة على قواعد ثابتة هو تكرار 
ملطالبة كلينتون ال�سمنية بنظام دويل قائم على القانون، وهو ما ذكرته يف مقدمة هذا الكتاب. 
معظم الأ�سخا�ض الذين يتحلون باملنطق يدركون اأن العمل متعدد الأطراف النا�سئ الآن هو 
اأمر ل رجعة فيه. وهناك �سبب منطقي وراء عدم م�ساندة الزعماء الغربيني الآخرين للعمل 

متعدد الأطراف، وذلك خل�سيتهم اأن يواجهوا ب�سخرية.
عليها  عفا  �سناعة  اأ�سبحت  قد  العظمى  القوى  بني  احلروب  اأن  نالحظ  مل  اأننا  وكما 
الزمن، فرمبا غاب عنا اأي�ًسا اأن نالحظ وجود ارتباط حمتمل بني تراجع احلروب وظهور ظاهرة 
العمل متعدد الأطراف. �سكل 1-7 و�سكل 1-8 يو�سحان العالقة الوثيقة بني العمل متعدد 

الأطراف وانخفا�ض معدلت وفيات احلروب.
هذين  بني  وثيقة  عالقة  توجد  اأن  يجب  هل  هو  نف�سه  يطرح  الذي  املبا�سر  وال�سوؤال 
تندلع  احلروب  اأن  هي  الب�سيطة  الإجابة  للحروب؟  �سحايا  ووقوع  التجارة  بني  اأو  التوجهني 
عندما تف�سل دولتان يف التوا�سل مع بع�سهما البع�ض. غياب الت�سال ي�سمح اأي�ًسا لكل دولة 
ب�سيطنة الدولة الأخرى. العمل متعدد الأطراف يحقق العك�ض، فهو ي�سع الطرفني مًعا ويزيد 
من التوا�سل والفهم بينهما. ومن املفيد ب�سكل خا�ض اأن يلتقي الزعماء وجًها لوجه. ولهذا 
ينبغي ت�سجيعها. خالل احلرب  اإيجابية  الزعماء هي ظاهرة عاملية  لقاءات  فاإن زيادة  ال�سبب 
الباردة مل يلتق الزعماء الأمريكيون وال�سوفييت اإل نادًرا، وذلك على الرغم من اأن اأي �سوء 
تقدير من جانب اأيهما كان من املمكن اأن يدمر العامل. وعلى النقي�ض يلتقي زعماء اأمريكا 
وال�سني بانتظام وخا�سة يف ملتقيات مثل الأمم املتحدة وقمة دول الع�سرين وقمة جنوب �سرق 

اآ�سيا. منذ عقد م�سى مل تكن قمة الع�سرين اأو قمة جنوب �سرق اآ�سيا موجودة.
لقد خدمت مرتني ك�سفري لدولة �سنغافورة يف الأمم املتحدة، من 1984 اإىل 1989، ومن 
1998 اإىل 2004، خربت خاللها ب�سكل مبا�سر كيف ميكن لإح�سا�ض جمعي اأن يتنامى بني 
الربازيل  �سفراء  بناء �سداقات وطيدة مع  العامل. متكنُت من  اأرجاء  ياأتون من كل  اأ�سخا�ض 
واململكة العربية ال�سعودية ومنغوليا وناميبيا، جمرد اأربعة اأ�سماء لدول خمتلفة كثرًيا. قد يقول 
املت�سكك فوًرا اأن وظيفة ال�سفراء هي اأن يقيموا �سداقات عابرة للحدود. وهذا حقيقي، ولكن 

من احلقيقي اأي�ًسا اأن هذه ال�سداقات جتلب الفوائد لعاملنا.
وللبيئة ولإدارة  لل�سركات  قواعد  العامل. وت�سع  ا�ستخدامها ملحيطات  الدول يف  جميع 
املوارد البحرية الطبيعية. لقد كانت املفاو�سات حول هذه التفاقية من الأ�سعب على الإطالق 
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 The Better Angels of Our Nature ال�سكل 1-8  تراجع اأعداد �سحايا احلرب. امل�سدر: ماأخوذ من
ل�ستيفن بينكر )نيويورك، فايكنج، 2011(، �ض 304.

* وفيات يف �سراعات م�سلحة تقودها الدول ويتورط فيها اجلي�ض اأو امللي�سيات من اجلانبني. )ل ي�سمل ذلك 
»ال�سراعات اأحادية اجلانب( اأو القتل اجلماعي.

ال�سكل 1-7 انت�سار اتفاقيات التجارة احلرة واأهميتها املتنامية. امل�سدر: وزارة الزراعة الأمريكية، خدمات 
البحوث القت�سادية، ا�ستخدام بيانات من قاعدة بيانات اتفاقيات التجارة الإقليمية مبنظمة التجارة العاملية 

)http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx(. اأعيد طبعها برتخي�ض.
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حيث اتفاقية قانون البحار درا�سة حالة تو�سح اأن �سعور النتماء املجتمعي الذي يتنامى يف 
اأكرث من 180 �سفرًيا من كل مكان يف العامل قد يجلب فوائد عاملية. حتدد التفاقية  �سدور 
انق�سامات  النهاية، وكانت هناك  البداية حتى  ت�سع �سنوات من  ا�ستغرقت  حقوق وواجبات 
املطلة  والدول غري  لنف�سها  املحيطات  املطالبة مبعظم  اأرادت  التي  ال�ساحلية  الدول  مريرة بني 
اأنها قد حرمت من »املرياث  اأ�سرار جيو�سيا�سية و�سعرت  على البحار وتلك التي تعاين من 
قابلة للحل. ومع ذلك ومع مرور  امل�سرتك لالإن�سانية« يف املحيطات. وبدت الختالفات غري 
انتهت  النهاية  الريبة ويف  فتقل�ست  املتخا�سمة،  الأطراف  بني  اإح�سا�ض جمعي  تطور  الوقت 
بالت�سديق  وذلك  مب�سئولياتها  ت�سطلع  اأمريكا مل  اأن  الرغم من  وعلى  املفاو�سات يف 1982. 
اأمريكا احرتمت  فاإن  باعتبار ذلك خيانة(  نهاية الأمر )مما حدا ببقية العامل  على املعاهدة يف 
بنود التفاقية منذ ذلك احلني. واأ�سبحت املحيطات اأكرث اأمانًا كما اأ�سبح العامل اأكرث حت�سًرا.

معاهدة  نتفاو�ض حول  اأن  ا�ستطعنا  اإذا  الأر�ض.  �سطح  من  باملائة   71 املحيطات  تغطي 
لقانون كوكب  التفاو�ض حول معاهدة  مينعنا من  اأدنى �سبب  البحار فال يوجد  لقانون  جيدة 
الأر�ض، معاهدة تو�سح م�سئوليات كل دولة قومية والفوائد التي �ستجنيها من الهتمام بن�سبة 
29 باملائة املتبقية من كوكبنا وموارده من املعادن واملواد اخلام. اإذا جنحنا ف�سيكون ذلك بف�سل 

العمل متعدد الأطراف.

التالقي العاملي
اأو  اجلمالية  الناحية  من  الظل  ثقيل  تعبرًيا  التوافقية«  املعايري  »جمموعة  م�سطلح  يبدو 
الفنية فهو لن يثري حما�سة اأحد ب�سهولة، ولن يعتربه م�ستخدمو تويرت من الأهمية بحيث يظهر 
كمو�سوع متكرر )ها�ستاج( على املوقع. وبالرغم من كل ذلك فهذا التعبري اململ قد يكون 
الأكرث دقة يف و�سف واحدة من اأعتى القوى التي �سهدها التاريخ الإن�ساين. فعلى مدى اآلف 
ال�سنني كانت الإن�سانية كلها منق�سمة تبًعا للجغرافيا والتاريخ والدين والثقافة واللغة املنطوقة 
اأما اليوم وعلى الرغم من التواجد الرثي لبقايا تلك الختالفات فاإننا نتالقى  ولغة اجل�سد. 
حول جمموعة من املعايري عن كيفية خلق جمتمعات اأف�سل. وبتعبري اأب�سط فاإن هذا التالقي 

العاملي اأمر �سديد الأهمية.
اأي�ًسا ملحات من التالقي العظيم احلادث الآن. ولقد حاول توم  اآخرون التقطوا  كتاب 
ترحاله  وبعد  م�سطح«  »عامل  فكرة  بو�سفه  التالقي  ي�سف  اأن  دائًما  الثاقبة  بب�سريته  فريدمان 
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ت�سويته.« كما �سرح  ]تتم[  العاملي  القت�ساد  »ملعب  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  العامل و�سل  عرب 
م�ستخدًما تعبرًيا اآخر ل ين�سى باأن على املجتمعات لكي تنجح اأن ترتدي »قمي�ض املجانني 
الذهبي« لو�سفات اإجماع وا�سنطن.66 )ي�سري تعبري اإجماع وا�سنطن اإىل ال�سيا�سات القت�سادية 

النيوليربالية التي تفر�سها املوؤ�س�سات املالية الدولية على الدول النامية.(67 

ولكن اخلرب الطيب هو اأن التالقي العاملي حول جمموعة املعايري التوافقية قد انت�سر فيما 
التفكري  العلم احلديث،  – قبول  هنا  املذكورة  فاملعايري اخلم�سة  القت�سادي.  املجال  يتخطى 
املنطقي، اقت�ساد ال�سوق احلر، حتول طبيعة العقد الجتماعي، العمل متعدد الأطراف – تبني 
اأن توافًقا حول املعايري يتدفق الآن اإىل جمموعة اأو�سع من املجالت. عدد متزايد من الدول 
اأي  �ساور  اإذا  بهدوء وراحة.  العاملي  الرئي�سي  التيار  اإىل  �سلوًكا مت�سابًها وتدخل  الآن  ت�سلك 
�سخ�ض �سك حول وجود هذا التالقي العظيم فعليه فقط اأن يقتطع من وقته القليل حل�سور لقاء 
عاملي حول اأي مو�سوع يختاره )اأو تختاره(. و�سواًء كان املو�سوع هو املياه اأو التنمية العمرانية 
ت�ست�سيف  العقول. عندما  فيه  تتالقى  لقاًء عظيًما  ف�سوف يجد  ال�سحة  اأو  العايل  التعليم  اأو 
�سنغافورة قمة مدن العامل )حيث فازت نيويورك بجائزة يل كوان يو للمدينة العاملية يف يوليو 
فاإن هذه  التعليم  العاملي لالبتكار يف  القمة  موؤمتر  بقطر  الدوحة  ت�ست�سيف  اأو عندما   )2012
اللقاءات �سوف ت�سهد في�ًسا من الب�سر ياأتون من جميع اأرجاء املعمورة يتكلمون لغة م�سرتكة.

لتغيري  ت�سعى  التي  ل�سيا�سته  مبراجعة جادة  يقوم  اأن  الغرب  يتعني على  ال�سبب  ولهذا 
الدول العنيدة عن طريق عزلها. ومن �سخرية الأمور اأن فر�ض الغرب لعقوبات على اإيران اأو 
كوبا اأو كوريا ال�سمالية اأو ميامنار �سوف يعزل هذه الدول من هذا املد املتنامي للمعايري امل�سرتكة 
الدرا�سة يف  على  الدول  تلك  �سباب  ت�سجيع  مت  اإذا  النقي�ض،  وعلى  الأنظمة.  تلك  ويحمي 
اخلارج، وحث ال�سركات على اإقامة روابط جتارية وا�ستثمارية بينها وبني بقية العامل، فاإن التغيري 
�سوف يحدث اأ�سرع لها. الإيرانيون على �سبيل املثال �سوف يجدون زيارة مقر اإنفو�سي�ض يف 
باجنالور اأو جامعة ت�سينجوا يف بكني جتربة حمورية يف حياتهم. مثل تلك الزيارات �سوف متثل 

جر�ض تنبيه ل�سانعي القرار الإيرانيني.

عرب  كثرية  عقول  اأ�سبحت  فلقد  فيه.  رجعة  ل  اأمر  التوافقية  للمعايري  املتزايد  املد  هذا 
املد  وقف  ميكن  ل  عندما  حتى  ولكن  م�سرتك.  خطاب  خالل  من  متوا�سلة  باأ�سره  كوكبنا 
فيمكننا الإ�سراع فيه من خالل موؤ�س�سات ت�سعى لكي جتمع بني الثقافات املختلفة يف تالق 
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اأكرث حميمية. اإحدى املبادرات ذات الروؤية هي املبادرة التي اأطلقتها ييل-جامعة �سنغافورة 
الوطنية يف �سنغافورة يف يوليو 2012. مل يكون من ال�سهولة مبكان اإطالق مثل تلك املبادرة، 
فبع�ض اأع�ساء هيئة تدري�ض جامعة ييل تذمروا اأن تقاليد ييل »النقية« يف جمال احلرية الأكادميية 
قد تتلوث من التقاليد »غري النقية« يف جمال تقييد حرية التعبري ال�سيا�سي يف �سنغافورة، ورمبا 
تنا�سوا اأنهم مواطنون يف اأول دولة متقدمة ت�ستعيد ممار�سات التعذيب. وعلى الرغم من وجود 
اإمكانية كبرية حلدوث �سوء فهم اأثناء تنفيذ هذه املحاولة اجلريئة التي ت�سعى للجمع بني اأف�سل 
يف�سل  اأن  املمكن  ومن  الأمام.  اإىل  قدًما  �سار  امل�سروع  فاإن  والغربي،  ال�سرقي  التعليم  تقاليد 
امل�سروع بعد كل ذلك. ولكنه اإذا جنح فل�سوف يربهن على اأن املد املتنامي للمعايري امل�سرتكة 
يحدث تغيرًيا عميًقا لالأو�ساع الإن�سانية، ويخلق عاملًا اأكرث �سالًما ورخاًء، عاملًا ي�سم الإن�سانية 

جمعاء.





الف�سـل
2

نظرية العامل الواحد

تواكب  مل  العاملية  فالنظرية  الواحد،  للعامل  نظرية  اإىل  بحاجة  نحن 
حتى الآن املمار�سات العاملية.

النظرية  اأن غياب مثل تلك  ال�سبب يف  نهتم بكل ذلك؟ يكمن  اأن  ملاذا يجب  ولكن 
يعرقل حدوث ا�ستجابة عاملية موؤثرة للعديد من التحديات العاملية امللحة. دعونا ننظر اإىل اآراء 
اأربع من الزعماء ال�سيا�سيني الغربيني الذين يهتمون باأحوال بالعامل وهم: بيل كلينتون واآل 
جور وتوين بلري وجوردون براون، فهم ما يزالون يلقون خطًبا رنانة حول و�سع نظامنا العاملي. 
ا �سرف ال�ستماع لهم جميًعا، واأجد اأن الكثري من ق�ساياهم وروؤاهم العاملية  لقد كان يل �سخ�سيًّ

تتقاطع وتت�سابك.
فيما يلي بع�ض املقتطفات من كلينتون:

نحن ن�سرتك يف م�ستقبل م�سرتك على هذا الكوكب الذي يت�ساءل ويت�ساءل ويت�ساءل.1
العامل  �سيطر على  اإذا   .  .  . للبقاء  القابل  الوحيد  العامل  هو  بدون جدران  عامل 
الوحيدة  العوامل  هي  العرقية  واختالفاتهم  ودياناتهم  اأجنا�سهم  باأن  يوؤمنون  اأ�سخا�ض 

املهمة ف�سيوؤدي ذلك اإىل هالك عدد هائل من الب�سر يف هذا القرن.2
يف  املتجذرة  املتبادل  العتماد  اأخالقيات  لتطوير  ي�سطر  مل  العامل  اأن  احلقيقة 
اإن�سانيتنا امل�سرتكة. فاإذا فعلناها �سي�سبح القرن الواحد والع�سرون اأحد اأكرث الع�سور يف 

التاريخ ت�سويًقا واإثارة و�سالًما.3
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اأنت تعي�ض يف ع�سر من العتماد املتبادل، فاحلدود مل تعد تعني الكثري، ولت�ستطيع اأن 
توقف الكثري، �سواًء كان جيًدا اأم �سيًئا.4

وقال اآل جور:

نحن الآن يف ع�سر العوملة. و�سواًء ابتهجت لذلك اأم ل فنحن نعي�ض يف ع�سر يزداد فيه 
ت�سابك م�سائرنا وم�سائر مليارات الب�سر حول العامل. وعندما تت�سابك التحديات التي 
ا اأي�ًسا فال ينبغي علينا اأن نولول اأو اأن ننظر مبثالية �ساذجة على  ا وخارجيًّ تواجهنا داخليًّ

هذا الو�سع اجلديد.، بل ينبغي علينا التعامل معه.5 
نعي�ض يف  بيننا، فنحن  املتبادل  التعاون والعتماد  زيادة  يعتمد على  اإن م�ستقبلنا 
عامل تزداد فيه الروابط الوثيقة من خالل تكنولوجيا الت�سالت وال�سفر. لقد �ساحب 
ظهور ح�سارة عاملية بحق ]الت�سديد م�ساف[ اعرتاف بالتحديات العاملية التي تتطلب 
الوليات  – �سوى  كثرًيا  يحدث  – كما  وتوجيهها  قيادتها  ت�ستطيع  ل  عاملية  ا�ستجابة 
املتحدة، ولن يحدث ذلك بدون ا�ستعادة الوليات املتحدة �سلطتها الأخالقية للزعامة 

واملحافظة عليها.6

كما قال توين بلري:
التقارب من  والثقافات يف  الدول  وبداأت  للعوملة،  الدافعة  القوة  بتاأثري  ينفتح  العامل  اإن 
بع�سها البع�ض ب�سرعة مده�سة. العامل يف القرن الواحد والع�سرين اأ�سبح اأكرث اعتمادا 
على بع�سه، كما �سارت جمتمعات �سخمة تنتمي لأمم وديانات خمتلفة تعي�ض الآن جنًبا 
اإىل جنب، بينما ف�سلت بينها يف املا�سي املحيطات والقارات، ورمبا ق�سى الأفراد حياتهم 
كلها بدون اأن يلتقوا باأي �سخ�ض ينتمي اإىل ديانة اأو ثقافة اآخرى. يف عامل يتقل�ض بهذا 

ال�سكل يجب علينا اأن ن�سبح مواطنني عامليني اإىل جانب كوننا مواطنني يف اأوطاننا.7
نحن نعي�ض يف عامل جديد خمتلف، وهو لي�ض جمرد قرن جديد اأو األفية جديدة، 
فهناك �سكل خمتلف متاًما للعمل ال�سيا�سي الآن. اإذا كنا ل نريد فقط لهذه الإدارة اأو 
اأن ي�سبحوا  اأي�ًسا من بيننا هوؤلء الذين يودون  اأن ينجح  اأن ينجح ولكن  لهذا الرئي�ض 
م�ساندين اأو - م�ساركني يف هذا اجلهد، فينبغي علينا اأن ندرك طبيعة هذا العامل املختلف 

واملتغري ومايعنيه ذلك بالن�سبة لل�سيا�سات.8
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يقول جوردون براون:

اإننا نعي�ض الآن يف عامل من التجارة العاملية، والتدفق املايل العاملي، والتحركات العاملية 
للب�سر، والت�سالت الفورية العاملية. اقت�سادياتنا مرتبطة ببع�ض ب�سكل مل يحدث مطلًقا 
وموؤ�س�سات  عاملية  حلوًل  تتطلب  العاملية  القت�سادية  امل�ساكل  اأن  اأعتقد  واأنا  قبل،  من 

عاملية.9
اإن اجليل اجلديد موؤهل الآن حلل بع�ض امل�ساكل امل�ستع�سية التي واجهت العامل 
من  طائفة جديدة  اأن  العامل  زعماء  اأدرك  اإذا  اإل  ذلك  ن�ستطيع  ولكننا ل  قرون.  طوال 
عاملية  م�ساكل  ولكنها  فقط  نتقا�سمها  اأو  فيها  ن�سرتك  م�ساكل  تعترب  ل  احلالية  م�ساكلنا 
ل ميكن حلها بدون تعاون جميع اأمم الأر�ض مًعا. نحن بحاجة اإىل اأ�سلوب منظم ميكننا 
بف�سل  متاحة  فر�سة  وهناك  تواجهنا.  التي  امل�ساكل  حل  من  ا  عامليًّ جمتمًعا  بو�سفنا 
متوفرة  تكن  مل  قدرة  وهي  مًعا،  واحلوار  الت�سال  على  وقدرتنا  التكنولوجيا  تغريات 
لالأجيال ال�سابقة، ولقد اأحدثت هذه التغريات اختالفات هائلة يف الطريقة التي تعمل 

بها جمتمعاتنا. اإن امل�ساكل العاملية حتتاج اإىل حلول عاملية.10

الأمر املثري لالهتمام هو اأن كل زعيم من هوؤلء ا�ستطاع اأن ي�سف جيًدا حالة العامل بعد 
لتعك�ض هذه احلكمة  �سيا�سة بالده  تعديل  ي�ستطع  اأحًدا منهم مل  فاإن  املن�سب،  خروجه من 
العمل  عن  املدافعني  اأ�سد  من  واآل جور  كلينتون  اأ�سبح  لقد  موقعه.  وجوده يف  اأثناء  العاملية 
العاملي �سد الحتبا�ض احلراري العاملي. ومع ذلك اأثناء ال�سنوات الثمان يف املن�سب مل يعمال 
وتوم  جور  واآل  كلينتون  مثل  الهامة  الأمريكية  ال�سخ�سيات  من  العديد  حدوثه.  ملنع  الكثري 
دولر عن كل  قيمتها  �سريبة  احلراري:  الحتبا�ض  لتقليل  وفعال  ب�سيط  بحل  نادوا  فريدمان 
جالون من الوقود امل�ستهلك. ولكن مل ي�ستطع اأي من كلينتون اأو اآل جور جمرد ذكر هذا فما 
ا، ومل  بالك باملناداة به عند وجودهما يف البيت الأبي�ض. فلقد كان ذلك يعني انتحاًرا �سيا�سيًّ
تكن هناك نظرية عاملية حول العامل الواحد ي�ستطيعان ا�ستخدامها مل�ساندة موقفهما. تركز كل 

اجلدل حول امل�سالح القومية ق�سرية الأجل ولي�ض امل�سالح العاملية طويلة الأمد.
لقد قدم جوردون براون ت�سريحات قوية تنادي بعمل متعدد الأطراف اأكرث قوة، فقال: 
باأنها م�ساكل  اأن ن�سفها  »نحن جنابه الآن ظروًفا جديدة يف 2011، فلدينا الآن م�ساكل ميكن 
اأن املوؤ�س�سات العاملية مثل �سندوق النقد الدويل  عاملية حتتاج اإىل حلول عاملية.« وقال براون 
والبنك الدويل التي اأن�سئت يف الأربعينيات مل تعد موؤهلة للتعامل مع الأر�سية العاملية املتغرية 
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. . . »يتعني علينا اأن نبني موؤ�س�سات عاملية اأف�سل . . . من اأجل امل�ستقبل.«11 ولقد اأكد براون 
اأنه عند بناء هذه املوؤ�س�سات اجلديدة فيجب على دول العامل التفاق حول »اأخالقيات عاملية«. 
هذه الأخالقيات يجب اأن »متكن الب�سر من اعتبار الأغراب جريانًا لهم و]ت�سمح[ لالأ�سخا�ض 
بالإميان ب�سيء اأكرب من اأنف�سهم . . . ]و[ متكن النا�ض من الإح�سا�ض باأمل الآخرين مهما كان 

اختالفهم اأو انتماوؤهم اإىل دول ل يعرفونها.«12
اأجل  من  ُبني  ولقد   ،1945 عام  بعد  ظهر  العاملية  املوؤ�س�سات  »نظام  بقوله:  �سرح  كما 
عامل من القت�ساديات املحمية وتكون من 50 دولة فقط، هذا النظام مل ينك�سر بعد، ولكن 
ذلك  ومع  والإ�سالح.«13  التحديث  اإىل  ما�سة  بحاجة  فهو  مفتوحة  وعوملة  دولة  به 200  عاملًا 
يف  »الت�سارك«  املتحدة  اململكة  من  يطلب  اأن  رقة  بكل  الدويل  النقد  �سندوق  حاول  فعندما 
مقعدها الوحيد يف املجل�ض التنفيذي لإدارة ال�سندوق اأطلق براون حملة دبلوما�سية عاملية هائلة 
ا مثل جوردون براون فاإن املميزات  ملنع حدوث ذلك. وحتى بالن�سبة لزعيم يحمل فكًرا عامليًّ
القومية )التي ح�سلت عليها اململكة املتحدة منذ زمن الإمرباطورية الربيطانية الذي وىل( كانت 

لها اأولوية على امل�سالح العاملية.
وباخت�سار فاإن غياب نظرية العامل الواحد مينع زعماء العامل من اتخاذ خطوات عاملية موؤثرة 
لأنهم ل يعرفون كيف يقنعون مواطنيهم بوجهة نظرهم. لقد ظهرت العديد من الكتب ذات 
الروؤى الثاقبة حول العوملة، واأكرث ثالثة كتب اأف�سلها هي العامل م�سطح لتوم فريدمان ودفاًعا عن 
العوملة جلادي�ض باجواتي وملاذا ت�سلح العوملة ملارتن وولف. كل من باجواتي وولف قدم تعريًفا 
عظيًما للعوملة. يقول باجواتي: »العوملة القت�سادية هي ركيزة التكامل بني القت�ساديات القومية 
والقت�ساد العاملي من خالل التجارة وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )من قبل ال�سركات املحلية 
بوجه  والب�سر  ا  دوليًّ العمال  وتدفق  الأجل   ق�سرية  املال  راأ�ض  وتدفقات  اجلن�سيات(  ومتعددة 
عام وتدفقات التكنولوجيا.« ويقول وولف مقتب�ًسا دافيد هندر�سون رئي�ض القت�ساديني ال�سابق 
والعمل  واخلدمات  لل�سلع  احلرة  »احلركة  هي  العوملة  اأن  القت�سادية  والتنمية  التعاون  ملنظمة 
ا متاًما مع امل�ستثمرين  وراأ�ض املال، مما يخلق �سوًقا واحدة من املدخالت واملخرجات، وتعاماًل قوميًّ

الأجانب )واملواطنني العاملني باخلارج( حتى ل يوجد اأجانب من وجهة النظر القت�سادية.«14
عاملنا.  يف  ا  اأ�سا�سيًّ حتوًل  التي حتدث  الإجراءات  على  تركز  العوملة  الكتب حول  معظم 
وبينما تناق�ض هذه الكتب بع�ض نتائج هذه الإجراءات فاإنها ل حتاول تكوين نظرية �ساملة حول 
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ا جديًدا ولكن لي�ض  �سبب حتول عاملنا بهذا ال�سكل اجلذري. وباخت�سار فاإن لدينا نظاًما عامليًّ
لدينا نظرية �ساملة تف�سره. نعم، لدينا ت�سبيهات عديدة توفر ب�سرية قيمة. والت�سبيه املف�سل يل 
هو ت�سبيه القارب الذي ا�ستخدمته يف املقدمة، كما اأن كويف عنان اأي�ًسا كان يتحدث كثرًيا حول 
»القرية العاملية« التي نعي�ض فيها. ولكن ال�ستعارات والت�سبيهات ل توفر نظرية �ساملة. وعلينا 
العامل  نظام  نحو  هوادة  بال  بالإن�سانية  تدفع  التي  املختلفة  القوى  اأعمق  ب�سكل  ن�ستق�سي  اأن 
الواحد. ولهذا، من اأجل البدء يف عملية البحث عن نظرية جديدة وتطويرها فاإن هذا الف�سل 
�سوف يحاول اأن يقرتح اأربع ركائز للتالقي – البيئة، القت�ساد، التكنولوجيا، الطموحات – 
هي التي تدفع بالإن�سانية لالعرتاف باأننا نعي�ض يف عامل واحد. لقد نظرت عمًدا على كل من 
البعد امللمو�ض وغري امللمو�ض لهذه الأعمدة لإبراز فكرة اأن هذا التحرك نحو التالقي العظيم 

نحو عامل واحد هو اأمر ل ميكن اإيقافه اأو عك�ض اجتاهه.

الركيزة البيئية
ينبغي على اأي نظرية لعامل واحد اأن تبداأ بالركيزة البيئية حيث يوجد الآن وعي متزايد اأن 
ال�سبعة مليار �ساكن لكوكبنا )والعدد مر�سح لالرتفاع اإىل 9 مليارات بحلول 2050( ل يقومون 
باإدارة جيدة للكوكب الوحيد يف الكون الذي نعرف اأنه قادر على ا�ست�سافة احلياة الإن�سانية. 
لي�ض لدينا خيار ثان ول يوجد كوكب نهاجر اإليه اإذا ف�سلنا يف احلفاظ على هذه البيئة. فهناك 

اإذن م�سلحة م�سرتكة وقوية جتمع بني كل هوؤلء املليارات ال�سبعة للحفاظ على بيتنا امل�سرتك.
يف  نقوم  بينما  اأنه  لالنتباه  الالفت  فمن  القوية  امل�سرتكة  امل�سالح  هذه  لوجود  ونظًرا 
احلفاظ على  يخ�ض  فيما  ذاته  ال�سيء  نفعل  فاإننا مل  العقلي«  »امل�سعد  بارتقاء  اأخرى  جوانب 
اإذا كانت هناك ا�ستفادة كربى ناجتة عن زيادة خماوفنا من  الكرة الأر�سية لالأجيال القادمة. 
الحتبا�ض احلراري فاإنها تكمن يف ارتفاع الوعي العاملي باأن الإن�سانية يجب اأن تتوحد من اأجل 
اإنقاذ كوكبنا. كان من النتائج اأي�ًسا النت�سار املده�ض للمنظمات الأهلية على امل�ستوى الدويل 
واملحلي التي رفعت من الوعي البيئي حول العامل. ولكن الأزمة املالية يف الغرب يف العامني 
اإيجاد  ال�سديدة للحكومات حول  اإىل حد ما عن الختالفات  2008-2009 كانت م�سئولة 

حل عاملي م�سرتك لالحتبا�ض احلراري.
من ال�سروري اأن نوؤكد هنا اأن الحتبا�ض احلراري يف العامل لي�ض التحدي البيئي الوحيد 
الذي نواجهه. ويف عاملنا الزاخر باملعلومات لي�ض من ال�سعب اكت�ساف التحديات الأخرى. 
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نعرفها جميًعا  املن�سورة يف ويكيبيديا لإي�سال فكرة  البيئية«  الق�سايا  »قائمة  اأ�ستخدم  اأن  واأود 
وميكننا اأن نكت�سف املزيد عنها وهي جمموعة التحديات البيئية. مل يعد با�ستطاعتنا الآن اأن 

نتظاهر باأننا ل نعلم ماهية هذه امل�ساكل البيئية، فهذه القائمة تتحدانا بكل و�سوح:
ج�سيمات  املباين،  داخل  الهواء  جودة  الفحم،  ل�سناعة  البيئي  التاأثري  الهواء:  تلوث 

املادة، ال�سباب الدخاين، اأوزون الرتوبو�سفري، املركبات الع�سوية املتطايرة.
التغري املناخي: التاأثري البيئي ل�سناعة الفحم، الوقود الأحفوري، عتمة العامل، الحتبا�ض 
احلراري، غازات الحتبا�ض احلراري، حتم�ض املحيطات، ارتفاع من�سوب البحار، انغالق 

دوران الرثموهالني.
ع�سر  انقرا�ض  بالنقرا�ض،  املهددة  الأنواع  املرجانية،  ال�سعب  ابي�سا�ض  احلماية: 
الهولو�سني، الأنواع الغازية، ال�سيد بدون ترخي�ض، انخفا�ض امللقحات، انقرا�ض الأنواع.

النمط ال�ستهالكي: الراأ�سمالية ال�ستهالكية، ال�ستهالك املفرط، التقادم املخطط.
البيئي ل�سناعة الفحم،  التاأثري  الطاقة: ال�ستخدام الكفء للطاقة، احلفاظ على الطاقة، 

الرتويج التجاري للطاقة املتجددة، الطاقة املتجددة.
التدهور البيئي: الزيادة املفرطة يف املغذيات يف املاء، تدمري امل�سكن الطبيعي، الأنواع الغازية.
الإ�سعاع  الكهرومغناطي�سية،  احلقول  الربو،  الهواء،  جودة  البيئية:  ال�سحة 
املباين،  الهواء داخل  الفحم، جودة  البيئي ل�سناعة  التاأثري  الكهرومغناطي�سي وال�سحة، 

الت�سمم بالر�سا�ض، متالزمة املبنى غري ال�سحي.
ال�سيد  �سباك  بال�سيانيد،  ال�سيد  القاعي،  ب�سباك اجلر  ال�سيد  بالتفجري،  ال�سيد  ال�سيد: 
املنظم، الإفراط يف �سيد الأ�سماك،  املبلغ عنه وغري  القانوين وغري  ال�سيد غري  املفقودة، 

اإزالة زعانف �سمك القر�ض، �سيد احليتان.
ا.  الهند�سة الوراثية: التلوث الوراثي، اخلالفات حول الأغذية املعدلة وراثيًّ

الزراعة الكثيفة: املوؤثرات البيئية لإنتاج اللحوم، الري، زراعة اأحادية املح�سول، الرعي 
املفرط، اجنراف املبيدات، ا�ستخدام البال�ستيك يف الزراعة، القطع واحلرق.

تدهور الأرا�سي: الت�سحر، تلوث الأرا�سي.
الطبيعية،  املاأوى  اأماكن  جتزيء  الطبيعية،  املاأوى  اأماكن  تدمري  الأرا�سي:  ا�ستخدام 

التمدد العمراين.
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قطع الأخ�ساب: اإزالة الأ�سجار، تدمري الغابات، قطع الأ�سجار غري القانوين.
التعدين: التدفق احلم�سي من مناجم املعدن، التك�سري الهيدروليكي، التعدين يف قمم 

اجلبال، املخلفات الطينية.
النانوتكنولوجي: ملوثات النانو، �ُسمية النانو.

الفعالة،  امل�سعة  املواد  من  املرتفعة  املعدلت  ذات  املخلفات  اإدارة  النووية:  الق�سايا 
النووية،  القوة  النووي،  الن�سهار  النووية،  التداعيات  والإ�سعاعية،  النووية  احلوادث 

الأ�سلحة النووية، الأمان النووي.
اأزمة  امل�ساعات،  ماأ�ساة  امل�ساحبة،  للحيوانات  ال�سكانية  الزيادة  الدفن،  ال�سكانية:  الزيادة 

املياه.
ا�ستنزاف الأوزون: �سي اإف �سي.

التلوث: التاأثري البيئي ل�سناعة الفحم.
اخلزانات: التاأثري البيئي للخزانات.

ا�ستنزاف املوارد: ا�ستغالل املوارد الطبيعية، فرط ال�سحب.
الرتبة: حماية الرتبة، تلوث الرتبة، تعرية الرتبة، متلح الرتبة.

تي،  دي  الدي  كلوروفلوروكربون،  احليوي،  الت�سخم  احليوي،  الرتاكم  ال�ُسميات: 
الديوك�سني، اختالل الغدد ال�سماء، التاأثري البيئي ل�سناعة الفحم، مبيدات الأع�ساب، 

بي �سي بي، مبيدات ح�سرية، املعادن الثقيلة ال�ُسمية، الف�سالت ال�ُسمية.
املحيط  يف  القمامة  بقعة  الفحم،  ل�سناعة  البيئي  التاأثري  الإلكرتونية،  القمامة  القمامة: 
الهادي، الرماد، مدفن القمامة، املادة املرت�سحة، املخلفات، املخلفات البحرية، املخلفات 

الطبية، حوادث التخل�ض من املخلفات.
تلوث املياه: الأمطار احلم�سية، تكاثر الطحالب، التاأثري البيئي ل�سناعة الفحم، الزيادة املفرطة 
يف املغذيات يف املاء، قتل الأ�سماك، املخلفات البحرية، التلوث البحري، الزئبق يف الأ�سماك، 
اجلزيئات البال�ستيكية، حم�سية املحيطات، اإلقاء املخلفات يف املحيطات، بقع الزيت، تلوث 

ال�سفن، التلوث احلراري، جريان املاء يف املناطق احل�سرية، مياه ال�سرف، اأزمة املياه.15
�ستيوارت براند وهو حمرر الكتالوج الكامل لالأر�ض وعامل بيئي معروف يذكر اخلطاب 
التايل للعامل البيئي الربيطاين مارك لينا�ض، وهو موؤلف كتاب �ست درجات الذي يقول فيه:
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يبداأ لينا�ض بقوله: »منذ حوايل 74.000 عام اأو�سك بركان هائل على تدمري الب�سرية 
الأزواج  من  ذلك  من  يقرب  ما  اأو  األف  جمرد  اإىل  الب�سر  اأعداد  وانخف�ست  باأكملها، 
الآن  يزيد  فعددنا  امل�سكلة  هذه  على  التغلب  يف  جنحنا  لقد  الإجناب.  على  القادرين 
على 7 مليارات ن�سمة. يف فرتة ن�سف مليون عام انتقلنا من مرحلة بناء اأكواخ بالع�سي 
العامل كله. وح�سًنا ما فعلنا!  الرقمية تغطي  تاأ�سي�ض �سبكة من الت�سالت  اإىل مرحلة 
ما  ن�ستويل على  اأن  اأن نحقق ذلك كان علينا  اأجل  اأمامنا م�سكلة �سغرية. فمن  ولكن 
يرتاوح بني الربع والثلث من اإنتاج الكوكب من التمثيل ال�سوئي. ورفعنا درجة حرارة 
وبدلنا  الغالف اجلوي،  املحيطات، وغرينا من كيمياء  قلوية  الأر�ض، وخف�سنا من  نظام 
العديد من  وقتلنا  العذبة،  املياه  توزيع  ب�سكل هائل على  واأثرنا  الأر�ض،  انعكا�سات  من 
الأنواع التي ت�ساركنا احلياة على هذا الكوكب. مرحًبا بك يف ع�سر الإن�سان، وهو الع�سر 
اجليولوجي ب�سيطرة اإن�سانية فريدة.« بع�ض هذه التغيريات العاملية التي اأحدثتها الإن�سانية 
رمبا اقرتبت من نقطة التحول اأو العتبة التي قد حتدث ا�سطرابًا يف نظام الكرة الأر�سية 
للعمل  )»ف�ساء   2009 يف  الطبيعة  يف  من�سور  الأهمية  �سديد  ببحث  وا�ستعانة  باأكمله. 
الآمن لالإن�سانية« جلوهان روك�سرتوم واآخرين( حدد لينا�ض احلدود الت�سعة التي يجب 

علينا األ نتخطاها مطلًقا بدًءا من ثالثة قد تخطيناها بالفعل.16

هذه قائمة هائلة من التحديات، واأي �سخ�ض عاقل ينظر اإليها �سوف يخل�ض اإىل �سرورة 
اإذا  كثرًيا  العامل  يفيد  ولقد  التحديات.  تلك  مثل  مع  للتعامل  من�سق  عاملي  عمل  وجود 
ا�ستطاعت اأكرب قوة اقت�سادية فيه اأن تتعاون مع اأكرب قوة اقت�سادية نا�سئة يف العامل وهي ال�سني 
الأمريكي  بوزير اخلزانة  الإ�سادة  اإىل حلول م�سرتكة. ولكن هذا ل يحدث. ويجب  للو�سول 
ال�سابق هرني بول�سون الذي اأ�س�ض معهد بول�سون وهو »مركز م�ستقل �سيتخ�س�ض يف العالقات 
بني الوليات املتحدة وال�سني« يهدف اإىل ت�سجيع »التقدم يف احلماية البيئية وتطوير موارد بديلة 
من الطاقة النظيفة، وتعزيز الن�ساط القت�سادي وال�ستثمار املتبادل بني الدولتني مما يوؤدي اإىل 
خلق وظائف جديدة.« وقال بول�سون: »كل ق�سية عاملية – اقت�سادية اأو بيئية اأو اأمنية – ميكن 

التعامل معها ب�سكل اأكرث فعالية عندما تتعاون الوليات املتحدة وال�سني مًعا.«17
ولكن اإذا ُقدر لبول�سون اأن ينجح يف مهمته النبيلة بالتوفيق بني اأمريكا وال�سني فينبغي 
عليه اأن يتحلى بالنزاهة يف حتليله لالأمور التي حتدث خالًفا بني اأمريكا وال�سني يف جمال البيئة. 
املتحدة  الوليات  اأن  الرغم  على  اأنه  هي  املجال  هذا  يف  جور(  اآل  )بتعبري  املقلقة«  »احلقيقة 
تتقدم ال�سني كثرًيا يف تاأ�سي�ض احلركات البيئية وت�سجيع الوعي البيئية، كما اأن ال�سجل البيئي 
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املتحدة  الوليات  حكومة  فاإن  ال�سيني  نظريه  من  بكثري  اأرقى  العموم  يف  املتحدة  للوليات 
احلركات  منو  كان  لقد  املناخي.  التغري  بتحديات  العرتاف  ال�سينية يف  احلكومة  تاأتي خلف 
اأ�سدره  حتلياًل جديًدا  باأن  جلوب  البو�سطن  وتعلق  مذهاًل.  اأمًرا  املتحدة  الوليات  يف  البيئية 
اأن  يو�سح  والجتماعية  القت�سادية  بال�سيا�سات  تهتم  بحثية  وهو جمموعة  احل�سري«  »املعهد 
اأ�سرع من جمموع عدد اجلماعات  البيئة ظهرت  املكر�سة حلماية  الربحية  املنظمات غري  عدد 
ا جلميع  ا مقارنة بن�سبة 2.8 باملائة �سنويًّ غري الربحية منذ 1995، بنمو ي�سل اإىل 4.6 باملائة �سنويًّ
املنظمات غري الربحية. ويف املجموع تو�سعت احلركة البيئية من حيث عدد املنظمات والأع�ساء 

واإجمايل العوائد كل عام تقريًبا منذ 1960.«18
يف ال�سني، اخلرب اجليد هو اأنه على الرغم اأن النظام ال�سيا�سي ال�سيني مل يتغري اإل اأنه 
توجد  يبعد عن 1994 مل  النور. ويف وقت ل  اإىل  تظهر  اأن  البيئية  الأهلية  للمنظمات  �سمح 
بيئية  منظمة  »اأكرث من 3.500  دي�سكفر  ملقال يف جملة  وطبًقا  الآن  اأما  بيئية،  اأهلية  منظمات 
تتمتع بو�سع قانوين. وبينما ل يتمتع الن�سطاء هناك بنف�ض حرية التعبري التي يتمتع بها نظراوؤهم 
يف اأوروبا والوليات املتحدة فاإنهم جنحوا يف التاأثري يف جمتمعهم عن طريق ت�سجيعهم لل�سفافية 
و�سغطهم على احلكومات وال�سناعات املحلية للتم�سك باللوائح املحلية اجلديدة. فمن خالل 
برنامج ي�سمى »حتالف الختيار الأخ�سر« تقوم املجموعات البيئية بن�سر قوائم ال�سركات التي 
تنظيف  ال�سركة  قررت  اإذا  ثالث  طرف  من  مراجعة  اإجراء  وتقرتح  البيئية،  اللوائح  تنتهك 
عملياتها.«19طبًقا للت�ساينا ديلي: »عدد املنظمات الأهلية زاد اأكرث من ال�سعف يف الع�سر �سنوات 
املا�سية مع ارتفاع املنظمات الجتماعية امل�سجلة حلوايل 460.000 يف 2011. ومن الأرجح 
ا اأقوى كلما زادت ال�سيا�سات ال�سديقة.«20 وبدًل من توفري الأموال فاإن  اأن ي�سهد القطاع منوًّ
املنظمات الأهلية الدولية يف ال�سني تعيد متركزها من اأجل ال�سطالع باملزيد من حيث نقل 

معارفها حول بناء القدرات واأف�سل املمار�سات يف عمل التنمية الدويل.
اأن ال�سباب يف ال�سني قد بداأ يوؤ�س�ض منظماته الأهلية.  ومن الأمور املماثلة يف الأهمية 
يف قمة الأر�ض +20 املنعقدة  يف ريو الربازيل يف يونية 2012 �ساركت جمموعة من ال�سباب 
ال�سيني الذي اأ�س�ض منتدى العمل التنموي امل�ستدام ل�سباب ال�سني بتقدمي خرباتهم، فتذكر 
اأحد الأع�ساء وا�سمه دو يونبنج كيف اأنه وزمالءه ا�سطروا يوًما للقيام بتدريبات ريا�سية فوق 
�سطح مبنى مدر�ستهم اأثناء هبوب عا�سفة رملية )والتي �سوف تزداد حدة ب�سبب التغري املناخي( 
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على املدينة ال�سمالية تياجنن منذ عدة �سنوات. وقال: »لقد كانت جتربة األيمة.«21 ومن ثم فلقد 
قرر هوؤلء ال�سباب ت�سكيل جمموعة ملكافحة التغري املناخي وذهبوا اإىل قمة الأر�ض +20 يف 

ريو مببادرة �سخ�سية منهم وتبادلوا املعلومات مع ال�سباب من اأمريكا واأ�سدروا بيانًا م�سرتًكا.22
ا للمجتمع ال�سيني، وهو  اإن تاأ�سي�ض وانت�سار املنظمات الأهلية يف ال�سني ميثل انفتاًحا هامًّ

انفتاح كان غري مت�سور يف عهد ماو ت�سي توجن وحتى عهد دجن زياوبنج.
وحيث يخيم على العامل ت�ساوؤم �سديد فيما يخ�ض اجلبهة البيئية فقد يكون من املفيد 
اإن  بالدها.  بيئة  لتح�سني  ال�سينية  احلكومة  بها  قامت  التي  الهائلة  باملجهودات  العرتاف 
النهر الأ�سفر – »مهد احل�سارة ال�سينية« – كاد ي�سد بالطمي طوال قرون. احلكومة ال�سينية 
الذي  النهر  هذا  اإدارة  يف  تغيري  اإحداث  يف  اأخرًيا  بداأت  احلديثة  التكنولوجيا  با�ستخدام 
الأ�سفر  النهر  حماية  جلنة  فازت  ال�سبب  ولهذا  اللحظة.  هذه  حتى  التعامل  على  ا�ستع�سى 
برنامج  اأن ال�سني بداأت يف  اإبهار  بجائزة يل كوان يو للمياه يف 2010. 23 ومن الأمور الأكرث 
اأ�سجارها منذ زمن طويل، وزرعت  �سخم لإعادة ت�سجري الغابات يف ه�سبة لوي�ض التي تفقد 
بالفعل غابات على م�ساحة توازي حجم بلجيكا. وعند النتهاء من امل�سروع �ستكون ال�سني قد 
زرعت م�ساحة م�ساوية لفرن�سا.24 وف�ساًل عن ذلك وعلى الرغم من اأن ال�سني هي اأكرب الدول 
التي ينبعث منها الكربون يف العامل يف الوقت الراهن فاإن احلكومة ال�سينية اأعلنت اأنها �سوف 
تقلل من �سدة انبعاث الكربون ن�سبة لإجمايل الناجت املحلي مبقدار 40-45 باملائة من م�ستويات 

2005 وذلك بحلول 2020 .25
ونظًرا لهذه التطورات ينبغي علينا اأن جند طرًقا لإجراء مراقبة مو�سوعية لإ�سهامات الدول 
يف حت�سني البيئة العاملية اأو تدمريها. وعلى الرغم من التقدم املتزايد يف بع�ض املجالت )النجاح 
التحذيرات حول  تتدهور.  عام  ب�سكل  الكوكب  بيئة  فاإن  الكلوروفلوروكربون(  اإدارة  مثاًل يف 
الحتبا�ض احلراري تزداد �سدة، وكما �سرح اآل جور: »لقد كانت التحذيرات من الحتبا�ض 
احلراري �سديدة الو�سوح ملدة طويلة، ونحن نواجه اأزمة مناخية عاملية. وهي اأزمة تزداد وتتعمق، 
ونحن الآن ندخل فرتة العواقب.«26 وقال لري �سفايت�سر رئي�ض احتاد احلياة الربية: »يف 2060 
الدب  يتال�سى  �سوف  الوقت  ذلك  خالل  ما  نقطة  ويف   .  .  . قطبي  جليد  هناك  يكون  لن 
اأخطاره  اأن يتجاهل العامل  اأخطر من  اأن »الحتبا�ض احلراري  القطبي.«27كما حذر توين بلري 

بعد ذلك اأو اأن ينق�سم اإىل ف�سائل متناحرة حوله.«28
اأنني ل�ست يف موقع  املناخي، كما  التغري  اأو  ل�ست خبرًيا يف جمال الحتبا�ض احلراري 

يوؤهلني لكي اأقرر اإذا ما كانت الأن�سطة الإن�سانية هي امل�سبب الرئي�سي لهذا التغري. 
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ولكن بينما يوجد العديد من املت�سككني فمن الوا�سح اأن املجتمع العلمي اأ�سبح اأكرث 
اتفاًقا حول �سرورة اأن نعمل جميعنا مًعا للتعامل مع هذه التحديات العاملية العميقة. ومن هذا 
املنطلق فاإن ق�سة ريت�سارد ميلر تكت�سب اأهمية خا�سة. عندما اأعلن لأول مرة اأنه من املت�سككني 
حول التغري املناخي قرر الأخوان كوخ املعروفني مبيول حمافظة جديدة القيام بتمويل م�سروع 
الأر�ض بربكلي اخلا�ض بريت�سارد ميلر مببلغ 150.000 دولر.29 وبعد عامني فقط من الأبحاث 
تو�سل ميلر اإىل النتيجة التي رمبا اأ�سابت الأخوين كوخ باأزمة قلبية، فلقد اأكد اأن التغري املناخي 
املا�سي وبعد جهود  العام  يوليو 2012: »يف  تاميز يف  نيويورك  اأمر حقيقي يف مقال من�سور يف 
بحث م�ستفي�ض قام به د�ستة من العلماء و�سلُت اإىل قناعة باأن الحتبا�ض احلراري العاملي اأمر 
حقيقي واأن التقديرات ال�سابقة ملعدل ارتفاع درجات احلرارة كانت �سليمة. واإنني الآن اآخذ 

خطوة اأخرى لالأمام: اإن الب�سر م�سئولون كلية تقريًبا عن ذلك.«30
ولكن من احليوي اأن نوؤكد اأنه من وجهة نظر �سكان العامل الذي ي�سل تعدادهم اإىل 7 
اأن الحتبا�ض احلراري حقيقة  اتفاق �سامل  اإىل  التو�سل  اإىل  اأننا ل�سنا بحاجة  مليارات ن�سمة 
واقعة. كل ما نحتاج اإليه هو اأن ن�سل اإىل اتفاق باأن الحتبا�ض احلراري هو اأمر حمتمل. حتى 
اإذا ُقدرت احتمالت الحتبا�ض احلراري بحوايل 1 باملائة مثاًل فمن املنطقي واملعقول اأن نحاول 
التعامل مع ذلك. ورمبا كان هذا هو ال�سبب اأن حكومة �سنغافورة - التي تتميز بعنادها واإرادتها 

ا، 2010-1992. ال�سكل 2-2  متو�سط التباين يف درجات احلرارة ال�سنوية عامليًّ
http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf امل�سدر: من 
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اأن تن�سم اإىل حملة مكافحة الحتبا�ض احلراري. فمجرد  ال�سلبة وواقعيتها ال�سارمة - قررت 
حقيقة اأن الحتبا�ض احلراري احتمال قائم كان �سبًبا كافًيا لتخاذ خطوات ملنعه.

اأهمية نظرية العامل  ولكن العمل اجليد كثرًيا ما يحتاج اإىل نظرية جيدة، ومن هنا تاأتي 
الواحد. اإذا كان هناك اتفاق بني 7 مليارات من الب�سر اأننا بحاجة اإىل اأن نتعاون مًعا لكي ننقذ 
العبء  �سي�سبح  كما  ومت�ساٍو،  عادل  ب�سكل  يتوزع  �سوف  العبء  فاإن  واله�ض  الغايل  كوكبنا 
الواقع على كل فرد حمدوًدا. اإن اأوىل مبادئ الأخالق والعدل متلي اأن الدول الغنية يجب اأن 

تتحمل عبًئا اأكرب من الدول الأفقر، وبا�ستطاعتنا اإيجاد �سيغة لتوزيع تلك الأعباء.
الدولية  البيئة  موؤمترات  ف�سلت جميع  ملاذا  فعالة؟  اإجراءات  اأية  اتخاذ  يتم  اإذن مل  ملاذا 
ب�سكل جوهري؟ الإجابة الب�سيطة هي اأن النظام العاملي يرتكز على نظرية عتيقة للنظام العاملي، 
فهو يقوم على افرتا�ض يعود اإىل القرن التا�سع ع�سر اأن دور الزعماء القوميني يرتكز يف الأ�سا�ض 
يف الدفاع عن ال�سيادة وامل�سالح الوطنية. هذه اخلرائط العقلية من القرن التا�سع ع�سر ترتكز 
اأي�ًسا على افرتا�ض اأعمق: اإذا اهتمت كل اأمة مب�ساحلها ومل تتدخل يف م�سالح اأية اأمة اأخرى 
اأحد  يقرتح  ال�سيا�سية. مل  الناحية  من  ا�ستقراًرا  اأكرث  عاملي  نظام  اإىل  يوؤدي  �سوف  ذلك  فاإن 
ب�سكل �سريح اأن »يًدا خفية« �ستعمل بنف�ض الدرجة من التاأثري يف املجال ال�سيا�سي مثل املجال 
الوا�سح  من  ولكن  ال�سخ�سية.  م�ساحلهم  حتقيق  اإىل  فقط  الأفراد  ي�سعى  حيث  القت�سادي 
اأي�ًسا اأن اأحًدا مل يقرتح بقوة اأن نظام الدول القومية الذي حقق جناًحا يف القرنني التا�سع ع�سر 

والع�سرين لي�ض بال�سرورة اأف�سل نظام للقرن الواحد والع�سرين.
يف مقال من�سور يف اجللوبال�ست يرجع يلمز ارجودن ف�سل قمم البيئة اإىل هيكل احلوكمة 

العاملية:

ال�سبب يف ف�سل قمة الأر�ض ريو +20 حول التنمية امل�ستدامة ب�سيط: مل يت�سمن جدول اأعمال 
القمة الق�سايا ال�سحيحة. ودعوين اأكون اأكرث حتديًدا. الق�سية احلقيقية ل تكمن يف عدم الوعي 

بالو�سع اأو يف املعوقات التكنولوجية ولكنها تنتج عن الطريقة التي نظمت بها الب�سرية نف�سها.
الق�سية احلقيقية اإذن هي هيكل احلوكمة العاملية – الطريقة التي تنظم بها اأنظمة 
احلوافز والفتقاد اإىل القيادة ذات امل�سداقية حول الق�سايا العاملية والتي متلك ال�سيطرة 

والقدرة على تنفيذ الإ�سالحات.
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على �سبيل املثال، من امل�سئول عن انبعاث الكربون؟ من امل�سئول عن املحيطات؟ من 
امل�سئول عن الفقر؟ من امل�سئول عن املاليني من الب�سر الذين ل يح�سلون على الكهرباء 

اأو املياه النظيفة؟ عندما يكون كل �سخ�ض م�سئوًل فال اأحد اإذن يف احلقيقة م�سئول.  
ولهذا فاإن اأول مو�سوع على جدول اأعمال اجتماعات مثل اجتماع ريو +20 يجب 
اأن يكون حول التفاق على تفوي�ض ال�سيادة ملوؤ�س�سات عاملية والتاأكد اأن هذه املوؤ�س�سات 

لها م�سروعية حقيقية و�سلطة على ق�سايا عاملية اأ�سا�سية.31
ولهذا ال�سبب بالتحديد نحتاج اإىل نظرية جديدة للعامل الواحد لتعك�ض احلقائق اجلديدة. 
يف غياب نظرية جديدة يتخذ الزعماء و�سانعو ال�سيا�سات قرارات تقوم على نظريات قدمية. 
جون ماينارد كين�ض عرب عن ذلك جيًدا بقوله: »اأفكار القت�ساديني وفال�سفة ال�سيا�سة، 
عندما يكونون م�سيبني وعندما يكونون خمطئني، هي اأكرث قوة مما يدركه الكثريون. اإن 
العامل يف واقع الأمر حتكمه الأفكار اأكرث من اأي �سيئ اآخر. الأ�سخا�ض العمليون الذين 
يعتقدون اأنهم غري خا�سعني لأي تاأثري فكري غالًبا  ما يكونون  عبيًدا لقت�سادي عفا عليه 
الزمن.«32 اإن اأكرث حقيقة مفزعة يف و�سع كوكبنا يف الوقت الراهن هي اأن جميع زعمائنا 

ال�سيا�سيني يتخذون قراراتهم طبًقا لبع�ض الآراء ال�سيا�سية امليتة.

الركيزة القت�سادية
عندما التقى زعماء قمة الع�سرين يف لندن يف اأبريل 2009 ملحاولة اإنقاذ القت�ساد العاملي 
كان يتعني عليهم اإ�سدار بيانني هامني. اأوًل كان يجب عليهم اإعالن اأن الو�سيلة الوحيدة لإنقاذ 
القت�ساد العاملي من الأزمة املالية لعام 2008-2009 تكمن يف العمل العاملي املن�سق. وقد 
ا  فعلوا ذلك. ثانًيا كان يتعني عليهم اإعالن اأن هذه الأزمة قد اأثبتت اأننا قد خلقنا اقت�ساًدا عامليًّ
هذا  لإدارة  الوحيدة  الطريقة  فاإن  ولهذا  ق�سد.  بدون  اأم  ق�سد  عن  ذلك  فعلنا  �سواًء  واحًدا 

القت�ساد العاملي الواحد هي من خالل ا�ستجابات عاملية من�سقة وم�ستمرة. ومل يفعلوا ذلك.
اأهملوا تعليم  لقد كان ف�سلهم يف اإعالن وجود اقت�ساد عاملي واحد خطاأ فادًحا. ولأنهم 
�سعوبهم والعامل فلقد عادوا مرة اأخرى اإىل العادات القدمية يف الرتكيز على اقت�سادهم الوطني 
بدًل من القت�ساد العاملي الأكرب والوحيد. وهذا يف�سر اأي�ًسا ملاذا ف�سلت القمم الالحقة التي 
عقدت يف بت�سربج وتورونتو و�سول وكان ولو�ض كابو�ض. نظرًيا، لقد اأخذ قادة قمة الع�سرين على 
عاتقهم م�سئولية اإدارة القت�ساد العاملي، ولكنهم يف الواقع ركزوا فقط على م�ساحلهم الوطنية 

ال�سيقة ق�سرية الأجل ولي�ض على امل�سالح العاملية.
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واإذا كنا نبحر يف اأعايل بحار الأو�ساع املالية العاملية ويواجه قاربنا امل�ساعب فلماذا نرتاجع 
جميعنا اإىل كبائننا؟ هذا مافعله زعماء قمة الع�سرين بعد اجتماع القمة يف لندن، وكان لذلك 
�سببان. الأول لقد مت انتخابهم فقط من قبل �ساكني كبائنهم، ولهذا فاإن اهتمامهم من�سب على 
كبائنهم فقط. الثاين وهو �سبب على نف�ض الدرجة من الأهمية يرتكز يف اأنه ل توجد نظرية حول 

اقت�ساد عاملي واحد لري�سد �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرارات يف جميع اأركان العامل.
بع�ض  الغياب مع  تناق�ست حول هذا  الده�سة. عندما  يثري  اأمًرا  النظرية  يبدو غياب  قد 
اأو �سل�سة من املقالت التي  القت�ساديني البارزين �ساألتهم اإذا كانوا ي�ستطيعون اقرتاح كتاب 
ت�سف كيفية عمل اقت�سادنا الواحد، فاأجابتني باول �سوبات�سي وهي اقت�سادية يف �ساتهام هاو�ض 

مبا يلي:
القت�ساد  يوجد عمل جاد حول  معرفتي ل  قدر  وعلى  �سوؤالك  ا يف  مليًّ فكرت  لقد 
العاملي الواحد. علم القت�ساد الدويل يدر�ض كيف تتفاعل دولتان اأو اأكرث مع بع�سهما 
ا فكرة الدولة القومية كوحدة التحليل. العديد من الكتب عن  البع�ض، ويقبل �سمنيًّ
لالقت�ساد  مثال  اأقرب  كان  ورمبا  التفاعل.  لهذا  املختلفة  اجلوانب  مع  تتعامل  العوملة 
الواحد هو منطقة اليورو، واإن كان ذلك يعترب مثاًل قا�سًرا حيث اإن بناء �سوق واحدة 

وعملة واحدة مل يواكبها هيكل �سيا�سي متوافق.33

ثم اأ�سافت �سوبات�سي:

علم  اأ�سا�سيات  مع  تتناق�ض  لأنها  لالقت�ساديني  جذابة  لي�ست  مقولتك  اأن  اأعتقد 
وحدة  ب�سفتها  القومية  بالدولة  ا  �سمنيًّ يعرتف  الدويل  القت�ساد  فعلم  القت�ساد، 
اأداء  كفاءة  لي�ست  الدوليني  لالقت�ساديني  الأ�سا�سية  التحليلية  النقطة  اإن  التحليل. 
اأي�ًسا  ت�سكل  التي  الأنظمة القت�سادية  للعديد من  اقت�ساد واحد ولكن كيف ميكن 
دوًل قومية اأن تتعامل مع بع�سها. احلوكمة العاملية هي حماولة التوفيق بني الأ�سواق 
العاملية والدول القومية، واإقناع الدول بالو�سول اإىل حلول و�سط حول م�ساحلها من 
اأ�سواق  لدينا  كان  واإن  واحد  عاملي  اقت�ساد  بالتاأكيد  لدينا  لي�ض  العام.  اخلري  اأجل 

متكاملة.34

اأ�سعر بامتنان �سديد ل�سوبات�سي لتنبيهي اإىل اأن معظم القت�ساديني لن ي�سعروا براحة اإزاء 
اأي نظرية اقت�سادية تفرت�ض وجود اقت�ساد عاملي واحد. حتذيرها يل يف احلقيقة تاأكد يف ذهني 
عندما عر�سُت م�سودة هذا الف�سل على اقت�ساديني اآخرين، حيث اأكدوا اأن الوحدة الأ�سا�سية 
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يف النظرية القت�سادية هي القت�ساد »الوطني.« ولكنهم اعرتفوا اأن درجة عالية من العتماد 
للتحليل  الأ�سا�سي  الإطار  واإن كان ذلك مل يغري من  الوطنية،  منا بني القت�ساديات  املتبادل 

القت�سادي.

وحدة  اأهم  هي  القومية  الدولة  اإن  مقتنعون  القت�ساديني  اأهم  معظم  اأن  فكرة  ولتاأكيد 
للتحليل القت�سادي، دعوين اأقتب�ض جزًءا من ر�سالة اإلكرتونية اأر�سلها يل اقت�سادي �سهري اآخر 
بعد اأن قراأ الفقرات ال�سابقة. كتب اإ�سوار برا�ساد من جامعة كورنل يقول: »اإن فكرة القت�ساد 
العاملي الواحد تعترب خطوة كربى من املعدلت املرتفعة للتجارة والتكامل املايل الذي نالحظه 
الآن. ولكن كما نرى من اأوروبا فنحن بحاجة اإىل اإطار موؤ�س�سي تكون طبيعته عاملية بحق لإدارة 
القت�ساد العاملي كوحدة واحدة. و�سوف نحتاج حينها اإىل نظام �سيا�سي موحد اأو على الأقل 
على م�ستوى مرتفع من التن�سيق على امل�ستوى ال�سيا�سي.« واأ�ساف: »لي�ض لدى القت�ساديني 
نظرية لالقت�ساد العاملي الواحد لأننا )اأو على الأقل اأنا( لي�ض لدينا اأدنى فكرة عما يعني ذلك 
من ناحية الإجراءات يف ظل غياب الوحدة ال�سيا�سية. الوليات املتحدة اقت�ساد واحد ولكن 
اأوروبا لي�ست كذلك )على الرغم من التكامل الوا�سح وال�سديد بني دولها(.35 لقد ت�ساورت 
مع زميل ا�سمه ت. ن. �سرينيفا�سان حول �سرورة وجود نظرية للعامل الواحد تقوم على الدعامة 
القت�سادية. وجاء رده كما يلي: »من الوا�سح اأننا ل نحتاج اإىل نظرية جديدة اإذا كان مفهوم 
من  مكون  عاملي  �سيا�سي  تكوين  يختارها  عاملية  حكومة  حتكمه  الواحد  العاملي  القت�ساد 
الناخبني يف العامل ويكون م�سئوًل اأمامها. ويحدد املجتمع العاملي اأهداف �سيا�سات احلكومة 
العاملية التي ميثل التكوين ال�سيا�سي العاملي جزًءا منها. القت�ساد العاملي هو اأحد الأمور التي 
جنحت فيها عملية التكامل بني القت�ساديات الوطنية جناًحا كاماًل من حيث التكامل احلقيقي 
واملايل.«36 وكانت فكرته اأن هذه املوؤ�س�سات العاملية املتخيلة غري موجودة يف الوقت الراهن. ومع 
ذلك فاإن موؤ�س�ساتنا املالية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا ببع�سها �سواًء اأراد القت�ساديون العرتاف بهذه 

احلقيقة اأم ل.

الأعمال  ون�ساء  رجال  نظر  وجهات  ا عن  اختالًفا جوهريًّ تختلف  القت�ساديني  روؤى  اإن 
الواحد  العاملي  اأن القت�ساد  ال�سيا�سات. معظم هوؤلء الآخرين يعتربون  وغريهم من �سانعي 
جزًءا من عملية اتخاذهم للقرارات. وعليهم الأخذ يف احل�سبان الجتاهات العاملية قبل اتخاذ 
قرارات  من  الكثري  املثال،  �سبيل  على  عدمه.  اأو  ما  م�سروع  يف  بال�ستثمار  عملي  قرار  اأي 
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ا.  ا ولي�ض حمليًّ ال�ستثمار تدفعها ح�سابات اأ�سعار الطاقة وخا�سة النفط. واأ�سعار الطاقة حتدد عامليًّ
اأي رجل اأعمال يتجاهل هذا البعد العاملي �سوف يف�سل ف�ساًل موؤمل. اأحد اأغنى ال�سخ�سيات 
اأن يوؤ�س�ض  يف الهند وا�سمه فيجاي ماليا متتع بنجاح هائل مع م�سنع كنجفي�سر للجعة ثم قرر 
اخلطوط اجلوية كنجفي�سر. ويف البداية جنحت �سركة طريانه جناًحا باهًرا، ثم ارتفعت اأ�سعار النفط 
عاملًيا، فاأو�سلت تكلفة وقود الطائرات �سركة الطريان اإىل حافة الإفال�ض على الرغم من �سالمة 

الإجراءات املطلوبة داخل دولته و�سركته. ولكن قوة عاملية دمرت �سركته.

بينما كنت اأكتب الن�سخة الأخرية من هذا الكتاب يف اأغ�سط�ض 2012 ا�ستمرت منطقة 
اليورو يف متا�سكها، ومل تنف�سل عنها اليونان اأو اأ�سبانيا. وعلى الرغم من اأن منطقة اليورو كانت 
تتخبط من اأزمة لأخرى فاإنه كان من الوا�سح اأنها واجهت �سغوًطا بال هوادة من بقية الدول 
لكي جتد حالًّ ل يدمر العامل باأكمله. اأهم زعماء العامل من غري الأوروبيني مثل باراك اأوباما 
وهو جينتاو نا�سدوا الزعماء الأوروبيني حلل الأزمة خ�سية اأن ركوًدا طوياًل يف منطقة اليورو قد 
ي�سبب تباطوؤًا يف انتعا�ض القت�ساد الأمريكي والنمو ال�سيني، فاحلالت العديدة وغري املنتظمة 
من عدم وفاء الديون ال�سيادية قد توؤدي اإىل تكرار لالأزمة املالية لعام 2008. 37 اأومتار اإي�سنج 
وهو اقت�سادي اأملاين مرموق كان قد خدم �سابًقا كع�سو يف املجل�ض التنفيذي للبنك املركزي 
الأجانب  واخلرباء  ال�سيا�سيون  ي�سغط  عندما  اأمر عجيب  »اإنه  قائاًل:  ب�سخرية  �سرح  الأوروبي 
على دول منطقة اليورو للتخلي عن �سيادتها القومية خ�سية اأن يوؤدي انهيار الحتاد النقدي اإىل 
عواقب وخيمة لقت�سادهم. الكاتب جوفنال كان �سيقول يف هذه احلالة: من ال�سعب األ توؤلف 

عماًل �ساخًرا.38
مت  لقد  اليورو.  منطقة  �ساخًرا عن  عماًل  تكتب  األ  ال�سعب  فمن  على حق،  اإي�سنج  اإن 
الذين  الأوروبية  العقول  من  رائعة  جمموعة  بوا�سطة  اليورو  املوحدة  الأوروبية  العملة  اإطالق 
اآمنوا باأن اليورو �سوف تبقى اأو تفنى بقرار اأوروبي. ولكنهم مل ياأخذوا يف ح�سبانهم كيف اأن 
بقية العامل وبقية اقت�ساديات العامل �سوف توؤثر على اليورو. عدم الكرتاث بتكامل اليورو مع 
اقت�ساد العامل الواحد رمبا اأ�سهم يف تفاقم التحديات التي واجهت اليورو. وبتعبري اأكرث و�سوًحا 
اقتنع  اإذا  اإما  اإنقاذها.  اأن من املمكن  اإل عندما تقتنع بقية دول العامل  اليورو  اإنقاذ  فلن ميكن 
العامل باأن اليورو مق�سي عليها بالفناء فل�سوف تنهار. ولكي تنقذ اأوروبا اليورو يجب عليها اأن 

تتعلم كيف تتعاون ب�سكل اأكرث فعالية مع بقية العامل.
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لقد اأ�سبح القت�ساد العاملي كله يف الواقع مت�سابًكا ومرتابًطا بالدرجة التي قد نقرتف فيها 
خطاأ بالتفكري يف عواقب »خارجية« اأو باعتبار نتائج القرارات القومية »اأمور خارجية«. كل الأمور 
التي كانت تعترب خارجية قد اأ�سبحت الآن اأموًرا داخلية عميقة يف النظام القت�سادي العاملي 
داخل  ونعمل  الآن  نعي�ض  اأننا  يدركون  ال�سيا�سات ل  �سانعو  كان  واإذا  اأقمناه.  الذي  اجلديد 
اقت�ساد عاملي واحد فقد يتخذون قرارات بها عيوب هائلة اأو يقومون باإجراءات قد ت�سر بالعامل. 
اإن بع�ض الت�سرفات ق�سرية النظر قد تدفع اقت�ساد العامل اإىل حافة الهاوية، وذلك لي�ض احتماًل 
نظرًيا. لقد اقرتب القت�ساد العاملي من احلافة عندما رف�ض عدد �سغري من ممثلي اجلمهوريني 
حتت قيادة تيار »حفلة ال�ساي« املت�سدد زيادة �سقف الديون للوليات املتحدة حتى يومني فقط 
الق�سية مل  املناق�سات كلها حول هذه  اأغ�سط�ض 2011. وخالل  انهيارها املحتمل يف 2  قبل 
يذكر اأحد اأو يناق�ض اإمكانية اأن ت�سرفاتهم قد ت�سر بالقت�ساد العاملي. ر�سم كاريكاتري يف جملة 

الإيكونوم�ست عرب عن هذا املوقف بكل اقتدار )انظر ال�سكل 3-2(.

اأمًرا خالفًيا  يعترب  العاملي  القت�ساد  على  الأمريكي  الدولر  تاأثري  مدى  اأن  الرغم  على 
اأن  اأدركوا  قد  املوؤثر  القت�ساد  ذات  البلدان  من  العديد  يف  ال�سيا�سات  �سانعي  فاإن  وغام�ًسا 
باملائة من  الدولر ي�سكل خطورة كبرية. يف 2012 كان مايزيد على 70  العامل على  اعتماد 
التجارة العاملية يتم من خالل الدولر الأمريكي، ولهذا فاأي هبوط اأو ارتفاع مفاجئ للدولر 
الكربى.  القت�ساديات  من  الكثري  على  وخيمة  معظمها  هائلة  عواقب  ي�سبب  قد  الأمريكي 
اأن اأحد اأهم القرارات التي اتخذتها دول الربيك�ض اخلم�ض  مل يالحظ الكثريون يف الغرب 
)الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب اأفريقيا( يف قمة �سانيا بال�سني يف 14 اأبريل 2011 هو 

تقليل اعتمادهم على الدولر الأمريكي:
النقدي  النظام  ف�سحت عيوب وخلل  قد  العاملية  املالية  الأزمة  باأن  اإدراكنا  من  انطالًقا 
واملايل العاملي احلايل، فاإننا ندعم اإ�سالح وحت�سني النظام النقدي العاملي، من خالل نظام 
باملناق�سات  عمالت احتياطية ذات قاعدة وا�سعة لتوفري ال�ستقرار والثقة. نحن نرحب 
احلالية حول دور حقوق الر�سم اخلا�سة يف ظل النظام النقدي العاملي احلايل الذي ي�سمل 
ملخاطر  اأكرب  اهتمام  بتوجيه  ننادي  نحن  اخلا�سة.  الر�سم  حلقوق  للعمالت  �سلة  تكوين 
مبزيد من  وننادي  النا�سئة.  تواجهها القت�ساديات  التي  املال عرب احلدود  راأ�ض  تدفقات 
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املراجعة والإ�سالح للتنظيم املايل الدويل لتقوية التن�سيق بني ال�سيا�سات والتنظيم املايل 
والتعاون يف الإ�سراف، وتعزيز التطوير ال�سليم لأ�سواق املال العاملية والأنظمة البنكية.39

وباملثل، يف قمة الربيك�ض التالية املنعقدة يف نيودلهي يف 29 مار�ض 2012 علقت الدول 
املالية  التعديالت  حول  والقلق  ال�سيادية  الديون  تراكم  »اإن  التايل:  النحو  على  الأع�ساء 
بالأجل املتو�سط اإىل الطويل يف الدول املتقدمة تخلق بيئة قلقة للنمو العاملي. وف�ساًل عن ذلك 
املركزية  البنوك  اتخذتها  التي  العنيفة  ال�سيا�سية  الإجراءات  عن  الناجتة  املفرطة  ال�سيولة  فاإن 
لإحداث ا�ستقرار يف القت�ساديات املحلية قد ت�سربت اإىل اقت�ساديات الأ�سواق النا�سئة مما زاد 
معقدة  ت�سريحات  هذه  ال�سلع.«40  واأ�سعار  املال  راأ�ض  تدفقات  ال�سديدة يف  ال�سطرابات  من 
متتلئ بامل�سطلحات القت�سادية. ولكن جوهر ر�سالتها وا�سح: قرارات ال�سيا�سة القت�سادية التي 
تتخذها الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي ت�سر بها. وباخت�سار، ففحواها ما يلي: »اإننا نعي�ض 

يف اقت�ساد عاملي واحد فمن ف�سلك خذ يف اعتبارك م�ساحلنا اأي�ًسا.«

 .Kaltoons.com ،ال�سكل 2-3  اجلر من الأنف. امل�سدر: كفني كال كالهر، الإيكونومي�ست
اأعيد ن�سره بت�سريح.
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لقد قررت دول الربيك�ض تخفي�ض اعتمادها على الدولر الأمريكي لأنها �سعرت بقلق 
�سديد اإزاء �سل�سلة القرارات »الأحادية« التي اتخذتها احلكومة الأمريكية فيما يخ�ض الدولر 
الأمريكي، حتى على الرغم من اأن الدولر الأمريكي ي�ستخدم كعملة احتياطية عاملية. وازداد 
القت�ساد  لتن�سيط  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  هيئة  ب�سبب جمهودات  الدول  تلك  ذعر 
الأمريكي عن طريق اإجراءات التي�سري الكمي يف حماولة لإخراج القت�ساد الأمريكي املحلي 
من ركوده. ومن خالل التي�سري الكمي رقم 1 الذي بداأ يف اأواخر 2008 وا�ستمر حتى 2010 
ا�سرتت احلكومة الفيدرالية مبا قيمته 300 مليار دولر من �سندات اخلزانة و1.2 ترليون دولر 
من ال�سندات املدعومة بالرهون و175 مليار دولر من الديون ال�سادرة من الهيئات الفيدرالية. 
كانت النظرية اأن البنوك لديها فائ�ض نقدي و�سوف تقر�ض الأموال لتن�سيط القت�ساد وخلق 
الوظائف.41 مع التي�سري الكمي رقم 2 الذي بداأ يف �سيف 2010 ا�سرتت احلكومة الفيدرالية 
600 مليار دولر من �سندات اخلزانة. التعبريات اللطيفة الرائعة التي�سري الكمي رقم 1 والتي�سري 
التي  القيود  اإزالة  الفيدرالية حتاول  اأن احلكومة  انطباع  رقم 2 كانت م�سممة لإعطاء  الكمي 
الواقع  القت�ساد. يف  على  »التي�سري«  اإجراءات  الأمريكي عن طريق  القت�سادي  النمو  تعوق 
وبدون مواربة ا�ستخدمت الوليات املتحدة احتكارها القومي للمطابع الأمريكية لطباعة املزيد 

من الأموال.
اقت�سادها  بتحفيز  املتحدة  الوليات  قرار  من  يقلق  اأن  العامل  على  ينبغي  اإذن  فلماذا 
القومي بهذه الطريقة؟ الإجابة الب�سيطة هي اأن الأموال التي طبعتها الوليات املتحدة لتن�سيط 
القت�ساد الأمريكي مل ت�ستقر يف الوليات املتحدة، بل تدفقت اإىل بقية العامل وخلقت الكثري 
من القالقل املالية التي اأثرت �سلًبا بدورها على حياة املليارات من الب�سر. ولكي نفهم التاأثري 
امل�ستخدم يف  القارب  ت�سبيه  اإىل  نعود  دعونا   3 ورقم   2 ورقم   1 رقم  الكمي  للتي�سري  ال�سلبي 
املقدمة. اأمريكا التي تعي�ض داخل كابينة من كبائن �سفينتنا العاملية وجدت بع�ض القذارة يف 
كابينتها وقررت اأن تنظفها تنظيًفا جيًدا م�ستخدمة الكثري من ال�سابون واملاء. ولكن اأثناء عملها 
هذا جنحت يف اإزالة املياه القذرة من كابينتها و»�سمحت« للمياه بالتدفق اإىل الكبائن الأخرى 

على ال�سفينة.
تقرير من وكالة الأنباء ال�سينية �سنوا ال�سادر يف اأكتوبر 2010 اقتب�ض كالم �سن دمنج 
وزير التجارة ال�سيني وهو يقول اأن كمية الدولرات الأمريكية املتدفقة من الوليات املتحدة 
ت�سببت يف هجوم الت�سخم على ال�سني: »لأن اإ�سدار الوليات املتحدة للدولرات اأمر خارج 
الت�سخم  طريق  عن  مهاجمتها  تتم  ال�سني  فاإن  ال�سعود  يف  م�ستمرة  ال�سلع  واأ�سعار  ال�سيطرة 
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امل�ستورد. هذا التذبذب ي�سبب م�ساكل كثرية لل�سركات.«42 وزير املالية الربازيلي جيدو مانتيجا 
اأي�ًسا قال اأن الوليات املتحدة ت�سدر م�ساكلها للعامل: »لو كانت لدينا �سيا�سة نقدية تو�سعية 
تتالزم مع �سيا�سة مالية حتفيزية مل نكن لنواجه هذه امل�سكلة مع القت�ساد الأمريكي.«43 وقال 
اإن ا�ستخدام كل من الأ�سلحة املالية والنقدية للتحفيز كان �سي�سبح ا�ستجابة مالئمة اأكرث من 
اأجل التحفيز. ولكن نظًرا لأن الكوجنر�ض الأمريكي قد و�سل اإىل طريق م�سدود حول الق�سايا 
املالية فاإن احلكومة الفيدرالية مل جتد خيار غري ا�ستخدام الأدوات املالية مثل التي�سري الكمي.

 2 رقم  الكمي  التي�سري  و   1 رقم  الكمي  التي�سري  تاأثري  حول  القت�ساد  خرباء  يختلف 
الكمي رقم 1  للتي�سري  نتيجة  العاملي هو  الت�سخم  اأن  ينكرون  العاملي، وبع�سهم  يف القت�ساد 
والتي�سري الكمي رقم 2. ولكن اآخرين مثل اآندي زي وهو اقت�سادي �سابق يف مورجان �ستانلي 
اقرتحوا اأن القالقل التي اجتاحت م�سر والتي جاءت نتيجة لرتفاع اأ�سعار ال�سلع كانت نتيجة 
للتي�سري الكمي رقم 1 و التي�سري الكمي رقم 2. يف مقال من�سور يف جريدة نيويورك تاميز جادل 
الأموال  ت�سببت  »لقد  الت�سخم:  ب�سبب  اندلعت  الأو�سط  ال�سرق  �سرارة ال�سطرابات يف  اأن 
الطعام  اأ�سعار  اأن  م�سادفة  يكن  زي مل  قال  وكما  والقاهرة.«44  تون�ض  ا�سطرابات  ال�سائبة يف 
والطاقة بداأت يف الرتفاع بعد اأن طرحت الوليات املتحدة فكرة �سخ املزيد من الأموال يف 

الأ�سواق من خالل التي�سري الكمي.
املاأ�ساة احلقيقية لف�سل امل�سرعني الأمريكيني يف فهم النتائج العاملية لت�سرفاتهم هو اأنهم قد 
يبددون اأحد اأهم الأ�سول التي متتلكها اأمريكا يف النظام القت�سادي العاملي: الدور الرئي�سي 
للدولر الأمريكي كالعملة الحتياطية الأ�سا�سية العاملية. فيما يلي ي�سف اثنان من الباحثني 

الأمريكيني وهما روبرت كاربو ودافيد هدريك الفوائد التي جتنيها الوليات املتحدة:
الحتياطية  كالعملة  الدولر  وجود  من  جمة  فوائد  على  املتحدة  الوليات  حت�سل 
الأمم  عن  قلياًل  اأرخ�ض  باأ�سعار  منتجات  �سراء  لالأمريكيني  ميكن  العامل.  يف  الأ�سا�سية 
اإىل جانب �سداد تكلفة  �سراء  اإىل حتويل عمالتها مع كل عملية  ت�سطر  والتي  الأخرى 
اإجراء ال�سفقة. وبو�سفهم م�ساركني يف دولة العملة الحتياطية فاإن احلكومة الأمريكية 
وال�سركات الأمريكية ميكنها اإ�سدار دين ا�سمي بالدولر وتلك الأ�سول جذابة مل�سئويل 
البنوك املركزية وامل�ستثمرين الأجانب كو�سائل لل�سيطرة على حمافظهم من الحتياطي 
الدويل. هذه املميزات ت�سمح لالأمريكيني بالو�سول اإىل م�سدر ائتماين �سخم كما ت�سمح 
اإ�سدار  املتحدة  الوليات  اأقل. وف�ساًل عن ذلك ت�ستطيع  بفوائد  للمواطنني بالقرتا�ض 
املقر�سني  نحو  العمالت  حتويل  اأ�سعار  مبخاطرة  تدفع  وبهذا  بعملتها  )�سندات(  ديون 
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اأن انخفا�ض قيمة حتويل الدولر  اإمكانية  اأن الأجانب يواجهون  الأجانب. ويعني ذلك 
قد ميحو لي�ض فقط قيمة العملة الحتياطية التي يحتفظون بها ولكن اأي�ًسا قيمة الأ�سول 
�سبيل  على  بهم.  اخلا�ض  الدويل  الحتياطي  حمفظة  يف  بها  يحتفظون  التي  الأمريكية 
املثال، اإذا حققت م�ستثمرة �سينية عوائد و�سلت اإىل 5 باملائة من ممتلكاتها من �سندات 
فاإنها لن  اليوان  باملائة يف مقابل  الدولر مبعدل 5  �سعر  انخف�ض  واإذا  الأمريكية،  اخلزانة 
 1.4 اإىل  ت�سل  بالدولر  اأ�سول  من  مقتنيات  ال�سني  لدى  كان  وحيث  ربح.  اأي  حتقق 
ترليون دولر يف 2009 فلقد كانت قلقة بوجه خا�ض حول اإمكانية فقدان قدرتها ال�سرائية 

يف حالة حدوث انخفا�ض كبري للدولر.45

ونظًرا للفوائد الهائلة التي يوفرها الدولر الأمريكي لالقت�ساد الأمريكي كان من الطبيعي 
ونتيجة  تقريًبا، وبدًل من ذلك  للدولر، ولكن ذلك مل يحدث  اأكرث  اإدارة م�سئولة  نتوقع  اأن 
لال�ستقطاب ال�سيا�سي املتزايد داخل النظام ال�سيا�سي الأمريكي فاإن امل�سالح احلزبية اأ�سبحت 
اأكرث اأهمية من امل�سالح القومية والعاملية يف عملية اتخاذ القرار. اإن العامل باأكمله يلعب بالنار 
اأ�سواق العامل وخرباوؤه املاليون اأن احلكومة الأمريكية لن ت�ستطيع –  هنا. اإذا حدث وقررت 
�سواًء لأ�سباب اقت�سادية اأو �سيا�سية – اأن ت�سدد ديونها فاإن الأموال العاملية قد تتدفق خارج 
اليونانية  احلكومة  �سندات  من  بها  خرجت  التي  ال�سرعة  بنف�ض  الأمريكية  اخلزانة  �سندات 
اأن  اآخر. وبالطبع فمن م�سلحة اجلميع عقالنًيا  اآمًنا يف مكان  اإذا وجدت تلك الأموال مالًذا 
»يتظاهر« باأن ذلك اأمر غري ممكن احلدوث. ولكن وبينما كانت اإمكانية حدوث ذلك هي �سفر 
تقريًبا منذ عقد من الزمان فلقد ارتفع ذلك الحتمال اإىل 10 باملائة وقد ي�سل اإىل 20 باملائة 
خالل العقد اأو العقدين القادمني. وكان ذلك هو ال�سبب الذي دفع بوكالة التقييم �ستاندرد 

اآند بورز يف اأغ�سط�ض 2011 اإىل تخفي�ض التقييم A الثالثي ل�سندات احلكومة الأمريكية.
وللتقليل من الكارثة التي يحتمل وقوعها اإذا فقد العامل ثقته يف الدولر الأمريكي كعملة 
على  ينبغي  الواحد.  العاملي  لالقت�ساد  نظرية  على  نوافق  اأن  علينا  يجب  العاملي  الحتياطي 
اأهم �سانعي ال�سيا�سات الرتكيز على القت�ساد العاملي الواحد ب�سفته الأولوية الأوىل،  عقول 
تثبت عدم  قد  املحلية  القت�ساديات  لإنقاذ  فاإن كل جمهوداتهم  ذلك  ف�سلوا يف  اإذا  ولكنهم 
العاملية. يقول لري  اأمريكا لي�ض حم�سًنا �سد الجتهات  اقت�ساد  بقوة  اقت�ساد  جدواها. حتى 
�سمرز: »كان من املعتاد القول اأنه عندما تعط�ض الوليات املتحدة فاإن العامل باأجمعه ي�ساب 
بنزلة برد. ولكن العك�ض ينطبق بنف�ض الدرجة الآن.«46 واأي �سخ�ض ي�سكك يف �سحة املقولة 
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اأزمة منطقة  درا�سة  ينبغي عليه  اقت�سادي عاملي  لنظام  الآن  اقت�ساد يخ�سع  باأن كل  الب�سيطة 
اأن�ساأ الحتاد الأوروبي عملة موحدة وحقق اأ�سخم اقت�ساد  اليورو ب�سيء من التعمق. بعد اأن 
باأنهم حم�سنون �سد الجتاهات  ال�سيا�سات الأوروبيني  العامل، �سعر الكثريون من �سانعي  يف 
العاملية. ثم بداأت الثقة يف اليونان يف النهيار، ومن املده�ض اأن انهيار الثقة يف اقت�ساد اأوروبي 
�سغري اأدى اإىل خماوف �سديدة باأن اليورو ذاتها قد تنهار. ولكن ذلك مل يحدث بعد )حتى 
وقت كتابة هذا(، ولكن جمرد احتمال حدوثه قد زعزع الثقة يف منطقة اليورو باأكملها. ل توجد 

دولة حم�سنة من العواقب.
جزء هام من القت�ساد العاملي يرتكز يف ال�سناعة والتجارة. ن�سرت جريدة النيويورك تاميز 
مقاًل مثرًيا يف 21 يناير 2012 تنقل فيه حوار بني الرئي�ض باراك اأوباما و�ستيف جوبز )املتوفى 
حالًيا( وهو املوؤ�س�ض امل�سارك ل�سركة اآبل. �ساأل اأوباما جوبز ملاذا ل ميكنه اإرجاع عملية ت�سنيع 
منتجاته من ال�سني اإىل الوليات املتحدة. كانت اإجابة جوبز وا�سحة ومبا�سرة: »تلك الوظائف 
لن تعود.« وذكر املقال عدة اأ�سباب لعدم عودة الوظائف، و�سبب وا�سح منها كان توفر العمالة. 
حتى  اآبل  �سركة  يف  الطلب  لتوفري  العاملي  املدير  من�سب  �سغلت  التي  ريجوين  جنيفر  قالت 
2010: »اإن باإمكان ]اآبل[ توظيف 3.000 �سخ�ض بني ليلة و�سحاها« ولكنها رف�ست مناق�سة 
تفا�سيل عملها. واأ�سافت: »اأين ميكن لأي م�سنع اأمريكي اأن يجد 3.000 �سخ�ض يف خالل 

يوم واحد ويقنعهم بالإقامة يف م�ساكن تابعة للعمل؟«47
ل  مبعدلت  املهند�سني  وفرت  ال�سني  اأن  اآبل  ل�سركة  بالن�سبة  الهامة  املميزات  »ومن 
ت�ستطيع الوليات املتحدة مناف�ستها، ولقد قدر الروؤ�ساء التنفيذيون يف اآبل اأن حوايل 8.700 
عامل  قوامه 200.000  لالإ�سراف على خط جتميع  مطلوبني  كانوا  ال�سناعيني  املهند�سني  من 
اآي فون. ولقد قدر حمللو ال�سركة  واإر�سادهم حيث كانوا �سروريني فيما بعد لت�سنيع هواتف 
اأنهم كانوا �سيحتاجون اإىل فرتة ت�سعة �سهور لكي يجدوا نف�ض العدد من املهند�سني املوؤهلني يف 

الوليات املتحدة. اأما يف ال�سني فاإن هذه العملية ا�ستغرقت 15 يوًما.«48
مل تذكر النيويورك تاميز رد فعل اأوباما على التوبيخ الذي تلقاه من جوبز، ولكننا ن�ستطيع 
اأن نخمن مافكر فيه اأوباما حلظتها: »م�سئوليتي الأ�سا�سية هي نحو ال�سعب الأمريكي، ولبد اأن 
اأمريكية.« ولكن  ا مثلي ي�ساركني اهتمامي بخلق وظائف  اأمريكيًّ �ستيف جوبز بو�سفه مواطًنا 
الأ�سا�سية هي  »م�سئوليتي  متاًما:  اأخرى  ناحية  من  املو�سوع  راأى  رمبا  الآخر  اجلانب  جوبز من 
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احلفاظ على تناف�سية اآبل مقابل اأي �سركة يف اأي مكان يف العامل. ولهذا ف�ساأبحث عن الفر�ض 
يف اأي مكان يف العامل لالحتفاظ باآبل كرقم 1.«

ويو�سح الهدفان املختلفان لكل منهما ملاذا نحتاج اإىل نظرية �ساملة للعامل الواحد. �سانعو 
ال�سيا�سات القوميون مثل اأوباما مازالوا مقتنعني اأنهم قادرون على »اإ�سالح« اقت�سادهم القومي من 
اأن عليهم املناف�سة مع كل  خالل جمهودات قومية. رجال الأعمال يف اأي جمال تقريًبا يعرفون 
ا باحل�سا�سية للتوجهات العاملية. اأي رئي�ض تنفيذي  اأركان العامل، ويعلمون اأن عليهم اأن يتحلوا يوميًّ
وبيب�سي  كوكاكول  مثل  امل�ستقرة  الكربى  الأمريكية  ال�سركات  ذلك  يف  مبا   – كربى  ل�سركة 

وماكدونالدز واآبل – لبد اأن يكون واعًيا وعًيا �سديًدا باجتاهات العر�ض والطلب يف العامل.
اإن وجود اقت�ساد عاملي واحد هو حقيقة غري قابلة للجدل كما ل ميكن عك�ض اجتاهها. 
بعد مايزيد على خم�سني عاًما من حترير التجارة والتقدم التكنولوجي الذي جعل عاملنا يتقل�ض 
ا. ولقد حدث تالق عاملي عظيم يف  ب�سرعة هائلة اأ�سبح العتماد املتبادل يف العامل اأمًرا حتميًّ
جمال اأ�سا�سي واحد من جمالت ال�سيا�سة يتلخ�ض يف اأن جميع �سانعي ال�سيا�سات يقبلون 
الآن فكرة النفتاح القت�سادي بو�سفها الو�سيلة الوحيدة لتحقيق التنمية والرخاء. وعلى الرغم 
اأن اأوباما نا�سد �ستيف جوبز اأن ينقل الوظائف من ال�سني اإىل اأمريكا ولكنه مل يلجاأ اإىل انتقام 
جتاري اأحادي �سد ال�سني. وعلى الرغم من الأزمة القت�سادية الهائلة يف كل من اأوروبا واأمريكا 
اأن  يدركون  ال�سيا�سات  نحو فكرة احلماية، فجميع �سانعي  انزلق حقيقي  اأنه مل يحدث  اإل 
فاإن التوجه نحو مزيد من النفتاح �سوف  اإغالق القت�ساد �سوف ي�سبب �سرًرا كبرًيا. ولهذا 
ي�ستمر، ومن ثم ف�سوف يزداد العتماد املتبادل اأكرث كما �سي�ستمر ظهور اقت�ساد عاملي واحد. 

ولكن ال�سوؤال الهام بالن�سبة لع�سرنا هو متى تلحق النظرية باملمار�سة.

الركيزة التكنولوجية
عندما ن�سرح باأن التكنولوجيا تقل�ض العامل وجتعله مكانًا �سغرًيا فاإن معظمنا �سوف يفكر 
يف �سهولة الت�سالت و�سرعتها عرب م�سافات بعيدة من خالل الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين، 
ولكن ما منيل اإىل اإغفاله هو تاأثري التكنولوجيا على الوعي الإن�ساين. ولي�ض هناك اأدنى �سك 
اأن هويتنا الأ�سا�سية مازالت تنطلق من دولتنا القومية، ومع ذلك فهناك وعي متزايد الآن اأننا 
نعي�ض يف عامل واحد. واإذا ا�ستمر ارتفاع هذا املد يف الوعي الإن�ساين )واأنا موؤمن باأن التغري 
التكنولوجي ال�سريع �سوف يجعل هذا الوعي يوا�سل ارتفاعه ب�سرعة اأكرب( ف�ستظهر هوية عاملية 

جديدة خالل العقود القليلة القادمة.
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ولكي نفهم القوى املحركة لهذا الوعي يجب علينا اأوًل اأن نفهم كيف غريت التكنولوجيا 
من طبيعة التفاعل الب�سري بهذا ال�سكل املثري عرب احلدود الوطنية. لقد كان اإح�سا�سنا بهويتنا 
مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بقريتنا اأو مدينتنا اأو دولتنا التي نعي�ض فيها. اأما اليوم فقد اأ�سيفت طبقات 
عديدة اأخرى لتعريفنا لذاتنا حيث اإن النا�ض يف كل مكان تقريًبا قد اأ�سبحوا مت�سلني بعامل 
واحد. معظم ذلك التوا�سل حدث يف العقد اأو العقدين املا�سيني فقط، ومن بني التكنولوجيات 

التي تغري عاملنا الهواتف املحمولة والكمبيوتر والطائرات.

منذ حوايل ع�سرين عاًما وبالتحديد يف 1990 كان 11 مليون �سخ�ض فقط لديهم ا�سرتاك 
اليوم  اأما  مليون �سخ�ض.  اإىل 500  الرقم  ارتفع  املحمول.49 يف عام 2000  الهاتف  يف خدمة 
فا�سرتاكات الهاتف املحمول يف العامل كله تخطت 5.6 مليار �سخ�ض مع بقاء الهواتف الأر�سية 
الثابتة عند رقم 1.32 مليار يف  2011. 50 وطبًقا ل�سركة التحليالت جارترن فاإن ن�سبة انت�سار 
ا تزيد الآن على 100 باملائة، اأي اأن عدد و�سائل الت�سالت الآن يفوق عدد  التكنولوجيا عامليًّ
الب�سر. ويقول جون تاي�سو املحلل الرئي�سي يف موبايل وورلد : »بينما ل يدل هذ الرقم على 
منذ  قريًبا.«51  اأ�سبح  قد  الهدف  فاإن  الب�سر  من  باملائة   100 لن�سبة  الهاتف  خدمات  و�سول 

ا، ولكن ذلك الو�سع قد انتهى. ع�سرين عاًما كان معظم النا�ض منف�سلني تكنولوجيًّ

بوجه خا�ض،  تعترب ق�سة مثرية  والهند  ال�سني  املحمولة يف  الهواتف  ا�ستخدام  ق�سة  اإن 
فطبًقا للبنك الدويل كان لدى الهند �سفر من امل�سرتكني يف 1990 و752 مليون م�سرتك يف 
2010. ويف 1990 كان يف ال�سني 18.000 م�سرتك يف خدمة الهاتف املحمول وبحلول 2010 
الهواتف  ا�ستخدام  يف  مماثاًل  انفجاًرا  �سهدت  اأي�ًسا  واأفريقيا  م�سرتك.  مليون   859 لديها  كان 
الوليات  تتخطى  وبهذا  عام 2010  مليون يف   539 اإىل   1990 21.620 يف  فمن  املحمولة، 

املتحدة )التي كان لديها 279 مليون م�سرتك يف 2010(.

الهاتف املحمول لي�ض جمرد هاتف لال�ستخدام املحلي فهو الآن و�سيلة ات�سال فعالة عابرة 
للحدود. لقد ن�ساأُت يف ع�سر كنا ن�سعر فيه ب�سعادة غامرة عندما كان عامل الهاتف يت�سل بنا 
ليبلغنا عن مكاملة من اخلارج مثل الهند اأو لندن. اليوم ميكن اإجراء نف�ض املكاملة جمانًا تقريًبا 
عن طريق �سكايب على �سبيل املثال. وهل تعرف اأي�ًسا اأن مئات املاليني من النا�ض يتوا�سلون 
مبا�سرة على م�سافات طويلة بتكلفة ل تزيد على �سفر تقريًبا؟ من ال�سعب اأن نتخيل اأن باإمكاننا 

التوا�سل بهذا ال�سكل الهائل بدون اأن يوؤثر ذلك على احلياة الإن�سانية.
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كما اأن الهواتف املحمولة تزداد ذكاًء اأي�ًسا فهي اأجهزة كمبيوتر متناهية ال�سغر. وحيث 
با�ستخدام  للنا�ض  ت�سمح  فهي  واحد  جهاز  داخل  عديدة  خدمات  توفر  الذكية  الهواتف  اإن 
الإنرتنت وتدوين مالحظات واإجراء مكاملات وم�ساهدة الفيديو �سمن اأن�سطة اأخرى، ولهذا فلم 
يعد للنا�ض حاجة ملحة لقتناء اأجهزة الكمبيوتر التقليدية. فلي�ض من امل�ستغرب اإذن اأن عدًدا 
اأكرب من الأمريكيني والأوروبيني ي�سرتون الهواتف الذكية. وحتدد درا�سة اأجرتها فيجن موبايل 
لأوروبا  بالن�سبة  اأما  ال�سمالية.  اأمريكا  املحمول يف  الهاتف  باملائة من جميع عمالء  الرقم 63 
اكت�سفت فيجن موبايل اأن ن�سبة انت�سار الهواتف الذكية ت�سل اإىل 51 باملائة.52 واملده�ض بحق 

هو انت�سار الهواتف الذكية خارج العامل املتقدم:

ناحية  الذكية من  الهواتف  �سوق  املتحدة يف  الوليات  ال�سني حديًثا على  تفوقت  لقد 
اأعدادها طبًقا لبع�ض التقديرات، كما يذكر اأي�ًسا اأن ال�سني لديها اأكرب عدد من م�ستخدمي 
الهاتف املحمول الذين يقتنون اثنني اأو اأكرث من الهواتف املحمولة. الرئي�ض التنفيذي يف 
اآبل وا�سمه تيم كوك قال اأن ال�سني هي ثاين اأهم �سوق لل�سركة واأن م�سرتوات الآيفون 
ا من ذلك. يف دول ال�سرق الأو�سط مثل دولة الإمارات العربية املتحدة  متثل جزًءا هامًّ
واململكة العربية ال�سعودية فاإن ا�ستخدام الهواتف املحمولة �سديد الرتفاع حيث ازدادت 

الن�سبة يف كل دولة منهما على 150 باملائة يف منت�سف 2010. 53

ال�سهولة  بنف�ض  حمله  ميكن  تكنولوجي  جهاز  الآن  ينتج  املحمولة  الهواتف  جانب  اإىل 
املده�ض  من  الأخرى(.  التابلت  )واأجهزة  الآيباد  وهو  األ  �سديدة  ب�سرعة  ا�ستخدامه  ويزداد 
حقيقة الطريقة التي ي�ستطيع بها الآيباد الت�سال باأي م�سدر للمعلومات يف اأي مكان يف العامل 
تقريًبا. اأحد علماء الكمبيوتر الذي يتابع اأ�سرع خم�سة اأجهزة كمبيوتر يف العامل وا�سمه جاك 
دوجنارا اكت�سف اأن الآيباد 2 وهو تابلت يف حجم مفكرة قانونية يناف�ض ال�سوبر كمبيوتر كراي 2 
وكان اأ�سرع جهاز كمبيوتر يف العامل يف 1985 والذي كان بحجم غ�سالة مالب�ض. لقد احتاج 
كراي 2 اأي�ًسا اإىل �سائل تربيد اإلكرتوين ملنع ارتفاع احلرارة ال�سديد بينما ي�ستخدم اآيباد 2 اأقل 

من 10 وات من الطاقة ول يحتاج حتى اإىل مروحة.54
اخرتاع الآيباد مل يكن ممكًنا بدون وجود الإنرتنت )وورلد وايد وب(، ولقد فجر الإنرتنت 
نقل املعلومات وامل�ساركة فيها، كما غري الوعي الإن�ساين اأي�ًسا. نحن جميًعا نعرف اأن ويكيبيديا 
ل ميكن اأن ت�ستخدم كم�سدر موثوق به للمعلومات يف اأي عمل اأكادميي اأو علمي. ومع ذلك 
فاإن الأنا�ض العاديني يف العامل باأ�سره يراجعون ويكيبيديا كاأول م�سدر للمعلومات. يف املا�سي 
اأعرف ذلك لأنني كنت  اأنا  ثروة �سغرية.  يتكلف  )بريتانيكا(  الربيطانية  املو�سوعة  اقتناء  كان 
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اأتوق لقتنائها ومل تكن لدي املوارد لذلك. اليوم، عدد الأطفال الذين يراجعون ويكيبيديا 
فلقد  ب�سرعة،  الأمور  تتغري  تو�سح كيف  زيادة هائلة. الإح�ساءات حول منو ويكيبيديا  زاد  قد 
مت اإطالقها يف 2001 وتزايدت مقالتها وو�سلت حلوايل 20.000 وطبعات يف 18 لغة بحلول 
نهاية ذلك العام. ويف 2010 و�سلت اإىل 21 مليون مقال وبها 100.000 م�ساهم منتظم ون�سط. 
وبدًءا من يناير 2012 كانت طبعات من ويكيبيديا تظهر يف 283 لغة، وبهذا اأ�سبحت اأ�سخم 
عمل مرجعي على الإنرتنت واأكرثها �سعبية حيث يزور �سفحاتها حوايل 365 مليون قارئ من 

جميع اأرجاء العامل.55
اإنني اتذكر الوقت الذي بداأت فيه ويكيبيديا وكان هناك ت�سكك كبري اأن عماًل مفتوًحا 
ي�ستطيع اأي �سخ�ض تغيريه ميكن اأن ي�سبح م�سدًرا موثوًقا للمعلومات. وكان الفرتا�ض ال�سائد 
اأو باأخرى. وطبًقا لنمط  اأن بع�ض املخادعني اأو املخربني قد يحاولون ت�سويه املعلومات بطريقة 
تلك  الثقة يف  لنا  وا�سحة ل ميكن  مركزية  �سلطة  اأنه يف ظل غياب  نعتقد  كنا  القدمي  تفكرينا 
املعلومات. وكنا خمطئني يف هذا، فاإن و�سع الثقة يف اأكرب عدد ممكن من امل�سرفني للتاأكد من 
�سالمة البيانات �سيوؤدي اإىل نتائج اأف�سل من �سلطة مركزية عاملية. ومن املده�ض اأن امل�ساهمني 
ينتمون اإىل جميع دول العامل. ل توجد دولة واحدة متلك ويكيبيديا حتى واإن كانت قد ولدت 
مثال  اإذن هي  ويكيبيديا  املتحدة.  الوليات  ويلز يف  بوا�سطة جيمي  يناير 2001  واأطلقت يف 
متقدم للخري الذي ت�ستطيع الإن�سانية تقدميه با�ستخدام و�سائل التكنولوجيا اجلديدة وبتعاون 
من كل مكان على الأر�ض. منذ عقدين فقط من الزمان كان هذا العمل يعترب م�ستحياًل، ولكن 

امل�ستحيل اأ�سبح الآن حقيقة، وتلك هي الطريقة التي تغري بها التكنولوجيا العامل.
متزايد  فب�سكل  باطراد،  تنمو  عاملية  ظاهرة  يف  مرحلة  اأحدث  �سوى  لي�ست  ويكيبيديا 
معلوماتي  »كون  داخل  ونتنف�ض  نعي�ض  بداأنا  فلقد  العامل  يف  اإقامتنا  مكان  عن  النظر  وبغ�ض 
واحد.« عندما وافت الأمرية ديانا املنية يف 31 اأغ�سط�ض 1997 اأو عندما انتخب باراك اأوباما 
رئي�ًسا يف نوفمرب 2008 علم العامل كله باحلدث يف حلظتها. وعندما تقام مباريات كرة القدم 
العامل.  اأرجاء  اللحظة يف جميع  نف�ض  ت�ساهدها يف  النا�ض  نرى  فنحن  العامل  لكاأ�ض  النهائية 
وعندما احتجز عمال املناجم يف ت�سيلي حتت الأر�ض ملدة ت�سعة و�ستني يوًما يف 2010 فلقد 
�سلى من اأجلهم العامل اأجمع تقريًبا واحتفل اجلميع بنجاتهم. لقد �ساهد عملية اإنقاذهم مليار 

�سخ�ض – اأي �ُسبع �سكان العامل – يف بث مبا�سر على التليفزيون والإنرتنت.56
واقعة عمال املناجم الت�سيليني ت�ستحق منا اأن نتمعن فيها حتى نفهم كيف اأن التعاطف 
الإن�ساين قد بداأ يف التغري. يف الع�سور ال�سابقة اإذا مت احتجاز عمال املناجم الت�سيليني فكانت 
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العمال،  مع  بتعاطف  �سي�سعرون  النا�ض  وكان  كبرية،  ب�سرعة  العامل  حول  �ستنتقل  الأخبار 
ولكنهم �سيكونون منف�سلني نف�سًيا عن احلدث، فالق�سة حدثت »هناك« ومل حتدث »هنا«. اأما 
مرور  ومع  الوجداين.  باللتحام  اأكرب  باإح�سا�ض  ا�ستبداله  يتم  النف�سي  النف�سال  فهذا  الآن 
الزمن �سينمو �سمري عاملي ليحل حمل ال�سمائر املرتبطة بدول خمتلفة، وينبغي علينا متابعة هذا 

التطور متابعة دقيقة حتى نفهم مغزى التالقي العظيم الذي مير به العامل الآن.
الو�سول املفتوح اإىل التكنولوجيا ميكن اأي�ًسا اأن يغري جمتمعات كانت منغلقة من قبل، فالوعي 
بالتخلف قادر على تغيري ال�سلوك الإن�ساين كثرًيا. اأحد الأ�سباب التي اأدت اإىل التقدم ال�سريع 
يف ال�سني بعد 1978 يعود اإىل زيارة دجن زياوبنج اإىل الوليات املتحدة يف يناير 1979 وكان اأ�سجع 
قرار اتخذه هو ال�سماح ل�سا�سات التليفزيون ال�سيني اأن تعر�ض م�ساهد من منازل الطبقة املتو�سطة 
الأمريكية وكل ما حتتويه من ثالجات وغ�سالت واأجهزة تليفزيون وجراجات ت�سع �سيارتني. قبل 
اأمريكا  واأن  ا�سرتاكية  ال�سني جنة  اأن  ال�سيني ل يعرف �سوى  ال�سعب  اأن يفعل دجن ذلك كان 
ا كيف �سعر ال�سينيون ب�سدمة  جمتمع يقوم فيه الراأ�سماليون با�ستغالل عمالهم. اأنا اأعرف �سخ�سيًّ
من هذه املعلومات اجلديدة لأنني مررت بنف�ض تلك ال�سدمة عندما �ساهدت بيًتا من بيوت الطبقة 
املتو�سطة الأمريكية لأول مرة يف حياتي قبلها بعدة �سنوات يف 1974. مل اأكن اأتخيل اأن اأنا�ًسا 
عاديني )ولي�سوا �سديدي الرثاء( يعي�سون يف مثل هذه احلالة من الرغد. اليوم يعرف كل العامل 

تقريًبا �سكل م�ستوى معي�سة الطبقة املتو�سطة احلديثة ويتطلع اإىل حتقيقه.
وكان من اأ�سجع الأمور التي قام بها خلفاء دجن اأنهم اأطلقوا الإنرتنت يف ال�سني. يف الوقت 
احلايل اأكرب عدد من م�ستخدمي الإنرتنت يف اأي دولة يف العامل موجود يف ال�سني ولي�ض يف 
اأمريكا، كما اأن الو�سول املفتوح اإىل املعلومات يغري اإىل حد كبري املناخ الجتماعي وال�سيا�سي 
بني  ا�سطدام  احلقيقة اجلديدة عنما حدث  ال�سينية هذه  اكت�سفت احلكومة  لقد  ال�سني.  يف 
قطارين �سريعني يف 23 يوليو 2011 تويف نتيجته ت�سعة وثالثون �سخ�ًسا. حاولت ال�سلطات يف 
وزارة ال�سكك احلديدية اتباًعا حل�سها ال�سيا�سي القدمي اأن توقف احلديث عن احلادثة يف اأ�سرع 
ا يف الواقع اأن تدفن الأدلة، فعقب يوم واحد من وقوع احلادث  وقت ممكن، بل حاولت حرفيًّ
وانتهاء جمهودات الإنقاذ مت دفن عربات القطار يف مكان قريب. فيما يلي توثيق ويكيبيديا ملا 

حدث بعدها:
لقد بررت وزارة ال�سكك احلديدية دفن القطار بادعاء اأن القطارين احتويا على تكنولوجيا 
الأوامر  �سدور  من  �ساعات  بعد  ولكن  �سرقتها.  ويحتمل  القومي«  امل�ستوى  »على  هامة 
لعمال الإغاثة بالتوقف عن البحث عن الناجني وجدت طفلة تبلغ عامني حية بني احلطام.
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وحول  الإنقاذ  جمهودات  حول  مت�سكًكا  خا�ض  بوجه  ال�سيني  الإعالم  كان 
الر�سمي لوزارة ال�سكك  دفن القطارات بوجه خا�ض. ويف موؤمتر �سحفي قال املتحدث 
احلديدية وا�سمه واجن يوجنبنج اأن الهدف من الدفن كان لت�سهيل جمهودات الإنقاذ. ولقد 
قوبلت هذه الإجابة مبقاطعات وا�ستياء �سديد من ال�سحفيني احلا�سرين، وبعدها قال واجن 
لل�سحفيني: »�سواًء ت�سدقون ]هذا التف�سري[ اأم ل فاأنا مقتنع به.« هذه اجلملة اأ�سبحت 
امل�سئولني دخلوا  اأو  اأن اخلرباء  فيما بعد متداولة بكرثة على الإنرتنت. مل يوجد دليل 
ال�سحايا بغ�سب  اأهايل  الأوىل لال�ستق�ساء عن �سبب احلادث عند دفنها، و�سعر  العربة 
�سديد ب�سبب ما اعتربوه حتقيقات قا�سرة اإىل جانب التنظيم ال�سيء ملجهودات الإغاثة 
عقب وقوع احلادث. وتداول النا�ض على الإنرتنت ب�سكل وا�سع �سور احلطام اأثناء جرفها 
لأدلة  اإخفائها  اأو  احلادث  مع  احلكومة  تعامل  �سوء  تخمينات حول  اإىل  اأدى  مما  ودفنها 

حمورية يف التحقيقات اجلارية.
ال�سيني  الإعالم  فاإن  الدعاية  اإدارة  من  ال�سادرة  التعليمات  من  الرغم  وعلى 
يف  ت�سككه  عن  وعرب  مبا�سرة  احلديدية  ال�سكك  وزارة  انتقد  للدولة  والتابع  امل�ستقل 
احلكومة. مثل هذه التحديات للنظام العام الذي ت�سانده الدولة ات�سمت باجلراأة وكانت 
نادرة احلدوث وخا�سة يف برامج تذاع على تليفزيون الدولة ال�سينية. كمثال لهذا، عندما 
اأكد واجن يوجنبنج يف موؤمتر �سحفي باأن نظام ال�سكك احلديدية ال�سينية كان يعمل طبًقا 
تكون  »قد  يف«:  تي  �سي  »�سي  على  يان�سوجن  باي  املذيع  اأفحمه  متقدمة«  »لتكنولوجيا 
التكنولوجيا متقدمة، ولكن هل اإدارتك متقدمة اأي�ًسا؟ هل اإجراءات الت�سغيل العادية 
جميع  وهل  متقدم؟  للنا�ض  احرتامكم  وهل  متقدم؟  اإ�سرافكم  وهل  متقدمة؟  لديكم 
التفا�سيل الدقيقة متقدمة؟ يف نهاية الأمر هل قدراتكم الت�سغيلية يف جمملها متقدمة؟« 
وب�سكل مماثل انطلق كيو كيمنج مذيع برنامج 24 �ساعة على »�سي �سي تي يف« يف هجوم 
حاد على الهواء حول املجتمع ال�سيني: »اإذا كنا جميًعا ل ننعم بالأمان فهل نريد مثل 
هذه ال�سرعة؟ هي ن�ستطيع �سرب كوب اآمن من اللنب؟ هي ن�ستطيع اأن نعي�ض يف �سقة 
ال�سفر  ميكننا  تنهار؟ هل  األ  مدننا  فوقها يف  ن�سري  التي  للطرق  بنا؟ هل ميكن  تنهار  لن 
اآمنة؟ واإذا حدثت اأو عندما حتدث حادثة كربى هل ميكن األ ن�سرع بدفن  يف قطارات 
القطارات؟ هل ميكن اأن نوفر للمواطنني اإح�سا�ًسا اأ�سا�سًيا بالأمان؟ فلتهدئي قلياًل يا بالدي 

ال�سني، فاإذا �سرت ب�سرعة كبرية فقد تخلفني وراءك اأرواح �سعبك.«57
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اأنف�سهم لأنهم يعي�سون يف جمتمعات دميقراطية  قد ي�سعر القراء الغربيون برغبة يف تهنئة 
ليربالية مفتوحة حيث ل يحدث ت�سرت على الف�ساد اإل نادًرا وبالقطع لن يكون ذلك ب�سذاجة 
دفن القطارات ال�سينية. ولكن املجتمعات الدميقراطية الليربالية املفتوحة هي اأي�ًسا مالذ لبع�ض 
املوؤ�س�سات العاملية »املغلقة« مثل جمل�ض الأمن و�سندوق النقد الدويل، فكالهما ل يعري اهتماًما 
كبرًيا للم�سئولية العاملية. هذه املوؤ�س�سات يف الواقع تتعامل وتت�سرف كما لو كانت م�سئولة فقط 
من  التخل�ض  العاملية  املوؤ�س�سات  جميع  على  ينبغي  احلقيقة  ويف  الهامة.  العوا�سم  بع�ض  اأمام 
فكرة اأنها م�سئولة فقط اأمام عدد قليل من احلكومات، ففي وقت قادم لي�ض ببعيد �سوف تكون 
م�سئولة اأمام �سعوب العامل التي تتزايد معلوماتها وحيويتها با�ستمرار. و�سوف ترغم التكنولوجيا 

املجتمعات املنغلقة واملوؤ�س�سات املغلقة على النفتاح كما �سيو�سح الف�سل 7.
العامل هي  العقول حول  اآفاق  فتح  تاأثريها يف  ما يغفل  التي كثرًيا  الهامة  العوامل  اأحد 
ال�سياحة، فمنظمة ال�سياحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة تالحظ اأنه »على الرغم من ال�سدمات 
ا �سبه متوا�سل: من 25 مليون يف 1950، اإىل 277  املتفرقة فاإن عدد ال�سائحني الدوليني منا منوًّ
مليون   940 واإىل   ،2000 مليون يف   675 اإىل   ،1990 مليون يف   435 اإىل   ،1980 مليون يف 

حالًيا.«58 ومن املفيد درا�سة ال�سكل 2-4 بعناية.

http://mkt.unwto.org/sites/ :ال�سكل 2-4  و�سول ال�سائحني الدوليني طبًقا للمنطقة. امل�سدر
all/filed/docpdf/unwtohighlights11enlr_3.pdf



81 نظرية العامل الواحد

وباء  اأو  �سبتمرب   9 )مثل  احلادة  العاملية  الأزمات  من  العديد  حدوث  من  الرغم  على 
اأي�ًسا  عك�سه  ميكن  لن  الأمد  طويل  اجتاه  وهذا  منوه،  يوا�سل  العاملي  ال�سفر  فاإن  ال�سار�ض( 
و�سيمكن العامل كله من اللتقاء مًعا. يقدر اأن و�سول ال�سائحني يف املطارات �سي�سل اإىل 1.6 
مليار بحلول 2020، اأي اأن واحًدا من بني خم�سة من �سكان الأر�ض �سوف ي�سافر عرب حدود 
دولية، ومن ال�سعب اأن نعتقد باأن مثل هذا النفجار يف الت�سال بني الب�سر وبع�سهم لن يرتك 

تاأثرًيا على الوعي العاملي.
اأمريكا واأوروبا. مل  يف املا�سي كان معظم امل�سافرين مل�سافات بعيدة ياأتون من دول مثل 
يعد ذلك هو احلال الآن، فلقد حدث طوفان من امل�سافرين من رو�سيا وال�سني والربازيل وكوريا 
اجلنوبية، على �سبيل املثال ل احل�سر. لقد اأنفقت ال�سني 55 مليار دولر على ال�سياحة الدولية 
من 2001 اإىل 2011 – وهو ثالث اأعلى اإنفاق يف العامل. ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا التوجه. 
اإىل  اإ�سافًيا ي�سل  ال�سني عدًدا  تر�سل  اأن  املتوقع  وال�سياحة فمن  العاملي  ال�سفر  وطبًقا ملجل�ض 
125 مليون م�سافر اإىل اخلارج مما يولد عوائد اإ�سافية قيمتها 100 مليار دولر يف اإنفاق يف اخلارج 
لو كان  »يبدو كما  الإيكونوم�ست:  الفرتة من الآن وحتى 2021. وكما ت�سفها جملة  خالل 
تخطو  ماتزال  ال�سينية  ال�سياحة  فاإن  ذلك  ومع  مكان،  كل  يف  متواجدين  ال�سينيون  ال�سياح 

خطواتها الأوىل.«59
ويف الوقت الذي ي�سافر فيه مئات املاليني من ال�سينيني اإىل اخلارج هل �ستظل ال�سني كما 
هي اأم اأنها �ستتحول وتتغري؟ من ال�سعب اأن نتخيل األ يحدث ذلك اأي اأثر على املجتمع ال�سيني. 

فمجموع املواطنني العارفني بعاملهم �سوف ينمو يف ال�سني وتقريًبا يف كل جمتمع اآخر يف العامل.

ركيزة الطموحات امل�سرتكة
قد يكون اأحد جوانب احلظ ال�سعيد يف حياتي اأنني ن�ساأُت يف بيت �سغري يف �سنغافورة 
لي�ض به مرحا�ض �سحي حتى و�سلت اإىل حوايل العا�سرة. كما مل يكن لدينا ثالجة اأو جهاز 
تليفزيون اأو �سيارة بالطبع. اإنني اأذكر كل هذه الأجهزة لأنها مازالت متثل الطموحات الأ�سا�سية 
جلميع الب�سر بغ�ض النظر عن املكان الذي يعي�سون فيه على الأر�ض. ونتيجة للمعلومات التي 
تنت�سر عرب العامل فاإن النا�ض يعرفون ماميلكون ومايفتقدون بالن�سبة لالآخرين. معظم الأمريكيني 
والأوروبيني بطبيعة احلال يتعاملون مع تلك ال�سروريات املادية كاأمر م�سلم به، ولكن ماليدركونه 
ويتوقون  ال�سروريات  تلك  الكثري من  ي�ستطيعون احل�سول على  الب�سر ل  اأن عدًدا كبرًيا من 
لقتنائها. من بني 7 مليار �سخ�ض يف كوكبنا يوجد 2.6 مليار �سخ�ض – اأي ن�سف �سكان العامل 
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النامي – يعي�سون بدون مرحا�ض اأو حمام.60 وهناك عدد اأكرب من ذلك لي�ض لديهم ثالجة. 
يف العامل يوجد اأكرث من 1.3 مليار �سخ�ض لي�ست لديهم كهرباء و2.7 مليار �سخ�ض يفتقرون 
اإىل مكان طهي نظيف. 95 باملائة من هوؤلء يعي�سون اإما يف ال�سحراء اجلنوبية الكربى باأفريقيا اأو 
يف الدول النامية يف اآ�سيا، و84 باملائة منهم يعي�سون يف مناطق ريفية.61 وعلى النقي�ض من ذلك 
انت�سرت اأجهزة التليفزيون ب�سرعة كبرية: 1.4 مليار �سخ�ض )اأو 79 باملائة من البيوت( يقتنون 

جهاز تليفزيون واإن كان الرقم يف اأفريقيا ل يزيد على 28 باملائة.62
جمموعة  الآن  لديهم  العامل  �سكان  من  العظمى  الأغلبية  اأن  فعاًل  اجليدة  الأخبار  من 
م�سرتكة من الطموحات املادية، ومبجرد اأن ت�سبح الطموحات املادية اأكرث اأهمية من الطموحات 
الأيديولوجية اأو الدينية املختلفة فاإن جمموعة من الهتمامات امل�سرتكة امل�سيطرة �سوف حتفز 
اأغلبية �سكان العامل للتعاون مًعا. دعوين اأ�سوق مثاًل متطرًفا ملجتمعني ي�سعران بت�سكك وريبة 
من بع�سهما البع�ض: الهند وباك�ستان. طوال خم�سة و�ستني عاًما منذ التق�سيم ركز كل منهما 
على الختالفات بينهما. اأما الآن فاإن طموحات ال�سعبني تتالقى. على قمة اأولويات ال�سعبني 
للتعاون  احلافز  وي�سبح  للمعي�سة،  اأعلى  مادية  م�ستويات  يوفر  الذي  القت�سادي  النمو  ياأتي 
اأكرب واأكرب. رمبا ترغب الأقليات يف املجتمعني يف التاأكيد على الختالفات ورمبا حتى تاأجيج 
ارتفع  ولقد  �سعوبة.  اأكرث  ال�سراعات  جتعل  لالأغلبية  املتالقية  الطموحات  ولكن  ال�سراعات، 
ا يف 1960  ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي يف الهند وباك�ستان من 80 دولًرا اأمريكيًّ
يف الدولتني اإىل 1.500 دولر يف الهند و1.000 دولر يف باك�ستان يف 2010. 63 يف مقال ن�سر 
يف يناير 2011 يف اأكرب جريدة باللغة الإجنليزية بباك�ستان وهي نيوز اإنرتنا�سونال ت�سريح يقول:

هائاًل  فاإن عدًدا  متباعدة  والريبة وعالقات  ال�سراعات  تاريخ طويل من  الرغم من  على 
اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  بني  وال�سداقة  ال�سالم  يف  يرغبون  والهنود  الباك�ستانيني  من 
النووية وهذا ما ك�سف عنه ا�ستطالع راأي مت اإجراوؤه على جانبي احلدود. قام بال�ستطالع 
وكالت بحوث م�ستقلة وحتت رعاية »جمموعة جاجن« من باك�ستان و»التاميز اأوف اإنديا« يف 
العيد الأول ملبادرة ال�سالم امل�سرتكة »اأمان كي اأ�سا« واأ�سار ال�ستطالع اإىل اأن 70 باملائة 

من الباك�ستانيني و74 باملائة من الهنود يرغبون يف عالقات �سلمية.64
الأرجنتني  اأو  وتركيا،  كاليونان  تقليديني  خ�سمني  اأي  مثل  مثلهما  وباك�ستان  الهند 
مقاومته.  ميكن  ل  قوي  عاملي  بتيار  يوم  كل  مدفوعة  �سعوبهم  اأن  الآن  يكت�سفون  والربازيل، 
ال�سعوب يف جميع اأرجاء العامل تريد حكوماتها اأن تركز على التنمية القت�سادية ولي�ض على 
احلروب. ومن ثم توجد �سغوط على احلكومات لبناء بنية حتتية اأف�سل، وطرق و�سكك حديدية 
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م�ستويات  يف  حت�سًنا  �ساهدنا  لذلك  ونتيجة  اأف�سل.  ومدار�ض  �سحي  �سرف  واأنابيب  اأف�سل، 
عام  الثالثمائة  خالل  حدث  مما  اأكرب  الأخرية   الثالثني  ال�سنوات  خالل  ال�سعوب  معي�سة 

املا�سية.
ويواكب الطموحات املادية اآمال مماثلة يف جمال التعليم. منذ مائة عام م�سى كان اللتحاق 
بهارفارد اأو ييل ميثل طموحات النخبة الأمريكية. اأما اليوم فاإن اللتحاق بهارفارد اأو ييل ميثل 
طموحات النخبة يف كل مكان يف العامل. الآباء يف �سانتياجو اأو �سنغافورة، يف طهران اأو طوكيو، 
ا  اإنني اأعرف ذلك �سخ�سيًّ اأبناوؤهم يف ييل.  اأو بوداب�ست، يقفزون فرًحا عندما يقبل  يف بكني 
لأن  وذلك  املعمورة  اأرجاء  من جميع  التهاين  وتلقيت  ييل،  اأبنائي يف  من  اثنان  ُقبل  عندما 
اجلميع كان يدرك مغزى ذلك. عندما يكون لدى النا�ض نف�ض الطموحات يف كل العامل فاإننا 
نتحرك بو�سوح نحو ديناميكية عاملية واحدة حيث تكون طموحاتنا امل�سرتكة اأكرب من طموحاتنا 
اأن عدًدا �سئياًل وخا�سة من غري الأمريكيني �سوف  اأو العرقية املتباينة. من احلقيقي  الثقافية 
يتم قبوله يف جمموعة اجلامعات املتميزة. ولكن حقيقة اأن اأف�سل العقول يف العامل كله لديهم 

طموحات م�سرتكة لإحلاق اأبنائهم بهذه اجلامعات لها تاأثري هائل يف توحيد الوعي العاملي.
اإن انفجار اأعداد الأطفال الذين �سيلتحقون باملدار�ض البتدائية والثانوية على و�سك اأن 
ا هو كيف تتالقى  الكا�سف حقًّ الأمر  باجلامعات. ولكن  امللتحقني  اأعداد  انفجار يف  ي�ساحبه 
توفر  اأن  عليها  اأن  تدرك  متيًزا  الأكرث  اجلامعات  جميع  العامل.  حول  اجلامعات  اأف�سل  مناهج 
كليات قوية يف العلوم والهند�سة لكي حت�سل على نوع من العرتاف العاملي، وعلى درجة مماثلة 
من الأهمية اأن لغة العلم والهند�سة اأ�سبحت لغة عاملية، فقوانني الفيزياء تنطبق ب�سكل مماثل 
يف جميع الأرجاء، ومن ثم فاإن النت�سار العاملي للتعليم العلمي والتكنولوجي هو قوة كربى 

اأخرى يف خلق عامل واحد.
هذه القوى قامت مًعا بخلق قيم م�سرتكة، ومرة اأخرى وبدون وجود خطة كربى اأو خريطة 
ولكن  امل�سرتكة،  القيم  ت�سكيل جمموعة من  نحو  تتحرك  الإن�سانية  فاإن  م�سرتكة  اإ�سرتاتيجية 
ذلك ل يعني اأن الإن�سانية �سوف ت�سبح كتلة واحدة متجان�سة. و�سوف ن�ستمر يف عبادة اآلهة 
خمتلفة وال�ستمتاع بثقافات خمتلفة وتناول اأطعمة خمتلفة والزواج بطقو�ض خمتلفة وهلم جًرا. 
فلن يختفي التنوع يف العامل، ومع ظهور ثقافات وجمتمعات ظلت كامنة طوياًل وخا�سة يف اآ�سيا 

فاإن التنوع الثقايف �سوف ينمو ويرتعرع.
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ومع ذلك فبينما نحافظ على هوياتنا الثقافية والدينية املختلفة فاإننا �سوف نتالقى حول 
بع�ض القيم الهامة والأ�سا�سية. ولقد لحظ العديد من الفال�سفة هذا التوجه. قال بيرت �سنجر 
دمج  عاملية«.  »لأخالقيات  الأ�سا�ض  ي�سع  ا«  عامليًّ »جمهوًرا  اأنتجت  قد  الت�سالت  »ثورة  اأن 
الذات يف الوطن يخلق الأخالقيات القومية بينما دجمها يف العامل �سوف يوؤ�س�ض الأخالقيات 
اأي�ًسا اإىل »هوياتنا املتعددة – العرقية، الدينية، القومية، املحلية،  اأمارتيا �سني  اأ�سارت  العاملية. 
املهنية، ال�سيا�سية«65 العابرة للحدود. اأف�سل مثال اأ�ستطيع اأن اأ�سوقه كقيمة م�سرتكة هو حكم 
القانون، ولهذا فاإن اإحدى اأكرب الثورات يف العامل حدثت بدون اأي جلبة: ا�ستبدال »احلكم 
بوا�سطة  »احلكم  بني  الأ�سا�سي  الفرق  اإذن  هو  فما  القانون.«  »حكم  بفكرة  القانون«  بوا�سطة 
القانون« و»حكم القانون«؟ احلكم بوا�سطة القانون يعني اأن ال�سعب العادي يطيع قوانني البالد 
ولكن احلكام )�سواًء كانوا ملوًكا ورثوا امللك اأم طغاة( يظلون فوق القانون ولي�سوا خا�سعني له. 
وعلى النقي�ض من ذلك فاإن حكم القانون يعني اأن كل �سخ�ض يف املجتمع �سواًء من احلكام 
اأم املحكومني يكون خا�سًعا لنف�ض القوانني. ولتوجد اأي ا�ستثناءات. الأمم املتحدة حتدد حكم 

القانون على النحو التايل:

واملوؤ�س�سات  الأ�سخا�ض  جميع  فيه  يكون  للحوكمة  مبداأ  اإىل  القانون«  »حكم  ي�سري 
املعلنة  القوانني  اأمام  ـ م�سئولني  الدولة ذاتها  ـ وي�سمل ذلك  العامة واخلا�سة  والهيئات 
تلك  وتكون  م�ستقل،  ب�سكل  فيها  والف�سل  اجلميع  بني  مب�ساواة  تطبيقها  يتم  والتي 
اإجراءات  اأي�ًسا  املبداأ  يتطلب  كما  الدولية.  الإن�سان  معايري حقوق  مع  متوافقة  القوانني 
والعدالة يف  بالقانون  واملحا�سبة  القانون  اأمام  والت�ساوي  القانون  برفعة  التم�سك  ل�سمان 
تطبيق القانون والف�سل بني ال�سلطات وامل�ساركة يف �سنع القرار واليقني القانوين وجتنب 

الأحكام الع�سوائية واللتزام بال�سفافية الإجرائية والقانونية.66

ولكي نفهم النتقال من »احلكم بوا�سطة القانون« اإىل »حكم القانون« فلننظر اإىل الباك�ستان 
قد  الباك�ستان  اأن  تقرر  التقليدية  احلكمة  كانت  الغرب  يف  الدرا�سة.  ي�ستحق  مثاًل  ب�سفتها 
اأ�سبحت – اأو يف طريقها اأن ت�سبح – دولة فا�سلة يقودها حكام فا�سدون وموؤ�س�سة ع�سكرية 
قوية، وتنه�ض ج�سدها منظمات اإرهابية. من ال�سعب اأن جتد بيئة تبعث على الت�ساوؤم اأكرث من 
ذلك من حيث ظهور حكم القانون الذي يعترب اأحد اأهم القيم احل�سارية عرب ع�سور التاريخ 
)وت�سانده  مطلقة  �سلطات  ميتلك  ا  ع�سكريًّ حاكًما  اأن  الباك�ستان حدث  ففي  ذلك  ومع  كلها. 
الوليات املتحدة( واجه م�سري ماأ�ساوًيا لأنه عزل رئي�ض املحكمة العليا اإفتكار حممد �ساودري 
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باإلغاء  الوزراء  العليا رئي�ض  اأمرت املحكمة  التي  الدولة  باك�ستان هي  اإن  يف 9 مار�ض 2007. 
يف  اأقدامه  ير�سخ  اأن  ي�ستطيع  القانون  حكم  كان  واإذا  الرئي�ض.  حماكمة  متنع  التي  احل�سانة 

الباك�ستان فالبد واأنه قادر على النت�سار بقوة حول العامل.
التقليدي ي�ساعد يف هذا  التعليم  القوة الكامنة وراء هذا النت�سار ولكن  ي�سعب معرفة 
بطبيعة  فهم  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  طبًقا  يتعلمون  املحامني  من  املزيد  اأن  وحيث  الجتاه. 
احلال يعودون اإىل بالدهم يحملون ما ح�سلوه من علم. ولكن حكم القانون لن يرت�سخ ولن 
ا لهذه الأنظمة اجلديدة ويرحب بها  اإذا كان ال�سعب بدوره م�ستعدًّ يغري النظام ال�سيا�سي اإل 
وي�ساندها. حتى يف جمتمع حمافظ وم�سطرب مثل باك�ستان فاملواطنون كانوا م�ستعدين مل�ساندة 
من  تتح�سن  �سوف  حياتهم  اأن  اأدركوا  لأنهم  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  �سد  العليا  املحكمة  رئي�ض 

خالل تطبيق اأكرب حلكم القانون.
اإذا انت�سر حكم القانون ب�سرعة عرب العامل فلي�ض لدي اأدنى �سك اأن ذلك �سوف يخلق 
عاملًا اأكرث ا�ستقراًرا ونظاًما. واإذا كانت غريزة حل امل�ساكل وال�سراعات من خالل حكم القانون 
اأن  اأي�ًسا عرب احلدود ومن ثم فلي�ض بعيًدا  اأنها �سوف ترت�سخ  تاأ�سلت داخل البالد فالبد  قد 
نتوقع انخفا�ًسا يف احلروب بني الدول. حتى يف جنوب �سرق اآ�سيا الذي ظل منطقة ا�سطرابات 
لعقود طويلة قررت حكومتا اإندوني�سيا وماليزيا، وبعدها ماليزيا و�سنغافورة، ت�سوية نزاعاتهما حول 

الأر�ض عن طريق اإحالتها اإىل حمكمة العدل الدولية.
وقد �سرح يل كوان يو وهو اأول رئي�ض وزراء يف �سنغافورة بقوله: »اإذا مل ميكن ت�سوية نزاع 
النزاعات بدل  ت�سوية  اآلية  ثالث ميلك  اإىل طرف  اإحالته  الأف�سل  املفاو�سات فمن  عن طريق 
من ال�سماح لذلك النزاع اأن يتحول اإىل جرح نازف يف�سد العالقات الثنائية. لقد كان هذا هو 

موقفي الذي اعتنقه اأي�ًسا روؤ�ساء وزراء �سنغافورة الالحقون.«67
ال�سيادة على جزيرة  �سنغافورة  اأعطى  الذي  الدولية  العدل  وتعليًقا على حكم حمكمة 
بدرا برانكا املتنازع عليها علق باري د�سكر وهو عميد كلية �ض. راجاراتنام للدرا�سات الدولية 
اأن جنوب �سرق اآ�سيا بداأت يف قبول املعايري الق�سائية الدولية بقوله: »يف املا�سي كان الجتاه يف 
اآ�سيان هو حماولة ت�سوية الق�سايا من خالل الو�ساطة اأو املفاو�سات بني الأطراف فقط، فكانت 
النتيجة اأن الق�سايا واملنازعات بني الأطراف يف املنطقة ا�ستمرت طوياًل بدون اأن تنتهي وبدون 
اأن تنجح املفاو�سات. اأعتقد اأننا الآن نتحرك باجتاه قبول القانون الدويل، فهناك ا�ستعداد لقبول 

التحكيم الدويل مما يب�سر باخلري لق�سايا توجد بها اختالفات ثنائية.«068
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ولقد علق الأمني العام ال�سابق لآ�سيان رودولفو �سيفريينو بقوله اأن »اآ�سيان مل تكن مرتبطة 
اأبًدا بالقانون الدويل اأو املعاهدات الدولية، فلقد كانت اآ�سيان تعترب دوًما جمموعة من الدول ذات 
ال�سيادة التي تعمل على اأ�سا�ض تفاهمات غري خمططة واإجراءات غري ر�سمية ولي�ض داخل اإطار 
من التفاقيات امللزمة التي يتم التو�سل اإليها عرب اإجراءات ر�سمية.«69 ولكن كما اقرتح كيفني 
تان »مع تبني ميثاق اآ�سيان يف القمة الثالثة ع�سرة يف نوفمرب 2007 حتركت اآ�سيان باجتاه التحول 
اإىل كيان واحد وعربت عن التزامها ال�سديد ـ من بني التزامات اأخرى ـ بتعزيز حكم القانون 
باألفاظ مماثلة ل�ستخدام الأمم املتحدة للتعبري وتعريفه. ولقد قنن ميثاق اآ�سيان فكرة التم�سك 
بحكم القانونـ  وارتباطه الذي اأ�سبح الآن ماألوًفا بحقوق الإن�سان والدميقراطية– كهدف ومبداأ 

اأ�سا�سي لآ�سيان تعهدت جميع الدول الأع�ساء يف اآ�سيان باحلفاظ عليه.«70
ومع ذلك يوجد ا�ستثناء ينطوى على مفارقة هائلة للقاعدة القائلة باأن الحرتام املتزايد 
هو  ال�ستثناء  وهذا  عاملًيا،  للقانون  الحرتام  من  مزيد  اإىل  يوؤدي  �سوف  ا  داخليًّ القانون  حلكم 
القانون  الوليات املتحدة. قليل من الدول فقط ت�ستطيع م�ساهاة الوليات املتحدة يف تنفيذ 
دومينيك  اإىل  نيك�سون  ريت�سارد  من  و�سلطة  قوة  ذات  �سخ�سيات  اكت�سفت  ولقد  داخلًيا، 
ا. ولكن اأمريكا كاأمة قد قررت اأن  �سرتاو�ض- كان اأنهم غري حم�سنني �سد حكم القانون داخليًّ
ا. يف الواقع العملي احرتمت الوليات املتحدة والتزمت مبعظم  تقف فوق حكم القانون عامليًّ
التي  القيود  حتارب  املتحدة  الوليات  مازالت  نظرًيا  ولكن  الدولية.  واملعاهدات  التفاقيات 
قانونًا  بو�سفها  البحار  قانون  الوا�سع لتفاقية  القبول  الرغم من  الدويل. وعلى  القانون  يفر�سها 
باإ�سرار  يرف�ض  الأمريكي  الكوجنر�ض  فاإن  العملية،  الناحية  املتحدة من  الوليات  دولًيا حترتمه 
حتى الآن الت�سديق على املعاهدة من منطلق اأن من حقوق »ال�سيادة« الأمريكية اأن تقرر ماهو 

الأف�سل للم�سلحة القومية الأمريكية.
هذا ال�ستثناء اخلا�ض بالوليات املتحدة ـ برف�سها قبول قوانني دولية اإجبارية و ملزمة ـ 
يو�سح اأكرث من اأي وقت م�سى احلاجة اإىل �سياغة نظرية العامل الواحد ون�سرها. وطاملا ا�ستمر 
اتخاذ  اأ�سا�سي يف  اعتبار  ال�سيادية« هي  القومية  »امل�سلحة  باأن  العتقاد  ال�سيا�سات يف  �سانعو 
القرارات ف�سيظل عاملنا مكانًا م�سطربًا. هناك العديد من العقول الفذة التي توؤمن اأن العامل 
لي�ض م�ستعًدا  بعد لالنتقال من مرحلة الدول القومية اإىل نظام عاملي. داين رودريك الأ�ستاذ 
بجامعة هارفارد يعرتف باأن العامل يتغري، ومع ذلك فهو ينكر اأن الدول القومية �ستختفي بعد 
فرتة وجيزة ليحل حملها مفهوم اآخر: »يجب ]علينا[ األ نرف�ض متاًما احتمال اأن يتطور وعي 
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موؤ�س�سات  بوا�سطة  جمابهتها  ميكن  ل  الراهنة  التحديات  ولكن  امل�ستقبل،  يف  حقيقي  عاملي 
مل تقم )بعد(. وحتى هذه اللحظة ينبغي على الب�سر البحث عن حلول حلكوماتهم القومية 
التي مازالت توفر اأف�سل اأمل للعمل اجلماعي. قد تكون الدول القومية اإرًثا خلفته لنا الثورة 

الفرن�سية ولكنها كل ما منلك الآن.«71
اإن رودريك حمق يف جانب واحد، فنظامنا العاملي الراهن تديره الدول القومية بوا�سطة 
اأ�سا�سي طبًقا للم�سالح القومية.  زعماء تلك الدول القومية الذين يتخذون القرارات ب�سكل 
ومع ذلك فهذا الو�سف للواقع املهيمن هو اأي�ًسا و�سف مل�سكلة اأ�سا�سية، وتكمن تلك امل�سكلة 
يف اأن العامل قد تغري ولكن طريقتنا يف اإدارته مل تتغري. ولهذا ال�سبب فنحن يف حاجة لتوفري 
خرائط عقلية جديدة ل�سانعي ال�سيا�سات، فالعتبارات القومية يجب اأن تتوازن مع العتبارات 
العاملية، وامل�سالح القومية مع امل�سالح العاملية، حتى ي�ستطيع هوؤلء ال�سيا�سيون اتخاذ قرارات 

حكيمة لبالدهم وللعامل اأجمع اأي�ًسا.
اأي �سيا�سي قومي مل ي�ستوعب بعد حقيقة اأن نظرية العامل الواحد تهيمن على ال�سئون 
ا  تلقائيًّ الوظائف  تعود  فلن  املتحدة  الوليات  بقوة  دولة  ببالده، وحتى يف  ي�سر  �سوف  العاملية 
اإل اإذا اأدرك �سانعو ال�سيا�سات اأن الوظائف الت�سنيعية التي فقدتها الوليات املتحدة ل�سالح 
ا وبدون جمهود كبري. من اأجل خلق وظائف يف اأمريكا يجب على �سانعي  ال�سني لن تعود تلقائيًّ
ال�سيا�سات الأمريكيني درا�سة القت�ساد العاملي وحتديد القطاعات التي ميكن للوليات املتحدة 
املناف�سة فيها الآن. يف املا�سي مل يكن �سانعو ال�سيا�سات الأمريكيون م�سطرين لذلك، اأما الآن 
فلن ي�ستطيعوا حماية م�سالح اأمتهم القت�سادية اأو تعزيزها اإذا ف�سلوا يف فهم توجهات القت�ساد 

العاملي.

على  تعتمد  الوطنية  القت�سادية  م�ساحلها  م�ستقبل  اأن  اأدركت  قد  تقريًبا  الأمم  كل  اإن 
بقوله: »يجب  الهند،  رئي�ض وزراء  العاملية. ولقد �سرح مامنوهان �سنج،  التوجهات القت�سادية 
على كل الدول التناف�ض يف الأ�سواق العاملية ومثل هذه املناف�سة ل تتعار�ض مع التعاون كما اأنها 
ل تقوم على اخل�سومة.«72 وباملثل قال رئي�ض الوزراء ال�سيني وين جياباو: »اإن ال�سني والهند 
�سريكان متعاونان ولي�سا خ�سمني، فلديهما م�سالح م�سرتكة يف النظام القت�سادي والتجاري 
العاملي.«73 وهذا هو ال�سبب الذي جعل جميع الدول تهتم الآن باملراتب التي حققتها ن�سبة 
للدول الأخرى يف تقرير التناف�سية العاملية الذي ي�سدره املنتدى القت�سادي العاملي. يوفر هذا 
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التقرير موؤ�سًرا جيًدا للوجهة التي ت�سري فيها الدول. لقد كنت يف اأ�سطنبول برتكيا عندما اأعلن 
الرتكية  ال�سحافة  و�سارعت  لعام 2012  العاملية  التناف�سية  موؤ�سر  العاملي  القت�سادي  املنتدى 

باإبراز ارتفاع مرتبة تركيا يف هذا التقرير.
نظرية  العامل متلي علينا م�ساندة  ل�سبعة مليارات من �سكان  الذاتية  القومية  امل�سلحة  اإن 
العامل الواحد، وهي نظرية تقرر اأننا نعي�ض يف جمتمع اأخالقي عاملي واحد، فعلينا الآن اأن ندرك 
اإن نف�ض التوجهات التي تدفعنا نحو العي�ض يف جمتمع  اأننا نعي�ض يف عامل واحد.  واأن نتفق 
عاملي واحد هي نف�سها التي ترفع املليارات من الب�سر من الفقر وحت�سن حياة مئات املاليني من 
النا�ض. ولهذا فهي ت�ستحق كل م�ساندتنا. ومن اآن لآخر �سنجد نوبات من التع�سب وكراهية 
الآخر عندما يتالعب ال�سيا�سيون مبخاوف �سياع الهوية القومية. ولكن اأف�سل و�سيلة لتحييد 
تف�سر  التي  الواحد  العامل  نظرية  تع�سب وكراهية هي عن طريق خلق  امل�ساعر من  مثل هذه 

كيف اأن العي�ض يف عامل واحد �سوف يخلق عاملًا اأف�سل لنا جميًعا.



الف�سـل
3

الالعقالنية العاملية

الأخرى  الغربية  والقــوى  املتحدة  الوليات  �سيا�سات  بع�ض  اأتاأمل  عندما 
بعد 11 �سبتمرب اأتذكر حوار دار يف م�سرحية رجل لكل الع�سور للكاتب روبرت بولت، وي�سور 
ا بني �سري توما�ض مور و�ساب اأ�سغر منه ولكنه يت�سم بحما�ض اأكرب ا�سمه  ا هامًّ هذا احلوار حديثًّ
ويل روبر. يرغب روبر يف اأن يلقي مور القب�ض على رجل �سرير على الرغم اأن الرجل مل ينتهك 

اأي قانون. يحذر �سري توما�ض مور من خماطر تلك الروؤية:

روبر: لقد اختفى الرجل اأثناء حديثك!
مور: ل عيب يف هذا، ولو كان ال�سيطان ذاته، اإل اإذا ك�سر القانون!

روبر: وهل �ست�سمح لل�سيطان الآن اأن ي�ستفيد من القانون؟
مور: نعم، وماذا تريد اأن تفعل؟ ت�سق طريًقا داخل القانون لت�سل اإىل ال�سيطان؟

روبر: كنت �ساأك�سر كل قانون يف اإجنلرتا لأفعل ذلك!
وي�ستدير  قانون  اآخر  ينهار  وعندما  روبر(  نحو  )يتقدم  هه؟  ومنفعل(  )م�ستثار  مور: 
القوانني؟ )يرتكه(  بعد �سقوط كل  يا روبر  اأين �ستختبئ  لينق�ض عليك؟  ال�سيطان 
الإن�سان  قوانني  وهي  مكان،  كل  يف  با�سقة  كاأ�سجار  القوانني  فيها  تنبت  دولة  هذه 
ولي�ست قوانني اهلل، فاإذا قطعتها، واأنا اأدرك اأنك ال�سخ�ض املنا�سب لفعل ذلك، فهل 
تعتقد اأنك ت�ستطيع الوقوف �ساخًما بثبات اأمام الرياح التي قد تطيح بكل �سيٍء؟ 

)بهدوء( نعم، �ساأ�سمح لل�سيطان اأن ي�ستفيد بالقانون وذلك من اأجل �سالمتي اأنا.1
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يف  املتحدة  الوليات  قررت  �سبتمرب   11 فمنذ  اخليال،  يوؤكد  الواقع  اأن  اأحيانًا  يحدث 
تتبعها للقاعدة )التي تتبنى ق�سية ل تقل �سر عن ال�سيطان( اأن باإمكانها ك�سر القوانني الدولية 

املوجودة. وقد عرب عن ذلك الرئي�ض الأمريكي ال�سابق جيمي كارتر:
اإن الوليات املتحدة تتخلى عن دورها كقوة الدفاع العاملية عن حقوق الإن�سان . . . وعلى 
اأنها اقرتفت الأخطاء يف املا�سي فاإن النتهاكات الوا�سعة حلقوق الإن�سان خالل  الرغم 
العقد املا�سي متثل حتوًل مذهاًل عن كل ما�سبق. لقد كان بتوجيه من الوليات املتحدة 
وحتت زعامتها اأن مت تبني الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف عام 1948 بو�سفه »اأ�سا�ض 
اأن  التزاًما جريًئا ووا�سًحا  الإعالن  لقد مثل ذلك  العامل.«  وال�سالم يف  والعدل  احلرية 
القوة لن ت�ستخدم بعد ذلك كغطاء لقهر اأو اإيذاء الب�سر، واأ�س�ض مبداأ احلقوق املت�ساوية 
جلميع النا�ض يف احلياة واحلرية والأمان ال�سخ�سي واحلماية املت�ساوية اأمام القانون واحلرية 
تكت�سح  الذي  الوقت  ويف   .  .  . الق�سري  والنفي  الع�سوائي  والعتقال  التعذيب  من 
فيه الثورات العامل يجب على الوليات املتحدة اأن تقوي – ل اأن تقو�ض – القواعد 
الأ�سا�سية للقانون ومبادئ العدل املذكورة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان. اإن خرق 

اأمريكا حلقوق الإن�سان الدولية يدعم اأعداءنا ويبعد عنا اأ�سدقاءنا.2

الأمر الذي حبذه كل من �سري توما�ض مور وجيمي كارتر اأن من م�سلحتنا طويلة الأجل 
اأم  واأقوياء  – اأثرياء  الراهنة  اللحظة  – يف  اأقوى، �سواًء كنا  نعزز وجود قوانني وموؤ�س�سات  اأن 
كنا فقراء و�سعفاء. فلقد اأ�سهمت هاتان العمليتان يف احلقيقة اإ�سهاًما عظيًما يف جناح احل�سارة 

الغربية.
فقط  الغرب  فالقليلون يف  التاريخية  اخللفية  تلك  الرغم من  اأنه على  الغريبة  الأمور  من 
يدركون اأن الغرب يتبع ن�سيحة ويل روبر ولي�ض �سري توما�ض مور فيما يخ�ض حكم القانون العاملي 
اإ�سرتاتيجي لوجود مثل هذه ال�سيا�سة يف العقود  واملوؤ�س�سات العاملية.3 واإذا كان هناك منطق 
ال�سابقة فاإن نف�ض ال�سيا�سة ا�ستمرت ب�سكل تلقائي حتى بعد اختفاء املنطق الإ�سرتاتيجي لها، 

مما يخلق غيابًا خميًفا للعقالنية يف العامل.
وحتى اإذا كانت تلك الالعقالنية م�ستلهمة من الغرب اأو  تزدهر حتت قيادته، فاإن خ�سوع 
بقية العامل لها قد اأ�سهم اأي�ًسا يف تفاقم امل�سكلة. وحيث اإن معظم هذا الف�سل �سوف يخ�س�ض 
لق�س�ض موؤملة حول كيف جتاهلنا امل�سالح العاملية يف �سيا�ساتنا العاملية، فدعوين اأبداأ بخرب جيد 
هام: اإن امل�سالح الإ�سرتاتيجية طويلة املدى لن�سبة 12 باملائة من �سكان العامل الذين يعي�سون 
يف الغرب قد اأ�سبحت الآن متوازية مع م�سالح ن�سبة 88 باملائة الذين يعي�سون خارج الغرب. 
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نحن نعي�ض كلنا يف قرية �سغرية، ومن ثم فم�سلحتنا امل�سرتكة تكمن يف تقوية جمال�ض قريتنا 
العاملية ولي�ض اإ�سعافها.

اأ�سد ذكاًء من جميع الأنواع الأخرى التي ت�سكن هذا الكوكب،  اأنها  تدعي الإن�سانية 
اأن الب�سر خالًفا لالأنواع الأخرى قاموا بذكاء بعمليات  اأ�سا�ض  ونحن نبني هذا الدعاء على 
تكيف ناجحة بينما كانت بيئتنا تتغري وتتطور. واإذا كنا قد فهمنا البيئة العاملية اجلديدة وحاولنا 
ا لتقوية جمال�ض قريتنا العاملية بطريقة اأو باأخرى. ومن  التكيف معها فمن الأحرى اأن نعمل �سويًّ
نقوم  نقوم بعك�ض ذلك، حيث كنا  اأنه يف وقت قريب ل يبعد عن 2011 كنا  املثري للعجب 
باإ�سعاف تلك املجال�ض. وكان ذلك كله نتيجة لوجود بع�ض ال�سيا�سيني الكبار يف عوا�سم هامة 

الذين ي�ستخدمون خرائط عقلية عتيقة وفرو�ًسا �سيا�سية قدمية بعد اأن تغري العامل.

نظام الأمم املتحدة
باأخرى بالأمم املتحدة. ال�سكل  اأو  معظم املجال�ض الهامة يف قريتنا العاملية ترتبط بطريقة 
تف�سل بني  فجوة عميقة  هناك  ولكن  املتحدة،  الأمم  لنظام  الوا�سع  التاأثري  بو�سوح  يظهر   1-3
ال�سرد الغربي املهيمن ورواية بقية العامل، فمعظم املواطنني الغربيني الواعني بالأمور وخا�سة 
الأمريكيني اأ�سبحوا مقتنعني اأن نظام الأمم املتحدة ل يزيد عن نظام بريوقراطي �سخم يت�سم 
بالرتهل ويفتقر للكفاءة، كما اأنه ل يحقق الكثري من اخلري للعامل. ومن ثم فاإن ال�سعوب يف كثري 
من الدول الغربية ل ت�سع ثقة اأو اإميانًا كبرًيا يف نظام الأمم املتحدة. وعلى النقي�ض من ذلك، 
فالأغلبية العظمى من ال�سعوب خارج الغرب حتتفظ بثقة هائلة يف نظام الأمم املتحدة، وذلك 
اأمر طيب للغاية بالن�سبة لعاملنا يف هذه اللحظة من التاريخ. اإذا اأدرك الغرب مغزى الجتاهات 
العاملية ف�سوف يبداأ فوًرا يف ال�ستفادة من هذه الثقة لتاأمني م�ساحله الإ�سرتاتيجية بعيدة املدى. 

و�سيمثل ذلك »انت�ساًرا هائاًل« للتوجه اجليو�سيا�سي.
ولكي يقوم الغرب بذلك – وخا�سة اأمريكا – يجب اأن يدرك اأن عليه تغيري م�ساره. يف 
ا بالن�سبة للغرب من الناحية الإ�سرتاتيجية احلفاظ على موؤ�س�سات  وقت م�سى، كان اأمًرا منطقيًّ
ا وقادًرا على حماية نف�سه ب�سكل اأحادي  القرية العاملية يف حالة �سعف، حيث كان الغرب قويًّ
وخا�سة من التهديدات الع�سكرية، فلم يجد قيمة ا�سرتاتيجية لتقوية نظام الأمم املتحدة. بل 
يف الواقع وبدون اإعالن ذلك ك�سيا�سة غربية اعترب الغرب اأن اإ�سعاف نظام الأمم املتحدة كان 
ميثل قيمة اإ�سرتاتيجية. ولقد نفذ ذلك بنجاح كبري. ولكن اأهم التهديدات الأمنية للغرب يف 
اأهبة  على  الدبابات  من  جيو�ض  تقف  اأن  املحتمل  من  فلي�ض  ع�سكرية،  تكون  لن  امل�ستقبل 



ال�سكل 3-1   نظام الأمم املتحدة. امل�سدر: اإدارة املعلومات العامة بالأمم املتحدة، اأبريل 2011.
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ال�ستعداد لغزو اأي دولة غربية، وبدًل من ذلك فاإن الأخطار ال�سيا�سية للغرب �سواًء لأمريكا اأو 
لأوروبا �سوف تكون غري ع�سكرية: بدًءا من املهاجرين غري ال�سرعيني اإىل الفريو�سات اخلطرة، 

ومن الأ�سكال اجلديدة للتناف�ض القت�سادي اإىل العزلة الثقافية.
ا ب�سكل هائل �سوف يكون من احلماقة ال�سديدة  اإ�سرتاتيجيًّ يف هذه البيئة التي تغريت 
بالن�سبة للغرب ال�ستمرار يف اإنفاق اأموال اأكرث على الدفاع واأقل على جمال�ض القرية العاملية. 
وعلى الرغم من اأن تلك احلماقة الإ�سرتاتيجية تت�سح اأبعادها اأكرث يوًما بعد يوم اإل اأنه ل يوجد 
�سوت هام واحد يف الغرب يطالب بتغيري �سامل يف امل�سار، فما زال هناك مزيج معهود وقوي 
من اجلهل والر�سا ال�ساذج عن النف�ض اإىل جانب امل�سالح القوية الرا�سخة التي تخ�سى التغيري 
عليها  عفا  التي  ال�سيا�سات  تكرار  اإىل  يوؤدي  ذلك  كل  امتيازاتها،  من  الكثري  تفقد  ل  حتى 
الزمن. ولهذا ال�سبب يوثق هذا الف�سل ببع�ض التف�سيل خماطر زعزعة نظام الأمم املتحدة وهو 

نظام تزداد قيمته الإ�سرتاتيجية للغرب يف الوقت الراهن.
وزيرة اخلارجية ال�سابقة مادلني اأولربايت عربت عن هذا الأمر بقولها: »مييل الأمريكيون 
اإىل النفور من تعبري »متعدد الأطراف« ولكن احلقيقة هي اأن الأمم املتحدة متثل اأكرث املنظمات 
حتى  دولة  اأي  ت�ستطيع  ل  الأع�ساء.  من  عدد  اأكرب  وبها  وظهوًرا  تواجًدا  الأطراف  متعددة 
الوليات املتحدة ذاتها اأن تتعامل مع حزمة الق�سايا التي يواجهها العامل، بدًءا من الإرهاب 
وحتى انت�سار الأ�سلحة النووية، ومن التباين القت�سادي وحتى التدهور البيئي.« ثم توا�سل 
حديثها فتقول: »اإذا بداأنا نعتقد اأن الأمم املتحدة بالجدوى اأو اأننا غري م�سطرين ل�سداد فواترينا 
اأو اأن جميع التحركات الدبلوما�سية �سوف ت�سب يف م�سلحتنا متاًما وكما نريد، فاإننا �سنتخلى 

عن اأداة ل ميكننا ال�ستغناء عنها.«4

م�سكلة ميزانيات الأمم املتحدة
القرار  من  اأف�سل  اأي�ًسا  الغرب  ذلك  وي�سمل  العاملية  العقالنية  غياب  يو�سح  ل�سيء 
العبثي بتخفي�ض ميزانية الأمم املتحدة يف دي�سمرب 2011 بن�سبة 5 باملائة )260 مليون دولر(. 
مت تخفي�ض امليزانية احلالية التي تغطي عامني وت�سل اإىل 5.41 مليار دولر لت�سبح 5.15 مليار 
الغربية  الدول  اأ�سا�ًسا من  امليزانية  لتخفي�ض  ال�سغط  اأتى  ولقد  لعامي 2012 و2013.  دولر 
الكربى وخا�سة الوليات املتحدة التي كانت �سمن اأوىل الدول يف الإ�سادة بتخفي�ض امليزانية. 
وقال املفاو�ض الأمريكي جوزيف تور�سيال: »هذا التفاق كان الأول منذ 1998 – والثاين 
مقارنة  املتحدة  لالأمم  املعتادة  امليزانية  خف�ض  الذي   – املا�سية  عاًما  اخلم�سني  خالل  فقط 
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»توفر ماليني  امليزانية اجلديدة  اأن  واأ�ساف تور�سيال  ال�سابقة.«  امليزانية  الفعلية يف  بامل�سروفات 
املايل  الن�سباط  طريق  على  املتحدة  الأمم  وت�سع  الأمريكيني  ال�سرائب  لدافعي  الدولرات 

احلقيقي والإ�سالح امل�ستمر.«5
ليجب اإن يعرت�ض اأحد على الن�سباط املايل والإ�سالح امل�ستمر، ولكن يف الوقت ذاته 
فاإن اإدارات وهيئات هامة �ستحتاج اإىل موارد منا�سبة عندما يرتفع الطلب على هذه الهيئات. 

فهذا اأمر منطقي، ويخربنا املنطق اأن الطلب على نظام الأمم املتحدة �سوف يزداد.
حيث اإن هذا الف�سل �سيناق�ض با�ستفا�سة متويل الأمم املتحدة فرمبا كان من املفيد حتديد 
واحد«  عامل  »حملة  موقع  يوفر  واللتبا�ض.  اخللط  نتجنب  حتى  الفنية  الت�سنيفات  بع�ض 

الت�سنيف املفيد التايل:
متويل الأمم املتحدة وهيئاتها ياأتي من م�سدرين: احل�س�ض املحددة والإ�سهامات الختيارية. 
بها الدول  التي تتعهد  التي ت�سدد كجزء من اللتزامات  احل�س�ض املحددة هي الأموال 
الدول  على  املقدرة  احل�س�ض  املتحدة،   لالأمم  بالن�سبة  املعاهدات.  على  توقيعها  عند 
من  املتحدة  لالأمم  اجلوهرية  الوظائف  متويل  يف  ي�ستخدم  موثوًقا  م�سدًرا  تعترب  الأع�ساء 
اأ�سا�ض  ال�سالم، وحت�سب تلك احل�س�ض على  املعتادة واملخ�س�سة حلفظ  امليزانيات  خالل 
قدرة كل دولة على الدفع. اأما الإ�سهامات الختيارية فترتك لتقدير كل دولة من الدول 
الأع�ساء. هذه الإ�سهامات متثل حوايل ن�سف متويل الأمم املتحدة كله ومتول معظم اأعمال 
املتحدة  بالأمم  الطفولة  منظمة  وي�سمل ذلك  العامل  والتنمية يف  الإن�سانية  الإغاثة  هيئات 
الالجئني  ووكالة  للتنمية،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  العاملي،  الغذاء  وبرنامج  )يوني�سيف(، 
املتحدة  لالأمم  املعتادة  امليزانية  ومتول  الالجئني(.  ل�سئون  العليا  )املفو�سية  املتحدة  بالأمم 
العدل  وحمكمة  والجتماعي،  القت�سادي  واملجل�ض  الأمن،  وجمل�ض  العامة،  اجلمعية 
الدولية، والأمانة العامة اإىل جانب بعثات الأمم املتحدة ال�سيا�سية اخلا�سة واأكربها بعثة الأمم 

املتحدة للم�ساعدة يف اأفغان�ستان وبعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف العراق.6
من املهم اأن نفهم الفرق الفني بني احل�س�ض املحددة والإ�سهامات الختيارية لأن الغرب 
قد حاول عرقلة منو الأمم املتحدة عن طريق التحكم ب�سدة يف اأي زيادة للح�س�ض املحددة. تعترب 
تلك احل�س�ض على جانب �سديد من الأهمية بالن�سبة لنظام الأمم املتحدة لأنها توفر �سكاًل متوقًعا 
من التمويل. والغرب ل يحبذ ذلك لأنه ل ي�ستطيع ال�سيطرة على جدول اأعمال الأن�سطة التي 
ي�ستطيع  الغرب  لأن  الختيارية  الإ�سهامات  الغرب  يف�سل  هنا  ومن  احل�س�ض.  تلك  تدعمها 
عندها ا�ستخدام م�سادر التمويل الكبيربة التي ميتلكها لكي يوؤثر على جدول اأعمال اأن�سطة الأمم 
املتحدة. باخت�سار، الطريقة الغربية لل�سيطرة على نظام الأمم املتحدة هو خنق احل�س�ض املحددة 
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وجعلها معتمدة على الإ�سهامات الغربية الختيارية. ومتا�سًيا مع هذه ال�سيا�سة اأخذ الغرب – 
مرة اأخرى حتت قيادة الوليات املتحدة – يف ت�سجيع �سيا�سة »النمو ال�سفري للميزانية« بالن�سبة 

للح�س�ض املحددة ولقد تفاقم الو�سع كما هو مبني �سابًقا لي�سبح منو امليزانية �سلبًيا. 
ولكي ندرك مدى احلماقة الإن�سانية يف التعامل مع الأمم املتحدة فكل ماعلينا عمله هو 
البحث عن الن�سبة بني ميزانية الأمم املتحدة وحجم القت�ساد العاملي. جميع امليزانيات القومية 
اإىل  القومية  القت�ساديات  ارتفاع  ي�سري  القومية، حيث  القت�ساديات  زيادة  مع  بالتوازي  تنمو 
ا �سريًعا فاإن ذلك  ارتفاع املوارد وزيادة احتياجات املواطنني. وعندما ينمو القت�ساد العاملي منوًّ
يدل على �سرورة وجود موؤ�س�سات عاملية اأكرث قوة. وحيث اأن الوليات املتحدة كانت يف املعتاد 
الأمم  ميزانيات  بني  املقارن  ال�سجل  نراجع  اأن  املفيد  فمن  املتحدة  الأمم  مليزانيات  منتقد  اأكرب 

املتحدة والوليات املتحدة منذ 1960.
ارتفعت  دولر. يف 2010  مليار  الأمريكية 81.34  الفيدرالية  امليزانية  كانت  يف 1960 
منا القت�ساد  ذاته  الوقت  �سًتا وثالثني مرة. ويف  ارتفعت  باخت�سار  اأي  ترليون دولر،  اإىل 2.9 
مرة.  وع�سرين  ثمان  يوازي  مبا  اأي  دولر  مليار   14.6 اإىل  دولر  مليار   520.5 من  الأمريكي 

وكن�سبة من القت�ساد الأمريكي ارتفعت امليزانية الأمريكية من 15.6 اإىل 19.9 باملائة.7
يف 1960 كانت ميزانية الأمم املتحدة 65.7 مليون دولر. بحلول 2010 كانت قد ارتفعت 
ا. ويف الوقت ذاته ارتفع القت�ساد  اإىل 5.41 مليار دولر على مدى عامني اأو 2.7 مليار دولر �سنويًّ
العاملي من 1.35 ترليون دولر اإىل 63 تريليون دولر وهو ارتفاع يقدر ب�سبع واأربعني مرة. ومن 
ثم فن�سبة لالقت�ساد العاملي انكم�ست ميزانية الأمم املتحدة من 0.005 اإىل 0.004 باملائة.8 واإذا 
نظرنا اإىل ارتفاع امليزانية الأمريكية مقارنة بالقت�ساد الأمريكي وكيف انكم�ست ميزانية الأمم 
املتحدة ن�سبة لالقت�ساد العاملي فعلينا اأن نطرح �سوؤاًل ب�سيًطا واحًدا: هل زاد الطلب اأم انكم�ض 
على ال�سلع العاملية العامة خالل العقود القليلة املا�سية؟ الكاتب ال�سحفي يف فاينان�سال تاميز 

�سرح جيًدا اأهمية ال�سلع العاملية العامة:
�سلعة عامة  ذاته  القت�سادي هو  فال�ستقرار  للح�سارة،  البناء  لبنات  العامة هي  ال�سلع 
مثل الأمن والعلم والبيئة النظيفة والثقة والإدارة النزيهة وحرية التعبري. وميكن اأن ت�سم 
القائمة �سلًعا اأكرث من ذلك بكثري. وهذا اأمر يهمنا جميًعا لأن من ال�سعب تاأمني كمية 
كافية منها، فكلما زادت عاملية ال�سلع زادت �سعوبة احل�سول عليها. ومن �سخرية الأمور 
اأنه كلما حت�سن اأداوؤنا يف توريد ال�سلع اخلا�سة واأ�سبحنا اأكرث ثراًء كلما اأ�سبحت ال�سلع 
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العامة التي نحتاج اإليها اأكرث تعقيًدا. اإن املجهودات الإن�سانية ملواجهة هذا التحدي قد 
تربهن اأنها الق�سة التي حتدد مالمح هذا القرن.9  

ثم اأ�ساف:
ا  عامليًّ اأ�سبح  قد  القت�ساد  مثل  الإن�سانية  تاأثري  اإن  الآن.  نقف  اأين  اإىل  اأنظر  ذلك  ومع 
ب�سكل متزايد، فال�ستقرار القت�سادي هو �سلعة عاملية عامة، ويف ع�سر الأ�سلحة النووية 
ي�سبح الأمن �سلعة عامة اأي�ًسا، وكذلك ال�سيطرة على اجلرمية املنظمة والتزييف والقر�سنة 
وقبل كل �سيئ التلوث، اإىل جانب تقدمي خدمات التعليم اأو ال�سحة. مايحدث يف اأي 
مكان يوؤثر على اجلميع – وب�سكل متزايد . . . دولنا ل ت�ستطيع توفري هذه ال�سلع مبفردها، 
فهي حتتاج اإىل التعاون مع الدول الأخرى. تاريخًيا كانت الطريقة الأقل �سوًءا لتاأمني مثل 
هذا التعاون تكمن يف وجود نوع معني من الزعامة، فالزعيم قادر على الت�سرف والفعل 
توفري  مت  لذلك  ونتيجة  املجهود.  لي�ساهمون يف  الذين  الراكبني جمانًا  من  الرغم  على 
بع�ض ال�سلع العاملية العامة ب�سكل معقول واإن كان غري كامل. ولكننا ونحن اإذ نتحرك مرة 
اأخرى نحو ع�سر متعدد الأقطاب فاإن قدرة اأي دولة على توفري مثل هذه الزعامة �سوف 
تكون حمدودة، وحتى يف الأيام اأحادية القطب فلم تنجح اإل عندما قدم الطرف املهيمن 

ال�سلع العامة املطلوبة.10
لقد ازداد الطلب على ال�سلع العاملية العامة ب�سكل مطرد، و�سي�ستمر يف النمو يف الوقت 
ا اإىل 8 مليارات يف ال�سنوات الع�سر  الذي يرتفع فيه �سكان العامل من 7 مليارات ن�سمة حاليًّ
القادمة. �سوف ينجم عن هذه الزيادة طلب اأكرب على الغذاء والطاقة و�سيت�سبب يف اأ�سرار مماثلة 
للبيئة مما يوؤدي اإىل تفاقم بع�ض املخاطر مثل الحتبا�ض احلراري. اإن هيئات الأمم املتحدة ت�ساعد 
على تقليل تلك املخاطر. على �سبيل املثال فهي ت�ساعد يف حماية البيئة )برنامج الأمم املتحدة 
للبيئة(، وت�سجيع اإ�سرتاتيجيات التنمية )برنامج الأمم املتحدة للتنمية(، والتعامل مع امل�ساكل 
ال�سكانية )�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان(، وحماية حقوق الأع�ساء الأ�سعف يف عاملنا مثل 
اإذا كان الأمر كذلك  الأطفال )اليوني�سيف( والالجئني )املفو�سية العليا ل�سئون الالجئني(. 
فلماذا اإذن نقل�ض ميزانية املوؤ�س�سة العاملية الوحيدة التي تتلخ�ض ر�سالتها الأوىل يف توفري �سلع 
عاملية عامة؟ وما يجعل هذه املالحظة اأكرث اإيالًما هو اأن تكاليف الأمم املتحدة �سديدة ال�ساآلة، 
امليزانية  لتمويل  دخلها  من  دولر   10.000 كل  من  دولر   2.400 تنفق  املتحدة  فالوليات 
القومية ولكن املواطن يف العامل ينفق 4 �سنتات من كل 10.000 دولر لتمويل ميزانية الأمم 

املتحدة. هذه لعقالنية عاملية على م�ستوى هائل.
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اأكرث بكثري من ميزانيات الأمم  القومية حتقق  امليزانيات  اأن  الوا�سحة هي  امل�سادة  احلجة 
املتحدة، فهي متول الدفاع والأمن الداخلي ونفقات الإعانات الجتماعية وخدمات �سرورية 
اأخرى، وت�سد احتياجات قومية عديدة. كل ذلك حقيقي، ول�ست اأحاول الربهنة اأن ميزانية 
اأننا  اأعتقد  ولكنني  القومية.  امليزانيات  مثل  الدرجة  بنف�ض  ترتفع  اأن  ينبغي  املتحدة  الأمم 
ن�ستطيع الدفاع ب�سكل منطقي عن فكرة �سرورة زيادة ميزانية الأمم املتحدة بنف�ض معدل ارتفاع 
الحتياجات العاملية وخا�سة اأن تلك الحتياجات ترتفع مبعدل اأ�سرع من الحتياجات القومية 

يف بع�ض احلالت.
ل يتحم�ض لزيادة الإنفاق على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك اإل اأقلية �سغرية من 
الأمريكيني فقط )وي�ساركهم الراأي الكثريون يف العامل( لأنهم يعتربونها جمرد مكان للدرد�سة. 
واأنا اأختلف بكل قوة مع هذا الراأي، فكما �سرح ون�ستون ت�سر�سيل بحكمة: »من الأف�سل اأن 
ندرد�ض مًعا من اأن نحارب بع�سنا.« ولقد اأ�سهمت الأمم املتحدة يف تقليل احلروب، ولكن حتى 
على  اإطالًقا  ينطبق  ل  فهذا  للدرد�سة  مكانًا  الواقع  املتحدة يف  لالأمم  العامة  اجلمعية  كانت  اإذا 

منظمات الأمم املتحدة الأخرى مثل منظمة ال�سحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فريو�ض  ظهور  مع  الأوبئة  خطر  �سهدنا  والع�سرين  الواحد  القرن  من  الأول  العقد  يف 
�سار�ض يف 2002-2003 واإنفلوانزا الطيور H1N1 يف 2009. كما اأننا جميًعا نعلم اأن انت�سار 
الإ�سافية  املوارد  نوفر  اإذن  فهل  العامل.  اأرجاء  حيوية يف جميع  اأمنية  ق�سية  النووية  الأ�سلحة 
لهاتني املنظمتني التابعتني لالأمم املتحدة؟ على العك�ض من ذلك وكاإ�سارة وا�سحة على غياب 
ا بخنق كل من منظمة ال�سحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة  العقالنية العاملية فلقد قمنا فعليًّ

الذرية ومنعناهما من ال�ستجابة ب�سكل فعال للتحديات التي جتابهما.

منظمة ال�سحة العاملية
وبينما نتحرك بقوة نحو العي�ض داخل قرية تزداد تقل�ًسا فاإن اأحد التهديدات الوا�سحة 
تال�ست  لقد  اجلديدة.  لالأوبئة  ال�سريع  النت�سار  يف  يتمثل  الإن�سانية  تواجه  التي  وامل�سرتكة 
امل�سافات، والفريو�سات تقفز بكل �سهولة عرب القارات. ولذلك يجب علينا اأن نفعل كل مايف 
و�سعنا لتقوية املوؤ�س�سات ال�سحية العاملية وخا�سة منظمة ال�سحة العاملية. ولكن كما ت�سري كيلي 
يل يف كتابها منظمة ال�سحة العاملية فاإننا فعلنا عك�ض ذلك متاًما. حتلل يل الكثري من ال�سيا�سات 
الغربية اخلاطئة التي توؤثر على منظمة ال�سحة العاملية. عندما بداأت يل الكتابة مل تكن تنتوي 
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منظمة  ا حلالة  مو�سوعيًّ ت�سخي�ًسا  تقدم  اأن  اأرادت  بل  الغربية،  احلكومات  �سيا�سات  تنتقد  اأن 
ال�سحة العاملية. ولكن كتابها ك�سف ثالثة اأخطاء اإ�سرتاتيجية كربى اقرتفتها الدول الغربية.

اأغلبيتها خا�سة  تكون يف  والتي  الأمد  ق�سرية  للم�سالح  ال�سماح  يكمن يف  الأول  اخلطاأ 
وجزئية اأن تطغى على امل�سالح امل�ستنرية بعيدة الأمد يف تطوير موؤ�س�سات اأقوى. اإن من امل�سلحة 
ال�سكاين  واأ�سرعها يف النكما�ض  ثراًء  العاملية  القرية  اأع�ساء  اأكرث  الغربية وهي  لالأمم  الأكيدة 
اأن تقوي منظمة ال�سحة العاملية لالرتقاء بالأحوال ال�سحية العاملية ولتطوير القدرة وال�سرعية 
)ال�سيا�سية والتنظيمية( ملكافحة الأوبئة العاملية الكربى. لقد بداأ وباء ال�سار�ض يف قرية �سغرية 
بال�سني، ومنها انتقل اإىل هوجن كوجن ومن هوجن كوجن قفز اإىل مدينتني تقعان على جانبني متقابلني 
من القرية العاملية: �سنغافورة وتورونتو. وباملثل فاإن د. بيرت جى هوتز عميد الكلية الوطنية للطب 
اأمريكا الالتينية اإىل  ال�ستوائي يف جامعة بايلور كتب حديًثا عن كيفية انتقال الأمرا�ض من 
طريق  عن  ينتقل  الذي  �ساجا�ض  مر�ض  للذعر  اإثارة  الأمرا�ض  اأكرث  »من  املتحدة:  الوليات 
»ح�سرة القبلة« وهي ت�سبه ال�سر�سار ولكنها ت�ستطيع التغذية على الدم الإن�ساين، وتعترب من 
امل�سببات الرئي�سية للنوبات القلبية والوفيات املفاجئة عرب اأرجاء اأمريكا الالتينية. كما اأن املر�ض 
ال�سهر املا�سي  اأطفالهن. يف  اإىل  بالن�ساء احلوامل الالتي قد ميررن املر�ض  �سار ب�سكل خا�ض 
]يولية 2012[ مت ت�سجيل اأول حالة ملر�ض ال�ساجا�ض اخللقي يف الوليات املتحدة.«11 ولكي 
العاملية خالل  ال�سحة  منظمة  يقوي  اأن  عليه  يجب  كان  الأمد  طويلة  م�ساحله  الغرب  يحمي 
العقود القليلة املا�سية واأن يوفر لها املزيد من املوارد. وبدًل من ذلك قام بتجفيف موارد منظمة 
التحديات  التعامل مع  اأجل  للمزيد من  الوقت الذي كانت بحاجة ما�سة  العاملية يف  ال�سحة 

ال�سحية الأكرث تعقيًدا.
ي�سف ال�سكل 3-2 احلماقة الغربية املتمثلة يف خنق منظمة ال�سحة العاملية. يف 1970-

1971 تلقت منظمة ال�سحة العاملية 62 باملائة من ميزانيتها من احل�س�ض الثابتة و18 باملائة من 
ياأتي من احل�س�ض  باملائة  واأ�سبح 28  املعدل  انقلب  امليزانية. يف 2007-2006  اأموال خارج 
التحول �سرًرا مبنظمة  اأحدث هذا  ملاذا  امليزانية.  اأموال خارج  باملائة من  للميزانية و72  الثابتة 
ال�سحة العاملية؟ لأن منظمة ال�سحة العاملية ل ت�ستطيع و�سع خطة طويلة الأمد اإل با�ستخدام 
احل�س�ض الثابتة للميزانية، اأما الأموال خارج امليزانية فيمكن اأن تختفي يف حلظة خاطفة طبًقا 
التحول من  بهذا  الغربيني تالعبوا  املمولني  اأن  ال�سبب  لهذا  الغربيني. وكان  املمولني  لأهواء 
العاملية حتى وهم ميثلون  اأن يتحكموا يف جدول الأعمال ق�سري الأجل ملنظمة ال�سحة  اأجل 

حوايل 30 ع�سًوا فقط من بني 192 من الدول الأع�ساء.12



99 الالعقالنية العاملية

والأ�سواأ اأن »جمموعة جنيف« لكبار املانحني بدءوا �سيا�سة معدل النمو ال�سفري للح�س�ض 
الثابتة للميزانية جلميع منظمات الأمم املتحدة مبا فيها منظمة ال�سحة العاملية.13 ا�ستمرت �سيا�سة 
»النمو ال�سفري للميزانية« يف ظل قيادة اأكرث وعًيا بامل�ساكل العاملية مثل اإدارة كلينتون – اآل 
جور ويف ظل قيادة اأقل ا�ستنارة وهي اإدارة بو�ض – ت�سيني. وباخت�سار فاإن قرار جتويع منظمات 
ال�سيطرة  يف  اجليو�سيا�سية  بالرغبة  واإمنا  اأيديولوجية  باعتبارات  مدفوًعا  يكن  مل  املتحدة  الأمم 
على جدول الأعمال العاملي. لقد كانت اأ�سد ماأ�ساة حدثت يف العقود القليلة املا�سية اأنه مل 
يخرج اأي رجل دولة غربي مهم ليعرب عن معار�سته حلماقة اإ�سعاف املوؤ�س�سات العاملية. ولقد 
العاملية من 1973  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  ماهلر،  لهالفدان  ال�سجاعة  بالقيادة  اأ�سادت يل 

حتى 1988، ولكن الوليات املتحدة وبكل اأ�سف عار�ست اإعادة انتخابه يف 1988.
احليوي  الطب  يف  التقليدية  الغربية  للم�سالح  ال�سماح  هو  الثاين  الإ�سرتاتيجي  اخلطاأ 
بالطب  املتنامي  العاملي  تتغلب على الهتمام  اأن  الأحياء  الفردي وعلم  بال�سلوك  يهتم  الذي 

ال�سكل 3-2  ن�سب ميزانية منظمة ال�سحة العاملية من احل�س�ض الثابتة للميزانية ومن اأموال خارج امليزانية 
بوا�سطة بيينا. امل�سدر: ا�ستناًدا لكيلي يل، منظمة ال�سحة العاملية، )نيويورك: روتلدج بر�ض، 2009(، 40.
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الجتماعي الذي يركز على فهم وتغيري الظروف الجتماعية التي تكمن وراء ال�سحة واملر�ض. 
ت�سف يل جيدا كيف اأن هذا ال�سراع »اأثر على �سكل اهتمامات منظمة ال�سحة العاملية وهيكلها 
املجال  حول  »املفاو�سات  تقول:  وكما  املا�سية.«14  ال�ستة  العقود  خالل  واأن�سطتها  التنظيمي 
ا والقيم التي حتكم كالًّ منهما مازالت منبع  الواقع بني هذين الأ�سلوبني املختلفني اختالًفا جذريًّ
خالفات م�ستمرة داخل املنظمة.«15 وحيث اإن يل تت�سم بالأدب اجلم فالتريد اأن تعلن ب�سراحة 
اأن �سيا�سات حكومة الوليات املتحدة جتاه منظمة ال�سحة العاملية متاأثرة ب�سدة ب�سركات الدواء 
الكربى، فهذه ال�سركات تهتم بالإنفاق الفردي على ال�سحة ولي�ض بال�سحة والعافية للمجموع.
ويو�سح الكتاب بجالء اأن احلكومة الأمريكية مل ت�ساورها اأية �سكوك حول �سالمة موقفها 
وتفوقه، ومع ذلك فاإدراك اأن الرعاية ال�سحية الأمريكية قد �سارت يف م�سار خاطئ ليحتاج اإىل 
عبقرية. اإن الوليات املتحدة تنفق 16 باملائة من اإجمايل الناجت القومي على الرعاية ال�سحية. 
وتقول يل اأن الأهم من ذلك »املكا�سب ال�سحية التي حققتها جمتمعات ذات دخول منخف�سة 
مبوارد  العامة  ال�سحة  على حت�سني  القدرة  اأي�ًسا  اأظهرت  التي  بالهند  وكريال  كوبا  وخا�سة يف 
حمدودة.«16 وعلى الرغم من هذه  النجاحات التي حتققت يف العامل النامي وكما لحظت يل 
فاإن »ازدياد ال�سيا�سات املالية املعتمدة على الفكر النيوليربايل و�سعت قيوًدا اأ�سد ق�سوة على 
واحلياة،  املوت  خربات  على  الأيديولوجية  تفوقت  وباخت�سار  ال�سحة.«17  على  العام  الإنفاق 
ففي كولومبيا، على �سبيل املثال، 9 باملائة فقط من الأطفال كانوا ي�ستمتعون بتغطية يف التطعيم 
�سد الدفرتيا وال�سعال الديكي والتيتانو�ض يف 1975، ولقد زاد املعدل اإىل 87 باملائة يف 1990. 
ا فاإن  وعلى الرغم من جناح هذه املجهودات يف جمال ال�سحة العامة والتي تعترب غري مكلفة ن�سبيًّ

الوليات املتحدة عار�ستها.
كما توثق يل كيف اأن الوليات املتحدة مل ترتدد اإطالًقا يف ال�سغط على منظمة ال�سحة 
تعهد زعماء  الثمان يف 2005  الأمريكية. خالل قمة  امل�سالح  فيه  تتاأثر  اأي جمال  العاملية يف 
العامل بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية والأمم املتحدة من اأجل حتقيق ح�سول جميع مر�سى 
الإيدز على العقاقري امل�سادة للفريو�سات بحلول 2010، وهو هدف دعمته الأمم املتحدة لحًقا، 
اأمريكية مع تايلندا كانت  اأنه عندما انتقد م�سئول يف منظمة ال�سحة العاملية اتفاقية جتارية  اإل 
تقيد ذلك مت اإزاحته من من�سبه ب�سرعة. وت�سف يل الو�سع بو�سوح كما يلي: »ال�سغوط التي 
مار�ستها حكومة الوليات املتحدة طبًقا للتقارير على املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية والتي 
اأخر�ست متاًما اأي انتقاد لالتفاقيات التجارية الثنائية للوليات املتحدة جاءت انعكا�ًسا للعجز 

ال�سيا�سي التي تعاين منه منظمة ال�سحة العاملية يف وجه القوة ال�سافرة.«18
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ال�سكل 3-3  القرو�ض ال�سحية التي يقدمها البنك الدويل مقابل ميزانية منظمة ال�سحة العاملية، 
1984-1996. امل�سدر: بناًء على كنت بو�ض وكاثرين جوين، »�سحة العامل: البنك الدويل والتعاون 
فرباير 1998(:   28( رقم 9103  لن�سيت 351،  بنجالدي�ض« يف  حالة  ال�سحة:  العاملي يف جمال 

665-669، مقتب�ض يف كيلي يل، منظمة ال�سحة العاملية، )نيويورك، روتلدج، 2009(، 121.

اإ�سعاف دور منظمة ال�سحة  الثالث الكبري الذي اقرتفه الغرب هو  اخلطاأ الإ�سرتاتيجي 
الرائدة يف جمال ال�سحة العاملية. ولقد فعل الغرب ذلك بطرق عدة.  العاملية بو�سفها الهيئة 
اأوًل: وفر الغرب موارد اأكرب للبنك الدويل من اأجل القيام مب�سروعات �سحية. يو�سح ال�سكل 
3-3 كيف اأن قرو�ض البنك الدويل اخلا�سة بال�سحة ارتفعت من الن�سف تقريًبا من ميزانية 
منظمة ال�سحة العاملية يف 1984 لأكرث من �سعفني ون�سف من ميزانية منظمة ال�سحة العاملية يف 
1996. لقد ف�سل الغرب اإعطاء الأموال للبنك الدويل لأن الغرب ي�سيطر على قيادته وجدول 
ومليندا جيت�ض  بيل  موؤ�س�سة  موؤ�س�سات كبرية خا�سة وعلى وجه خا�ض  اإن�ساء  ثانًيا:  اأعماله. 
اأ�سعف اأي�ًسا من الدور املركزي ملنظمة ال�سحة العاملية. وتقتب�ض يل من اآن-اإميانيويل برين وهي 
رئي�سة البحوث يف ق�سم ال�سحة الدولية بجامعة تورونتو القول: »اأثرت موؤ�س�سة ]جيت�ض[ على 
بوجه عام عن طريق  العاملية  ال�سحة  اأولويات  ثم على  الأخرى ومن  املانحة  الهيئات  قرارات 
القيام بتمويل جزئي لبع�ض املبادرات املنتقاة.«19 ونتيجة لذلك تلخ�ض يل الو�سع كما يلي: 
ا لدورها كالهيئة ال�سحية الرائدة يف  »بالن�سبة ملنظمة ال�سحة العاملية كان معنى ذلك تخطًيا هامًّ

الأمم املتحدة.«20
كيف ميثل اإ�سعاف دور منظمة ال�سحة العاملية تهديًدا للم�سالح الغربية طويلة الأجل؟ 
بو�سف الغربيني اأكرث ال�سكان ثراًء يف عامل يزداد انكما�ًسا فهم اأكرث الأطراف ا�ستفادة من منع 

World Bank loans for health

WHO total budget
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بها  تنتقل  التي  لل�سرعة  نظًرا  اأو يومني  يوم  اأوبئة جديدة قد ت�سيب جمتمعاتهم خالل  ظهور 
الفريو�سات اجلديدة عرب العامل. ل متلك اأية دولة غربية ال�سلطة الأخالقية اأو ال�سيا�سية لتق�سي 
احلقائق حول الأحوال ال�سحية الداخلية للدول الأخرى. ولكن منظمة ال�سحة العاملية ت�ستطيع 
اأن تفعل ذلك. وباملثل ل ميلك البنك الدويل اأو موؤ�س�سة جيت�ض ال�سلطة اأو ال�سرعية لجتذاب 
تعاون عاملي فوري للتعامل مع وباء. اإن �ستة مليارات من الب�سر الذين يعي�سون خارج الغرب 
لن ي�سمحوا للبنك الدويل اأو ملوؤ�س�سة جيت�ض اأن تدخل بالدهم للتحقيق حول م�سئوليتهم – 
�سواًء كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة – عن اأي وباء عاملي جديد. ولكنهم �سوف يفتحون اأبوابهم 
على م�سراعيها ملمثلي منظمة ال�سحة العاملية لأنهم يرون اأن منظمة ال�سحة العاملية تدافع عن 
امل�سالح العاملية ولي�ست اجلزئية املحدودة. ولهذا كان من احلماقة الإ�سرتاتيجية اأن يقوم الغرب 

باإ�سعاف منظمة ال�سحة العاملية.
اأثناء اأزمة �سار�ض يف 2002-2003 طبًقا للي كانت »تعبئة العلماء التي قامت بها منظمة 
اأمًرا مبهًرا  الوراثي  اأجل حتديد عن�سر العدوى وت�سل�سله  باأ�سره من  ال�سحة العاملية يف العامل 
بحق.«21 ل ت�ستطيع اأي هيئة عاملية اأخرى حل حملها يف القيام بهذا الدور. ولهذا فمن امل�سلحة 

الذاتية امل�ستنرية طويلة الأمد للغرب اأن يقوي منظمة ال�سحة العاملية بدًل من اإ�سعافها.22
قد ل يدرك معظم النا�ض يف الغرب اأن الغرب قد اأحدث تهديًدا لأنظمة ال�سحة العاملية 
�سمعوا عن  قد  الغرب  النا�ض يف  اأن  الواقع  املرجح يف  العاملية، ومن  ال�سحة  باإ�سعاف منظمة 
اأو اأخرى للتعامل مع التحديات ال�سحية العاملية الكربى. هذا النطباع �سوف  مبادرة فا�سلة 
اأن الغرب ت�سرف بروح خرية فيما يخ�ض دعم الإن�سانية يف  يقوي بدوره من ال�سعور ال�سائد 

جمال ال�سحة.
ا  لقد اأطلقت كلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة باجلامعة الوطنية ل�سنغافورة م�سروًعا بحثيًّ
ا حول احلوكمة ال�سحية العاملية بقيادة مركز اأ�سيا والعوملة التابع للجامعة. ولقد خل�ست هذه  هامًّ

الدرا�سة الهامة اإىل النتيجة التالية: 
باخت�سار، حوكمة ال�سحة العاملية تعاين من تواجد مفرط للموؤ�س�سات والآليات. طوال 
اأعمال  جدول  على  ب�سرعة  العاملية  ال�سحة  مو�سوع  ارتفع  املا�سية  العديدة  ال�سنوات 
الق�سايا العاملية. فبغ�ض النظر عن اأعمال احلكومات التقليدية واملنظمات بني احلكومات 
فاإن الأطراف غري احلكومية بدًءا من املوؤ�س�سات اإىل �سركات الأدوية اإىل املنظمات الهلية 
كلها تقوم ب�سكل فعال باختبار طرق بديلة للتعامل مع التحديات ال�سحية. ولكن كثرًيا 
ما تكون تلك املبادرات مدفوعة مب�سالح وقيم متناف�سة، ويف اأح�سن الأحوال قد يغيب 
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النتيجة  بع�ًسا. وتكون  بع�سها  اأ�سواأ احلالت قد تدمر  املبادرات ويف  التن�سيق عن هذه 
جمموعة �سارخة من الأطراف املتناق�سة التي ل تخ�سع يف جمملها اإىل تنظيم ونادًرا ما 
تت�سم بال�سفافية وكثرًيا ما تت�سرف ب�سكل متعار�ض. وعلى الرغم من كل املوارد اجلديدة 
فاإن القدرات املحلية يف التعامل مع الأوبئة �سعيفة اأو غري موجودة يف معظم املناطق، مما 
اتخاذ  يتم  قادم. ومل  اأي هجوم  العامل معر�سة لالكت�ساح من  املناطق يف  يجعل جميع 
حتى اأكرث اخلطوات البديهية يف نظام احلوكمة العاملية مثل نظام اإبالغ عاملي يكون كفًئا 
لي�ض  تعك�ض  الإ�سرتاتيجي  التما�سك  وغياب  املوؤ�س�سية  الثغرات  تلك  مثل  و�ساماًل. 
فقط م�ساعب العمل اجلمعي العاملي ولكن اأي�ًسا ال�سراعات الهامة بني املعايري واملبادئ 

والأخالقيات التي تقود املجهودات املختلفة للحوكمة العاملية.23

وباملثل، يف عر�ض قدمته اإيلونا كيكبو�ض، مديرة برنامج ال�سحة العاملية يف معهد الدرا�سات 
العليا بجنيف ورئي�ض فرقة العمل الأوروبية لل�سحة العاملية، وذلك يف موؤمتر »ال�سحة العاملية: 
مًعا ن�ستطيع النجاح« املنعقد يف بروك�سل يف يونية 2010 قالت: »وحيث اإن حمددات ال�سحة 
تنبع ب�سكل متزايد من امل�ساكل امل�سرتكة التي ل ميكن التعامل معها بنجاح من خالل منوذج 
و�ستفاليا للدول القومية امل�ستقلة، فينبغي على احلكومات القومية اأن تتوجه ناحية نظام عمل 
ال�سحة  مبنظمة  جمدًدا  »باللتزام  كيكبو�ض  وطالبت  حلول.«  اإىل  للو�سول  الأطراف  متعدد 
العاملية وتو�سيح لدورها.« وعلقت بقولها: »لكي نتحرك نحو احلوكمة ال�سحية العاملية فنحن 
التي حدثت خالل  املتفرقة  اخلريية  الأعمال  اإن  الأمد.  بعيدة  وا�ستثمارات  روؤى  اإىل  نحتاج 
ال�سنوات املا�سية طورت ما ي�سميه البع�ض الأ�سواق متعددة الأطراف. ويعني ذلك يف الواقع 
اأن اأحد القطاعات التي كان ينبغي اأن تقدم اأي�ًسا �سلًعا عاملية عامة قد ا�سطر اإىل البتعاد عن 
القطاع اخلا�ض.« واأنهت حديثها بالقول اأن علينا اأن نعيد التفكري يف امل�سار الذي و�سلنا اإليه 
الآن، ولكي نطور من و�سعنا يف الوقت الراهن »علينا اأن نفح�ض العنا�سر الهامة ملا يعنيه تقدمي 
من  نوع جديد  اإىل  الو�سول  ثم  العاملية،  ال�سحية  احلوكمة  الأمد يف  بعيدة  الروؤى  تلك  مثل 

املحا�سبة، لي�ض فقط للدول الأع�ساء يف املنظمات الدولية ولكن لالأطراف الآخرى اأي�ًسا.«24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التناق�ض العاملي الذي �ساهدناه يف التعامل مع ق�سايا ال�سحة العاملية يتكرر مرة اأخرى يف 
اأ�سلوب تعاملنا مع انت�سار الأ�سلحة النووية. واحلقيقة اأننا ل نفتقر اإىل ت�سريحات يديل بها زعماء 
العامل حتذرنا من الكابو�ض الذي قد يحدث اإذا وقعت التكنولوجيا النووية يف اأياد مارقة مثل 



التالقي العظيم104

القاعدة. )انظر ال�سكل 3-4 الذي يبني خمزون الأ�سلحة النووية يف 2011(. يف مار�ض 2013 
حتدث توين بلري اأمام الربملان الربيطاين قائاًل:

اأعرف اأن هناك العديد من الدول – معظمها دول ديكتاتورية باأنظمة قمعية �سديدة – 
التي حتاول با�ستماتة احل�سول على الأ�سلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية على وجه 
اخل�سو�ض. بع�ض تلك الدول لي�ض اأمامها فرتة طويلة حتى حت�سل على �سالح نووي قابل 
لال�ستخدام. وهذه املحاولت لي�ست يف طريقها اإىل الختفاء بل على العك�ض قد تزداد . 
. . واإمكانية اأن يتحد الإثنان مًعا، اأي اأن حت�سل جماعات اإرهابية على اأ�سلحة دمار �سامل 
اأ�سبحت ت�سكل الآن يف تقديري تهديًدا  اأو حتى ماي�سمى القنابل امل�سعة القذرة، قد 

ا وموجوًدا.25 حقيقيًّ

 ومل يكن �سوت بلري الوحيد، فكثريون من الزعماء الغربيني رددوا نف�ض املخاوف من 
انت�سار الأ�سلحة النووية. ويف قمة الأمان النووي يف اأبريل 2010 قال باراك اأوباما:

ال�سكل 3-4  خمزون الأ�سلحة النووية 
طبًقا  امل�سدر:   .2011 يف  العامل  يف 
اأرقام �سيربي،  للوكالة الفرن�سية لالأنباء، 

26 مار�ض 2012.
http://admatch-syndication.
mochila.com/pimg/
AgenceFrancePresse/
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بعد عقدين من نهاية احلرب الباردة نحن نواجه �سخرية تاريخية قا�سية، فخطر املواجهة 
النووية بني الدول انخف�ض ولكن خطر الهجوم النووي قد ارتفع. املواد النووية التي ميكن 
بيعها اأو �سرقتها اأو ا�ستخدامها يف الأ�سلحة النووية تتواجد يف ع�سرات من الدول، فمقدار 
مئات  واإ�سابة  قتل  على  – قادر  تفاحة  على حجم  يزيد  – ل  البلوتونيوم  من  �سئيل 
القاعدة احل�سول على  اإرهابية مثل  �سبكات  ولقد حاولت  الأبرياء.  الب�سر  الآلف من 
املواد الالزمة لت�سنيع ال�سالح النووي واإذا حدث وجنحت يف ذلك يف اأي وقت ف�سوف 
ت�ستخدمها بدون اأدنى �سك. ولو فعلوا ذلك ف�ستكون كارثة للعامل حيث �ست�سبب مقتل 
عدد رهيب من النا�ض و�ستوجه �سربة هائلة لل�سالم وال�ستقرار العاملي، وباخت�سار، اأ�سبح 
وا�سًحا وب�سكل متزايد اأن خطر الإرهاب النووي هو اأحد اأهم التهديدات التي تواجه 

الأمن العاملي، اأي اأمننا جميًعا.26

كما �سرح اأوباما بقوله: »يف فجر الع�سر النووي الذي �ساعد األربت اأين�ستاين على اإطالقه 
جنده يقول: الآن تغري كل �سيء . . . وحذرنا: »نحن ننجرف نحو كارثة لي�ض لها مثيل، و�سوف 

نحتاج اإىل �سكل جديد متاًما من التفكري حتى تظل الإن�سانية باقية.«27
يجب اأن تكون النتيجة املنطقية لهذا اخلوف من انت�سار الأ�سلحة النووية هي تقوية اجلهة 
الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  وهي  األ  النووي،  النت�سار  خماطر  مع  تتعامل  التي  الرئي�سية 
يف دي�سمرب 2007 قبلُت الدعوة لكي اأ�سبح ع�سًوا يف مفو�سية ال�سخ�سيات البارزة املخت�سة 
مبراجعة م�ستقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتت رئا�سة الرئي�ض ال�سابق للمك�سيك اإرن�ستو 

زيديلو.
كموؤ�س�سة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأرى  اأن  توقعُت  للمفو�سية  ان�سممُت  عندما 
الغربي للحد من  ا يف جدول الأعمال  اأنها كانت تلعب دوًرا حيويًّ بالعافية حيث  قوية تتمتع 
اأن الوكالة الدولية  اأنه على الرغم  النووي، ولكنني �سدمُت لأنني اكت�سفُت  انت�سار ال�سالح 
للطاقة الذرية كانت تخدم بالفعل امل�سالح الغربية اإل اأنها خ�سعت اأي�ًسا لنف�ض �سيا�سة »النمو 

ال�سفري للميزانية« التي طبقها الغرب على كل هيئات الأمم املتحدة الأخرى.
هذه التجربة مع مفو�سية الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتحت عيني ب�سكل حقيقي. كنت 
قد افرت�سُت اأن ال�سيا�سات الغربية طويلة الأمد نحو املنظمات الدولية كانت نتاج تفاو�سات 
دقيقة قوية احلجة و�سلبة املرا�ض يتم من خاللها اإقرار �سيا�سات تهدف اإىل تعزيز امل�سالح الغربية 
التي  الأجل  ق�سرية  ال�سيا�سية  فاحل�سابات  اأوهام،  كان حم�ض  افرتا�سي  ولكن  الأمد.  طويلة 
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هذه  الغربية. وخالل  ال�سيا�سات  وراء  الدافع  كانت هي  الع�سر  ال�سائدة يف  الأهواء  ت�ساندها 
العملية مت الإ�سرار بامل�سالح الغربية طويلة الأجل.

وفيما يخ�ض الوكالة الدولية للطاقة الذرية فاإن اأحد مهامها الرئي�سية هو التفتي�ض على جميع 
حمطات الطاقة النووية، وذلك للتاأكد اأنها تتوافق مع املعايري الدولية، ول�سمان اأن الوقوود النووي 
ل يتم حتويله لال�ستخدام يف اأغرا�ض �سناعة ال�سالح النووي. ولكي تقوم الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بهذه املهمة فهي حتتاج اإىل فريق �سخم وقوي من املفت�سني النوويني املخل�سني ليعملوا 
�سمن موظفيها، ولن ي�ستمر اأف�سل املفت�سني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإل اإذا �سمنت 
لهم دخاًل طيًبا ووظيفة دائمة ومرموقة داخل املنظمة. ولن ت�ستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
توفري هذه الظروف وال�سروط اإل من التمويل الذي حت�سل عليه من احل�س�ض املعتمدة واملعروفة 
لأنها  الختيارية  الإ�سهامات  من  اجليدة  والوظائف  الرواتب  �سمان  ت�ستطيع  ل  وهي  م�سبًقا، 
غري منتظمة ولميكن التنبوؤ بها. ولهذا فمن اأجل خدمة امل�سالح الغربية التي تتمثل يف وجود 
فريق قوي من املفت�سني النوويني ينبغي على الغرب زيادة احل�س�ض الثابتة ولي�ض الإ�سهامات 

الطوعية، ومن املده�ض اأن الغرب قام بعك�ض ذلك متاًما وبهذا اأ�سر مب�ساحله ذاتها.
من املثري لالأ�سى اأن الغرب اأ�سعف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بو�سائل اأخرى اأي�ًسا، 
بوا�سطة  املنظمات  باخرتاق هذه  قامت  اأمريكا  الغرب وخا�سة  اأن  الأمور الأكرث خطورة  فمن 
جوا�سي�ض يجمعون املعلومات، ومت الك�سف علًنا الآن اأن العديد من العاملني يف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الذين اأر�سلوا اإىل العراق خالل فرتة حكم �سدام ح�سني كانوا عمالء يعملون 
ل�سالح اأجهزة ا�ستخبارات غربية.28 والأكرث خطورة من ذلك طفت تقارير على ال�سطح تفيد باأن 
العلماء النوويني الإيرانيني الذين اغتيلوا حديًثا مت حتديدهم بوا�سطة معلومات قدمها العاملون 
املخرتقون لفرق العمل بالوكالة. وطبًقا ملقال ن�سر يف كري�ستيان �ساين�ض مونيتور يف 12 اأبريل 
2012 »يقول امل�سئولون الإيرانيون اأن املفت�سني النوويني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
الوكالة  اأم ل، ويتهمون  اأدركوا ذلك  ال�سحايا، �سواًء  زيادة عدد  اأ�سهموا يف  املتحدة قد  لالأمم 
�سرية جمعوها  معلومات  اإف�ساء  ذاتها عن طريق  الوكالة  قوانني  بانتهاك  الذرية  للطاقة  الدولية 
اأثناء عملية التفتي�ض والتي – طبًقا لذلك التهام – كانت تعج باملنظمات ال�ستخبارية املعادية 
التي ت�سعى لإحداث تغيري يف النظام يف اإيران. ويقول �سيد ح�سني مو�سافيان وهو ع�سو �سابق 
ا يف جامعة برن�ستون: »لقد متت الربهنة على  يف فريق التفاو�ض النووي الإيراين واملوجود حاليًّ
ذلك لالإيرانيني.«29 اإذا مت اإثبات حقيقة هذه الروايات فيمكن اأن تهدم امل�سالح الغربية والعاملية 
– قبول تفتي�ض الوكالة الدولية للطاقة الذرية على  اإيران  – مبا فيها  يف حال رف�ست الدول 

اأ�سا�ض اأنها خمرتقة من عمالء ال�ستخبارات الغربية.



107 الالعقالنية العاملية

ال�ستثمار يف الأمم املتحدة
هذا هو ال�سبب الذي جعلني اأوؤكد من بداية هذا الف�سل اأن الغرب ل ينبغي اأن يقلل 
من قيمة الثقة التي تتمتع بها الأمم املتحدة يف قلوب وعقول بقية �سعوب العامل. ولن تتمكن 
لالأمم املتحدة من احلفاظ على هذه الثقة اإل اإذا اقتنع العامل اأنها تخدم امل�سالح العاملية ولي�ض 
الثقة.  تلك  قيمة  بنف�سي  �ساهدُت   2012 مايو  يف  لبكني  زيارتي  عند  فقط.  الغربية  امل�سالح 
وتبني  الطبيعية  لبيئتها  اأكرب  اهتماًما  تويل  باأن  ال�سني  اإقناع  الغرب  حاول  عديدة  ل�سنوات 
هذه  حول  بال�سكوك  مفعًما  ال�سني  فعل  رد  جاء  متوقًعا  كان  كما  ولكن  امل�ستدامة،  التنمية 
الن�سائح التي مل تطلبها من الغرب، واعتربتها مناورة ذكية من جانب الغرب تهدف اإىل اإخراج 
النمو القت�سادي ال�سيني عن م�ساره اأو اإبطائه، وقال يل �سيا�سي �سيني ممن يتخذون القرارات 
اأن ال�سني قد قبلت اأخرًيا الن�سيحة احلكيمة عندما �سدرت من هيئة من هيئات الأمم املتحدة 
امل�ستقلة وهي برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة. وف�ساًل عن ذلك فمن الوا�سح اأن احلكومة 
هذا  يناق�سها  التي  العاملية  للحوكمة  املختلفة  التحديات  جتاه  مواقفها  ل�سياغة  ت�سعى  ال�سينية 
الكتاب. وعندما قررت ال�سني يف النهاية تنظيم ندوة عاملية ملناق�سة هذه الق�سية كان �سريكها 
املختار هو برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة. فالثقة هي �سلعة اأ�سا�سية يف م�سريتنا نحو اإعادة 
هيكلة النظام العاملي حتى ي�ستطيع اأن يتعامل مع التحديات العاملية اجلديدة. ينبغي علينا اأن 

نحافظ بقدر ا�ستطاعتنا على كل الثقة املرتاكمة التي حازت عليها الأمم املتحدة يف عاملنا.
لقد جاء الوقت لكي تقوم الوليات املتحدة بال�ستثمار الإيجابي يف الأمم املتحدة. واإذا 
قامت الوليات املتحدة باإنهاء �سيا�سة النمو ال�سفري للميزانية فلن يحدث ذلك اأثًرا كبرًيا على 
نيويورك  مدينة  املطافئ يف  اإدارة  ميزانية  اإن  الأمريكية.  القومية  وامليزانية  الأمريكي  القت�ساد 
ا، وميزانية الوظائف الرئي�سية يف الأمم  والتي تخدم مدينة واحدة ت�سل اإىل 1.5 مليار دولر �سنويًّ
املتحدة – اأعمال الأمانة العامة يف نيويورك وجنيف ونريوبي وفيينا وخم�ض مفو�سيات اإقليمية 
ا. هذا القرار الذي �ستتخذه احلكومة  اإىل 1.74 مليار دولر �سنويًّ – ت�سل  تخدم العامل كله 
ا كبرًيا ولكنه �سوف يجلب فوائد هائلة، اإذا اأدى اإىل توفري  الأمريكية لن يحدث تاأثرًيا اقت�ساديًّ
اأمريكا ويزيد  املزيد من ال�سلع العاملية العامة لقريتنا العاملية ال�سغرية، مما �سي�سب يف م�سلحة 

ال�ستقرار العاملي والثقة. �سيعترب ذلك ا�ستثماًرا يك�سب منه كل الأطراف.
اإن الوفد الأمريكي يف الأمم املتحدة ي�سعر با�ستياء كبري اأنه على الرغم اأن الوليات املتحدة 
ت�سدد 22 باملائة من ميزانية الأمم املتحدة فلي�ض لديها �سوى �سوت واحد من بني 193 يف اتخاذ 
اإىل  م�سكلة حتتاج  فهذه  الأمريكيون على حق،  امل�سئولون  هوؤلء  املتحدة.  الأمم  داخل  القرار 
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حل. لهذا ال�سبب يحاول الف�سل 7 من هذا الكتاب اقرتاح عالقة بني املميزات وامل�سئوليات 
يف عملية اتخاذ القرار داخل الأمم املتحدة. ولكن النمو ال�سفري للميزانية لي�ض هو احلل.

درا�سة يف الالعقالنية: الإنفاق على الأ�سلحة النووية
ولكي نو�سح اأن تخفي�ض اأو جتميد ميزانية الأمم املتحدة التقديرية التي ت�سل اإىل 2.6 مليار 
دولر هو عمل يت�سم بالالعقالنية ال�سديدة، دعونا نقارن بني حجم هذه امليزانيات والأموال 
الت�سليح النووي.  اآخر: الإنفاق على  التي ننفقها بطريقة تغيب عنها العقالنية متاًما يف جمال 
ت�سري التقديرات اإىل اأن العامل �سوف ينفق ما ي�سل يف جمموعه اإىل 1 ترليون دولر اأمريكي 
على الأ�سلحة النووية من 2011 اإىل 2021. نحن ننفق على الأ�سلحة النووية غري ال�سرورية 
ا تقريًبا )اأنظر امللحق 1( اأي حوايل اأربعني مرة اأكرث مما ننفقه  يف املتو�سط 100 مليار دولر �سنويًّ
�سنوًيا على النفقات ال�سرورية لالأمم املتحدة. كل ذلك يوؤكد اأن الإن�سانية باأكملها ت�سلك �سلوًكا 

عبثًيا يف كثري من اأوجه اإدارة كوكبنا. 
اأخرى  اأن�سطة  انت�سارها �سمن  منع  النووية عن  الأ�سلحة  ت�سنيع  اأكرث على  اأموال  اإنفاق 
�سرورية هو عمل يت�سم بالغباء ال�سديد. كثريون منا ينظرون بذهول اإىل �سور الإرهابيني الذين 
معظم  الدمار.  من  متنقلة  كرت�سانة  ي�سريون  املتفجرات،  من  خا�سرتهم حزام  وحول  ي�سريون 
النا�ض يعتقدون اأن الأ�سخا�ض »املجانني« فقط هم الذين يلفون اأنف�سهم مبتفجرات قاتلة. ولكن 
الإن�سانية فعلت الأمر ذاته: فلقد و�سعنا حزاًما من املتفجرات حول خا�سرة كوكب الأر�ض 

تكفي لتدمريه ب�سع مرات. فاأي جنون هذا؟
نحن نوا�سي اأنف�سنا باأننا - خالًفا لالإرهابي املجنون - لي�ض لدينا اأية نية ل�ستخدام هذه 
الردع  اإذا كان هناك منطق لوجود قدرة على  قوة ردع. ولكن  لتوفر  الأ�سلحة، فهي م�سنوعة 
اأثناء احلرب الباردة عندما امتنعت كل من الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفيتي من مهاجمة 
بع�سهما ب�سبب مبداأ »الدمار املتبادل الأكيد« فمثل هذا املنطق مل يعد مقبوًل يف ع�سر ما بعد 

احلرب الباردة.
فهل �سن�ستمع اإذن ل�سوت العقل يف جمال الأ�سلحة النووية؟ هناك اأخبار جيدة واأخرى 
�سيئة يف الوقت ذاته. الأخبار اجليدة ترتكز يف اأن العديد من العقول الهامة يف العامل تدرك 
الآن حماقة تراكم الأ�سلحة النووية. ولكن اخلرب ال�سيئ هو اأنه مهما اتفق املراقبون الواعون على 
اأن الرتاكم املتوا�سل لالأ�سلحة النووية هو جنون مطبق، فاإن امل�سالح امل�سيطرة على موؤ�س�سات 
الدفاع يف وا�سنطن ومو�سكو واإ�سالم اأباد ونيودلهي وتل اأبيب وبيوجن ياجن ل ت�ستطيع اأن تتحرك 

بعيًدا عن اعتمادها النف�سي على الأ�سلحة النووية.
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يزداد  وا�سع  توافق  اإن�ساء  هو  بها  القيام  كلها  لالإن�سانية  ميكن  التي  احلكيمة  الأمور  من 
ا يق�سي باأن نتحرك ببطء ولكن بثبات نحو عامل خاٍل من الأ�سلحة النووية. يف املا�سي  تدريجيًّ
لتحقيقه  ولي�سعى  ا  ومثاليًّ ا  عبثيًّ يبــدو  هدًفا  النووية  الأ�ســلحة  من  اخلايل  العـامل  هذا  كان 
يعد  ذلك مل  ولكن  العاملي.«  ال�سالم  عن  »املدافعني  من  هام�سية خمتلفة  �سوى جمموعات 

�سحيًحا، فلقد اأ�سبح هذا املطلب اأمًرا ميليه العقل ال�سليم الآن.
عندما ُيكتب يف النهاية تاريخ ع�سر الأ�سلحة النووية )على افرتا�ض اأن الإن�سانية �ستنجح 
ال�سيا�سيني  الزعماء  من  باأربعة  العامل  يحتفي  �سوف  الع�سر(  ذلك  بعد  ال�سلمي  البقاء  يف 
الأمريكيني الذين اأ�سفوا �سرعية على احلوار الدائر حول عامل خاٍل من الأ�سلحة النووية يف 
اأمريكا واأبعاده الدولية وهم: هرني ك�سنجر، و�سام نان، ووليام بريي، وجورج �سولت�ض. كانوا 
معروفني اإبان احلرب الباردة كمفكرين و�سانعي قرار يت�سمون بالت�سدد وت�سلب الفكر. املرا�سل 
ال�سحفي يف نيويورك تاميز وا�سمه فيليب تاومبان قال يف كتابه خم�سة حماربني من احلرب الباردة 
ع�سر  من  الآخرين  املحاربني  مع  ال�سيا�سيون  هوؤلء  اختلف  عندما  اأنه  القنبلة  و�سعيهم حلظر 
احلرب الباردة وطالبوا بنزع ال�سالح النووي »كان ذلك موازًيا تقريًبا جلون د. روكفلر، واآندرو 
كارنيجي، وجي بي مورجان، وجاي جولد، وهم يطالبون بانتهاء الراأ�سمالية.«30 )حمارب احلرب 

الباردة اخلام�ض املذكور يف الكتاب هو الفيزيائي ال�سهري �سيدين دريل.(

ن�سر الرجال الأربعة مقاًل يعار�ض الأ�سلحة النووية عقب اجتماع مع خرباء ال�سيا�سات 
للبحث عن و�سائل ردع تكون اأكرث اأمًنا و�سمولية ، وقالوا:

احلرب  مابعد  ع�سر  الزمن يف  عليه  عفا  باٍل  مبداأ  هو  الأكيد«  املتبادل  »الدمار  مبداأ  اإن 
الباردة . . .

اإذا حدث تبادل نووي متهور بني القوى العظمى ف�سوف يدمر ذلك احلياة املتح�سرة كما 
نعرفها خالل اأيام . . .

. . . مع انت�سار الأ�سلحة النووية وتكنولوجيتها وموادها وخرباتها فهناك خطر متزايد باأن 
الأ�سلحة النووية �سوف ت�ستخدم . . .

بالن�سبة للوليات املتحدة ولدول اأخرى كثرية فاإن اخلطر الوجودي املتعلق ببقاء الدولة 
ذاتها قد ت�ساءل، ويعود ذلك اإىل حد كبري اإىل نهاية احلرب الباردة والإدراك املتزايد اأن 

م�ساحلنا امل�سرتكة تفوق اختالفاتنا بكثري. . .
ا�ستمرار العتماد على الأ�سلحة النووية بو�سفها العن�سر الرئي�سي يف الردع هو اأمر ي�سجع 
على انت�سار هذه الأ�سلحة اأو على الأقل يربره، و�سوف يدمر بال�سرورة التعاون ال�سروري 
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التهديدات  مع  بفعالية  والتعامل  النووية  املواد  وحماية  النت�سار  هذا  لتجنب  الالزم 
اجلديدة . . .

الأ�سلحة  منه  مطروًحا  احلايل  العامل  بب�ساطة  يعني  لن  النووي  ال�سالح  بدون  العامل 
النووية.31

بعد ذلك بقليل ذكرت النيويورك تاميز يف مقال من�سور يف مايو 2012 اأن اجلرنال جيم�ض 
اإي كارترايت، قائد القوات النووية الأمريكية من 2004 اإىل 2007، قال اأنه من املمكن �سمان 
الردع النووي الأمريكي برت�سانة قوامها ت�سعة اآلف راأ�ض �ساروخية، وبن�سر ن�سف هذا العدد 
فقط يف اأي وقت من الأوقات. وعلق كارترايت بقوله: »لقد تغري العامل ولكن الرت�سانة احلالية 
من  خمزون  اأثقال  وهناك  الكبرية،  املخزون  اأعداد  اأثقال  فهناك  الباردة.  احلرب  اأثقال  حتمل 
الأ�سلحة النووية يفوق احتياجاتنا، فمن هو الطرف الذي نحاول يف الوقع ردعه؟ تر�سانتنا احلالية 
ل تتعامل مع تهديدات القرن احلادي والع�سرين.«32 ولقد قام اجلرنال كارترايت بال�سرتاك 
مع عدة �سخ�سيات كبرية يف الأمن القومي بكتابة تقرير عن ال�سفرية العاملية حول تخفي�ض 
الأ�سلحة النووية. ومن �سمن امل�ساركني معه كل من ريت�سارد بريت، وهو رئي�ض تفاو�ض �سابق 
لالأ�سلحة النووية، وت�ساك هيجل، وهو �سيناتور جمهوري �سابق عن ولية نربا�سكا، وتوما�ض ر. 
بيكرجن، وهو �سفري �سابق لدى رو�سيا، واجلرنال جون جي �سيهان، الذي تقلد منا�سب عليا يف 
الناتو قبل اأن يتقاعد من اخلدمة.33 كما �ساركت منظمات املجتمع املدين يف هذا اجلهد اأي�ًسا، 
ففي اأكتوبر 2002 قامت ثالث راهبات دومينيكان بالدخول ب�سكل غري قانوين اإىل �سومعة 
اأكرث  منها  راأ�ض  راأ�ض �ساروخية وكل  واأربعني  ت�سعة  للقوات اجلوية يف كولورادو كانت حتوي 
ثم  بدمائهن  ال�سومعة  على  ال�سليب  �سكل  الراهبات  ور�سمت  هريو�سيما.  قنبلة  من  تدمرًيا 

طرقن على ال�سومعة وقمن ب�سلوات قبل اأن يتم اإلقاء القب�ض عليهن.34
الزعماء ال�سيا�سيون الأمريكيون لي�سوا الزعماء الوحيدين الذين ينادون بعامل اأقل اعتماًدا 
على الأ�سلحة النووية. جارث اإيفانز، وزير اخلارجية ال�سابق لأ�سرتاليا، اأن�ساأ جمموعة ذات نفوذ 
كبريـ  �سبكة الزعامة لآ�سيا واملحيط الهاديـ  ت�سم ثالثني �سخ�سية هامة من دول اآ�سيا واملحيط 
الهادي، من بينهم خم�سة روؤ�ساء وزارة �سابقني وع�سرة وزراء خارجية ودفاع �سابقني. كما اأنني 
�سبكة  اأ�سدرت   2011 دي�سمرب  يف  اليابان  يف  الأول  اجتماعها  ويف  اأي�ًسا.  ال�سبكة  يف  ع�سو 
الزعامة لآ�سيا واملحيط الهادي بيانًا قالت فيه: »لقد ا�سرتكنا مًعا لدعم عامل خاٍل من الأ�سلحة 
ولحظ  وال�سعوب.«35  الأمم  جلميع  ا  وجوديًّ خطًرا  متثل  الأ�سلحة  هذه  اأن  نوؤمن  لأننا  النووية، 
البيان اأن الت�سريحات التي اأطلقت حديًثا يف حتدٍّ لفكرة املنفعة العائدة من الأ�سلحة النووية 
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وفرت »اأ�سبابًا للتفاوؤل« ولكن البيان خل�ض اإىل اأن القوة الدافعة نحو عامل خاٍل من ال�سلحة 
النووية »مهددة بالتوقف.«

اإذا مل يحدث خالل عقد اأو ما �سابه ذلك تخفي�ض جاد للرت�سانات النووية، ومل تظهر 
اأي�ًسا،  وخطرية  جدوى  بال  الأ�سلحة  هذه  اأن  ال�سيا�سات  �سانعي  اأهم  بني  جديدة  تفاهمات 
ف�ستكون التكلفة باهظة. يف 2012 كانت هناك تغطيات �سحفية كثرية حول ق�سية الت�سليح 
املواقع  املتحدة مهاجمة  الوليات  اأو  اإ�سرائيل  اعتزام  اأ�سئلة حول  الإيراين، وطرحت  النووي 
النووية الإيرانية وت�ساوؤلت حول عقالنية تنفيذ اإيران لرباجمها النووية، مل يالحظ الكثريون 
باأنها تفتقد للعقالنية يف �سعيها للح�سول على  اإيران  مدى ال�سخرية التي ينطوي عليها اتهام 
اأ�سلحة نووية. يف جمال الأ�سلحة النووية لقد خلقنا بالفعل ديناميكية »لعقالنية« تتعامل مع 
الأمم النووية بو�سفها قوى من الدرجة الأوىل وال�سعوب غري النووية بو�سفها قوى من الدرجة 
الثانية. ومن هذا املنطلق فمن »العقالنية« التامة اأن ت�سعى اإيران للح�سول على الأ�سلحة النووية 
اإيران لن  اأن  ـ  اأو خطاأ  ـ �سواًء كان ذلك عن �سواب  وذلك لأن الزعماء الإيرانيني مقتنعون 
تعامل يف نهاية الأمر بتوقري اأو احرتام اإل بعد اأن حت�سل على قدرات نووية، اأو ي�ساع اأنها قد 

ح�سلت على تلك القدرات. 
ا يف التعامل مع الأ�سلحة النووية لكي  على الدول الأخرى اأن تنتهج ذاتها �سلوًكا عقالنيًّ
اأو  امتالك  اأن  تو�سح  اأن  وعليها  الأ�سلحة،  تلك  يخ�ض  فيما  العقالين  بالت�سرف  اإيران  تقنع 
اإن  املا�سي.  اإىل  ينتمي  اأمر  هو  النووية  الأ�سلحة  الأهمية(  م�ساٍو من  قدر  )وهذا على  حتديث 
هدف اإخالء العامل من الأ�سلحة النووية اأو العمل على التخل�ض منها هو هدف قابل للتحقيق 
ب�سكل كبري. ومع ذلك فلي�ض وا�سًحا متاًما اأننا �سنتحرك يف هذا الجتاه قريًبا. فر�سيات القرن 
التا�سع ع�سر القدمية مازالت ت�سو�ض على قدرتنا على �سياغة مواقف جديدة لإدارة الأحوال 

العاملية اجلديدة بحيث تكون متوائمة مع الع�سر اجلديد.

القوة الديكتاتورية للدول اخلم�ض الدائمة يف جمل�ض الأمن
قدم هذا الف�سل مقارنة بني غياب العقل املتمثل يف تخفي�ض ميزانية الأمم املتحدة وارتفاع 
اإىل حد ما، ولكن  املقارنة قوية  الوقت ذاته. وقد تبدو هذه  النووية يف  الإنفاق على الأ�سلحة 
من دواعي التعجب اأن هناك ارتباًطا اآخر بني القوى النووية الر�سمية اخلم�ض )ال�سني وفرن�سا 
اأي�ًسا  هي  اخلم�ض  القوى  تلك  املتحدة.  والأمم  املتحدة(  والوليات  املتحدة  واململكة  ورو�سيا 
ا ينبغي على تلك الدول  الأع�ساء اخلم�سة الدائمون يف جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة. نظريًّ
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ا على قمة نظام  ا وجمازيًّ الت�سرف بو�سفها القوة احلامية لنظام الأمم املتحدة حيث اأنها تقبع حرفيًّ
الأمم املتحدة. اأما يف الواقع العملي فلقد قامت تلك الدول بتقوي�ض نظام الأمم املتحدة. املاأ�ساة 
احلقيقية تكمن يف اأنها تقو�ض من م�سروعية املنظمة التي اأعطت تلك الدول نف�سها هذه املكانة 
ينبغي  التي  العاملية  اآخر لالعقالنية  ا  قويًّ مثاًل  توفر  بهذا  الدويل. وهي  النظام  داخل  الرفيعة 

للعامل التعامل معها.
من الوا�سح اأن الدول اخلم�ض الدائمة حتتاج اإىل جر�ض اإنذار. ولقد حدث انفجار �سيا�سي 
كبري يف 2011 كان عليهم النتباه له لأن الدرو�ض امل�ستفادة منه قد تنطبق عليهم اأي�ًسا وذلك 
عندما انطلق الربيع العربي عرب ال�سرق الأو�سط وجرف معه زعماء ا�ستمروا يف منا�سبهم ملدة 
ت�سل يف جمموعها اإىل 129 عاًما: زين العابدين بن علي يف تون�ض وح�سني مبارك يف م�سر 

ومعمر القذايف يف ليبيا وعلي عبداهلل �سالح يف اليمن.
فبينما  خمتلطة،  وباري�ض  ولندن  وا�سنطن  فيها  مبا  الغربية  العوا�سم  اأفعال  ردود  كانت 
�سعرت العوا�سم الثالثة بالأ�سى لفقدان طغاة منحازين للغرب وخا�سة بن علي ومبارك اإل اأنه 
عم بع�ض البتهاج ال�سامت اأو حتى الت�سفي اأن الربيع العربي قد اأثبت اأنه لن ميكن اإيقاف املد 
نحو الدميقراطية واملحا�سبة الأكرب يف املوؤ�س�سات العامة. ومن ثم ويف نهاية الأمر �سعرت وا�سنطن 
ولندن وباري�ض بالر�سا عن النتائج. وبطبيعة احلال كان العتقاد ال�سائد اأن ظاهرة الربيع العربي 
حتدث »هناك« ولي�ض »هنا«. واإنني اقرتح اأن تقوم وا�سنطن ولندن وباري�ض بالتاأمل بعمق اأكرب 

حيث اأنهم �سوف ميرون اأي�ًسا بتجربة م�سابهة للربيع العربي فيما يخ�ض مواقفهم الدولية.
ملاذا متت الإطاحة مببارك يف الأ�سا�ض؟ يف نهاية الأمر اأطيح به لأنه اعترب نف�سه زعيًما اأعلى 
ا يف احلكم ول يحا�سب اأمام ال�سعب الذي كان يدعي باأنه يخدمه. باخت�سار،  ا اإلهيًّ ميتلك حقًّ
اأي حاكم ديكتاتور. من وقت لآخر يطالبه بع�ض الإ�سالحيني يف  كان مبارك ي�سلك �سلوك 
م�سر بفتح النظام ال�سيا�سي والقت�سادي، ولكنه اأ�سر على رف�ض فكرة اأي اإ�سالح �سيا�سي، مما 
اأدى اإىل تراكم الغ�سب ال�سيا�سي على مدى عقود قبل اأن ينفجر يف اآخر الأمر. من الوا�سح 
اأنه كان من الأف�سل بالن�سبة ملبارك اأن ي�سمح باإ�سالحات �سغرية واأن ي�سجعها حتى ينزع فتيل 

الغ�سب املرتاكم �سده.
الدول  عوا�سم  اأن  ال�سخرية  دواعي  ومن  للحكمة،  مبارك  افتقار  مدى  الآن  لنا  يت�سح 
النظام  اأنهم داخل  اأنهم غري مدركني  اإىل احلكمة. ويبدو  الدائمة تفتقر ب�سكل مماثل  اخلم�ض 
العاملي يلعبون دور خم�سة حكام ديكتاتوريني يرف�سون باإ�سرار قبول اأي نوع من املحا�سبة اأو 
ال�سفافية الدميقراطية ب�سبب �سلوكهم نحو نظام الأمم املتحدة. وحيث خدمُت داخل جمل�ض 
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اأدرك مقدار الع�سوائية التي ميار�سون بها �سلطتهم هناك، وكيف ي�سرون ويت�سبثون  فاأنا  الأمن 
بعدم تغيري مواقفهم. ولهذا ال�سبب كتبت ف�ساًل يف كتاب عام 2004 اأحذر فيه اأنه على الرغم 
ا م�سروعيتهم العاملية  اأنهم لن يفقدوا مقاعدهم الدائمة يف املجل�ض ولكنهم قد يفقدوا تدريجيًّ

اإذا مل يعدلوا �سلوكهم بذكاء ليتفق مع املطالب مبحا�سبة و�سفافية علنية اأكرب.36.
يف 2012 �سنحت للدول اخلم�ض الدائمة فر�سة ذهبية لإظهار دعمهم ل�سفافية وحما�سبة 
اأكرب. اقرتحت جمموعة من خم�ض دول �سغريةـ  كو�ستا ريكا والأردن ولي�ستن�ستاين و�سنغافورة 
و�سوي�سرا ـ قراًرا تتبناه اجلمعية العامة لإ�سالح و�سائل العمل اخلا�سة مبجل�ض الأمن. اإنني اأركز 
على عبارة »و�سائل العمل« لكي اأو�سح فكرة اأن الدول اخلم�ض ال�سغرية مل تناق�ض حق الدول 
اخلم�ض الدائمة يف ع�سوية »اأبدية« يف جمل�ض الأمن، ولكنها كانت تطالب بتح�سن �سئيل يف 

�سفافية و�سائل العمل اخلا�سة بها.
باأمر حقيقي واحد:  �سوى  ال�سغرية  الدول اخلم�ض  تطالب  وا�سح ملمو�ض مل  وب�سكل 
يف كل مرة متار�ض الدول الدائمة حق الفيتو )والدول ال�سغرية مل تناق�ض حق هذه الدول يف 

الفيتو( فعليها اأن »تف�سر« هذا الفيتو. طالب القرار الدول اخلم�ض الدائمة بالقيام مبا يلي:

1.  �سرح الأ�سباب التي دفعت اإىل اإ�سدار الفيتو اأو اإعالن النية لإ�سداره، وخا�سة فيما 
يخ�ض توافقه مع اأغرا�ض ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل املنطبق. يجب 
توزيع ن�سخة من ال�سرح كوثيقة منف�سلة من وثائق جمل�ض الأمن على جميع الأع�ساء 

يف املنظمة.
اإنهاء  اأو  اإىل منع  القيام بعمل يهدف  الفيتو ملنع املجل�ض من  ا�ستخدام  2.  البتعاد عن 

املجازر اأو جرائم احلرب اأو اجلرائم �سد الإن�سانية.
املجل�ض  اأمام  قرار  م�سودة  على  �سلبي  ب�سكل  الت�سويت  عند  املالئمة  احلالت  3.   يف 
يجب دائًما الإعالن اأن مثل هذا الت�سويت ال�سلبي لن ي�سكل فيتو مبعنى املادة 27، 

الفقرة 3، للميثاق.37

كان من املقرر مناق�سة هذا القرار يف اأبريل ومايو 2012. من الناحية النظرية كان ينبغي 
على الوليات املتحدة دعم طلب تف�سري الفيتو ا�ستناًدا اإىل اأن ال�سفرية �سوزان راي�ض قد تعاملت 
بغ�سب �سديد للفيتو الرو�سي وال�سيني ال�سادر يف فرباير 2012 على قرار يندد ب�سلوك ب�سار 
الأ�سد يف �سوريا، عندها ا�ستخدمت لغة قوية وقالت اإن الوليات املتحدة ت�سعر »بال�سمئزاز« 
اأ�سبح »رهينة لع�سوين.«38 »يجب على املجتمع الدويل حماية ال�سعب  اأن جمل�ض الأمن قد 
التخلي عن  اإ�سرارهما على  يوا�سالن  املجل�ض  الفظائع. ولكن ع�سوين يف  ال�سوري من هذه 
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رقابهما  يف  تكون  ف�سوف  الدماء  من  املزيد  �سال  اإذا  جبان،  طاغية  وحماية  ال�سوري  ال�سعب 
]رو�سيا وال�سني[.«39

ولكي تربهن راي�ض للرو�ض وال�سينيني اأن روؤيتهما ل متثل مواقف املجتمع الدويل العري�ض 
و�سعت نف�ض القرار )الذي اأ�سدرت رو�سيا وال�سني فيتو ب�ساأنه( على جدول اأعمال اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة. واأثبتت راي�ض اأنها كانت حمقة، فلقد ح�سد القرار 137 �سوًتا م�سانًدا و12 
�سوًتا معار�ًسا. مل تكن ر�سالة راي�ض اأكرث و�سوًحا: لقد اأخطاأ الرو�ض وال�سينيون بتجاهل اآراء 

املجتمع الدويل عندما اأ�سدرا الفيتو �سد قرارات جمل�ض الأمن.
لقد جاء تنديد راي�ض بالفيتو الرو�سي وال�سيني يف فرباير، ومن ثم فعندما ظهر قرار الدول 
اخلم�ض ال�سغرية يف اأبريل للمطالبة مبحا�سبة علنية اأكرب يف ا�ستخدام الفيتو، كان ينبغي لراي�ضـ  
اـ  اأن تدعم هذا اجلانب من قرار الدول اخلم�ض ال�سغرية. وبدًل من ذلك، فلقد  على الأقل نظريًّ
تعاملت مع قرار الدول ال�سغرية بنف�ض الغ�سب ال�سديد الذي اأظهره مبارك نحو الإ�سالحيني 
يف م�سر. واأبلغت راي�ض الدول اخلم�ض ال�سغرية اأن اجلمعية العامة مل تكن خمولة بالتدخل يف 
عمل جمل�ض الأمن. وقالت يف حديث خا�ض اأن جمل�ض الأمن اأرفع �ساأنًا من اجلمعية العامة 
ومن ثم فلي�ض م�سئوًل اأمامها. ذلك كان ت�سريًحا غريًبا حيث اإن ميثاق الأمم املتحدة يت�سمن 

بو�سوح فكرة اأن امل�سئولية تاأتي على النقي�ض من ذلك. 
الرو�سي  الفيتو  حول  الدائمة  اخلم�ض  الدول  بني  وعلني  �ساخب  نزاع  حدث  لقد 
وال�سيني قبل ذلك بعدة اأ�سهر، فاإن جميع الدول الدائمة وقفت يًدا واحدة جتاه قرار الدول 
وباري�ض(  الغربية )وا�سنطن ولندن  العوا�سم  اآراء  اأي اختالف بني  ال�سغرية، ومل يكن هناك 
واآراء مو�سكو وبكني فيما يخ�ض قرار الدول اخلم�ض ال�سغرية، فالدول اخلم�ض الدائمة ت�سرفت 
ال�سفافية  نوع من  اأي  يتقبلوا  ياأتوا عرب النتخابات ومل  الذين مل  الديكتاتوريني  مثل احلكام 
اأن ي�سحقوا قرار  اأو املحا�سبة على ت�سرفاتهم. وبا�ستخدام قوتهم ال�سيا�سية املوحدة ا�ستطاعوا 
اإيطاليا  اأن بع�ض الدول دعمت موقفهم، مثل  الدول اخلم�ض ال�سغرية. ومن دواعي الأ�سف 
اأملانيا  لدخول  الباب  فتح  ملنع  الأمن  جمل�ض  اإ�سالح  عار�ست  )التي  والأرجنتني  وباك�ستان 
والهند والربازيل( وبع�ض الدول الأفريقية التي تبنت موقًفا غري حكيم يتلخ�ض يف احل�سول 

على كل �سيء اأو ل �سيء بالن�سبة لأي اإ�سالح ملجل�ض الأمن.
اأمًرا  يبدو  الإ�سالحات  الدائمة حتى لأب�سط  الدول اخلم�ض  قبل  التام من  الرف�ض  اإن 
�سرعية  ليزيح  املجل�ض  يف  العربي  للربيع  مقابل  �سيظهر  متى  اأعرف  ل  واأنا   ،2012 يف  عبثًيا 
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الدول اخلم�ض الدائمة داخل النظام العاملي. ولكن ل ي�ساورين اأدنى �سك اأن عا�سفة �سيا�سية 
كربى �سوف تهب يف العقد اأو العقدين القادمني �سد الدول اخلم�ض الدائمة اإذا ا�ستمروا يف 
مكتب  اأ�سدر  ولالأ�سف  املعتدل.  الإ�سالح  من  نوع  اأي  قبول  ورف�سوا  مبارك  مثل  الت�سرف 
اأغلبية  يتطلب  كان  ال�سغرية  الدول  قرار  باأن  راأًيا  املتحدة  الأمم  لأمانة  التابع  القانونية  ال�سئون 
الثلثني قبل اأن ميكن تبنيه. ويبدو اأن مكتب ال�سئون القانونية كان يتعاون وراء الكوالي�ض مع 
الدول اخلم�ض الدائمة، فطبًقا مل�سدر موثوق قام واحد من �سفراء الدول الدائمة بتوزيع راأي 
مكتب ال�سئون القانونية على جميع الدول الأع�ساء حتى قبل اأن يعلنه رئي�ض اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة.
اإ�سالح ومدى  الدائمة لأي  الدول اخلم�ض  معار�سة  تو�سح مدى  �سوف  اأخرية  حكاية 
ع�سبيتهم حول امتيازاتهم املزعومة. خدم ال�سفري ال�سوي�سري لدى الأمم املتحدة وا�سمه بول 
�سيجر كمفو�ض لبناء ال�سالم يف بروندي. وبعد اأن قدم تقريره للمجل�ض حول بروندي )التي 
تعترب دولة ه�سة( �ساأل اإذا كان باإمكانه ح�سور م�ساورات املجل�ض. كان رد فعل ال�سفري الرو�سي 
وا�سمه فيتايل ت�سوركن معرًبا للغاية: »ل. لن ن�ستطيع فتح م�ساورات املجل�ض لالأغراب، فهذا 

مل يحدث اأبًدا من قبل ولن يحدث يف امل�ستقبل.«40
اآراء  تتجاهل  الدائمة  الدول  اأن  مفادها  املا�سي  اإ�سارات حتذيرية عديدة يف  كانت هناك 
العامل على الرغم من اأخطار ذلك. هان�ض كوريل حمام �سويدي �سغل من�سب وكيل الأمني 
العام لل�سئون القانونية وامل�سورة القانونية لالأمم املتحدة ملدة ع�سر �سنوات من 1994 اإىل 2004. 
من  الأع�ساء  وحذر  الأمن  ملجل�ض  املتوا�سعة  الإ�سالحات  بع�ض  اقرتح   2004 دي�سمرب  يف 
اأع�ساء جمل�ض الأمن  اأن  انتهاك القانون الدويل، و�سرح ذلك بقوله: »اهتمامي الأ�سا�سي هو 
ينتهكون اأحيانًا ميثاق الأمم املتحدة، ومييل بع�سهم اأحيانًا لتطبيق املعايري املزدوجة والتحايل من 
اأجل حتقيق م�ساحلهم اخلا�سة املبا�سرة ولي�ض النظر اإىل الأمور من منظور عاملي بعيد الأمد. هذا 

ل يتفق مع املعايري املطلوبة يف نظام دويل يقوم على حكم القانون.«41
كان كوريل معروًفا دائًما باأنه م�ست�سار قانوين يت�سم بدماثة اخللق والعتدال يف املواقف 
فاإذا قام �سراحة مبطالبة جمل�ض الأمن  اأي نوع.  اإىل الإدلء بت�سريحات متطرفة من  ول مييل 

بعدم جتاهل القانون الدويل فاإن ذلك ي�سري اإىل ظهور »ربيع« جديد قد يكت�سح املجل�ض.
الإمرباطوري  النظام  فمن  انهيارها،  توقع  ا�ستطاعت  الإمرباطوريات  من  ا  جدًّ قليل 
ال�سيني الذي ا�ستمر األفي عاما ثم اختفى دون اأن يرتك اأثًرا يف القرن الع�سرين وحتى الحتاد 
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ال�سوفيتي الذي انهار بني ليلة و�سحاها تقريًبا فاإن التاريخ مليء باأمثلة لأباطرة امتلكوا �سلطة 
مطلقة ولكنهم مل ي�ستطيعوا ت�سور احتمال نهايتهم. ينبغي على الدول اخلم�ض الدائمة قراءة 
التمثال امله�سم )املعروف  التي ت�سف  لل�ساعر بر�سي �سيلي  »اأوزميانديا�ض«  ال�سهرية  الق�سيدة 

ا: ا قويًّ اأي�ًسا با�سم رم�سي�ض الثاين( الذي كان يف يوم من الأيام فرعونًا م�سريًّ

وعلى قاعدة التمثال ظهرت هذه الكلمات منقو�سة:
»ا�سمي اأوزميانديا�ض، ملك امللوك:
فلتنظروا اأيها اجلبابرة على اأعمايل 

ولت�سعروا بالياأ�ض!«
مل يتبق �سيء اآخر. حول ركام

هذا احلطام الهائل 
امتدت الرمال قفراء بالحدود 

اإىل ما لنهاية.24

اأنها غري  اإىل  بو�سوح  ي�سري  الأخرى  العظمى  والقوى  الدائمة  اخلم�ض  الدول  �سلوك  اإن 
ا  مدركة اأن التاريخ الإن�ساين قد تغري ب�سكل جذري، وحيث اإن الإن�سانية كلها ترتفع تدريجيًّ
املدى  بعيدة  امل�سالح  تقو�ض  �سيا�سات  اتباع  املنطقي  من  فلي�ض  العقل«  »م�سعد  يف  وبثبات 
لكل من القوى الكربى وبقية العامل. اإن حماولت الدول اخلم�ض الدائمة احلفاظ على قوتها 
الديكتاتورية املطلقة ترقى اإىل حماقة هائلة، وعلينا اأن نفهم هذه الأفعال الالعقالنية فهًما كاماًل 

واأن نف�سحها.



الف�سـل
4

�سبعة تناق�سات عاملية

هذا  مو�سوع  اأما  العظيم،  العاملي  التالقي  هي  الكتاب  هذا  يف  الرئي�سية  الفكرة 
الف�سل فهو التناق�سات العاملية. فكيف ميكن تف�سري التناق�ض الوا�سح بني هذين املو�سوعني؟ 

قد تلقى مفارقة ب�سيطة ال�سوء على هذا الأمر: اإن التالقي يخلق الختالف.

بينما يتحرك املليارات ال�سبعة من �سكان كوكب الأر�ض بثبات وقوة نحو العي�ض يف قرية 
التاريخ الإن�ساين من �سنعنا، ت�سبح  اأي�ًسا مرحلة جديدة من  فاإننا ندخل  با�ستمرار،  تت�ساءل 
فيها املجتمعات واحل�سارات الإن�سانية التي كانت تعي�ض يف املا�سي يف اأماكن متباعدة مدفوعة 
»هنا«،  الآن  اأ�سبح  »هناك«  يعترب  املا�سي  وماكان يف  بع�سها،  �سديدة من  مقربة  للتواجد على 
فاحلدود  ذاته  الوقت  ويف  يوم.  كل  ال�سطح  على  تظهر  جديدة  عاملية  تناق�سات  فاإن  ثم  ومن 
القدمية وخا�سة احلدود اجليو�سيا�سية تكت�سب رنيًنا جديًدا يف هذه القرية العاملية التي ت�ستمر 

يف الت�ساوؤل.

ولكن التاريخ الإن�ساين قلما ي�سري اإىل الأمام يف خط م�ستقيم اأو بالدفع الذاتي، فهناك 
فبالرغم  ولهذا  خاللها،  ال�سري  علينا  يتحتم  متعددة  ومنحنيات  الطريق،  على  كثرية  عراقيل 
اأن  القارئ  اإخبار  اأريد  فاإنني  الكتاب  هذا  يف  امل�ستقبل  عن  متفائلة  ر�سالة  اإي�سال  اأود  اأنني 
عقبات عديدة �سوف تعرت�سنا اأثناء �سرينا اإىل الأمام، كثري من تلك العقبات هي نتيجة �سبعة 
اأن ننمي فهًما عميًقا  تناق�سات عاملية جديدة وقدمية �سوف يو�سحها هذا الف�سل. ومن املهم 
لهذه التناق�سات حتى ن�ستوعب مايحدث يف العامل حولنا. ويف الوقت ذاته وكما �سيت�سح من 
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اخلال�سة يف نهاية الف�سل فهناك مبادلت مركبة ومعقدة �سوف ي�سطر ال�سيا�سيون للقيام بها 
للتعامل مع تلك التناق�سات، وهذا �سبب اآخر ل�سرورة اأن نفهمها جيًدا.

التناق�ض رقم 1:
امل�سالح العاملية يف مقابل امل�سالح القومية

ال�سفينة  على  م�سافرين  كنا  اإذا  ب�سيط.  ت�سبيه  طريق  عن  التناق�ض  هذا  تو�سيح  ميكن 
تايتانيك وهي تغرق فمن احلماقة اأن نندفع اإىل اأ�سفل لننقذ كبائننا، فاإذا غرقت ال�سفينة ف�سوف 

تغرق كبائننا اأي�ًسا، ولهذا فلكي ننقذ كبائننا ينبغي علينا اأن ننقذ ال�سفينة باأكملها.
ولهذا ال�سبب بداأ هذا الكتاب بت�سبيه ال�سفينة. يف املا�سي عندما كانت الإن�سانية تعي�ض 
يف اأكرث من مائة دولة كان ذلك اأ�سبه بالعي�ض يف اأكرث من مائة قارب، فكل ما احتجنا اإليه كانت 
يعتني  وطاقم  قبطان  قارب  لكل  وكان  ببع�سها،  ترتطم  لن  القوارب  اأن  ت�سمن  التي  القواعد 
ب�سئونه، اأما اليوم يف عامل يت�ساءل فاإن �سبعة مليارات من الب�سر يعي�سون يف 193 كابينة فوق 
نف�ض القارب، ولدينا قباطنة واأطقم تعتني ب�سئون كل كابينة، ولكن لي�ض لدينا قبطان اأو طاقم 

واحد يعتني ب�سئون القارب ككل.
يو�سح هذا الت�سبيه الب�سيط ب�سكل جيد التناق�ض بني امل�سالح العاملية وامل�سالح القومية. 
يف عاملنا احلايل لدينا 193 حكومة تعمل جاهدة حلماية م�ساحلها القومية، وهي اإذ تفعل ذلك 
فاإنها حتمي كبائنها. ولكن من املهم اأي�ًسا حماية القارب كله، واإن كنا نفتقر اإىل قوة ثابتة للدفاع 
عن امل�سالح العاملية على الرغم من حقيقة اأن معظم التحديات اجلديدة التي تواجهنا هي عاملية 
يف طبيعتها. ويف واقع الأمر فاإن احلكومات التي ل حتمي �سوى كبائنها يف القارب ل ت�ستطيع 
الأزمات  اإىل  احلراري  القارب ككل: من الحتبا�ض  تهدد  التي  الأخطار  �سعوبها من  حماية 
املالية العاملية، ومن الأوبئة العاملية اإىل الإرهاب العاملي. وباخت�سار، �سواًء �سئنا اأم اأبينا، علينا 
اأن نتحرك اإىل الأمام يف اإن�ساء موؤ�س�سات للحوكمة العاملية حلماية امل�سالح العاملية وللتعامل مع 

الأزمات العاملية.
لقد اأو�سح حدث هام وقع قريًبا ما نحتاج اإليه حلماية امل�سالح العاملية. يف خ�سم الأزمة 
املالية العاملية يف الغرب يف 2008-2009، عندما بدا كما لو كان القت�ساد العاملي يحت�سر، 
التقى زعماء الدول الع�سرين يف لندن يف حماولة لإنقاذ �سفينة العامل. ولقد جنحوا يف �سعيهم. 
اأجل  العاملية �سرورية من  املوؤ�س�سات والإجراءات  اأن  للعامل بكل و�سوح وقوة  اأظهروا  وبهذا 

التعامل مع املد املتزايد من التحديات العاملية.
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اإىل  الع�سرين  الدول  حكومات  تراجعت  الأزمة  انتهاء  مبجرد  اأن  الأ�سى  دواعي  ومن 
يف�سر  ال�سلوك  الدفة، وهذا  باإدارة  اأي طرف  العاملية، ومل ي�سطلع  التحديات  كبائنهم وجتاهلوا 
وتورونتو   ،)2009 �سبتمرب   25  -24( بيت�سربج  يف  الالحقة  الع�سرين  قمم  اجتماعات  ف�سل 
)26-27 يونية 2010(، و�سول )11-12 نوفمرب 2010(، وكان )3-4 نوفمرب 2011(، ولو�ض 
كابو�ض )18-19 يونية 2012(. وا�ستمر اخلطاب بديًعا ومتاألًقا ولكن الإجنازات كانت ل تذكر.
ف�سل  وراء  ال�سبب  ب�سكل جيد  �ستيجليتز  نوبل جوزيف  جائزة  على  احلائز  �سرح  ولقد 
ا�ستجابة  الع�سرين  قمة  »اقرتحت  يقول:  حر  �سقوط  كتابه  ففي  الع�سرين،  قمة  اجتماعات 
ال�سينيون من  يخف�ض  واأن  ودائعها  املتحدة من  الوليات  ترفع  باأن  ـ  من�سقة  �ساملة  اقت�سادية 
ودائعهم ـ حتى ميكن تقليل التباين ب�سكل يحافظ على اقت�ساد عاملي قوي. وهذا طموح نبيل 
ولكن من الأرجح اأن �سيا�سات كل دولة �ستتبع جدول الأعمال الداخلي اخلا�ض بها.«1 ُتنتخب 
احلكومات لرتعى �سئون كبائنها القومية ولي�ست كبائن القارب ككل. عندما تقوم حكومة ما 
باملفا�سلة بني الحتياجات ق�سرية الأجل ل�سعبها الذي يعي�ض يف الكابينة واملتطلبات طويلة 
الأمد ل�سيانة نظام عاملي م�ستقر فاإن احتياجات الكابينة �سوف تغطي على احتياجات القارب، 
واإذا مل ن�ستطع حل هذه املع�سلة يف وقت قريب ف�سوف نخلق ا�سطرابًا يف النظام العاملي ي�ستمر 

لعقود قادمة.

التناق�ض رقم 2: الغرب يف مقابل بقية العامل

في�سكلون 88  العامل  »بقية«  اأما  العامل،  باملائة فقط من �سكان  الغرب ميثلون 12  �سكان 
باملائة. اإذا كنا ن�سعى لإقامة نظام عاملي عادل و�سرعي ودميقراطي ف�سنحاول �سمان اأن اأ�سوات 
حتاول  ما  وهذا  العاملية،  املوؤ�س�سات  اأهم  داخل  ومت�ساٍو  عادل  ب�سكل  ممثلة  اإن�سان  كل  وم�سالح 
ا. ومع ذلك تقوم املجتمعات الغربية بعمل عك�ض ذلك متاًما فيما  املجتمعات الغربية حتقيقه داخليًّ
يتعلق بالنظام العاملي، فهم ي�سرون اأن يكون �سوتهم اأعلى ون�سيبهم اأكرب مما ي�ستحقونه من القوة 
العاملية بالن�سبة اإىل عدد �سكانهم. ومن الطبيعي اأن يخلق ذلك تناق�ًسا بني الغرب وبقية العامل.

ثالث موؤ�س�سات هامة تو�سح جيًدا التمثيل املفرط للغرب يف املوؤ�س�سات العاملية. ي�سم 
ا خم�ض ع�سرة دولة ع�سًوا. ولكن كما يوثق هذا الكتاب يف الف�سل 7 فاإن  جمل�ض الأمن نظريًّ
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة ي�سيطر عليه خم�سة من الأع�ساء الدائمني: ال�سني وفرن�سا 
من  دول  ثالث  توجد  اخلم�ض  هوؤلء  بني  من  املتحدة.  والوليات  املتحدة  واململكة  ورو�سيا 
الغرب وهي فرن�سا واململكة املتحدة والوليات املتحدة. وباخت�سار فاإن 12 باملائة من ال�سكان 
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ي�سيطرون على 60 باملائة من املقاعد داخل اأقوى موؤ�س�سة دولية هي جمل�ض الأمن التابع لالأمم 
املتحدة. وعلى وجه مماثل فاإن الغرب ي�سيطر اأي�ًسا على كل من �سندوق النقد الدويل والبنك 
اأ�سوات هاتني  باملائة من  اأكرث من 50  باملائة من ال�سكان على  اأي�ًسا ي�سيطر 12  الدويل، فهنا 
املنظمتني. والأخطر من ذلك اأن الغرب اأ�سر منذ اإن�ساء هاتني املوؤ�س�ستني على اأن يكون رئي�ض 
الغربية  اأن الدول  الرغم  ا. وعلى  اأمريكيًّ البنك الدويل  ا ورئي�ض  اأوروبيًّ النقد الدويل  �سندوق 
تتبنى خطابًا يفيد باأن الغرب م�ستعد لكي يتنازل عن �سيطرته على هاتني املوؤ�س�ستني اإل اأنها 

ترف�ض يف الواقع القيام بذلك.
ولننظر اإىل ماحدث يف مايو 2011: يف 14 مايو األقي القب�ض على دومينيك �سرتاو�ض-
كان، رئي�ض �سندوق النقد الدويل، وقيد من يديه واقتيد اإىل احلب�ض بناًء على اتهامه بالعتداء 
اجلن�سي وحماولة اغت�ساب عاملة نظافة يف غرفته بالفندق. وبعد ب�سعة اأيام يف 18 مايو ونتيجة 
ل�سغوط �سيا�سية هائلة ا�ستقال �سرتاو�ض-كان من من�سبه. وخالل عدة اأيام ر�سحت احلكومة 
يونية   28 لتحل حمله، ويف  الفرن�سية،  القت�سادية  ال�سئون  وزيرة  كري�ستني لجارد،  الفرن�سية 

2011 مت انتخابها من قبل �سندوق النقد الدويل لت�سغل املن�سب.

رئي�ض  لقد جلب  »وقاحة.«  من  اأف�سل  بكلمة  هذا  الأحداث  م�سل�سل  و�سف  ميكن  ل 
املوؤ�س�سة.  رئا�سة  وعلى  نف�سه  على  العار  �سرتاو�ض-كان،  الفرن�سي،  الدويل  النقد  ال�سندوق 
وعلى الرغم من اأن التهامات التي وجهت �سده مت �سحبها فيما بعد واأن �سرتاو�ض-كان قدم 
ا�ستقالته نتيجة للحدث فكان الأجدر بالفرن�سيني واحلكومات الأوروبية تقدمي العتذار وتو�سيع 
دائرة املر�سحني لرئا�سة هذه املوؤ�س�سة الدولية احليوية. وبدًل من ذلك، قامت احلكومات الغربية 
بالعك�ض متاًما. فاأعلن وزير املالية الهولندي يان كي�ض دي ياجر اأن لجارد كانت »منا�سبة متاًما« 
وبريطانيا  اأملانيا  ومنها  الأخرى  الأوروبية  احلكومات  من  العديد  �سرتاو�ض-كان.  تخلف  لكي 

�سارعت مب�ساندة لجارد اأي�ًسا لكي ت�سبح اأهم مر�سحة للمن�سب.2

مل ي�سدر اأي تعبري عن الندم اأو العتذار من جانب الفرن�سيني اأو الأوروبيني الآخرين 
ال�سيطرة على  وب�سلف غريب موا�سلة  بدًل من ذلك  �سلوك �سرتاو�ض-كان، بل حاولوا  عن 
ال�سندوق. ومما زاد الطني بلة اأن بع�ض الأوروبيني دافعوا عن فكرة اأن يظل رئي�ض ال�سندوق 
ا طاملا اأن الأزمة املالية الأوروبية متثل اأهم اأزمة تواجه �سندوق النقد الدويل.لو كان قد  اأوروبيًّ
اأو باآ�سيا اأن تقدم اأحد باقرتاح اأن رئي�ض  حدث اأثناء ت�ساعد الأزمات املالية باأمريكا اجلنوبية 
قد  الأوروبيون  لكان  اآ�سيا  من  اأو  اجلنوبية  اأمريكا  من  يكون  اأن  يجب  الدويل  النقد  �سندوق 
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تاميز:  الفاينان�سال  ال�سحفي يف  وولف  مارتن  ال�سديد. وكما عرب عن ذلك  ا�ستياءهم  اأظهروا 
»هناك ادعاء ت�سوقه يف املعتاد الدول املتقدمة باأنه ينبغي لأفراد من مواطنيهم اأن يكونوا على 
ا بكفاءة اأكرب. اأما اليوم وكما يالحظ املنتقدون فاإن  قمة املوؤ�س�سات الدولية لأنهم يتمتعون ن�سبيًّ

الفو�سى الأوروبية تثبت ف�ساد هذه املقولة.«3
كيف اإذن فازت كري�ستني لجارد يف انتخابات دميقراطية برئا�سة �سندوق النقد الدويل؟ 
الإجابة ب�سيطة: هذه النتخابات وهمية، فن�سيب الغرب الإجمايل من الأ�سوات يزيد على 
50 باملائة، ن�سيب الحتاد الأوروبي منها 32 باملائة والوليات املتحدة 17 باملائة ون�سيب اأ�سرتاليا 
وكندا ونيوزيلندا 4 باملائة جمتمعة.4 ومن ثم اإذا قدمت بقية دول العامل مر�سًحا اأف�سل لكان 
اأمًرا م�ستحياًل من الناحية احل�سابية للدول غري الغربية اأن تفوز يف النتخابات لأن لديها اأقل 

من 50 باملائة من ن�سيب الأ�سوات يف ال�سندوق.
الطريقة الوحيدة لفهم رف�ض الدول الغربية التخلي عن �سيطرتها على املوؤ�س�سات الدولية 
اأن  باإحجام امللوك عن التخلي عن �سلطتهم املطلقة. ومن دواعي ال�سخرية  هي مبقارنة موقفها 
التاريخ الفرن�سي يوفر لنا اأف�سل تو�سيح ملا ميكن اأن يحدث عندما يرف�ض حاكم ما اأن ي�ساركه 
رف�ض  اأدى  اإذا  اأخرى  مرة  ننده�ض  اأن  يجب  ل  التاريخية  اخللفية  وبهذه  احلكم.  يف  اآخرون 
الغرب ال�سديد للتخلي عن �سيطرته على املنظمات الدولية اإىل ا�سطراب دويل. احلكام الذين 
نف�ض  ال�سيا�سية.  �سرعيتهم  بال�سرورة  يفقدون  �سوف  اأوقاتهم  نفاد  بعد  احلكم  يف  ي�ستمرون 
ال�سيء �سوف يحدث جلميع املوؤ�س�سات الدولية التي ي�سيطر عليها الغرب، بدًءا من �سندوق 
الع�سرين.  قمة  اإىل  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  الدويل، ومن جمل�ض  البنك  اإىل  الدويل  النقد 

ي�سف ت�سارل�ض جرانت ب�سكل جيد التمثيل املفرط لالأوروبيني:

من  يقو�ض  ا  هامًّ عن�سًرا  اأبرزت   2009 اأبريل  يف  لندن  يف  املنعقدة  الع�سرين  قمة 
كل  يف  الأوروبي  لالحتاد  احلد  عن  الزائد  التمثيل  الأوروبي:  الحتاد  م�سداقية 
اأع�ساء  تعترب  التي  الدول  اإىل  اإ�سافة  الع�سرين  قمة  تقريًبا. يف  الدولية  املوؤ�س�سات 
ر�سميني )بريطانيا وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا( كان الحتاد الأوروبي ممثاًل اأي�ًسا باملفو�سية 
]الأوروبية[ وجمهورية الت�سيك )بو�سفها رئي�ض الحتاد الأوروبي( واأ�سبانيا وهولندا 
بدون ذكر روؤ�ساء منظمة التجارة العاملية و�سندوق النقد الدويل ومنتدى ال�ستقرار 
املايل وكلهم من الأوروبيني. هذا الإفراط يف التمثيل الأوروبي يبدو اأكرث و�سوًحا 
يف اجتماعات قمة الع�سرين عندما يجل�ض �ستة من الأوروبيني )مبا يف ذلك رئا�سة 
واليابان  وكندا  املتحدة  الوليات  جانب  اإىل  املفو�سية(  ورئي�ض  الأوروبي  الحتاد 
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بال�سرق  ال�سالم  عملية  يدير  الذي  »الرباعي«  جتعل  التي  الأ�سباب  اأحد  ورو�سيا. 
الأو�سط يفتقد الفعالية والتاأثري هو اأنه يف الواقع »�سدا�سي«، فاإىل جانب الأمم املتحدة 
ممثلني:  ثالثة  لديه  مايكون  كثرًيا  الأوروبي  الحتاد  فاإن  ورو�سيا  املتحدة  والوليات 
�سولنا واملفو�ض للعالقات اخلارجية والرئا�سة الدوارة. والحتاد الأوروبي لها متثيل 

مفرط اأي�ًسا يف العديد من املنظمات الدولية الأخرى.5
هذه الإفراط يف التمثيل لي�ض مق�سوًرا  فقط على بع�ض املنظمات الدولية مثل �سندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل، فهو متغلغل يف النظام الدويل كله. على �سبيل املثال، يف املجل�ض 
الأوليمبي الدويل، 47 ع�سًوا من بني 160 من الأوروبيني، ولكن حتى يف املنظمات الريا�سية 
بداأت الأمور تتغري كما يبدو وا�سًحا من جمل�ض الكريكيت الدويل، فهذا املجل�ض اأ�س�سته اإجنلرتا 
واأ�سرتاليا وجنوب اأفريقيا يف 1909 حتت ا�سم موؤمتر الكريكيت امللكي، وكان يف البداية مفتوًحا 
الكريكيت  جمل�ض  ا�سم  عليه  اأطلق  ثم  الربيطانية.  الإمرباطورية  �سيطرة  حتت  الواقعة  للدول 
اأن حوكمة املجل�ض ا�ستمرت حتت �سيطرة  اأبوابه جلميع البلدان، غري  الدويل يف 1965 وفتح 
كريكيت  نادي  اأمانة  وكانت  ال�سهري  ماريلبون  كريكيت  نادي  رئي�ض  املجل�ض  وراأ�ض  اإجنلرتا. 
ماريلبون هي نف�سها اأمانة جمل�ض الكريكيت الدويل. بعد ان�سحاب جنوب اأفريقيا يف 1961، 
ع�سوية  يف  التغيريات  جميع  اأن  اأي  املوؤ�س�سني،  الأع�ساء  مبرتبة  واأ�سرتاليا  اإجنلرتا  ا�ستمتعت 
جمل�ض الكريكيت الدويل اأو املنظمة كانت حتتاج بال�سرورة اإىل موافقة الدولتني كلتيهما. يف 
1993، ومع �سعود الكريكيت الآ�سيوي، فقدت اإجنلرتا واأ�سرتاليا حق الفيتو مما �سمح ملجل�ض 
الكريكيت الدويل اأن يتحول اإىل منظمة اأكرث دميقراطية. يف نف�ض العام، مت انتخاب �سري كاليد 

والكوت من باربادو�ض كاأول رئي�ض غري اأبي�ض وغري بريطاين يف جمل�ض الكريكيت الدويل.6
ماحدث يف جمل�ض الكريكيت الدويل خالل العقد املا�سي اأو مايقرب منه قد يوفر لنا 
نكهة م�سبقة ملا قد يحدث يف امل�ستقبل، فلقد كان اأمًرا م�سلًما به اأن لندن لن تتخلى اأبًدا عن 
�سيطرتها على جمل�ض الكريكيت الدويل. ولكن �سوق الإعالن والدعاية اخلا�سة بالكريكيت 
انتقل ب�سكل هائل من اململكة املتحدة اإىل اأ�سرتاليا وجنوب اآ�سيا، وخا�سة الهند. وحيث حظيت 
للكريكيت  مبنظمة  للتم�سك  �سبب  هناك  يعد  فلم  الكريكيت  جمهور  من  عدد  باأكرب  الهند 
ي�سيطر عليها الربيطانيون. تغري القوة القت�سادية اأدى بال�سرورة اإىل حتول يف ال�سيطرة ال�سيا�سية. 
العاملي  القومي  الناجت  اإجمايل  اأو من  العامل  �سواًء من عدد �سكان  الغرب  ن�سيب  اإن  وحيث 
يتقل�ض با�ستمرار ف�سي�سطر الغرب اإىل اأن يتعلم كيف يت�سارك يف القوة يف املوؤ�س�سات الدولية 

كما حدث يف حالة جمل�ض الكريكيت الدويل.
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التناق�ض رقم 3: القوة العظمى يف العامل
 يف مقابل القوة العظمى النا�سئة يف العامل

هذا التناق�ض لي�ض جديًدا، فمنذ فجر التاريخ اجليو�سيا�سي كان هناك دائًما �سراع بني 
القوة العظمى يف العامل والقوة العظمى النا�سئة يف العامل. ل توجد قوة عظمى تريد اأن تتخلى 
يف  الأوىل  القوة  فيها  تخلت  التي  القليلة  املرات  اإحدى  العامل.  يف  واحد  كرقم  مركزها  عن 
العامل عن موقعها للقوة الثانية ب�سكل �سلمي حدثت عندما �سمحت بريطانيا العظمى للوليات 
املتحدة باأن تاأخذ املرتبة الأوىل يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر. العديد من الكتب حتدثت عن 
�سبب حدوث هذا التحول ال�سلمي، واأحد هذه الأ�سباب اأن قوة اآجنلو�ساك�سونية كانت تتخلى 

عن �سيطرتها لقوة اآجنلو�ساك�سونية اآخرى.
فالقوة  – الأمريكي،  الربيطاين  للتحول  تقريًبا  التام  النقي�ض  هو  الو�سع  فاإن  اليوم  اأما 
الأوىل هي اأمريكا وهي قوة غربية. والقوة الثانية التي تلحق بالأوىل ب�سرعة هي ال�سني، وهي 
قوة اآ�سيوية. واإذا حدث اأن اأ�سبحت ال�سني القوة الأوىل اأو عندما يحدث ذلك خالل العقد 
اأو العقدين القادمني ف�ستكون تلك هي املرة الأوىل خالل قرنني اأن قوة غري اأوروبية حتتل موقع 

ال�سدارة يف العامل.
ا، ويف واقع الأمر، ينبغي علينا اأن  يخربنا منطق التاريخ اأن انتقال القوة ل يحدث �سلميًّ
نتوقع ارتفاع معدل التوتر اإذ تبداأ اأمريكا يف ال�سعور بالقلق من فقدان تفوقها لل�سني. رمبا كان من 
الطبيعي اأن تقوم اأمريكا بعدة حتركات تهدف اإىل عرقلة نهو�ض ال�سني، فتلك كانت الو�سيلة 
التي جابهت بها اأمريكا الحتاد ال�سوفيتي. فلماذا ل يحدث ذلك الآن؟ وملاذا نرى درجة غري 

طبيعية من الهدوء اجليو�سيا�سي بني القوة العظمى والقوة النا�سئة العظمى يف العامل؟
اإجابات لهذه الأ�سئلة  ا على بكني ووا�سنطن التفاق على  رمبا كان من امل�ستحيل عمليًّ
املنطقية، فهناك روايتان منف�سلتان بل ومتناف�ستان اإىل حد ما تخرجان من هاتني العا�سمتني. 
طبًقا للمنظور ال�سيني فاإن هدوء العالقات ال�سينية الأمريكية يعود اإىل ال�سرب الفريد والتحمل 
ال�سديد من جانب ال�سني، فالزعماء ال�سينيون يعتقدون اأنهم اتبعوا ن�سيحة دجن زياوبنج احلكيمة  
وقرروا األ يتحدوا  الزعامة الأمريكية باأي �سكل من الأ�سكال اأو يف اأي جمال من املجالت. 
وعندما �سعرت ال�سني بال�ستفزاز املبا�سر اتبعت اأي�ًسا ن�سيحة دجن وابتلعت اإح�سا�سها باملهانة. 
ل يذكر الكثريون من الأمريكيني اأي اأمثلة لال�ستفزاز ولكن ال�سينيني يذكرون العديد منها. يف 
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مايو 1999 خالل ق�سف الناتو ليوغ�سالفيا ق�سفت طائرة اأمريكية ال�سفارة ال�سينية يف بلغراد، 
واعتذرت اأمريكا عن »اخلطاأ« ولكن مل يقتنع اأي زعيم �سيني اأن احلادثة جاءت نتيجة خلطاأ.7 
من  بالقرب  اأمريكية  جت�س�ض  بطائرة  ا�سطدامها  بعد  �سينية  ع�سكرية  مقاتلة  �سقطت  وباملثل، 
جزيرة هاينان يف ال�سني يف اأبريل 2001. وهنا اأي�ًسا �سعرت ال�سني باملهانة. يف الف�سل 5 �سوف 
اأو�سح بتف�سيل الإهانة الكربى التي تعر�ض لها رئي�ض الوزراء ال�سيني يف اأبريل 1999 عندما 
زار وا�سنطن العا�سمة للتفاو�ض حول ان�سمام ال�سني اإىل منظمة التجارة العاملية. ولهذا ال�سبب 
منا اعتقاد را�سخ وقناعة عميقة لدى القادة ال�سينيني اأن الف�سل يعود لل�سني يف غياب التوتر يف 
العالقات الأمريكية ال�سينية حيث اإن ال�سني ابتلعت مرارة الإهانة مرة تلو الأخرى. واحلقيقة 
اأن ذلك كان ما ن�سح الزعيم ال�سيني العظيم دجن زياوبنج ال�سني اأن تفعله. وبدون جلبة يدرك 
ال�سينيون اأي�ًسا اأن نق�ض الكفاءة الأمريكية يف املجال اجليو�سيا�سي قد �ساعدهم كثرًيا، ولكنهم 
يتحلون بحكمة كافية جتعلهم ل يعلنون ذلك على املالأ. لقد اتبعت ال�سني ا�سرتاتيجية حري�سة 
طويلة الأمد تهدف اإىل النهو�ض ب�سكل �سلمي بدون تعكري �سفو الآخرين، وبا�ستثناء بع�ض 

الأخطاء القليلة التي �سوف توثق يف هذا الكتاب نفذت هذه ال�سرتاتيجية بنجاح.
اأن ال�سني  كان موقف وا�سنطن النقي�ض الكامل تقريًبا. قليلون من الأمريكيني يعتقدون 
ا ب�سبب ذكاء ال�سني اجليو�سيا�سي اأو اأخطاء اأمريكا اجليو�سيا�سية. وبدًل  ا�ستطاعت النهو�ض �سلميًّ
من ذلك، كان الراأي ال�سائد يف وا�سنطن اأن اأمريكا ت�سرفت بكرم �سديد نحو ال�سني و�سمحت 
اأمريكا  اأن  ينكر  اأن  لأحد  ميكن  ول  جوهرها.  يف  كرمية  دولة  اأمريكا  لأن  ا  �سلميًّ بالنهو�ض  لها 
ت�سرفت بكرم نحو ال�سني يف كثري من النواحي احلقيقية: ال�سماح لل�سني بالن�سمام اإىل منظمة 
التجارة العاملية )ب�سروط قا�سية كما ينبغي اأن نو�سح، ولكن من �سخرية الأمور اأن تلك ال�سروط 
اإىل  وبالن�سمام  هائلة،  بفوائ�ض جتارية  بال�ستمتاع  لها  وال�سماح  ال�سني كثرًيا(،  اأفادت  القا�سية 
اأهم من كل ذلك ال�سماح ملئات  منتدى التعاون القت�سادي لدول اآ�سيا واملحيط الهادي، ورمبا 

الآلف من الطالب ال�سينيني بالدرا�سة يف اجلامعات الأمريكية. تلك اأفعال �سديدة الكرم.
اأن اأمريكا �سمحت لل�سني بالنهو�ض لأنها كانت واثقة بنف�سها  اأي�ًسا  ولكن من احلقائق 
باأنها �ستظل دائًما رقم واحد، ولهذا فاإن نهو�ض ال�سني ال�سهل جنم  ثقة مفرطة جعلتها تعتقد 
منطلق  من  ال�سني  ت�سرفت  لقد  الأمد.  بعيدة  ا�سرتاتيجة  اأية  عن  ولي�ض  اأمريكا  اإهمال  عن 
ا�سرتاتيجي بينما مل تفعل اأمريكا ذلك. واأ�ستطيع اأن اأ�سرت�سل يف هذا ال�ساأن حيث كانت يل 
جتربة �سخ�سية متعلقة به. يف فرباير 2009، زارت هيالري كلينتون ال�سني يف اأول زيارة خارجية 

لها بو�سفها وزيرة خارجية الوليات املتحدة. كتبُت حينها اأقول:
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ال�سرتاتيجي  التفكري  طوياًل يف  ا�ستغرقت  قد  كلينتون  اأن  على  وا�سح  دليل  يوجد  ل 
اجلاد حول العالقات الأمريكية ال�سينية، ولو فعلت ذلك لطرحت عدة ت�ساوؤلت كربى. 
العالقات التقليدية بني القوى املهيمنة والقوى النا�سئة كانت دائًما تت�سم بالتوتر، وكان من 
املتوقع اأن يكون ذلك هو �سمة العالقات بني ال�سني والوليات املتحدة. ومع ذلك فلقد 
نه�ست ال�سني بدون اإثارة ذعر الأمريكيني، ويعترب هذا اأقرب اإىل املعجزة اجليو�سيا�سية. 
ملن يعود الف�سل اإذن يف حدوث هذه املعجزة؟ بكني اأم وا�سنطن؟ يبدو اأن ال�سني لديها 

ا�سرتاتيجية وا�سحة و�ساملة بينما تفتقر الوليات املتحدة اإىل اأية ا�سرتاتيجية.8
املقال غا�سًبا، وقام م�سئول كبري يف  العا�سمة لهذا  امل�سئولني يف وا�سنطن  جاء رد فعل 
جمل�ض الأمن القومي وا�سمه جيف بادر بالت�سال بال�سفارة ال�سنغافورية يف وا�سنطن لل�سكوى. 
اأ�سدقائي  بادر من  اأوًل، كان جيف  ال�سكوى لأ�سباب ثالثة.  اإزاء تلك  ولقد �سعرُت باحلرية 
الذين عملت معهم يف الأمم املتحدة، فلماذا مل يت�سل بي مبا�سرة؟ ثانًيا، اأمريكا توؤمن بحرية 
التعبري وال�سوق احلرة لالأفكار، فلماذا اإذن حتاول حظر اأفكار �سخ�ض اأكادميي مثلي؟ ثالًثا، كنت 
نهو�ض  مع  للتعامل  املدى  طويلة  ا�سرتاتيجية  وجود  �سرورة  باقرتاح  اأمريكا  اأ�ساعد  اأن  اأحاول 
ا وقيًما من احتجاج  ال�سني. فكيف ي�سبب ذلك ال�سرر لأمريكا؟ ولكنني تعلمت در�ًسا مهمًّ
جيف بادر: عندما يتعلق الأمر بالق�سايا اجليو�سيا�سية فاإن م�سالح القوى الكربى تتغلب على 

قيم القوى العظمى وي�سمل ذلك قيمة حرية التعبري.
قدر  اأو�سح  لكي  واحد  مقال  من  القومي  الأمن  جمل�ض  �سكوى  واقعة  اأحكي  اإنني 
احل�سا�سية الذي تتعامل به الإدارة الأمريكية يف وا�سنطن مع اأي مناق�سة حول طبيعة العالقات 
على  البادي  ال�سديد  الهدوء  من  الرغم  على  اأنه  العالقة  هذه  وحقيقة  الأمريكية.  ال�سينية 
ال�سطح فاإن توتًرا كبرًيا يختفي حتته، واأنا مقتنع اأن هناك غ�سًبا �سديًدا ومتزايًدا داخل ال�سني 
من ال�ستهانة التي تتعامل بها وا�سنطن مع ال�سني. وعلى نف�ض املنوال، فاإن وا�سنطن ل تتعامل 
بقدر كبري من الت�سامح مع اأي انتقاد للعالقات الأمريكية ال�سينية. ورمبا اأ�سدى مفكران من 
عندما  ليربتال  وكني  جي�سي  واجن  وهما  لدولتيهما  عظيمة  خدمة  املتحدة  والوليات  ال�سني 

اأو�سحا مقدار ه�سا�سة تلك العالقة. يف تقرير ن�سر يف مار�ض 2012 قال:
ت�سعى كل من بكني ووا�سنطن لإقامة �سراكة بناءة على املدى البعيد، واإ�سافة اإىل ذلك 
فاإن عالقات الوليات املتحدة وال�سني تت�سم بالن�سج، فكال الطرفني يدركان جيًدا موقع 
الطرف الآخر من الق�سايا الهامة ويتعامالن مع بع�سهما ب�سكل مو�سع . . . ولكن هذا 
التاريخ وهذه الأن�سطة الوا�سعة مل تنتج ثقة حول النوايا طويلة املدى على كل جانب، 
اأكرث خطورة، فقلة الثقة يف حد  اأن م�سكلة غياب الثقة تتحول اإىل ق�سية  وميكن القول 
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الت�سكك  زيادة  يف  ت�سهم  التي  والأفعال  املواقف  بع�ض  تخلق  اأنها  مدمرة حيث  ذاتها 
والريبة. غياب الثقة اأي�ًسا يجعل زعماء كل جانب ل يثقون ب�سهولة يف فهمهم للزعماء 

على اجلانب الآخر فيما يخ�ض العالقات امل�ستقبلية بني الوليات املتحدة وال�سني.9

ونظًرا لهذا لتوتر املتزايد فلن يكون من احلكمة افرتا�ض اأن الأمور �ست�سري ب�سهولة وي�سر يف 
امل�ستقبل بالن�سبة لأمريكا وال�سني يف عالقتهما اجليو�سيا�سية. ولهذا فهناك �سرورة ملحة تزداد 
كل يوم لكي تتعاون الوليات املتحدة وال�سني، ومع ذلك فاإن احتمال تطور �سوء تفاهم كبري 
اأعلنت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون بو�سوح  اأي�ًسا. يف نوفمرب 2011  بني الدولتني يرتفع 
الأمريكية حيث  اخلارجية  ال�سيا�سة  نقطة حتول يف  ويعني ذلك  اآ�سيا،  نحو  »نقطة حتول«  وقوة 
اأوباما  اإدارة  اآ�سيا. 10 مل تعلن  اإىل  بال�سرق الأو�سط وحتول ذلك الهتمام  اهتمامها  تقلل من 
اأن ذلك ميثل ا�ستجابة اأمريكا لنهو�ض ال�سني، ولكن بقية العامل ومن �سمنها ال�سني اعتربته 
بني  اجليو�سيا�سية  املناف�سة  اأن  وا�سحة  اإ�سارة  يعطي  ذلك  اأن  الأخرى  الدول  وراأت  كذلك. 
ال�سني والوليات املتحدة قد ا�ستعر لهيبها. ولن يكون من ال�سعوبة اأن نتوقع النتائج املنطقية 
الأمريكية  العالقات  �سارت  اإذا  عاملي  ل�سطراب  م�ستعدين  نكون  اأن  وعلينا  املناف�سة،  لهذه 

ال�سينية يف الطريق القدمي املر�سوم منذ اآلف ال�سنني ومل ت�ستمر يف م�سارها املتوازن.

التناق�ض رقم 4:
 ال�سني تتو�سع مقابل عامل يتقل�ض

التناق�ض العاملي الرابع هو التناق�ض بني ال�سني التي تتمدد والعامل الذي ينكم�ض. يف 
ال�سئون  يناير 2010، �سعدُت بح�سور ع�ساء �سغري خا�ض مع م�سئول �سيني كبري يف جمال 
يتعني  اأنه  وهو  علًنا  ن�سرته  قد  كنُت  ما  فحوى  �سخ�سي  حديث  يف  اأخربته  عندما  اخلارجية. 
على ال�سني ال�ستعداد مل�ساعب اأكرب يف عالقاتها مع بقية العامل، ف�ساألني عن ال�سبب. عندها 
العاملية  القرية  مهمني:  تغيريين  له  اأبرز  لكي  العاملية  القرية  عن  عنان  كويف  ت�سبيه  ا�ستعرت 
هذا  با�ستمرار.  �سخامة  يزداد  واحد  بيت  يوجد  قلبها  ففي  ذلك  ومع  كبرية  ب�سرعة  تت�ساءل 
البيت هو ال�سني. ولهذا فهو اأمر حتمي اأن 5.7 مليارات من الب�سر خارج ال�سني يف هذه القرية 
العاملية �سي�سعرون اأنهم من�سغطون بني ال�سني وهي تت�سخم ب�سرعة والقرية العاملية التي تتقل�ض 

ب�سرعة اأي�ًسا.
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ولكي اأو�سح هذه النقطة �سقُت له عدة اأمثلة من اأجزاء خمتلفة من العامل، وذكرُت له 
اأنني قمُت منذ عدة �سهور بزيارة �سورينام وهي دولة �سئيلة يف اأمريكا الالتينية. طوال تاريخ 
�سورينام مل يكن يعي�ض فيها �سوى عدد �سئيل من ال�سينيني. ولكن خالل ال�سنوات ال�سابقة 
الأعداد  ال�سينية  ال�سفارة  وقدرت  �سورينام،  ال�سينيني يف  املهاجرين  اأعداد  انفجار يف  حدث 
العدد  باملائة من كل �سكان �سورينام وي�سمل  اأي ما ميثل ما يقرب من 10  بحوايل 40.000 
املهاجرين ال�سرعيني وغري ال�سرعيني.11 هذا الرتفاع املفاجئ للمهاجرين ال�سينيني الذي جنم 
اأي�ًسا عن ارتفاع التعامالت ال�سينية مع اأمريكا الالتينية اأدى بطبيعة احلال اإىل مقاومة �سيا�سية 
ال�سكل،  بهذا  تاأثرت  التي  الوحيدة  الدولة  �سورينام  تكن  �سورينام. مل  ال�سيني يف  للتواجد 

فالعديد من دول اأمريكا الالتينية �سهدت زيادة مماثلة يف الوجود ال�سيني.

ال�سينية  ال�سركات  بني  م�ساكل  وجود  حول  تقارير  عدة  تداول  مت  الفرتة  هذه  خالل 
و�سكان ال�سعوب امل�سيفة لها يف اأجزاء اأخرى من العامل، وكانت اأكرث احلالت حدة مو�سوع 
عمال املناجم الزامبيني الذين اأ�سربوا عن العمل ب�سبب الرواتب وظروف املعي�سة يف مناجم 
�سيا�سية  فر�سة  اأنها  الق�سية  اأثبتت هذه  ولقد  ل�سينيني يف 2006 و2008.  اململوكة  النحا�ض 
اأثناء النتخابات العامة يف زامبيا يف 2006، فلقد ا�ستغل زعيم املعار�سه مايكل �ساتا غ�سب 
تعتربها  التي  بتايوان  بالعرتاف  علًنا  ونادى  اأ�سواتهم،  ال�سيني لك�سب  التواجد  العمال من 
فاإنه حقق جناًحا يف  العامة  النتخابات  �ساتا يف  ف�سل  الرغم من  وعلى  مارقة.  مقاطعة  ال�سني 
لو�ساكا وكوبربلت، وهما مقاطعتان ثريتان يتواجد بهما اأعداد كبرية من ال�سينيني. ولقد �سرح 
بقوله: »اإن ال�سينيني ل يجلبون معهم اأي معدات ول يخلقون اأي وظائف معقولة. ويف واقع 
ا. لقد قمت  الأمر، فمقابل كل مواطن من زامبيا يعمل ب�سركة �سينية يوجد حوايل 15 �سينيًّ
تدفع 50 دولًرا  ال�سينية  ال�سركات  اأن جميع  اأ�سى  بكل  واكت�سفت  املعلومات  بالبحث عن 
اأي�ًسا  الأفريقيني  الزعماء  العديد من  الزامبيني.«12  العاملني  املتو�سط لكل  كراتب �سهري يف 
عربوا عن قلقهم حول طبيعة التواجد ال�سيني املتزايد يف اأفريقيا. باجودو هري�ض، وزير الدولة 
لل�سئون اخلارجية يف نيجرييا، التي تعترب اأكرب دولة يف اأفريقيا، قال ما يلي: »نحن نقبل ماتفعله 
ال�سني ونرحب با�ستثماراتها، ولكن يجب على ال�سينيني اأن يدركوا اأن لدينا ح�سا�سية �سديدة 
فيما يخ�ض احلوكمة اجليدة والدميقراطية. ول ن�ستطيع اأن نبداأ يف التفكري يف فر�ض عقوبات على 
غينيا اأو النيجر ب�سبب احلوكمة ال�سيئة. وبعدها تذهب ال�سني يف اخلفاء لتعقد ال�سفقات. نحن 
نعتقد اأنهم يفعلون ذلك يف اأي الأحوال. ال�سني لن توؤكد ذلك اأبًدا ولكننا نقراأ عنه يف اجلرائد 

ونعرف حقيقة ما يحدث.«13
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ا الدولة الأهم يف العامل العربي. م�سطفى اجلندي وهو  نقد اآخر جاء من م�سر وهي تاريخيًّ
ع�سو م�ستقل يف الربملان علق بقوله: »بغ�ض النظر عما يقال فاحلقيقة هي اأن ال�سينيني ياأتون 
اإىل اأفريقيا لي�ض فقط باملهند�سني والعلماء ولكن باملزارعني اأي�ًسا، هذا هو ال�ستعمار اجلديد. 
ل يحمل ال�سينيون معهم اأية اأخالقيات اأو قيم.«14 عرب وزير اخلارجية الليبي مو�سى كو�سا عن 
نف�ض النقد عندما قال: »عندما ننظر اإىل الواقع على الأر�ض جند اأن هناك ما ي�سبه الغزو ال�سيني 
للقارة الأفريقية، وهو اأمر ي�ستدعي اإىل الذهن اآثار ال�ستعمار على القارة الأفريقية، ولهذا فنحن 
اإىل  ال�سينيني  العمال  اآلف  باإح�سار  الجتاه  نف�ض  يف  ي�سريوا  األ  ال�سينيني  اأ�سدقاءنا  نن�سح 

اأفريقيا حتت ادعاء التوظيف، حيث اإن اأفريقيا تعاين يف الوقت ذاته من البطالة.«15

كان من املمكن التنبوؤ بامل�ساكل املتوقع حدوثها بني ال�سني والغرب، فلقد كان هناك تاريخ 
طويل وم�سطرب بني ال�سني والغرب منذ القرن التا�سع ع�سر. وعلى النقي�ض من ذلك، متتعت 
ا بعالقات طيبة مع اأفريقيا واأمريكا الالتينية. ويف قمة قوتها مل ت�ستعمر ال�سني  ال�سني تاريخيًّ
و�سار  الأفريقي  القرن  حول  بالإبحار  هي  زجن  الأمريال  قام  ع�سر،  اخلام�ض  القرن  يف  اأفريقيا. 
بحذاء ال�ساحل حتى و�سل اإىل قناة موزمبيق بهدف اإظهار القوة ال�سينية، وجلب الهدايا ومنح 
الألقاب من اإمرباطور املنج اإىل احلكام املحليني بغر�ض تاأ�سي�ض عدد كبري من الدول التابعة. 
زارت  و1433،  بني 1405  الفرتة  بحرية خالل  ب�سبع حمالت  زجن  الأمريال  اأ�ساطيل  قامت 
خاللها اجلزيرة العربية وبروناي و�سرق اأفريقيا والهند وجنوب �سرق اآ�سيا البحرية وتايلندا، وكان 
يبيع وي�سرتي الب�سائع يف الطريق. وزع زجن هي الذهب والف�سة واخلزف واحلرير، ويف املقابل 
اأخذ ال�سينيون ب�سائع جديدة مثل النعام واحلمار الوح�سي واجلمال والعاج والزرافة. وف�ساًل 
والعامل  الرحالة  اأ�سهرهم  ومن  ال�سني،  اإىل  الأفريقيون  �سافر  باأكمله،  التاريخ  وعرب  ذلك،  عن 
املغربي ابن بطوطة الذي و�سل ال�سني يف اأبريل 1345 .16 كتب ابن بطوطة عن هذه البالد 
يقول: »ال�سني هي اأكرث الدول اأمانًا واأف�سلها تنظيًما بالن�سبة للم�سافر، فال�سخ�ض ي�ستطيع اأن 
يذهب بنف�سه يف رحلة تدوم ت�سعة اأ�سهر حاماًل معه مبلًغا كبرًيا من املال بدون خوف، اجلميع 
يلب�سون احلرير حتى الرهبان الفقراء وال�سحاذين. اخلزف هناك هو اأف�سل نوع من اأنواع الفخار، 

كما اأن الدجاج اأكرب من الأوز يف بالدنا.«17

وخالًفا لتاريخ طويل من ال�سراع املرير بني الغرب وبقية العامل فلم يكن هناك تاريخ مماثل 
تتاأمل بعمق يف مغزى  اأن  من العداوة بني ال�سني وبقية العامل. ولهذا ال�سبب حتتاج ال�سني 
ورجال  امل�سئولني  جميع  �سلوك  كان  لو  وحتى  العامل،  حول  ال�سيني  التواجد  من  ال�ستياء 
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الأعمال ال�سينيني نزيًها وبال �سائبة ت�سوبه فاإن هذه الطفرة املفاجئة يف التواجد ال�سيني �سوف 
يولد حتًما م�ساعر ا�ستياء و�سغينة.

ا اأن يكون �سلوك  ولكن، نظًرا حلجم التواجد ال�سيني يف اخلارج فاإنه من امل�ستحيل عمليًّ
ومع  حتدث،  �سوف  فالأخطاء  ت�سوبه،  �سائبة  بال  ال�سينيني  الأعمال  ورجال  امل�سئولني  جميع 
الأمر  اخلارج  ال�سيني يف  املادي  التواجد  يكون  فلن  وتاأثريه  ال�سيني  القت�ساد  اأهمية  ازدياد 
الوحيد الذي �سيوؤدي اإىل ظهور م�ساعر ال�ستياء، فقد يكون لالقت�ساد ال�سيني يف حد ذاته 
تاأثري هائل. ومن الأمور املده�سة اأنه على الرغم من تعاون ال�سني ب�سكل فعال مع الربازيل يف 
منظمة بريك�ض اجلديدة فاإن امل�سئولني الربازيليني اأ�سدروا العديد من الت�سريحات النتقادية 

حول الأداء القت�سادي ال�سيني وخا�سة فيما يخ�ض تقييم عملتها.

يف مار�ض 2012، حذر وزير املالية الربازيلي جيدو مانتيجا اأن الربازيل لن »تظل �ساكنة 
اأمام حرب العمالت . . . لدينا تر�سانة كاملة ملنع اأو حتييد ال�سعود املفرط لعملتنا ونحن على 
ا�ستعداد ل�ستخدامها« يف اإ�سارة اإىل ازدياد القيود على روؤو�ض الأموال التي فر�ست هذا العام 
م�سئول  عنها  عرب  التي  الأفكار  نف�ض  لتعك�ض  تعليقاته  وجاءت  الأجنبي.  املال  راأ�ض  ل�سد 
كبري يف �سندوق النقد الدويل الذي اعترب اأن ال�سني وحدها هي املتهمة الرئي�سية يف اإحداث 
ا�سطراب وبلبلة يف تدفق روؤو�ض املال. نيكول�ض ايزاجوير وهو مدير الن�سف الغربي من العامل 
ب�سندوق النقد الدويل قال اأن راأ�ض املال ال�سيني املغلق وعملتها املتحكم فيها كانت م�سئولة 
اإيزاجوير: »هناك  العاملية. وقال  اأ�سعار العمالت املدمر للت�سدير وعن النحرافات  ارتفاع  عن 
عالقة ]بني[ تثبيت ال�سني ل�سعر عملتها وال�سغوط الواقعة على �سعر حتويل عمالت الربازيل 

وبريو.«18

كما حذر اأي�ًسا اآرفند �سوبرامانيام وهو باحث كبري يف معهد بيرت�سون لالقت�ساد العاملي يف 
مقال من�سور يف الفاينان�سال تاميز يف اأبريل 2012 من اأن »ال�سني تخلق م�ساكل تناف�سية للدول 
النامية الأخرى، لأن تلك الدول تعترب املناف�ض الرئي�سي لل�سني. يف بحث اأجريته بالتعاون مع 
اآديتيا ماتو من البنك الدويل وبرات�سي مي�سرا من �سندوق النقد الدويل نحن نو�سح اأن �سعر 
تتناف�ض  التي  الأخرى  النامية  الدول  �سادرات  على  هائاًل  ا  تاثرًيً يوؤثر  ال�سينية  العملة  حتويل 
بن�سبة 10  الرمنينبي  �سعر حتويل  ارتفاع  املثال،  �سبيل  على  ثالثة.  دول  اأ�سواق  ال�سني يف  مع 
باملائة قد يرفع �سعر �سادرات املناف�سني مبقدار 2 اإىل 6 باملائة.« وحيث اإنه يدعو اإىل الإ�سالح 
فلقد قال: »منذ حوايل عقد م�سى ا�ستخدم ال�سيد زو بكل ذكاء ان�سمام ال�سني اإىل منظمة 
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التجارة العاملية كو�سيلة لتعزيز التحرر الداخلي واخلارجي، وكان ذلك يتم غالًبا �سد الإرادة 
تقييد  طريق  عن  باملثل  القيام  احلايل  الوقت  يف  الإ�سالحيون  ي�ستطيع  وال�سيا�سية.  ال�سعبية 

�سروط التعاون الدويل مل�ساعدة حترير �سعر التحويل و�سيا�سات القطاع املايل يف ال�سني.«19
وبوجه عام اأظهرت ال�سني كفاءة �سديدة يف تعاملها اجليو�سيا�سي، ولكنها لي�ست حم�سنة 
�سد الأخطاء كما تبني يف 2010 و2011، فلقد اأ�ساءت الت�سرف متاًما يف واقعة ارتطام قارب 
ال�سيد ال�سيني بدورية خفر ال�سواحل اليابانية على مقربة من جزر �سنكاكو املتنازع عليها يف 
7 �سبتمرب 2010، وهو خطاأ كان من املمكن اأن يهدد العالقات ال�سينية اليابانية ويعيدها عدة 
اأهانت  اأن  اأن تطالب ال�سني باعتذار من اليابان بعد  عقود اإىل الوراء.20 مل يكن من احلكمة 

اليابان علًنا واأجربتها على اإطالق �سراح قارب ال�سيد، مما اأ�سعل غ�سب اليابان اأكرث. 
كما قامت ال�سني بعمل مماثل عندما اأ�ساءت الت�سرف اإزاء الأزمة الكورية يف عام 2010. 
فقتلت  اجلنوبية  كوريا  يف  يونبيوجن  جزيرة  ال�سمالية  كوريا  مدفعية  ق�سفت   ،2010 نوفمرب  يف 
مواطنني مدنيني اإىل جانب اثنني من جنود البحرية من كوريا اجلنوبية. كان لكوريا ال�سمالية 
لكوريا  الأ�سا�سية  الردع  قوة  وكانت  رعناء،  هجومية  باأعمال  القيام  من  طويل  تاريخي  �سجل 
ال�سمالية هي ال�سني، ولكي نكون من�سفني مل يكن �سجل ال�سني يف جممله �سيًئا، ولكن عقب 
الق�سف املدفعي مل تندد ال�سني باأفعال كوريا ال�سمالية، لقد كانت اأهم الإجنازات الدبلوما�سية 
اإقامة عالقات دبلوما�سية مع كوريا اجلنوبية يف 1992  املا�سية قدرتها على  العقود  لل�سني يف 
ال�سني وكوريا  العالقات بني  فاإن  الأمر  واقع  املتحدة. ويف  للوليات  ا  دفاعيًّ تعترب حليًفا  التي 
اجلنوبية ازدهرت حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 5 مليارات دولر يف 1992 اإىل 186 
مليار دولر يف 2008 .21 ونظًرا لهذه اخللفية فلقد �سعر الكوريون اجلنوبيون بخيبة اأمل وا�سحة 
جتاه ال�سني، ولكي تعرب حكومة كوريا اجلنوبية عن ا�ستيائها قررت اإر�سال �سفريها لدى اأو�سلو 
حل�سور احتفال جوائز نوبل لل�سالم بفوز املن�سق ال�سيني ليو زياوبو يف دي�سمرب 2010، رغم اأن 

احلكومة ال�سينية قامت مبحاولت م�ستميتة لإثناء احلكومة الكورية عن عمل ذلك.
ومما زاد الطني بلة اأن ال�سني بداأت يف اإ�سدار ت�سريحات اأكرث �سرا�سة واتخاذ مواقف اأكرث 
عدوانية حول بحر ال�سني اجلنوبي يف 2010 و2011، حيث ن�سرت ال�سني خريطة لبحر ال�سني 
اجلنوبي حتمل خطوًطا منقوطة ت�سري اإىل اأن ال�سني تريد فر�ض �سيادتها على اأكرث من 80 باملائة 
اإىل مفو�سية الأمم  ال�سني يف 7 مايو 2009  اأر�سلت  ال�سكل 4-1(. وعندما  )انظر  البحر  من 
املتحدة خريطة تو�سح حدود املياه ال�سحلة  املحيطة بها وتبني ت�سعة خطوط منقوطة تدعي فيها 
ال�سني حقها يف تلك املناطق من بحر ال�سني اجلنوبي، تقدمت الفليبني باحتجاج دبلوما�سي 
اأنها لي�ست لها  �سد ال�سني، وتبعتها فيتنام وماليزيا، كما �سجلت اإندوني�سيا اعرتا�سها بالرغم 
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ال�سينيون  امل�سئولون  رف�ض  العرتا�سات  هذه  مواجهة  يف  اجلنوبي.  ال�سني  بحر  يف  مطالب 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  يعتربون  اأنهم  الأمريكيني  امل�سئولني  اأبلغوا   2010 مار�ض  ويف  الرتاجع، 
ن�سرت  يوليو 2010  والتبت وزينجياجن.22 يف  تايوان  امل�ساواة مع  »م�سلحة جوهرية« على قدم 
تاميز تقول: »لن تتخلى ال�سني مطلًقا عن حقها يف حماية م�ساحلها  مقالة حتريرية يف جلوبال 
اجلوهرية با�ستخدام الو�سائل الع�سكرية.«23 يف نف�ض ال�سهر، قال متحدث با�سم وزارة الدفاع 
اأن »ال�سني لها �سيادة ل تنازع يف البحر اجلنوبي ولديها الوثائق التاريخية والقانونية  ال�سينية 

الكافية التي تدعمها« يف اإثبات حقها.24
فر�سة  لأمريكا  وفرت  اجلنوبي  ال�سني  بحر  حول  العدوانية  ال�سينية  املواقف  هذه  كل 
الغا�سبة  الفورية  ال�ستجابات  ولكن  مفهوًما،  ذلك  وكان  ال�سني.  اأثارت غ�سب  جيو�سيا�سية 

كان يتحتم اأن يعقبها تفكري متاأنٍّ من جانب ال�سني حول ما اقرتفته من اأخطاء.

قانون  باتفاقية  واملنطقة القت�سادية احل�سرية  ال�سني  الإقليمية طبًقا لدعاءات  املياه  ال�سكل 1-4   
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45552000/ امل�سدر:  املتحدة.  لالأمم  البحار 
املتحدة  لالأمم  البحار  قانون  اتفاقية  من  وبيانات   gif/_45552694_south_china-sea_466.gif

ووكالة ال�ستخبارات الأمريكية.
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ينبغي على ال�سني اأن تعمل جاهدة للحفاظ على عالقات متوازنة مع بقية العامل. واإذا 
مل تفعل ذلك فال ينبغي اأن تده�ض عندما ينتهز خ�سومها ومناف�سوها الفر�ض ال�سانحة ب�سبب 

اأخطائها يف التعامل مع اآثار نهو�ض ال�سني على بقية دول العامل.

التناق�ض رقم 5: الإ�سالم مقابل الغرب
التناق�ض اخلام�ض الكبري هو التناق�ض بني الإ�سالم والغرب، وقد يكون ذلك هو ال�سراع 
اإدارته  فبالإمكان  جيو�سيا�سي  توتر  هو  وال�سني  اأمريكا  بني  التوتر  اأن  فحيث  خطورة.  الأكرث 
الختالفات  اأن  من  وبالرغم  العقالنية.  الت�سرفات  اأو  العقالين  احلوار  خالل  من  وت�سويته 
اأحد  القيمية.  اأو  الدينية  الآراء  بني  �سراع  يوجد  ل  فاإنه  التفاهم  �سوء  اإىل  توؤدي  قد  الثقافية 
اأكرث التطورات املثرية للده�سة يف ال�سنوات الأخرية هو مقدار الإعجاب والحرتام ال�سيني 
للح�سارة الغربية. واملده�ض اأكرث اأن ال�سينيني قد وقعوا يف غرام املو�سيقى الغربية الكال�سيكية 
الكال�سيكية(.  الغربية  املو�سيقى  عن  الختالف  اأ�سد  مو�سيقاهم  اختالف  من  الرغم  )على 
اآلف من ال�سباب ال�سينيني يدر�سون اآلة الكمان والبيانو والهارب والت�سيلو، وينت�سرون بغزارة 
يف الأورك�سرتات الغربية ويزودونها مبواهب جديدة. باخت�سار، فال توجد حتى نفحة عابرة من 

�سراع احل�سارات بني ال�سني والغرب. لقد اأخطاأ �سمويل هانتجتون يف حتليله هنا.
وعلى النقي�ض من ذلك، توجد اأكرث من ملحة، بل توجد ملحة قوية فعاًل، لوجود �سراع 
و�سمال  اأوروبا  يف  وخا�سة  والإ�سالم،  الغرب  اأن  وبالرغم  والغرب.  الإ�سالم  بني  احل�سارات 
اأفريقيا، يعي�سون على مقربة �سديدة من بع�سهم البع�ض، فاإن فجوة التفاهم بني هاتني احل�سارتني 
تت�سع با�ستمرار. ويبدو كما لو كان هذان املجتمعان يبحران عرب كل منهما يف الجتاه املعاك�ض 

ويحدقان يف بع�سهما بعدم فهم متبادل. وتتعدد م�سادر �سوء الفهم.
اأول م�سدر من تلك امل�سادر تاريخي، فكال اجلانبني لهما ذكريات ثقافية حول احلروب 
ففي  الأحداث.  نف�ض  حتكي  متاًما  خمتلفة  رواية  جانب  لكل  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  ال�سليبية. 
الأ�ساطري الغربية، �سافر الفر�سان امل�سيحيون ال�سجعان مل�سافات بعيدة لإنقاذ الأرا�سي املقد�سة 
من الكفار، وحاربوا بنبل وب�سالة. الرواية امل�سلمة تركز على الدفاع عن اأرا�ض اإ�سالمية مقد�سة 
اغت�سبوا و�سلبوا يف كل  الذين  املتح�سرين  الغربيني غري  الهمجيني  �سد ع�سابات مغرية من 
مكان حطوا فيه. مل تعد احلقائق تهم الآن، فعندما تكون الأ�ساطري متجذرة يف احل�سارتني فلن 
يجدي ظهور احلقائق املجردة حتى عندما ميكن التحقق منها ب�سكل نهائي ل �سك فيه. على 
�سبيل املثال، ل يتذكر الكثريون يف الغرب كيف اأمكن ا�ستعادة قرطبة من امل�سلمني. وعلى 
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امل�ساعر  لهيب  اإ�سعال  اأجل  با�ستمرار من  اإليها  ي�سري  بن لدن  اأ�سامة  النقي�ض من ذلك جند 
الإ�سالمية. لو مل يكن لهذه الأ�سطورة رنني يف العامل الإ�سالمي ملا ا�ستخدمها اأ�سامة بن لدن.
ديانتان  والإ�سالم  امل�سيحية  اأن  الوا�سح  من  الدين.  هو  التفاهم  ل�سوء  الثاين  امل�سدر 
خمتلفتان، ولكن الأقل و�سوًحا هو اأن معظم املجتمعات امل�سيحية، رمبا با�ستثناء اأمريكا، تتجه 
نحو العلمانية، بينما ت�سبح املجتمعات الإ�سالمية اأكرث تديًنا. ولقد �ساهدُت ذلك بنف�سي يف 
اآ�سيا. حتى عدة عقود م�ست مل تكن ترتدي احلجاب  امل�سلمة يف جنوب �سرق  املجتمعات 
يف ماليزيا اأو اإندوني�سيا �سوى عدد قليل من الن�ساء امل�سلمات، ولكن العدد ارتفع كثرًيا الآن. 
وميكن م�ساهدة نف�ض التوجه يف م�سر اأو تركيا. انخفا�ض درجة التدين يف الغرب وارتفاعه يف 
على  بالدمنارك،  العلماين  املجتمع  يف  الفهم.  ل�سوء  حمتماًل  م�سدًرا  يعترب  الإ�سالمي  العامل 
ا ر�سم �سورة  ا وح�ساريًّ �سبيل املثال، حيث ميكن ال�سخرية من اأي �سخ�سية دينية، بدا اأمًرا طبيعيًّ
كاريكاتريية للر�سول حممد. اعترب العامل الإ�سالمي اأن الدمنارك ت�سجع اإزدراء الدين ومن هنا 

انفجر الغ�سب �سدها. تلك كانت حالة كال�سيكية ل�سوء فهم متبادل.
عندما انفجرت احتجاجات الربيع العربي يف يناير 2011 احتفل الغرب ببزوغ احلرية يف 
م�سر وتون�ض، متوقعني بطبيعة احلال اأن امل�سريني والتون�سيني مع ح�سولهم على احلرية �سوف 
الإ�سالم  ظهر  العك�ض،  على  ولكن  الغربية.  الأحزاب  مثل  حديثة  علمانية  اأحزابًا  ينتخبون 
طموحات  عن  التعبري  يف  الأف�سل  كانت  الأحزاب  تلك  لأن  ملاذا؟  �سديدة.  بقوة  ال�سيا�سي 
رجعي،  ب�سلوك  الأحزاب  تلك  تنذر  اأن  ال�سروري  من  ولي�ض  والتون�سي،  امل�سري  ال�سعبني 
جمتمعاتها  حتديث  على  قادرة  ال�سيا�سي  الإ�سالم  فكرة  على  القائمة  ال�سيا�سية  فالأحزاب 
كما اأو�سح حزب العدالة والتنمية يف تركيا. وطاملا اأن احلداثة بالن�سبة لهم لن تعني احت�سان 
القيم الغربية ف�سي�سعى الإ�سالم ال�سيا�سي اإىل حتديث جمتمعه. ولكن قبول العامل الإ�سالمي 

للحداثة ورف�ض منط الفكر الغربي يف الوقت ذاته اأمر يحري الكثريين يف الغرب.
بالظلم،  باإح�سا�ض عميق  نف�سي. فكال اجلانبني ي�سعران  الفهم هو  الثالث ل�سوء  امل�سدر 
بالظلم لأنهم طوال قرنني من  امل�سلمون  ي�سعر  يقدر عمق م�ساعر اجلانب الآخر.  وكالهما ل 
الزمان واأكرث حتى اأواخر الأربعينيات كانت جميع املجتمعات الإ�سالمية التي متتد من املغرب 
الغربية  القوة  قامت  الحتالل  زوال  بعد  وحتى  ال�سرق حمتلة.  يف  اإندوني�سيا  اإىل  الغرب  يف 
ب�سحق جميع م�ساحلها. العجز احلايل لعدد 1.3 مليار م�سلم عن حترير ال�سفة الغربية وغزة من 
اإ�سرائيل يقف ك�سوكة موؤملة يف حلوقهم. ويزيد الإح�سا�ض بالظلم والإدراك باأن خالل العقد 

املا�سي مل ت�سقط القنابل الغربية �سوى على ال�سعوب امل�سلمة.
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القوية عن  روايته  بتطوير  الغرب  قام  �سبتمرب  العك�ض من ذلك وخا�سة منذ 11  وعلى 
الظلم الواقع عليه. كثريون من الأمريكيني مقتنعون باأن 11 �سبتمرب كان هجوًما غري عقالين 
على مدنيني اأبرياء قام به اإرهابيون م�سلمون خطرون. الهجمات التالية يف مدريد يف 11 مار�ض 
يودون  املتع�سبني  امل�سلمني  باأن  الغربي  العتقاد  يوليو 2005 عززت   7 لندن يف  2004 ويف 
تدمري احل�سارة الغربية. اأ�سبح املواطن الأمريكي العادي واملواطن الأوروبي العادي مقتنًعا باأنه 
طاملا »نحن ل نوؤذي امل�سلمني، فلماذا يقتلوننا وخا�سة الأبرياء؟« يعترب الغرب اأنه تعر�ض لظلم 

�سديد وبدون اأي جرم اقرتفه ب�سبب الهجمات الرهيبة التي �سنت �سده.
ا على الرغم من اأنني اأعرف الكثريين من اجلانبني.  ل�ست م�سلًما كما اأنني ل�ست غربيًّ
كادت والدتي اأن تقتل على يد ح�سد غوغائي من امل�سلمني عندما هربت اأثناء تق�سيم الهند 
الباك�ستانيني  من  اأكرث  ياأتي  له  تعر�ست  الذي  اخلطر  كان  هل  ولكن   ،1947 يف  وباك�ستان 
امل�سلمني اأم من اآثار ال�ستعمار الغربي؟ من الوا�سح اأن العن�سرين جتمعا مًعا لتهديد حياتها. 

ا بخطورة النق�سام احلا�سل بني الغرب والإ�سالم. ويذكرين هذا املثال �سخ�سيًّ
يف الف�سل التايل، �سوف اأناق�ض بع�ض احللول املمكنة للتناق�سات املو�سحة اأعاله مبا فيها 
لل�سيا�سيني  والأخالقية  ال�سيا�سية  ال�سجاعة  يتطلب  اأمر  وهو  والغرب،  الإ�سالم  بني  التناق�ض 
الغربيني، واأنا اأقول ال�سيا�سيني الغربيني لأنه يف هذه اللحظة يتمتع العامل الغربي بقوة اأكرب من 
العامل الإ�سالمي يف النواحي القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية والع�سكرية. ويتعني على الطرف 

الأقوى اأن يت�سرف بكرم اخللق وحكمة العقل جتاه الطرف الأ�سعف. 

التناق�ض رقم 6:
 البيئة العاملية مقابل امل�ستهلك العاملي

التناق�ض ال�ساد�ض هو التناق�ض بني البيئة العاملية وامل�ستهلك العاملي. يظهر يف العامل الآن 
اجتاهان متباينان متاًما، كما يوجد اتفاق عاملي متناٍم اأن الب�سرية متثل تهديًدا الآن للبيئة اله�سة 
لكوكبنا. الحتبا�ض احلراري هو اأكرث التهديدات و�سوًحا،  واإن كانت البيئة مهددة من جوانب 
عديدة اأخرى ت�سمل غابات الأمطار والأر�سدة ال�سمكية وموارد املياه على �سبيل املثال. يف 
كل مكان يف العامل يزيد وعي النا�ض ب�سرورة اأن نعمل مًعا لكي ننقذ كوكبنا. البيان الذي 
اأقوى ع�سرين دولة  اآراء  �سدر عن قمة الع�سرين يف �سول عام 2010، وهي القمة التي متثل 
يف العامل، يلخ�ض هذا املوقف جيًدا: »اإن التعامل مع خطر تغري املناخ العاملي يجب اأن ياأتي 
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على قمة اأولويات جميع الدول، ونحن نوؤكد مرة اأخرى التزامنا باتخاذ اإجراءات قوية ي�سهل 
تطبيقها، ون�ستمر يف مت�سكنا املخل�ض مبفاو�سات الأمم املتحدة حول تغري املناخ.«25

وباملثل، اأ�سدرت اجلمعية العامة قراًرا يلخ�ض هذا الراأي جيًدا يف ختام قمة الأمم املتحدة 
لعام 2005:

 نحن ندرك اأن تغري املناخ يعترب حتدًيا خطرًيا ي�ستمر على املدى الطويل وي�ستطيع 
اأن يوؤثر على كل جزء من اأجزاء العامل. نحن نوؤكد �سرورة الوفاء بجميع اللتزامات 
والتعهدات التي قطعناها على اأنف�سنا يف معاهدة الأمم املتحدة للتغري املناخي . . . اإننا 
ندرك اأن الطبيعة العاملية للتغري املناخي تتطلب منا اأو�سع تعاون ممكن وامل�ساركة يف 
ال�ستجابة الدولية ب�سكل فعال ومالئم، وذلك وفًقا ملبادئ املعاهدة. نحن ملتزمون 
بدفع املناق�سات العاملية حول التعاون طويل املدى اإىل الأمام من اأجل التعامل مع 

التغري املناخي طبًقا لهذه املبادئ.26

يو�سح لنا كل من بيان قمة الع�سرين وقرار اجلمعية العامة درجة عالية من التوافق الدويل 
حول �سرورة التعامل مع م�سكلة الحتبا�ض احلراري، وهو اأمر طيب حتى هذه النقطة.

اخلرب اجليد التايل هو اأن مئات املاليني من الب�سر يتم انت�سالهم من الفقر الآن، والطبقات 
املتو�سطة العاملية تنفجر وخا�سة يف اآ�سيا. وكما اأو�سحُت بالوثائق يف الف�سل ال�سابق فاإن عدد 
ال�سكان املنتمني اإىل الطبقة املتو�سطة ازداد من عدة مئات من املاليني يف 1990 اإىل حوايل 1.8 
مليار يف 2010، ومن املتوقع اأن يرتفع اإىل 4.8 مليار يف 2050. 27 كل املن�سمني اجلدد للطبقة 
ف�سيطالبون  الأهمية،  من  كبرية  درجة  على  عامليني  م�ستهلكني  �سي�سبحون  العاملية  املتو�سطة 
والغ�سالت(  )الثالجات  البي�ساء«  »ال�سلع  اأنواع  كل  و�سي�سرتون  منتظمة  كهرباء  بخدمة 
وال�سيارات و�سي�سافرون كثرًيا. ولكن ا�ستخداماتهم من الكربون �سوف ترتك عالمات عميقة 

على البيئة.
لقد متددت الطبقة املتو�سطة ال�سينية متدًدا هائاًل خالل الع�سرين عاًما املا�سية، فارتفعت 
اأعدادها من 174 مليون �سخ�ض اإىل اأكرث من 800 مليون. واإذا كان الو�سع يف ال�سني يعترب 
حالة وا�سحة ل لب�ض فيها فاإن �سفوف الطبقة املتو�سطة عرب القت�ساديات النا�سئة الكربى يف 
اإىل 264  مليون يف 1990  ارتفعت من 147  الهندية  املتو�سطة  الطبقة  اأي�ًسا.  تت�سخم  العامل 
مليون يف 2009، ويف اأمريكا الالتينية ودول الكاريبي متددت الطبقة املتو�سطة مبقدار 84 مليون 
ال�ستخبارات  ويتوقع جمل�ض  مليون.28   150 من  اأكرث  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  ويف  �سخ�ض 
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القومي الأمريكي اأن الطبقة املتو�سطة العاملية �سوف ت�سم 2 مليار �سخ�ض يف 2030 اأي �سعف 
حجمها يف 2012. 29

البيئية  بامل�ساكل  الوعي  ـ  الطيبني  اخلربين  هذين  اأن  الآن  العامل  تواجه  التي  واملفارقة 
ومنو الطبقة املتو�سطة ـ ينطويان على خطر، فنحن ل ن�ستطيع اأن نوفر هاتني ال�سلعتني العامليتني 
اأيهما؟  اأو ن�سمح للطبقة املتو�سطة العاملية بالتمدد ال�سريع. ولكن  مًعا، فاإما اأن نعتني بكوكبنا 
ننقذ  اأن  مماثل  وب�سكل  اأي�ًسا  علينا  متلي  الأخالق  ولكن  اأخالقي،  عمل  هو  كوكبنا  اإنقاذ  اإن 
فاإن 400  ال�سامل  تطورها  رغم  التي  املثال،  �سبيل  على  الهند،  اإىل  ولننظر  الفقر.  من  النا�ض 
مليون �سخ�ض مايزالون يعي�سون بدون الكهرباء.30 ويف عاملنا اليوم، الكهرباء �سرورة ولي�ست 
اإن�ساء حمطات جديدة  اإىل  العدد فهي م�سطرة  الكهرباء لهذا  الهند توفري  اأرادت  اإذا  رفاهية. 
توقع  باملائة.   10 اإىل حوايل  ي�سل  الذي  للطاقة  اإنتاجها  النق�ض يف  لتعوي�ض  الكهرباء  لتوليد 
ا�ستطالع راأي ملاكينزي اأن هذا النق�ض �سريتفع اإىل 25 باملائة يف 2017. ويعني ذلك اأنه لن 
الطلب.31 معظم املحطات اجلديدة �ست�ستخدم  باملائة فقط من  يتم �سد احتياجات �سوى 75 
معار�سته  اأعلن  اإذا  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  البقاء  هندي  �سيا�سي  ي�ستطيع  لن  كوقود.  الفحم 
لإقامة حمطات الطاقة. جايرام رام�ض، وزير التنمية الريفية، عرب جيًدا عن هذه املع�سلة عندما 
قال: »املفارقة يف النمو القت�سادي تكمن يف اأن الدمار البيئي �سيفيد قطاًعا من املجتمع. فيما 
يخ�ض البيئة فاإن �سجل ال�سناعة الهندية ل يثري الإعجاب.« يف الواقع العملي، جتني ال�سركات 
معظم  الفقراء  يتحمل  بينما  البيئة  تدمري  عن  الناجمة  املالية  العوائد  الهندية  الرثية  والطبقة 

الأعباء ولكنهم ل يح�سدون اأية مكا�سب.32
بحيث  العامل  اأرجاء  عادل يف جميع  ب�سكل  احلمل  توزيع  هو  الوحيد  الأخالقي  احلل 
تتحمل ال�سعوب الغنية الت�سحيات الأكرب. من الوا�سح اأنه من اخلطاأ الأخالقي حرمان الفقراء 
الهنود من الكهرباء بينما ي�سمح لالأ�سرة الأمريكية العادية من الطبقة املتو�سطة باقتناء �سيارتني 
الفرد  ل�ستهالك  �سعًفا   12 من  اأكرث  يوازي  اأمريكي  فرد  لكل  الكربون  ا�ستهالك  فارهتني. 
ب�سيًطا حيث  هناك حالًّ  اأن  للده�سة  واملثري  املواطنني.  باأغنى  نبداأ  اأن  علينا  الهندي.33 يجب 
املتحدة فر�ض �سريبة من  الوليات  ا�ستطاعت  اإذا  العامل كثرًيا.  ي�ساعد  اإن دولًرا واحًدا قد 
ال�ستهالك  من  كثرًيا  �سيقلل  ذلك  فاإن  امل�ستهلك  الوقود  من  جالون  كل  على  واحد  دولر 
اأجل  الأمريكي. وميكن ا�ستخدام عوائد ال�سريبة يف ال�ستثمار يف التكنولوجيا اخل�سراء من 
خف�ض ا�ستهالك الكربون للفرد الأمريكي. باخت�سار، احللول متوفرة. ولكن لالأ�سف تظل هذه 

ا. احللول غري ممكنة �سيا�سيًّ
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ا يف اإعادة جائزة نوبل لل�سالم التي فاز  ولهذا ال�سبب ينبغي على اآل جور اأن يفكر جديًّ
بها اإىل جلنة نوبل الرنويجية. وعلى الرغم اأنه اأجنز عماًل طيًبا بتثقيف العامل حول الحتبا�ض 
احلراري، اإل اأنه عجز عن اإحداث اأي تغيري مهما كان تافًها يف النظام ال�سيا�سي الأمريكي ومل 
ينجح يف حماولة اإقناعه بعمل �سيء معقول من اأجل اإنقاذ عاملنا. ل يجروؤ اأي �سيا�سي اأمريكي 
الوليات  ت�سدق  مل  ذلك،  عن  وف�ساًل  للجالون.  الواحد  الدولر  ب�سريبة  مطالبته  يعيد  اأن 
نوبل  جائزة  اأعاد  اإذا  نبيلة  بلمحة  يقوم  اأن  جور  اآل  ي�ستطيع  بعد.  كيوتو  اتفاقية  على  املتحدة 
اإنقاذ بيئتنا  لل�سالم لكي يجذب النتباه اإىل ف�سل دولته يف تقدمي ت�سحيات عادلة من اأجل 

العاملية، وتلك هي احلقيقة املقلقة.
واإىل اأن تقوم اأمريكا بتغيري م�سارها فاإن احلمل الأخالقي لإنقاذ الأر�ض ينتقل اإىل الطبقة 
املتو�سطة النا�سئة حديًثا يف اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية. وحتى هذه اللحظة مل يحدث بهذه 
الطبقة غ�سب حقيقي لأنهم مل ُيطالبوا بعد بتقدمي الت�سحيات. ولكن اإذا ُطلب منهم يف اأي 
الطبقات  ورغبة  كوكبنا  اإنقاذ  �سرورة  بني  العاملي  التناق�ض  فاإن  الت�سحيات  تلك  تقدمي  وقت 

املتو�سطة يف الرتقاء بحياتهم �سوف يظهر بكل قوة وحدة.

التناق�ض رقم 7: احلكومات مقابل
 املنظمات غري احلكومية

ا،  نظريًّ العامل.  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  املجهودات  بني  هو  الهام  ال�سابع  التناق�ض 
احلكومات الوطنية هي التي تدفع عجلة احلياة الدولية، ولكن يف الواقع، فاإن املنظمات والقوى 
توؤثر  وهي  العامل،  عرب  الدولية  احلياة  اأي�ًسا  حترك  خمتلفة  واأ�سكال  مراحل  يف  احلكومية  غري 

ب�سكل قوي على املعايري والروؤى واملمار�سات التي تنتقل حول العامل باأ�سره.

الأفعال  امل�سئولة عن حتديد  املعايري  تاأثري كبري يف جمال  احلكومية  للمنظمات غري  كان 
�ساأن  هي  اأرا�سيها  داخل  الدول  اأفعال  نظرًيا،  م�سروعة.  غري  اأو  م�سروعة  اعتبارها  ميكن  التي 
»داخلي« يخ�سها. ميثاق الأمم املتحدة الذي يعترب الوثيقة املرجعية لل�سئون الدولية جعل مبداأ 
عدم التدخل يف ال�سئون الداخلية اأي�ًسا اأمًرا مقد�ًسا ل مي�ض. »امليثاق احلايل ل يقر يف اأي بند 
من بنوده تفوي�ض الأمم املتحدة للتدخل يف اأمور تقع اأ�سا�ًسا داخل حدود الخت�سا�ض الداخلي 

لأي دولة.«34 
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ولكن يف جمالت عديدة انتهكت املنظمات غري احلكومية مبداأ عدم التدخل يف ال�سئون 
وهيومان  الدولية  العفو  منظمة  مثل  العاملية،  الإن�سان  منظمات حقوق  قامت  فلقد  الداخلية، 
الدول  اأن  من  الرغم  وعلى  مثاًل.  الإن�سان  املبداأ يف جمال حقوق  هذا  بتغيري  وات�ض،  رايت�ض 
تتحمل  �سوف  فاإنها  املنظمات  تلك  ت�سدرها  التي  ال�سلبية  التقارير  للرد على  لي�ست م�سطرة 

عواقب هذا التجاهل.
منظمات حقوق الإن�سان تكمل عمل �سبكات اأخرى غري حكومية. يف نيو وورلد اأوردر 
ت�سف اآن ماري �سلوتر كيف جنح املحامون والق�ساة واملحا�سبون وامل�سرفيون يف تطوير �سبكات 
عاملية عابرة للحدود عن طريق العمل املنتظم مع بع�سهم البع�ض. وعلى الرغم من اأن احلوكمة 
باأن  �سلوتر جتادل  فاإن  القومية،  لتحقيق م�ساحلها  الدول  نتائج �سعي  ا من  تاريخيًّ تعترب  العاملية 
الق�ساة  بها  يقوم  التي  ظهوًرا  والأقل  الالمركزية  الأن�سطة  يف  وا�سحة  تظهر  العاملية  احلوكمة 
واملنظمون وامل�سرعون الذين يعملون مع نظرائهم الأجانب واملنظمات غري احلكومية حول ق�سايا 
ا على �سوؤال حول كيف ميكن اإخ�ساع هذه ال�سبكات للمحا�سبة اقرتحت �سلوتر  معينة. وردًّ

اأن معايري عدم الإق�ساء وال�سفافية قد يجعل تلك ال�سبكات اأكرث ا�ستجابة لالإرادة ال�سعبية.35
من حني لآخر كان ن�سيج احلياة الدولية يتغري يف مواجهة معار�سة احلكومات القومية. 
ا، اإذا عار�ست مثاًل حكومات الوليات املتحدة وال�سني ورو�سيا معاهدة دولية فلن تخرج  نظريًّ
تلك املعاهدة اإىل النور. ومع هذا، مل يحدث ذلك مع معاهدة حظر ا�ستخدام وتخزين واإنتاج 
وال�سني  املتحدة  الوليات  من  كل  عار�ستها  حيث  وتدمريها،  لالأفراد  امل�سادة  الألغام  ونقل 
الذي  املخل�ض  العمل  ب�سبب   1997 دي�سمرب   3 يف  املتحدة  الأمم  تبنتها  ذلك  ومع  ورو�سيا، 
قامت به احلملة العاملية ملنع الألغام الأر�سية، والتي ت�سم 1.400 جمموعة منها هيومان رايت�ض 
وات�ض وميديكو اإنرتنا�سونال وهانديكاب اإنرتنا�سونال واأطباء من اأجل حقوق الإن�سان واملوؤ�س�سة 
الأمريكية للمحاربني القدماء يف فيتنام واملجموعة ال�ست�سارية لالألغام. وكانت الأمرية ديانا، 
املوؤ�س�سة،  من�سقتها  مع  بال�سرتاك  املنظمة  وح�سلت  للحملة.  امل�ساندين  اأبرز  من  ويلز،  اأمرية 
اإقرار معاهدة منع الألغام  نوبل لل�سالم يف 1997 ملجهوداتهما يف  جودي وليامز، على جائزة 

)معاهدة اأوتاوا(.
وباملثل، عار�ست كل من الوليات املتحدة والهند وال�سني بقوة اإن�ساء املحكمة اجلنائية 
الدولية، واملثري للده�سة اأن بع�ض اأق�سى النتقادات التي جاءت من داخل الوليات املتحدة 
اأتت من قا�ض يف املحكمة العليا. ال�سرية الذاتية املزمع ن�سرها قريًبا لالأمني العام ال�سابق لالأمم 
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املتحدة، كويف عنان، حتت عنوان التدخالت: حياة يف ال�سالم واحلرب، ت�سري اإىل اأن القا�سي 
اأنتونني �سكاليا قد و�سف املحكمة اجلنائية الدولية باأنها »حمكمة للكنغارو.«36 ومع ذلك فبدًءا 
من �سبتمرب 2011 كانت 116 دولة قد �سدقت على قانون املحكمة ت�سمل جميع دول اأمريكا 
اأفريقيا. وحاولت الوليات املتحدة ا�ستخدام  اأوروبا تقريًبا ومايقرب من ن�سف  اجلنوبية وكل 
املعار�سة  هذه  من  الرغم  على  ولكن  املحكمة  لتقوي�ض  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ض 
ا على  اإىل النور يف 1 يوليو 2002 وحظيت تدريجيًّ ال�سر�سة ظهرت املحكمة اجلنائية الدولية 
�سرعية وقبول من العامل باأ�سره. حتى الوليات املتحدة بداأت يف ا�ستخدام املحكمة كاأداة يف 

قرارات جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة.
ومع اإن�ساء املنظمات العابرة لالأمم اأ�سبح املزيد من الب�سر اأكرث اإدراًكا باأننا نعي�ض يف قرية 
عاملية �سغرية واأنه ينبغي علينا الت�سرف ب�سكل مالئم. اإحدى املنظمات غري احلكومية التي 
فاجتماعاته  العاملي،  املنتدى القت�سادي  العاملية هي  الروؤى  ت�سكيل  ا يف  ا�ستثنائيًّ دوًرا  لعبت 
وال�سركات  احلكومات  من  قوية  �سخ�سيات  جتمع  عام  كل  من  يناير  يف  دافو�ض  يف  ال�سنوية 

والإعالم واجلامعات.
لقد ح�سرُت اأكرث من ع�سرة اجتماعات للجمعية العامة لالأمم املتحدة حيث يلتقي ممثلو 
احلكومات كل عام ملناق�سة اأو�ساع العامل، كما اأنني ح�سرُت اأي�ًسا اأكرث من ع�سرة اجتماعات 
غري  واملنظمات  احلكومات  عن  ممثلون  يلتقي  دافو�ض حيث  العاملي يف  القت�سادي  للمنتدى 
احلكومية كل عام ملناق�سة اأو�ساع العامل. تتميز اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة باأنها 
املنتدى  اجتماعات  اأما  الدويل.  املجتمع  اإرادة  عن  تعرب  بو�سفها  اإليها  ُينظر  قرارات  ت�سدر 

القت�سادي العاملي فتتميز بتغطية اإعالمية عاملية ت�سكل الروؤى العاملية وتوؤثر فيها ب�سدة.
املتورطة  املتحدة كثرًيا يف اجلمع بني الأطراف  بينما ف�سلت الأمم  اأنه  املثرية  ومن الأمور 
�سبيل  على  مرات.  ب�سع  ذلك  يف  جنح  العاملي  القت�سادي  املنتدى  فاإن  طويلة  �سراعات  يف 
املثال، يف 1988 وقعت كل من تركيا واليونان على اإعالن يف دافو�ض اأبعد �سبح احلرب، كما 
حدثت لقاءات ذات اأهمية تاريخية اأكرب يف قمم دافو�ض الالحقة، ومن �سمنها الجتماعات 
غري امل�سبوقة يف 1989 بني ممثلني من الكوريتني ال�سمالية واجلنوبية ومناق�سات بني زعماء اأملانيا 
ال�سرقية والغربية حول امل�ساحلة. يف 1992 ظهر نيل�سون مانديال ورئي�ض جنوب اأفريقيا ف. و. 
ا يف دافو�ض.37 كما �ساغ وزير اخلارجية الإ�سرائيلي، �سيمون برييز،  للمرة الأوىل دوليًّ كالرك 

ورئي�ض منظمة التحرير الفل�سطينية، يا�سر عرفات، م�سودة اتفاقية خالل اجتماع 1994. 38
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توفرها  التي  للمميزات  جيًدا  و�سًفا  راخمان  جيديون  قدم  تاميز  بالفاينان�سال  مقال  يف 
دافو�ض:

ا الزعماء ال�سيا�سيون من كل اأرجاء العامل على نبذ اختالفاتهم  يف دافو�ض يتفق �سمنيًّ
الإقرار  يعيدون  اجلبلية  البقعة  هذه  يف  املحددة  اإقامتهم  اأثناء  م�سرتكة.  بلغة  والتحدث 
بكل حرية  ويختلطون  التي حتكمه.  الراأ�سمالية  وبالقيم  واحد  عاملي  باقت�ساد  بالتزامهم 
مع نف�ض الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سركات متعددة اجلن�سيات والقائمني على ال�ستثمارات 
اأيام  البنكية. كما يقومون بحمالت جلذب ال�ستثمار الأجنبي والتجارة. وملدة خم�سة 
يبدو اأن زعماء العامل يتفقون يف روؤية واحدة حول كيف يعمل العامل. يف دافو�ض، حتى 

اأكرث اخلالفات امل�ستع�سية تخفت موؤقًتا يف خ�سم التوافق العاملي.39

طبًقا لنظرية ال�سئون الدولية فاإن زعماء العامل يف�سلون ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة حيث يخاطبون جميع حكومات العامل املجتمعة يف قاعة واحدة. اأما يف الواقع 
العملي لل�سئون الدولية، فاإن الكثريين يف�سلون دافو�ض. لي�ض لدافو�ض وظيفة ر�سمية ولكنه 

يحقق الغر�ض منه.
بع�ض املنظمات غري احلكومية قد تت�سبب يف كثري من الأذى مثل القاعدة. العديد من 
غري  منظمات  الفنية  الناحية  من  تعترب  للمخدرات  الكربى  الدولية  )الحتادات(  الكارتالت 
�سبكات  لإن�ساء  املتاحة  احلديثة  الت�سال  و�سائل  جميع  من  ا�ستفادت  اأي�ًسا  فهي  حكومية، 
عاملية. وبع�ض هذه املنظمات ت�ستطيع اأي�ًسا تغيري منظور الأفراد ب�سكل كبري. وباخت�سار، علينا 
اأن ندرك التاأثري الإيجابي وال�سلبي لعمل املنظمات غري احلكومية، فهي لي�ست بال�سرورة اأرقى 
ا من احلكومات، ويف الوقت ذاته، علينا اأن ندرك  اأنها اأ�سبحت جزًءا ل ميكن ال�ستغناء  اأخالقيًّ

عنه من احلياة الدولية.
�سوف يناق�ض الف�سل التايل كيف ميكننا حتديد اخلطوط اجليو�سيا�سية الكربى والفا�سلة 
يف العامل، وميكن هنا اأن تلعب املنظمات غري احلكومية دوًرا م�ساعًدا. على �سبيل املثال، على 
مدى فرتة طويلة من الزمن كانت العالقات بني اأمريكا والهند تت�سم بالت�سكك والريبة حيث 
وقفت كلتا الدولتني على جانبني متعار�سني خالل احلرب الباردة. يف وقتها، يف 2001، ا�سرتك 
احتاد ال�سناعات الهندية، حتت قيادة تارون دا�ض الذي اكت�سب احرتام اجلميع، مع معهد اأ�سنب 
يف رعاية اجتماع انعقد يف اأودايبور بالهند بني قادة الفكر الهنود والأمريكيني. وي�سرتجع تارون 
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دا�ض الرئي�ض ال�سابق لالحتاد ذكرياته بقوله: »بداأنا نتحدث عن فريو�ض نق�ض املناعة املكت�سبة/
الإيدز، وو�سل احلوار اإىل »ماذا ميكننا اأن نفعل اأي�ًسا؟ كيف ن�ستطيع بناء الثقة بني الدولتني؟« 

بعد 50 عاًما مل يكن هناك �سوى الريبة.«40
الهنود  القادة  بني  اآخر  مماثاًل  اجتماًعا  ع�سر  اأربعة  برعاية  الهندية  ال�سناعات  احتاد  قام 
يتعاونان  اإ�سرتاتيجيني  �سريكني  الآن  اأ�سبحتا  فالدولتان  ملمو�سة،  نتائج  حققت  والأمريكيني 
اإ�سهام للحوار الأول هو و�سع حجر الأ�سا�ض يف  اأهم  كثرًيا يف جمالت الدفاع والأمن. كان 
اتفاقية الطاقة النووية ال�سلمية بني الوليات املتحدة والهند التي مت التوقيع والت�سديق عليها 

من جانب الدولتني يف 2008. 41
وعلى نهج مماثل، قامت كلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة التابعة جلامعة �سنغافورة القومية 
)حيث اأ�سغُل من�سب العميد( برعاية بع�ض اجتماعات م�سار 1.5 بني موؤ�س�سات الفكر وممثلني 
عن املنظمات غري احلكومية الهندية وال�سينية. اجتماعات م�سار 1.5 هي اجتماعات تدعمها 
احلكومات ولكن بدون وجود متثيل حكومي، ولكن يتم اإخطار احلكومتني لحًقا باملناق�سات 
املناق�سات  اإطار  خارج  تقع  التي  الجتماعات  تلك  مثل  اأن  الدلئل  بع�ض  وهناك  والنتائج. 

التقليدية بني احلكومات قد �ساعدت يف حت�سني العالقات.
اأخرية ت�ستحق بع�ض التو�سيح. هذا النفجار الهائل يف التوا�سل الإن�ساين  هناك نقطة 
هذا  كيمياء  يف  تغيرًيا  اأحدث  قد  حكومية  غري  اأطراف  بت�سهيله  قامت  الذي  احلدود  عرب 
الكوكب. خالل القرون املا�سية، كانت معظم النخب يف اأي جمتمع تتوا�سل ب�سكل اأ�سا�سي 
مع مواطنني داخل بالدهم، اأما الآن فاإنهم قادرون بنف�ض الدرجة على التوا�سل مع مواطنني 
من دول اأخرى. واملح�سلة النهائية لذلك اأن »الغريب« اأ�سبح »اأقل غربة«، مما ميثل مفارقة غريبة. 

ل �سك اأن ذلك تطور اإيجابي ي�سهم كثرًيا يف التالقي العظيم الذي نناق�سه يف هذا الكتاب.
التعقيدات. يف عاملنا  اأي�ًسا  التالقي يخلق  نقطة حمورية:  اأوؤكد على  اأن  اأود  النهاية  ويف 
اجلديد هذا ل ي�ستطيع اأحد اأن يدعي اأنه زعيم عاملي اأو مفكر عاملي اإذا ف�سل )اأو ف�سلت( يف 
ا هاما لتح�سني نظامنا  فهم التناق�سات العاملية الكربى يف ع�سرنا. كما لن ي�ستطيع اأن يحدث فرقًّ

العاملي بدون القيام مببادلت معقدة بني هذه التناق�سات العاملية.
اأكرب من  بتفتح  قريب  متتع حتى وقت  والذي  املعا�سر  الغربي  العقل  اأن  املفارقات  ومن 
العقول الأخرى قد يجد �سعوبة كبرية يف ا�ستيعاب هذا التعقيد، فمن اخلليط املت�سابك من 
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باأية  بالقيام  العرتاف  وعدم  الآخرين  نحو  اأخالقي  ب�سلوك  دائًما  التم�سك  اإىل  ال�سطرار 
ح�سابات ماكيافيللية، فلقد وقع معظم املعلقني الغربيني يف منط التفكري »اإما اأبي�ض اأو اأ�سود«. يف 

العامل احلقيقي معظم القرارات تكون �سحيحة وخاطئة يف الوقت ذاته.

اأحتدث  الذين  ال�سينيني  املثقفني  معظم  للجدل.  مثري  مبثال  النقطة  هذه  اأو�سح  دعوين 
معهم مقتنعون ب�سدق اأن اأعمال ماو ت�سي توجن الإيجابية التي قام بها لرفعة �ساأن ال�سني تفوق 
بكثري اأفعاله ال�سلبية. ومن الأقوال املاأثورة يف ال�سني اأن ماو اأ�ساب يف 70 باملائة واأخطاأ يف 30 
باملائة. معظم املثقفني الغربيني �سيعتربون هذا الراأي غري معقول. ومع ذلك فاأغلبية الآ�سيويني 
يجدون وجهة النظر ال�سينية معقولة متاًما لأن ماو ورث دولة �سبه مهلهلة تقريًبا بعد اأن دا�ستها 
اأقدام بع�ض القوى العظمى واأهانت كرامتها. لقد ورث اأمة منك�سرة وجنح يف اأن يجعلها تقف 
�ساخمة على قدميها. ل �سك اأنه اقرتف اأخطاًء قرب نهاية حكمه، وعلى الأخ�ض فيما يتعلق 
»بالقفزة العظمى اإىل الأمام« و»الثورة الثقافية«، وهناك اعتقاد �سائد اأن حكمه ت�سبب يف مقتل 
العتيدة  الأمة  بانت�سال هذه  ماو  يقم  اإذا مل  ولكن  �سخ�ض.  مليون  يرتاوح بني 40 و70  عدد 
لكانت الآن يف و�سع اأ�سواأ بكثري. لقد اأحدث ماو العديد من التغيريات الإيجابية التي �سملت 
ال�سعف  اإىل  باملدار�ض  امللتحقني  ورفع عدد  لالأمية  بالن�سبة  الو�سع  املراأة وحت�سني  و�سع  تعزيز 
وتوفري اإ�سكان للجميع والق�ساء على البطالة والت�سخم والرتقاء بالرعاية ال�سحية ورفع متو�سط 
العمر املتوقع ب�سكل كبري. ويف الواقع، ت�ساعف �سكان ال�سني خالل فرتة حكم ماو وارتفع من 
حوايل 550 اإىل اأكرث من 990 مليون. العديد من املثقفني ال�سينيني اأخربوين اأي�ًسا اأن دجن مل 

يكن بو�سعه الرتقاء بال�سني بهذا ال�سكل بدون الوحدة الوطنية التي ورثها من ماو.

العظمى  اجليو�سيا�سية  التحديات  اثنني من  ماو جابه  فاإن  الأهمية  م�ساٍو من  قدر  وعلى 
حتى بعد اأن اأدىل بت�سريحه ال�سهري يف 1949 اأن »ال�سعب ال�سيني قد نه�ض.« التحدي الأول 
ا يف �سبه  تركز يف اأنه ا�سطر اإىل الدخول يف حرب �سارية �سد القوات الأمريكية املتفوقة ع�سكريًّ
اجلزيرة الكورية يف 1950-1951. وكان التحدي الثاين يتمثل يف اأنه وجد نف�سه يف مواجهة ل 
تقل خطورة مع القوة الثانية يف العامل وهي الحتاد ال�سوفيتي. يف 1969 كانت هناك �سدامات 
ال�سوفيتية  ـ  ال�سينية  احلدود  على  وال�سوفيتية  ال�سينية  القوات  بني  اأخرى  مبا�سرة  ع�سكرية 
كان  ماو  ولكن  ب�سهولة،  تت�ساعد  اأن  ال�سدامات  لتلك  ميكن  كان  اأو�سوري.  نهر  من  بالقرب 
واعًيا وعًيا �سديًدا بقدرة الحتاد ال�سوفيتي على ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �سد ال�سني. وبدًل 
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من ذلك، فلقد ا�ستفاد ماو دوًما من »التناق�سات« ال�سائدة يف ع�سره لكي يقود ال�سني اإىل بر 
الأمان. ومن الأرجح اأن زعيًما اآخر غري ماو بقدراته ال�ستثنائية ومهاراته الإ�سرتاتيجية مل يكن 

لينجح يف قيادة ال�سني خالل هذه التحديات الهائلة.

الأبد،  اإىل  الإن�ساين  التاريخ  وتغري  ماو،  �ساكلة  على  الأقوياء  الزعماء  ع�سر  انتهى  لقد 
التناق�سات  اأخرى. ولكن ع�سر  اأننا لن نرى مثل هوؤلء الزعماء املهيمنني مرة  ومن الأرجح 
العاملية مل ينته بعد. وكما �سيو�سح هذا الف�سل ف�سيكون هناك عدد اأكرب ـ ولي�ض اأقل ـ من 
هذه التناق�سات العاملية. النجاح يف اأي جمال �سوف يذهب للذين ي�سيطرون على التناق�سات 
بتلك  الأمم يف عامل مليء  تنجح  يعار�سونها، ولكي  ولي�ض من  وي�ستغلونها مل�سلحتهم  العاملية 

التناق�سات الهائلة فعليها اأن تقوم كلها مببادلت معقدة.

دعوين اأ�سوق مثاًل مثرًيا  اآخر. الورطة التي يواجهها العامل الغربي ترتكز بب�ساطة وو�سوح 
الزعماء  الواحد والع�سرين �سوف ي�سطر  القرن  ا يف  الن�سبية تدريجيًّ قوته  بينما ترتاجع  اأنه  يف 
الغربيون اإىل اأن يتعلموا مرة اأخرى كيف يتعاملون باهتمام وبراجماتية يف �سيا�ساتهم اخلارجية. 
وح�سا�سية.  عمًقا  اأكرث  ب�سيا�سات  الأ�سود«  اأو  الأبي�ض  »اإما  مواقف  ا�ستبدال  عليهم  �سيتعني 
الظروف  مع  والتعامل  ال�سيطرة  قدرته على  فر�سة لإظهار  الغرب  اأمام  فاإن  الناحية  ومن هذه 
املعقدة وذلك باأن يبداأ جتربة فكرية مع التحدي الإيراين. هل ي�ستطيع الغرب ت�سور فكرة اأن 
اأف�سل و�سيلة لإحداث تغيري يف اإيران هو بجعلها تتبنى ق�سة التالقي العظيم الذي يوثقه هذا 
الكتاب؟ لقد اأ�سبحت ال�سني دولة خمتلفة الآن لأن املاليني من ال�سينيني در�سوا يف جامعات 
غربية. فهل تتغري اإيران اأي�ًسا اإذا مت قبول املاليني من الإيرانيني يف اجلامعات الغربية؟ هل ميكن 
لدولة مثل اإيران اأن تتجاهل منطق التالقي العظيم للعامل اإذا وجدت نف�سها جزًءا من خ�سم 

التاريخ الإن�ساين؟

اإن ماأ�ساة عاملنا املعا�سر يكمن يف اأن اخلطاب الغربي املهيمن مايزال عاجًزا عن التعامل 
بالنفتاح  الع�سكري يف ميامنار فجاأة وبال تف�سري  النظام  قام  التعقيدات. عندما  مبهارة مع هذه 
اجلربية  الإقامة  من  عاًما  وع�سرين  واحد  بعد  كاي  �سو  �سان  اآوجن  �سراح  واإطالق   2011 يف 
واأ�سكال اأخرى من التحر�ض، احتفل الغرب مباينمار واحت�سنها بحما�ض يف تلك اللحظة. ولقد 
ا اأي�ًسا اأن  ا�ستحقت ميامنار هذا الحت�سان. ولكن للحفاظ على ا�ستمرار انفتاح ميامنار كان مهمًّ
اآوجن �سان �سو كاي. ولكن ذلك  اأبوابه للزعماء الع�سكريني الذين اأطلقوا �سراح  يفتح الغرب 
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بطبيعة احلال كان �سيبدو عماًل غري اأخالقي، ولأنه كان عماًل غري اأخالقي مل يقم اأي زعيم 
اأنهم مايزالون  اأثبت الزعماء الغربيون  غربي بدعوة الرئي�ض جرنال ثني �سني لزيارته. وبذلك 
�سحايا ثنائية »اإما اأبي�ض اأو اأ�سود« مما �سيمثل عقبة تناف�سية هائلة بينما نتحرك نحو عامل مفعم 

بالتناق�سات اجليو�سيا�سية �سديدة التعقيد.



الف�سـل
5

هل �سينحرف التالقي العاملي عن م�ساره
 ب�سبب العتبارات اجليو�سيا�سية؟

اآلف  مدى  على  )اجليو�سيا�سة(  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  وجود  من  الرغم  على 
ال�سنني فاإنه يوجد معنى متفق عليه لهذا امل�سطلح. يعرف قامو�ض اأك�سفورد الإجنليزي امل�سطلح 
اجلغرافية.«1  بالعوامل  تتاأثر  عندما  الدولية،  العالقات  وخا�سة  »ال�سيا�سة،  التايل:  النحو  على 
وعلى مدى طويل من الزمن كان هذا التعريف مقبوًل، حيث كان الختالف بني ال�سيا�سة 
واجليو�سيا�سة يقع يف وجود البعد اجلغرايف، اأي التفاعل بني اجلغرافيا وال�سيا�سة. طبًقا للمقولة 
القدمية كانت »اجلغرافيا هي م�ساألة ق�ساء وقدر.« نيوزيلندا ولبنان كلتاهما دولة �سغرية، ولكن 

ا فاإن لبنان لي�ست كذلك. بينما تعترب نيوزيلندا حمظوظة جغرافيًّ
اجلغرافيا  جمال  مايتعدى  يغطي  الآن  واأ�سبح  تطور  قد  »اجليو�سيا�سة«  م�سطلح  ولكن 
بكثري، حيث ي�سري اأي�ًسا اإىل العالقات بني القوى العظمى بغ�ض النظر عن عالقاتها اجلغرافية. 
يف�سل بني اأمريكا وال�سني حميط هائل، ولكن لي�ض هناك �سك اأن اأهم عالقة جيو�سيا�سية يف 

العامل هي التي تربط بني هاتني الدولتني.
توجد مدر�ستان رئي�سيتان يف الإ�سرتاتيجية اجليو�سيا�سية بوجه عام: املدر�سة الليربالية-
ا قد تغري يف التاريخ  الدولية واملدر�سة الواقعية. توؤمن املدر�سة الليربالية-الدولية اأن اأمًرا اأ�سا�سيًّ
الإن�ساين. يف املا�سي اجليو�سيا�سة كانت لعبة �سفرية ل يفوز فيها اأحد. اأما الآن فلقد ا�ستبدلت 
هذه الألعاب بتعاون بني الدول داخل اإطار تعاوين عاملي اأكرب. ميكن للمناف�سة اجليو�سيا�سية 
اأن ت�سبح لعبة ل يخ�سر فيها اأي طرف. ي�سف روبرت جاك�سون وجورج �سورن�سن هذه املدر�سة 
كالتايل: »الليرباليون لديهم عادة روؤية اأكرث تفاوؤًل للطبيعة الإن�سانية، فلديهم قناعة فطرية بقدرة 
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الإن�سانية على التقدم والتطور. بالن�سبة لليرباليني العالقات الدولية ل تدور حول �سراع على 
ال�سيطرة بني الدول القومية، فاملجتمعات قادرة على التعاون من اأجل خري اجلميع.«2 ترتبط 

بهذه املدر�سة اأ�سماء علماء على �ساكلة اآن ماري �سلوتر وجون اإيكنربي.
التاريخ  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  �سيء  اأي  يتغري  مل  بالعك�ض:  الواقعية  املدر�سة  وتوؤمن 
الإن�ساين، فالعتبارات اجليو�سيا�سية اليوم هي نف�ض العتبارات اجليو�سيا�سية منذ األف عام، 
والدول القومية تتناف�ض دائًما على النفوذ والقوة، وهذا التناف�ض ل ميكن اأن ينتج اأكرث من فائز 
واحد يف النهاية. وطبًقا جلاك�سون و�سورن�سن فاإن »اأفكار وفر�سيات املدر�سة الواقعية الأ�سا�سية 
تتميز يف جوهرها  الدولية  العالقات  باأن  الإميان  الإن�سانية 2(  للطبيعة  روؤية مت�سائمة  هي: 1( 
بال�سراع واأن احلروب يف نهاية الأمر هي التي حت�سم تلك ال�سراعات 3( اهتمام �سديد بالأمن 
القومي وبقاء الدولة 4( ت�سكك اأ�سيل اأن بالإمكان اإحراز تقدم على �سعيد ال�سيا�سة الدولية 
ميكن مقارنته بالتقدم يف احلياة ال�سيا�سية املحلية.«3 ينتمي للمدر�سة الواقعية علماء على �ساكلة 

روبرت كاجان واآرون فريدبرج.
يكونان  قد  املدر�ستني  اأن  يرى  احلايل  النتقايل  ع�سرنا  كان  اإذا  اأت�ساءل  نف�سي  وجدُت 
التعاون  يف  الدول  بداأت  الليربالية-الدولية  املدر�سة  لروؤية  فطبًقا  الوقت،  نف�ض  يف  حق  على 
مًعا ب�سكل اأكرب. ولكن على الرغم من هذا التعاون فاإن التناف�ض العنيف اأحيانًا ي�ستمر طبًقا 
لآراء املدر�سة الواقعية. عندما اندلعت احلرب اليوغ�سالفية يف الت�سعينيات، تناف�ست الدول 
الأوروبية على ب�سط نفوذها يف يوغ�سالفيا ال�سابقة واإن كانت تعاونت جميعها من اأجل اإطفاء 
احلريق املندلع. الكثريون من الآ�سيويني يعتقدون اأن وجهتي النظر لهما وجاهتهما. و�سوف مير 
زمن – رمبا قرن اأو اأكرث – قبل اأن ندرك كل الختالفات بني العقل الآ�سيوي والغربي. لقد 
تعاملُت على مدى عقود طويلة مع عقول اآ�سيوية واأوروبية وبداأُت اأقتنع اأن بع�ض الختالفات 
اإطار ديكارتي ل يرى  للعمل يف  فالغربيون مييلون  العقليتني على قدر كبري من الأهمية،  بني 
العامل �سوى من منظور اأبي�ض اأو اأ�سود. فعندما يكون جانب على �سواب لبد اأن يكون اجلانب 
الآخر خمطًئا. اأما العقل الآ�سيوي في�ستطيع التعامل ب�سكل اأف�سل مع التناق�سات واملفارقات، 

وقد يرى اأن جانبني متناق�سني رمبا كانا كالهما على �سواب.
ولكي نفهم العوامل اجليو�سيا�سية املعا�سرة علينا اأن نفرت�ض اأن هناك م�سارين جيو�سيا�سيني 
يتدفقان خالل ع�سرنا يف اآن واحد. اأحد هذين امل�سارين يدفع الدول القومية للتعاون والآخر 
يدفعها للتناف�ض. امل�ساران يت�سارعان على النفوذ يف عقول �سانعي القرار. عندما التقى باراك 
اأوباما وزي جينبنج يف البيت الأبي�ض يف 14 فرباير 2012 كان عقالهما طوال الوقت يح�سبان 
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كيف ميكن اأن تتناف�ض اأمريكا وال�سني واأن تتعاونا مع بع�سهما. التناف�ض بني القوى العظمى 
قد ل يختفي ملدة قرن اآخر اأو قرنني. ولكي نفهم كيف يعمل هذان امل�ساران مبا يف ذلك القوى 
امل�سيطرة داخل كل منهما فدعونا نحلل بعمق اأربعة من اأ�سعب التحديات اجليو�سيا�سية التي 
ا. تلك هي العالقات بني اأمريكا وال�سني، وبني ال�سني والهند، وبني الإ�سالم  تواجه العامل حاليًّ
والغرب، واجلوانب اجليو�سيا�سية املتنامية جلنوب �سرق اآ�سيا. �سيكون الطريق وعًرا لفرتة قبل اأن 

يتاأكد املتفائلون مثلي اأن النتائج �ستكون طيبة.

العالقات الأمريكية ال�سينية
يف املجال اجليو�سيا�سي، اأهم عالقة هي دائًما العالقة بني القوة العظمى يف العامل )اأمريكا 
قوة عظمى  التاريخ، عندما كانت  ا(. عرب معظم  النا�سئة )ال�سني حاليًّ العظمى  والقوة  ا(  حاليًّ
الوحيد يف  ال�ستثناء  وكان  ما حتدث،  غالًبا  احلروب  كانت  اأخرى  قوة  مكان  حتتل  اأن  حتاول 
التاريخ احلديث هو عندما حلت اأمريكا حمل اململكة املتحدة بو�سفها القوة العظمى يف العامل 
على مدى مائة عام. ورمبا كان ال�سبب وراء �سهولة هذا النتقال للقوة اأن قوة اأجنلو�ساك�سونية 
حلت حمل اأخرى، كما كانت هناك عالقات عديدة �سواًء عملية اأو مالية تربط بني الدولتني. 
يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر كانت بريطانيا هي امل�ستثمر الأ�سخم يف اأمريكا. عندما حتقق 
ال�سني اأ�سخم اإجمايل ناجت حملي يف العامل )اأحد املوؤ�سرات الهامة اأن دولة ما قد حققت مكانة 
القوة العظمى( ورمبا يحدث ذلك يف 2010 ف�ستكون تلك هي املرة الأوىل خالل مائتي عام اأن 

قوة غري اأوروبية تتمتع باأ�سخم اقت�ساد يف العامل.
يتخلى  اأن  قبل  ا.  جدًّ �سعيفة  وال�سني  اأمريكا  بني  حرب  وقوع  فاحتمالت  ذلك  ومع 
 – تقريًبا  اأعوام  ملدة خم�سة  �سغله  من�سب  – وهو  للدفاع  كوزير  من�سبه  روبرت جيت�ض عن 
قال لل�سحفيني يف 1 يوليو 2011: »�سوف ن�ستمر نحن ]اأمريكا وال�سني[ يف اهتمامنا بحماية 
م�ساحلنا يف منطقة املحيط الهادي، و�سرق اآ�سيا على وجه التحديد. ولكنني اأعترب اأن احتمالت 
ا . . . ل اأتخيل اأن اأي قوة منهما �ستكون بهذه  ال�سراع الع�سكري بني الدولتني �سعيفة جدًّ
الدرجة من الغباء.«4 عدة عوامل ميكن اأن تف�سر الحتمالت ال�سعيفة لوقوع حرب، منها خطر 
ال�سيني  املتبادل بني القت�سادين  وتزايد العتماد  النووية  بالأ�سلحة  الأكيد  املتبادل  التدمري 
العاملية  التحديات  من  الكثري  اإدارة  واأمريكا  ال�سني  على  اأن  املتنامي  والإدراك  والأمريكي 
لالختالفات  الطرفني  من  لكل  املاهرة  الإدارة  اأي�ًسا،  الأهمية  من  م�ساوية  درجة  وعلى  مًعا، 
اجليو�سيا�سية. ولقد عرب هرني ك�سنجر، وهو واحد من اأعظم ال�سيا�سيني يف ع�سرنا، عن اأهمية 
بني  تعاونية  عالقة  اأن   2011 يف  جادل  عندما  ال�سينية  الأمريكية  للعالقات  اجليدة  الإدارة 
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الوليات املتحدة وال�سني »�سرورية من اأجل ال�ستقرار وال�سالم العاملي.« ثم وا�سل ك�سنجر 
حديثه بالتحذير اأنه يف حالة تطور حالة حرب باردة بني الدولتني »ف�سوف يعرقل ذلك التقدم 
على جانبي املحيط الهادي لأجيال قادمة« و»�سوف ين�سر النزاعات داخل ال�سيا�سة الداخلية 
لكل منطقة يف الوقت الذي تفر�ض فيه ق�سايا عاملية مثل انت�سار الأ�سلحة النووية والبيئة واأمان 
الطاقة والتغري املناخي اأن يتعاون العامل باأ�سره.« وخل�ض ك�سنجر اإىل اأن »العالقات بني ال�سني 

والوليات املتحدة لي�ست بال�سرورة – ول ينبغي اأن تكون – لعبة �سفرية.«5
فلي�ض  كواقعي  اأو  كليربايل-دويل  نف�سه  تعريف  بني  لالختيار  ك�سنجر  ا�سطر هرني  اإذا 
ك�سنجر  مثل  واقعي  �سيا�سي  يوؤكد  وعندما  الواقعية.  و�سف  �سيف�سل  اأنه  �سك  اأدنى  هناك 
العتماد املتبادل الهائل الذي منا بني اأمريكا وال�سني فاإن ذلك ي�سري اإىل �سرورة احرتام وجهتي 
النظر الليربالية-الدولية والواقعية حتى نفهم الآليات امل�سيطرة على عاملنا. ومن ثم، فالعالقة 
بني الوليات املتحدة وال�سني تبني كيف ميكن لجتاهني جيو�سيا�سيني اأن يعمال يف اآن واحد، 
وهناك العديد من العوامل التي تدفع ال�سني والوليات املتحدة للتعاون، فال�سني تعتمد على 
ال�سوق الأمريكية يف ا�سترياد منتجاتها ال�سناعية، كما اأن اأمريكا تعتمد على ال�سني يف �سراء 
على  وتعتمد  ب�سورة جنونية،  ترتفع  الأمريكية ل  الفائدة  اأ�سعار  اأن  لت�سمن  �سندات خزانتها 
ال�سني يف احلفاظ على ا�ستقرار الو�سع امل�سطرب يف كوريا ال�سمالية، وتعتمد ال�سني بدورها 
اإنها ماتزال ت�ستورد الكثري  على الوليات املتحدة للحفاظ على ا�ستقرار منطقة اخلليج حيث 
من النفط منها. ويف اأوقات كثرية تتعاون ال�سني واأمريكا يف جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة 

لإدارة الق�سايا »ال�ساخنة« يف اللحظة الآنية.

فر�ض جيو�سيا�سية
ومع ذلك وحتى يف خ�سم التعاون بني الدولتني فاإن كل دولة منهما تنظر بحذر وريبة 
اأي فر�سة جيو�سيا�سية تظهر يف الأفق، ولقد جنح كال الطرفني  على الدولة الأخرى لت�ستغل 
ا هائاًل، وبعد ذلك  يف انتهاز بع�ض تلك الفر�ض. هجمات 11 �سبتمرب كانت حدًثا جيو�سيا�سيًّ
ومل  ال�سني،  هو  منه  الأكرب  اجليو�سيا�سي  امل�ستفيد  اأن  وا�سًحا  يبدو  الزمن  من  بعقد  احلدث 
اأمريكا يف بداية الأمر بتعاطف  باأي حال من الأحوال حيث حظيت  ا  اأمًرا حتميًّ يكن ذلك 
هائل من اجلميع. ولكن ال�سني انتهزت الفر�سة فوًرا وكان الرئي�ض ال�سيني جياجن زمني �سمن 
اأوائل زعماء العامل الذين ات�سلوا ليقدموا دعمهم جلورج بو�ض على الرغم اأن قبل ذلك بعدة 
�سهور فقط تنازعت ال�سني واأمريكا علًنا حول اإ�سقاط طائرة جت�س�ض اأمريكية وحتطمها يف جزيرة 
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هاينان. بعدها بثمانية ع�سر �سهًرا اكت�سف جورج بو�ض اأن اأمامه مع�سلة كربى عندما منعه غزوه 
»غري القانوين« للعراق من ت�سدير النفط العراقي. احتاج بو�ض وقتها اإىل قرار من جمل�ض الأمن 
ال�سني،  هي  الأكرب  العون  له  قدمت  التي  الدولة  وكانت  العراقي،  النفط  ت�سدير  له  لي�سهل 
فعقب �سراعات مريرة مع فرن�سا واأملانيا ورو�سيا حول �سرعية اإعالن احلرب مل يكن هناك اأي 
�سمان اأن اأمريكا �سوف تنجح. ويف نهاية الأمر، �سيطرت وا�سنطن على املوقف من خالل القرار 
1483 ال�سادر يف 22 مايو 2003. اأخربين دبلوما�سي اأمريكي بال تردد اأن ال�سني كانت اأكرث 

الدول دعًما ل�سدور القرار ل�سالح اأمريكا.
من  لأمريكا.  م�ساعدتها  نتيجة  املدى  وطويلة  ق�سرية  فوائد  على  ال�سني  ح�سلت 
اأن بو�ض �سغط على الرئي�ض التايواين �سني �سوي-بيان لوقف  الفوائد املبا�سرة ق�سرية املدى 
طويلة  الفوائد  ولكن  لل�سني.  هائاًل  دعًما  وفر  مما  تايوان،  »ا�ستقالل«  نحو  اخلفية  اإ�سرتاتيجيته 
املدى كانت اأهم بكثري. عندما اأ�سفت ال�سني ال�سرعية على وجود القوات الأمريكية يف العراق 
�سمنت ال�سني – �سواًء كان ذلك بتخطيط واٍع اأو غري واٍع – اأن الوليات املتحدة �ستكون 
م�سغولة متاًما بالحتالل ولن جتد الوقت لرتكز على نهو�ض ال�سني البطيء والتدريجي كمناف�ض 
جيو�سيا�سي.6 �سحفي معروف من هوجن كوجن ا�سمه فرانك �سنج كتب مقاًل بعد ع�سر �سنوات 
من 11 �سبتمرب يقول: »لقد كان هجوم بن لدن على الوليات املتحدة فر�سة اأر�سلتها العناية 

الإلهية لل�سني . . . ولن اأكون مغالًيا اإذا قلت اأن ال�سني مدينة بالكثري لأ�سامة بن لدن.«7  

وكما اأن اأخطاء اأمريكا اجليو�سيا�سية �ساعدت ال�سني فاإن الأخطاء اجليو�سيا�سية ال�سينية 
�ساعدت بدورها اأمريكا. يف 7 �سبتمرب 2010 األقى خفر ال�سواحل اليابانيون القب�ض على قبطان 
�سفينة �سيد �سينية كانت قد ارتطمت بزورقي دورية يف مياه متنازع على ملكيتها بالقرب من جزر 
�سنكاكو )ديايو( واحتجزوه ملدة اأربعة ع�سر يوًما. كل من الإعالم ال�سيني واحلكومة ال�سينية 
بداأ الهجوم ا�ستجابة للحدث. وحتى بعد اأن اأفرجت اليابان عن قارب ال�سيد والقبطان طالبت 
ال�سني باعتذار من قبل اليابان، وكان ذلك اأمًرا غري حكيم حيث �سعر ال�سعب الياباين ب�سدمة 
حقيقية من رد الفعل ال�سيني القوي. �ُسئل �سحفي ياباين معروف ا�سمه يو�سي فونابا�سي اإذا 
ماكانت �سدمة �سنكاكو بالن�سبة لليابان اأكرب من �سدمات نيك�سون، اأي يف �سيف 1971 عندما 
قام ريت�سارد نيك�سون بتطبيع العالقات مع ال�سني بدون اإبالغ اليابان وباإيقاف حتويل الذهب 
اإىل الدولر مما ت�سبب يف هبوط حاد للني. فاأجاب: »�سوف تكون �سدمة اأكرب، فامل�ساكل التي 
تظهر بني اليابان والوليات املتحدة ميكن ت�سويتها يف نهاية الأمر داخل اإطار التحالف. التحالف 
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هو مركز الثقل. ولكننا ل ن�ستطيع اأن نقول نف�ض ال�سيء عن العالقة اليابانية ال�سينية، فهناك 
دائًما خطر اأن تخرج عن ال�سيطرة متاًما ب�سبب اأتفه حدث. الآن تقف اليابان وال�سني يف نقطة 
�سيد  قارب  حول  واحد  كبري  خطاأ  خالل  من  وكئيًبا.8  �سا�سًعا  خواًء  تبدو  والأر�سية  ال�سفر 

�ساعدت ال�سني يف تقوية التحالف الدفاعي بني الوليات املتحدة واليابان.

اقرتفت ال�سني اأخطاء اأخرى، كان اأولها موقفها ال�سلبي من ق�سف كوريا ال�سمالية جلزيرة 
البحرية الكورية  اأودى بحياة اثنني من جنود  يف كوريا اجلنوبية يف 23 نوفمرب 2010 والذي 
اجلنوبية واثنني من املدنيني، ولقد اأف�سد ذلك احلدث الكثري من املجهود ال�ساق الذي بذلته 
ال�سني يف التوافق مع كوريا اجلنوبية. ولهذا فكان من امل�ستغرب اأن �سفري كوريا اجلنوبية قرر 
ح�سور الحتفال بفوز املن�سق ال�سيني ليو زياوبو بجائزة نوبل لل�سالم يف 10 دي�سمرب 2010 
بعدم  اجلنوبية  كوريا  لإقناع  ال�سينية  احلكومة  بذلته  الذي  الكبري  املجهود  من  الرغم  على 

احل�سور.

يف وقت �سابق، اتخذت ال�سني مواقف �سديدة العنف على غري املعتاد جتاه ق�سية بحر 
ال�سني اجلنوبي، ولقد اأعلنت حظًرا من طرف واحد على ال�سيد يف خليج تونكني واحتجزت 
»م�سلحة جوهرية.«  اجلنوبي  ال�سني  بحر  تعترب  اأنها  ال�سني  اأعلنت  الفيتنامية.  ال�سيد  قوارب 
واأبدت ال�سني اعرتا�سها ال�سديد اأي�ًسا على خ�سوع كل من فيتنام وماليزيا لالأمم املتحدة يف 
ق�سية مطالبتها بتو�سيع حدود مياهها الإقليمية يف منطقة املياه ال�سحلة يف بحر ال�سني اجلنوبي. 
�سرباتلي  »تعترب جزر  يلي:  اجلنوبي كما  ال�سني  بحر  نزاعات  اأهمية  كري�ستوفر جويرن  وي�سرح 
ذات اأهمية كبرية من الناحية الإ�سرتاتيجية والقت�سادية وال�سيا�سية بالن�سبة للدول ال�ساحلية 
الواقعة على بحر ال�سني اجلنوبي حيث ميكن ا�ستخدامها كنقاط ارتكاز قانونية للدول للمطالبة 
بحقوق ح�سرية يف مياه وموارد بحر ال�سني اجلنوبي، ولها اأهمية ا�سرتاتيجية جلميع الدول يف 
املنطقة لأنها تتحكم يف الطرق البحرية التي متر خاللها ال�سفن التجارية املبحرة من واإىل مواين 

جنوب �سرق اآ�سيا.«9

ت�ستغل  لكي  الفر�سة  كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزيرة  اأعطت  الأفعال  هذه  كل 
النق�سامات املحتملة بني ال�سني واآ�سيان يف املنتدى الإقليمي لآ�سيان املنعقد يف يوليو 2010. 
قامت كلينتون بتحرك مت تن�سيقه جيًدا وبدا اأنه متتع بدعم العديد من دول جنوب �سرق اآ�سيا 
املتحدة  للوليات  بالن�سبة  »اأولوية دبلوما�سية هامة«  بو�سفه  النزاع  اإىل  اأ�سارت كلينتون  حيث 
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»من  كلينتون:  وقالت  ت�سوية.  اإىل  الو�سول  اأجل  من  للتو�سط  بالدها  ا�ستعداد  عن  واأعربت 
للمناطق  املفتوح  والو�سول  املالحة  حرية  على  حتافظ  اأن  القومية  املتحدة  الوليات  م�سلحة 
اأن  اأ�سافت  ثم  اجلنوبي.«  ال�سني  بحر  الدويل يف  القانون  واحرتام  اآ�سيا  يف  امل�سرتكة  البحرية 
الوليات املتحدة تدعم »عملية دبلوما�سية يتعاون من خاللها كل املطالبني بحقوقهم من اأجل 

ت�سوية النزاعات املختلفة حول ال�سيادة على الأرا�سي بدون جلوء اإىل العنف اأو الإكراه.«10

ا�ست�ساطت بكني غ�سًبا من هذا الت�سريح. ومن الوا�سح اأن وزير اخلارجية ال�سيني، ياجن 
مع  تن�سيقها  مت  قد  باأنها  كلينتون  تعليقات  وو�سف  الت�سريح  هذا  من  بال�سدمة  �سعر  جي�سي، 
ا »متثل هجوًما على ال�سني. ل يوجد اأحد يعتقد اأن هناك ما يهدد �سالم  اآخرين واأكد اأنها نظريًّ
املنطقة اأو ا�ستقرارها.« وذكر جريج تورود اأن ياجن كان م�سدوًما واتهم نظريته الأمريكية باإطالق 

موؤامرة �سد ال�سني. وكتب تورود يقول اأن »ياجن غادر الجتماع املغلق«.

وبعدها اأدىل بت�سريحات م�سو�سة هدد فيها بفر�ض عقوبة اقت�سادية على دول جنوب �سرق 
ياجن  اخلارجية  »وزير  التقرير:  هذا  بومفرت  جون  واأكد  بكني.  ملعار�سة  �سعت  التي  اآ�سيا 
ان�سرف عن الجتماع ملدة �ساعة، وعندما عاد اأدىل بت�سريح م�سو�ض ا�ستغرق مدة 30 دقيقة 
اأغ�سط�ض  اأول  . . ويف   . الق�سية.«  ال�سني يف هذه  بالتاآمر �سد  املتحدة  الوليات  فيه  اتهم 
�سرح ياجن بقوله: »ماذا �ستكون العواقب اإذا حتولت هذه الق�سية اإىل م�سكلة دولية اأو متعددة 
الأطراف؟ �سوف تزيد الأمور �سوًءا وجتعل الت�سوية اأكرث �سعوبة. تبني لنا املمار�سات الدولية 
ثنائية  مبفاو�سات  املعنية  الدول  تقوم  اأن  النزاعات هي  لت�سوية مثل هذه  و�سيلة  اأف�سل  اأن 

مبا�سرة.«11

اأحدثته مطالباتها يف  الذي  القلق  اأهمية  ال�سني من  تقلل  األ  �سوف يكون من احلكمة 
بحر ال�سني اجلنوبي، فعندما ا�ستخدمت ال�سني اخلطوط املنقوطة على خريطة كانت قد ن�سرت 
لأول مرة يف الأربعينيات فاإنها طالبت باأكرث من 80 باملائة من بحر ال�سني اجلنوبي. قابل هذه 
املطالبة �سعور بالذهول، ولحظ يل كوان يو، رئي�ض الوزراء ال�سابق ل�سنغافورة، اأنه »وا�سح اأن 
القول »كل ذلك  اإخراج خريطة بخطوط منقوطة ثم  اأكرث تعقيًدا من جمرد  مطالبات ال�سني 
ملكي«. »اأي من الذي اأنتج هذه اخلريطة؟ وكيف ميكننا اأن نعرف اأنها اأ�سلية؟ من الذي احتفظ 
بها؟ وحتى اإذا اأمكن اإثبات قدم اخلريطة، فماذا تبني لنا؟«12 ولقد خل�ض مقال من�سور يف اآ�سيا 
ا اإذا حاولت اإجنلرتا اأن  تاميز يف 5 اأكتوبر 2011 املو�سوع على النحو التايل: »�سيكون اأمًرا عبثيًّ
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تطالب بال�سيادة على معظم القناة الإجنليزية اأو اخلليج الفار�سي باإيران اأو خليج تايلندا بتايلندا 
اأو خليج تونكني بفيتنام اأو بحر اليابان باليابان اأو خليج املك�سيك باملك�سيك. هذا بال�سبط ما 

ت�سعى ال�سني لعمله باملطالبة مبعظم بحر ال�سني اجلنوبي.«13 

يو�سح ال�ستغالل املتبادل لالأخطاء من جانب الوليات املتحدة وال�سني اأنه حتى عندما 
ت�ستمر الدولتان يف التعاون يف جمالت هامة عديدة اإل اأنهما تتناف�سان دائًما مًعا، وهما تدركان 
وجود هذا التناف�ض. اجلانبان ي�سعران مبتعة مت�ساوية عندما يحققان ن�سًرا اأو اثنني. هذه اللعبة 
لي�ست خطرية يف حد ذاتها، ولكنها قد ت�سبح خطرية اإذا تخطى جانب منهما »اخلط الأحمر« 
ودا�ض على م�سلحة قومية هامة للجانب الآخر. يف الواقت الراهن يعترب احتمال تخطي اأمريكا 
للخط الأحمر اأكرب من ال�سني حيث اإن ال�سني ماتزال اأ�سعف ع�سكرًيا من الوليات املتحدة، 
ول يعني ذلك اأن ال�سني تعترب يف جوهرها قوة عظمى اأكرث طيبة من اأمريكا. الدر�ض الوحيد 
الذي ل يقبل اجلدل بعد اآلف من ال�سنني من املعامالت اجليو�سيا�سية اأنه ل توجد قوة عظمى 
تت�سم بالطيبة، فهي ت�سعى دوًما لتحقيق م�ساحلها اأو تاأمينها. وال�سوؤال الوحيد املهم هو اإذا ما 
كانت تلك القوة تت�سرف بحكمة اأم بحماقة. يف الوقت احلايل، تواجه اأمريكا خطر الت�سرف 

ب�سكل غري حكيم يف جمالني اثنني.

خطوط ال�سني احلمراء
فال�سوؤال  ولهذا  ال�سني،  من  بكثري  قوة  اأكرث  اأمريكا  مازالت  الع�سكري.  هو  جمال  اأول 
الإ�سرتاتيجي الذي ينبغي على وا�سنطن طرحه هو اإذا كانت تريد ت�سجيع �سباًقا �سخًما نحو الت�سلح. 
احلكمة اجليو�سيا�سية الب�سيطة ت�سري اإىل اأن م�سلحة اأمريكا طويلة املدى تكمن يف جتنب مثل هذا 
ال�سباق، فاأمريكا لن ت�ستطيع جتربة نف�ض املناورة التي جنحت جناًحا باهًرا مع الحتاد ال�سوفييتي حيث 
اإن القت�ساد  اأ�سعاف. الآن وحيث  كانت قدراتها الإنفاقية تفوق قدرات الحتاد ال�سوفييتي بعدة 
ال�سيني يو�سك اأن ي�سبح اأ�سخم من القت�ساد الأمريكي، ف�ساًل على اأن القت�ساد الأمريكي يواجه 
احتمال ا�ستمرار �سعفه ملدة عقد اآخر اأو مايقرب منه، فقد يكون من احلكمة بالن�سبة لوا�سنطن جتنب 

مثل ذلك الإنفاق. فقد تكون خزائن ال�سني اأكرث امتالًء يف امل�ستقبل القريب.
ومن دواعي الأ�سف اأن وا�سنطن لن ت�سل قريًبا اإىل »احلكمة« يف املجال الع�سكري. يف 
اأن الإنفاق الع�سكري  اإىل  اأ�سار فريد زكريا  اأغ�سط�ض 2011  مقال من�سور بالوا�سنطن تاميز يف 

الأمريكي �سيظل على اأعلى م�ستوياته:
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يف الفرتة بني 2001 و2009 ارتفع اإجمايل الإنفاق الع�سكري من 412 مليار دولر 
اإىل 699 مليار دولر، وميثل ذلك زيادة ت�سل اإىل 70 باملائة وهي زيادة اأ�سخم من اأي 
مثيل لها يف نف�ض املدة منذ احلرب الكورية. واإ�سافة اإىل الإنفاق الإ�سايف على العراق 
الأمريكية  الدفاع  نفقات  اأكرث من متو�سط  مليار دولر  اأنفقنا 250  فلقد  واأفغان�ستان 
وال�سينيون  ال�سوفييت  فيه  ا�سطف  الذي  الوقت  وهو   – الباردة  احلرب  خالل 
والأوروبيون ال�سرقيون �سد الوليات املتحدة وحلفائها. خالل العقد املا�سي مل يكن 
لدينا خ�سوم قوميون نخ�ساهم، ومع ذلك ارتفع الإنفاق الأمريكي على الدفاع من 
حوايل ثلث اإجمايل اإنفاق الدفاع يف العامل اإىل 50 باملائة. بتعبري اآخر، نحن ننفق اأكرث 

على الدفاع من جميع دول العامل مًعا.14 

يناير  اإعالن تخفي�سات كربى مليزانية الدفاع يف 5  اإىل  اأوباما ا�سطر  الرئي�ض  اأن  حقيقي 
2012 لتقليل عجز امليزانية الأمريكية، ولكن اأمريكا �سوف تظل تنفق اأكرث من اأقرب مناف�ض. 

ا؟ وهل يت�سم ذلك باحلكمة؟ ملاذا يعترب ذلك �سروريًّ
كانت  ا.  ن�سبيًّ العدواين  ال�سلوك  من  �سكل  ال�سخم على  الع�سكري  الإنفاق  ي�سجع  قد 
البحرية الأمريكية تقوم بدوريات ا�ستفزازية على مقربة من ال�ساحل ال�سيني على مدى عدة 
عقود. مبقت�سى القانون الدويل متلك البحرية حق الإبحار اأو اإر�سال طائرات ا�ستطالع يف املياه 
الدولية التي تقع على بعد اثني ع�سر مياًل من ال�سواطئ ال�سينية. ولكنني اأت�ساءل اإذا ما طرح 
الدوريات.  هذه  ال�ستمرار يف  احلكمة من  لنف�سه حول  اأ�سئلة جدية  اأمريكي  قرار  �سانع  اأي 
اأوًل، هل كان من احلكمة بالن�سبة للبحرية الأمريكية ال�ستمرار يف �سلوكها القدمي )وهي تعرف 
على  للح�سول  ا  �سمنيًّ وا�سنطن  فيه  �سعت  الذي  الوقت  يف  ال�سني(  غ�سب  يثري  �سوف  اأنه 
دعم ال�سني للتغلب على اأزمتها املالية؟ ثانًيا، حتى اإذا كانت ال�سني قد قبلت ب�سكل �سلبي 
بهذه الدوريات، اإىل متى �ست�ستمر يف القبول بهذا؟ ثالًثا، اإذا اأ�سرت البحرية الأمريكية على 
حقها يف القيام بدوريات على بعد اثني ع�سر مياًل من ال�سواطئ ال�سينية فهل �ست�سمح اأمريكا 
لل�سفن وطائرات ال�ستطالع ال�سينية اأي�ًسا بالقيام بنف�ض العمل على بعد اثني ع�سر مياًل من 

ال�سواحل الأمريكية عندما تطور ال�سني نف�ض القدرات؟
الف�ساء اخلارجي.  وال�سني يف  اأمريكا  اأويل لالأ�سلحة بني  �سباق  بداأ  املنوال  نف�ض  وعلى 
قمًرا  �سيني   �ساروخ  دمر  عندما  الأمريكي  الإعالم  يف  الذعر  تعبريات  و�سوح  بكل  اأتذكر 
باأكملها مل  الإعالمية  التغطية  ففي  ذلك  ومع   .2007 يناير  يف  اخلارجي  الف�ساء  يف  ا  �سناعيًّ
اأ�ساهد الكثري من التحليالت للقدرات الع�سكرية املرتاكمة لأمريكا يف الف�ساء اخلارجي. اإذا 
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ت�سليح  �سباق  نحو  البع�ض  بع�سهما  دفع  يكمن يف  فاخلطر  اأنف�سهما  اجلانبان جماح  يكبح  مل 
باهظ الكلفة لن ي�ستطيعا اخلروج منه. ولهذا، فلقد جاء الوقت الذي ينبغي اأن تبداأ فيه ال�سني 

واأمريكا حواًرا مفتوًحا و�سادًقا حول �سباق الت�سلح هذا.
وحل�سن احلظ اأن مثل هذا احلوار ل ي�سعب تخيله، فالزعماء ال�سينيون والأمريكيون يلتقون 
با�ستمرار: ففي الفرتة بني 1990 و2010 حدث اأربعون لقاء وجًها لوجه بني الرئي�ض الأمريكي 
ونظريه ال�سيني. اأمريكا وال�سني، على خالف اأمريكا والحتاد ال�سوفييتي، تنتميان اإىل العديد 
من املنظمات »متعددة الأطراف« التي ت�سمل منظمة التعاون القت�سادي لآ�سيا املحيط الهادي 
املبا�سرة  للمناق�سات  توفر فر�سة  ال�سنوية  الع�سرين. كل اجتماع من تلك الجتماعات  وقمة 
اإىل حديث  ال�سيني  الأمريكي  ما يتحول احلوار  الرغم من ذلك، فكثرًيا  وجًها لوجه. وعلى 
�سكلي يركز على الق�سايا ق�سرية املدى ولي�ض على التحديات والفر�ض طويلة الأجل، ويربهن 
وال�سني  املتحدة  الوليات  بني  جرت  التي  والقت�سادية  الإ�سرتاتيجية  احلوارات  ذلك  على 
منذ 2009. فعلى الرغم من ارتفاع م�ستوى الوفود غري امل�سبوق وحجمها على اجلانبني فاإن 
احلوار قلما تناول اأية ق�سايا ا�سرتاتيجية طويلة املدى مثل التعامل مع التغريات املناخية واإعادة 
هيكلة النظام املايل يف العامل واإ�سالح املوؤ�س�سات الدولية )مثل الأمم املتحدة( واإعادة تنظيم 
نظام الأمان العاملي، وهي ق�سايا مت�ض امل�سالح احليوية للطرفني وتقع م�سئوليتها بال جدال على 
عاتقيهما. وبدًل من ذلك تركز احلوارات على »امل�سالح الأ�سا�سية« لل�سني و»امل�سالح احليوية« 
مو�سوع  اأو  التجاري  التوازن  اأو  لل�سني  الداخلي  ال�ستقرار  مثل  ق�سايا  املتحدة يف  للوليات 

العمالت.
ال�ستقرار  ق�سية  هو  ق�سد  بغري  تتخطاه  اأن  لأمريكا  ميكن  الذي  الثاين  الأحمر  اخلط 
نظر  الروؤى. من وجهة  بو�سوح مواطن الختالف يف  ال�سني، وهي ق�سية تظهر  ال�سيا�سي يف 
الزعماء ال�سينيني، عانت ال�سني من حالة مل تتوقف تقريًبا من ال�سطراب ال�سيا�سي والقالقل 
منذ حرب الأفيون الأوىل يف 1839 اإىل الثورة الثقافية التي انتهت يف 1976. وبعد مايقرب من 
140 عاًما من القالقل ا�ستمتع ال�سعب ال�سيني مبايزيد على ثالثني عاًما من النمو القت�سادي 
املتوا�سل وال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي. والثنان مرتبطان ببع�ض. فبدون ال�ستقرار ال�سيا�سي 
م�ستويات  يف  ال�سريع  والتح�سن  القت�سادي  بالنمو  ال�ستمتاع  ال�سيني  ال�سعب  ا�ستطاع  ما 
معي�ستهم. يوؤمن الزعماء ال�سينيون اإميانًا را�سًخا اأن ال�ستقرار ال�سيا�سي يف ال�سني �سوف ينهار 
اإذا مل مي�سك احلزب ال�سيوعي ال�سيني بدفة احلكم بقوة خالل املرحلة احلالية من النمو. ولكنهم 
يدركون اأي�ًسا اأنه يتعني على احلزب اأن يعيد ت�سكيل ذاته. ومن جوانب كثرية قام احلزب بعمل 
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ذلك. ومع ذلك فقدرة احلزب ال�سيوعي ال�سيني على البقاء اأمر �سروري ل�ستقرار ال�سني. 
تو�سح الإح�ساءات اأن الأغلبية العظمى من املواطنني ال�سينيني يقبلون فكرة ا�ستمرار احلزب 
ال�سيوعي يف احلكم طاملا وا�سل تقدمي نتائج اقت�سادية جيدة وخدمات اجتماعية. هناك عقد 
اجتماعي �سمني بني احلزب ال�سيوعي ال�سيني وال�سعب ال�سيني. احلوار التايل بني مذيع يف 

التليفزيون املركزي ال�سيني و�سحفي يعرب جيًدا عن هذا املعنى:
ر�سا  مدى  عن  جوام  واجن  مرا�سلنا  اأجراه  الذي  ال�ستق�ساء  نتابع  ولكي  املذ يع: 
جوام،  واجن  والآن،  ال�ستوديو.  يف  الآن  اإلينا  هو  �سين�سم  احلزب  عن  ال�سعب 

علمُت اأننا قمنا با�ستطالع راأي حول احلزب ال�سيوعي. ماذا تخربنا النتائج؟
واجن  جوام: نعم، لقد اأجرينا ا�ستطالع راأي م�ستقل من خالل موقع »�سينا زيبو«، 
وطلبنا  اأخرى،  اجتماعي  توا�سل  ومواقع  لتويرت،  البديل  ال�سيني  املوقع  وهو 
واحد  من  مقيا�ض  على  ال�سيوعي  احلزب  اأداء  تقييم  ال�سينيني  املواطنني  من 
اإىل خم�سة، حيث يكون الواحد هو الأداء الأ�سواأ وخم�سة هو الأف�سل. ياأتي 
وتعليمية  اقت�سادية  وبخلفيات  القطاعات  من جميع  راأيهم  امل�ستطلع  املواطنون 
عاًما. وكان  والأكرب عمره 71  عاًما  الأ�سغر كان عمره 18  ال�سخ�ض  خمتلفة. 
متو�سط النقاط 3.87. بناًء على ال�ستطالع ن�ستطيع روؤية اجتاهات ثالثة منف�سلة 
اأداء  عن  اأكرب  بر�سا  ي�سعرون  ا  �سنًّ الأكرب  الأ�سخا�ض  اأن  الجتاهات  اأحد  هنا. 
احلزب. الأ�سخا�ض يف اخلم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات من عمرهم كان 
متو�سط نتائجهم 4.1. اأما اجليل ال�ساب من ال�سينيني اأو من مواليد الثمانينيات 
وما بعدها فكان متو�سط نتائجهم اأقل ن�سبًيا حيث كان 3.34 اأي اأقل من املتو�سط 
العام، مما يعني اأنهم مقتنعون اأن اأداء احلزب لي�ض �سيًئا ولكن من جوانب عدة 

كان باإمكانه بالتاأكيد اأن يكون اأف�سل.
اأي  ويف  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  عن  اإذن  بال�سبط  النا�ض  فكرة  ماهي  املذ يع: 

املجالت ميكن للحزب اأن يرتقي باأدائه؟
احلزب  �سرعية  اأن  يعتقدون   )%84( ال�سعب  من  الكا�سحة  الأغلبية  جوان:  واجن  
ال�سيوعي احلاكم تاأتي اأ�سا�ًسا من النجاح القت�سادي الذي حققه خالل العقود 
تاريخ  اأي وقت م�سى يف  ال�سينيني من  اأكرب من  فهناك عدد  املا�سية،  القليلة 
يفكرون  وكيف  يعي�سون  واأين  ياأكلون  ماذا  يقرروا  اأن  الآن  ي�ستطيعون  الدولة 
اأكرث من 70 باملائة )72%( من امل�ستطلع راأيهم  ثانًيا،  وكيف يعي�سون حياتهم. 
قالوا اأن احلزب له الف�سل يف حماربة ال�ستعمار الغربي يف ال�سنوات الأوىل من 
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احلروب  دمرتها  اأن  بعد  الأمة  اأنقذ  الن�سر  هذا  اأن  ويعتقدون  الع�سرين.  القرن 
الذات.  واحرتام  بالنتماء  اإح�سا�ًسا  تاريخهم  يف  مرة  لأول  لل�سينيني  واأعطى 
اإىل  راأيهم  امل�ستطلع  من  باملائة  اأ�سار 89  احلزب  تواجه  التي  التحديات  وحول 
تف�سي الف�ساد والذي يوؤدي بدوره اإىل التباين الجتماعي ويهدم �سمعة احلزب 
وم�سداقيته. اأكرث من 60 باملائة )64%( عربوا عن حزنهم ب�سبب فقدان الثقافة 
والقيم ال�سينية التقليدية. يبدو اأن الكثريين غري مهتمني �سوى بزيادة دخلهم 
اأنهم  النا�ض )46%( قالوا  النهاية، ن�سف  والرتقاء يف ال�سلم الجتماعي. ويف 
ي�سعرون بخيبة الأمل لأن حكم القانون ل يزيد عن جمرد حرب على ورق فقط 

ول يطبق يف ظروف عديدة.15
لقد اقتب�ست هذا احلوار ب�سكل مطول لأن الكثريين يف الغرب قد ينده�سون من وجود 
مثل هذه املناق�سة املنفتحة. عرّب ميت رومني جيًدا عن الروؤية الأمريكية يف مقال ن�سره يف وول 
�سرتيت جورنال يف 16 فرباير 2012 حيث قال: »الدولة التي تقهر مواطنيها ل ميكن اأن ت�سبح 
ثم  وال�سيا�سية.«16  القت�سادية  احلرية  على  القائم  الدويل  النظام  يف  موثوًقا  �سريًكا  النهاية  يف 
اأ�ساف: »ينبغي علينا اأن ندرك اأن وجود ال�سني كدولة ديكتاتورية تنعم اأي�ًسا بالرخاء �سوف 
اآرائه ب�سكل مبا�سر  ميثل م�سكلة متفاقمة لنا وجلريانها وللعامل باأ�سره.«17 ورمبا عرب رومني عن 
وقاطع اأكرث من معظم الزعماء الأمريكيني الآخرين ولكن لي�ض هناك �سك اأنه ميثل جممل اآراء 

الإدارة الأمريكية: ال�سني دولة طاغية فلن تتمكن من ال�ستمرار اأو العمل يف املدى البعيد.
ال�ستقرار،  اأو  الطغيان  املتهور حول  واأمريكا اخلطاب  ال�سني  تتجنب كل من  اأن  يجب 
فلي�ض هناك �سك اأن احلكومة ال�سينية ت�ستاء ب�سدة كلما اأثارت اأمريكا ق�سايا حقوق الإن�سان. 
اإزعاج« ولي�ست تهديدات.  اأي�ًسا كيف تدير هذه الأحداث بو�سفها »م�سادر  ولكنها تعلمت 
�سيا�سي.  تغيري  لإحداث  ال�سغط  حكمة  يف  النظر  تعيد  اأن  اأي�ًسا  اأمريكا  على  ينبغي  كما 
اأداءها يف النهاية �سيكون �سيًئا  ا فاإن  اإذا كانت ال�سني بالفعل دولة طاغية �سيا�سيًّ فمن ناحية، 
و�سيقودها اإىل تدمري نف�سها. ومن الناحية الأخرى، يجب على اأمريكا اأن تتوقف للحظة لت�ساأل 
العامل ككل. حكومة  املنطقة ويف  الداخل ويف  »دميقراطية« عمله يف  اأكرث  عما ميكن حلكومة 
�سينية اأكرث دميقراطية �ستكون اأكرث �سعبية ووطنية. ولكي نرى ملحة عن طبيعة ال�سوت الأكرث 
وطنية يف ال�سني يجب علينا اأن نقراأ مقالت التحرير والأعمدة املن�سورة يف جلوبال تاميز، التي 
ا داخل الدولة ال�سينية. اإذا اأ�سبح ذلك ال�سوت هو املهيمن  تقدم وجهة نظر تعك�ض تياًرا قويًّ
يف ال�سني فمن الأرجح اأن ال�سني لن ت�سلك امل�سلك املتحفظ الذي اتبعته خالل ال�سنوات 
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املا�سية. وعلى النقي�ض من مالحظات رومني، فالظهور املفاجئ ملزيد من الدميقراطية يف ال�سني 
قد يوؤدي اإىل مزيد من امل�ساكل بالن�سبة للمنطقة والعامل.

ومع ذلك، �سوف تتطور ال�سني اإىل نظام اأكرث دميقراطية يف امل�ستقبل، ولي�ض هناك �سك 
ل  خياًرا  ذلك  يكون  �سوف  الأمر.  نهاية  يف  ال�سيا�سي  مق�سدها  اإىل  ت�سل  �سوف  ال�سني  اأن 
ميكن جتنبه وخا�سة مبجرد اأن تتطور يف ال�سني اأ�سخم طبقة متو�سطة يف العامل. ال�سوؤال الوحيد 
اأخرى بتقدمي العون لل�سني عن طريق التدخل يف �سئونها  اأي قوة  اأو  اأمريكا  هو: هل �ستقوم 
الداخلية؟ هناك اإغراء قوي داخل اأمريكا للتدخل، ولكن الطريق الأكرث حكمة هو ال�سماح 
فاإنها  اأمريكا اخلط الأحمر يف هذا املجال  اإذا مل تتخط  لل�سني بالتطور طبًقا جلدولها الزمني. 

�سوف ت�ساعد اأي�ًسا على حماية ال�ستقرار اجليو�سيا�سي.
قام  عندما  ال�سيني  ال�سيا�سي  النظام  ه�سا�سة  وال�سيني  الأمريكي  الزعيمان  تذكر  لقد 
يف  الأمريكية  بالقن�سلية  فجاأة  بالحتماء  ليجون  واجن  وا�سمه  كنج  �سوجن  يف  ال�سرطة  رئي�ض 
ال�سيا�سي  النجم  رئي�سه،  قب�سة  من  الإفالت  يحاول  واجن  كان   .2012 فرباير   6 يف  �سنجدو 
ال�ساعد بو زيالي، وكان يخ�سى على حياته. لو مل يتم التعامل بكل حر�ض مع هذه احلادثة 
ت�سليم  قرر واجن  الطالع،  اأمريكا وال�سني. ولكن حل�سن  ب�سدة بني  العالقات  اإف�ساد  اإىل  لأدت 
نف�سه لل�سرطة يف بكني. وبهذا مت جتنب م�سكلة دبلوما�سية كربى. وعلي نف�ض املنوال، اأظهرت 
حادثة �سني جواجن�سنج اأي�ًسا مهارة دبلوما�سية ومرونة غري متوقعة من جانب الزعماء ال�سينيني. 
وعلى الرغم اأن ال�سماح للمحامي ال�سيني الكفيف املن�سق مبغادرة ال�سني كانت تعني اإراقة ماء 
الوجه بالن�سبة لهم يف املدى الق�سري فاإنه كان قراًرا حكيًما يف املدى البعيد حيث اأظهر للعامل 
وجًها اأكرث تعاونًا للحكومة ال�سينية. هذا التنازل جتنب اأي�ًسا اإخراج العالقة ال�سينية الأمريكية 

عن م�سارها.
للزعماء  اأو�سحت  زيالي  بو  اإزاحة  اإىل  النهاية  اأدت يف  التي  ليجون  واجن  حادثة  ولكن 
�سرورة  جميعهم  قرروا  الأمر،  نهاية  ويف  ال�سيني.  ال�سيا�سي  النظام  ه�سا�سة  مدى  ال�سينيني 
اإزاحة بو لأنه حاول، مثل ماو ت�سي توجن خالل الثورة الثقافية، اأن يح�سل على القوة عن طريق 
جذبه املبا�سر للجماهري، مما قد يهدد حكم احلزب ال�سيوعي ال�سيني. ومن ثم، مت اإبعاد بو بكل 
باأكملها  الق�سة  اأظهرت  اأخرى  مرة  اأثًرا عميًقا. ومع ذلك،  اأن يحدث ذلك  بدون  رقة وعناية 
للزعماء ال�سينيني اأهمية ال�ستقرار ال�سيا�سي يف الداخل. ونظًرا لوجود تلك امل�سلحة اجلوهرية 

ا اأعمق مب�ساكل ال�سني يف هذا املجال. للطرفني، فمن املفيد لالإدارة الأمريكية اأن تنمي ح�سًّ
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اأزمة الهبوط اإىل رقم اثنني
ا يف املجال اجليو�سيا�سي لتتنباأ متى �ستقع اأزمة كربى  واأخرًيا، لن حتتاج لكي تكون عبقريًّ
يف العالقات الأمريكية ال�سينية. �سوف يحدث ذلك يف وقت ما خالل العقد الالحق على 
عام 2016. ملاذا 2016 بالذات؟ ذلك هو العام الذي �سيتوقف فيه القت�ساد الأمريكي، طبًقا 
لبع�ض التقديرات، من احتالل رقم واحد يف العامل. يف خطاب ق�سري مر�سل اإىل الفاينان�سال 
بتاريخ 9 فرباير 2012، �سرح جيف �ساك�ض مبا يلي: »يف 1980، كان ن�سيب الوليات  تاميز 
املتحدة من الدخل العاملي )طبًقا ملقيا�ض اأ�سعار تعادل القوة ال�سرائية( 24.6 باملائة. يف 2011، 
هبط اإىل 19.1 باملائة، ويتوقع �سندوق النقد الدويل اأنه �سيهبط اإىل 17.6 باملائة بدًءا من 2016. 
على اجلانب الآخر، كان دخل ال�سني ميثل 2.2 باملائة من الدخل العاملي يف 1980 وارتفع اإىل 
املتحدة يف  الوليات  اأنه �سوف يتخطى  الدويل  النقد  ويتوقع �سندوق  باملائة يف 2011   14.4
ا العامل فمن ال�سعب اأن  2016 لي�سل اإىل ن�سبة 18 باملائة. اإذا مل يحدث ذلك حتوًل جذريًّ

نتخيل حدًثا اأعمق تاأثرًيا.«18
لقيا�ض  ال�سرائية  القوة  تعادل  اأ�سعار  ا�ستخدام  على  القت�ساديني  بع�ض  يعرت�ض  �سوف 
حجم اأي اقت�ساد. ولكن حتى من وجهة نظر »ا�سمية« فاإن حجم القت�ساد الأمريكي الن�سبي 
�سوف ي�ستمر يف التقل�ض. اإدوارد لو�ض، وهو موؤلف كتاب حان وقت التفكري: اأمريكا يف زمن 
باملائة من  الأمريكي حوايل 31  ن�سيب القت�ساد  �سنة 2000، كان  يلي: يف  ما  يقرر  الهبوط 
القت�ساد العاملي، اأي اأقل بقليل من ثلثه. بحلول 2010، كان قد انخف�ض اإىل 23.5 باملائة اأي 
اأقل من ربعه. يف 2020 اأو قرب ذلك، قد يهبط ن�سيب اأمريكا اإىل حوايل ال�ُسد�ض.19 اإذا مل 
الثانية يف العامل، فما هي  ثابتة لحتالل املرتبة  اأمريكا تتجه بخطوات  اأن  توؤكد هذه احلقائق 

احلقائق التي ميكن اأن توؤكد ذلك؟
عندما يفيق الأمريكيون يف نهاية الأمر ويدركون اأن اقت�سادهم اأ�سبح رقم اثنني يف العامل 
مركزها  اأمريكا  اأفقد  الذي  »من  ال�سهري:  بال�سوؤال  يبداأ  �سوف  مريًرا  حواًرا  اأن  املرجح  فمن 
الأول؟« لقد حدثت مثل تلك احلوارات من قبل، على غرار »من الذي اأفقدنا فيتنام؟« اأو »من 
الذي اأفقدنا العراق؟« مثل تلك احلوارات املريرة نادًرا ما تنري الأفكار، بل على العك�ض من 
ذلك، �ستحتوي على الكثري من اإلقاء التهم جزاًفا وحتميل امل�سئولية لآخرين. �ست�سبح ال�سني 

املتهمة الأوىل و�ستحمل بطبيعة احلال امل�سئولية كلها.
اأمريكا مركزها  اأفقد  اأقلق ب�سدة من املناق�سات حول »من الذي  ال�سبب الذي يجعلني 
الأول؟« هو اأن لدي خربة مبا�سرة باإحجام امل�سئولني الأمريكيني الكبار عن جمابهة حقيقة ل 
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اإىل رئا�سة  يناير 2012 ُدعيُت  اأمريكا على وجهها. يف  اأن تلطم  اإنكارها، حقيقة تو�سك  ميكن 
اجتماع  �سمن  املنعقد  والع�سرين«  الواحد  القرن  الأمريكية يف  القوة  »م�ستقبل  ندوة  مناق�سة 
دافو�ض. كان اأع�ساء الندوة من املواطنني الأمريكيني املرموقني. ويف الواقع، قال مايكل فرومان 
اثنان  هناك  كان  بالدنا.«  يف  الدوليني  امل�سرعني  اأكرث  من  »ثالثة  كانوا  الندوة  يف  زمالءه  اأن 
من اجلمهوريني هما ال�سيناتور �ساك�سبي �سامبلي�ض )جورجيا( وبوب كوركر )تني�سي(، واثنان 
من الدميقراطيني وهما مايكل فرومان، النائب امل�ساعد للرئي�ض ونائب م�ست�سار الأمن القومي 
لل�سئون القت�سادية الدولية، ونائبة الكوجنر�ض نيتا م. لوي )نيو يورك(. كان �سوؤايل الفتتاحي 
�سوؤاًل �سهاًل: »كيف ترى م�ستقبل القوة الأمريكية؟« كانت اإجاباتهم متوقعة: �ستظل اأمريكا 
رقم واحد دائًما. طرحت �سوؤايل الثاين ب�سكل اأكرث ح�سا�سية. قلت اأنني �سمعُت عن بع�ض 
ا خالل عقد اأو ما يقرب من  التوقعات التي ترى اأن اأمريكا �سوف تكون ثاين اأ�سخم اقت�ساد عامليًّ

ذلك. ولهذا ت�ساءلُت اإذا كانت اأمريكا ت�ستطيع التاأقلم مع وجودها يف املرتبة الثانية يف العامل.
لي�ض من ال�سهل بالن�سبة يل اأن اأ�ساب بال�سدمة، ولكن لبد اأن اأعرتف اأنني �سدمُت من 
ردود اأفعال كبار ال�سيا�سيني الأربعة. مل ي�ستطع اأي واحد منهم اأن يقول اأو ي�سري اإىل اإمكانية اأن 

ت�سبح اأمريكا رقم اثنني على الإطالق. جاء رد الفعل املثري من ال�سيناتور كوركر:
اإذا جنح ال�سعب ال�سيني يف حتقيق الزدهار، واإذا نظرنا اإىل الرتكيبة ال�سكانية، فاإن حجم 
القيام  جميًعا  ن�ستطيع  اأننا  فاأعتقد  ولهذا،  ال�سخامة.  �سديد  �سيكون  ال�سني  اقت�ساد 
بالعمليات احل�سابية، والنظر اإىل معدلت النمو. ومع ذلك �ساأتوقف هنا، لأنني لن اآخذ 
ولن اأ�سرتي اأي �سيء حتاول اأن جتعلني اأ�سرتيه. ولكنني �سوف اأوافق بال�سبط اأن ال�سعب 
ا على الإطالق من الناحية النف�سية حلدث يبداأ فيه العامل  الأمريكي لن يكون م�ستعدًّ
العتقاد باأن اأمريكا لي�ست اأعظم قوة على الأر�ض . . . اأنا ل اأقول اأن هذا ما �سيحدث، 

ولكنني اأوؤكد لكم اأن النف�سية الأمريكية لي�ست م�ستعدة للتعامل مع ذلك.20
اأو�سحت اإجاباتهم اأن فكرة »اأمريكا هي رقم واحد« هي فكرة مقد�سة. ومل اأكن الوحيد 
امل�سدوم، فلقد كان رئي�ض جامعة كارنيجي ميلون، وا�سمه جاريد كوهون، داخل القاعة و�سعر 

ب�سدمة مماثلة.
اأن  يرف�سون مواجهة حقيقة  الذين  الوحيدين  لي�سوا  املرموقون الأربعة لأمريكا  املمثلون 
اأمريكا قد ت�سبح رقم اثنني خالل فرتة وجيزة، فالرئي�ض باراك اأوباما اأي�ًسا مهتم باأن يعلن ر�سالة 
»حالة  مبنا�سبة  األقاه  الذي  اأوباما  واحد. يف خطاب  رقم  دائًما  تكون  �سوف  اأمريكا  اأن  مفادها 
الحتاد« يف يناير 2012 اقتب�ض كلمات باحث اأمريكي معروف ا�سمه روبرت كاجان األف كتابًا 
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بعنوان اأ�سطورة التدهور الأمريكي. قال اأوباما مردًدا فكرة كاجان: »اإن العامل كله ي�سعر بتجدد 
اإىل البعثات التي قدناها  الزعامة الأمريكية. من التحالفات التي بنيناها لتاأمني املواد النووية 
�سد اجلوع واملر�ض، ومن ال�سربات التي اأ�سديناها لأعدائنا اإىل القوة امل�ستمرة للمثل الأخالقية 
التي نقدمها، اإن اأمريكا عائدة . . . اأي �سخ�ض يقول غري ذلك، اأي �سخ�ض يخربك اأن اأمريكا 
تتدهور اأو اأن نفوذنا ا�سمحل ل يدرك معنى ما يقوله.« وباملثل، اأعلن ميت رومني حديًثا اأن 
»هذا القرن لبد اأن يكون القرن الأمريكي.« ل عجب اإذن اأن يعلق ت�سارل�ض كاب�سان بقوله: 
»اأهم املتناف�سني على املكتب البي�ساوي ي�سعون جاهدين لطماأنة الأمريكيني اأن بالدهم ما تزال 

مرتبعة فوق قمة النظام العاملي.«21
فمن  جتنبه  ميكن  لن  لواقع  الأمريكي  ال�سعب  تهيئة  عن  الوا�سح  الإحجام  لهذا  ونظًرا 
الطبيعي اأن يقع ال�سيا�سيون الأمريكيون حتت اإغراء اإلقاء اللوم على ال�سني. ويف جميع الأحوال 
�سوف يتهم ال�سيا�سيون الأمريكيون ال�سني »بالغ�ض« اإما عن طريق التالعب بعملتهم ليحافظوا 
على �سعرها املتدين اأو بالحتفاظ مب�ستوى منخف�ض لأجور العمال. لقد وفر لنا رومني موؤ�سًرا 
مبكًرا حول كيف �سيتم التالعب بلعبة لوم ال�سني يف مقال من�سور يف وول �سرتيت جورنال 

يف 16 فرباير 2012:
ا؟ الإجابة هي اأن من ال�سروري  هل ينبغي اأن يكون القرن الواحد والع�سرين قرنًا اأمريكيًّ
فقط اأن نتاأمل البدائل. الفكرة املتداولة كثرًيا هذه الأيام اأن هذا القرن هو القرن ال�سيني. 
مع ارتفاع �سكان ال�سني اإىل ما يزيد على مليار ن�سمة، ومع متو�سط معدلت منو �سنوي 
ي�سل اإىل 10%، ومع قوة ع�سكرية مت�سخمة فاإن فكرة �سيطرة ال�سني على اآ�سيا واجلزء 
احلكومة  �سخ�سية  ت�سبح  و�سوف  احلدوث.  ممكن  اأمًرا  اأ�سبحت  العامل  من  الأعظم 
ال�سيا�سيني  املعار�سني  وقمع  احلر  ال�سوق  جوانب  بع�ض  بني  جتمع  – حكومة  ال�سينية 
وكبت احلريات ال�سخ�سية – منوذًجا منت�سًرا ومثرًيا للقلق . . . اإذا مل تغري ال�سني اأ�سلوبها 
فاإنني �سوف اأ�سفها بالتالعب بالعمالت واأتخذ القرارات املالئمة املناه�سة لذلك يف اأول 
يوم من اأيام رئا�ستي. احلرب التجارية مع ال�سني هي اآخر �سيء اأريده، ولكنني ل اأ�ستطيع 

حتمل ا�ست�سالمنا التجاري الراهن.22

على  ينبغي  وخطرية  متفجرة  ت�سبح  قد  والتي  العبثية  احلوارات  جتنب  ميكن  ولكي 
الأمريكيني املتعقلني اأن يبدءوا يف اإعالم ال�سعب الأمريكي اأن اأمريكا وال�سني تقفان يف املوقع 
اأو العامني املا�سيني ولكن ب�سبب قرارات  احلايل لي�ض ب�سبب قرارات اتخذتاها خالل العام 
رئي�ض  من�سب  اأمريكي لمع  �ساب  تقلد  يناير 1993،   20 عقدين. يف  اأو  عقد  منذ  اتخذت 
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اجلمهورية ا�سمه بيل كلينتون. وبدت اإدارته واعدة ومب�سرة باخلري حيث جمع كلينتون حوله 
فريًقا موهوبًا. وعلى الرغم من جوانب الق�سور يف �سخ�سية كلينتون اإل اأنه كان بدون اأدنى �سك 

واحًدا من اأكرث زعماء ع�سرنا ذكاء ورمبا حكمة اأي�ًسا.
وعلى الرغم من ذكائه وحكمته فيمكن اأن جنادل باأن الكثري من م�ساكل اأمريكا احلالية 
�سمح  قد  رئا�سته  فرتة  اأثناء  كلينتون  اأن  املرجح  من  لي�ض  حكمه.  فرتة  خالل  بداأت  قد  رمبا 
لنف�سه باأن يت�ساءل اإذا كان من املتوقع اأن يرتاجع القت�ساد الأمريكي خالل العقد اأو العقدين 
التاليني، فالنجاح كان اأمًرا م�سلًما به. وعندما قام كلينتون وفريقه بالدعم العنيف للعوملة كانوا 
مقتنعني اقتناًعا �سادًقا باأن اأمريكا هي امل�ستفيد الأكرب منها حيث اأن اقت�سادها �سيكون دائًما 

الأكرث قدرة على املناف�سة.
وحقيقي اأن كلينتون كثرًيا ما اأخرب ال�سعب الأمريكي يف خطاباته اأن اأمريكا كانت حتتاج 
اأن  القاه لأول مرة يف يناير 1993 قال  اإىل توجهات جديدة، ويف خطاب حالة الحتاد الذي 
»اأمتنا حتتاج اإىل اجتاه جديد.« وكان م�سيًبا عندما اأ�سار اإىل التحديات التي �ستواجهها اأمريكا 
مثل الوظائف واإ�سالح الرعاية ال�سحية والتعليم والرفاهية وتقوية الأ�سرة واجلرمية والإ�سالح 
وال�سمان الجتماعي. ولكن اجلانب  وامليديكري  وال�سرائب  والدفاع  وامليزانية  العجز  وخف�ض 
املذهل يف هذا اخلطاب كان يف الأمور التي اأغفلها. يف بداية اخلطاب قال: »اإن الأمم مثلها مثل 
الأفراد يجب اأن تقرر كيف تريد اأن تت�سرف، وكيف تريد اأن يراها اأبناوؤها، وفيما بعد كيف تريد 
التاريخ اأن يحكم عليها. ومثل كل رجل وامراأة، فالأمم اأي�ًسا يجب عليها اأن تقرر اإذا ما كانت 

على ا�ستعداد ملجابهة التحديات التي ي�سعها التاريخ يف طريقها.«23 
ولكن على الرغم من اإعالن كلينتون احلكيم اأن الأمم يجب اأن جتابه حتديات ع�سرها فاإنه 
ف�سل متاًما يف حتذير ال�سعب الأمريكي اأنهم نتيجة للعوملة التي تكت�سح العامل �سوف ي�سطرون 
اإىل التكيف والتاأقلم، واإذا مل يفعلوا ف�سوف �سيتخلفون بينما يتحرك العامل اإىل الأمام. لقد كان 
ال�سعب الأمريكي بحاجة اإىل �سماع تلك الن�سيحة، ولكن بدًل من ذلك، مت اإبالغ الزعماء 
الأمريكيني وال�سعب الأمريكي اأنهم قد و�سلوا اإىل نهاية التاريخ، كما لو كان التاريخ �سباًقا يفوز 
اإىل  اأدت بدورها  بالذات  الثقة املفرطة  بالفعل. تلك  اأوًل  اأوًل واأنهم قد و�سلوا  فيه من ي�سل 

العديد من الأخطاء الإ�سرتاتيجية.
اتخذ كلينتون لالأ�سف بع�ض القرارات ال�سيئة ق�سرية املدى. ولبد اأنه كان يعلم بعيوب 
ا لالقت�ساد الأمريكي.  تلك القرارات، ولكنه رمبا كان اأي�ًسا مقتنًعا اأنها لن ت�سبب �سرًرا حقيقيًّ
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اأقول اأنه كان يعلم بعيوب تلك القرارات لأنه كان واحًدا من اأكرث املدافعني �سراحة وعلًنا عن 
عندما  ولكنه  العاملية.  التجارة  وحترير  العاملية  التجارة  مفاو�سات  كلينتون  دعم  لقد  العوملة.24 
ال�سارع  يف  للمتظاهرين  ر�سخ   1999 نوفمرب  يف  �سياتل  يف  العاملية  التجارة  منظمة  ا�ست�ساف 
وللنقابات العمالية واأوقف جولة من مناق�سات التجارة العاملية لتهدئة ب�سعة اآلف من عمال 
امليناء وعمال اآخرين يف �سياتل. و�سف تقرير من رويرتز ن�سر يف 4 دي�سمرب 1999 هذا الف�سل 
كما يلي: »وهكذا انتهت جولة كلينتون. انهارت اجلولة اجلديدة من حمادثات التجارة العاملية 
الرتويج  اأن مت  بعد  تبداأ، وذلك  اأن  ا�سم كلينتون حتى قبل  اأن حتمل  والتي كان من املمكن 
لهذه اجلولة بو�سفها اأحد اأهم اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية لكلينتون . . . قد يك�سب كلينتون 
الزعامة  قد خ�سر  ذاته  الوقت  ولكنه يف  اأخرى،  اأمريكية  العمالية وجمموعات  النقابات  ر�سا 
الحتاد  من  م�سئول  و�سرح  الدبلوما�سيني.  بع�ض  لت�سريحات  طبًقا  املباحثات  يف  الأمريكية 
الأوروبي بقوله: »كان ذلك ب�سبب الأمريكيني، حيث كانوا م�سرين متاًما على تنفيذ جدولهم 

بالدرجة التي جعلتهم غافلني عن نتائج ذلك.«25
املدى  على  الأمريكي  لالقت�ساد  كبرًيا  �سرًرا  �سبب  لل�سغوط  بالر�سوخ  كلينتون  قرار 
اأن  بدون  تريده  �سيء  اأي  ت�ستطيع عمل  اأمريكا  اأن  فكرة  تر�سيخ  �ساعد يف  القرار  البعيد، لأن 
تعاين من تغريات طويلة املدى، وحتى اإذا انزلقت اإىل فر�ض اإجراءات وتدابري اأ�سبه باإجراءات 
العاملي  للتناف�ض  الأمريكي  ال�سعب  بتهيئة  ال�سعب  القرار  كلينتون  يتخذ  مل  عندما  احلماية. 
اجلديد فلقد فقد فر�سة هامة لإعداد اأمريكا لعامل امل�ستقبل. يف العقد الأول من القرن الواحد 
والع�سرين، اقرتفت اإدارة بو�ض خطاأ مماثاًل عندما جتنبت اتخاذ قرارات �سعبة حول عجز امليزانية. 
كلتا الإدارتني تعاملتا على ما يبدو على اأ�سا�ض اأن باإمكان اأمريكا اأن تفعل ماتريده فيما يخ�ض 
القت�ساد العاملي ولن تعاين نتيجة لذلك، فاأمريكا القوية لي�ست م�سطرة اإىل تعديل مواقفها. لقد 
اأجلت كلتا الإدارتني الآلم احلتمية الناجتة عن تلك التعديالت ال�سرورية بل وجعلتها تتفاقم.

اإىل  اأمريكا  فيها  تطلعت  منا�سبة  كلينتون  تن�سيب  يوم  كان  فبينما  الآخر،  اجلانب  ومن 
امل�ستقبل بكل ثقة وتفاوؤل، كانت ال�سني تنظر اإىل الأمام بروح مفعمة بالقلق اإن مل يكن بالياأ�ض. 
لقد جاء يناير 1993 بعد ما يقرب من ثالثة اأعوام ون�سف من كارثة ميدان تيانامن والتي اأدت 
ا واأثارت �سكوًكا عميقة حول م�ستقبل القت�ساد ال�سيني. كانت ال�سني  اإىل عزلة ال�سني عامليًّ
حتاول با�ستماتة اأن تخرج من هذه العزلة. كما كانت ت�سعى جاهدة لكي جتد و�سيلة تعيد بها 
التوافق مع اأمريكا للدرجة التي جعلتها تقرر اأن تبتلع دواًء �سديد املرارة. لقد �سرحت اأمريكا 
لآ�سيا  القت�سادي  التعاون  منظمة  اقت�ساديات  ملنتدى  بالن�سمام  لل�سني  ت�سمح  �سوف  اأنها 
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املحيط الهادي اإذا �سمحت لتايوان وهوجن كوجن بالن�سمام يف نف�ض الوقت، وكانت اأمريكا تدرك 
اأن ال�سني تعترب كالًّ من تايوان وهوجن كوجن اأجزاًء ل تتجزاأ من ال�سني. ومما جعل ال�سني قادرة 
على ابتالع هذا الدواء املر هو »وهم« اأن املنتدى كان خم�س�ًسا »لالقت�ساديات« ولي�ض »للدول.«

مل يكن دخول تايوان وهوجن كوجن يف منظمة التعاون القت�سادي لآ�سيا املحيط الهادي 
التحدي الوحيد الذي واجهته ال�سني. يف الت�سعينيات، اأ�سرت ال�سني حتت زعامة زو روجني 
على الن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية. كان زو يعلم اأن الطريقة الوحيدة لتقوية القت�ساد 
ال�سيني وجعله اأكرث قدرة على املناف�سة هو بالن�سمام اإىل املنظمة حيث اإن ذلك �سوف ي�سطر 
احلكومة ال�سينية اإىل تدمري جمموعات امل�سالح ال�سخ�سية امل�سيطرة والتي كانت م�سرة على 

الحتفاظ مبميزاتها.
للموظفني  منها   99 تابوت،   100 اأعددُت  »لقد  قال:  اأنه  لزو  ال�سهرية  الأقوال  ومن 
الفا�سدين وواحًدا لنف�سي.«26 من ال�سعب اأن نتخيل ت�سريًحا يكون اأكرث �سجاعة من ذلك، 
واأتى هذا الت�سريح يف نف�ض ال�سنة التي اأظهر فيها كلينتون جبنه. كانت الوليات املتحدة تدرك 
بو�سوح اأن زو ياأخذ خماطرة كبرية ب�سعيه لالن�سمام ملنظمة التجارة العاملية. �سربت ويكيليك�ض 

تقريًرا من اأبحاث الكوجنر�ض ي�سف جيًدا التحديات التي واجهت زو يف اأبريل 1999:
ملنظمة  ال�سني  ان�سمام  ل�سمان  كبرية  تنازلت  لتقدمي  ا�ستعداد  على  زو  كان  لو  حتى 
تلك  تقدمي  على  قادًرا  كان  اإذا  هو  نف�سه  يطرح  الذي  الأهم  فال�سوؤال  العاملية  التجارة 
التي  فاإن الإ�سالحات  ا  �سيا�سي قوي داخليًّ يبدو يف مركز  اأنه  الرغم  التنازلت. وعلى 
حاول تطبيقها موؤملة، وتوؤثر على قطاعات وا�سعة من جمموعات لديها م�سالح م�سيطرة 
ويهمها ا�ستمرار الو�سع كما هو. ويظل زو �سعيًفا اأمام مقاومة وانتقادات هذه املجموعات 
والتي رمبا ت�سبح �سحية لنوع التناف�ض العاملي الذي قد جتلبه منظمة التجارة العاملية. هذه 
تقريًبا  تنتمي كلها  العاملية  التجارة  ب�سبب الن�سمام ملنظمة  للخ�سارة  املعر�سة  الأطراف 
اخلا�سة داخل  وال�سركات  اخلا�ض  القطاع  اأما  للدولة.  التابع  الر�سمي  العام  القطاع  اإىل 
الرئي�سية من ع�سوية  امل�ستفيدة  بتناف�سية عالية �ستكون  تتميز  والتي  ال�سيني  القت�ساد 

املنظمة.
القلق الر�سمي حول القطاع العام يعقد كثرًيا من جمهودات رئي�ض الوزراء زو لك�سب 
التجارة  ملنظمة  تقدميها  عليه  يجب  التي  والهامة  الكبرية  القت�سادية  للتنازلت  الدعم 
العاملية. على �سبيل املثال عندما دعم زو قراًرا يطالب جي�ض التحرير ال�سعبي باأن يبيع 
املوؤ�س�سة  الأ�سدقاء يف  بع�ض  منه  الأموال غ�سب  تدر عليه  �سركات  بع�ض ح�س�سه يف 
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الع�سكرية ال�سينية. خالل اأحد املوؤمترات ال�سحفية ذكر ا�سم قائد ع�سكري هام ونائب 
رئي�ض املفو�سية الع�سكرية املركزية، وهي هيئة �سديدة الأهمية، بو�سفه زعيًما غري متوقع 
يف ف�سيل »قل ل لزو« يف ال�سني. ورمبا كان هناك الكثريون الذين يودون اأن يقولوا ل لزو 
اأي�ًسا، مثل بع�ض الوزراء البريوقراطيني يف احلكومة املركزية الذين يواجهون تخفي�سات 
هائلة يف العاملني واملوارد، واجلنود امل�سرحني من التجنيد، والعمال يف �سركات القطاع 
ال�سحية  والرعاية  وم�ساكنهم  وظائفهم  يفقدون  قد  والذين  الدولة  متلكه  الذي  العام 
ال�سينيني  القت�ساديني  بع�ض  ويت�ساءل  العام.  القطاع  لإ�سالحات  نتيجة  بهم  اخلا�سة 
والأمريكيني اأي�ًسا اإذا كان من املمكن لقطاعات هامة حممية يف ال�سني مثل الت�سالت 
والزراعة اأن ت�ستوعب ال�سدمة القت�سادية الناجمة عن تدفق الواردات الأجنبية �سديدة 
تلك  من  الرغم  وعلى  هائلة.  بطالة  اأو  كبرية  اإفال�ض  عمليات  حدوث  بدون  التناف�سية 
القيود فيبدو اأن زو مازال ميار�ض �سغًطا كبرًيا يف الداخل ليك�سب الدعم لتقدمي تنازلت 
كافية ت�سمن الن�سمام ملنظمة التجارة العاملية حتت �سروط اأ�سر امل�سئولون الأمريكيون 

ا.«27 اأن تكون »قابلة للتطبيق جتاريًّ
ا للدفاع عما اعتربه الت�سرف  وعلى الرغم من تلك املعار�سة ال�سر�سة كان زو روجني م�ستعدًّ
ال�سليم. اأما كلينتون فعلى الرغم من كلماته املنمقة حول عامل مفتوح فاإنه مل يكن يرقى اإىل 

�سجاعة زو:
يتخذ  كلينتون  بيل  الرئي�ض  املتحدة كان  الوليات  اإىل  زو  �سفر  اأثناء رحلة  ولكن حتى 
قرارات من �ساأنها اأن تقف حائاًل اأمام اإمتام التفاق. وخالل عطلة نهاية الأ�سبوع 5-4 
اأبريل التقى الرئي�ض كلينتون مب�ست�ساريه. م�ست�ساري ال�سئون اخلارجية وم�ست�سار الأمن 
القومي �سامويل برجر ووزيرة اخلارجية مادلني اأولربايت اإىل جانب ممثلة الوليات املتحدة 
اأي حلم  اأف�سل من  التي كانت  ال�سفقة  اإمتام تلك  بار�سف�سكي ف�سلوا  للتجارة �سارلني 
م�ست�ساري  ولكن  فقط.  �سهور  بب�سعة  قبلها  الأمريكي  الأعمال  قطاع  يف  اأحد  يتخيله 
القت�سادي  املجل�ض  ورئي�ض  روبن  روبرت  اخلزانة  ووزير  الداخلية  لل�سئون  كلينتون 
القومي جني �سربلنج وامل�ست�سار ال�سيا�سي الداخلي جون بود�ستا جادلوا باأنه لو مل تكن 
تتناف�ض مبا�سرة مع نظرائهم  التي  العمالية وال�سناعات  النقابات  هناك �سمانات حلماية 
ال�سينيني فاإن الكوجنر�ض �سوف ي�سوت على اإلغاء ال�سفقة، مما �سيكون اأ�سواأ للعالقات 

الأمريكية ال�سينية من عدم التفاق.
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املتحدة  الوليات  ممثلة  من  وطلب  الداخلية  لل�سئون  م�ست�ساريه  �سف  كلينتون  اأخذ 
و�سمانات  الن�سيج  ل�سناعات  ممتدة  لطلب حماية  املفاو�سات  طاولة  اإىل  العودة  للتجارة 
اإ�سافية �سد الزيادات الكبرية يف الواردات. يف �سباح 7 اأبريل اأعلن الرئي�ض كلينتون اأنه 
�سيكون من اخلطاأ عدم اإمتام اتفاقية جيدة مع ال�سني، ولكنه بعد اجتماع ا�ستمر �ساعتني 
وعلى  ذاته.  ال�سيء  فعل  امل�ساء  ذلك  الأبي�ض  البيت  يف  زو  الوزراء  رئي�ض  مع  ون�سف 
ال�سني خايل  اإىل  زو  التايل عاد  ال�سباح  الت�سديق عليها  الزراعية مت  اأن التفاقية  الرغم 

الوفا�ض تقريًبا.28
ومما زاد الطني بلة، ازدادت �سعوبة املفاو�سات التجارية ب�سبب �سوء الفهم الثقايف. ي�سف 

مقال كتبه �ستيفن موف�سون وروبرت كايزر من�سور يف وا�سنطن بو�ست هذا البعد جيًدا:
يف تاريخ �سوء التفاهم بني الثقافات يعترب اللقاء بني الرئي�ض كلينتون ورئي�ض الوزراء زو 

ا. روجني يف البيت الأبي�ض يف 7 اأبريل لقاًء كال�سيكيًّ
اأمام جمموعات امل�سالح ذات النفوذ الهائل وامل�سالح  كان زو على ا�ستعداد لأن يقف 
الرا�سخة يف ال�سني ب�سماحه لل�سركات الأجنبية اأن تتناف�ض يف بالده. ولهذا فلقد توقع 
اأن كلينتون �سوف يرحب بان�سمام بكني اإىل منظمة التجارة العاملية. ولكن الرئي�ض الذي 
كان من�سغاًل باحلرب يف كو�سوفو وقلًقا ب�سبب الرتفاع املفاجئ للم�ساعر املعادية لل�سني 
يف الكوجنر�ض قرر تاأجيل القرار النهائي على الرغم من العدد الهائل من التنازلت التي 

قدمها ال�سينيون.
يف اليوم الذي هبطت فيه طائرة زو هنا �سعر ال�سينيون اأن اآمالهم قد تتحطم، و�سعوا لكي 
يح�سل رئي�ض الوزراء على فر�سة اأخرية يف التحدث مع كلينتون. وطبًقا ملا قاله دبلوما�سي 
�سيني فلقد قام كلينتون بلف ذراعه حول زو بج�سمه ال�سئيل وقال له: »اإذا كنت حتتاج 
الآن،  ذلك  اأعمل  اأن  الآن  بالن�سبة يل  ال�سعب  من  نفعله،  اأن  فيمكننا  الآن  ذلك  اإىل 
ا ولكنك اإذا كنت بحاجة لهذه التفاقية الآن فن�ستطيع عملها. هل  فالوقت �سيئ �سيا�سيًّ

حتتاج اإليها الآن؟«29
�سعر زو بال�ستياء ولكنه مل يكن على ا�ستعداد لأن يتو�سل فقال اأنه لي�ض بحاجة 
معنا  يكون  اأن  متنيت  »كم  اأ�ساف:  الق�سة  نقل هذه  الذي  ال�سيني  امل�سئول  لالتفاقية. 

مرتجم ثقايف يف تلك اللحظة لي�سرح لكليهما ما ي�سمعه كل منهما من الآخر.«30



التالقي العظيم166

مل ير كلينتون اأي خماطر �ستواجه اأمريكا ب�سبب قراره باخل�سوع للمتظاهرين املناه�سني 
ومتما�سًكا.  مفتوًحا  اقت�ساًدا  الأمريكي كان  القت�ساد  اأن  افرت�ض  العاملية لأنه  التجارة  ملنظمة 
واعترب النك�سة اأمًرا موؤقًتا. كان تفاوؤل كلينتون باأن اأمريكا ت�سري على النهج ال�سحيح ينبع من 
قناعة عميقة ورا�سخة باأن اأمريكا كانت على اجلانب ال�سليم من التاريخ يف تعاملها مع حتديات 

العوملة.
وعلى النقي�ض، اأدرك زو اأن ال�سني كانت ت�سري عك�ض حركة التاريخ يف تعاملها مع نف�ض 
ال�سابقني  التحديات. لقد عانت ال�سني طوال مايقرب من قرنني لأن الأباطرة واحلكام  تلك 
اعتقدوا اأن ال�سني مبكانتها كدولة �سخمة و�ساربة يف التاريخ لن حتتاج اإىل النفتاح على العامل 
تعلم  ولقد  العاملي.  القت�ساد  لالنفتاح على  اجلهود  وقاوموا جميع  الأ�سكال،  باأي �سكل من 
ا نتيجة قرنني من املعاناة، وعرفوا اأن على ال�سني  زو وكثريون من قادة ال�سني الكبار در�ًسا قويًّ
تعديل و�سعها حتى تكون على اجلانب ال�سليم من التاريخ عن طريق النفتاح اأمام التناف�ض 

العاملي. 

ال�سني تتبنى العوملة
اأكرث  اأنها  اأثبتت  قد  الوطنية  ال�سيادة  ق�سية  يخ�ض  فيما  ال�سني  اأن  املده�سة  الأمور  من 
ا�ست�سراًفا للم�ستقبل من الوليات املتحدة. من وجهة نظر �سطحية تبدو ال�سني متحفزة للهجوم 
عندما يحدث اأي »تدخل يف �سئونها الداخلية« )وهو جانب هام من جوانب ال�سيادة( �سواًء 
كان متعلًقا بالتبت اأو زياجنياجن، اأو انتهاكات حقوق الإن�سان، اأو حركات الحتجاج الديني مثل 
فالون جوجن. وعلى العك�ض من ذلك، فاإن الوليات املتحدة بو�سفها جمتمًعا مفتوًحا فهي تقبل 
اأن يحدد ال�سواب من  اأن »�سوق الأفكار« يجب  اأنها توؤمن  النقد احلر من بقية العامل حيث 
ا  اخلطاأ يف اأي و�سف حلدث داخلي. ولكن على الرغم اأن ال�سني ماتزال جمتمًعا منغلًقا �سيا�سيًّ
اإىل حد ما، ولكنها جمتمع مغلق يتمتع بعقل مفتوح. رمبا كانت اأمريكا جمتمًعا مفتوًحا اإل اأنها 
جمتمع مفتوح بعقل مغلق. من الناحية النظرية، تقدر ال�سني فكرة ال�سيادة الوطنية اأكرث من 
اأمريكا. ولكن يف الواقع العملي، ال�سني تقوم بالتخلي عن �سيادتها ب�سكل متوا�سل وخا�سة 
اأكرث  ا  اأمريكا تدريجيًّ فيه  الذي ت�سبح  الوقت  نف�ض  للعامل يف  �سيادتها القت�سادية وبالنفتاح 

انغالًقا على العامل.
ويف حقيقة الأمر، قام الكثري من اخلرباء باإبداء نف�ض املالحظة. جتادل �سوزان جاكوبي، 
موؤلفة كتاب ع�سر الالعقل الأمريكي، باأن »الأمريكيني قد اأ�سبحوا اأكرث انغالًقا يف الفكر واقل 
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ا�ستعداًدا لالإ�سغاء لالآراء املعار�سة.«31 كتبت اآن يل من جامعة نيويورك كتابًا عنوانه ما ميكن 
بو�سفه  لنا  مناف�ض  اأعظم  معاملة  لكيفية  الفكر  مفتوح  دليل  ال�سني:  من  تتعلمه  اأن  لأمريكا 
اأعظم معلم لنا. تنظر يل ب�سكل اأ�سا�سي على نظام احلوكمة ال�سيني وتقدم اقرتاحات كثرية 
من �سمنها اأن تقوم الوليات املتحدة باإجراء اختبار قدرات لل�سيا�سيني، واإدخال منوذج املنطقة 
القت�سادية اخلا�سة، وا�ستخدام اخلم�سني ولية بو�سفها معامل اقت�سادية، وق�سر عمل البنوك 
على الأن�سطة البنكية التقليدية.« واإ�سافة اإىل ذلك »اأ�سارت يل اأنه طبًقا ل�ستطالع راأي م�ستقل 
فاإن اأكرث من 80 باملائة من ال�سينيني يعتقدون اأن حكومتهم تقوم بعمل جيد، بينما موؤ�سر الر�سا 
عن الرئي�ض باراك اأوباما يقل عن 50 باملائة بني الأمريكيني وي�سل موؤ�سر الر�سا عن الكوجنر�ض 

اإىل املعدل القيا�سي املنخف�ض 13 باملائة.«32
ال�سبب الرئي�سي الذي جعل ال�سني واأمريكا تتجهان يف م�سارين معاك�سني هو اأن ال�سني 
جربت اأ�سلوب »اململكة الو�سطى« املعزولة. ولكن هذا الأ�سلوب اأثبت ف�سله واأ�سعف ال�سني. 
معهد  اأجراها  درا�سة  تظهر  الدولية.  واملنظمات  العامل  مع  التوا�سل  يف  ترغب  الآن  فال�سني 
الإ�سرتاتيجية القت�سادية اأن »الهدف الوا�سع الذي يتخلل ويدفع �سلوك ال�سني هو احلاجة اإىل 
ال�ستقرار، فالزعماء ال�سينيون يحتاجون اأكرث من اأي �سيء اآخر اإىل �سمان وجود بيئة عاملية 
م�ستدام  ولكنه  �سريع  مبعدل  ا  اقت�ساديًّ النمو  ال�ستمرار يف  ال�سني على  ت�ساعد  وداعمة  طيبة 
اأي�ًسا، اأي باإيجاز، ال�ستمرار يف النهو�ض ال�سلمي. »واإ�سافة اإىل ذلك، يو�سح التقرير اأن داخل 
تلك املنظمات الدولية »فاإن دور ال�سني املتنامي ل يدعم م�ساحلها الإ�سرتاتيجية فقط ولكن، 

وكما ينبغي العرتاف، فهو دور كثرًيا ما يكون بناًء وداعًما للمنظمات التي ت�سارك فيها.«33
نحو  وال�سني  اأمريكا  من  لكل  املتباينة  املواقف  من  املتخ�س�ض  غري  القارئ  يتعجب  قد 
هذه  اأ�س�ض  و�سعت  التي  الدولية  فالت�سورات  الدولية،  واملنظمات  والتفاقيات  املعاهدات 
املعاهدات واملنظمات نبعت يف معظمها من اأفكار ولدت يف اأمريكا. ومع ذلك، ف�سجل ال�سني 
اأف�سل من نظريه الأمريكي يف جمال الت�سديق على املعاهدات والتفاقيات الدولية والن�سمام 
اإىل املنظمات الدولية. وقعت ال�سني و�سادقت على اتفاقيات دولية رف�ست الوليات املتحدة 
واتفاقية  كيوتو  وبروتوكول  احليوي  التنوع  اتفاقية  ذلك  وي�سمل  عليها،  الت�سديق  اأو  التوقيع 

النفايات اخلطرة واتفاقية قانون البحار.34 
ا مفاده اأن التوا�سل مع املنظمات الدولية ميكن اأن يح�سن  لقد تعلمت ال�سني در�ًسا قويًّ
اأو�ساع ال�سني كثرًيا، فهناك عالقة وثيقة بني ع�سوية ال�سني يف منظمة التجارة العاملية والتو�سع 

ال�سريع يف جتارتها اخلارجية كما يو�سح ال�سكل 1-5.
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وعلى النقي�ض، فبينما تقبلت ال�سني منظمة التجارة العاملية وانفتحت اأكرث اأمام التجارة 
العاملية، فاإن �سانعي القرار الأمريكيني اأداروا روؤو�سهم بعيًدا عن املنظمة، على الرغم اأن املنظمة 
ولكنه  نوفمرب 2001  الدوحة يف  بو�ض جولة  اأطلق جورج  اأمريكية.  �سناعة  الأ�سا�ض  هي يف 
ف�سل يف اإمتامها خالل �سنواته الثمان يف احلكم. الآن، اأ�سبحت التجارة احلرة مو�سوًعا م�سموًما 
يف اخلطاب ال�سيا�سي الأمريكي بالدرجة التي جعلت الرئي�ض اأوباما قلما يذكرها. وطبًقا ملقال 

ن�سرته �سي اإن اإن يف 25 يناير 2008:
اأغلبية كبرية من امل�ستطلع راأيهم من قبل فورت�سن )حوايل 68%( قالوا اإن ال�سركاء التجاريني 
 .  .  . اأمريكا  ولي�ست  احلرة  التجارة  من  ق�سوى  ا�ستفادة  ي�ستفيدون  الذين  هم  لأمريكا 
ا�ستطالع راأي فورت�سن اأجري على 1.000 اأمريكي نا�سج يف 14-16 يناير ويو�سح اأن 
الناخبني قد حددوا الفائزين واخلا�سرين يف جدول اأعمال التجارة احلرة. حوايل ن�سف 
امل�ستطلع راأيهم يعتقدون اأن منو التجارة العاملية ح�ّسن من الأو�ساع بالن�سبة للم�ستهلكني 
ويعتقد %55  اأ�سواأ(،  الأو�ساع  واأنه جعل  العك�ض  يعتقد  تقريًبا  الآخر  الن�سف  )ولكن 
بالن�سبة للعمال  اأ�سواأ  اأنه جعل الأمور  اأ�سريت ويرى %78  ال�سركات الأمريكية قد  اأن 
العادلة  »التجارة  الآن هي  ال�سحرية  الدميقراطية  الكلمة  فاإن  ]ولهذا[   .  .  . الأمريكيني 

ولي�ست التجارة احلرة.«35
مواقفها  حول  بعمق  التفكري  الدول  على  اأن  تو�سح  املتناق�سة  والأفعال  املواقف  تلك 
املمالك  �سديدة.  ب�سرعة  يتغري  اإنه  العاملي حيث  والنظام  الوطنية  ال�سيادة  ق�سية  جتاه  احلقيقة 

ال�سكل 5-1  واردات و�سادرات ال�سني يف الفرتة 1978-2010. امل�سدر: بيانات البنك الدويل 
املاأخوذة عن موؤ�سرات التنمية العاملية ببيانات البنك
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التي تقبع داخل �سومعتها حتى واإن كانت �سخمة يف حجمها �سوف تنهار. لقد ن�سرُت مقاًل 
يف ربيع 2009 يف ويل�سون كوارتريل حتت عنوان »هل ميكن اأن تف�سل اأمريكا؟« ولقد اخرتت 
هذا العنوان املثري لأنني كنت اأعرف اأن الفكرة ل يتخيلها معظم الأمريكيني. ولقد عر�ست 
نظرية ب�سيطة: قد يتعرث املجتمع الأمريكي وي�سقط اإذا مل يجرب نف�سه على ت�سور الف�سل، فهو 
وعدم  الفردية،  امل�سئولية  فكرة  واختفاء  اجلمعي،  التفكري  تنظيمية:  ثالثة حتديات  اأمام  يقف 
القدرة على روؤية كيف اأن �سوء ا�ستخدام اأمريكا للقوة قد اأ�سهم يف العديد من امل�ساكل التي 
الهيكلي داخل  الف�سل  متاًما عن  الأمريكيني غافلون  الكثريون من  تواجهها الآن يف اخلارج. 
نظام احلوكمة الأمريكي )الذي ت�سيطر عليه جمموعات امل�سالح اخلا�سة(، والعقد الجتماعي 
)زيادة  للعوملة  وا�ستجابتهم  والفقراء(،  الأغنياء  بني  متنامية  بهوة  يت�سم  )الذي  بهم  اخلا�ض 
ا اإذا مل  احلماية(. من ال�سروري لأمريكا القيام باإ�سالحات هيكلية حتى تتجنب ف�ساًل حتميًّ
تفعل ذلك. من الأمور الأكرث اخلطورة التي تواجهها اأمريكا الآن اأنها تبنت خطابًا م�سوًها ب�سدة 

حول التحديات احلقيقية التي جتابهها.
لي�ض من طبيعة ال�سيا�سيني اأن يواجهوا احلقيقة ب�سهولة، وخا�سة اأولئك الذين انتخبوا 
ب�سكل دميقراطي، فلديهم وازع هيكلي لإر�ساء الناخبني ولي�ض لإخبارهم باحلقائق ال�سعبة. 
وهناك على �سبيل املثال حقيقة �سعبة ل يجروؤ اأي �سيا�سي اأمريكي اأن يقولها لل�سعب الأمريكي، 
ا  وهي اأن اأمريكا ما تزال اأقوى دولة يف العامل ولكن حتى اأقوى دولة يف العامل قد فقدت واقعيًّ
الكثري من �سيادتها القت�سادية. عندما قام �سانعو القرار الأمريكي يف ال�ستينيات وال�سبعينيات 
بخلق اقت�ساد مفتوح والت�سجيع على العتماد املتبادل بني دول العامل فلقد جعلوا القت�ساد 

الأمريكي معتمًدا على القت�ساد العاملي.
ا فمن واجب ال�سيا�سيني الأمريكيني اأن يقودوا ال�سعب  وب�سياع ال�سيادة القت�سادية فعليًّ
لكي يتكيف ويتاأقلم مع الو�سع اجلديد. لي�ض هناك بديل عن العمل ال�ساق، والدرا�سة الأعمق، 
وتخفي�ض الدعم املهدر للدخل، وتقليل العجز يف امليزانية، والتخل�ض من ذلك العجز، وتقدمي 
ت�سحيات اقت�سادية ت�ستغرق عدة �سنوات. يو�سح توم فريدمان الأمر باإيجاز: »اأمام بالدنا الآن 

خيار كبري. اإما اأن نختار عقًدا �سعًبا اأو قرنًا �سيًئا.«36
عندما ينفجر احلوار يف النهاية حول من الذي اأفقد اأمريكا تفوقها القت�سادي، �ستكون 
ال�سني يف مواجهة مع خطرين اثنني. اأولهما يرتكز يف توجيه اأمريكا اأ�سابع التهام لها وحتميلها 
فلن  العملية،  النظر  وجهة  ومن  نف�سها.  عن  ور�ساها  ال�سني  لمبالة  هو  وثانيهما  امل�سئولية. 
التجربة  بهذه  ال�سني  متر  الواقع،  ويف  امل�سئولية.  كل  حتميلها  من  اأمريكا  منع  ال�سني  ت�ستطيع 
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ب�سكل منتظم كل اأربعة اأعوام عندما تبداأ حملة انتخابات رئا�سية اأمريكية جديدة. وبدًءا من 
ت�سريح بيل كلينتون ال�سهري يف 1992 باأنه لن »يت�سامح مع جزاري بكني« حتى ت�سريح رومني 
يف 2012 باأنه �سوف يعلن اأن ال�سني هي دولة »تتالعب بالعمالت«، كان من املعتاد ملر�سحي 
الرئا�سة الأمريكيني اأن يهاجموا ال�سني، يف حماولة منهم لكي يظهروا �سدتهم وباأ�سهم. حتى 
بغ�ض  هدوئها  على  وحافظت  زياوبنج  دجن  قدمها  التي  الن�سيحة  حكمة  ال�سني  اتبعت  الآن 
ال�سيني  للمجتمع  املتزايد  التفتح  اإزاء  ولكن  للغ�سب.  املثرية  الت�سريحات  تلك  الطرف عن 
واحل�سا�سية املتنامية لل�سعب ال�سيني اإزاء الإهانات الأمريكية فاإن التهامات املوجهة لل�سني يف 
اأمريكا قد توؤدي اإىل اإخراج العالقات الأمريكية ال�سينية عن م�سارها. كل ما ت�ستطيع ال�سني 
ا بعدم حكمة هذا املوقف، واإن كان من الأرجح  فعله الآن هو تثقيف ال�سعب الأمريكي تدريجيًّ

األ تنجح ال�سني يف ذلك.

ا من خطر الالمبالة والر�سا  اإيجابيًّ تاأخذ موقًفا  اأن  اأن ال�سني ت�ستطيع  من ح�سن احلظ 
الزائد عن النف�ض. لقد ا�سطر زو روجني اإىل الوقوف اأمام كل امل�ساعب ومواجهة الآلف من 
مار�ض   16 من�سبه يف  زو  ترك  وعندما  ال�سيني.  القت�ساد  م�سار  يغري  لكي  امل�سيطرة  امل�سالح 
2003 اتبع قواعد النظام ال�سيا�سي ال�سيني بالختفاء متاًما والمتناع عن الظهور علًنا. خالًفا 
لبيل كلينتون وتوين بلري اللذين ا�ستغال مركزيهما يف العامل لل�سفر يف كل مكان واحل�سول 
على مكافاآت جمزية، فاإن النظام ال�سيا�سي ال�سيني اأجرب زو على البقاء يف الداخل واللتزام 
ا من جانب ال�سينيني،  بال�سمت. ورمبا تكون تقاليد اإ�سكات الزعماء ال�سابقني خطاأ اإ�سرتاتيجيًّ
اأف�سل. طوال  ن�سيحته لأ�سبح حالهم  اتبعوا  الذين خلفوا زو قد  ال�سينيون  الزعماء  فلو كان 

ال�سنوات القليلة املا�سية انت�سرت اإ�ساعات مفادها اأن زو غري را�ٍض عن اأدائهم.

من الناحية النظرية يوافق خلفاوؤه اأن على ال�سني ال�ستمرار يف �سيا�سة الإ�سالح. ويف 
م�ستدام  وغري  متوازن  »غري  باأنه  ال�سني  منو  وين جياباو  ال�سيني  الوزراء  رئي�ض  و�سف  الواقع، 
وغري من�سق« وكان ذلك اأثناء انعقاد الكوجنر�ض الوطني ال�سعبي يف مار�ض 2012، وهو ت�سريح 
يثري التعجب حيث كان وين م�سئوًل عن ال�سيا�سات القت�سادية ال�سينية على مدى عقد اأو 
اأكرث. ورًدا على هذا الت�سريح قال يوكن هواجن، وهو م�سئول �سابق يف البنك الدويل كان يقدم 
اأنه بينما اأعطى درجة »A« لزعماء ال�سني على نياتهم الطيبة اإل  م�سورته لل�سني يف املا�سي، 
اأنه اأعطاهم درجة الر�سوب »F« لعدم قدرتهم على حتويل هذه النيات اإىل حقيقة واقعة. يعترب 
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هذا الت�سريح تنديًدا بالزعامة التي قدمت لل�سني عقًدا اأو اأكرث من النمو امل�ستمر. ولكن قد 
الأول من  العقد  القيادة  بها  ا�ستخدمت   التي  الطريقة  على  اإذا حكمنا  عادًل  تقييمه  يكون 
ب�سكل  للم�ستقبل  ال�سني  زو  اأعد  لقد  للم�ستقبل.  ال�سني  لإعداد  والع�سرين  الواحد  القرن 
ا ل�ستعداده للتخل�ض من اخلرائط العقلية التي اأر�سدت خطى �سانعي  مبهر، ويعزى ذلك جزئيًّ
القرار يف املا�سي. بعد ثالثة عقود من النجاح قد ت�سطر ال�سني اإىل ذبح بع�ض البقرات املقد�سة 
اجلديدة. ولهذا، ففي خالل العقد التايل �سيكون على كل من اأمريكا وال�سني اأن ميعنا التفكري 

يف كيفية ال�ستعداد مل�ستقبل �سوف يكون خمتلًفا متاًما عن املا�سي.

العالقات ال�سينية الهندية
النا�سئتني،  العظميني  القوتني  بني  العالقة  هي  العامل  يف  جيو�سيا�سية  عالقة  اأهم  ثاين 
واحد  رقم  القت�ساد  �سي�سبح  قبلها  اأو   2050 يف  اأنه  �ساك�ض  جولدمان  تنباأ  والهند.  ال�سني 
والقت�ساد رقم اثنني هما ال�سني والهند. ولهذا فعلى الرغم اأن العالقات الأمريكية ال�سينية 

هي اأهم عالقات جيو�سيا�سية اليوم، ولكن العالقات بني ال�سني والهند �ست�سبح الأهم غًدا.

عنا�سر التناف�ض
لفهم كيف ميكن لهذه العالقة اأن تتطور ينبغي علينا اأن ندرك اأن هذه العالقة تنطوي على 
�سكلي العالقات اجليو�سيا�سية، ففيها عنا�سر التعاون والتناف�ض. الأبعاد التناف�سية لي�ست �سعبة 
الكت�ساف، فالدولتان لديهما نزاع حدودي مل تتم ت�سويته ودخلتا احلرب ب�سببه يف 1962. 
كما كانت الدولتان على طريف نقي�ض خالل احلرب الباردة، حيث وقفت ال�سني اإىل جانب 
اأمريكا ومالت الهند ناحية الحتاد ال�سوفييتي. تظهر بقايا اإرث احلرب الباردة يف ا�ستمرار دعم 
للهند. وف�ساًل  باأنه مناه�ض  نيودلهي  املراقبني يف  لباك�ستان وهو دعم يف�سره كثري من  ال�سني 
عن ذلك، اأ�سار بع�ض املحللني الإ�سرتاتيجيني الهنود اأن ال�سني حتاول الآن اأن »تطوق« الهند. 
يقول املحلل براهما �سيالين37: »من خالل الهجمات املتزايدة ت�سعى ال�سني لتثبيت مواقع 
اجلي�ض الهندي طوال جبال الهماليا. وت�ستخدم بكني حمادثات احلدود مع نيودلهي كتغطية 
اأ�سبحت  »لقد  يوؤكد:  ثم  ا.«  اإ�سرتاتيجيًّ وتطويقها  الهند  املتزايد على  الع�سكري  على �سغطها 
الدول املحيطة بالهند �ساحة حرب لت�سهيل حتركات ال�سني من اأجل تطويق الهند. وبدًءا من 
الغزو الع�سكري يف 1962 والهجمة التالية القائمة على خرائط مغلوطة فاإن ال�سني تنتقل اإىل 
الهجمات املائية واإ�سرتاتيجية ال�سغط متعدد الأطراف على الهند. قيام ال�سني مبنع تدفق الأنهار 
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من التبت اإىل الهند يو�سح مواطن �سعف الهند على اجلبهة املائية حتى قبل اأن تعو�ض ذلك 
ال�سعف من خالل اجلبهة النووية عن طريق بناء قوة ردع فعالة حتى واإن كانت �سغرية.«38 

يقول كانوال �سيبال، وزير اخلارجية الهندي ال�سابق الذي اأ�سبح الآن ع�سًوا يف املجل�ض 
ال�ست�ساري لالأمن القومي: »على الرغم من ت�سرفاتهم التي تبدو ع�سوائية فاإن هناك تخطيًطا 
ومنطًقا يف حتديدهم ملوانيهم ونقاط انطالقهم. هذا النوع من ال�سلوك يهدف اإىل جمابهة النفوذ 

الطبيعي للهند يف هذه املناطق واإزاحته.«39
قد  الثنائية.  بالعالقات  اأ�سرت  التي  احلوادث  بع�ض  قليلة  فرتة  منذ  اأي�ًسا  حدثت  كما 
تبدو بع�ض تلك احلوادث تافهة ولكنها تركت ب�سمة �سيا�سية كبرية. األغت الهند زيارة ل�سباط 
تاأ�سرية ل�سابط  اإعطاء  كبار يف خدمات الإدارة الهندية يف مايو 2007 عندما رف�ست ال�سني 
يف خدمات الإدارة الهندية وهو مولود يف منطقة ارون�سال براد�ض التي تعتربها ال�سني جزًءا 
من  وهو  جا�سوال  �ض.  ب.  للجرنال  تاأ�سرية  اإ�سدار  اأي�ًسا  ال�سني  رف�ست  كما  اأرا�سيها.  من 
كبار القادة الع�سكريني الهنود لأنه كان م�سيطًرا على جامو ك�سمري وهي منطقة متنازع عليها 
بني الهند وال�سني. ثاأرت الهند لنف�سها فرف�ست ال�سماح مل�سئولني �سينيني باللتحاق بدورة 

تنظمها كلية الدفاع القومي بالهند واألغت زيارة الوفد الع�سكري ال�سيني لبكني.
وب�سكل عام، لن جند �سعوبة يف اكت�ساف عنا�سر التناف�ض بني ال�سني والهند، واإن كان 
يعك�ض ذلك  بينهما.  التعاون  ولي�ض مظاهر  التناف�ض  اإبراز جمالت  اإىل  الغربي مييل  الإعالم 
اأمريكا ح�سدت  اأن  اأمريكا. فكما  اإىل حد ما الرغبات اجليو�سيا�سية الكامنة للغرب، وخا�سة 
اأمريكا  فاإن  الباردة،  اأثناء احلرب  ال�سني جتاهها  مالت  اجليو�سيا�سية عندما  الفوائد  الكثري من 
قد جتني فوائد جيو�سيا�سية مماثلة اإذا مالت الهند ناحيتها الآن. ومما ل �سك فيه اأن ال�سني قد 
ا يف العالقات الأمريكية الهندية. ولقد اأهدى جورج بو�ض الهند هدية  اأ�سبحت عاماًل حموريًّ
جيو�سيا�سية هائلة باإ�سفاء »ال�سرعية« على الربنامج النووي الهندي من خالل التفاقات النووية 
الثنائية التي مت التوقيع عليها يف اأكتوبر 2008 ومن خالل مطالبة جمموعة املوردين النوويني 
�سبتمرب   6 يف  النووي.  التجاري  ن�ساطها  يف  للبدء  للهند  ا�ستثناء  لتوفري   2008 اأغ�سط�ض  يف 
2008 منحت جمموعة املوردين النوويني وعددهم خم�ض واأربعون هذا ال�ستثناء  الذي �سمح 
وقع  ولقد  اأخرى.  النووي من دول  والوقود  النووية  املدنية  التكنولوجيا  باحل�سول على  للهند 
بو�ض على الت�سربع اخلا�ض بالتفاق الأمريكي الهندي النووي والذي وافق عليه الكوجنر�ض 
الأمريكي وحتول اإىل قانون ي�سمى التفاق الأمريكي الهندي على التعاون النووي وتعزيز عدم 
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النت�سار النووي يف 8 اأكتوبر 2008. وقع على التفاق وزير ال�سئون اخلارجية الهندي، براناب 
لهذا  ونتيجة  اأكتوبر.   10 راي�ض، يف  كوندوليزا  الأمريكية،  اخلارجية  وزيرة  ونظريته  موكرجي، 
اأ�ساف:  ثم  للهند.«  عظيم  »�سديق  بو�ض  اأن  املالأ  على  الهندي  الوزراء  رئي�ض  اأعلن  التفاق 
بني  التقريب  يف  ا  تاريخيًّ دوًرا  لعب  بو�ض  جورج  الرئي�ض  اأن  ف�سيذكر  التاريخ  ُيكتب  »عندما 

الدولتني الدميقراطيتني.«40 
اأي �سراع  اأن متيل الهند ناحيتها يف  اأمريكا  اأن من م�سلحة  اأدنى �سك  وبينما ل يوجد 
طويلة  الهند  م�سالح  يخدم  �سوف  ذلك  اأن  الوا�سح  من  فلي�ض  وال�سني،  اأمريكا  بني  ين�سب 
املدى. يف يناير 2010، األقيُت كلمة يف نيودلهي حتت عنوان »هل �ستتقارب ال�سني والهند اأم 
تتباعدان؟« وعلى غري املاألوف، ان�سم يل على املن�سة م�سئولن هنديان مبرتبة وزارية وهما مونتك 
وا�سًحا.  ر�سالتي  جوهر  كان  مالحظاتي.  على  للتعليق  منون  �سانكار  و�سيف  اأهلوواليا  �سنج 
كل من ال�سني والهند تدخالن واحدة من اأهم مراحل النمو القت�سادي والنه�سة احل�سارية، 
و�سيكون من احلماقة ال�سديدة للدولتني تبديد هذه اللحظة الفارقة بتناف�ض جيو�سيا�سي ل يفوز 
فيه اأي طرف. الطرف الوحيد امل�ستفيد من ذلك التناف�ض هو القوى الغربية الرا�سخة وعلى 
ولقد  ال�سني.  نه�سة  الهند لإيقاف  ا�ستخدام  ب�سدة يف  ترغب  والتي �سوف  اأمريكا،  الأخ�ض 
باأن الهند برتاث من  اإىل حد كبري م�ست�سار الأمن القومي منون  الذي �سرح  الراأي  وافقني 
باأن ُت�ستخدم  الثقافة الإ�سرتاتيجية اخلا�سة بها واملمتدة عرب اآلف ال�سنني لن ت�سمح لنف�سها 

كاأداة يف اأيدي القوى الأخرى.

عنا�سر التعاون
الكثريون يف الغرب الذين يركزون اهتمامهم على امل�سالح التناف�سية لل�سني والهند ل 
يدركون اأن تلك الدولتني ت�سرتكان مًعا يف بع�ض امل�سالح الأ�سا�سية اأي�ًسا. هذه امل�سالح امل�سرتكة 

اأدت اإىل درجة كبرية من التن�سيق والتعاون بني القوتني الناه�ستني يف الهيئات العاملية.
معظم هذه امل�سالح امل�سرتكة تنبع من اأن الدولتني تتبنيان اإ�سرتاتيجية م�سرتكة من اأجل 
ونتيجة  العاملي.  القت�ساد  مع  والتكامل  ا  داخليًّ القت�سادي  التحرر  عظمى:  كقوى  النهو�ض 
العاملي.  القت�ساد  نظام  وتقوية  ا�ستدامة  يف  م�سرتكة  م�سالح  لهما  والهند  ال�سني  فاإن  لذلك 
كلتاهما حتتاج اإىل منظمة قوية للتجارة العاملية وتبادل جتاري مفتوح يتبع قواعد ثابتة من اأجل 
املايل  النظام  هيكلة  اإعادة  يف  م�سرتكة  م�سالح  لهما  اأن  كما  والنمو.  الت�سدير  يف  ال�ستمرار 

العاملي.
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وعلى درجة م�ساوية من الأهمية، فاإن ال�سني والهند لهما م�سلحة جوهرية يف األ ُيطلب 
كتابي  �سرحُت يف  العاملي. وكما  احلراري  ال�ستجابة لالحتبا�ض  منهما حمل عبء كبري يف 
ال�سابق ن�سف العامل الآ�سيوي اجلديد41 فاإن الحتبا�ض احلراري ل يحدث نتيجة »لنبعاث« 
الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري من ال�سني والهند. ولكنه يحدث ب�سبب »تراكم« الغازات 
امل�سببة لالحتبا�ض احلراري املنبعثة من الدول ال�سناعية الغربية خالل القرنني املا�سيني. منذ 
اأك�سيد الكربون، بينما  باأقل من 8 باملائة من اإجمايل انبعاثات ثاين  اأ�سهمت ال�سني   ،1850
تتحمل الوليات املتحدة م�سئولية 29 باملائة واأوروبا الغربية 27 باملائة. اأما الهند فاإ�سهامها اأقل 

من ال�سني.
ولهذا ت�سعر ال�سني والهند بالظلم الفادح حول حماولة الغرب حتميلهما ن�سيًبا اأكرب من 
العبء القت�سادي للتعامل مع الحتبا�ض احلراري. الطريقة الوحيدة لتقليل الغازات امل�سببة 
بال�ستياء  والهند  ال�سني  ت�سعر كل من  اقت�سادي عليها.  �سعر  بو�سع  لالحتبا�ض احلراري هو 
العميق من اأي حماولة لفر�ض اأي �سريبة اقت�سادية عليهما ب�سبب »النبعاثات« احلالية للغازات 
امل�سببة لالحتبا�ض احلراري يف الوقت الذي ترف�ض الدول ال�سناعية الغربية �سداد ثمن »تراكم« 

تلك النبعاثات.
يف  وافقت  الغربية  الدول  فاإن  التاريخي  ال�سجل  يف  ال�سديد  الظلم  ذلك  لوجود  ونظًرا 
البداية على بروتوكول كيوتو الذي مت الت�سديق عليه يف دي�سمرب 1997. �ساند كل من بيل 
اأمام جمل�ض ال�سيوخ  اأي جهد لطرحه  كلينتون واآل جور بروتوكول كيوتو ولكنهما مل يبذل 
اأنه لن ينجح. عندما تقلد جورج بو�ض من�سب  الأمريكي للت�سديق عليه لأنهما كانا يعلمان 
رئي�ض اجلمهورية يف 2001 �سحب توقيع اأمريكا على بروتوكول كيوتو. ومنذ ذلك احلني حتول 
ملاذا؟  كيوتو.  بروتوكول  �سد  ق�سوة وحدة  اأكرث  ب�سكل  املتحدة  الوليات  ال�سيا�سي يف  املناخ 
الإجابة الب�سيطة هي اأن بروتوكول كيوتو يفر�ض التزاًما وا�سًحا على جميع الدول الغنية بتقليل 
النامية  الدول  على  التزامات  يفر�ض  ل  بينما  احلراري  لالحتبا�ض  امل�سببة  الغازات  انبعاثات 

الفقرية ن�سبًيا مثل ال�سني والهند.
امل�سلحة امل�سرتكة لل�سني والهند يف احلفاظ على بروتوكول كيوتو ظهرت بو�سوح خالل 
الحتفاظ  الدولتان  اأرادت   .2009 دي�سمرب  يف  بالدمنارك  ال�سمعة  �سيئ  كوبنهاجن  موؤمتر 
بربوتوكول كيوتو بو�سفه التفاقية الدولية املرجعية يف التعامل مع الحتبا�ض احلراري يف العامل. 
على النقي�ض من ذلك، مل ي�ستطع الرئي�ض اأوباما دعم بروتوكول كيوتو حيث اإن الكوجنر�ض 
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يف  جديدة  اتفاقية  �سدور  ي�سمن  اأن  با�ستماتة  اأوباما  حاول  ولهذا  ب�سدة.  عار�سه  الأمريكي 
كوبنهاجن تلغي بروتوكول كيوتو. وقد يكون قد جنح يف ذلك حيث اإن جميع امل�ساركني يف 
ا عن 2 درجة مئوية  ا على األ ترتفع درجات احلرارة عامليًّ اتفاقية كوبنهاجن الأخرية وافقوا مبدئيًّ

ولكنهم مل يتفقوا على اأي اإجراءات حمددة لتحقيق ذلك الهدف.
�سهرية بني  مباراة �سوتية  اإىل  اأدت  والهند  ال�سني  اعرتا�سات  لتجاهل  اأوباما  حماولت 
م�سئول �سيني واأوباما. وكان هذا ما جرى: على الرغم من اأن الرئي�ض اأوباما مل ت�سله دعوة فاإنه 
اندفع اإىل داخل قاعة اجتمع فيها زعماء الربازيل وال�سني والهند وجنوب اأفريقيا. كان اأوباما 
يف حالة من الياأ�ض جعلته حتى ي�سرخ يف وجه رئي�ض الوزراء وين جياباو. ولده�سة اجلميع قام 
ممثل الرئي�ض هو جينتاو اخلا�ض بالتغري املناخي ونائب رئي�ض مفو�سية التنمية الوطنية والإ�سالح 

بال�سني بانتهاك جميع الربوتوكولت املعروفة و�سرخ يف وجه اأوباما.
اإىل كوبنهاجن  اأتى  اأن يفعله، فلقد  اأوباما  ملاذا �سرخ هكذا؟ لأنه كان يعلم ماذا يحاول 
امل�سببة لالحتبا�ض  للغازات  اأكرب م�سدر  ا  تاريخيًّ اأمريكا كانت  اأن  الرغم  الوفا�ض. على  خايل 
احلراري  امل�سببة لالحتبا�ض  الغازات  اأكرب م�سدر لنبعاث  مازالت  اأنها  الرغم  احلراري وعلى 
لتخفي�ض  ملمو�سة  جمهودات  اأي  بدون  املوؤمتر  اإىل  جاء  الأمريكي  الوفد  فاإن  فرد  لكل  ن�سبة 
الحتبا�ض احلراري. مل يخول الكوجنر�ض الأمريكي لأوباما �سلطة تقدمي تنازلت كبرية لتقليل 
انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري. وبدًل من ذلك، كل ما كان يف و�سع اأوباما عمله 
احلراري،  لالحتبا�ض  امل�سببة  الغازات  انبعاث  زيادة  معدل  لتقليل  موافقة  على  احل�سول  هو 
ولهذا فكانت مهمة اأوباما الرئي�سية هي اإقناع زعماء الربازيل وال�سني والهند وجنوب اأفريقيا 
باملوافقة )غري القانونية( على األ تتخطى الزيادة الكلية يف درجات احلرارة 2 درجة مئوية بحلول 
2020. وكان من الأمور الهامة اأي�ًسا اأن اأوباما ا�ستطاع اأن ي�سمن اأمًرا اأكرث خطورة، فلقد جنح يف 
الق�ساء على بروتوكول كيوتو ب�سكل فعلي حيث اإن اتفاق كوبنهاجن كان لحًقا عليه. وعندما 
هدم اأوباما الربوتوكول فاإنه دمر م�سلحة ال�سني والهند يف املحافظة عليه. لهذا ال�سبب �سرخ 

امل�سئول ال�سيني يف وجه املوؤامرة التي حيكت يف اآخر حلظة.
مل يكن موؤمتر كوبنهاجن هو ال�ساحة الوحيدة التي التقت فيها امل�سالح ال�سينية والهندية، 
فلقد كان موؤمتر كانكون ملنظمة التجارة العاملية يف 2003 �ساحة اأخرى. كان من م�سلحة كل من 
ال�سني والهند و�سع حماًل اأكرب على عاتق الدول ال�سناعية الأغنى للح�سول على املزيد من 
التنازلت ل�سمان الو�سول اإىل اتفاق يف نهاية جولة الدوحة للتنمية. ومل تكن التنازلت حتى 



التالقي العظيم176

جديدة، ففي جولة اأوروجواي يف مراك�ض يف 1994، وافقت الدول الغربية املتقدمة �سراحة 
اإنه  يهدر املوارد ويحدث كثرًيا من  باأنها �سوف تقوم بتخفي�ض الدعم الزراعي واإلغائه حيث 
الأ�سرار. لقد انطلقت جولة الدوحة يف نوفمرب 2001 بهذا التفاهم امل�سرتك، ومع ذلك ففي 
اللحظة احلا�سمة يف كانكون رف�ض الغرب احللول الو�سط فيما يخ�ض الدعم، فالوفد الأمريكي 
كان يدرك اأنه لن ي�ستطيع التخلي عن دعم القطن من اأجل الو�سول اإىل اتفاق مع دول اأفريقيا 
قامت  »ال�سرير«  الظهور مبظهر  املتحدة  الوليات  تتجنب  ولهذا وحتى  للقطن.  املنتجة  الغربية 

مبناورة ترمي اإىل انهيار موؤمتر كانكون.
الدول  تقدم  اأن  ل�سمان  �سعيهما  يف  اأي�ًسا  والهند  ال�سني  م�سالح  التقت  كانكون،  يف 
املتقدمة الغنية تنازلت اأكرب. ولكن على عك�ض كوبنهاجن مل ي�سرخ اأي م�سئول �سيني اأو 
ي�سرق الأ�سواء عند معار�سته لأمريكا. وبدًل من ذلك، بداأ وزير التجارة الهندي كمال ناث 
يف التنديد باأمريكا واأوروبا الغربية لعدم موافقتهم على حل و�سط، ويف ت�سريح وزاري م�سرتك 
الدول  تعزيز  اإىل  التجارية  املفاو�سات  توؤد  »اإذا مل  قال:  ال�سيني،  التجارة  وزير  بو زيالي،  مع 
اإىل جانب  التجارة  الداخلي الذي ي�سوه  النامية يف مطالبتها بتخفي�ض حقيقي وفعال للدعم 
اأنظمة حقيقية وتطوير جدي يف و�سائل الو�سول اإىل الأ�سواق من قبل الدول املتقدمة واإلغاء 
جميع اأ�سكال الدعم لل�سادرات، فلن تتحقق اأحالم الدول النامية التي يج�سدها التفاق.«42

ثراًء حتاول  الأكرث  الغربية  الدول  اأن  وعميق  �سديد  بظلم  والهند  ال�سني  من  ت�سعر كل 
ولذا  التجارية،  واملفاو�سات  العامل  يف  املناخي  التغري  م�سكلة  حل  يف  اأكرب  اأعباًء  حتميلهما 
املناخي،  التغري  الهنود حول  املفاو�سني  اأهم  اإح�سا�ض باخلديعة. ولقد عرب واحد من  فلديهما 
�سيام �ساران، عن ذلك الإح�سا�ض بالظلم عندما اأكد اأن الهند لن ت�سحي بالتنمية من اأجل 
امل�ستدامة،  التنمية  النامية م�سئولية تطبيق  املناخي وقال: »تتحمل الدول  التغري  التعامل مع 
ولكن تخفي�سها لالنبعاثات �سياأتي نتيجة للتنمية امل�ستدامة ولي�ض العك�ض.« ويف حديث اآخر 
قال �سيام �ساران اأن »قدرة الدول على التكيف مع التغري املناخي يرتبط اأي�ًسا مب�ستوى التنمية، 
الدول  املناخي من  التغري  للتعامل مع  اأف�سل  اإمكانات  تقدًما عندها  الأغنى والأكرث  فالدول 
الأفقر. ولهذا فاإن التنمية هي اأف�سل �سكل للتكيف حتى اإذا كانت التنمية يف الدول النامية 
�سوف تعني زيادة يف انبعاثات غاز الحتبا�ض احلراري يف املدى القريب.« الر�سالة وا�سحة – 

التنمية اأوًل.43
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ومع ذلك فهناك اإ�سارات تفيد باأن الزعماء ال�سينيني ي�سعرون بالقلق اإزاء تزايد انبعاثات 
روب  جادل  ولقد  ال�سني.  يف  الغازات  انبعاث  من  للحد  طموحة  خطًطا  فو�سعوا  الكربون 
التغري  مكافحة  جمال  يف  اأوروبا«  من  الأ�سواء  ت�سرق  قد  »ال�سني  اأن  اجلارديان  يف  ال�سورث 

املناخي. ويوا�سل املقال القول:
لقد اأدركت ال�سني اأنه اإىل جانب اإجراءات ال�سيطرة والتحكم فينبغي تغيري املواقف 
ومن  ذلك،  نتائج  من  وكان  وال�ستدامة،  البتكار  واحت�سان  ا  جذريًّ تغيرًيا  والروؤى 
خالل تبني اخلطة اخلم�سية الثانية ع�سرة، اأن ال�سني بداأت يف اتباع منوذج اقت�سادي 
اأكرث ا�ستدامة ويف الرتكيز على التنمية القت�سادية والجتماعية الكيفية. ت�ستمر اخلطة 
مت  الكربون.  انبعاث  و�سدة  الطاقة  كفاءة  اأهداًفا حول  وت�سمل  اجلديدة حتى 2015 
الرتويج للخطة بو�سفها اأكرث خطة خم�سية �سديقة للبيئة يف التاريخ فهي تقدم فكرة 
تبادل النبعاث ب�سفتها اإحدى اأدوات ال�سيا�سات اجلديدة املبتكرة التي يتم اختبارها. 
ولقد اأعلنت ال�سني عن م�سروعات جتريبية تطبق يف خم�ض مناطق بلدية وهي بكني 
و�سوجنكنج و�سنغهاي و�سنزان وتياجنن اإىل جانب اإقليمني هما جواجندوجن وهوبي بدًءا 
من 2013 . . . ال�سني تتقدم ب�سرعة. العديد من التحديات مازالت موجودة ولكن 
�سرعة تقدمها وطموح خططها لتبادل النبعاثات تعترب مذهلة. حتتاج اأوروبا لإدراك اأن 
مكانتها كزعيمة العامل يف ت�سعري الكربون لن ت�ستمر طوياًل اإذا ف�سلت يف اإعادة الروح 

مل�سروعها املري�ض.44

امل�سالح والتحديات امل�سرتكة طويلة املدى
ولكن كالًّ من ال�سني والهند وهما تتحركان اإىل الأمام �سوف ت�سطران اإىل التعامل مع 
واقع �سيا�سي جديد، واقع مل تعد فيه الدول الغربية الرثية ت�سعر بثقة يف امل�ستقبل. الدميقراطيات 
الغنية الواثقة بنف�سها قد تكون قد �سمحت لل�سيا�سيني فيها بالقيام بت�سويات، ولكن عندما ت�سعر 
اجلماهري باخلوف على م�ستقبلها ف�سوف تعاقب اأي �سيا�سي يحاول اإقناعهم بقبول ت�سحيات 
�سيا�سية ق�سرية املدى من اأجل م�سلحة عاملية اأعظم. يف ع�سر القلق، لن ي�ستطيع ال�سيا�سيون 
الغربيون تقدمي تنازلت هامة لإنهاء املفاو�سات حول التغري املناخي و/اأو التجارة. عندها �سوف 
ينتقل العبء الأكرب اإىل اأكتاف ال�سني والهند والدول النامية الأخرى. الوقت اإذن قد حان 
لكل من ال�سني والهند للتفكري يف م�ساحلهما الوا�سحة طويلة املدى يف التعاون مًعا يف العديد 

من جمالت امل�سالح امل�سرتكة.
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لن ت�ستطيع اأي من ال�سني والهند احلفاظ على منوها القت�سادي ال�سريع اإل باحلفاظ على 
ا والقائم على قواعد 1945 وبتقويته. كلتا الدولتني قد ربطتا اقت�ساديهما  النظام املفتوح ن�سبيًّ
ب�سبكة القت�ساد العاملي. وبهذا فهما ُتظهران اإميانهما امل�سرتك اأن �سبكة القت�ساد العاملي �سوف 

ت�ستمر. ولكن ماذا �سيحدث اإذا انهارت تلك ال�سبكة؟ من �سيقوم ببنائها من جديد؟

الفوائد املرتتبة على  ا�ستغلتا  باملجان« فلقد  الواقع »راكبني  لقد كانت ال�سني والهند يف 
القت�ساد العاملي بدون �سرورة احلفاظ عليه. عندما طرحُت تلك النقطة يف ملتقى تواجد فيه 
كانتا  والهند  ال�سني  من  كالًّ  اأن  بغ�سب  علي  واأجابا  الطرفان  احتد  وهنود  �سينيون  مفكرون 
تت�سرفان وفًقا لقواعد نظام 1945 ومل ينتهكاه. هذا حقيقي! ولكن يبقى ال�سوؤال: من اإذن 
كانوا حماة هذا النظام؟ الإجابة هي بالطبع اأمريكا والحتاد الأوروبي. ولكن ملاذا يتعني على 
الأ�سا�ض  منه يف  ت�ستفيد  الأطراف  متعدد  لنظام  موا�سلة حمايتهم  الأوروبي  والحتاد  اأمريكا 
ال�سني والهند الآن؟ ميلي املنطق اأن تبذل كل من ال�سني والهند جمهوًدا اأكرب للحفاظ على 
ال�سينيون  القرار  يقبل �سانعو  لالأ�سف مل  العاملية. ولكن  القت�سادية  ال�سبكة  ا�ستمرار عمل 
احلالية  املوؤ�س�سات  توا�سل  حتى  باملزيد  القيام  فيه  عليهم  يتعني  والذي  الواقع  هذا  والهنود 

للحوكمة العاملية عملها.

التحدي الثاين امل�سرتك الذي يواجه ال�سني والهند هو احلاجة اإىل الو�سول العاملي املفتوح 
للموارد الطبيعية. كلتا الدولتني جتوبان العامل بحًثا عن املوارد الطبيعية الهامة مثل النفط والغاز، 
واحلديد والفحم، والبوك�سيت والأملونيوم. وطبًقا لتقرير من معهد بيكر التابع جلامعة راي�ض: »يف 
ال�سنوات القليلة املا�سية كان الطلب املتزايد يف ال�سني على النفط والغاز الطبيعي ميثل جانًبا 
ا يوؤثر على اأ�سواق الطاقة العاملية. ولقد ت�ساعف تقريًبا ا�ستهالك ال�سني من النفط خالل  هامًّ
العقد املا�سي والآن ميثل اأكرث من 10 باملائة من الطلب العاملي، حيث و�سلت واردات ال�سني 
اأي�ًسا واردات ال�سني من  ا يف العام املا�سي. كما ارتفعت  من النفط اإىل 5 مليون برميل يوميًّ
الغاز الطبيعي امل�سيل من 1 مليار مرت مكعب يف 2006 اإىل 7.63 مليار مرت مكعب  يف 2009، 
الهند،  الق�سة على  الطاقة الآ�سيوية.«45 وتنطبق نف�ض  اأ�سواق  مما يجعل ال�سني قوة كربى يف 
اأن تزيد واردات  ا، بينما يتوقع  باملائة �سنويًّ اإىل 10  فا�ستهالك الفحم يف الهند يرتفع مبعدل 9 
الهند من النفط ثالثة اأ�سعاف من م�ستويات 2005 بحلول 2020. 46 يف بع�ض احلالت، ل 
ميكن جتنب التناف�ض ال�سفري. اإذا اأرادت كل من ال�سني والهند �سراء نفط من اململكة العربية 
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ال�سعودية ف�سوف يح�سل عليه من يقدم العر�ض الأعلى. ولكن بدون اأن تتاآمر الدولتان مًعا 
ب�سكل  يحدث  التناف�ض  اأن  ت�سمن  قواعد  تطوير  اجلانبان  ي�ستطيع  للهجوم(،  �سيعر�سهما  )مما 
متح�سر. الدولتان لهما م�سلحة م�سرتكة يف �سمان وجود قواعد ت�سجع على الو�سول املفتوح 

وامل�ستمر للموارد الهامة. هذا التعاون ينمو وخا�سة بني الهنود وال�سينيني يف اأفريقيا.

يف يناير 2006، اتفقت بكني ونيودلهي على تبادل املعلومات عند تقدمي عطاءات ملوارد 
النفط يف اخلارج. ولقد ذكرت وكالة اأنباء ال�سني الر�سمية �سنوا اأن وزير البرتول والغاز الطبيعي 
الهندي، ماين �سانكار اآيار، قال: »التناف�ض احلر غري املقيد بني ال�سركات الهندية وال�سينية لن 

يفيد �سوى البائع فقط.«47
يف  متخ�س�سة  ا�ست�سارات  �سركة  وهي  ال�ستخبارية،  اأفريقيا  ا�ست�سارات  من  ملقال  طبًقا 

ال�سئون الأفريقية:

لقد اختارت ال�سني والهند األ تتناف�سا بل اأن تتعاونا يف �سناعة النفط يف ال�سودان منذ 
2004. حتى الت�سعينيات كانت �سركات النفط الغربية هي امل�سيطرة، ولكن ان�سحاب 
غادر  اأن  ومنذ  والهند.  ال�سني  لدخول  فر�ًسا  وفر  دارفور  �سراع  عقب  ال�سركات  هذه 

الغرب ال�سودان لعبت ال�سني دوًرا م�سيطًرا يف بناء قطاع ت�سدير النفط.
يف حالة الهند، عندما ان�سحبت �سركة النفط الكندية، تالي�سمان، من م�سروع نفط النيل 
الأكرب ال�سوداين بعد �سغوط من جمموعات حقوق الإن�سان، وفر ذلك الفر�سة ل�سركة 
النفط الوطني الهندي للدخول بدًل منها. باعت تالي�سمان ن�سيبها ل�سركة فيدي�ض اأوجن، 
ومنذ 2004 ا�سرتت كل من ال�سني والهند اأ�سهًما واأ�سبحتا �سريكتني يف م�سروع نفط 
النيل الأكرب، وتقوم �سركة البرتول الوطنية ال�سينية و�سركة فيدي�ض اأوجن الهندية و�سركة 
البرتول الوطنية املاليزية بريهاد ب�سخ النفط اخلام يف جنوب ال�سودان يف الوقت الراهن.

وخالل هذه العملية كان من املالحظ اأن ال�سني والهند قد بداأتا يف تقوية العالقة بينهما 
على م�ستوى دبلوما�سي رفيع من اأجل ت�سجيع املزيد من عمليات التنقيب على النفط. 
يف اأبريل 2005، عندما زار رئي�ض الوزراء ال�سيني وين جياياو الهند، اأ�سدرت احلكومتان 
بيانًا م�سرتًكا، ولقد اأ�سبح اإ�سدار ذلك البيان حدًثا فارًقا يف زيادة �سرعة التعاون يف قطاع 
الطاقة. وعلى وجه التحديد، ت�سف املادة 9 من الإعالن التعاون يف التنقيب وا�ستغالل 
وال�سني  للهند  امل�سرتك  البيان  من   17 املادة  اأكدت  اأخرى.  دول  يف  الطبيعية  املوارد 
مبا  الق�سايا متعددة الأطراف  تعاونهما يف  تعززان  الدولتني �سوف  اأن  ال�سادر يف 2010 

فيها قطاع الطاقة.
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ولقد مرت ال�سودان لحًقا بتحول هام عندما ح�سلت جنوب ال�سودان على ا�ستقاللها 
يف 9 يوليو 2011 نتيجة لتفاق ال�سالم عام 2005. قام وزير اخلارجية ال�سيني بزيارة 
جنوب ال�سودان فوًرا. وعلى الرغم اأن ال�سني متتعت بعالقات وثيقة مع اخلرطوم فاإن هذا 
الت�سرف يدل على القدرة على �سرعة التفكري. وكانت الهند اأي�ًسا من اأوائل الدول التي 
اعرتفت بالدولة اجلديدة. حوايل 90% من املوارد النفطية موجودة يف جنوب ال�سودان. 
باإقامة عالقات دبلوما�سية »جديدة« مع جنوب ال�سودان �سمنت كل من ال�سني والهند 

الحتفاظ بحقوق التنقيب عن النفط هناك.48

هناك حتديات جيو�سيا�سية جديدة حتمل حافًزا للدولتني ل�ستك�ساف حلول م�سرتكة. من 
اأجل احلفاظ على معدلت التغذية املتزايدة )وهو اأمر طيب( يتعني على كل من ال�سني والهند 
ا�سترياد املزيد من الأغذية. ولكن الغذاء هو �سلعة ذات ح�سا�سية �سيا�سية، فعندما ترتفع اأ�سعار 
الغذاء ي�سعر ال�سيا�سيون، وخا�سة يف الدول النامية، بالهلع ويبدءون فوًرا يف حظر الت�سدير. مثل 
هذا ال�سلوك يكون مدمًرا على املدى البعيد. وكما يقول راغورام راجان يف كتابه اخلطوط الفا�سلة: 

اأن  الرغم  وعلى  الغذائية.  ال�سادرات  الدول يف حظر  تبداأ  الغذاء  اأ�سعار  ارتفعت  كلما 
املدى  رخي�ض يف  غذاء  على  �سيح�سلون  املواطنني  اأن  ت�سمن  �سوف  الإجراءات  تلك 
الق�سري اإل اأنها حترم املزارعني املحليني من الأ�سعار املرتفعة وجتعلهم اأقل اهتماًما بزراعة 
اأغذيتها  لزراعة  فتدفعها  بالأمان  اإح�سا�ًسا  اأقل  الأخرى  الدول  يجعل  اأنه  الأغذية، كما 
حتى لو كان ذلك �سيحقق لهم فائدة اأقل، فمثاًل حقول القمح التي تنت�سر الآن يف و�سط 
وتكون  املكان،  هذا  يف  للمياه  الأمثل  ال�ستخدام  متثل  ل  العرب  جزيرة  �سبه  �سحراء 
املح�سلة النهائية اأن الت�سرفات ق�سرية النظر من جانب احلكومات حلماية مواطنيهم يف 
املدى الق�سري توؤدي اإىل عدم ا�ستقرار �سوق الغذاء العاملي وعدم كفاءة و�سائل الإنتاج 

يف املدى البعيد.49 

يو�سي راجان بعمل عاملي من�سق: »نحن بحاجة اإىل اتفاق عاملي ل�سمان اأن الإجراءات 
اأية  تخاطر  لن  ولكن  العاملية،  الغذاء  اأ�سواق  يف  فو�سى  حتدث  لن  احلكومات  تتخذها  التي 
ا باأن تتهمها املعار�سة باأنها تتخلى عن قدرتها على �سمان ح�سول مواطنيها على  حكومة حاليًّ
اإمدادات  يف  ومتوازنًا  عادًل  نظاًما  والهند  ال�سني  تطور  اأن  اأهمية  من  الرغم  الغذاء.«50وعلى 
الغذاء فاإن الدولتني مل تاأخذا اخلطوة الأوىل يف احلوار حول هذه الق�سية. كال الطرفني لديهما 
القادمة  العقود  خالل  ا  ن�سبيًّ املتوقع  للطلب  م�سرتك  عاملي  تقدير  تطوير  يف  م�سرتكة  م�سلحة 

والعر�ض الذي ل ميكن التنبوؤ به للغذاء.
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التحدي الثالث امل�سرتك هو اخلطوط البحرية الآمنة. اأكرب القفزات التي حدثت لنظام 
مابعد 1945 يتعلق بالق�ساء �سبه النهائي  على القر�سنة )رمبا با�ستثناء ال�ساحل ال�سومايل(. 
خالل العقدين املا�سيني كانت القوة التي حافظت على الطرق البحرية احليوية مفتوحة هي 
قومية  مل�سلحة  ا�ستجابة  العاملية  العمليات  بهذه  قامت  اأنها  الرغم  وعلى  الأمريكية.  البحرية 
اأمريكية حيوية، فاإن البحرية الأمريكية قدمت فائدة عاملية عامة ا�ستفادت منها كل من ال�سني 
قادرة  غري  يجعلها  �سوف  املتحدة  الوليات  ميزانية  وامل�ستمر يف  الهائل  العجز  ولكن  والهند. 
اإن احلروب بني الدول قد تقل�ست  الع�سكرية. وحيث  النفقات  امل�ستوى من  على تربير هذا 
ا �سوف  ا، فلماذا يتعني احلفاظ على اأ�سطول بحري يتكون من ثالث ع�سرة حاملة؟ منطقيًّ فعليًّ
تتاأثر كل من  ول�سوف  القادمة،  العقود  البحرية خالل  ا يف حجم  ن�سبيًّ انكما�ض كبري  يحدث 
تاأمني  البدء يف حمادثات حول  الدولتني  ينبغي على  ولهذا  بهذا النكما�ض،  والهند  ال�سني 
الطرق البحرية. يف 1 مار�ض 2012، خالل اجتماع بني وزير ال�سئون اخلارجية الهندي، �ض. م. 
كري�سنا، ووزير اخلارجية ال�سيني الزائر، ياجن جيت�سي، وافقت الهند وال�سني على بدء وتاأ�سي�ض 
حوار بحري. وقال املتحدث الر�سمي: »الهند وال�سني دولتان بحريتان هامتان فلدينا �سواحل 
ممتدة ولدينا اأي�ًسا قوات بحرية فاعلة. ولذا فكلتا الدولتني ت�سعران اأن من املفيد اإجراء حمادثات 

حول الق�سايا البحرية.«51

يف املجال البحري، لدى ال�سني والهند اأي�ًسا م�سلحة م�سرتكة يف تطوير نظام عاملي قادر 
ا  على البقاء يف املدى الطويل من اأجل احلفاظ على الرثوة ال�سمكية، حيث اإن هناك اتفاًقا عامليًّ
متزايًدا اأن �سيد الإن�سان لالأ�سماك قد تخطى احلدود املعقولة. تقول النيوزويك يف الواقع »اأن 
اأي وقت م�سى، ويف معظم  اأكرث من  املا�سية  الثالثني  ال�سنوات  املحيطات قد تغريت خالل 
املناطق فقدنا اأكرث من 75 باملائة من احليوانات البحرية ال�سخمة . . . يف نهاية القرن الع�سرين 
مل ت�سلم حتى املياه ال�سحلة التي تقل عن 3.000 قدم يف اأي مكان تقريًبا من ال�سيد التجاري. 
يتم ال�سيد يف بع�ض الأماكن حتى عمق 10،000 قدم.«52 ويقدر تقرير للبنك الدويل حتت 
قل  اإذا  اأكرث  باملائة   40 تنتج  �سوف  العامل  يف  ال�سمكية  الرثوة  اأن  الغارقة«  »املليارات  عنوان 
�سيدها.53 وحيث اإن ال�سني والهند �سوف تنتجان اأ�سخم طبقات متو�سطة جديدة يف امل�ستقبل 
القريب ف�سوف تعانيان اأكرث من اأي دول اأخرى يف حالة انكما�ض الرثوة ال�سمكية. اإن الأجيال 
املتو�سطة  الطبقات  القادمة من  الأجيال  ت�ستفيد على ح�ساب  املتو�سطة  الطبقات  احلالية من 

ال�سينية والهندية. فماذا تفعل الدولتان حلماية هذه امل�سلحة امل�ستقبلية امل�سرتكة؟
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احلراري.  الحتبا�ض  هو  والهند  ال�سني  يواجه  الذي  و�سوًحا  والأكرث  الرابع  التحدي 
اأكرب  والهند  ال�سني  تكون  ف�سوف  احلراري  الحتبا�ض  عواقب  حول  النبوءات  �سدقت  اإذا 
احلكومة  متوله  املناخي  التغري  اقت�ساديات  عن  تقرير  وهو  رفيو،  �سترين  يقرر  فكما  اخلا�سرين، 
بعدها  ثم  الفي�سانات  خماطر  ارتفاع  يف  البداية  يف  يت�سبب  �سوف  اجلليد  »ذوبان  الربيطانية: 
يف خف�ض موارد املياه ب�سدة مما �سيهدد �ُسد�ض �سكان العامل ومعظمهم يف �سبه القارة الهندية 
الحتبا�ض  خف�ض  يف  امل�سرتكة  الدولتني  م�سلحة  من  الرغم  وعلى  ال�سني.«54  من  واأجزاء 
احلراري فاإن لديهما م�سلحة م�سرتكة ق�سرية املدى يف عدم �سداد فاتورة اقت�سادية باهظة خلف�ض 
انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري يف الوقت الراهن. للدولتني اإذن م�سلحة م�سرتكة 
تنتج  ا�ستمرت  اإنها  القت�سادي حيث  العبء  من  اأكرب  ن�سيًبا  املتقدمة  الدول  تتحمل  اأن  يف 
هذه الغازات لقرون عديدة بدون �سداد اأية فاتورة اقت�سادية، ولقد اأدت هذه امل�سلحة امل�سرتكة 

الوا�سحة اإىل التعاون الوثيق بني ال�سني والهند يف موؤمتر كوبنهاجن يف 2009.
واأخرًيا، فامل�سلحة امل�سرتكة اخلام�سة هي جغرافيا التجاور حيث اإن ال�سني والهند تريدان 
احلفاظ على ا�ستقرار احلدود بينهما. دعوين هنا اأ�سوق مثالني وا�سحني: اإذا تدهورت الأحوال 
يف كل من الباك�ستان واأفغان�ستان فاأ�سبحتا مرتًعا للمجموعات الإرهابية، ف�سوف تعاين كل من 
الهند وال�سني حيث توجد داخل كل دولة منهما جمموعات اإ�سالمية ت�سعر بالغنب وم�ستعدة 
للتعاون مع املجموعات الإرهابية اخلارجية. لو انهارت باك�ستان يف احلقيقة ومل تكن اأ�سلحتها 

النووية اآمنة فعواقب ذلك قد تكون وخيمة على املنطقة كلها.
وعلى الرغم من و�سوح هذا التحدي فاإن ال�سني والهند ماتزالن متباعدتني كثرًيا حول 
ال�سني  �ساعدت  اأنها  حيث  عليه  تعتمد  قدمي  كحليف  باك�ستان  ال�سني  ترى  باك�ستان.  ق�سية 
كثرًيا  يعترب  ال�سيني ل  ال�سيوعي  احلزب  نظام  عنها.  تتخلى  اأن  اإطالًقا يف  تفكر  ولن  با�ستمرار 
من دول العامل �سمن اأ�سدقائه الطبيعيني، والباك�ستان واحدة منها. وعلى النقي�ض من ذلك، 
فاإن الهند تعترب اأن باك�ستان هي اأكرب �سوكة يف ظهرها. وعلى الرغم اأن نيودلهي قد تغلبت على 
هو�سها بباك�ستان بو�سفها خ�سمها ومناف�سها الطبيعي فاإنها تعتقد اأن الأنظمة الباك�ستانية تبنت 
�سيا�سات م�ستمرة طويلة املدى تهدف اإىل هدم النظام ال�سيا�سي الهندي. وبطبيعة احلال لي�ض 
هناك �سك اأن باك�ستان قد خططت ومولت عمليات اإرهابية يف الهند، وكان احلدث الذي وقع يف 

فندق تاج حمل ومناطق اأخرى من مومباي يف نوفمرب 2008 من اأكرث الأمثلة ماأ�ساوية.
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التحديات وامل�سالح امل�سرتكة لل�سني والهند توؤكد اأن العالقة بني الدولتني �سوف تتذبذب 
كثرًيا بني التناف�ض والتعاون. ولهذا فاإن العالقات اجليو�سيا�سية بينهما لبد اأن تت�سم بال�سرورة 
باملرونة واأل تكون عقائدية جامدة. بهذه الطريقة ميكن لهذه العالقة اأن حتقق املكا�سب للطرفني.

الإ�سالم والغرب

العالقة الثالثة والأكرث اأهمية هي العالقة بني الإ�سالم والغرب، وهي العالقة التي تعترب 
الأكرث ا�سطرابًا. معظم الكتابات الغربية تربز ذلك ال�سطراب، فهناك األف عام من غياب الثقة 
وال�سراع. ولكن حتى يف هذه احلالة، فهناك جمال للتفاوؤل احلذر. يف التالقي العاملي العظيم 
ا ين�سم العامل الإ�سالمي اإىل م�سار احلداثة، حيث ت�سبح طموحات مواطنيه  الذي ن�سهده حاليًّ

�سبيهة باآمال مواطني بقية العامل.

الق�سية الفل�سطينية الإ�سرائيلية
تعود جذور ال�سك والريبة بني الإ�سالم والغرب اإىل احلروب ال�سليبية، ولكن تلك الريبة 
تفاقمت خالل القرنني املا�سيني عندما احتل الغرب مناطق هائلة من العامل الإ�سالمي و�سيطر 
عليها. وكان هناك �سعور �سائد بالإهانة �سديدة. وعلى الرغم اأن الحتالل الغربي املبا�سر قد 
قام  ملاذا  يت�ساءلون  امل�سلمني  من  الكثري  ويظل  م�ستمرة.  مازالت  الغرب  �سيطرة  فاإن  تراجع 

الغرب مبهاجمة اأو ق�سف دول اإ�سالمية فقط خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية.
�سحيح اأن العديد من هذه الق�سايا التاريخية مهمة اإل اأنه يوجد ورم �سرطاين ينخر يف 
العالقة بني الإ�سالم والغرب وميثل اأكرب منبع لال�ستياء والغ�سب األ وهو الق�سية الفل�سطينية 
الإ�سرائيلية، ويعترب اأكرب م�سدر لت�سميم العالقة بني الإ�سالم والغرب. ومع ذلك فمن املمكن 
ت�سوية هذا اخلالف. معظم املحللني الواعني والعاقلني يعتقدون اأن اتفاق طابا الذي اقرتحه بيل 
كلينتون يف يناير 2001 مازال يوفر اأف�سل اأ�سا�ض حلل امل�سكلة، فنحن لدينا احلل النظري اإذا 

وجدنا الإرادة العملية لتنفيذه.
و�سيلة  اأف�سل  اأن  وجدُت  الأو�سط،  ال�سرق  حول  والكتابة  احلديث  من  �سنوات  بعد 
ملواجهة ع�ض الدبابري هو باأن اأعلن وجهة نظر اأو اأخرى حول الق�سية الفل�سطينية الإ�سرائيلية 
مثلما حدث عندما كتبُت يف الفاينان�سال تاميز يف 10 نوفمرب 2011، لأقول اأن الزمن مل يعد 
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القوة  على  بالعتماد  الطويل  املدى  على  اأمنها  اإ�سرائيل  رهنت  لقد  اإ�سرائيل.55  �سالح  يف 
ولكن  ا.  نهائيًّ الفل�سطينية  الأرا�سي  اإعادة  اأجل  من  العاملية  ال�سغوط  من  الأمريكية حلمايتها 
القوة الأمريكية و�سلت اإىل ذروتها يف النظام العاملي ولي�ض اأمامها الآن �سوى النحدار. وعلى 
العك�ض من ذلك، فقوة العامل الإ�سالمي قد تدهورت، ولي�ض اأمامه الآن �سوى ال�سعود. ومن 

الوا�سح اأن اإ�سرائيل على املدى البعيد �سوف ت�سطر اإىل التعامل مع حركة معادية تطوقه.
املقال  اأن  اأدرُك  فلقد كنت  تاميز،  الفاينان�سال  ن�سر مقال  بعد  هائلة  نف�سية  براحة  �سعرُت 
�سيهاجم. وقد كان. ولكنني �سعرت اأنني اأ�سديُت خدمة لأ�سدقائي الإ�سرائيليني بتحذيرهم 
عليها  فيجب  اإ�سرائيل  �سالح  يعد يف  الزمن مل  اإن  وحيث  املنحدر.  اجتاه  قدًما يف  ال�سري  من 
املجال،  هذا  التعقيدات يف  كم  اأدرُك  واأنا  ممكنة،  فر�سة  اأقرب  ت�سوية يف  اإىل  للو�سول  العمل 
فهناك حكومة ائتالفية منق�سمة يف اإ�سرائيل، وم�سكلة حما�ض، و�سعف ال�سلطة الفل�سطينية. 
ولكن على الإ�سرائيليني طرح �سوؤال ب�سيط فقط: هل �سيكون الو�سع اأف�سل اأم اأ�سواأ بعد ع�سر 
اأو ع�سرين �سنة من الآن؟ واإذا اأرادت اإ�سرائيل موؤ�سًرا دالًّ عن العامل امل�سطرب القادم فعليها 
اأن ت�ساأل نف�سها عما حدث لعالقتها برتكيا التي تعترب اأكرث املجتمعات الإ�سالمية اعتداًل يف 

املنطقة.

ومن ح�سن الطالع اأن الكثريين من اأهم داعمي اإ�سرائيل طالبوها بتغيري م�سارها. يف اأبريل 
2012، كتب اأربعة اأفراد يهود هم �ستيفن روبرت واآمي اأيالون واأورين برتو�سكا وجيلياد �سري 
مقالت يف النيويورك تاميز يطالبون اإ�سرائيل مبراجعة �سيا�ستها وتطبيق حل الدولتني يف ال�سرق 
الأو�سط. ولحظ روبرت، وهو رئي�ض �سابق جلامعة براون، اأن اإح�سا�ض اإ�سرائيل التقليدي باأنها 
�سحية مظلومة، وهو اإح�سا�ض موروث من احلرب العاملية الثانية، مل يعد اأمًرا ت�سانده احلقائق 

اجليو�سيا�سية. وقال:

لقد حتولت اإ�سرائيل من دولة �سغرية �سعيفة حماطة بجريان عرب كارهني لها اإىل اأكرب 
قوة ع�سكرية يف ال�سرق الأو�سط. �سوف ت�ستمر املخاطر دائًما ولكن توازن القوة الع�سكرية 
ا. معاهدات ال�سالم مع م�سر والأردن جتعل من غري املحتمل اإقامة حتالف  قد انتقل نهائيًّ
بني الدول املجاورة، كما اأن �سوريا تعاين من م�ساكل داخلية هائلة والعراق ل تبحث عن 
حرب جديدة. وقد ت�سبب اإيران املزودة برت�سانة نووية ا�سطرابات يف املنطقة كلها، وخا�سة 
للعراق واململكة العربية ال�سعودية. اأنا اأتوقع اأن القوى الكربى لن ت�سمح لإيران باحل�سول 
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ا ف�سيكون من الأف�سل اأن تقود  على الأ�سلحة النووية، واإذا كان التدخل النووي �سروريًّ
القوى الكربى هذا التدخل. وبالطبع فاإ�سرائيل ذاتها قوة نووية، فلقد نقلت اليهود من 
اأحد منذ ن�سف قرن. ولكن هل  اإىل قوة ع�سكرية مل يكن يت�سورها  قرون من الإيذاء 
ي�ستطيع ال�سعب اليهودي اخلروج من اإح�سا�سهم العميق بالظلم اإىل املتطلبات الأخالقية 

والعملية ملكانتهم كقوة كربى؟56
لحظ روبرت اأن »اإ�سرائيل تفقد �سموها الأخالقي يف اأجزاء كثرية من العامل« ثم ت�ساءل: 
اأن يت�سرف بهذه الوح�سية بعد اأن يتملك ال�سلطة  »كيف ميكن ل�سعب ا�سطهد لزمن طويل 
اأخرًيا؟ فهل �سرنى العامل دائًما من منظور 1938 اأم هل �سن�ستخدم قوتنا اجلديدة لكي نغفر 

ون�سامح ولكن بدون اأن نن�سى الدرو�ض امل�ستفادة من املا�سي؟«57

وب�سكل مماثل قام اآيالون )رئي�ض �سابق لوكالة الأمن الداخلي( وبرتو�سكا )�سيدة اأعمال 
ب�سحب  اإ�سرائيل  مبطالبة  الإ�سرائيلي(  الوزراء  لرئي�ض  �سابق  مكتب  )رئي�ض  و�سري  اإ�سرائيلية( 
النتظار  اإىل  بحاجة  لي�ست  »اإ�سرائيل  فقالوا:  الدولتني.  لإقامة  ال�سلمي  احلل  تنفيذ  مبادرة 
واحد،  طرف  من  متاًما  موقف جديد  اإىل  حتتاج  ولكنها  الفل�سطينيني،  مع  نهائي  بحل  لتفاق 
ا  وعليها اأن حتدد �سروط ت�سوية حول الأر�ض تقوم على مبداأ دولتني ل�سعبني، مما يعترب �سروريًّ

من اأجل م�ستقبل اإ�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية يف اآن واحد.«58
اإ�سرائيل اخلارجية  يت�سككون حول �سيا�سات  اأنف�سهم كثرًيا ما  اإن الإ�سرائيليني  وحيث 
فمن �سخرية الأمور اأن ميت رومني، وهو من معتنقي الديانة املورمونية الأثرياء يف ميت�سيجان، 
قد اأف�سح علًنا عن دعمه لبع�ض �سيا�سات زميله ال�سابق يف جمموعة ا�ست�سارات بو�سطن بنيامني 

نتنياهو، فطبًقا للنيويورك تاميز:

اقرتح ال�سيد رومني اأنه لن يتخذ اأية قرارات �سيا�سية هامة تخ�ض اإ�سرائيل بدون الت�ساور 
اإىل  بالنظر  وخا�سة  التعجب  يثري  باأن  كفيل  التوقري  من  نوع  وهذا  نتنياهو،  ال�سيد  مع 
اجلدد  للمحافظني  من جاذبيته  الرغم  على  ال�ستقطاب،  اإثارة  نتنياهو يف  ال�سيد  �سمعة 
وامل�سيحيني املت�سددين الذين يدافعون ب�سرا�سة عن اإ�سرائيل. خالل حوار كا�سف جرى 
�سمن مناظرة يف دي�سمرب انتقد ال�سيد رومني ال�سيد جنجريت�ض ب�سبب مالحظة ا�ستخف 
فيها بالفل�سطينيني حيث �سرح بقوله: »قبل اأن اأعطي ت�سريًحا من هذا النوع كان ينبغي 
اأن اأت�سل ب�سديقي بيبي نتنياهو لأ�ساأله: »هل من املفيد اأن اأقول ذلك؟ ماذا تن�سحني 

اأن اأفعل؟«59
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حلول ممكنة
هناك توجهان جديدان اإيجابيان ميكن لإ�سرائيل والغرب ال�ستفادة منهما للو�سول اإىل 
حل للم�سكلة الفل�سطينية الإ�سرائيلية. اأوًل، لقد ارتفعت الريبة والت�سكك بني اإيران وجريانها 
العرب اإىل درجة غري م�سبوقة، وعلى الأخ�ض اململكة العربية ال�سعودية. وظهرت تقارير تفيد اأن 
اململكة العربية ال�سعودية حتث اإ�سرائيل على ق�سف اإيران، على الرغم من اأن ال�سعودية لن جتد 
منا�ًسا من التنديد علًنا بالق�سف اجلوي الإ�سرائيلي. يف مقال يف فوربز.كوم يقول بيرت كوهان اأن 
»غ�سب ال�سعودية من ال�سيعة يفوق ا�ستياءها من جريانها اليهود« بالدرجة اأن ال�سعوديني كانوا 
على ا�ستعداد لتوفري م�ساندة لوج�ستية ملهاجمة اإيران يف يونية 2012.«60 ويف احلقيقة، ك�سفت 
اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  الوثائق الأمريكية التي ن�سرتها ويكيليك�ض يف نوفمرب 2010 
طلب من امل�سئولني الأمريكيني و�سع نهاية للربنامج النووي الإيراين. برقيات يعود تاريخها لعام 
2008 وثقت ما قاله �سفري ال�سعودية لدى الأمم املتحدة لدبلوما�سي اأمريكي حول »مطالبات 
امللك عبداهلل املتكررة للوليات املتحدة ملهاجمة اإيران وو�سع نهاية لربنامج ت�سليحها النووي.« 
لقد طلب ال�سفري من اأمريكا اأي�ًسا »قطع راأ�ض الأفعى.«61 وعلى الرغم من ذلك، فاإن ال�سعوديني 
ل ي�ستطيعون دعم اخلطط الإ�سرائيلية لق�سف اإيران علًنا. ملاذا؟ الإجابة الب�سيطة هي اأن دفاع 
ا طاملا ا�ستمرت الق�سية  اأية حكومة اإ�سالمية عن اإ�سرائيل اأو تعاونها معها يعترب انتحاًرا �سيا�سيًّ

الفل�سطينية بدون حل.
تدرك  لأنها  الإ�سرائيلية  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سوية  تريد  الآن  العربية  احلكومات  معظم 
العرب. وميكن  ا�ستخدامه �سد احلكام  ا ميكنها  قويًّ ا  �سيا�سيًّ يوفر لإيران �سالًحا  ا�ستمرارها  اأن 
لإيران اأن تتهمهم باجلنب يف مواجهة العناد الإ�سرائيلي. اأحد الأ�سباب التي جتعل اإيران ت�سدر 
ت�سريحات هجومية حول اإ�سرائيل هو اإخجال واإرباك جريانها العرب. ولكن من اخلطاأ اأن ناأخذ 
املعادية حرفًيا، فالإيرانيون يتمتعون بح�ضٍّ �سيا�سي عاٍل بطريقتهم اخلا�سة،  الت�سريحات  هذه 
لنزع  اإ�سرائيل  ت�ستخدمها  و�سيلة  واأف�سل  اإ�سرائيل.  حماربة  القومية  م�سلحتهم  من  ولي�ست 
هذا ال�سالح ال�سيا�سي القوي من يد اإيران هي الو�سول اإىل اتفاق حول الق�سية الفل�سطينية 

الإ�سرائيلية.
الق�سية الأخرى هي �سعي اإيران الوا�سح للح�سول على ال�سالح النووي. اإنني اأنتمي اإىل 
املدر�سة التي تعتقد اأن الق�سف اجلوي الإ�سرائيلي لن يكون جمدًيا، فهو قد يعيد التما�سك 
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الأمريكي  اجلوي  الق�سف  ال�سلطة.  يف  املوجودة  احلكومة  ويقوي  الإيراين  لل�سعب  والُلحمة 
يف  للعراق  الأمريكي  الغزو  فعل  كما  كربى  جيو�سيا�سية  هدية  لل�سني  يهدي  �سوف  لإيران 

2003. اأنا مقتنع اأي�ًسا اإن احللول الدبلوما�سية ممكنة.
ال�سعب الإيراين يريد الن�سمام اإىل م�سرية احلداثة التي تكت�سح العامل باأكمله. ولهذا 
فهذه  والعزلة،  العقوبات  فر�ض  طريق  عن  تكون  لن  اإيران  يف  تغيري  لإحداث  و�سيلة  فاأف�سل 
اقت�سادية على كوبا منذ 1960. وبعد  فاأمريكا فر�ست عقوبات  اإطالًقا.  الو�سائل غري جمدية 
مرور اأكرث من خم�سني عاًما، فهل جنحت العقوبات يف اإزاحة فيدل كا�سرتو من احلكم اأو تغيري 
لتغري  لكوبا  اأبوابها  فتحت  قد  اأمريكا  كانت  ولو  ل.  بالطبع  الإجابة  الكوبي؟  املجتمع  طبيعة 
اأن تتخلى عن موقفها ال�سلبي املتمثل  اأمريكا  اأكرب. ولهذا ال�سبب يجب على  النظام ب�سرعة 
اإىل �سرق  اإىل اخلارج وخا�سة  ال�سفر  ب�سدة على  الإيرانيني  واأن ت�سجع  اإيران  يف حماولة عزل 
اآ�سيا ليدركوا مقدار تخلف اإيران عن الركب، و�سوف يبداأ ذلك حتوًل اأبطاأ ولكنه اأكرث فعالية 
مليامنار،  درا�سة حالة  اإجراء  بالغرب  فالأجدر  الدول  مع  التوا�سل  ينجح  ملاذا  ولفهم  اإيران.  يف 
تغيري  يف  جنح  اآ�سيان  مع  امل�ستمر  التوا�سل  ولكن  طويلة.  لعقود  التغيري  متاًما  رف�ض  نظام  وهو 
اأ�سلوب تفكري زعماء ميامنار، فاأ�سكال التعاون التدريجية والتن�سيق �سوف تنجح اأف�سل يف تغيري 
اإيران من القنابل التي ت�سقط واحدة تلو الأخرى مثلما فعل الغرب با�ستهتار �سديد يف العامل 

الإ�سالمي.
ي�سب يف  �سوف  الإ�سالمية  املجتمعات  والنفتاح يف  بالتحديث  املتزايد  الهتمام  ثانًيا، 
مثلها  الإ�سالمي  العامل  املتو�سطة يف  الطبقات  البعيد.  املدى  على  والغرب  اإ�سرائيل  م�سلحة 
مثل الطبقات املتو�سطة يف اأي مكان يف العامل ل ترى م�سلحة يف اإطالة اأمد ال�سراع، فاأولويتهم 
الأوىل هي الرتقاء مب�ستوى معي�ستهم. والدر�ض الهام الذي تعلمه احلكام العرب وغري العرب 
من اأحداث الربيع العربي هو اأن الطبقات احلاكمة اإذا مل تهتم ب�سعوبها فلن ت�ستطيع البقاء يف 
احلكم. يف املا�سي، ا�ستطاعت احلكومات العربية اأن تبعد الأنظار عن غياب التنمية بالرتكيز 
و�سوف  الأو�سط،  ال�سرق  تقدًما يف  دولة  اأكرث  اإ�سرائيل هي  ولكن  الإ�سرائيلي،  الوح�ض  على 
ت�ستفيد كثرًيا من الهتمام بالتنمية اإذا اأزالت عائق امل�سكلة الفل�سطينية. اإن جبهة اإ�سرائيلية 

ا لإيران مينع تغلغل نفوذها ناحية الغرب. عربية قد متثل كابو�ًسا جيو�سيا�سيًّ
يبدو كل ذلك اأمًرا غري حمتمل احلدوث، ولكن يف عاملنا الذي يتغري ب�سرعة فائقة فاإن 
العربي  والعامل  تركيا  يف  الإ�سالمية  الأحزاب  ظهور  يبدو  قد  ممكنة.  اجليو�سيا�سية  املعجزات 
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تطوًرا �سيًئا بالن�سبة لإ�سرائيل والغرب، ولكنه لي�ض كذلك. هذه الأحزاب الإ�سالمية ل تظهر 
رغبة يف حماكاة خالفة القرن التا�سع ع�سر، بل تبدو راغبة يف التقدم اإىل الأمام واللحاق بالقرن 
الواحد والع�سرين. �سوف ي�سطرهم التحديث اإىل الن�سمام اإىل التيار الرئي�سي العاملي الأكرب 
الذي  تركيا  والتنمية يف  العدالة  له هو حزب  يتطلعون  الذي  النموذج  للتطور. و�سوف يكون 
�سجع التنمية القت�سادية، فارتفع اإجمايل الناجت املحلي من 232 مليار دولر اأمريكي يف 2002، 
وهو العام الذي و�سل فيه احلزب اإىل احلكم، اإىل 734 مليار يف 2010. وت�ساعف ثالث مرات 
اإجمايل الناجت املحلي لكل فرد لي�سل اإىل حوايل 10.000 دولر خالل نف�ض الفرتة الزمنية. 
ولقد  الإ�سالمية.  تركيا  هوية  والتنمية حافظ على  العدالة  اأن حزب  اأي�ًسا  املهمة  الأمور  ومن 
والتنمية.  العدالة  التي ميثلها حزب  القدوة  الطيب لنموذج  الأثر  املراقبني  العديد من  لحظ 
وقالت دوروتي �سميدت وهي عاملة �سيا�سية متخ�س�سة يف ال�سئون الرتكية يف املعهد الفرن�سي 
للعالقات الدولية: »جنح اأردوغان يف تقدمي منوذج قابل للتطبيق لالإ�سالم ال�سيا�سي.« و�سرحت 
ليربا�سيون  جلريدة  التون�سي  الإ�سالمي  النه�سة  حزب  يف  كبرية  م�سئولة  وهي  لوراي  اآمي 
الفرن�سية اليومية يف يناير 2011 بقولها: »لقد اأنار الأتراك الطريق، فبالإمكان اأن تكون متديًنا 
ومنفتًحا على الع�سر احلديث والدميقراطية يف نف�ض الوقت.« انخف�ست البطالة يف تركيا اأثناء 
الركود القت�سادي العاملي، وو�سل معدل النمو يف تركيا اإىل 9 باملائة يف 2011 وهو رقم مذهل. 
لقد اأ�سرف حزب العدالة والتنمية على هذا ال�سعود القت�سادي، كما اأنه جنح يف حتويل تركيا 

اإىل دولة اأكرث دميقراطية وذات نفوذ اأكرب يف العامل.62
وجود اأحزاب ذات مرجعية اإ�سالمية ت�سعى للحداثة داخل العامل الإ�سالمي �سوف يوؤدي 
اإىل عالقة خمتلفة بل وبناءة مع الغرب، مما قد ينهي ع�سر التفكك. ورمبا ن�سهد تغريات اإيجابية 
يف الدول التي تبدو الآن وكاأنها ل جتلب �سوى الياأ�ض بالن�سبة للغرب. يف كتابه عامل �سفري 
يحدد جيديون راخمان باك�ستان بو�سفها الدولة الإ�سالمية الوحيدة التي ميكن اأن تتحول اإىل 
»دولة فا�سلة« فيقول: »قبل اأن ي�سغل اأوباما من�سبه بقليل ا�ستمع اإىل تقرير ا�ستخباراتي مدته 
ا ومقتنًعا اأن باك�ستان  اأربع �ساعات خم�س�ض متاًما لباك�ستان. خرج اأوباما من هذه اجلل�سة مهتزًّ

هي اأخطر م�سكلة دولية تواجه الوليات املتحدة.«63
الأ�سوات  من  الكثري  الآن  تتحدث  اإيجابية.  توجهات  توجد  باك�ستان  داخل  حتى 
يف  العامل.  يف  الرئي�سي  التيار  اإىل  والن�سمام  م�سارها  تغيري  على  باك�ستان  لتحث  ال�سجاعة 
مقال من�سور يف 20 فرباير 2012 يف بروجكت �سينديكيت اأ�ساد نائب الربملان الهندي ال�سهري 
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�سا�سي ثارور �سجاعة عدد متزايد من ال�سيا�سيني والأفراد العاديني يف باك�ستان الذين يطالبون 
باتخاذ مواقف جديدة من الهند، فقال:

برغبة  اخلا�سة  الأحاديث  يف  اأح�س�سُت  ولهور  اأباد  لإ�سالم  حديًثا  بها  قمُت  زيارة  يف 
الهند  مع  م�سرتكة  تعاون  و�سائل  وا�ستك�ساف  النزاع حول ك�سمري  تهدئة  الكثريين يف 
تكون مفيدة للطرفني. يقول الباك�ستانيون ذلك علًنا اأي�ًسا. يف مقابلة اأجريت حديًثا مع 
ك�سمري  عن  ب�سراحة  خاللها  حتدث  الرحمن  ف�سل  مولنا  الديني  والزعيم  ال�سيا�سي 
فقال: »من الوا�سح اأننا نحبذ احلل ال�سيا�سي . . . لقد تغريت الأمور كثرًيا. فكرة الفوز 

بك�سمري قد تراجعت اإىل اخللف الآن لتف�سح املجال لإنقاذ باك�ستان.«64

اأبعد من ذلك. الكاتب ال�سحفي يعقوب خان  ويذهب ال�سباب الباك�ستاين اإىل ما هو 
بنجا�ض، على �سبيل املثال، ي�سخر ب�سراحة من الفكرة الباك�ستانية املقد�سة اأن الك�سمرييني 
يقول:  حديًثا  وكتب  باك�ستان.  اإىل  الن�سمام  يف  �سريغبون  م�سلمني،  بو�سفهم  الهنود، 
»على الرغم من اأن ك�سمري الهندية كانت �ساحة للحرب الفعلي منذ 1989 فاإنها حققت 
معدلت يف مكافحة الأمية ويف النمو القت�سادي ويف معدلت الدخل للفرد اأعلى من 
الباك�ستان باأكملها. فلماذا �سريغب الك�سمرييون يف الن�سمام اإىل باك�ستان؟ ماذا لدينا 
لكي نقدمه لهم؟« واقتبا�ًسا ملا قاله بنجا�ض، يعلق ثارور، وهو وزير الدولة لل�سئون اخلارجية 
الهندية ال�سابق ووكيل لالأمني العام لالأمم املتحدة، بقوله: »اإذا كانت تلك الروايات معربة 
هذا  ل�ستغالل  للهند  حان  قد  الوقت  يكون  فقد  باك�ستان  يف  جديد  قومي  توجه  عن 

الظرف من اأجل بناء �سالم دائم.«65 

دليل اآخر على ذوبان اجلليد بني الهند وباك�ستان ظهر عندما نظم احتاد ال�سناعة الهندية 
التجارة  وزير  زار  وحينها   ،2012 فرباير  يف  لهور  يف  الإطالق  على  مرة  لأول  ا  جتاريًّ معر�ًسا 
الهندي، اناند �سارما، لهور لأول مرة. بعد رحلته باأ�سبوعني اأعلنت باك�ستان تغرًيا يف القواعد 
بحيث ت�سمح باملزيد من الواردات الهندية. وكتب بانكا�ض مي�سرا، وهو روائي وكاتب مقالت 

هندي، يف بلومربج يف 8 اأبريل 2012 يقول:
عندما كنُت حديًثا يف كرات�سي ح�سرُت ندوة حتدث فيها ال�سحفي واملذيع التليفزيوين 
العالقات بني  ولقد و�سف خان  الروتاري.  لنادي  الباك�ستاين عمران خان يف اجتماع 
باأنها »يف مفرتق الطريق« وحث جمهوره على ال�سعور بالذنب حول  الهند والباك�ستان 
�سخ�ًسا   164 قتلت  التي   2008 يف  الإرهابية  مومباي  هجمات  يف  الباك�ستان  تورط 
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اأ�سفه  عن  خان  واأعرب  احلني.  ذلك  منذ  والباك�ستان  الهند  بني  العالقات  وجمدت 
على الفر�ض الكثرية ال�سائعة مما عرقل الو�سول اإىل اتفاق �سامل بني الهند والباك�ستان. 
والذي  نوفمرب،  يف  عنه  اأعلن  جتاري  اتفاق  حول  الكبري  تفاوؤله  عن  خان  عرب  واأخرًيا، 
ا�ستغرق العمل فيه ما يقرب من 16 عاًما ومت تو�سيعه حديًثا، ومن املزمع اأن يفتح هذا 

التفاق الأ�سواق الباك�ستانية ملزيد من املنتجات الهندية.66 

لتوجد دولة اإ�سالمية اأخرى تفخر بوجود مواطنني لها يعي�سون يف اخلارج على نف�ض الدرجة 
من املوهبة والنجاح مثل الباك�ستان، فكثريون من الباك�ستانيني قد ارتقوا اإىل منا�سب عليا يف 
�سركات كربى متعددة اجلن�سيات ويف البنوك يف العامل. النجاح الباهر لهوؤلء الباك�ستانيني يف 
ا اأن باك�ستان ذاتها �سوف تزدهر يف ظل احلداثة. واإذا اأ�سبحت  العامل احلديث ميثل اأماًل حقيقيًّ
الظروف مواتية، قد يعود اآلف الباك�ستانيني اإىل بالدهم مثلما عاد الآلف اإىل ال�سني والهند.

من  لي�ض حم�سًنا  �سخ�ض  مليار   1.2 من  املكون  الإ�سالمي  العامل  فاإن  الأمر  نهاية  ويف 
عيون  املتكرر  وال�سفر  احلديثة  التكنولوجيا  فتحت  لقد  للتالقي.  الأكرب  العاملية  التوجهات 
ونتيجة  النامي.  العامل  معظم  تكت�سح  التي  اجلديدة  التوافقية  املعايري  على  الباك�ستانيني 
لذلك، ت�سع ال�سعوب الإ�سالمية �سغوًطا �سيا�سية هائلة على حكوماتها للرتكيز على التنمية 
العامل  كافية يف  ق�س�ض جناح  هناك  اأن  احلظ  ومن ح�سن  انتباهها.  ت�ستيت  بدون  القت�سادية 
واإندوني�سيا وماليزيا  تركيا  تناق�ض بني احلداثة والإ�سالم، وتوفر  الإ�سالمي تو�سح عدم وجود 
اأف�سل اأمثلة. اأما بنجالدي�ض فهي مثال مبهر، فبعد اأن كانت متثل رمًزا للياأ�ض يف العقل الغربي، 
ا و�سل اإىل 6 باملائة يف املتو�سط يف العقد الأول من القرن الواحد والع�سرين. �سهد اقت�سادها منوًّ

معجزة جيو�سيا�سية يف جنوب �سرق اآ�سيا
التفاوؤل  اأ�سباب  فاإن  الف�سل  هذا  التي حددها  املحتملة  امل�ساكل  كل  من  الرغم  وعلى 
موجودة يف املعجزة اجليو�سيا�سية التي  حدثت يف جنوب �سرق اآ�سيا. طوال العقود التي تلت 
يف  ا�سطرابًا  املناطق  اأكرث  من  واحدة  اآ�سيا  �سرق  جنوب  كانت  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء 
العامل. لقد فقد عدد اأكرب من الب�سر حياتهم يف احلروب التي حدثت يف جنوب �سرق اآ�سيا 
من ال�سرق الأو�سط باأكمله. يف اخلم�سينيات وال�ستينيات انفجرت حركات التمرد ال�سيوعية 
يف كل مكان يف املنطقة. ثم �سقطت كمبوديا ولو�ض وفيتنام يف قب�سة الأنظمة ال�سيوعية يف 
1975. كل معلق غربي بدون ا�ستثناء قال باأن املجتمعات غري ال�سيوعية يف جنوب �سرق اآ�سيا، 
وتقع مثل  تنهار  اأن  املقدر  ومن  بالف�سل،  عليها  اآ�سيان يف 1967، كان حمكوًما  والتي كونت 
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قطع الدومينو. واندلعت حروب اأخرى. قامت فيتنام بغزو كمبوديا يف يناير 1979، وانتقمت 
من  الآلف  مئات  ال�سينيني  اجلنود  من  الآلف  مئات  فيتنام. حارب  على  بالهجوم  ال�سني 
اجلنود الفيتناميني. قتل حوايل مليون جندي ومدين خالل احلرب الهندية ال�سينية وقتل 2.4 
مليون �سخ�ض يف جمزرة كمبوديا. مل يحدث مثل هذا الدمار يف اأي منطقة بالعامل يف ع�سر ما 

بعد احلرب العاملية الثانية.
دولة  اأي  من  اأكرب  ب�سكل  وواعدة  م�ستقرة  واأ�سبحت  املنطقة  هذه  نه�ست  اإذن  كيف 
اأخرى يف العامل النامي باأكمله؟ اأوًل، جذور املعجزة تكمن يف منع اآ�سيان للحروب بني الدول 
للحروب كما حقق الحتاد  بعد احتمالت »�سفر«  واإن كانت مل حتقق  املنظمة،  الأع�ساء يف 
التعاون  بت�سجيع  اآ�سيان  قامت  ثانًيا،  الجتاه.  هذا  يف  ت�سري  اأنها  الوا�سح  من  ولكن  الأوروبي 
القت�سادي واأ�سكال اأخرى من التعاون. يف كل عام يعقد حوايل األف اجتماع لآ�سيان، كما 
بني  املفتوحة«  »ال�سموات  اتفاق  �سياغة  مثل  اجلريئة،  اخلطوات  من  العديد  املنظمة  اتخذت 
ذا  يف  درا�سة  وتالحظ  مذهلة.  زيادة  الطريان  حركة  ازدادت  لذلك  ونتيجة  اآ�سيان.  عوا�سم 
ني�سن: »من املتوقع منو حركة الطريان يف جنوب �سرق اآ�سيا خالل الع�سرين عاًما القادمة بن�سبة 
6.9 باملائة، بينما يتوقع اأن اقت�ساد املنطقة �سوف ينمو مبعدل 4.3 باملائة. �سوف متثل منطقة اآ�سيا 
املحيط الهادي 44 باملائة من الرحالت خالل ع�سرين عاًما ويعترب ذلك ارتفاًعا من حوايل 34 

ا.«67 باملائة حاليًّ
ثالًثا، قامت اآ�سيانا با�ستمرار بالتعامل مع جميع القوى العظمى واأخذ اآرائها يف احل�سبان، 
هذه  جٍمدية.  غري  تكون  �سوف  القرار  دائرة  عن  القوى  تلك  اإبعاد  حماولة  اأن  اأدركت  فلقد 
ال�سيا�سة املنطقية يف التعامل مع القوى العظمى اأحدثت نتائج طيبة. عندما اقرتحت ال�سني 
ولقد جنت  ال�سيء.  نف�ض  لعمل  والهند  اليابان  �سجع  فذلك  اآ�سيان  مع  احلرة  للتجارة  اتفاًقا 
اأ�سيان ثمار ذكائها اجليو�سيا�سي مع املناطق الأخرى. يف املنطقة الواقعة يف ال�سمال من جنوب 
وكوريا.  واليابان  ال�سني  قوية:  دول  ثالث  توجد  اآ�سيا،  �سرق  �سمال  منطقة  اأي  اآ�سيا،  �سرق 
تكوين  يتم  مل  ولكن  اآ�سيان،  تقابل  اآ�سيا  �سرق  �سمال  دول  رابطة  توؤ�س�ض  اأن  يجب  ا  منطقيًّ
مثل هذه الرابطة حتى الآن. الجتماعات الثالثية التي �سمت ال�سني واليابان وكوريا جاءت 
كنتيجة ل�سرتاكهم يف عدد كبري من اجتماعات اآ�سيان املختلفة. ويف الواقع تدهورت العالقات 
يف 1996 عندما زار رئي�ض الوزراء روتارو ها�سيموتو �سريح يا�سوكوين الذي كان ي�سم رفات 
الزيارات  هذه  اأغ�سبت  احلال،  وبطبيعة  الثانية.  العاملية  احلرب  من  اليابانيني  احلرب  جمرمي 
الطريقة  بعدما حدث ذلك، كانت  اليابانية.  ال�سينية  العالقات  وتدهورت  ال�سينيني  الزعماء 



التالقي العظيم192

الوحيدة التي ميكن من خاللها اأن يقوم زعماء ال�سني والهند باإذابة اجلليد هي باللقاء مًعا على 
هام�ض قمة اآ�سيان يف مانيال. وي�سف اأ�ستاذ ياباين و�سفري �سابق لهولندا ا�سمه كازوهيكو توجو 

ماحدث على النحو التايل:
يف اجتماع زعماء اآ�سيان بال�ض 3 يف مانيال يف عام 1999 فاجاأت اليابان اجلميع بدعوة 
زعماء من ال�سني وكوريا لجتماع على الفطور، ونظًرا لتعقد العالقات مع هاتني الدولتني 
. . . بالن�سبة للعديد من اليابانيني فاإن �سور التوافق والن�سجام الآتية عرب التليفزيون من 
مانيال، قلب اآ�سيان، يف �سباح 28 نوفمرب 1999، اأحدثت اإح�سا�ًسا بالرتياح لدى اجلميع. 
كان من الذكاء اأن عقد اجتماع الفطور على طاولة مثلثة فا�ستقبله امل�ساهدون اليابانيون 
بكل ترحاب ودفء. وفوًرا اأ�سبح لقاء الدول الثالث ل�سمال �سرق اآ�سيا حدًثا متكرًرا 
على هام�ض اجتماعات اآ�سيان بال�ض 3. وبداأ التعاون الثالثي على امل�ستوى احلكومي، 
واأ�سبح عام 2002 عام التبادل الثالثي واأقيمت العديد من املنا�سبات الثقافية يف كل 
اإ�سدار ت�سريح م�سرتك  اأكتوبر 2003 مت  دولة من الدول الثالث. ويف اجتماع بايل يف 

للتعاون الثالثي بني الدول الثالث.68

وباخت�سار، اأنقذت اآ�سيان اجلميع عن طريق ت�سهيل انعقاد اجتماعات حتفظ ماء الوجه بني 
زعماء دول �سمال �سرق اآ�سيا الثالث.

رابًعا، قامت اآ�سيان بتعميق التعاون بني اأع�سائها بالنتقال من التبادل بني احلكومات اإىل 
التبادل بني ال�سعوب. ولقد ت�ساعف حجم التبادل بني جامعات الدول الأع�ساء يف اآ�سيان. 
كما  م�ساركة.  جامعة  وع�سرين  �ست  على  اآ�سيان  جامعات  �سبكة  حتتوي  الراهن  الوقت  ويف 
التمهيدية  والفرتة  الثانوي  التعليم  يف  الواعدين  للطالب  اآ�سيان  منح  اأي�ًسا  �سنغافورة  تقدم 
اجلامعية والتعليم اجلامعي من الدول الت�سع الأخرى الأع�ساء.69 ورمبا كان من الأمور الأكرث 
مدعاة للتفاوؤل اأن هناك بع�ض املواقع على الإنرتنت ي�ستطيع �سباب اآ�سيان من خاللها التفاعل 
الفي�ض  اآ�سيان على  �سباب  ASEANYouth.org و�سفحة حركة  الأفكار مثل  والت�سارك يف 

بوك.70
وطبًقا ملقال ن�سر يف الدبلوما�سي يف مار�ض 2012:

يف الأ�سبوع املا�سي يف بانكوك مت اإطالق تطبيق للهاتف الذكي ا�سمه اآ�سيان وان، وهو 
تطبيق يرتجم التعبريات العملية ال�سائعة اإىل 11 لغة من لغات منطقة جنوب �سرق اآ�سيا. 
اأجزاء  الوحدة بني  لتعزيز  ت�سعى  اأكرب  اآ�سيان وان فهناك م�سروعات  واإىل جانب تطبيق 
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الأوليمبية. ويف  الألعاب  اإىل  اإقليمية موحدة  بعثة  اإر�سال  املنطقة، وهناك حديث حول 
الوقت ذاته فاإن بع�ض القت�ساديني يحبذون وجود عملة اإقليمية موحدة بل واإقامة �سبكة 
م�سئولو  الراهن  الوقت  يف  يدر�ض  ذلك،  عن  وف�ساًل  اآ�سيا.  �سرق  جنوب  ملنطقة  بنكية 

ال�سياحة اإمكانية ا�ستخدام تاأ�سرية �سفر موحدة للمنطقة كلها.71

اأكرث  ا�ستطاعت واحدة من  اإذا  العامل طرحه هو:  بقية  الهام الذي ينبغي على  ال�سوؤال 
املناطق اجليو�سيا�سية غري الواعدة يف العامل اأن حتقق معجزة جيو�سيا�سية خالل جيل واحد، 
باأنها  تامة  قناعة  عندي  ال�سيء؟  بنف�ض  القيام  اأخرى  ومناطق  الأو�سط  ال�سرق  ت�ستطيع  فهل 
ت�ستطيع ذلك. ت�ستطيع قوة التالقي اأن حتدث معجزات على غرار ما حدث يف دول جنوب 
والليربايل-الدويل  الواقعي  التوجهني  اأن  كيف  اأثبتت  قد  اآ�سيان  جتربة  اأن  كما  اآ�سيا.  �سرق 
جميع  فاإن  وجريانها  اآ�سيان  دول  بني  التناف�ض  يظهر  فبينما  بع�سهما،  مع  با�ستمرار  يتفاعالن 
ولقد  البع�ض.  بع�سهم  ا على  كليًّ اعتماًدا  يعتمدون  اأنهم  اأي�ًسا  يدركون  الإقليميني  امل�ساركني 
زادت التجارة زيادة هائلة يف منطقة اآ�سيان فارتفعت من 302 مليار دولر يف 1990 اإىل 2 ترليون 
دولر يف 2010. باخت�سار، توفر اآ�سيان �سورة م�سغرة لتجربة التالقي التي يعي�سها العامل الآن.





الف�سـل
6

العائق اأمام التالقي

اأن 88 باملائة من �سكان العامل الذين يعي�سون  الكتاب هو  هذا  يعلنه  اأف�سل خرب  اإن 
خارج الغرب يرغبون يف التالقي وحتقيق م�ستويات املعي�سة الغربية، ولديهم طموحات يف حياة 
اآمنة رغدة مثل تلك التي متتع بها معظم املواطنني الغربيني خالل العقود القليلة املا�سية. ذلك 
هو ال�سبب الذي يجعل ال�سباب املوهوب خارج الغرب يطمح يف الدرا�سة يف اأف�سل اجلامعات 
ال�سباب  من  نظرائهم  مثل  واملعايري  الطموحات  نف�ض  يحملون  بالدهم  اإىل  والعودة  الغربية 

الغربيني. 
العامل  �ساكني  لبقية  الغرب  قبول  ت�سهيل  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  ا  نظريًّ املنطقي  من  كان 
ا عميًقا من جانب الكثريين  كمواطنني مت�ساوين. ولكن من �سخرية الأمور اأن هناك رف�ًسا نف�سيًّ
يف الغرب لقبول احلقيقة الب�سيطة »اأننا جميًعا مت�ساوون.« هذا الرف�ض ينبع بدوره من افرتا�ض 
ا. ينبغي مواجهة  ل واٍع جذوره عميقة اأن ح�سارة الغرب ما تزال هي احل�سارة الأرقى اأخالقيًّ
هذه الفر�سية مواجهة حا�سمة حتى نقنع الغرب بالتخلي عن م�ساعر ال�ستعالء، وقبول فكرة 

اأن الغرب ي�سري على نف�ض الأر�سية الأخالقية مثل بقية العامل.
ومن دواعي الأ�سى اأن هناك اعتقاًدا �سائًعا باأن الغرب ميثل يف جوهره قوة خري مطلق فوق 
ا اأو  م�سرح الأحداث العاملية، هذه الأ�سطورة لها جذور ثقافية عميقة، ولكن الغرب لي�ض خرّيً
�سريًرا يف حد ذاته، ومن ثم فهو ل يختلف يف �سلوكه عن الأغلبية العظمى من دول العامل. 
اأحداث  م�سرح  ب�سكل »خرّي« على  ولي�ض  »معتاد«  ب�سكل  تت�سرف  الغربية  الدول  باخت�سار، 

العامل.
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اأن الغرب يت�سرف ب�سكل معتاد ينطوي على  اأن جمرد طرح فكرة  ولكن البع�ض يرى 
عداء للغرب، على الأقل طبًقا للكثري من ال�سحفيني وامل�ساهري الغربيني ذوي النفوذ. اأ�سارت 
لإيقاظ  ي�سعى  للغرب  مناه�ض  »جدل  بو�سفه  اآ�سيا  عن  ال�سابق  كتابي  اإىل  الإيكونوم�ست 
الأمريكيني والأوروبيني عن طريق اإثارة غ�سبهم.«1 وقالت الفاينان�سال تاميز يف مقال ي�ستعر�ض 
الوليات  »قوة  بـ  »تندد«  التي  املدر�سة  لنف�ض  ينتمي  الكتاب  اأن  والعامل  اأمريكا  عن  كتابي 
املتحدة ال�سريرة.«2 ولكن احلقيقة هي العك�ض متاًما، فلقد كنت و�ساأظل دائًما �سديد الإعجاب 
والدرا�سات  اللي�سان�ض  الغربية يف كل من مرحلة  الفل�سفة  له، ولقد در�ست  بالغرب و�سديًقا 
العليا، ويف مقال مبكر حتت عنوان »هل ي�ستطيع الآ�سيويون التفكري؟« و�سفُت املعجزة الأوروبية 

على النحو التايل:

قفزت اأوروبا اإىل الأمام، فلقد حدث اأمر اأ�سبه بال�سحر للعقل الأوروبي تبعته موجة تلو 
الثورة  ومن  التنوير،  ع�سر  اإىل  النه�سة  ع�سر  من  احل�ساري،  والرقي  التقدم  من  موجة 
العلمية اإىل الثورة ال�سناعية، وبينما تدهورت املجتمعات الآ�سيوية و�سقطت يف التخلف 
واجلمود، اأحدثت اأوروبا ما ميكن اأن يطلق عليه ا�سم »املعجزة الأوروبية« لو كانت توجد 
ذلك  حتقيق  يف  اأوروبا  و�ساعد  احلدث،  هذا  تطور  تراقب  اأخرى  متميزة  ح�سارة  وقتها 
الأ�سكال اجلديدة من التنظيم القت�سادي، وديناميكية ع�سكرية فنية، وتعددية �سيا�سية 
داخل القارة ككل )اإن مل يكن داخل الدول املنفردة(، والبدايات غري املنتظمة للحرية 
الفكرية وخا�سة يف اإيطاليا وبريطانيا وهولندا. وحيث اأن هذ املزيج من املكونات الهامة 
كانت غائبة عن املجتمعات الآ�سيوية فبدا كما لو كانت واقفة يف مكانها يف الوقت الذي 
تقدمت اأوروبا لتحتل مكانة مركزية يف العامل. ولقد �ساهم ال�ستعمار الذي بداأ يف القرن 
اأوروبا  مركز  وتعزيز  تعميق  يف  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ال�سناعية  والثورة  ع�سر  ال�ساد�ض 

و�سيطرتها.3 

اإىل  اأكن لأ�سل  باأنني مل  اأ�سدى خدمة كبرية للعامل، واأقر  باأن الغرب قد  اأعرتف  اإنني 
املكانة التي اأمتتع بها الآن بدون التعليم الغربي املتميز الذي ح�سلُت عليه يف �سنغافورة وكندا.

ال�ستغالل  من  فقرنان  اأي�ًسا،  الأ�سرار  من  الكثري  الغرب  اأحدث  فلقد  ذلك  ومع 
اأ�سرت  الغربية  الهيمنة  اأن  العامل، كما  غائرة يف كل مكان يف  تركا جروًحا  قد  ال�ستعماري 
الإ�سالمي، وهو  والعامل  واأفريقيا  اآ�سيا  بنف�سها، وخا�سة يف  العديد من احل�سارات  بثقة  ا  نف�سيًّ
�سرر مل تكد تبداأ تلك املجتمعات يف التغلب عليه اإل يف الوقت الراهن. الكثري من العقول 
نف�ض تلك  املا�سي. ولكن  اإىل  تنتمي  اأخطاء  املعا�سرة تعترب ال�ستغالل ال�ستعماري  الغربية 
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غري  حربًا  �سنتا  قد  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  اأن  بحقيقة  تبايل  ل  التي  هي  العقول 
طيار  بدون  بطائرات  بالهجوم  الأبرياء  املدنيني  تقتل  الناتو  قوات  واأن  العراق،  على  م�سروعة 
)درون( يف اأفغان�ستان وباك�ستان، واأن الوليات املتحدة، وهي اأكرب دولة مدافعة عن الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان، قد اأعادت ا�ستخدام التعذيب يف القرن الواحد والع�سرين. كل ذلك حدث 
خالل العقد املا�سي اأو حول ذلك. ولهذا ال�سبب ل يعتقد الكثريون خارج الغرب اأن الغرب 

يف جوهره خري، فمعظهم يعتقدون اأن الغرب ل يختلف اإطالًقا عن بقية العامل.
الغرب خري يف  باأن  اأ�سباب القتناع  اأهم  اأحد  باإ�سرار؟  ت�ستمر هذه الأ�سطورة  اإذن  ملاذا 
جوهره يعود اإىل املعونة الأجنبية التي يقدمها للعامل. ولكن معظم اقت�ساديي التنمية يعرفون، 
على �سبيل املثال، اأن اأمريكا من اأقل الدول الغربية عطاًء بالن�سبة ملقدار املعونة الأجنبية التي 
تقدمها، وكان ترتيبها التا�سع ع�سر �سمن دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية التي ي�سل 
عددها اإىل ثالث وع�سرين دولة حيث اإنها تقدم ما ل يزيد على 0.21 باملائة كمعونة اأجنبية،4 
على الرغم من اأن دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية قد وعدت بتقدمي 0.7 باملائة من 
اإجمايل الناجت القومي اخلا�ض بها كمعونة اأجنبية. وعلى الرغم اأن ال�سجل الأمريكي ال�سيئ 
من  هائلة  مبالغ  تقدم  وباأنها  اأمريكا  بكرم  اقتناعه  يف  م�ستمر  الأمريكي  ال�سعب  فاإن  معروف 
يعتقدون  الأمريكيني  اأن  اأو�سح   2010 عام  يف  كوير  اأجرته  راأي  ا�ستطالع  الأجنبية.  املعونة 
هذه  على  وبناًء  باملائة.5   27-25 اإىل  ت�سل  الفيدرالية  امليزانية  من  الأجنبية  املعونة  ن�سبة  اأن 
بني  التباين  بو�سوح  يبني  بو�ست  الوا�سنطن  يف  ا  بيانيًّ ر�سًما  كالين  اإزرا  �سمم  الإح�ساءات 

مايعتقده الأمريكيون وبني الواقع فيما يخ�ض املعونة الأمريكية )اأنظر اإىل ال�سكل 1-6(.
للمعونة  �سخية يف عطائها  بالدهم  اأن  الأمريكي  ال�سعب  يعتقد  اأن  امل�ستغرب  لي�ض من 
الأجنبية، فهم ي�سمعون ذلك الكالم طوال الوقت يف كتابات اأو خطابات الزعماء الأمريكيني 

يف جميع املجالت.
نظًرا لهذا القتناع العميق والوا�سع يف اأمريكا والدول الغربية الأخرى اأن الغرب يظهر 
كرمه احلقيقي من خالل برامج املعونة الأجنبية ال�سخية، ف�سوف يخ�س�ض هذا الف�سل جزًءا 
كبرًيا منه لت�سريح الطبيعة احلقيقية لربامج املعونات الغربية وتاأثريها. واأنا اإذ اأفعل ذلك فاإنني 
اأوجه الف�سل  اأعرتف بوجود كتابات كثرية حول املعونة الغربية الأجنبية، منها ما وثق بع�ض 
مل�ساعدة  الغرب  اأدت جمهودات  ملاذا  الأبي�ض:  الرجل  اإي�سرتيل عبء  وليام  الكبرية. كتاب 
بقية العامل اإىل الكثري من امل�ساكل وقليل من الفوائد جادل بعدم جدوى معونات التنمية منذ 
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الدويل  والبنك  للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  ال�سخمة، مثل  الدولية  املعونة  تاأ�سي�ض منظمات 
ا اإىل اأن منظمات املعونة ات�سمت بطموح  وبرنامج الغذاء العاملي، وكان عدم جدواها يعود جزئيًّ
املتلقية  اأهميتها لالأطراف  اأكرث من  مفرط، فلقد كانت كثرًيا ما تقرتح حلوًل مهمة للمانحني 
للمعونة. وف�ساًل عن ذلك، فاإن قلة املحا�سبة ملتلقي املعونة وغياب اآليات قيا�ض النتائج قد زادت 
من قلة كفاءة املعونات التنموية. اعترب اإي�سرتيل اأن املعونة الأجنبية هي »املاأ�ساة الأخرى لفقراء 
العقود  الأجنبية خالل  املعونات  على  دولر  ترليون  اأنفق 2.3  الغرب  اأن  ماأ�ساة   .  .  . العامل 
ن�سف  ملنع  لالأطفال  �سنًتا   12 �سعرها  اأدوية  اإي�سال  يف  ينجح  مل  ذلك  ومع  املا�سية  اخلم�سة 
الوفيات الناجمة عن املالريا. الغرب اأنفق 2.3 ترليون دولر على املعونات الأجنبية ومع ذلك 
مل ينجح يف اإي�سال اأدوية �سعرها 3 دولر لكل امراأة تلد طفاًل جديًدا ملنع وفيات الر�سع التي 
ت�سل اإىل خم�سة ماليني . . . اإنها ملاأ�ساة اأن هذا القدر من التعاطف الإن�ساين وحب اخلري مل 

يوؤت ثماره بالن�سبة للمعوزين يف العامل.«6 
كتاب دامبي�سا مويو الذي و�سل لقائمة اأكرث الكتب مبيًعا وعنوانه املعونة امليتة وثق كيف 
فاأدمنت  الذاتية،  التنمية  اأزالت حوافز  اأفريقيا حيث  التنمية يف  الغربية قد عرقلت  اأن املعونة 

ال�سكل 6-1 الت�سورات الأمريكية اخلاطئة عن املعونات الأمريكية الأجنبية. امل�سدر: البيانات من 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/nov10/ForeignAid_Nov10_quaire.pdf
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الدول الأفريقية املعونة ودخلت يف دائرة �سداد فوائد قرو�سها. وبدًل من حل م�ساكل اأفريقيا 
الف�سل  بالتف�سيل  يوثق  وكما  الأهمية  من  الدرجة  نف�ض  وعلى  تفاقمها.  يف  املعونة  �ساهمت 
اخلام�ض من كتاب اإ�سالح الدول الفا�سلة: اإطار لإعادة بناء عامل مهرتئ ملوؤلفيه اأ�سرف غني 

ا. وكلري لوكهارت فاإن منظومة املعونة املعقدة قد اأ�سبحت خمتلة جذريًّ
اأوُد اأن اأ�سيف م�ستوى اآخر من النقد لربامج املعونة الغربية، فاأنا اأرف�ض الفرتا�ض ال�سائع 
العك�ض  ملتلقيها. على  الغر�ض منها هو تقدمي اخلري  واأن  نيات طيبة  الغربية تدفعها  املعونة  باأن 
فاإنني اأوؤمن اأنه اإذا اأجريت درا�سة مو�سوعية مو�سعة للمعونة الغربية ف�سوف تو�سح اأن الغر�ض 
الرئي�سي منها هو تعزيز امل�سالح القومية للمانحني ولي�ض دعم م�سالح املتلقني. ومن الأمور املثرية 
اأكرث لالأ�سى اأن القليلني فقط من دافعي ال�سرائب الغربيني يدركون اأن اأموال املعونة امل�سممة 
لكي تعزز م�ساحلهم الوطنية قد اختطفتها عدة �سركات قليلة. اأخربتني كلري لوكهارت ما يلي: 
»ي�ستفيد من حزمة املعونات الآن جمموعة �سيقة من ال�سركات التجارية التي تت�سرف كاأنها 
اأو احلكومات  ال�سعوب  لي�ض من م�سلحة  ال�سرائب.  دافعي  اأموال  وا�ستولت على  كارتالت 
املانحة اأن ت�ستويل هذه ال�سركات على املكا�سب كلها ويف الوقت ذاته توؤدي اأداًء �سيًئا، حيث 

حت�سل جمموعة �سغرية من الفوائد كلها.«7
اأدلة  املتلقني؟ هناك  لفائدة  لي�ست موجهة  املعونة  باأن  الدليل على التهام  ولكن ما هو 
كثرية. يف هذا الف�سل �سوف اأقدم ب�سعة اأمثلة تع�سد وجهة نظري، مثل ف�سل منظمة التعاون 
القت�سادي والتنمية، وف�ساد املعونة الأمريكية لأفغان�ستان، وارتباط معونة �سندوق النقد الدويل 
بنظام الت�سويت يف جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة، وبطء املعونة الغذائية وعدم جدواها يف 
وتكرار  املانحني،  م�سالح  �سوى  تخدم  واأنها ل  تكاليفها  ارتفاع  اإىل جانب  الأحوال  من  كثري 

جمهودات املانحني، وذهاب اأموال املعونة ب�سكل متزايد لدول ذات اأنظمة فا�سدة. 

ف�سل منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
الر�سمية(.  لالأرقام  )طبًقا  الأجنبية  املعونة  اأمواًل كثرية على  الغربية  الدول  اأنفقت  لقد 
وطبًقا لت�سريحات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية مثاًل ارتفعت كثرًيا املبالغ التي اأنفقتها 
الدول الغربية على املعونة الأجنبية، فزادت من 53 مليار دولر يف 2000 اإىل 133 مليار دولر 
امل�ستهدفني  ملعظم  مفيدة  تكن  املعونة مل  اأن  اأي�ًسا  �سك  اأدنى  هناك  لي�ض  ولكن   .2011 يف 
منها. اإن الفجوة بني املبالغ املنفقة وقلة املنفعة العائدة ينبغي اأن تقودنا اإىل البحث عن الق�سور 
التنظيمي الكامن يف ت�سور املعونة الغربية. ولي�ض من ال�سعب علينا تخيل ال�سبب وراء هذا 
الق�سور، فمعظم تلك املعونة م�سمم لكي يعزز م�سالح املانحني. ويالحظ غني ولوكهارت اأن 
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»املانحني يرتبون اأولويات ا�ستثماراتهم ولكنها كثرًيا ما تكون مت�سارعة، وبعد �سنوات طويلة من 
ت�سريحات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية مل ي�ستطيعوا التفاق على التن�سيق والرتتيب بني 
بع�سهم البع�ض. وحيث اإن املانحني يختلفون يف درجة اهتمامهم بق�سايا النوع اأو حقوق الإن�سان 

اأو احلماية املجتمعية، في�سبح الواقع خليًطا م�سو�ًسا من املمار�سات والإ�سرتاتيجيات املربكة.«8
العديد من الغربيني من ذوي الدراية والثقافة يدركون قلة النتائج الطيبة للمعونة الأجنبية، 
ومع ذلك فهم غري قلقني من تلك النتائج، فهم يقولون لأنف�سهم: »لقد كنا كرماء يف الغرب 
بالكفاءة  يتمتعون  ل  والآ�سيويني  الأفريقيني  اأولئك  ولكن  بامل�ساعدة،  اأيدينا  مند  اأن  وحاولنا 
ولذلك فلقد اأهدروا تلك املعونة. فماذا ع�سانا نفعل؟ لي�ض مبقدورنا اأن جنعلهم بكفاءة الغرب.« 
كلما ف�سلت املعونة األقي اللوم على املتلقني ولي�ض على املانحني مطلًقا. ويطلق الأكادمييون ا�سًما 
على هذه الظاهرة، »ورطة الإن�سان اخلري«، وتتلخ�ض يف فكرة اأن املانحني هم اأنا�ض خريون يودون 
فعل اخلري ولكن ل ميكن الثقة يف املتلقني حيث اإنهم ل يدركون اأين توجد م�سلحتهم ولهذا 

فهم ي�سيئون ا�ستغالل طيبة املانحني.
املتلقني  نحو  بالتف�سل  الغربيني  امل�سئولني  اإح�سا�ض  جتربة  بنف�سه  عا�ض  �سخ�ض  هناك 
اآ�سيبي  دعوة  متت  الأ�سطورة.  النيجريي  الروائي  اآ�سيبي،  �سينوا  هو  ال�سخ�ض  وهذا  للمعونة، 
حل�سور اجتماع منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف اأوائل 1989. مل يكن اآ�سيبي واثًقا من 
ال�سبب وراء دعوة روائي من نيجرييا لإلقاء كلمة يف اجتماع مل�سرفيني واقت�ساديني اأوروبيني 
»وبينما  القلق:  م�ساعر  ببع�ض  الجتماع  دخل  فلقد  ولهذا  واأ�سرتاليني  وكنديني  واأمريكيني 
اأن  �سك  اأي  لدي  ترتك  بها مل  يتكلمون  كانوا  التي  ال�سديدة  الثقة   .  .  . لهم  اأ�سغي  كنت 
هوؤلء هم اأ�سياد عاملنا، ي�ستمتعون بنتائج جناحاتهم.« ولكن �سرعان ما فطن اآ�سيبي اأن احلدث 
الذي ي�سارك فيه ل يزيد على »ور�سة عمل روائية« يقوم فيه امل�سرفيون الغربيون بو�سع نظريات 
هنا، حتيكون  تقفون  اأنتم  »ها  قال:  ثم  النامي.  العامل  مل�ساعدة  كانت  لو  كما  ظاهرها  تبدو يف 
نظرياتكم الطيبة، من اأجل جتربتها يف معاملكم اخليالية، فاأنتم تطورون عقاقري جديدة وجتربونها 
على جمموعة من فئران التجارب يف املعمل على اأمل اأن توؤتي ثمارها. ولكنني اأحمل لكم 
ا. اأفريقيا لي�ست رواية خيالية. اأفريقيا هي ب�سر، ب�سر حقيقي . . . هل فكرمت بحق اأن  خرًبا هامًّ
هناك ب�سًرا يف اأفريقيا؟«9 ي�ستحق مقال اآ�سيبي اأن نقراأه كاماًل حتى نعي قلة فهم مانحي املعونة 

الغربيني للمتلقني الذين يحاولون م�ساعدتهم.
الكثريون من املثقفني والعارفني بالأمور مقتنعون باأن اأ�سباب ف�سل التنمية تعود للمتلقني 
ولي�ض للمانحني، وال�سبب يف ذلك هو اأن منظمات تنموية دولية كربى وذات م�سداقية مثل 
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية والبنك الدويل تراقب تدفق املعونة الغربية. وبالتاأكيد اإذا 
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قامت منظمة التعاون القت�سادي والتنمية والبنك الدويل مبراقبة ومتابعة تدفق املعونة الغربية 
اأن  هي  احلقيقة  ولكن  بو�سعه.  ما  كل  فعل  قد  الغرب  اأن  مبو�سوعية  توؤكد  اأن  ت�ستطيع  فاإنها 
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية والبنك الدويل ت�سيطر عليهما الدول الغربية املانحة �سيطرة 
اأو ال�ستقاللية يف  اأن تتمتعا باملو�سوعية  �سديدة اإىل الدرجة التي ي�سبح من امل�ستحيل معها 

تقييمهما.
ا حول  ينبغي على منظمة التعاون القت�سادي والتنمية اأن جتري حتليال �ساماًل ومو�سوعيًّ
تعزيز  هو  فهدفها  ا�سمها(  اإليها  ي�سري  )التي  لر�سالتها  وطبًقا  ا،  نظريًّ العامل.  ومكانتها يف  دورها 
التعاون القت�سادي والتنمية. ولكنها كانت ت�ستخدم يف حقيقة الأمر بو�سفها نادًيا لالأثرياء. 
واإنني اأتذكر وقًتا كانت فيه منظمة التعاون القت�سادي والتنمية فخورة با�سمها. وبطيبعة احلال 
لن يعرتف اأي م�سئول يف املنظمة اأن عمله ينطوي على الدفاع عن الأغنياء. ولكن خالل ثالثة 
عقود من التفاعل بيني وبني ممثلني عن منظمة التعاون القت�سادي والتنمية كنُت دائًما اأ�سعر 
الثالث، وي�سعرون  اأنهم ينظرون ب�سيء من التكرب اإىل جميع الآراء التي يطرحها ممثلو العامل 

اأنهم احلماة احلقيقيون للتنمية القت�سادية.
والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  كانت  لو  والِكرب  العجرفة  هذه  فهم  بالإمكان  كان 
منظمة  تنجح  مل  لالأ�سف  ولكن  التنمية.  اأو  القت�سادي  التعاون  اإما  ت�سجيع  يف  جنحت  قد 
التعاون القت�سادي والتنمية يف حتقيق الر�سالة املت�سمنة يف ا�سمها. وقد تكون املنظمة ال�سابقة 
مار�سال  وتطبيق خطة  اإدارة  دورها يف  اأدت  قد  الأوروبي،  القت�سادي  التعاون  منظمة  عليها، 
بالن�سبة لأوروبا. وكما يوؤكد غني ولوكهارت: »تظل خطة مار�سال اإجناًزا فريًدا لالإدارة ال�سيا�سية 
التعاون  اإ�سرتاتيجية لبناء الدول.«10 ملاذا مل ت�ساأل منظمة  الروؤية فهي مثال لمع لأداة  ذات 
التعاون  منظمة  جنحت  بينما  هي  ف�سلت  ملاذا  املنطقي:  ال�سوؤال  نف�سها  والتنمية  القت�سادي 
القت�سادي الأوروبي؟ واحلقيقة اأنه لي�ض لدى منظمة التعاون القت�سادي والتنمية ق�سة جناح 

حقيقية تفخر بها.11
يف مقال بعنوان »من ‘نادي الأثرياء’ اإىل ‘عوملة ح�سب الطلب’؟ تقييم الإ�سالح يف منظمة 
التعاون القت�سادي والتنمية« من�سور يف جلوبال بولي�سي توثق جوديث كليفتون ودانيل دياز-
فوينت�ض ما حققته املنظمة وما مل حتققه، في�سفان جيًدا ال�سياق التاريخي الذي تطور خالله دور 
اأن الغر�ض من منظمة  الباحثون املعا�سرون  اأدرك  التعاون القت�سادي والتنمية: »لقد  منظمة 
بني  الأطلنطي  عرب  والقت�سادي  الع�سكري  التحالف  دعم  هو  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
احلرب  ولكن  املتبادل.«12  العتماد  وزيادة  الباردة  احلرب  �سياق  واأوروبا يف  ال�سمالية  اأمريكا 
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الباردة انتهت منذ اأكرث من ع�سرين عاًما، وكان ينبغي على منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
اأن تعيد �سياغة نف�سها حتى ل تتال�سى اأهميتها. ولكنها ف�سلت يف تلك املهمة واأكدت بذلك 

اأن قدرها هو اأن ت�سبح »منظمة يف مرحلة الغروب.«13
ا  تكمن املاأ�ساة هنا يف اأن منظمة التعاون القت�سادي والتنمية كانت ت�ستطيع لعب دوًرا هامًّ
يف العامل، ففي كل عام تقوم الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية باإنفاق 
لكانت  �سليًما  اإنفاًقا  واأنفقت  املليارات  تلك  تر�سيد  مت  لو  الدولرات كمعونات.  مليارات من 
قد اأنقذت مليارات الب�سر من الفقر. وعلى العك�ض من ذلك، اأهدرت معظم معونات التنمية 
الر�سمية. دولتان مثل تانزانيا وزامبيا ح�سلتا على معونات اأكرب ن�سبة لكل فرد فيها من معظم 
وملاذا  اإذن؟  فماذا حدث  يذكر.  تاأثرًيا  كلها مل حتدث  املعونات  تلك  ولكن  الأخرى،  الدول 
ف�سلت مليارات الدولرات يف تعزيز التعاون القت�سادي والتنمية؟ من الناحية املوؤ�س�سية، مل 
تكن هناك منظمة عاملية اأف�سل من منظمة التعاون القت�سادي والتنمية لتف�سري هذا الغمو�ض. 

ولكنها ف�سلت.14
تو�سح كليفتون ودياز-فوينت�ض العوامل املوؤ�س�سية التي منعت منظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية من توفري حتليل م�ستقل ومو�سوعي، فلقد كان متويلها ياأتي من الدول املانحة، كما اأن 
العاملني بها كانوا من نف�ض تلك الدول. وبالفعل وكما يوثق املقال فاإن معظم موظفي املنظمة 
كانوا ينتمون اإىل ثالث دول: فرن�سا والوليات املتحدة واململكة املتحدة. ل توجد منظمة تع�ض 
املانحة  الدول  ف�سل  لأ�سباب  مو�سوعية  مراجعة  تقدمي  من  فبدًل  ولهذا،  تطعمها.  التي  اليد 
تقع على  الق�سور  اأوجه  اأن جميع  افرت�سوا  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  م�سئويل  فاإن 
عاتق اجلهة املتلقية للمعونات. اجلملة التالية من كليفتون ودياز-فوينت�ض تعرب جيًدا عن مواقف 
والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  »تقارير  والتنمية:  القت�سادي  التعاون  منظمة  حمللي 
حول الدول غري الأع�ساء اتخذت �سكل تو�سيات ‘يف اجتاه واحد’ حيث كان الفرتا�ض اأن 
اأع�ساء املنظمة وموظفيها يتمتعون ‘بخربات’ فائقة يف ال�سيا�سات وذلك بناًء على الفرتا�ض اأن 

اقت�ساديات بالدهم تعمل ب�سكل اأكرث جناًحا.«15
باخت�سار، فعلى الرغم من ا�سم منظمة التعاون القت�سادي والتنمية ور�سالتها الظاهرية، 
كان دورها يتمثل يف عدم خدمة م�سالح الدول املتلقية للمعونة، ولهذا ال�سبب حافظت على 
فاإن  ودياز-فوينت�ض  لكليفتون  وطبًقا  امل�ستطاع.  قدر  داخلها على  التي جتري  امل�ساورات  �سرية 
»تقاليد عقد اجتماعات ‘�سرية’ تعود اإىل الوقت الذي نظمت فيه منظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية اجتماعات ملناق�سة املو�سوع احل�سا�ض املتعلق بتخ�سي�ض املعونات يف خطة مار�سال. 
اتهم  حيث  وانتقاداتهم،  املراقبني  �سكوك  اأثارت  الجتماعات  لهذه  الغام�سة  الطبيعة  ولكن 
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املراقبون املنظمة اأنها تعمل كاأماكن جتتمع فيها اأغنى الدول الأع�ساء ل�سياغة مواقف م�سرتكة 
مع حلفائهم قبل اأن ينقلوا جدول الأعمال اإىل منظمات دولية اأخرى اأو يعودوا به مرة اأخرى 

اإىل دولهم.«16
التعاون  منظمة  اأن  وهو  األ  الأهمية  من  الدرجة  نف�ض  على  اأمر  اإىل  الكاتبان  ي�سري  كما 
القت�سادي والتنمية مل تت�سرف بنزاهة تامة حول ما فعلته الدول »املتقدمة« خالل الفرتات 
ورودريك   )2004( وجرابل  �ساجن  مثل  اقت�ساديون  جادل  »لقد  احلايل:  منوها  �سبقت  التي 
)2008( اأن اإ�سرار الدول الغربية على تطبيق �سيا�سة ‘اأف�سل ممار�سة’ مثل التجارة احلرة على 
العامل النامي ميثل اإنكاًرا ل�ستخدامهم اأدوات التجارة يف املا�سي.«17 عندما كانت الوليات 
ت�ستبعد  تعريفة احلدود لكي  رفعت من  فلقد  التا�سع ع�سر  القرن  اقت�سادها يف  تنمي  املتحدة 

الواردات الربيطانية الرخي�سة. والآن ترف�ض ال�سماح للدول النامية من القيام بنف�ض ال�سيء.
ال�سوؤال الوجودي الذي تواجهه منظمة التعاون القت�سادي والتنمية هو دورها امل�ستقبلي 
يف عامل يزدهر فيه »التعاون القت�سادي والتنمية« بدون اإ�سهام كبري من املنظمة. وتعترب اآ�سيا 
هي املنطقة الوحيدة يف العامل التي تتميز بالتعاون القت�سادي والتنمية، حيث تنمو التجارة يف 
�سرق اآ�سيا مبعدلت اأ�سرع منها يف اأوروبا اأو اأمريكا ال�سمالية. مل يذكر يل اأي �سانع قرار اآ�سيوي 
)ولقد التقيت بالكثريين( اأن منظمة التعاون القت�سادي والتنمية قد قدمت اإ�سهاًما من اأي نوع 

يف اأعظم ق�سة جناح للتعاون القت�سادي والتنمية.18 
تختتم كليفتون ودياز-فوينت�ض مقالهما ب�سوؤال هام: »اإذا مل يتم اإ�سالح منظمة التعاون 
اإىل  حتتاج  فاملنظمة  هائاًل،  ا  حتديًّ تواجه  �سوف  فاإنها  ا  جذريًّ اإ�سالًحا  والتنمية  القت�سادي 
لهذا  املوؤ�سفة  الإجابة  املنظمة؟«19  اإىل  الدول  تلك  حتتاج  هل  ولكن  النا�سئة،  القت�ساديات 
مرحلة  تخطت  قد  تكون  قد  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  اأن  يف  تتلخ�ض  ال�سوؤال 
القت�سادي  التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  به  تقوم  اأن  ميكن  �سيء  اأف�سل  الإ�سالح. 
والتنمية هو اإغالق اأبواب املنظمة وا�ستخدام كل الأموال املتوفرة لتاأ�سي�ض جمموعات تفكري 
ومدار�ض لل�سيا�سة العامة يف الدول النامية. عندما خدمُت ك�سفري لدى الأمم املتحدة ا�ستكى 
امل�سئولون الغربيون مراًرا وتكراًرا اأن العديد من منظمات الأمم املتحدة كانت بال قوانني حتميها 
عند اختفائها. وحيث من الوا�سح اأن منظمة التعاون القت�سادي والتنمية هي هيئة يف طريقها 
اإىل الأفول فينبغي على الغرب اأن يوفر املثل والقدوة ويغلقها متاًما.20 فاحلقيقة الب�سيطة وال�سعبة 
هي اأن منظمة التعاون القت�سادي والتنمية قد اأ�سبحت نادًيا �سيًقا ل يخدم �سوى ذاته، وفقد 
ر�سالته والغر�ض منه، وليخدم م�سالح جمتمعاته ولم�سالح املجتمعات التي ينوي م�ساعدتها.
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هناك عدد هائل من الأمثلة التي تبني اأن املعونة الغربية مل تكن م�سممة من اأجل الغر�ض 
الرئي�سي منها األ وهو م�ساعدة املتلقني الظاهرين. ففي حالة تلو الأخرى جاءت م�سلحة الدولة 
العاملني على  املتبعة والأ�سخا�ض  ال�سيا�سات  اأن منيز بني طبيعة  اأوًل. ولكن من املهم  املانحة 
تنفيذ تلك ال�سيا�سات. الكثريون من الأ�سخا�ض الذين يعملون يف جمال توزيع املعونة الأجنبية 
لديهم نية �سادقة لفعل اخلري. ويف الواقع يعتقد الكثريون منهم اأنه لن ميكن الق�ساء على الفقر 
بوافر  تتمتع  التي  ال�سخ�سية  تلك  مثل  على  بنف�سي  تعرفُت  ولقد  الأجنبية.  املعونات  بدون 
املنية  وافته  )وقد  كليفالند  هارلن  اجلامعي  والأ�ستاذ  الأمريكي  امل�سئول  وال�سخاء يف  الكرم 
لحًقا(، فلقد كان اإن�سانًا طيًبا بحق، واآمن اأن املعونة الأجنبية لي�ض لها بديل. وهذا ماكتبه يف 

كتابه مولد عامل جديد:
بغ�ض النظر عن قدرة كل دولة نامية على املزج بني امل�سروعات اخلا�سة والعامة ومهارتها 
يف ا�ستخدام املبادرات والدعم واحلوافز لتعظيم النمو القت�سادي والعدالة الجتماعية 
العامة  املنح  من  كبرية  مدخالت  اإىل  يحتاج  �سوف  النامي  العامل  اأن  الوا�سح  فمن 
اأ�سكال  اأوروبا واليابان واأمريكا ال�سمالية لتحقيق  والقرو�ض وال�ستثمارات اخلا�سة من 
ملكافحة  �سيء  »عمل  اإ�سرتاتيجية  مقبوًل.  هدًفا  العدالة  �ستجعل  التي  ومعدلته  النمو 
الفقر« �سوف تتطلب م�سدًرا اأكيًدا من الأموال املحفزة للتنمية. ميكن جمع تلك الأموال 

عن طريق �سريبة دولية للتنمية.21
هناك العديد من ال�سخ�سيات الطيبة مثل هارلن يف جمال التنمية الغربي، ومع ذلك فاأنا 
اأدرك اأن الكثريين من تلك ال�سخ�سيات مت جتاهلهم من قبل اآخرين داخل حكوماتهم. عندما 
الأمريكيني  امل�سئولني  اأقوى  من  واحد  وهو   ،)2010 تويف يف  )الذي  هولربوك  ريت�سارد  كان 
اأهم م�سئولياته  اأحد  اأن  اأخربين  الهادي  املحيط  وزير اخلارجية لآ�سيا  الذين عرفتهم، م�ساعد 
كانت تثقيف م�سئويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتذكريهم اأن الغر�ض الأ�سا�سي من 

املعونة الأمريكية الأجنبية هو تعزيز امل�سالح الأمريكية القومية ولي�ض لفعل اخلري يف العامل.
بع�ض املعونات الغربية كانت مفيدة بدون اأدنى �سك، ومل ي�سع كل �سيء هباًء. يف بوتان 
ا جمياًل يعرب ممًرا عميًقا وي�ساعد بالتاأكيد يف ربط املجتمعات ببع�سها وتوفري  راأيت ج�سًرا يابانيًّ
زمن ال�سفر. )اليابان ع�سو يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية(. ويف باك�ستان �سعرُت بانبهار 
�سديد من العمل الطيب الذي قامت به جامعة لهور لعلوم الإدارة، وهي موؤ�س�سة لتدري�ض اإدارة 
التي جنحت  �سنغافورة،  الدولية. حتى  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  بتمويل  بداأت  الأعمال 
ب�سكل كبري عن طريق اعتمادها على النف�ض ولي�ض عن طريق املعونة الأجنبية، ا�ستفادت كثرًيا 
من امل�سورة احلكيمة خلبريين اثنني من برنامج الأمم املتحدة للتنمية اللذين اأر�سال اإىل �سنغافورة 
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وهما د. األربت وين�سيميو�ض واآي. ف. تاجن. وعلى الرغم من كرثة الأمثلة اجليدة الناجحة يظل 
ال�سوؤال الهام املطروح هو: ملاذا ف�سلت معظم املعونات الغربية هذا الف�سل الذريع؟

تقديري التقريبي اأن من كل دولر واحد ي�سرف على املعونة الأجنبية، وخا�سة املعونة 
واملعونة  الغذائية،  واملعونة  القت�سادية،  واملعونة  امل�سروطة،  واملعونة  الفني،  والدعم  الثنائية، 
الع�سكرية، فاإن 20 �سنًتا تنفق على امل�ساريف الإدارية للدولة املانحة )ل�سداد رواتب موظفيها(، 
و20 �سنًتا تذهب اإىل ال�ست�ساريني املعينني من قبل الدولة املانحة )وغالًبا مايكونون مواطنني 
بها(، و30 اإىل 40 �سنًتا تذهب للح�سول على املعدات اأو اخلدمات التي توفرها الدولة املانحة 
ا على  )مل�ساعدة �سناعات الدولة املانحة(، واإذا كانت الدولة املتلقية حمظوظة ف�سوف حت�سل فعليًّ
20 اإىل 30 �سنًتا من كل دولر واحد من املعونة املخ�س�سة ظاهرًيا لها. واإنني اأحتدى اخلرباء 
اإذا  بديل  تقدير  لتقدمي  الدويل  والبنك  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  لدى  التنمويني 

اعتقدوا اأن تقديري غري �سحيح. 

ف�ساد املعونة لأفغان�ستان
قد يبدو ادعائي باأن الدولة املتلقية للمعونة �ستكون حمظوظة لو ح�سلت على 20 اإىل 30 
�سنًتا من اأي دولر واحد حت�سل عليه كمعونة ادعاًء �سديد الق�سوة. ولكن من الوا�سح اأي�ًسا 
اأن يف بع�ض احلالت حت�سل الدول املتلقية للمعونة على اأقل من ذلك بكثري. وتعر�ض لنا كلري 
لوكهارت حالة �سديدة من الإهدار، حيث قال لها قروي اأفغاين ما يلي: »نود اأن نحكي لك 
ق�سة 150 مليون دولر وكيف احرتقت و�سارت دخانًا. لقد عرفنا من خالل الراديو عن برنامج 
لإعادة اإعمار منطقتنا وذلك مل�ساعدتنا على اإعادة بناء منازلنا بعد عودتنا من املنفى، و�سعدنا 

�سعادة غامرة بهذا اخلرب.«22
حدث ذلك يف �سيف 2002. كانت القرية تقع يف منطقة نائية من ولية باميان يف ه�سبة 
اأفغان�ستان الو�سطى، وعلى بعد عدة �ساعات بال�سيارة من عا�سمة الولية، منطقة مقطوعة متاًما 
عن العامل. هرولت منظمات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لتوفري م�سروعات »التاأثري 
ال�سريع« مل�ساعدة املواطنني الأفغان يف الفرتة الالحقة على احلرب. كان من املمكن اأن يغري 

مبلغ 150 مليون دولر حياة �سكان قرى مثل تلك القرية.
ولكن ذلك مل يحدث كما اأو�سح ال�ساب:

ذهبنا  ولهذا  اأغبياء.  ل�سنا  ولكننا  اأميني  نكون  قد  الكثري.  يحدث  مل  �سهور  عدة  بعد 
لنكت�سف ماذا يحدث، وذلك ما اكت�سفناه: وكالة يف جنيف تلقت الأموال واأخذت 20 
باملائة مقابل عملها، ثم اأعطت العقد من الباطن اإىل وكالة اأخرى يف وا�سنطن العا�سمة 
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قامت اأي�ًسا بخ�سم 20 باملائة. ثم اأعطتها مرة اأخرى من الباطن لوكالة اأخرى مقابل 20 
باملائة، وحدث نف�ض ال�سيء عندما و�سلت الأموال اإىل كابول. يف ذلك الوقت مل يتبق 
اإيران  غرب  من  اأخ�ساب  ل�سراء  كافية  كانت  املتبقية  الأموال  فاإن  الكثري،  الأموال  من 
و�سحنها من خالل �سركة �سحن ميلكها حمافظ اإحدى الوليات ب�سعر ي�سل اإىل خم�سة 
اأ�سعاف تكاليف النقل املعتادة. ويف نهاية الأمر و�سلت بع�ض الألواح اخل�سبية اإىل قريتنا، 
ولكنها كانت �سديدة ال�سخامة والوزن بحيث اإنها مل ت�سلح يف بناء جدران الطمي التي 
كوقود  وا�ستخدامها  الأخ�ساب  تقطيع  هو  عمله  ا�ستطعنا  ما  فكل  ولذلك  اإليها.  نحتاج 
للنار.23 طبًقا لالأرقام التي مت تدقيقها ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية يعترب مبلغ 150 
مليون دولر »معونة« غربية لأفغان�ستان. ولكن يف الواقع، كان امل�ستفيدون احلقيقيون من 
تلك املعونة عدة هيئات و�سركات غربية وحمافظ حملي فا�سد، اأما الأفغان فلقد ح�سلوا 
الذي  للف�ساد  موؤ�سًرا  اأم  ا  ا�ستثنائيًّ الأفغانية خلاًل  احلالة  تعترب هذه  للنار. هل  وقود  على 

يحدث »عادة«؟
يف الواقع، يقدر اأن 70 باملائة من املعونة املقدمة لأفغان�ستان يف الفرتة بني 2002 و2004 
اأنفقت على التكاليف الداخلية لوجود وكالة الأمم املتحدة. ولالأ�سف مل يتوقف ف�سل املعونة 
�سابقان لالأمم  ولوكهارت، وكالهما م�ست�ساران  ي�سري غني  الغربية لأفغان�ستان عند هذا احلد. 
املتحدة يف اأفغان�ستان، اإىل برنامج بناء املدار�ض يف اأفغان�ستان التابع للوكالة الأمريكية للتنمية 
وعدت  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اأن  من  الرغم  على  كمثال.   2005 يف  الدولية 
ببناء  بها  انتهى  الأمر  فاإن  عامني،  مدر�سة خالل  تبني 1.100  �سوف  اأنها  اأفغان�ستان  حكومة 
بينها. املواطنون الأفغان  انهارت �ست مدار�ض من  ثمان مدار�ض فقط خالل الفرتة املحددة، 
الذين مت ا�ستطالع راأيهم يف 2007 عربوا عن اإح�سا�سهم بخيانة املجتمع الدويل لهم نظًرا لكم 
الإهدار وقلة الكفاءة والف�ساد.24 ق�س�ض كهذه تو�سح ت�سريح غني ولوكهارت اأنه »بدًل من فتح 
الدول اأمام امل�سروعات ذات ال�سرعية فاإن نظام املعونة يج�سد اجلانب ال�ستغاليل للراأ�سمالية 
والذي ي�سم �سناعات ا�ستخراجية وفرًقا للدعم الفني.«25 لي�ض لدي �سك يف اأن معظم الزعماء 
الغربيني �سوف يعتربون احلالت الأفغانية جمرد خلل يف النظام، ولكنني ل اأعتقد ذلك، فهي 

اأمثلة اأكرث حدة فقط من احلالت املعتادة.

الطبيعة الفعلية ملعونة �سندوق النقد الدويل
موثقة  درا�سة  املعونة«، وهي  ملنظمات  ممار�سات  واأ�سواأ  اأف�سل  الواقع:  مقابل  »البالغة  يف 
معظم  خالل  اأنه  وليام�سون  ر.  وكلوديا  اإي�سرتيل  وليام  وجد  الأجنبية،  للمعونات  جيًدا 
باإنفاق  مربوًطا  املعونة  من  باملائة   80 اإىل   50 كان  الت�سعينيات  منت�سف  وحتى  الثمانينيات 
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الت�سويت يف �ساحلها  اأو  املانحة،  املتلقني للمعونة الأموال على �سلع وخدمات تقدمها الدول 
يف املنتديات العاملية مثل الأمم املتحدة، اأو اتباع اإر�ساداتها ال�سيا�سية مثل فتح الأ�سواق ل�سلع 
الدولة املانحة. عقب احلرب الباردة، انخف�ض هذا النوع من املعونة امل�سروطة انخفا�ًسا كبرًيا، مما 
يو�سح اأن الدول الغربية املانحة مل تعد ترى �سرورة ل�سراء الولء. ال�سكل 6-2 يبني بو�سوح 
امل�سالح  تدعم  لكي  النامية  الدول  لر�سوة  اآلية  تكون  لكي  م�سممة  كانت  الغربية  املعونة  اأن 
ا يف اأف�سل الظروف. ولهذا ال�سبب علق  الغربية، اأما م�سالح الدول املتلقية فكانت اأمًرا هام�سيًّ
ملكافاأة  و�سيلة  اإىل  �سريًعا  املعونة  حتولت  العاملي  ال�سياق  هذا  »يف  اأن  بقولهما  ولوكهارت  غني 
احلكام على اأ�سا�ض توافق �سيا�ساتهم اخلارجية مع توجهات اإحدى القوى العظمى اأم تعار�سها 

معها، ولي�ض لتباعهم خطة تنموية معينة.«26 
يف كل مرة تن�سم دولة نامية اإىل جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة فاإنها تكت�سف فجاأة 
اأن اأموال املعونة الأجنبية ترتفع خالل العامني التي تخدم خاللهما يف املجل�ض. ملاذا؟ فجاأة 
من  املزيد  على  حت�سل  فهي  ولهذا  املانحة  الدولة  مل�سالح  مفيًدا  النامية  الدولة  �سوت  ي�سبح 
�سد  الت�سويت  على  النامية  الدولة  واإذا جروؤت  »امل�سالح«  اإذن  تتبع  الأجنبية  املعونة  املعونة. 
ا مما  م�سالح الدولة املانحة يف جمل�ض الأمن فقد يتم تهديدها بخف�ض املعونة اأو بتخفي�سها فعليًّ

لوليام  طبًقا  امل�سدر:   .2007-1979 املعونات،  لإجمايل  امل�سروطة  املعونات  ن�سبة   2-6 ال�سكل 
املعونة«،  ملنظمات  ممار�سات  واأ�سواأ  اأف�سل  الواقع:  مقابل  »البالغة  وليام�سون،  ر.  وكلوديا  اإي�سرتيل 

التنمية العاملية 39، رقم 11 )2011(:�ض 1949-1930.
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ا مل�ساعدة »الفقراء« ت�ستخدم  ميثل �سربة �سديدة لها. باخت�سار، املعونة الأجنبية التي ت�سعى نظريًّ
ا كاأداة لالبتزاز يف العالقات الدولية. فعليًّ

درير،  اآك�سل  وهم  بزيورخ  للتكنولوجيا  الفيدرايل  واملعهد  ييل  باحثني من جامعة  ثالثة 
وجان-اجربت �ستورم، وجيم�ض راميوند فرييالند، اأجروا بحًثا حول ما اإذا كانت الدول ذات 
الدويل.  النقد  �سندوق  من  تف�سيلية  معاملة  على  حت�سل  الأمن  جمل�ض  يف  املوؤقتة  الع�سوية 
وبالنظر اإىل البيانات اخلا�سة بعدد 191 دولة خالل الفرتة 1951-2004 وجد الباحثون »عالقة 
اإيجابية قوية بني الع�سوية املوؤقتة ملجل�ض الأمن وامل�ساركة يف برامج �سندوق النقد الدويل، حتى 
املعونة  متو�سط  اأن  اأخرى  درا�سة  وجدت  وال�سيا�سية.«27  القت�سادية  العوامل  احت�ساب  بعد 
الأمريكية يزداد بن�سبة 54 باملائة ومتو�سط املعونة التنموية من الأمم املتحدة بن�سبة 7 باملائة عندما 
يتم انتخاب دولة لت�سبح ع�سًوا موؤقًتا يف جمل�ض الأمن.28 ي�سري درير وزمالوؤه اإىل حالة تنزانيا 

ا: بو�سفها موؤ�سًرا هامًّ
عقب ال�ستقالل يف 1961 مل تدخل احلكومة يف اتفاق مع �سندوق النقد الدويل طوال 
عقد ون�سف. ثم ر�سحت تنزانيا نف�سها لنتخابات ع�سوية جمل�ض الأمن يف خريف 1974. 
يف ذلك العام ح�سلت تنزانيا على قر�ض من �سندوق النقد الدويل قيمته 6.3 مليون من 
حقوق الر�سم اخلا�سة بدون اأي �سروط �سيا�سية مرتبطة بها. وح�سلت احلكومة على قر�ض 
غري م�سروط من �سندوق النقد الدويل قيمته 3.15 من حقوق الر�سم اخلا�سة يف 1975. 
ثم دخلت تنزانيا يف اتفاق موؤقت مدته عام واحد بقيمة 10.5 من حقوق الر�سم اخلا�سة 
يف 21 اأغ�سط�ض 1975. كانت �سروط ال�سيا�سات املرتبطة بهذا التفاق �سديدة ال�سعف. 
وطلب �سندوق النقد الدويل فقط تقييد ا�ستخدام الئتمان املحلي من قبل القطاع العام. 
ا ومقعد دولته الأول يف  ا�ستخدم الرئي�ض التنزاين جوليو�ض نرييري مكانته الرفيعة عامليًّ
وبنهاية  املخففة،  وال�سروط  الدويل  النقد  للتفاو�ض حول قرو�ض �سندوق  الأمن  جمل�ض 

1975 كانت عالقة تنزانيا ب�سندوق النقد الدويل تبدو عالقة اإيجابية وبناءة.
املثري يف هذه الق�سية على وجه اخل�سو�ض هو اأن تنزانيا �سوتت اإىل جانب الوليات 
الأكرب يف �سندوق  النفوذ  الدول ذات  وفرن�سا، وهي  املتحدة  واململكة  واليابان  املتحدة 
النقد الدويل، يف كل قرار اأقره جمل�ض الأمن يف 1975. ولكن يف اأوائل عام 1976 وبعد 
اأن ح�سلت على حوايل 10 ماليني من حقوق الر�سم اخلا�سة من قرو�ض �سندوق النقد 
الدويل قررت احلكومة التنزانية اأن ت�سوت على بع�ض القرارات التي ل يدعمها الأع�ساء 
اأمريكا  بحليف  يندد  قرار  ل�سالح  تنزانيا  مار�ض، �سوتت  ال�سندوق. ويف  النفوذ يف  ذوو 
اأثناء احلرب الباردة وهي جنوب اأفريقيا واعتدائها على اأجنول. وامتنع عن الت�سويت على 
اأبريل،  واإيطاليا. ويف  وفرن�سا  املتحدة  واململكة  واليابان  املتحدة  الوليات  القرار كل من 
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ال�سرقية، وامتنعت  تيمور  بالن�سحاب من  اإندوني�سيا  قرار يطالب  تنزانيا ل�سالح  �سوتت 
عن الت�سويت كل من الوليات املتحدة واليابان. ويف يوليو، �سوتت تنزانيا ل�سالح قرار 
يندد بهجوم جنوب اأفريقيا على زامبيا، وامتنعت الوليات املتحدة عن الت�سويت. ومن 
الأمور املثرية اأن �سندوق النقد الدويل مل يفرج عن القر�ض املوؤقت الذي مت التوقيع عليه 

يف اأغ�سط�ض 1975.
وهناك العديد من احلكايات الأخرى. ح�سلت اجلابون على ا�ستقاللها يف 1960 
ومل تدخل يف اأي اتفاق مع �سندوق النقد الدويل حتى 31 مايو 1978، اأي بعد حوايل 
يف  ع�سويتها  فرتة  وخالل  مرة.  لأول  الأمن  جمل�ض  اإىل  ان�سمامها  من  �سهور  خم�سة 
اإىل جانب الوليات  الهامة، ف�سوتت  القرارات  جمل�ض الأمن �سوتت على العديد من 
املتحدة وفرن�سا واأملانيا وكندا و�سد الحتاد ال�سوفيتي يف ق�سايا مثل ن�سر القوات املوؤقتة 
تندد  التي  القرارات  بع�ض  اجلابون  و�ساندت  ناميبيا.  وا�ستقالل  لبنان  املتحدة يف  لالأمم 

ال�سكل 6-3  ال�سرتاك يف برامج �سندوق النقد الدويل من قبل الدول ذات الع�سوية املوؤقتة يف 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة. امل�سدر: بناًء على اآك�سل درير، وجان-اجربت �ستورم، وجيم�ض 
راميوند فرييالند، »هل ع�سوية جمل�ض الأمن توؤثر على قرارات �سندوق النقد الدويل؟« بحث عمل 
يف ليترن 2006-11 )نيوهافن، �سي تي: برنامج ليترن يف القت�ساد ال�سيا�سي الدويل واملقارن، جامعة 

ييل، 2006(، 14
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بجنوب اأفريقيا وامتنعت فيها الوليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�سا واأملانيا وكندا عن 
الت�سويت. و�سدد �سندوق النقد الدويل الن�سف بال�سبط من مبلغ 15 مليون من حقوق 

الر�سم اخلا�ض لقر�ض اجلابون.29
ويالحظ املوؤلفون ما يلي:

وكما يو�سح ]ال�سكل 6-3[ فاإن احلكومات غري الأع�ساء يف جمل�ض الأمن ت�سارك 
يف برامج �سندوق النقد الدويل بن�سبة 26.2 باملائة فقط من الوقت، بينما احلكومات التي 
الزيادة  هذه  تعترب  الوقت.  من  باملائة   33.3 بن�سبة  ت�سارك  الأمن  جمل�ض  بع�سوية  تتمتع 
التي تفوق 25 باملائة )اأو اأكرث من 7 نقاط مئوية( من قاعدة الحتمالت اأمًرا على درجة 
كبرية من الأهمية . . . وعندما نركز اهتمامنا يف املالحظات التي تبديها الدول الأع�ساء 
يف جمل�ض الأمن جند اأن امل�ساركة يف برامج �سندوق النقد الدويل تقل خالل ال�سنوات 
ال�سابقة لاللتحاق بع�سوية جمل�ض الأمن عن ال�سنوات الالحقة لها. مبقارنة تلك املالحظات 
ا عن  بكل املالحظات املتبقية نالحظ اأن العام الالحق على الع�سوية ل يختلف اإح�سائيًّ
ال�سنوات ال�سابقة لها، على النقي�ض خا�سة مع ال�سنوات اأثناء الع�سوية. وباخت�سار، فزيادة 

امل�ساركة يف برامج �سندوق النقد الدويل تبدو كنتيجة لع�سوية جمل�ض الأمن.30
تلك العالقة الأكيدة بني دعم �سندوق النقد الدويل وامل�سالح الغربية يف جمل�ض الأمن 
ا  يجب اأن تزيل اأية �سكوك فيما يخ�ض ا�ستخدام �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل عمليًّ
ا من املنظمات  كاأدوات للقوة الغربية اجليو�سيا�سية على الرغم اأن هاتني الهيئتني تعتربان نظريًّ
وا�ستقاللية  بقوة  يتمتعون  الذين  الهيئتني  هاتني  روؤ�ساء  حتى  الواقع،  ويف  امل�ستقلة.  الدولية 
ن�سبية وجدوا اأنه لي�ض با�ستطاعتهم الوقوف يف وجه ال�سغوط املبا�سرة من احلكومة الأمريكية. 
دللة  ذات  ق�سة  لنا  يحكي  وولفن�سون،  ال�سابق، جيم�ض  الدويل  البنك  رئي�ض  مذكرات  يف 

كبرية حول كيف يتم اتخاذ قرارات م�سريية يف البنك الدويل:

يف اأواخر اأغ�سط�ض ]1998[، و�سلتني مكاملة من وكيل وزارة اخلزانة الأمريكية، لوران�ض 
اأنه حتدث اإىل �سندوق النقد  اأية مقدمات قال يل  �سمرز. كان الوقت 11 م�ساًء وبدون 
النقد  اأن �سندوق  فوًرا. و�سرح يل  الأموال  اإىل  اإنهم بحاجة  الرو�ض حيث  واإىل  الدويل 
اإىل الإ�سهام بـ 6  اأن البنك م�سطر  اإنقاذ وقال ب�سراحة مفاجئة  الدويل كان يعد حزمة 
مليارات فوًرا كجزء من التمويل. ووا�سل كالمه باأننا اإذا مل نوافق ف�سوف ينهار التفاق 

كله واأنه واثق باأن اللوم �سيقع على عاتق البنك الدويل ب�سبب ذلك النهيار.
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اأ�سبُت بالذهول، فحزمات الإنقاذ املالية كانت من وظائف �سندوق النقد الدويل 
ومل تكن وظيفتنا على ماكنت اأعتقد. مل توؤخذ م�سورتي حول ذلك املو�سوع كما اأنني 
مل اأح�سر اأي اجتماعات تناق�ض هذه الأزمة. ومل يكن لدي اأي معلومات تف�سيلية تزيد 
على ما قراأته يف ال�سحف وما اأخربين به لري يف تلك اللحظة. فقلت له: »نحن ل�سنا 
رجال مطافئ يا لري. مل يكن ذلك هو الهدف من هذا النظام.« �سعرت بغ�سب �سديد، 
فمثل هذا الطلب كان اإهانة لنزاهة عملنا يف البنك. والأ�سواأ من ذلك، اأننا مل نكن منلك 
اآلية تنفيذية جلمع مثل تلك الأموال يف فرتة ق�سرية. مل اأكن اأرى بالتاأكيد اأن وظيفتنا 
ت�سمل اخل�سوع لأوامر وزارة اخلزانة الأمريكية . . . ولكنني اأدركت اأن �سمرز مل يكن 

ليطلبني هكذا بدون م�ساندة من الرئي�ض كلينتون . . .
كانت  التايل  ال�سباح  اإليه  دعيت  الذي  الطارئ  الإدارة  جمل�ض  اجتماع  اأثناء 
الأر�سية قد متت تهيئتها. املديرون التنفيذيون من الدول الغنية و�سلت لهم بكل ب�ساطة 
تعليمات حول كيف ي�سوتون، اأما الدول النامية الفقرية ف�سعرت بال�سدمة من �سخامة 

املبلغ املطلوب وقاوم ممثلوها هذه الفكرة، ولكن الدول الغنية امل�سيطرة �سوتت بنعم.31
املربر الوحيد الذي ميكن تقدميه للي الذراع الذي قامت به وزارة اخلزانة الأمريكية من 
اأجل توفري قر�ض لرو�سيا هو اأن هدفه نبيل، فلقد كانت رو�سيا قد خف�ست قيمة الروبل، ومل 
ت�ستطع �سداد كل قرو�سها، واأعلنت وقفها �سداد دائنيها الأجانب، مما ت�سبب يف ت�سخم هائل 
و�سغوط �سديدة على اخلدمات الجتماعية التي تقدمها الدولة. ويف الواقع، كان هناك خطر 
حقيقي اأن ينهار القت�ساد الرو�سي. ونظًرا خلطورة الو�سع وطبيعته العاجلة كان من الطبيعي اأن 
تطلب وزارة اخلزانة الأمريكية من البنك الدويل اأن ي�ساعد يف اإطفاء احلريق. فلقد كانت رو�سيا 
ا.  يف خطر وكانت يف حاجة اإىل معونة ي�ستطيع البنك الدويل تقدميها. قد يبدو كل ذلك منطقيًّ
ولذلك فمن املهم اأن نوؤكد هنا اأن البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل قد �سمحا لأنف�سهما 

اأن يلوى ذراعاهما من اأجل القيام بعمل غري منطقي باملرة ورمبا كان حتى غري اأخالقي.
ق�سة �سادمة بوجه خا�ض حكاها احلائز على جائزة نوبل، جوزيف �ستيجليتز، حول �سندوق 
ا يف وقت مبكر، م�ستخدمة  ا اأمريكيًّ النقد الدويل واإثيوبيا. »يف 1996، �سددت اإثيوبيا قر�ًسا بنكيًّ
بع�ض احتياطاتها. كانت ال�سفقة منطقية متاًما. وعلى الرغم من وجود �سمان موثوق )طائرة(، 
تتلقاه على الحتياطي، ولكن  القر�ض مما كانت  اأعلى بكثري على  فاإثيوبيا كانت ت�سدد فوائد 
العرتا�ض؟  هذا  نتيجة  كانت  وماذا  اعرت�ستا.«32  الدويل  النقد  و�سندوق  املتحدة  الوليات 
الأمريكي  البنك  اإن  حيث  باخت�سار،  اإثيوبيا.  يف  براجمه  بتعليق  الدويل  النقد  �سندوق  قام 
قد ُحرم من قر�ض يدر له ربًحا عالًيا وب�سمان اأكيد، قامت وزارة اخلزانة الأمريكية با�ستخدام 
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النقد  �سندوق  و�سيا�سة  الأمريكية  ال�سيا�سات  كانت  اإثيوبيا.  ملعاقبة  الدويل  النقد  �سندوق 
الق�سة �سحيحة  اإذا مل تكن هذه  واحد. )مالحظة:  لبنك  التجارية  امل�سالح  الدويل حتكمها 
فيجب على �سندوق النقد الدويل اأن يفتح �سجالته للك�سف عن احلقيقة. ولالأ�سف، عندما 

يفعل �سندوق النقد الدويل ذلك ف�سنكت�سف �سياًل جارًفا من مثل تلك الق�س�ض البائ�سة.(
ل اأود اأن اأظلم �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ولي�ض لدي �سك اأنهما ي�ستطيعان 
ذكر اأمثلة ل ح�سر لها لأفعال طيبة قاما بها من اأجل الدول النامية الفقرية، ف�سجلهما لي�ض 
منها  اإيجابية  اأكرث  تغطية  على  املوؤ�س�ستان  العموم، ح�سلت  ففي  الكامل.  الف�سل  من  �سجاًل 
لإبراز  متيل  املنظمتني  هاتني  تتناول  التي  الغربية  الكتب  ومعظم  الغربي،  الإعالم  يف  �سلبية 

اجلوانب الإيجابية.
ولكن، حتى عندما انتقد الإعالم الغربي �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل لف�سلهما 
الغربية.  امل�سالح  لتعزيز  الغربية  للقوة  كاأدوات  ُي�ستخدمان  كانا  لأنهما  ينتقدهما  الوا�سح، مل 
ورمبا يجدر بالإعالم الغربي اإمعان الفكر حول ال�سبب اأنهم ل يرون بو�سوح مايراه باقي العامل 
بكل جالء فيما يخ�ض �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل. كلتا الهيئتني خ�سعتا للرغبات 

وامل�سالح الغربية يف حتليالتهما من اأجل فهم العامل ويف عملهما يف توزيع امل�ساعدات.
لقد وجهت انتقادات كثرية اإىل �سندوق النقد الدويل ب�سبب ف�سله يف توقع الأزمة املالية 
الغربية يف 2008-2009. ولكي نفهم ملاذا ف�سل �سندوق النقد الدويل هذا الف�سل الذريع، 
اأخرج مكتب التقييم امل�ستقل التابع لل�سندوق تقريًرا من اإحدى وخم�سني �سفحة. وهو تقرير 
ي�ستحق القراءة، فهو يربز اأن كبري القت�ساديني لدى �سندوق النقد الدويل يف وقتها، الأ�ستاذ 
اأنتجتها املوؤ�س�سات الأمريكية.  راغورام راجان، حذر من خماطر املنتجات املالية املعقدة التي 
متابعة  هناك  تكن  فلم  القت�سادي،  امل�ست�سار  من�سب  اأهمية  من  الرغم  »على  التقرير:  يقول 
لتحليل الأ�ستاذ راجان اأو اأ�سباب قلقه، فاآراوؤه مل توؤثر على برنامج عمل �سندوق النقد الدويل.« 
كما يفيد التقرير باأنه على النقي�ض فاإن �سندوق النقد الدويل »كان كثرًيا ما يبدو مدافًعا عن 
القطاع املايل الأمريكي و�سيا�سة �سلطاتها حيث اإن اآراءها تعك�ض يف املعتاد اآراء هيئة الحتياطي 
الفيدرايل الأمريكية.«243 ودعوين اأوؤكد نقطة هنا، لو كانت حتذيرات �سندوق النقد الدويل قد 
هائلة.  الأمريكي خدمة  والقت�ساد  الأمريكيني  املواطنني  م�سالح  العتبار خلدمت  اأخذت يف 
اأن  اإىل  ت�سر  لها، وهل مل  يلتفت  املالية مل  الأدوات  والقا�سية حول  ال�سليمة  راجان  حتذيرات 
�سندوق النقد الدويل كان يخدم امل�سالح الأمريكية الوا�سعة بقدر ما كانت تو�سح ال�سيا�سات 
الأمريكية فيما يخ�ض �سندوق النقد الدويل، حيث اأ�سبح ال�سندوق تابًعا لتيار واحد داخل 
املنظومة القت�سادية. هذه املدر�سة النيوليربالية التي ميثلها اآلن جرين�سبان اعتقدت اأن الأ�سواق 
ل تخطئ اأبًدا، ومن ثم فلقد قاوموا اأي اقرتاح باأن تتدخل الدولة لتقييد اأو تر�سيد القطاع املايل.
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النقد  البالغ من جانب �سندوق  التعامل  امل�ستقل حول �سوء  التقييم  اكت�سافات مكتب 
الدويل لالأزمة املالية لعام 2008 وجدت �سنًدا يف خطاب ال�ستقالة الالذع الذي اأر�سله بيرت 
دويل الذي كان ي�سغل وقتها من�سب كبري القت�ساديني يف الق�سم الأوروبي من �سندوق النقد 

الدويل:
بعد ع�سرين عاًما من اخلدمة، يخجلني اأنني كنت مرتبًطا بال�سندوق على الإطالق.

ا يف تقرير ]مكتب التدقيق  لي�ض هذا فقط ب�سبب قلة الكفاءة التي �سجلت جزئيًّ
الرقابة كل ثالث �سنوات[  ]مراجعة  وتقرير  العاملية  الأزمة  والتفتي�ض[ حول  الداخلي 
حول الرقابة ال�سابقة على اأزمة منطقة اليورو. ولكن ال�سبب الأكرب يعود اإىل ال�سعوبات 
الكبرية التي مت حتديدها �سابًقا، كما حدث يف اأزمات اأخرى، ولكنها ُمنعت من الظهور. 
لزمة  كانت  التي  املطولة  الدويل  القرار  اتخاذ  وعمليات  الطويلة  التطور  لفرتات  ونظًرا 
املنا�سب  الوقت  امل�ستمرة يف  التحذيرات  فكانت  العامليتني،  الأزمتني  هاتني  ل�ستيعاب 
اأمًرا �سديد الأهمية. ولهذا فاإن ف�سل �سندوق النقد الدويل يف اإ�سدار تلك التحذيرات 

هو ف�سل بامتياز، حتى اإذا مل يتم اللتفات لها.34
هذا الك�سف من قبل مكتب التقييم امل�ستقل يف �سندوق النقد الدويل باأن ال�سندوق 
حافظ على م�سالح القطاع املايل الأمريكي اأكرث من اهتمامه مب�ساحله الذاتية قد ل ي�سدم كبار 
اأمر معروف جيًدا. ولكن ملاذا مل يتم اإعالم  �سانعي ال�سيا�سات يف اأي مكان يف العامل، فهو 
ال�سعب بهذه احلقيقة؟ ملاذا مل تكتب ال�سحافة العاملية عن هذا املو�سوع؟ مقر �سندوق النقد 
الدويل الفعلي يوجد يف وا�سنطن العا�سمة، موقع ال�سحافة التي تتمتع باأكرث درجات احلرية يف 
العامل. ملاذا اإذن مل تك�سف هذه ال�سحافة احلرة اأن موؤ�س�سة هدفها خدمة م�سالح 7 مليارات 
الإعالم  اأن  هي  الب�سيطة  الإجابة  فقط؟  �سخ�ض  مليون   300 م�سلحة  تخدم  كانت  �سخ�ض 
اأ�سبح  قد  الداخل  الأمريكية يف  ال�سيا�سات  معار�سة  رائعة يف  بوظيفة  يقوم  الذي  الأمريكي 
ب�سكل عام امل�سجع الرئي�سي للم�سالح الأمريكية يف اخلارج. وعلى الرغم من اأن مقر �سحيفة 
الوا�سنطن بو�ست يقع على بعد خطوات فقط من �سندوق النقد الدويل ولل�سحيفة �سهرة يف 
ك�سف احلقائق مثلما حدث يف ف�سيحة ووترجيت، فاإنها مل تف�سح الف�ساد الفكري يف �سندوق 

النقد الدويل وهو اأقوى موؤ�س�سة مالية دولية يف العامل.
ومما زاد الطني بلة اأن الإعالم الأمريكي �ساهم حتى يف تر�سيخ اأ�سطورة على نف�ض الدرجة 
يف  املف�سلة  ال�سيا�سية  الريا�سة  اأ�سبح  قد  املتحدة  الأمم  على  الهجوم  اإن  حيث  اخلطورة.  من 
وا�سنطن، فلم يفتقر الإعالم الأمريكي للحكايات حول اأوجه الق�سور البريوقراطية وال�سيا�سية 
لالأمم املتحدة. وكانت املقارنات دائًما تعقد بني الأداء الهزيل لالأمم املتحدة يف نيويورك والأداء 
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احلديث الكفء الذي يتميز به كل من �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل. ولقد عاي�ست 
هذه الأ�سطورة بنف�سي عندما كنت �سفرًيا وكان م�سئولو �سندوق النقد الدويل يدخلون اأروقة 
الأمم  جلان  ملناق�سات  احتقار  يف  عليائهم  من  وينظرون  الكون«  »�سادة  بعنجهية  املتحدة  الأمم 
املتحدة حول خلق نظام اقت�سادي عاملي يكون اأكرث عدًل وم�ساواة. كانت لغة اجل�سد لديهم 
تعرب عن تلك النظرة: »بينما اأنتم من�سغلون بالكالم فنحن من�سغلون باإنقاذ العامل.« فيما يلي 

و�سف جوزيف �ستيلتز ملوقف موظفي �سندوق النقد الدويل:
لي�ض من العدل اأن نقول اإن القت�ساديني يف �سندوق النقد الدويل ل يهتمون مبواطني 
ا الذين يعملون يف ال�سندوق، وهم يف غالبيتهم  الدول النامية. ولكن الرجال الأكرب �سنًّ
العظمى من ال�سيوخ، يت�سرفون كما لو كانوا يحملون عبء الرجل الأبي�ض كما و�سفه 
تعليًما  واأف�سل  ذكاًء  اأكرث  اأنهم  يعتقدون  الدويل  النقد  �سندوق  كبلنج. خرباء  روديارد 
واأقل انحياًزا  من الناحية ال�سيا�سية من القت�ساديني يف الدول التي يزورونها. ويف حقيقة 
الأمر اأن القادة القت�ساديني يف تلك الدول يتمتعون بكفاءة عالية، ورمبا كانوا يف حالت 
كثرية اأكرث ذكاًء واأف�سل تعليًما من موظفي �سندوق النقد الدويل، فكثريون من موظفي 
تلقوا تعليًما يف جامعات من الدرجة الأوىل.  الثالثة  ال�سندوق كانوا طالبًا من الدرجة 
اأك�سفورد ومعهد ما�سا�سو�ست�ض  التدري�ض يف جامعة  اأنه خالل خربتي يف  اأوؤكد  )واإنني 
النقد  ينجح �سندوق  برن�ستون مل  ييل وجامعة  �ستانفورد وجامعة  للتكنولوجيا وجامعة 

الدويل ب�سكل �سبه مطلق يف تعيني اأف�سل الطالب.(35

يف عامل يتالقى، لقد حان الوقت لكي ننظر بنزاهة ل�سبب وجود فجوة هائلة بني ال�سمعة 
لقد  للهيئتني.  املزري  وال�سجل  الغرب  يف  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ل�سندوق  الطيبة 
انت�سرت اأ�سطورة اأن الغرب هو يف جوهره قوة خرية على م�سرح العامل، وروج لهذه الأ�سطورة 
نظام مركب يتكون من احلكومات الغربية، والإعالم الغربي، واملنظمات غري احلكومية الغربية. 
واإذا ا�ستطعنا اأن نفهم ب�سكل اأف�سل ال�سجل احلقيقي لهاتني املوؤ�س�ستني ف�سوف نبداأ يف الفهم 
الدويل  النقد  العامل. �سندوق  بقية  اأجل خري  واإ�سهاماته من  الغرب  احلقيقي والوا�سح لدور 
فكان يحق  العامل  م�ساعدة  رائع يف  بعمل  قامتا  فاإذا  رائدتان،  موؤ�س�ستان  هما  الدويل  والبنك 
للغرب اأن يتباهى باأعماله اخلرية. واإذا كان اأداوؤهما �سيًئا فيجب على الغرب اأن ميعن الفكر لكي 

يفهم ال�سبب اأن موؤ�س�ستني كانتا حتت �سيطرته طوال عقود من الزمن مل حتققا املرجو منهما.
بع�ض النتقادات القوية لهاتني املوؤ�س�ستني جاءت من باحثني غربيني يتمتعون مب�سداقية 
مار�ض 2012، عندما  الدويل. يف  النقد  لف�سل �سندوق  بتوثيق جيد  �ستيلتز  قام  فلقد  عالية، 
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بداأ العامل يف مناق�سة ق�سية من يجب اأن يخلف روبرت زوليك يف رئا�سة البنك الدويل، كتب 
م�سئولن كبريان �سابقان يف البنك الدويل منتقدين الطريقة التي تدهور بها اأداء البنك الدويل 
عرب الزمن. كتب اإيان جولدن، وكان نائب رئي�ض البنك الدويل �سابًقا، مقاًل يف الفاينان�سال تاميز 
قال فيه: » اإن البنك الدويل يغازل التهمي�ض.« »حيث اإن الأ�سواق النا�سئة متثل اأكرث من ن�سف 
ا عن اأف�سل مر�سح موؤهل لرياأ�ض البنك  القت�ساد العاملي فلي�ض هناك مربر لتاأجيل البحث عامليًّ
و�سبكة  العاملي،  املال  راأ�ض  اأ�سواق  منو  ا لأن  هام�سيًّ ي�سبح  اأن  تهديد  واقع حتت  فالبنك  الدويل. 
املوؤ�س�سات التنموية القومية والإقليمية، اإىل جانب جمتمع عاملي ممتلئ حيوية من الباحثني و�سانعي 
ا وغري ذي اأهمية للجميع با�ستثناء اأفقر الدول.«36 وا�ستجابة لهذا  ال�سيا�سات، يجعل البنك هام�سيًّ
»]ف�سلت[ يف  اأن مقالة جولدن  البنك،  لرئي�ض  اآخر  �سابًقا  نائًبا  الراأي قال داين ليبزيجر، وكان 
التعامل مع جذور م�سكلة انحدار اأهمية البنك الدويل، فهام�سيته املحتملة لي�ست نتيجة لزيادة 
التناف�ض يف الأ�سواق على الأموال والأفكار، ولكن نتيجة لإهمال امل�ساكل الإدارية التي ا�ستمرت 
طوياًل وغياب الروؤية املريب لدي قياداته.« ثم ختم حديثه بالقول: »مفتاح اإعادة الروح واحليوية 
للبنك الدويل هو قيادة جديدة.«37 ويالحظ غني ولوكهارت اأنه على الرغم من »امل�سروعات التي 

اأكملها البنك الدويل ح�سلت على تقييم 72% مقبول، منها اأقل من 50% م�ستدامة.«38

اأنانية معونة الغذاء
ل ينبغي اأن نعترب ال�سجل ال�سيئ للبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل يف تعزيز امل�سالح 
العاملية مقابل امل�سالح الغربية هو ال�ستثناء ل�سجل يف جممله طيب وخري للغرب على م�سرح 
املعلنة  ر�سالته  يف  للغرب  ال�سيئ  الأداء  بو�سوح  يبني  ال�سجل  ولكن  العامل.  يف  الأحداث 
مل�ساعدة بقية العامل. ولكي نو�سح املق�سود �سن�سوق مثاًل ماأخوًذا من جمال يعتربه كثري من 
املواطنني الغربيني العاديني برهانًا على اخلري الذي يقدمه الغرب، فلن يكون من املبالغة اأن نقول 
اإن الكثريين يف الغرب يعتقدون اأنه بدون املعونة الغذائية الغربية لكان املاليني من الب�سر اأ�سواأ 
حاًل. ولهذا ال�سبب قد ُي�سدم الكثريون يف الغرب عندما يكت�سفون اأن ماليني الأ�سخا�ض يف 

العامل الثالث قد �ساءت اأحوالهم نتيجة للمعونة الغذائية الغربية.
ا يف جمال الأمن  فريدريك مو�سو، وهو باحث كبري يف معهد اأوكالند وم�ست�سار معروف دوليًّ
الغذائي، حدد امل�ساكل التالية بو�سفها مرتبطة باملعـــونة الغذائية: )1( اأنها نظام يقـوده املانحون، 
اأن  اأداة يف يد ال�سيا�سات الأجنبية، )4(  اأنها  اأنها تعزز امل�سالح الداخلية للدول املانحة، )3(   )2(
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املوؤ�س�سات الدولية التي توزع املعونة الغذائية تقع حتت �سيطرة ال�سركات امل�سدرة، )5( اأن التنمية 
يو�سح  الغذائية.  للمعونة  انتقاداته  يف  وحيًدا  مو�سو  يكن  مل  الهدف.39  هي  بال�سرورة  لي�ست 
كري�ستوفر ب. باريت، وهو اقت�سادي يف جامعة كورنل، اأن املعونة الغذائية املقدمة من احلكومة 
ا بتكلفة ت�سل اإىل 2 مليار دولر، بطيئة  الأمريكية، التي توفر الغذاء لـ 70 مليون �سخ�ض �سنويًّ
وباهظة التكاليف وكثرًيا ما تكون غري جمدية. ويالحظ بوجه خا�ض اأن الغر�ض احلقيقي من 
املعونة الغذائية الأمريكية هو دعم اأ�سعار الزراعة املحلية، وت�سجيع ال�سادرات الزراعية التجارية، 
كمحاولة  الأمريكية  الغذائية  املعونة  بداأت  »لقد  اجليواإ�سرتاتيجية:  اأمريكا  اأهداف  وتعزيز 
لت�سجيع التجارة، والتخل�ض من الفوائ�ض، وم�ساعدة ال�سناعات البحرية. كل هذه الأهداف 
مرتبطة باملعونة الغذائية، فاملعونة ل ت�سعى فقط لإطعام اجلوعى، بل اإنها ل تهدف ب�سكل اأ�سا�سي 
لإطعام اجلوعى، ولكنها الطريقة التي يتم بها ت�سويق املعونة.« ويدعي باريت اأن حوايل 50 �سنًتا 
من كل دولر واحد تنفقه احلكومة على املعونة الغذائية ل تنفق على الغذاء اإطالًقا. وبدًل من 
ذلك تنفق الأموال على ال�سحن واملعاجلة ونفقات اأخرى. »على الرغم اأن فائدة املعونة الغذائية 
ا مئات املاليني  كانت ل تقدر بثمن خالل ال�سنوات اخلم�سني حيث اأنقذت اأو �ساعدت حرفيًّ
من الب�سر، فاإنها ل متثل �سوى ن�سبة �سئيلة من اإمكاناتها، وال�سبب يف ذلك يرجع اإىل اأنها حتاول 

حتقيق عدًدا زائًدا عن احلد من الأهداف املختلفة، ومعظمها اأهداف عتيقة عفا عليها الزمن.«40

التكرار واملعونة للدول الفا�سدة
الأطراف يف جمال  متعددة  للهيئات  ال�سروري  التكرار غري  امل�سكلة  تفاقم  من  يزيد  ومما 
املعونة الغذائية مما اأحدث فو�سى عارمة، فبدًل من موؤ�س�سة واحدة جند مناف�سة غري مطلوبة بني 
املوؤ�س�سات العاملية: منظمة الغذاء والزراعة، وبرنامج الغذاء العاملي، وال�سندوق الدويل للتنمية 
التي حت�سل  الغذاء  باملائة من معونة  فاإن 70  الدولية  اأوك�سفام  اأ�سدرته  لتقرير  الزراعية. وطبًقا 
عليها اإثيوبيا ياأتي من الوليات املتحدة، ولكن هذه امل�ساعدة تاأتي بثمن، فاأموال املعونة الغذائية 
الأمريكية يجب اأن تنفق على اأغذية من اإنتاج الوليات املتحدة، اأو على الأقل يكون ن�سفها 
اأمريكية. ومن بني حوايل  اأن ينقل معظمها على �سفن  معبًئا يف الوليات املتحدة، كما يجب 

دولر واحد ينفق على املعونة ينفق دافع ال�سرائب الأمريكي دولرين اثنني على النقل.41 
اأخرى، فامل�سالح الغربية ولي�ست م�سالح الدول الفقرية املتلقية هي امل�سيطرة. ويف  ومرة 
الغربية.  القيم  اأهمية من  اأكرث  الغربية  الغربية كانت امل�سالح  املعونة  بتوزيع  الواقع ففيما يتعلق 
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ا، كانت ر�سالة الغرب اأثناء احلرب الباردة هي دعم وت�سجيع الدميقراطية، اأما يف الواقع، قام  نظريًّ
الغرب بعمل العك�ض. من 1960 حتى 1990، الأنظمة ال�سلطوية التي ت�ساند الوليات املتحدة 
ح�سلت على ن�سيبها من زيادة املعونة من 45 باملائة من الإجمايل يف 1960 اإىل حوايل 70 باملائة 
يف 1990. لقد اأغفلت احتياجات متلقي املعونة والقيم املعلنة للدول املانحة، وكان من الوا�سح 

اأن املعونة تخ�س�ض ب�سكل يحدث نتائج يف ال�سيا�سات اخلارجية تكون مفيدة للدول املانحة.
وقبل اأن يبداأ القارئ الغربي يف ال�سعور بال�سجر من »اخلطاب املناه�ض للغرب« يف هذا 
املعونة  لتاأثري  تدقيق مو�سوعي  اأي  الأكرب من  امل�ستفيد  نقطة واحدة.  اأوؤكد  الف�سل، فدعوين 
العادي،  الغربي  املواطن  اأي  الغربي،  ال�سرائب  دافع  هو  �سيكون  احلقيقية  وقيمتها  الغربية 
للدول  العطاء  مبداأ  باأهمية  عاًما  �ستني  من  اأكرث  مدى  على  اآمنوا  الذي  الغربيون  واملواطنون 
واإذ تدخل  ا�ستخدامه.  ي�ساء  لن  �سخاءهم  باأن  يوقنون  وفعلوا ذلك وهم  العامل،  الأفقر حول 
املجتمعات الغربية ع�سًرا من التق�سف فاإن معظم احلكومات الغربية مبا فيها احلكومة الأمريكية 
�سوف ت�سطر اإىل خف�ض �سديد مليزانيتها. وحيث اإن الكثري من املواطنني الغربيني يعتقدون اأن 
على الغرب ال�ستمرار يف »م�ساعدة الفقراء« ف�سيكون هناك اإغراء للعديد من الأنا�ض الطيبني 
ا لن جتدي مثل هذه احلماية، فهي  حلماية ميزانية املعونات الغربية. ويف ظل النظام القائم حاليًّ

لن ت�ساعد الغرب، كما اأنها لن ت�ساعد بقية العامل.
اإطالًقا  تهدف  تكن  الغربية مل  املعونة  باأن  اجلريء  زعمه  ا يف  الف�سل حمقًّ هذا  كان  اإذا 
مل�ساعدة املتلقني لها، فاإن جميع الأطراف �سوف ت�ستفيد من التدقيق املفتوح لربامج املعونات 
الغريب  التكرار. ومن  التخل�ض من  مثاًل،  اإذا مت،  واملتلقية  املانحة  الدول  ت�ستفيد  قد  الغربية. 
اأن حكومات غربية عديدة تدرك وجود مثل هذا التكرار. انعقد منتدى باري�ض رفيع امل�ستوى 
حول فعالية املعونات، ونظمت هذا املنتدى منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف الفرتة من 
ممثلني  و�سمل  الدويل  التنمية  من جمتمع  ممثلون  فيه  اجتمع  مار�ض 2005.   2 اإىل  فرباير   28
كباًرا من الدول ال�سريكة، واملانحني الثنائيني وثالثي الأطراف. ولقد وقع على اإعالن باري�ض 
حول فعالية املعونة اأكرث من مائة دولة، وهو اإعالن يطالب بتوزيع اأكرث فعالية للمعونات. اأحد 
الإعالنات الهامة حتت عنوان »الن�سجام« طالب »الدول املانحة بالتن�سيق وتب�سيط الإجراءات 
وتبادل املعلومات من اأجل جتنب التكرار.«42 يقول غني ولوكهارت اأي�ًسا اأن التمويل املوازي 
للم�سروعات جعل املعونة اأقل فعالية: »كان اأكرب تاأثري لنظام املعونة هو تقوي�ض ا�ستخدام موازنة 

الدولة بو�سفها الأداة الرئي�سية يف ال�سيا�سات.«43
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وبعد ذلك باأربع �سنوات مل يحدث تقدم يذكر يف حتقيق اأهداف 2005. يف تقرير التعاون 
التنموي لعام 2009، و�سلت جلنة دعم التنمية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية اإىل 

النتائج التالية: 
العدد املتزايد با�ستمرار للدول املانحة والهيئات والآليات عرب العامل جتعل »املعونة تزداد 
تفكًكا وتقل فعالية.« ونتيجة لذلك، فاإن »اإجمايل جهود التنمية الدولية تنتج اأقل بكثري 
مما هو مرجو منها.« . . . ولقد حدد تقرير التعاون التنموي معنى تفكك التعاون التنموي 
بو�سفه املعونة التي »تاأتي يف �سرائح �سغرية وكثرية من عدد مفرط من املانحني، مما يرفع 
تكاليف املعامالت ويجعل من ال�سعب على الدول امل�ساركة اإدارة تنميتها الذاتية ب�سكل 
اإىل 30  اأن »الدول الأفريقية التي حت�سل على معونات من 24  التقرير  فعال.« ولحظ 
دولة مانحة فعلية هي: جمهورية الكونغو الدميقراطية، واآجنول، وكينيا، وتانزانيا، واأوغندا، 
والنيجر،  ومايل،  وغانا،  والكامريون،  وم�سر،  وال�سودان،  واإثيوبيا،  وبروندي،  ورواندا، 
اإىل   15 من  التي حت�سل  الدول  اأما  اأفريقيا.  وجنوب  ولي�سوتو،  وزامبيا،  فا�سو،  وبوركينا 
23 دولة مانحة على اأقل من 10 باملائة من املعونات التي تدخل ميزانيتها هي: جنوب 
اأفريقيا، ونيجرييا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، والكامريون، 

وم�سر، وتون�ض، وال�سنغال.«44

وطبًقا لباربرا اأمنو�سيج، وهي م�ست�سارة �سابقة ملوؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية، يف 
الفرتة من 2007 اإىل 2009 مت تاأ�سي�ض اأكرث من اأربع ع�سرة اآلية دولية ثنائية ومتعددة جديدة 
اأكرث  اأمًرا  الدويل  التعاون  والتكامل يف  التنا�سق  »مما جعل  البيئية،  التنمية  �سيا�سات  لتمويل 
الالنهائي  التدفق  التعامل مع هذا  فهناك �سعوبة �سديدة يف  النامية،  للدول  بالن�سبة  �سعوبة. 
من املنظمات والآليات اجلديدة.« وتقول اأمنو�سيج اأن »هذا التفكك املتنامي للمعونات يتطلب 
وجود موظفني وموؤ�س�سات اأكرث كفاءة يف الدول النامية، مما ميثل عائًقا ل ميكن تخطيه ويهدم 

فعالية التعاون.«45
التكرار لي�ض املجال الوحيد الذي �سيكت�سف دافع ال�سرائب الغربي اأن هناك عمليات 
»ادخار« حتدث من خالل املعونة الأجنبية. اأي تدقيق مو�سوعي �سوف يبني اأن هناك �سبكة 

هائلة من الف�ساد موجودة على جانبي الدول املانحة واملتلقية.
عندما  الغربيني  املواطنني  من  كثري  �سك  بال  يده�ض  �سوف  املتلقية،  الدول  ناحية  فمن 
يكت�سفون اأن املعونة الغربية للدول »الفا�سدة« قد تزايد ومل ينق�ض، على الرغم من الدعاءات 



219 العائق اأمام التالقي

امل�ستمرة بالعك�ض. وطبًقا لإي�سرتيل ووليام�سون ففي الفرتة من 1994 اإىل 2008، وهي الفرتة 
التي ارتفع فيها اخلطاب البليغ عن احلوكمة اجليدة، ارتفع ن�سيب الدول الفا�سدة من املعونة 
من حوايل 20 باملائة اإىل حوايل 80 باملائة، مما يو�سح التباين ال�سديد بني بالغة الدول املانحة 

والواقع )اأنظر ال�سكل 4-6(.
يحتاج  اأخالقي  نق�ض  من  يعاين  ل  العامل  بقية  اأن  تو�سح  باأكملها  الغربية  املعونة  ق�سة 
النق�ض  هذا  عن  يعو�ض  اأن  اإطالًقا  الغرب  يحاول  مل  ذاته،  الوقت  ويف  غربي،  تعوي�ض  اإىل 
الفرتا�سي. ينبغي على الغرب اإذن اأن يبداأ يف العمل ب�سكل عملي وواقعي مع بقية العامل 

لت�سكيل نظام عاملي اأف�سل.
�ستيفن جرين هو واحد من اأكرث ال�سخ�سيات الأخالقية التي عرفُتها، فهو واعظ علماين، 
ومن الأمور املثرية للده�سة اأنه اأ�سبح فيما بعد الرئي�ض التنفيذي ملجموعة HSBC plc ولحًقا 

لوليام  طبًقا  امل�سدر:  الفرتة 2008-1984.  املعونة يف  من  الفا�سدة  الدول  ن�سيب  ال�سكل 4-6  
املعونة«  واأ�سواأ ممار�سات ملنظمات  اأف�سل  الواقع:  »البالغة يف مقابل  ر. وليام�سون،  اإي�سرتيل وكلوديا 
التنمية العاملية 39، رقم 11 )2011(: 1930-1949. البيانات م�ستقاة من موؤ�سر الف�ساد يف الدليل 

الدويل ملخاطر الدول.



التالقي العظيم220

وزير دولة للتجارة وال�ستثمار يف حكومة رئي�ض الوزراء دافيد كامريون. األف جرين كتابًا رائًعا 
عن اخلري الذي ي�ستطيع الرجال والن�ساء تقدميه يف هذا العامل بعنوان القيمة اجليدة: تاأمالت يف 
املال والأخالق وعامل جمهول. ويف الكتاب ي�سف املجهودات النبيلة التي يقوم بها �سابان من 
اململكة املتحدة واأ�سرتاليا حيث اأنقذا اأطفاًل من اأيتام كينيا والهند. ومن الغريب اأنني �سعرت 
بال�سطراب عند قراءة الكتاب. بعد قليل من التفكري قررُت اأن اأ�سرح للكاتب اأ�سباب قلقي، 
فقلُت له بكل �سراحة اأن الق�سة الفريدة لهذين ال�سابني اللذين اأنقذا اأيتام كينيا والهند هي 
ا، حيث اإنها تدعم الأ�سطورة التي تزعم اأن العامل  ق�سة متالأ القلوب دفًئا، ولكن لها جانًبا �سلبيًّ
لن ينقذه �سوى رجال بي�ض �سجعان على ا�ستعداد للذهاب اإىل اأق�سى اأركان الأر�ض لينقذوه. 
واأ�سفت اأن جتربة اآ�سيا ت�سري اإىل منظور خمتلف. فالآ�سيويون مل يرتقوا مبجتمعاتهم اإل عندما 

بدءوا يف القتناع باأنهم الوحيدون امل�سئولون عن حت�سني اأحوالهم.
باخت�سار، من الأمور احليوية للمجتمعات التي عانت من الحتالل �سابًقا اأن تنمي ثقتها 
ب�سكل  خربُت  فلقد  بريطانية  م�ستعمرة  يف  ن�ساأُت  اأنني  وحيث  النجاح.  حتقق  حتى  بنف�سها 
مبا�سر ا�ستعمار العقل الذي اأدى بي اإىل العتقاد باأنني مواطن من الدرجة الثانية. ولقد جاهد 
جيلي جهاًدا �سديًدا من اأجل الق�ساء على هذه الأ�سطورة التي تع�س�ض داخل عقولنا، وجنحنا. 
ونتيجة لذلك جنحت جمتمعاتنا. اليوم، ل يوؤمن الكثريون يف اآ�سيا اأننا اأقل �ساأنًا باأي �سكل من 

الأ�سكال.
قلياًل  الغرب  نزل  اإذا  اأقل  با�ستياء  العامل  ي�سعر  �سوف  اجلديدة،  العاملية  البيئة  هذه  يف 
اأو وافق على الأقل يف امل�ساركة يف تلك  من قمة الهرم الأخالقي التي احتلها لزمن طويل، 
املنطقة. وكما يجادل �ستيفن والت الأ�ستاذ يف هارفارد: »الأمريكيون )على وجه اخل�سو�ض( 
يح�سلون على اعرتاف مبالغ فيه بف�سلهم يف التقدم العاملي ول يقبلون اللوم عن النتائج ال�سيئة 

لل�سيا�سات الأمريكية يف جمالت كثرية.« ويقول اأي�ًسا:
معظم الت�سريحات حول »التفرد الأمريكي« يفرت�ض اأن قيم اأمريكا ونظامها ال�سيا�سي 
قدر  اأن  اإىل  �سمًنا  ت�سري  اأنها  كما  اجلميع،  اإعجاب  ت�ستحق  فريدة  اأمور  هي  وتاريخها 
يف  الأحداث  م�سرح  على  ا  واإيجابيًّ متميًزا  دوًرا  تلعب  اأن  هو  وحقها  املتحدة  الوليات 
العامل. الأمر الوحيد اخلاطئ يف �سورة الإعجاب بالذات لدور اأمريكا يف العامل هو اأنه 
ل ينطبق على غري الأمريكيني، اأي على معظمنا. وعلى الرغم من اأن الوليات املتحدة 
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الثقافة  وحتى  الظاهري  التدين  من  عالية  م�ستويات  من  بدًءا  فريدة،  ب�سفات  تتميز 
املتحدة يف �سيا�ساتها  الوليات  فاإن �سلوك  الفردية،  ترفع من �ساأن احلرية  التي  ال�سيا�سة 
اخلارجية ي�سري وفًقا لقوتها الن�سبية يف املقام الأول وللطبيعة التناف�سية لل�سيا�سة الدولية. 
عندما يركز الأمريكيون اهتمامهم يف �سفاتهم الفريدة املزعومة فهم يعمون اأب�سارهم عن 
اأوجه الت�سابه بينهم وبني الآخرين. هذا الإميان العميق الرا�سخ بالتفرد الأمريكي يجعل 
لل�سيطرة  الآخرين  قلة حما�ض  وراء  ال�سبب  فهم  كبرية يف  �سعوبة  يجدون  الأمريكيني 
الأمريكية، وقلق الآخرين ال�سديد من �سيا�سات الوليات املتحدة، وا�ستيائهم املتكرر مما 
ا، �سواًء كانت الق�سية هي امتالك اأ�سلحة نووية، اأو الن�سياع للقانون  يعتربونه نفاًقا اأمريكيًّ
الدويل، اأو ميل اأمريكا للتنديد ب�سلوك الآخرين يف الوقت الذي تتجاهل فيه اأخطاءها 
ذاتها. ومن دواعي ال�سخرية، رمبا ت�سبح ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية اأكرث فعالية اإذا مل 

يكن الأمريكيون على هذه القناعة مبميزاتهم الفريدة وكانوا اأقل رغبة يف التفاخر بها.46

يف ع�سر من التالقي، وهو اأمر يحدث بدون تدخل من اأي اإ�سهام اأمريكي، ت�سبح فكرة 
يهدم  عن�سر  اإىل  اأي�ًسا  حتولت  ولكنها  املا�سي  اإىل  ينتمي  اأمًرا  فقط  لي�ست  الأمريكي  التميز 
ال�ستقرار وينايف الزمن. نحن ن�ستطيع اأن نتالقى و�سوف نتالقى، ولكن لن يحدث ذلك وفًقا 

لل�سروط الأمريكية فقط.
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التالقي حول احلوكمة العاملية

احلوكمــة  موؤ�س�ســـات  اأن  واملخجلة  عنهـــا  امل�ســكوت  الأ�ســرار  من 
ولكن  ت�سكيلها  يف  اأ�سا�سي  �سعف  اإىل  ذلك  يعود  ول  ا،  حاليًّ ال�سعف  من  تعاين  العاملية 
لوجود خمطط مق�سود لإ�سعافها. واإنني اأدرك كيف يظل هذا ال�سر دفيًنا وذلك من خربات 
حياتي التي ع�سُتها يف مدينة نيويورك، موطن الأمم املتحدة، ملدة تزيد على ع�سر �سنوات. كنُت 
األتقي ب�سكل منتظم بالكثري من امل�سئولني الكبار يف الإدارة الأمريكية الذين كانوا يعربون يل 
عن اأ�ساهم على الو�سع ال�سيئ لالأمم املتحدة، وكانوا يفرت�سون اأن ذلك كان نتيجة اإما ل�سيطرة 
الدول ال�سعيفة الفقرية يف اأفريقيا واآ�سيا على املنظمة اأو لنخفا�ض م�ستوى املوظفني بها. وكانوا 

يوؤكدون يل اأنهم كانوا يتمنون اأن يرتقي اأداء الأمم املتحدة لأداء املوؤ�س�سات الغربية.

وعلى حد علمي، مل يبد اأن اأي م�سئول كبري يف نيويورك كان على دراية بالإ�سرتاتيجية 
الغربية طويلة املدى حتت قيادة وا�سنطن باحلفاظ على �سعف الأمم املتحدة. حتى اأثناء احلرب 
تاآمرت كلتا الدولتني مًعا  الباردة، عندما كانت مو�سكو ووا�سنطن تختلفان حول كل الأمور، 
لإ�سعاف الأمم املتحدة. ولقد قامتا بذلك من خالل عدد متنوع من الأدوات، منها اختيار اأمناء 
عامني يتميزون باخل�سوع واملرونة، مثل كورت فالدهامي، اأو ابتزاز الأمني العام من اأجل طرد اأو 
تهمي�ض امل�سئولني الأكفاء اأو ذوي ال�سمائر الذين اأظهروا �سجاعة اأو �سالبة، اأو تقلي�ض ميزانية 
الأمم املتحدة، اأو بطبيعة احلال غر�ض جوا�سي�ض من وكالة ال�ستخبارات املركزية الأمريكية اأو 
من ال�ستخبارات الرو�سية كى جي بي يف كل ركن من اأركان الأمم املتحدة. كل ذلك كان 

معروًفا لأي �سخ�ض عمل داخل نظام الأمم املتحدة.
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وبينما ننتقل اإىل ع�سر من التالقي العظيم، يحتاج فيه العامل بو�سوح اإىل جمال�ض قرية 
ا�ستمرت  التي  �سيا�ساته  حول  التفكري  اإعادة  يف  الغرب  يبداأ  لكي  الوقت  حان  فلقد  عاملية، 
يخدم  العاملية  احلوكمة  موؤ�س�سات  �سعف  على  احلفاظ  باأن  اقتناع  هناك  كان  حيث  طوياًل، 
تت�سم  كانت  الغربية  الإ�سرتاتيجية  اأن  �سريًعا  اأعرتف  ودعوين  املدى.  طويلة  الغربية  امل�سالح 
بالدقة والهتمام بالتفا�سيل، فبينما حافظت على حالة ال�سعف يف نظام الأمم املتحدة باأكمله 
عام  ب�سكل  ا�ستطاعت  لأنها  ا  ن�سبيًّ وفعالية  قوة  اأكرث  هيئة  الأمن  من جمل�ض  اأنها جعلت  اإل 
النقد  الغرب لكل من �سندوق  املنوال، �سمح  نف�ض  فيه. وعلى  تتحكم  واأن  ت�سيطر عليه  اأن 
من خالل  لأنه  املتحدة  الأمم  من  اأف�سل  ب�سكل  وظيفتيهما  يوؤديا  اأن  الدويل  والبنك  الدويل 
منذ  املوؤ�س�ستني.  على  ب�سيطرته  الحتفاظ  الغرب  ا�ستطاع  الن�سبي«  بالوزن  »الت�سويت  نظام 
ا  تاأ�سي�ض �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل كان رئي�ض �سندوق النقد الدويل دائًما اأوروبيًّ
ا. باخت�سار، تبنى الغرب اإ�سرتاتيجية ذكية طويلة املدى. فاإذا  ورئي�ض البنك الدويل دائًما اأمريكيًّ
ا�ستطاع الغرب التحكم يف موؤ�س�سات دولية معينة، كان ي�سمح لتلك املوؤ�س�سة باأن ت�سبح قوية 
واأن تكون يف بع�ض احلالت فعالة. اأما اإذا مل ي�ستطع الغرب ال�سيطرة على موؤ�س�سة دولية معينة، 

فكان ي�سعف تلك املوؤ�س�سة عن عمد.
الغرب  اإن  تعد كذلك حيث  بالذكاء مل  تت�سم  التي كانت  الطويلة  الإ�سرتاتيجية  تلك 
باملائة  الغرب ميثلون 12  اإن �سكان  الدويل. وحيث  النظام  الن�سبية داخل  قوته  ا  يفقد تدريجيًّ
�سوف  والع�سكرية  القت�سادية  القوة  من  ن�سيبهم  اإن  وحيث  العاملية،  القرية  �سكان  من  فقط 
ينخف�ض بال�سرورة نتيجة لذلك، فم�سالح الغرب اجلوهرية طويلة املدى �سوف تتحول بطبيعة 
احلال من حماولة احلفاظ على »الهيمنة« الغربية اإىل حماولة اإيجاد و�سائل حماية طويلة املدى 
لو�سع الغرب »كاأقلية« يف ت�سكيل عاملي جديد للقوة. حيث اإنني ع�سُت حياتي ع�سًوا يف اأقلية 
عرقية )ال�سندية( داخل اأقلية عرقية )الهندية( داخل اأغلبية عرقية )ال�سينية( داخل الدولة، 
بتقوية  الأقليات هي  و�سيلة حلماية حقوق  اأف�سل  اأن  ال�سخ�سية  اأعرف جيًدا من خربتي  فاأنا 
حكم القانون واملوؤ�س�سات التي تعززه. وذلك هو الغر�ض من معظم موؤ�س�سات احلوكمة العاملية. 
لقد حان الوقت لكي ي�سعى الغرب لتقوية هذه املوؤ�س�سات ولي�ض لإ�سعافها. اأمتنى اأن ي�ساعد 
هذا الكتاب يف اإثارة مناق�سات عميقة يف العوا�سم الغربية حول حكمة التم�سك بال�سيا�سات 

القدمية. 
وكان من �سمن اإ�سرتاتيجيات الغرب الدائمة اإغفال موؤ�س�سات احلوكمة العاملية وال�ستعانة 
عليها  ي�سيطر  التي  املنتقاة  املنظمات  بع�ض  اأو  الثمان(  جمموعة  )مثل  طارئة  اإما  مبجموعات 
الغرب )مثل منظمة التعاون القت�سادي والتنمية اأو الناتو(. احلقيقة القاطعة هي اأن جميع هذه 
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الهيئات التي ي�سيطر عليها الغرب �سوف ت�سبح موؤ�س�سات يف طريقها اإىل الذبول، وال�ستعانة 
ا. حتى جورج بو�ض، وهو �سخ�ض اأحادي الفكر يف جوهره، ا�سطر  بها �سوف يكون عماًل عبثيًّ
اإىل التخلي عن جمموعة الثماين يف قمة الأزمة الغربية يف 2008-2009 وا�ستعان مبجموعة 

الع�سرين يف حماولة لإنقاذ القت�ساد العاملي، ولقد ناق�سنا ذلك �سابًقا يف مقدمة هذا الكتاب.
موقع  الثماين.  جمموعة  من  للعامل  متثياًل  اأف�سل  الع�سرين  جمموعة  اأن  الوا�سح  من 
للتعاون  الأول  املنتدى  »هي  املجموعة  اأن  فخر  بكل  يعلن  الإنرتنت  على  الع�سرين  جمموعة 
اأهم  مًعا  جتمع  وهي  واملايل.  القت�سادي  الدويل  الأعمال  جدول  جوانب  اأهم  حول  الدويل 
ع�سًوا  دولة   19 الع�سرين  جمموعة  ت�سم  حيث  العامل،  يف  والنا�سئة  املتقدمة  القت�ساديات 
اإىل جانب الحتاد الأوروبي، مما ميثل حوايل 90% من اإجمايل الناجت املحلي العاملي و80% من 
التجارة العاملية وثلثي �سكان العامل.«1 ت�ستطيع جمموعة الع�سرين تقدمي اخلري الكثري. اجتماع 
القت�ساد  اأنقذ  قد  يكون  رمبا  براون  الوزراء جوردون  رئي�ض  قيادة  اأبريل 2009 حتت  لندن يف 
العاملي. الجتماعات التالية يف بيت�سربج وتورونتو و�سول وكان ولو�ض كابو�ض مل حتقق الكثري 

بل رمبا مل حتقق اأي �سيء.
هذا لي�ض م�ستغربًا، فبعد انتهاء الأزمة عادت دول جمموعة الع�سرين اإىل عاداتها القدمية 
ال�سيئة يف الهتمام مب�ساحلها القومية ق�سرية املدى على ح�ساب امل�سالح العاملية طولية املدى. 
حتى براون عرب عن خيبة اأمله يف جمموعة الع�سرين: »يف قمتي جمموعة الثماين وجمموعة 
الع�سرين اأ�سبح زعماء العامل اأ�سبه باملتفرجني بينما انتقلت اأوروبا من تدخل فا�سل اإىل اآخر.«2 
ولكن على الرغم من اأوجه الف�سل والق�سور يف اإجراءات جمموعة الع�سرين فاإن العديد 
من اأع�ساء املجموعة مازالوا يتمنون اأن تتطور املجموعة وت�سبح موؤ�س�سة كربى من موؤ�س�سات 
احلوكمة العاملية. من دواعي الأ�سف اأنها لن تتمكن اأبًدا من اأن ت�سبح كذلك ل�سبب واحد 
الرغم  وعلى  العامل ككل.  با�سم  احلديث  لها  تخول  التي  ال�سرعية  تنق�سها  اأنها  وهو  ب�سيط، 
من اأن املجموعة متثل العامل ب�سكل عام فاإنها تفتقر اإىل تفوي�ض د�ستوري، ولي�ض لها اأي و�سع 
ر�سمي طبًقا للقانون الدويل احلايل، فهي غري قادرة على حل حمل املوؤ�س�سات العاملية ال�ساملة 
التي تنتمي لعائلة الأمم املتحدة. واإذا كنا �سنحتاج اإىل تالٍق عاملي حول املعايري واملوؤ�س�سات 
واإذا  ا.  ال�سرعية املوجودة فعليًّ العاملية  املوؤ�س�سات  اأن نركز على  العاملية فعلينا  التي تدير قريتنا 
اأن  �سامل  �سبه  اتفاق  يوجد  مفارقة:  ف�ستواجهنا  اإ�سالحها  اأو  املوؤ�س�سات  تلك  حاولنا حت�سني 
جميع موؤ�س�ساتنا العاملية الكربى حتتاج اإىل اإ�سالح كبري وب�سرعة، ولكن ل يوجد اتفاق تقريًبا 
عن كيف نفعل ذلك. جميع جمهودات اإ�سالح تلك املوؤ�س�سات باءت بالف�سل، بل بالف�سل 
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الأمن  جمل�ض  وهي  العاملية  املوؤ�س�سات  اأقوى  من  لثالث  ماحدث  اإىل  فقط  فلننظر  الذريع. 
و�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

�سكلت الأمم املتحدة جمموعة العمل املفتوحة حول اإ�سالح جمل�ض الأمن يف 1993، 
وبعد ع�سرين عاًما مل يتغري �سيء. وعلى نف�ض املنوال، مل يتغري �سيء يف �سندوق النقد الدويل 
يف  الدويل  النقد  �سندوق  رئي�ض  �سرتاو�ض-كان  دومينيك  اأ�سبح  عندما  الدويل.  البنك  اأو 
�سندوق  رئي�ض  كان  مبقت�ساه  الذي  ال�سرف«  »اتفاق  اأن  الأوروبيون  الزعماء  اعرتف   ،2007
النقد الدويل دائًما من الأوروبيني ورئي�ض البنك الدويل دائًما من الأمريكيني هو اأمر ينتمي اإىل 
املا�سي، واأ�ساروا اإىل اأن �سرتاو�ض-كان �سيكون اآخر اأوروبي يحتل من�سب رئي�ض ال�سندوق.3 
عندما التقى زعماء الدول الع�سرين يف لندن يف اأبريل 2009 اأعلنوا اأنه �سيتم اختيار روؤ�ساء 
�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف امل�ستقبل على اأ�سا�ض اجلدارة ولي�ض طبًقا للجغرافيا.4 
ومع ذلك، وانتهاًكا �سارًخا لالإعالن الذي اأ�سدروه اأنف�سهم، ا�ستعاد الزعماء الأوروبيون حقهم 
»باملرياث« يف رئا�سة �سندوق النقد الدويل يف مايو 2011، واأعلنت احلكومة الأمريكية بكل 
ا �سوف يخلف روبرت زوليك بعد خروجه من من�سبه يف يونية 2012 .5 لن  هدوء اأن اأمريكيًّ

يكون هناك اأي داٍع ل�سخ�ض غري اأمريكي اأن ير�سح نف�سه لرئا�سة البنك الدويل.
يف كابيتول هيل، اتفق امل�سرعون اأن من�سب رئي�ض البنك الدويل يجب اأن يظل يف اأيدي 
الأمريكيني. قال جون كريي، وهو رئي�ض جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�ض ال�سيوخ وهو 
دميقراطي من ما�سا�سو�ست�ض: »اأعتقد اأنه ينبغي لهذه الوظيفة اأن تظل اأمريكية حيث اإنها 
حتدث توازنًا مع �سندوق النقد الدويل وحتقق م�ساحلنا يف الوقت الراهن.« ولقد ردد نف�ض 
ياأخذ مكانه...  ا  اأمريكيًّ اأرى  اأن  »الأف�سل  اإنديانا:  ريت�سارد لوجار من  ال�سيناتور  الفكرة 
هذا ما اأف�سله.« نان�سي بريدزول، التي تراأ�ض مركز التنمية العاملية يف وا�سنطن، قالت اإنه 
على الرغم من اأن الوليات املتحدة ملتزمة باإجراءات مفتوحة على الورق، فاإن ال�سيا�سة 

الداخلية جعلت من ال�سروري وجود �سخ�ض اأمريكي ي�ستخلف.6

ولهذا ال�سبب مل يتم اختيار جيم يوجن كيم لي�ض لأنه مل يكن اأف�سل مر�سح ولكن لأن 
تنازل اأي �سيا�سي اأمريكي عن احلق املوروث يف رئا�سة البنك الدويل �سيكون مبثابة النتحار 

ال�سيا�سي بالن�سبة له.
ما ال�سبب اإذن يف ال�سعوبة اجلوهرية يف اإ�سالح املوؤ�س�سات العاملية؟ لقد ثارت مناق�سات 
يوجد  ل  ولكن  الفنية،  الأ�سباب  من  كبرًيا  عدًدا  الباحثون  وقدم  الق�سية،  هذه  كثرية حول 
جهود  جميع  ف�سل  وراء  ب�سيًطا  �سبًبا  هناك  باأن  مقتنع  فاإنني  ذلك  ومع  بينهم.  كامل  اتفاق 
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ب�سكل غري مدرو�ض وبدون  موؤ�س�ساتها  اإ�سالح  العامل حاولت  الكربى يف  الدول  الإ�سالح: 
وبهذا و�سعت  الإ�سالح.  اأن توجه هذا  ينبغي  التي  املبادئ  اتفاق حول  اإىل  الو�سول م�سبًقا 

الدول الكربى العربة قبل احل�سان.
الكثري من املبادئ الهامة التي يجب اأن تدعم احلوكمة العاملية ل تختلف عن املبادئ التي 
تعزز احلوكمة القومية. ولكن هناك ا�ستثناء واحد �سيو�سحه هذا الف�سل. اأعتقد اأن من املمكن 

ا�ستخدام هذه املبادئ ذاتها لتوجيه الإ�سالح يف املوؤ�س�سات العاملية الكربى الأخرى.
ماهي اإذن تلك املبادئ؟ هي يف الواقع املبادئ الأ�سا�سية للدميقراطية، والعرتاف بغياب 
اأي�ًسا  ينطبقان  فهما  فهمهما،  ي�سهل  والثالث  الأول  املبداأ  القانون.  وحكم  القوى،  توازنات 
على احلوكمة القومية. ومع ذلك، قد يكون من املفيد تو�سيح كيف ميكن للمبادئ الأ�سا�سية 
يف  الأ�سا�سية  املبادئ  اأحد  املثال،  �سبيل  على  العاملية.  احلوكمة  على  تنطبق  اأن  للدميقراطية 
يكون  الفل�سفي لأن  التربير  هو  وذلك  مت�ساوية،  اأخالقية  قيمة  له  مواطن  اأن كل  الدميقراطية 
املبداأ  اأن هذا  الرغم  العامل. على  لكل مواطن واحد �سوت واحد يف كل نظام دميقراطي يف 
وا�سح و�سوح ال�سم�ض الآن، فاإنه مل يكن وا�سًحا يف اأمريكا منذ قرنني فقط من الزمن، حينها 
احلق يف  ال�سود  للعبيد  يكن  ومل  الأبي�ض.  املواطن  »لثلثي«  م�ساوًيا  يعترب  الأ�سود  العبد  كان 
الت�سويت اأو يف اإبداء الراأي حول حكم جمتمعاتهم. ولكي نو�سح هذه املقارنة املثرية للغ�سب 
فاإن الكثري من املواقف الغربية حول احلوكمة العاملية ل تختلف كثرًيا عن الأو�ساع يف الفرتة 
ال�سابقة على احلرب الأهلية الأمريكية، حيث اإن عدًدا هائاًل من الب�سر يف عاملنا لي�ض لديهم 
�سوت اأو اآراء اأو م�سالح ممثلة يف املوؤ�س�سات الهامة للحوكمة العاملية، مما يتناق�ض مع مبداأ هام من 

مبادئ الدميقراطية. ومن ثم فهناك حاجة ملحة لإ�سالح احلوكمة العاملية.
ا ينبغي على الدول الغربية اأن ترحب باملبادئ الأ�سا�سية للدميقراطية حيث اإنها تقد�ض  نظريًّ
املوؤ�س�سات  �سرا�سة حتويل  تعار�ض بكل  الغربية  فاحلكومات  ا  واقعيًّ ولكن  ا.  داخليًّ الدميقراطية 
اإن ال�سعوب الغربية تتناق�ض عدًدا بالتدريج مما �سيجعلها  العاملية اإىل هيئات دميقراطية، حيث 
اإذا  اأننا  الواقع  يعني ذلك يف  العامل. �سوف  ب�سعوب  باملقارنة  با�ستمرار  تت�ساءل  اأقلية �سغرية 
طبقنا مبداأ �سخ�ض واحد و�سوت واحد يف احلوكمة العاملية فاإن ال�سعوب الغربية �سوف متثل 
12 باملائة من اأ�سوات �سكان العامل، مما �سيوؤدي اإىل تقلي�ض هائل للقوة الغربية داخل النظام 
العاملي. ويف الوقت ذاته، فاإن املبداأ الثاين – العرتاف بغياب توازنات القوى – هو مبداأ غري 
مقبول �سراحة داخل احلوكمة القومية ولكن له اأهمية هائلة يف احلوكمة العاملية لأن الف�سل يف 

تطبيقه �سوف يق�سي على كل جهود الإ�سالح.
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الثاين.  باملبداأ  العرتاف  يف  ف�سلنا  اأننا  يف  تكمن  ل  احلايل  العاملي  نظامنا  يف  امل�سكلة 
واحلقيقة اأن امل�سكلة هي العك�ض متاًما، فاعتبارات ال�سيا�سة الواقعية للقوة تغلبت على مبادئ 
الدميقراطية. ولكن ذلك بدوره خلق م�ساكل كربى جلميع املوؤ�س�سات العاملية الكربى: فهي 
تفقد �سرعيتها ببطء وبا�ستمرار يف عيون اأغلبية �سكان العامل. اإذا مل تظهر املوؤ�س�سات العاملية 

كممثلة لآراء ال�سعوب فاإن �سياع ال�سرعية �سوف يتبع ب�سكل طبيعي.
كلنا يعرف اأننا نعي�ض يف عامل حتولت فيه اأغلبية �سعوب العامل من ال�سلبية وال�سعف اإىل 
الإيجابية والقوة، فاأ�سبحوا اأكرث �سراحة يف مطالبتهم باأن توؤخذ اآراوؤهم يف العتبار. التكنولوجيا 
متكن اأ�سوات الأغلبية من اأن ت�سمع بو�سوح وبقوة. ولذلك، فبينما ا�ستطاعت جميع املوؤ�س�سات 
العاملية الكربى التجاهل التام لآراء اأغلبية �سكان العامل يف القرن الع�سرين، فاإن ذلك �سوف 
ميثل خطًرا كبرًيا بالن�سبة لهم الآن. ينبغي اإدخال مبادئ الدميقراطية بقوة اأكرب يف املوؤ�س�سات 

العاملية.
الواحد«  لل�سخ�ض  واحد  »�سوت  نظام  باإدخال  هو  العاملية  للحوكمة  املثايل  ا، احلل  نظريًّ
يف اختيار روؤ�ساء ومديري املوؤ�س�سات العاملية. قليل من الباحثني كانت لديهم اجلراأة لقرتاح 
هذا احلل، ولكن �سخ�ًسا واحًدا على الأقل ا�سمه جان-اآرت �سولت طالب بدميقراطية عاملية، 
وجادل: »نق�ض املحا�سبة )وخا�سة املحا�سبة الدميقراطية( فيما يخ�ض هيئات احلوكمة العاملية 
الواقعية لن  املمار�سة  فعالة وم�سروعة.«7 ولكن يف  �سيا�سات عامة  توفري  اأمام  متثل حتدًيا هائاًل 
يقبل النظام العاملي مببداأ »�سوت واحد لل�سخ�ض الواحد« حيث اإن ذلك النظام �سوف يعطي 
ال�سني )1.3 مليار ن�سمة( والهند )1.2 مليار ن�سمة( واأفريقيا )1 مليار ن�سمة( اأغلبية مطلقة يف 

اتخاذ القرار العاملي حيث اإن جمموعها ميثل اأكرث بقليل من ن�سف �سكان العامل.
كل ذلك يو�سح الورطة الوجودية التي تواجهها املوؤ�س�سات العاملية. فمن ناحية، يجب 
على اأغلبية �سكان العامل اأن ترى اأن هذه املوؤ�س�سات العاملية تتمتع بال�سرعية ومتثل وجهة نظرهم. 
ومن الناحية الأخرى، حيث اإن النظام الدويل يقوم على التعاون لي�ض فقط بني �سعوب العامل 
املوؤ�س�سات  اأن  اأي�ًسا  ال�سروري  القوة( فمن  توجد م�ساواة يف  العامل )حيث ل  اأمم  ولكن بني 
العاملية تدعمها اأقوى اأمم العامل. ولي�ض باإمكاننا جتاهل اأبعاد القوة يف ال�سئون الدولية حتى لو 
اأردنا ذلك. وكما يقول هان�ض مورجنتاو: »ال�سيا�سة الدولية مثلها مثل ال�سيا�سة بوجه عام هي 

�سراع من اأجل القوة.«8
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لن ينجح اأي اإ�سالح للنظام العاملي اإذا مل توؤخذ القوة يف العتبار. ولهذا ال�سبب ف�سلت 
نف�ض  املتحدة  للوليات  باقية. يف ع�سبة الأمم خ�س�ست  املتحدة  الأمم  وا�ستمرت  الأمم  ع�سبة 
لت�سجيع  تنظيمي  حافز  هناك  يكن  مل  بلجيكا.  املثال،  �سبيل  على  مثل،  الت�سويتية  احلقوق 
ا، على الرغم من اأن وودرو ويل�سون قام باإلقاء  الوليات املتحدة على الن�سمام، ومل تن�سم فعليًّ
خطابه الذي يحدد النقاط الأربع ع�سرة التي اأن�سئت على اأ�سا�سها الع�سبة )وح�سل ب�سببها 

على جائزة نوبل يف اأكتوبر 1919(.
ق�سية الفيتو

البقاء  يف  را�سخة  قوية  م�سلحة  املتحدة  الوليات  لدى  كان  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى 
داخل نظام الأمم املتحدة: قوة الفيتو التي متلكها يف جمل�ض الأمن. ولقد عرب اإن�ض كلود جيًدا 

عن ذلك يف كتابه الكال�سيكي �سيوف وحماريث الذي ي�سرح فيه ما يلي:
عندما ناأ�سف لوجود الفيتو بو�سفه يعرقل عمل الأمم املتحدة، فرمبا يجدر بنا اأن نتذكر 
العظمى عن  القوى  تعلن  املنظمة. مل  ت�سكيل هذه  اأجل  ا من  الفيتو كان �سروريًّ اأن 
ا للح�سول على و�سع  رغبتها العارمة يف مميزات خا�سة ولكنها قدمت اأي�ًسا طلًبا منطقيًّ
خا�ض اعرتاًفا بدورها اخلا�ض املطلوب منها اأن تلعبه، وامل�سئوليات اخلا�سة املطلوب منها 
اأن تتحملها يف الأمم املتحدة . . . عندما قبلت قواعد ال�سيا�سيني مبداأ الفيتو يف �سان 
فران�سي�سكو فكانوا يعرتفون، حتى واإن كان ذلك على م�س�ض، بحقيقة غياب امل�ساواة 
العاملية  ال�سيا�سة  يف  موؤثرة  تكون  دولية  منظمة  وت�سغيل  تاأ�سي�ض  باأن  املقولة  وبواقعية 

�سوف يتطلب تنازلت كبرية لهذا الواقع.9

بو�سفه خطاأ يف  الفيتو  انتقاد  كان  املتحدة  الأمم  لدى  ل�سنغافورة  ك�سفري  عندما خدمُت 
اأرادت الأغلبية العظمى  فاإذا  الراأي وجهة نظر م�سروعة.  ا، يعترب هذا  اأمًرا رائًجا. نظريًّ املبادئ 
وفل�سطني على  اإ�سرائيل  بحيث حت�سل كل من  الدولتني  روؤية حل  مثاًل،  العامل،  �سكان  من 
حقوق مت�ساوية، ف�سيكون بالتاأكيد خطاأ اأن تقوم دولة واحدة، اأمريكا، با�ستخدام حق الفيتو 
اإذا حاول العامل فر�ض حل  اإر�سال حتذير باأنه  ا يف  اأي�ًسا غر�ًسا هامًّ �سده. ولكن الفيتو يخدم 
على اإ�سرائيل ف�ستقوم القوة الع�سكرية الأمريكية بحمايتها. وال�سراع املبا�سر بني الأمم املتحدة 
ا �سيكون م�سروًعا لالأمم  واأمريكا �سيكون مبثابة الكارثة لالأمم املتحدة. وعلى نف�ض الغرار، فنظريًّ
املتحدة اأن تر�سل قوات حفظ �سالم حلماية �سالمة اأرا�سي جورجيا. ولكن اخلطاأ �سيكون فادًحا 
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اإر�سال  اإذا واجهت قوات الأمم املتحدة القوات الرو�سية. ولهذا فالفيتو الرو�سي يوؤدي وظيفة 
اإ�سارة تنبيه وحتذير.

اأثناء الفرتات التي يتم فيها الهجوم على الأمم  كما اأن الفيتو مفيد من جوانب اأخرى. 
املتحدة  الأمم  ترتك  ل  اأمريكا  جعلت  التي  الأ�سباب  اأحد  املتحدة،  الوليات  داخل  املتحدة 
مطلًقا هو اأنها كانت تعلم قيمة الفيتو ومقدار ال�سيطرة التي وفرها لها على نظام الأمم املتحدة. 
وعلى نف�ض الدرجة من الأهمية، املحادثات اليومية بني القوى العظمى التي متتلك حق الفيتو 
داخل جمل�ض الأمن منعت التدهور اخلطري يف عالقات القوى العظمى ببع�سها كما اأنها كثرًيا 

ما اأدت اإىل تقوية ال�سالت بينها.10
اأمريكا  التناف�ض و�سوء الفهم اجليو�سيا�سي بني  والآن ومع ظهور خطر جولة جديدة من 
ويقتب�ض  عالقاتهما.  حت�سني  يف  �ساعدت  الأمن  جمل�ض  يف  اليومية  ات�سالتهما  فاإن  وال�سني 
دافيد بو�سكو من كلمات ال�سفري الأملاين، جونرت بليجري، الذي عرفته جيًدا يف الأمم املتحدة، 
وهو يقول: »]الأع�ساء الدائمون[ ل يتعاملون بعدوانية مع بع�سهم البع�ض مثلما يفعلون مع 
اأمريكا وال�سني  ‘ال�سائحني’ كما يطلقون على الأع�ساء غري الدائمني.«11 وكثرًيا ما »تاآمرت« 
ا�ستمع  بعيني، كما  لقد لحظُت كل ذلك  الأمن.  اأعمالهما عرب جمل�ض  لتمرير جدول  مًعا 
واحد من زمالئي �سدفة لدبلوما�سي �سيني يخرب نظريه الأمريكي: »دعنا نحتفظ بذلك بني 
اخلم�سة الدائمني.« وهذا ما اأدى بدافيد بو�سكو اإىل اأن ي�سل ب�سهولة من حتليله ل�سلوك اخلم�سة 
الدفاع عن  املجل�ض، وخا�سة اخلم�سة، مل يرتددوا يف  »اأع�ساء  اأن  نتيجة مفادها  اإىل  الدائمني 
�سركاتهم بطرق منافية للقواعد القيا�سية للتعيينات يف الأمم املتحدة.«12 باخت�سار، على الرغم 
من كل املناف�سة اجليو�سيا�سية بني اخلم�سة الدائمني فاإن التفاعل اليومي داخل جمل�ض الأمن 
�سجعهم اأي�ًسا على التعاون وحتى على التفاق. وقد ل يكون هذا التفاعل نبياًل يف املبداأ اإل 

اأنه ي�سهل من �سري الأمور العاملية.
لقد كان للفيتو فائدة كبرية يف تثبيت اأقدام القوى العظمى داخل نظام الأمم املتحدة ويف 
ت�سجيعها على التعاون بينها. ولكن الفيتو قد يكون اأي�ًسا عدمي الفائدة، فلقد اأدى، على �سبيل 
املثال، اإىل ف�ساد وا�سح. اأي �سخ�ض يريد برهانًا على هذا الف�ساد يجب اأن يقراأ تقرير بول فولكر 
عن برنامج »النفط مقابل الغذاء.« يوثق فولكر، وهو رجل نزاهته لي�ست حمالًّ لل�سك، الوقائع 
املوؤملة حول كيف اأ�ساء اخلم�سة الدائمون �سلطة الفيتو )ومن ثم ال�سيطرة املبا�سرة على اأمانة الأمم 
املتحدة( لتوجيه العقود التجارية املربحة يف العراق اإىل �سركاتهم. قال فولكر يف العر�ض الذي 
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القاعدة  اأن تت�سارك  قدمه لتقرير »النفط مقابل الغذاء« يف جمل�ض الأمن: »يف اجلوهر ينبغي 
العري�سة يف م�سئولية الف�سل، بدًءا كما نعتقد بالدول الأع�ساء وجمل�ض الأمن ذاته.«13

بداأ جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة برنامج »النفط مقابل الغذاء« يف عام 1996 لي�سمح 
للعراق ببيع ما يكفي ل�سداد نفقات الغذاء وال�سروريات الأخرى ل�سعبها، حيث كانت تعاين 
تلك  الأوىل.  اخلليج  عليها عقب حرب  ُفر�ست  املتحدة  الأمم  �سارمة من  وطاأة عقوبات  حتت 
جوًعا.  الر�سع  فت�سور  بالأبرياء،  اأ�سرت  ولكنها  نظامه،  اأو  ح�سني  �سدام  توؤذ  مل  العقوبات 
الوا�سعة تراجع جمل�ض الأمن عن موقفه ووافق  ال�سعبية واملطالبات  وا�ستجابة لالحتجاجات 
على ال�سماح ل�سدام ح�سني با�سترياد بع�ض الأغذية لإطعام �سعبه عن طريق بيع بع�ض النفط، 

مما اأدى بال�سرورة اإىل الف�ساد.
جنح �سدام يف اأن ي�سع يف جيبه مبلًغا قيمته 1.8 مليار دولر. فكيف حدث ذلك؟ انتقد 
تقرير فولكر اأمانة الأمم املتحدة انتقاًدا �سديًدا لأنها ف�سلت يف اكت�ساف الف�ساد واإيقافه. ومن هذه 
الناحية قد يكون التقرير غري من�سف، فلم يكن با�ستطاعة اأمانة الأمم املتحدة منع الف�ساد اإل اإذا 
ا يف جمل�ض الأمن اأزال اأي وهم  كانت هيئة م�ستقلة. ولكن العامني اللذين ق�سيُتهما �سخ�سيًّ
عندي باأن اأمانة الأمم املتحدة كانت متتلك اأية ا�ستقاللية. فلقد كانت يف القب�سة املحكمة للدول 
�سعرُت  ولهذا  م�ساحلهم.  على  واحلفاظ  طلباتهم  بتنفيذ  فقط  تقوم  كهيئة  وت�سرفت  اخلم�ض 
بال�سخط ال�سديد عندما بداأ الإعالم الأمريكي والربيطاين يف الهجوم على اأمانة الأمم املتحدة 
مرة اأخرى بدون اأن يطرحوا ال�سوؤال املنطقي: من امل�سيطر ومن يتخذ القرارات نيابة عن اأمانة 
الأمم املتحدة حول العقود الفعلية التي �ُسمح ل�سدام ح�سني بالتوقيع عليها؟ الإجابة الب�سيطة 
هي اأن كل عقد ا�ستفاد منه �سدام ح�سني �سدقت عليه الدول اخلم�ض الدائمة، وكل دولة منها 

كان لديها وزارات عدة تفح�ض هذه العقود.
جوهر الف�ساد يف برنامج »النفط مقابل الغذاء« مل يكمن يف اأن بع�ض موظفي اأمانة الأمم 
اأن اخلم�ض الدائمني ا�ستفادوا من ال�سفقات الكثرية  املتحدة ح�سلوا على ر�ساوى ولكن يف 
ما على عقد  املوافقة من طرف  اإذا متت  اأنه  بينهم  التفاهم  كان  للربنامج.  نتيجة  التي حدثت 
من �سركة تنتمي لدولة من الدول اخلم�ض، فاإن الأخرية �سوف متنح موافقتها التبادلية. ولقد 
قامت الدول اخلم�ض مببادلت على هذا امل�ستوى من التف�سيل. ولهذا ال�سبب كانت الأغلبية 
العظمى من ال�سركات تنتمي للدول اخلم�ض، مبا فيها ال�سركات الأمريكية مثل �سركة اك�سون 
موبيل و�سركة �سيفرون تك�سا�ض والبا�سو. كانت الدول اخلم�ض الدائمة تدرك اأن اأية مناق�سة 
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كربى لتقرير فولكر �سوف يدينها جميًعا بال�سرورة. ومن ثم، على الرغم من اأن هذا التقرير كان 
على درجة كبرية من الأهمية فاإنه مل يناق�ض اإىل خالل جل�سة ر�سمية واحدة ق�سرية يف جمل�ض 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  التقرير  مناق�سة  تتم  اأن  كو�ستاريكا  وفد  وقتها  اقرتح  الأمن. 
اأعمال اجلمعية العامة. حدث ذلك يف 2005. وحتى كتابة  واإ�سافة بند جديد على جدول 
هذا الن�ض مل يتم حتديد اأية جل�سة يف اجلمعية العامة ملناق�سة التقرير. ال�سبب ب�سيط: اأو�سحت 
الدول اخلم�ض لأمانة الأمم املتحدة اأنهم ل يريدون هذه املناق�سة يف اجلمعية العامة. وحيث اإن 

ا يف اأمانة الأمم املتحدة فتم النزول على رغبتهم. الدول اخلم�ض تتحكم فعليًّ
كل من الدول اخلم�ض الدائمة والدول الأخرى الأع�ساء يف الأمم املتحدة وعددها 188 
دولة حتتاج اإىل جر�ض اإنذار قوي حتى تتجنب اجلوانب ال�سلبية للفيتو. اإنني اأول �سخ�ض يعرتف 
اأن الفيتو جنح يف تر�سيخ اأقدام القوى الكربى يف نظام الأمم املتحدة وت�سجيعها على التعاون 
ال�ستخدام.  و�سوء  الف�ساد  اإىل  اأي�ًسا  اأدت  قد  للفيتو  املقيدة  ال�سلطات غري  ولكن  وامل�ساركة، 
املطلقة  الديكتاتورية  الفيتو  �سلطة  بني  توازن  يوجد  اأن  ال�سفافية يجب  ت�سوده  الذي  عاملنا  يف 

واملحا�سبة وامل�سئولية، هذا اإذا كان من املقدر لتلك ال�سلطة األ تنهار متاًما مع مرور الزمن.

انتهاكات الدول اخلم�ض الدائمة
من الوا�سح اأن الدول اخلم�ض الدائمة انتهكت نظام الأمم املتحدة من اأجل خدمة م�سالح 
خم�ض دول، ويف كثري من الأحوال على ح�ساب م�سالح الأغلبية العظمى ل�سعوب العامل. 
ف�سيطرة تلك الدول على جمل�ض الأمن و�سعيها لتحقيق م�ساحلها على ح�ساب امل�سالح العاملية 
با�ستخدام  الدائمة  اخلم�ض  للدول  ال�سماح  يتم  ذلك،  عن  وف�ساًل  كبري.  ف�سل  اإىل  اأدت  قد 
القواعد  فاإن  ال�سبب  املغلقة. ولهذا  الغرف  امل�ساورات داخل  ا يف كثري من  الفيتو �سمنيًّ حق 
الدائمة  اخلم�ض  الدول  لأن  عقود  �ستة  بعد حوايل  »موؤقتة«  مازالت  الأمن  ملجل�ض  الإجرائية 
املمثل  كنُت  عندما  هدفها.  هي  الكاملة  فال�سيطرة  �سلوكها.  قواعد يف  باأي  تلتزم  اأن  تريد  ل 
الدائم ل�سنغافورة يف املجل�ض تقدم وفد بالدي بعدة مقرتحات لالرتقاء باأ�سلوب العمل داخل 
املجل�ض. ولقد قابلتنا مقاومة �سر�سة خل�سها تعليق ممثل دائم عن دولة من الدول اخلم�ض الدائمة 
الذي عرب عن ده�سته اأن »ال�سائحني« يحاولون تغيري ترتيبات املجل�ض. الدول اخلم�ض الدائمة 
ا ويف املا�سي اأنها »متتلك« جمل�ض الأمن، واأن املمثلني املنتخبني من قبل 191 دولة  مقنعة حاليًّ

اأخرى ل ينبغي لهم اأن يطالبوا بحقهم يف امللكية امل�سرتكة.14
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اجلنب املوؤ�س�سي لأمانة الأمم املتحدة يف مواجهة الدول اخلم�ض الدائمة يعترب اأي�ًسا �سمة 
من �سمات �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل. اأحد الأ�سباب التي منعت �سندوق النقد 
ثقافة عدم  اأنها كموؤ�س�سة طورت  الغربية يف 2008-2009 هو  املالية  الأزمة  توقع  الدويل من 

انتقاد الدول الغربية مطلًقا.
النقد  �سندوق  يف  القت�ساديني  كبري  من�سب  �سغل  الذي  راجان،  راغورام  �سّجل  ولقد 
يلي:  ما  وذكر  ال�سندوق.  يف  خرباته  بع�ض   ،2006 دي�سمرب  حتى   2003 اأكتوبر  من  الدويل 
ا، كانت القوى العظمى يف العامل تكره ظهور موؤ�س�سات متعددة الأطراف تكون م�ستقلة  »تاريخيًّ
وقوية. وعندما ظهرت بالفعل موؤ�س�سات متعددة الأطراف تتمتع بالقوة مل تكن م�ستقلة، وعندما 
كانت تتمتع بال�ستقاللية كانت بال قيمة يف معظم الأحيان. ومن غري الأرجح اأن القوة املتنامية 
ت�سع  اأن  الرغبة يف  اإىل  تفتقر  الو�سع لأنها  تغري هذا  �سوف  والهند  ال�سني  مثل  النامية  للدول 
اأن »الدول غري الدميقراطية لي�ست  باأ�سى  �سيا�ساتها حمل التدقيق واملراجعة.«15 ويعلق راجان 
ب�سرورة  العلن  يف  تت�سدق  التي  الدميقراطية  الدول  ولكن  التعبري،  حرية  تقيد  التي  الوحيدة 
ال�سفافية والتقييم النزيه هي التي ت�سغط ب�سدة على الهيئات الدولية يف ال�سر لتغيري ر�سالتها.«16
قد ل يهتم بع�ض القراء مبثل تلك احلكايات عن جنب املوؤ�س�سات العاملية الرائدة بو�سفها 
اأموًرا هام�سية ل ت�سر العامل كثرًيا. ولكن ذلك لي�ض اأمًرا هيًنا، فقد يفقد ب�سر حياتهم عندما 
تف�سل املوؤ�س�سات العاملية يف اأداء الوظيفة املحددة لها. وظيفة جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة 
على م�سرح الأحداث يف العامل ت�سبه وظيفة جهاز املطافئ يف اأي مدينة، فعندما تتلقى اإدارة 
املطافئ يف مدينة نيويورك بالًغا اأن حريًقا قد اندلع فيجب على الإدارة ال�ستجابة فوًرا بدون 
والهمة  ال�سرعة  بنف�ض  ال�ستجابة  عليها  ويجب  النريان.  فيه  اندلعت  الذي  العنوان  مراجعة 
فاإن  ذلك،  من  النقي�ض  على  هارمل.  اأم يف  اآفينيو  بارك  يف  احلريق  كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ض 
الدول  من  )دولة  اآفينيو  بارك  �سكان  تاأثر  اإذا  اإل  بهمة  اأو  ب�سرعة  ي�ستجيب  الأمن ل  جمل�ض 
اخلم�ض الدائمة( ول ي�ستجيب اإطالًقا اأو ي�ستجيب برتاٍخ ملحوظ عندما يتاأثر باحلريق �سكان 
اإدارة للمطافئ متيز  اأية مدينة ع�سرية بوجود  اأفريقيا يف هذه احلالة(. لن تقبل  هارمل )�سعوب 
�سد الأغلبية العظمى الفقرية من ال�سكان. وعلى نف�ض املنوال، مل يعد عاملنا احلديث يقبل 
الآن اأن جمل�ض الأمن ميتنع عن الت�سرف عندما تقع الدول الأفقر اأو الأ�سعف حتت التهديد، 
ولهذا ال�سبب ينبغي على جمل�ض الأمن اأن ميعن الفكر يف تقدير اإذا ما كانت �سرعيته تتال�سى 

ا يف عيون اأغلبية �سعوب العامل. تدريجيًّ
ال�ستجابة  يف  املخيف  الف�سل  بعد  اأن  مقتنعون  الأمريكيني  الليرباليني  من  الكثريون 
ي�سمحوا مطلًقا  الدر�ض ولن  تعلموا  قد  الدويل  واملجتمع  الأمن  فاإن جمل�ض  رواندا  لالأزمة يف 
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ال�سحة  اأ�سا�ض من  اأي  لها  لي�ض  القناعة  ولكن هذه  اأخرى.  مرة  رواندا  مثل  بحدوث جمازر 
اأبريل 2001  الأمن يف 2001 و2002. يف  اكت�سفته عندما عملُت داخل جمل�ض  ما  وذلك 
)اأي بعد �سبع �سنوات من جمازر رواندا(، ان�سممُت اإىل بعثة جمل�ض الأمن التي زارت عدة 
دول يف اأفريقيا ومنها رواندا وبوروندي. كانت زيارة بوروندي جتربة ل تن�سى. تعاين بوروندي 
من نف�ض التوترات العرقية بني الهوتو والتوت�سي مثل رواندا. عندما هبطت طائرتنا يف العا�سمة، 
بوجومبورا، و�سلتنا تذكرة مبا�سرة وقوية باحلالة اخلطرة التي �سادت البالد. طلب منا قائد الطائرة 
الإ�سراع بالدخول اإىل املدينة والنتهاء من عملنا قبل غروب ال�سم�ض، وحذرنا اأن بعد املغرب 
كثرًيا ما يخرتق املتمردون املدينة واأحيانًا يق�سفون املطار اأي�ًسا. ومن ح�سن حظنا اأننا انتهينا من 
عملنا يف بوجومبورا يف الوقت املنا�سب وطرنا من املدينة يف حلظة غروب ال�سم�ض، ولقد �سعرت 

براحة داخلية �سديدة عندما اأقلعت طيارتنا باأمان.
الأمن  ال�سفراء يف جمل�ض  من  العديد  دعي  نيويورك  اإىل  عودتنا  من  اأ�سابيع  عدة  وبعد 
وكنُت اأنا من بينهم للغداء مع جاريث اإيفانز، وهو وزير اخلارجية الأ�سرتالية �سابًقا  الذي كان 
ي�سغل حينها من�سب رئي�ض جمموعة الأزمات الدولية. تلك املجموعة كانت تقوم بعمل رائع 
يف مراجعة وت�سجيل حالت الأزمات. اأثناء الغداء، �ساألنا اإيفانز �سوؤاًل ب�سيًطا فقال: » لقد زرمت 
اإذا اندلعت املجازر مرة اأخرى يف بوروندي فهل �سيتخذ  بوروندي وراأيتم مقدار اخلطر هناك. 
اأخرى مثلما فعل يف  الكمون مرة  اأنه �سي�ستمر يف حالة  اأم  املرة  جمل�ض الأمن خطوات هذه 
رواندا؟« بعد عدة حلظات من ال�سمت املرتبك قطعها �سفري من �سفراء الدول اخلم�ض الدائمة 
ب�سجاعة وقال بنزاهة: »لي�ست لدى بالدي م�سالح قومية يف بوروندي ولذا فنحن لن نتدخل.« 
ولقد وافقه �سفراء الدول اخلم�ض الدائمة �سريًعا. اأما �سفراء الدول غري دائمة الع�سوية فقالوا 
بطريقة اإقرار الوقائع اأنه طاملا اأن الدول اخلم�ض الدائمة لن تقود اأي تدخل فاإن بالدهم ل متتلك 
بال�سدمة  اإيفانز  ي�سعر  اأن  الطبيعي  من  كان  بوروندي.  املجازر يف  ملنع حدوث  الالزمة  املوارد 
عندما علم اأنه على الرغم من الت�سريحات الوا�سعة يف الغرب اأن العامل لن ي�سمح مطلًقا مبجزرة 
الغرب  و�سع  اإذا  بوروندي  جارتها  عند  ذلك  بحدوث  ي�سمح  قد  اأنه  اإل  رواندا  مثل  جديدة 
يت�سرف  اأن  الأمن  ينبغي على جمل�ض  تقرير كيف  العاملية يف  امل�سالح  فوق  القومية  م�ساحله 

ليواجه التحديات العاملية.

الدول اخلم�ض الدائمة واملحا�سبة الق�سائية
احلوكمة  لإ�سالح  الأولني  املبداأين  بني  التوترات  الآن  حتى  الف�سل  هذا  ناق�ض  لقد 
مروًعا(  ف�ساًل  الأمن  جمل�ض  فيها  ف�سل  التي  الأحداث  )اأحد  رواندا  جمزرة  ولكن  العاملية. 
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الثالث وهو  التوازن واملبداأ  الثاين وهو العرتاف بغياب  املبداأ  توتر جذري بني  تو�سح وجود 
ا، العامل اأجمعه متفق على اأهمية مبداأ حكم القانون. ويف وقت لي�ض ببعيد  حكم القانون. نظريًّ
بحكم  »التزام  اإىل  باحلاجة  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  الدول  جميع  اعرتفت   2005 عام  يف 
القانون وبتنفيذه على امل�ستويني الداخلي والدويل« واأعادوا تاأكيد التزامهم »بنظام دويل يقوم 

على اأ�سا�ض حكم القانون والقانون الدويل.«17
جامعة  يف  احلقوق  كلية  عميد  يقرر  ا؟«  دوليًّ القانون  حكم  يوجد  »هل  بعنوان  مقال  يف 
جميع  »عرب  اجلميع  يعتنقه  مبداأ  القانون  حكم  اأن  ت�س�سرتمان،  �سيمون  الوطنية،  �سنغافورة 
الأطياف ال�سيا�سية«، على اليمني من جانب فريدريك هايك وعلى الي�سار من جانب املوؤرخ 
املارك�سي اإي بي توم�سون، الذي قال: »ولكن حكم القانون يف حد ذاته، اأي فر�ض قيود موؤثرة 
اإن�ساين  كخري  يل  يبدو  عليه،  املفرو�سة  ال�سلطة  ادعاءات  من  املواطن  وحماية  ال�سلطة  على 
اأنه على الرغم من وجود اتفاق عام اأن علينا  مطلق.«18ومع ذلك، فت�س�سرتمان حمق يف قوله 
ا فاإن القوى العظمى، وعلى راأ�سها الوليات املتحدة خا�سة  ا ودوليًّ تعزيز حكم القانون داخليًّ
�سمحت  اإذا  ا،  داخليًّ ق�سائي.  اإجراء  تخ�سع لأي  اأن  لأفعالها  تريد  املا�سية، ل  العقود  خالل 
�سرطة دولة ما وبعلم منها بحدوث جمزرة  ف�ستكون هناك مطالبات �سارخة باملحا�سبة الق�سائية 
على  اأما  اجلنائي.  بالإهمال  واجبهم  يوؤدوا  الذين مل  ال�سرطة  اأفراد  و�سيتهم  ال�سرطة،  لقوات 
فاإن  منع حدوث جمزرة  بواجباته يف  القيام  الأمن يف  يف�سل جمل�ض  عندما  الدويل  امل�ستوى 

جمل�ض الأمن، وخا�سة الدول اخلم�ض الدائمة، لن يتقبل اأي حما�سبة ق�سائية.
ي�سف ت�س�سرتمان جيًدا كيف حدث غياب املحا�سبة الق�سائية:

تف�سري  م�ساألة  اإن  حيث  هيئاتها  �سلطات  يحدد  ر�سمي  اإجراء  اإىل  املتحدة  الأمم  تفتقر 
�سلطات امليثاق لكل هيئة منها ُتركت عن ق�سد للهيئة ذاتها. حمكمة العدل الدولية 
ل تقوم بوظيفة املحكمة الد�ستورية، على الرغم من اأن هيئة ما قد تقرر اأن  تقدم لها 
�سوؤاًل من اأجل احل�سول على راأي ا�ست�ساري. يف ق�سية لوكربي، ظهرت بوادر �سدام 
بني جمل�ض الأمن وحمكمة العدل عندما طرحت اأمامهما ق�سايا نا�سئة عن انفجار رحلة 
بان اآم رقم 103 يف 21 دي�سمرب 1988 فوق لوكربي با�سكتلندا. رف�ست املحكمة اأن 
حتكم وفًقا لالإجراءات املوؤقتة واإجراءات العرتا�ض املبدئية يف 1992 و1998، ولكن 
ا اأي�ًسا �سلطتها هي لتحديد  حتى عندما اأكدت �سلطة جمل�ض الأمن فاإنها اأكدت �سمنيًّ

حدود هذه ال�سلطة.19
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اجلملة الأخرية من هذا القتبا�ض على درجة كبرية من الأهمية لأنها تفرت�ض اأن بع�ض 
ال�سلطات الق�سائية ت�ستطيع مراجعة مناق�سات جمل�ض الأمن. من الوا�سح اأن �سيًئا كهذا �سوف 

يرعب جميع الدول اخلم�ض الدائمة، ومن �سمنهم اأمريكا.
اأعرُف من خربتي ال�سخ�سية مقدار النزعاج الذي �سعرت به احلكومة الأمريكية من اأي 
حما�سبة ق�سائية حمتملة ملجل�ض الأمن. عندما تراأ�سُت املجل�ض يف مايو 2002، و�سلني طلب 
من حمكمة العدل الدولية باأن اأقدم تقريًرا عن املحكمة وجمل�ض الأمن داخل جمل�ض الأمن. 
اعتقدُت اأنها فكرة ممتازة ودعمتها. ولكن عندما متت مناق�سة مقرتح حمكمة العدل الدولية يف 
جمل�ض الأمن، اعرت�ض الوفد الأمريكي على عالنية التقرير، ول اأذكر ال�سبب. ولكنني اأتذكر 
اأم ل هي ق�سية  اأن يكون علًنا  التقرير يجب  اإذا كان  اأن م�ساألة  الوفد الأمريكي  اأجبت  اأنني 
»اإجرائية.« ومن ثم، فاإن ت�سويًتا ب�سيًطا بالأغلبية كان �سيحدد اإذا ما رغب اأع�ساء جمل�ض الأمن 

يف تقرير علني اأم مغلق.
جاءت اإجابة الوفد الأمريكي ذكية ومبتكرة، حيث قالوا اإنه �سواًء كانت املناق�سة حول 
التقرير العلني ق�سية »اإجرائية« اأم »مو�سوعية« فاإن الت�ساوؤل ذاته هو ق�سية »مو�سوعية.« تلك 
لي�ست نقطة تافهة، لأن موؤ�س�سي الأمم املتحدة ق�سدوا اأن ي�ستخدم الفيتو يف امل�سائل املو�سوعية 
ولي�ض الإجرائية. يف الواقع، قامت الدول اخلم�ض الدائمة بتو�سيع هذا احلق لي�سمل امل�سائل 
من  العديد  اأن  بو�سكو  دافيد  اأخربين  املزدوج.«  »بالفيتو  ت�سميته  ميكن  ما  ميثل  مما  الإجرائية، 
الأبحاث والكتابات اأجريت حول مو�سوع الفيتو املزدوج يف اخلم�سينيات واأوائل ال�ستينيات، 
واأ�سار اإىل مقال �سهري بعنوان »الفيتو املزدوج والت�سريح الرباعي  حول الت�سويت داخل جمل�ض 

الأمن« وعلق بقوله اأن قانونية و�سالمة الفيتو املزدوج هي اإ�سكالية مل يتم حلها متاًما.20
م�ستعد  باأنه  اإ�سارة  ير�سل  كان  فاإنه  الطريقة  بهذه  الق�سية  الأمريكي  الوفد  طرح  عندما 
ل�ستخدام حق الفيتو يف جمل�ض الأمن ملنع »التقرير العلني« ملحكمة العدل الدولية. ونتيجة 
يف  التقرير  مناق�سة  على  ووافقوا  الأمن  جمل�ض  اأع�ساء  بقية  تراجع  الأمريكي،  التهديد  لهذا 
ا حول عملها  جل�سة مغلقة، وخاللها وكما هو متوقع قدمت حمكمة العدل الدولية تقريًرا عاديًّ

يف الفرتة ال�سابقة.
اإذا �ُسمح  القومية الأمريكية �ست�سار  امل�سالح  اأدري كيف كانت  اليوم مازلُت ل  وحتى 
ال�سبب مرجعه عدم الرتياح الأمريكي فيما  الدولية. قد يكون  العدل  بتقرير علني ملحكمة 
يخ�ض حمكمة العدل الدولية يف العموم حيث اإن املحكمة تخدم امل�سالح العاملية ول تخدم 
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بال�سرورة امل�سالح الأمريكية. �سون د. مرييف من كلية احلقوق بجامعة جورج وا�سنطن �سرح 
مبا يلي:

فمن  م�سطربة،  الدولية  العدل  مبحكمة  املتحدة  الوليات  عالقات  كانت   ،1946 منذ 
وترعاه كمبداأ عام يف  القانون يف جمتمعها  املتحدة مبداأ حكم  الوليات  تتبنى  جانب، 
الق�سايا  باإيجابية يف  ت�سارك  وماتزال  املتحدة  الوليات  كانت  لقد  لالأمم.  الدويل  النظام 
ا اأمام املحكمة عدة مرات يف ال�سنوات املا�سية.  املعرو�سة اأمام املحكمة، وظهرت �سفهيًّ
ل�سلطة  للخ�سوع  اإطالًقا  ا�ستعداد  على  املتحدة  الوليات  تكن  مل  اآخر،  جانب  ومن 
املحكمة املطلقة وت�سرفت ب�سكل �سلبي معتاد اإزاء قرارات املحكمة التي تناق�ض م�سالح 
رف�ست  املحكمة،  اتخذتها  لقرارات  فعل  وكرد  معروف،  هو  وكما  املتحدة.  الوليات 
الوليات املتحدة امل�ساركة يف الإجراءات حول تقييم الق�سية املرفوعة من قبل نيكاراجوا 
األغت  وحديًثا   ،1986 يف  الإلزامي  الق�سائي  الخت�سا�ض  من  وان�سحبت   1984 يف 
موافقتها على الخت�سا�ض الق�سائي للمحكمة حول نزاعات ن�ساأت مبوجب اتفاقية فيينا 

للعالقات القن�سلية.21

قد يبدو رف�ض الوفد الأمريكي لتقرير علني عن اأعمال حمكمة العدل الدولية اأمام جمل�ض 
الواقع  الق�سايا  الأوقات تك�سف مثل تلك  ب�سيطة. ولكن يف كثري من  اإجرائية  الأمن م�ساألة 
ال�سعب للنظام الدويل. اإحدى هذه الق�سايا تتعلق برف�ض الوليات املتحدة والقوى العظمى 
الوليات  رف�ست  ال�سبب  ولهذا  عليهم.  يفر�ض  عندما  الدويل  القانون  حكم  قبول  الأخرى 
املتحدة التوقيع على معاهدة قانون البحار يف 1982 وان�سحبت من حمكمة العدل الدولية اإبان 
بتكلفتها  الدولية  اجلنائية  املحكمة  باإن�ساء  املتحدة  الوليات  �سمحت  لقد  ريجان.  فرتة حكم 
الباهظة من اأجل رواندا يف 1994 ويوغ�سالفيا �سابًقا يف 1993. ومت ال�سماح للمحكمة اجلنائية 
بالت�سرف مبطلق احلرية يف ال�ستق�ساء  الدولية ليوغ�سالفيا  لرواندا واملحكمة اجلنائية  الدولية 
حول الأفعال اجلنائية ملجرمي احلرب يف هاتني الدولتني. ولكن عندما اأعلنت املدعية العامة 
قانونية  حول  حتقيًقا  تبداأ  قد  املحكمة  اأن  اآربور،  لويز  ليوغ�سالفيا،  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
ق�سف الناتو لكو�سوفو، مور�ست عليها �سغوط كبرية للتوقف والرتاجع. مرة اأخرى، مثل هذا 
ا حلماية الأقوياء من حكم القانون. ولكن تطبيق  الزدواج يف املعايري مل يكن لي�سمح به داخليًّ

ا هو اأمر معتاد ومتوقع. تلك املعايري املزدوجة دوليًّ
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الوا�سع  التطبيق  ندعم  اأن  ميكننا  كيف  هي  العاملي  نظامنا  تواجه  التي  اخلطرية  املع�سلة 
حلكم القانون بني النا�ض العاديني يف جميع اأرجاء العامل ويف الوقت ذاته نرى املقاومة ال�سر�سة 
من جانب القوى الكربى لأي نوع من اخل�سوع حلكم القانون. املبداأ الأول والثالث من اإ�سالح 
الثاين  املبداأ  ولكن  ا،  دوليًّ القانون  حلكم  اأكرب  تطبيق  نحو  يدفعان  �سوف  الدولية  املوؤ�س�سات 
�سوف يقاوم ذلك التطبيق. التوتر بني املبادئ الثالثة هو توتر حقيقي ول ميكن ا�ستبعاده بخفة 

اأو ا�ستهتار.
ولكن تلك املع�سلة لها حلول عملية. يقدم ت�س�سرتمان ن�سيحة حكيمة حول كيف ميكننا 
امل�ستوى الدويل، �ستظل فكرة  ا: »على  القانون دوليًّ اأجل تعزيز اللتزام بحكم  اأن نعمل من 
حكم القانون - حتى لو كان تطبيقه حمدودا اأو قا�سًرا - اأمًرا ن�ستمد منه الإلهام. ومع ذلك 
فاعتبار حكم القانون و�سيلة ولي�ض غاية، اأي بو�سفه يخدم وظيفة بدل من اأن يحدد مكانة، يعرب 
بدقة عن كيف تطور حكم القانون وكيف مت ا�سترياده اأو فر�سه حول العامل. وبالن�سبة للقانون 
الدويل، هذا الفهم يربز ب�سكل مالئم العمل ال�سيا�سي الذي ينبغي اأن يتم حتى تتمكن القوة 

من ال�سري عرب القانون.«25
مثالية  فكرة  بو�سفه  ا  دوليًّ القانون  حلكم  الرتويج  عن  نتوقف  اأن  علينا  يجب  باخت�سار، 
جمردة تتطلب منا الن�سياق لها. وقد تتطلب تلك الفكرة املثالية قرنًا اأو اأكرث من الزمن حتى 
ن�ستطيع حتقيقها. بدًل من ذلك، ينبغي علينا اأن نتحرك اإىل الأمام ب�سكل عملي خطوة بخطوة، 
املثال،  �سبيل  على  القانون.  بحكم  اأكرب  التزام  تعزيز  �سغرية يف  انت�سارات  نحقق  اأن  �ساعني 
�سوف تقاوم الدول اخلم�ض الدائمة مقاومة �سر�سة اأي حماولة لتح�سني املحا�سبة الق�سائية حول 
قرارات وت�سرفات جمل�ض الأمن. ولكن يجب على الدول اخلم�ض الدائمة الأخذ يف العتبار 
اإجراءات  وم�سروعية  ب�سالمة  اخلا�سة  الق�سايا  حول  الت�ساوؤلت  من  ا  م�ستمرًّ ا  مدًّ هناك  اأن 
جمل�ض الأمن �سد الأفراد، كما يو�سحها تقرير معهد وات�سون وعنوانه »تقوية العقوبات املوجهة 

لأفراد اأو كيانات خالل اإجراءات عادلة و�سفافة«:
اإىل جانب ق�سايا مرفوعة يف  الأوروبية  العدل  اأمام حمكمة  خم�ض ق�سايا نظرت حديًثا 
تركيا  يف  ق�سيتني  )ت�سمل  اأخرى  واأماكن  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  يف  القومية  املحاكم 
واأخرى يف الباك�ستان( قد اأثارت ت�ساوؤلت هامة حول اإجراءات اتخذها جمل�ض الأمن 
هذه  وكيانات.  اأفراًدا  ت�ستهدف  والتي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب 
مثرًيا  اأمًرا  ذلك  يعترب  املوجهة.  العقوبات  لكفاءة  خطرًيا  يكون  قد  حتدًيا  متثل  الق�سايا 
للقلق بوجه خا�ض، نظًرا لالأهمية املتزايدة للعقوبات املوجهة يف اجلهود الدولية ملكافحة 

الإرهاب الدويل.23
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اقرتاحات لالإ�سالح
نظًرا لتزايد الت�ساوؤلت حول هيكل جمل�ض الأمن العتيق وممار�ساته الع�سوائية ينبغي على 
الدول اخلم�ض الدائمة اأن يكونوا مدركني الآن اأنهم اأمام اختيار �سعب. اإذا رف�سوا رف�ًسا باًتا 
تغيري هيكل املجل�ض فاإنهم �سيحافظون على مقاعدهم الدائمة، ولكن جمل�ض الأمن �سوف يفقد 
ا وب�سكل متوا�سل. قد يكون من امل�ستحيل عك�ض هذا التوجه، وكما اأو�سح  �سرعيته تدريجيًّ
الدائمة  اخلم�ض  الدول  مثل  الطغاة  وتكت�سح  تهب  قد  عاتية  عوا�سف  فاإن  ووثق،   3 الف�سل 
ب�سكل غري متوقع على الإطالق. التو�سية التي اأقدمها يف هذا الف�سل من اأجل اإ�سالح جمل�ض 
الأمن �سوف تخدم م�سالح الدول اخلم�ض الدائمة يف املدى البعيد، ولهذا فعليهم التفكري فيها 

ب�سكل جدي بدًل من جتاهلها با�ستهتار وهو الأرجح اأن يفعلوه.
ل ينبغي لنا اأن نقلل من �ساأن ال�سعوبات التي �سنواجهها لإقناع كل القوى الكربى يف 
العامل باملوافقة على بع�ض املقرتحات املادية من اأجل الإ�سالح. ومن احلتمي اأن اأي مقرتح 
علينا  ميلي  �سوف  الب�سيط  العقل  فمنطق  ذلك  ومع  وخا�سرين.  فائزين  ينتج  �سوف  هذا  مثل 
الكثري حول كيفية اإ�سالح املوؤ�س�سات، وخا�سة اأنه �سيكون من العبث الوا�سح اأن تظل الدول 
اخلم�ض الفائزة يف احلرب العاملية الثانية يف 1945 هي الدول اخلم�ض الدائمة يف جمل�ض الأمن 
يف 2015، اأي بعد �سبعني عاًما من انتهاء احلرب. منطق العقل ال�سليم يقول لنا اأي�ًسا اأنه يف 
عامل تقل�ض فيه تعداد اأوروبا اإىل 8 باملائة من �سكان العامل، لن يوجد مربر لأوروبا اأن حتتفظ 
بـ 40 باملائة من املقاعد الدائمة يف جمل�ض الأمن على هيئة مقعدين للمملكة املتحدة وفرن�سا 
من بني املقاعد اخلم�سة الدائمة يف املجل�ض. ينبغي على اأوروبا اأن تف�سح املجال لآ�سيا واأفريقيا 

واأمريكا الالتينية حتى حتظى بتمثيل اأف�سل.
املوؤ�س�سات  اإ�سالح  اأمام  الطريق  تفتح  قد  الإ�سالح  من  معينة  �سيغة  اأن  نو�سح  ولكي 
العاملية، فاإن اأف�سل مكان نبداأ منه هو اإ�سالح الأ�سعب، اأي جمل�ض الأمن. لن يكون با�ستطاعتنا 
اأن جند �سيغة تر�سي اإما 100 باملائة من �سكان العامل اأو 100 باملائة من دول العامل. ولكن، اإذا 
جنحنا يف اإقناع 80 باملائة من �سكان العامل اأو 80 باملائة من دول العامل بقبول مثل تلك ال�سيغة 
ف�سنكون قد خطونا خطوة هائلة يف حماولة حتقيق توافق عاملي حول اإ�سالح املوؤ�س�سات الدولية.
اأي �سيغة يجب اأن تعطي وزنًا مت�ساوًيا ملبادئ الإ�سالح الثالثة املو�سحة يف هذا الف�سل. 
وعلينا اأن نوازن بني هذه املبادئ وبني بع�ض عنا�سر منطق العقل الب�سيط، وي�سمل ذلك �سرورة 
متثيل املناطق غري املمثلة �سمن الأع�ساء الدائمني مبجل�ض الأمن مثل اأفريقيا واأمريكا الالتينية. 
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كما ميلي علينا منطق العقل الب�سيط اأنه من احلماقة ال�سديدة اأن نحاول اإخراج اأكرب دولة نووية 
يف العامل وهي رو�سيا من الع�سوية الدائمة حتى اإذا مل تكن م�ستوفية ملعايري التعداد ال�سكاين 
اأو الن�سيب يف القوة العاملية املطلوبة. وعلى نف�ض الدرجة من الأهمية، اإذا كنا نريد اأن يكون 
جمل�ض الأمن ذا فاعلية ولي�ض جمل�ًسا معطاًل فعلينا اأن نقيد ب�سدة عدد الدول الدائمة التي 

حتمل حق الفيتو.
دول  �سبع  من  مكون  جديد  اأمن  جمل�ض  نقرتح  اأن  ن�ستطيع  املعايري،  هذه  من  انطالًقا 
املنطق  التاريخية. من  مبقاعدهم  ورو�سيا  وال�سني  املتحدة  الوليات  �ستحتفظ  الع�سوية.  دائمة 
الأمن  ميثل  واحد  اأوروبي  مقعد  اأجل  من  مقعديهما  عن  وفرن�سا  املتحدة  اململكة  تتخلى  اأن 
الأوروبي وال�سيا�سة اخلارجية امل�سرتكة. �سيتم تخ�سي�ض املقاعد الثالثة املتبقية لأفريقيا واآ�سيا 
واأمريكا الالتينية. �سيكون من العدل اأن حت�سل اآ�سيا على مقعدين من ال�سبعة حيث اإن اآ�سيا 
متثل 55 باملائة من �سكان العامل. ولأن كالًّ من ال�سني والهند بها اأكرث من �ُسبع �سكان العامل، 
ا اأن حت�سل كل منهما على مقعد من ال�سبعة الدائمني. لن يكون �سعًبا الو�سول  ف�سيكون منطقيًّ
ا هي الحتاد  املر�سحة منطقيًّ ال�سبع  والدول  ال�سبعة،  املقاعد  اتفاق حول كيفية تخ�سي�ض  اإىل 

الأوروبي والوليات املتحدة وال�سني والهند ورو�سيا والربازيل ونيجرييا. 
وحيث اإن الأع�ساء »الدائمني« يف جمل�ض الأمن �سيتمتعون مبميزات هائلة، فمن الطبيعي 
اأن ي�ستتبع ذلك ا�ستياء كبري من الدول التي ت�سعر باأنها ت�ستحق هذه املكانة بدرجة م�ساوية. 
الطريقة الب�سيطة لتقليل هذا ال�ستياء هو ربط تلك املميزات مب�سئوليات كبرية. من ال�سهل ذكر 
اأوًل، بينما ي�ستمر الأع�ساء الدائمون يف �سداد ح�س�سهم طبًقا للمبادئ املعروفة  م�سئوليتني. 
وهي »القدرة على الدفع« فعلى كل دولة من الأع�ساء الدائمني اأن تدفع قيمة اإ�سافية للتعبري 
عن و�سعها املتميز. وكما قال فرانكلني ديالنو روزفلت ذات مرة: »القوة العظمى تعني م�سئولية 
باملائة بحد  ت�سدد 8-5  اأن  الدائمني  الأع�ساء  ف�سيكون على كل دولة من  ولهذا  عظمى.«24 
اأدنى من ميزانية الأمم املتحدة، واإذا زعمت اأية دولة منهم اأنها غري قادرة على �سداد هذا املبلغ 
ا(، ف�سيكون ذلك كافًيا لكي يحرمها  )لن يزيد املبلغ الب�سيط يف الواقع عن 206 دولرات �سنويًّ
ا من حق ال�سطالع مب�سئوليات الدول الأع�ساء الدائمني. ثانًيا، يتوجب على الأع�ساء  تلقائيًّ
جمال  يف  العامل  يف  للمطافئ«  و»اإدارات  لل�سرطة«  »كاإدارات  العمل  على  املوافقة  الدائمني 
ال�سالم والأمن العاملي. ولهذا، اإذا كانت هناك جمازر على و�سك الوقوع يف رواندا اأو بوروندي 
اأو ال�سودان اأو �سوريا فاإن الأع�ساء الدائمني اجلدد �سوف يعتربون منع مثل تلك املجازر جزًءا 
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من م�سئوليتهم الد�ستورية. ال�ستياء الطبيعي من و�سعهم املتميز �سوف يتال�سى عندما ي�سبح 
من الوا�سح اأن الأع�ساء الدائمني �سيتحملون اأعباًء ثقيلة.

اإ�سالح  اتفاق حول  اإىل  ت�سل  اأن  ت�ستطع  املتحدة مل  الأمم  اأن  الآخر  الرئي�سي  ال�سبب 
دائمة  مقاعد  لتخ�سي�ض  جديدة  �سيغة  اأي  يف  حمتمل  فائز  كل  اأمام  اأن  هو  الأمن  جمل�ض 
ف�سوف  مقعد  على  الهند  ح�سلت  اإذا  ب�سيط،  وب�سكل  خا�سرون.  هناك  �سيكون  م�ستحدثة 
ت�ستاء باك�ستان. اإذا ح�سلت الربازيل على مقعد دائم ف�ستغ�سب الأرجنتني واملك�سيك، واإذا 
م�سكلة  نحل  ولكي  وم�سر.  اأفريقيا  جنوب  ت�ستاء  ف�سوف  دائم  مقعد  على  نيجرييا  ح�سلت 
»�سبه دائمة« تكون  لها مقاعد  فئة جديدة من �سبع دول  ن�سكل  اأن  »اأ�سباه اخلا�سرين« ميكننا 
مفتوحة دائًما للمناف�سة فقط بني عدد حمدود من الدول الأع�ساء التي تنطبق عليها املعايري 
طبًقا لوزنها الن�سبي فيما يتعلق باملبادئ الثالثة املو�سحة �سابًقا. هذه الفئة اجلديدة �سوف جتعل 
من اأ�سباه اخلا�سرين فائزين يف ال�سيغة اجلديدة حيث اأنهم �سوف يتناف�سون على املقاعد بني 

جمموعة حمدودة بدًل من اأن ي�سطروا اإىل التناف�ض مع 188 دولة غري دائمة الع�سوية.
العامل والن�سيب من  ال�سكان يف  الن�سيب من تعداد  اأعطينا وزنًا مت�ساوًيا لكل من  اإذا 
املقاعد  هذه  على  تتناف�ض  اأن  ت�ستطيع  دولة  وع�سرين  ثماين  نختار  �سوف  فاإننا  العاملية،  القوة 
ال�سبعة. وحيث اإن كل ع�سو �سبه دائم �سوف يخدم فرتة طولها عامان فاإن ذلك �سيوفر فر�سة 
لهذه الدول للعودة اإىل املجل�ض مرة كل ثماين �سنوات بدًل من النتظار لعدة عقود. ال�سيغة 
احلالية للمناف�سة بني 188 دولة تعني اأن حتى الدول ذات الوزن الثقيل مثل الهند ظلت بعيدة 
عن جمل�ض الأمن ملدة عقدين من 1992 اإىل 2011 يف الفرتة بني دورتها يف 1992-1991 
ودورتها يف 2011-2012. املقاعد ال�سبعة �سبه الدائمة �سوف ت�ساعد على ك�سب ر�سا اأ�سباه 
فيمكن  اإقليمية،  لتق�سيمات  وفًقا  تعمل  املتحدة  الأمم  اإن  ذاته، حيث  الوقت  ويف  اخلا�سرين. 
تخ�سي�ض املقاعد الثمانية والع�سرين على اأ�سا�ض ت�سعة لآ�سيا-الهادي، و�سبعة مقاعد لأفريقيا 
واأوروبا الغربية، واأربعة لأمريكا الالتينية، ومقعد واحد لأوروبا ال�سرقية كانعكا�ض لوزنها الن�سبي 
�ستظهر حول  الختالفات  بع�ض  اأن  �سك يف  اأدنى  لدي  لي�ض  اجلديد.  ال�سيا�سي  النظام  يف 
تخ�سي�ض املقاعد �سبه الدائمة بني املجموعات الإقليمية. ولكننا اإذا ا�ستخدمنا متو�سط ن�سيب 
الدولة من �سكان العامل ومن اإجمايل الناجت املحلي، �سوف ن�ستطيع ت�سكيل قائمة من ثماين 

وع�سرين دولة ت�ستحق هذه املكانة. اجلدول 7-1 يو�سح الدول التي ميكن اأن تختار.
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يجب اأن حتظى اأي �سيغة لإ�سالح جمل�ض الأمن بدعم اأغلبية الدول الأع�ساء يف الأمم 
ا، فهي التي متلك اأكرب ن�سيب من الأ�سوات يف اجلمعية  املتحدة، ومعظمها دول �سغرية ن�سبيًّ
العامة لالأمم املتحدة. واإذا مل ت�ساند تلك الدول �سيغة الإ�سالح فلن يكون هناك اأي اإ�سالح. 
بالنتخاب يف جمل�ض  مقاعد  �سبعة  على  اأي�ًسا  ال�سغرية  الدول  اأن حت�سل هذه  يجب  ولهذا، 

اليابان
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�أفريقيا
�أوروبا �ل�شرقية
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العاملية

اجلدول 7-1 الدول �سبه الدائمة يف جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة

1 بيانات 2010 غري متوفرة، والأرقام لعام 2008.
http://databank.worldbank.org .2010 امل�سدر: البنك الدويل
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املقاعد  �ستتناف�ض على  التي  املتبقية وعددها 160  الدول  تعترب  �سوف  ا،  نظريًّ اجلديد.  الأمن 
�سبعة  التناف�ض على  ا  نظريًّ الدول  تلك  ت�ستطيع  احلايل  النظام  »فا�سلة.« يف  دول  باأنها  ال�سبعة 
مقاعد غري دائمة يف جمل�ض الأمن. ولكن يف الواقع، �سوف يكونون فائزين. ملاذا؟ التناف�ض بني 
اأبًدا، فكثري من القوى املتو�سطة مثل  الدول الأع�ساء يف جمل�ض الأمن مل يكن ملعًبا عادًل 
الربازيل )ع�سر مرات( وم�سر )خم�ض مرات( واليابان )ت�سع مرات( خدمت تكراًرا يف جمل�ض 
الأمن. اأما الدول ال�سغرية مثل �سنغافورة )مرة واحدة( ودولة الإمارات العربية املتحدة )مرة 
اإن�ساء مقاعد �سبه دائمة  واحدة( وجايانا )مرتان( ل تخدم �سوى مرات نادرة. من املفارقة اأن 
للقوى املتو�سطة قد يوؤدي اإىل خلق م�ساحة �سيا�سية اأرحب لتمثيل الدول ال�سغرية يف جمل�ض 

اأمن ي�سم اإحدى وع�سرين دولة ع�سًوا.
هذا املجل�ض الذي ي�سم واحًدا وع�سرين ع�سًوا �سوف يكون اأف�سل من املجل�ض احلايل 
الذي ي�سم خم�سة ع�سر ع�سًوا من جوانب كثرية، ف�سوف يتمتع ب�سرعية »متثيل« اأكرب حيث 
اأن ن�سبة اأعلى من �سكان العامل �ستكون ممثلة يف م�ساوراته. ولهذا فتكوينه اجلديد ذاته �سيمثل 
اأي�ًسا  تنطوي  اجليو�سيا�سة  العتبارات  اإن  الدميقراطية. وحيث  مبادئ  مبداأ من  احرتاًما لأول 
على اهتمام باجلغرافيا ف�سيمثل املجل�ض حت�سًنا وا�سًحا حيث اإنه �سي�سم ع�سًوا دائًما من كل 
جمموعة اإقليمية. فكل اإقليم لديه اعتبارات جيو�سيا�سية خا�سة به، و�سيكون الع�سو الدائم من 
كل منطقة حتت �سغوط منها لكي ميثل م�سالح ذلك الإقليم. كل ذلك قد ي�ساعد على تعزيز 
ال�ستقرار اجليو�سيا�سي. وعلى نف�ض الدرجة من الأهمية، فاإن القوى املتو�سطة يف العامل والتي 
ال�سديد  املجهود  من  وكذلك  الأمن  عن جمل�ض  واإبعادها  تهمي�سها  من  املا�سي  يف  ا�ستاءت 
الذي تبذله من اأجل اأن يعاد انتخابها مرة كل عقد تقريًبا، �سوف تكون اأ�سعد حاًل بالن�سمام 
هذه  من  الثمار  جتني  �سوف  اأي�ًسا  ال�سغرية  الدول  �سنوات.  ثماين  كل  مرة  للمجل�ض  ا  تلقائيًّ
ال�سيغة اجلديدة حيث اإنها لن ت�سطر اإىل املناف�سة مع القوى املتو�سطة على العدد ال�سغري من 

املقاعد بالنتخاب يف املجل�ض.
ا،  معظم التعليقات الإعالمية حول اإ�سالح جمل�ض الأمن كانت معلوماتها خاطئة ن�سبيًّ
حيث اإنها ركزت على ال�سراعات »الوا�سحة« لدول مثل اليابان واأملانيا، والربازيل والهند حول 
ع�سوية حكوماتها. ولكنها ف�سلت يف العرتاف مبا يعرفه ال�سفراء لدى الأمم املتحدة من ذوي 
الرئي�سي لإ�سالح الأمم املتحدة يوجد  اأن املعوق  ثابتة، وهو  الدراية واملعرفة كحقائق �سيا�سية 
يف وا�سنطن، حيث اإن اأمريكا ترى فوائد هائلة من احتفاظها بالت�سكيل احلايل. ولقد اعرتف 
بذلك زاملاي خليلزاد، وهو �سفري الوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة من 2007 اإىل 2009، 
يف برقية دبلوما�سية بتاريخ دي�سمرب 2007 م�سربة من ويكيليك�ض يقول فيها: »نحن نعتقد اأن 
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املتحدة يف  الوليات  نفوذ  من  يقلل  �سوف  ا  حاليًّ املقرتحة  للنماذج  طبًقا  املجل�ض  التو�سع يف 
الهيئة . . . اإ�سافة اأع�ساء دائمني جدد لديهم حق الفيتو �سوف يرفع من املخاطر التي تهدد 
م�سالح الوليات املتحدة نتيجة للتو�سع الكبري يف املجل�ض.«25 وبطريقة �ساخرة اأكرث ويف حماولة 
ملنع اإ�سافة اأع�ساء دائمني لديهم حق الفيتو اقرتح خليل زاد: »ينبغي علينا يف هدوء اأن ن�سمح 
نتاأكد  اأن  الدائمة ولكن  الدول اخلم�ض  به  تتمتع  الذي  الفيتو  الغ�سب من حق  بالتعبري عن 
الدفاع  وال�سني يف  رو�سيا  اإىل  فيه  نن�سم  الذي  الوقت  يعطى لأع�ساء جدد يف  لن  الفيتو  اأن 
امل�ستميت على حق الفيتو للدول اخلم�ض الدائمة.«26 بهذه الطريقة، اعرتف خليل زاد بحقيقة 

�سيا�سية يعرفها الكثريون وهو اأن هناك غ�سًبا متزايًدا من الفيتو وعدم ر�سا عنه.
اأي�ًسا  �ساندت  املتحدة  الوليات  حكومة  اأن  هنا  اأ�سيف  اأن  علي  ينبغي  للحق  واعرتاًفا 
اإ�سافة  بالإمكان  اأن  فلقد اعرتفت  ثم  دائمني، ومن  كاأع�ساء  والهند  اليابان  باإدخال  مطالبات 
دول حتمل حق الفيتو يف جمل�ض الأمن. ولهذا فال يجب اأن نعترب اأن ح�سول دولتني جديدتني 

على حق الفيتو ميثل نك�سة كربى لوا�سنطن.

مميزات �سيغة 7-7-7
ويف النهاية اأود اأن اأوؤكد على نقطة واحدة. اإن ف�سل جمموعة العمل املفتوحة حول اإ�سالح 
جمل�ض الأمن يف اإحراز اأي تقدم بعد ع�سرين عاًما من اجتماعها مل يكن �سدفة، فالعديد من 
القوى تعاونت من اأجل �سمان ذلك الف�سل. وبطبيعة احلال، اأرادت الدول اخلم�ض الدائمة 
ا�ستمرار و�سعها املتميز اإىل ما ل نهاية. ولذلك ال�سبب، اكتفوا بالكالم – ويف بع�ض الأحيان 
الكالم املع�سول – عن �سرورة التغيري، ولكن يف �سريرتهم كانوا مبتهجني لعدم حدوث اأي 
تغيري، ول�سوف ي�سعدون بع�سرين عاًما اأخرى من اجلمود. وعلى نف�ض املنوال، جمموعة كبرية 
من القوى املتو�سطة التي كانت تعترب نف�سها فقط من اخلا�سرين املحتملني عملت بجد لبقاء 
هذا اجلمود. ولهذا ال�سبب حاولت باك�ستان والأرجنتني، واإيطاليا وكوريا اجلنوبية )على �سبيل 
املثال ل احل�سر( بكل قوة اأن متنع اأي نوع من التغيري مبا يف ذلك )وكما اأو�سحنا يف الف�سل 3( 
التغيري يف طرق العمل يف جمل�ض الأمن التي قد تفيد العامل كله. لقد كان ذلك موقًفا يت�سم 
بال�ستهتار ال�سديد، فتلك القوى املتو�سطة كانت تقول ما معناه: »ل يعنيني اأن يحرتق العامل، 
ولكن ما يهمني هو اأن اأمنع جاري الأكرب من النجاح.« مثل تلك التعريفات ال�سيقة للم�سالح 

القومية هي �سبب من اأ�سباب �سعوبة اإ�سالح النظام العاملي.
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�سبه  مقاعد  و�سبعة  دائمة  مقاعد  �سبعة  من  املكونة  اأقرتُحها  التي  ال�سيغة  فاإن  ثم  ومن 
دائمة و�سبعة مقاعد منتخبة تتفوق على جميع ال�سيغ ال�سابقة املقدمة من اأجل اإ�سالح جمل�ض 
الأمن، فهي تخلق فائزين على جميع امل�ستويات، مبا فيهم القوى املتو�سطة التي وقفت بال هوادة 
اأمام كل حماولت اإ�سالح جمل�ض الأمن. �سيكون اخلا�سران الوحيدان يف احلقيقة هما اململكة 
املتحدة وفرن�سا، ولكن بالإمكان تعوي�سهما بطرق اأخرى. اأوًل، �سوف يتخليان عن مقعديهما 
الدائمني ل�سالح مقعد اأوروبي واحد ي�ستطيعان امل�ساركة فيه )وميكن الو�سول اإىل اتفاق خا�ض 
مع �سركائهما الأوروبيني على وجود »دائم« يف مقعد اأوروبي دائم(. ثانًيا، لن ي�سطرا اإىل القلق 
اململكة  ت�ستفيد  لن  القدمي.  العاملي  النظام  داخل  اأمن »جممد«  �سرعية جمل�ض  ب�ساأن حماية 

ا. املتحدة اأو فرن�سا كثرًيا من وجودهما كاأع�ساء دائمني يف منظمة تفقد �سرعيتها تدريجيًّ
والديناميكية،  باحليوية  تتميز  �سيغة  اأنها   7-7-7 �سيغة  من  الأخرى  الكربى  امليزة 
املتو�سطة  القوى  اإحدى  اإذا حققت  ولهذا،  �سنوات.  مراجعتها كل ع�سر  بل يجب،  فيمكن، 
ا باهًرا يوؤهلها لكي تن�سم اإىل جمموعة الثماين ع�سرة دولة على اأ�سا�ض ال�سروط  جناًحا اقت�ساديًّ
املو�سوعة ف�سيكون من حقها املطالبة مبقعد �سبه دائم. مبداأ تاأ�سي�ض اآليات للمراجعة امل�ستمرة 
والتغيري املتوا�سل داخل املوؤ�س�سات الدولية الكربى �سيمثل قفزة كبرية اإىل الأمام يف التاريخ 
النقد  و�سندوق  الأمن  جمل�ض  ومنها  الكربى،  الدولية  املنظمات  جميع  اإن  حيث  الإن�ساين 
الدويل والبنك الدويل، قد قاومت ب�سدة فكرة املراجعة امل�ستمرة. ومع ذلك، ونحن اإذ نتحرك 
نحو عامل يتغري ب�سرعة اأكرب وحتولت هائلة يف موازين القوى، ف�سيكون خطاأ مدمًرا لأي منظمة 
مع  للتعامل  و�سائل  توجد  اأن  ينبغي  الواقع،  ويف  امل�ستمرة.  للمراجعة  اآليات  متتلك  األ  دولية 

التغيري كمكون جوهري يف جميع املوؤ�س�سات الدولية.
تاأ�سي�ض جمموعة الإحدى وع�سرين دولة داخل جمل�ض الأمن،  اإذا مت  الزمن،  مع مرور 
ا�ستجابة  بو�ض  اأ�س�سها  التي  الع�سرين  الدول  جمموعة  على  اجلوهري  تفوقها  تظهر  فل�سوف 
لالأزمة العاملية يف 2008-2009. الق�سور الأ�سا�سي يف جمموعة الع�سرين يكمن يف اأن تكوينها 
الكندي،  املالية  وزير  اأبريل 1999، طراأت على عقل  لعملية اختيار ع�سوائي. يف  نتيجة  جاء 
من حدود  اأبعد  املالية  الق�سايا  املناق�سات حول  تو�سيع  تتلخ�ض يف  ملهمة  فكرة  مارتن،  بول 
اقت�ساديات الدول الثماين. ثم مرت ثالث ع�سرة �سنة وتغري العامل كثرًيا، ولكن مرة اأخرى 

ماتزال قائمة الدول الع�سرين جامدة بال تغيري.
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الكثريون من اأع�ساء الدول الع�سرين يف اأحاديثهم اخلا�سة يعرتفون اأن ت�سكيل جمموعة 
باملائة  بها �سوى 8  لي�ض  اأوروبا  اأن  الرغم  متثيل مفرط لأوروبا على  فهناك  به ق�سور،  الع�سرين 
من �سكان العامل، واإجمايل الناجت املحلي اخلا�ض بها ل يزيد على 25 باملائة من اإجمايل الناجت 
املحلي العاملي، ولديها �سبعة من بني ع�سرين مقعًدا داخل جمموعة الع�سرين.27 وف�ساًل عن 
باروزو،  مانيول  جوزيه  الأوروبية،  املفو�سية  رئي�ض  هما  زعيمان  الأوروبي  الحتاد  ميثل  ذلك، 
دائًما  »ُتدعى«  اأ�سبانيا  اأن  بلة  الطني  يزيد  ومما  رومباي.  فان  هرمان  الأوروبي،  املجل�ض  ورئي�ض 
ك�سيف. مثل هذا التمثيل املفرط لأوروبا يبني بو�سوح اأن جمموعة الع�سرين تقدم �سورة من 
املا�سي ولي�ض امل�ستقبل. واإ�سافة اإىل ذلك، ل توجد اآليات للتغيري اأو الإ�سالح، فالقت�ساديات 
النا�سئة التي يتفوق اأداوؤها على القت�ساديات املتقدمة القدمية ل حت�سل على دعوة لالن�سمام 

اإىل جمموعة الع�سرين.
الالزمة  الأمر، لن حتتاج لأن تكون عامل ف�ساء لكي تعرف مبادئ الإ�سالح  نهاية  ويف 
الدميقراطية  مبادئ  احرتام  يف  تتلخ�ض  التي  الثالث  النقاط  الكربى.  العاملية  للموؤ�س�سات 
والعرتاف بغياب توازنات القوى يف العامل وتاأكيد حكم القانون يجب اأن تقود كل خطواتنا 
لإ�سالح املنظمات الدولية. ومن الوا�سح اأن ت�سكيل 7-7-7 ملجل�ض الأمن �سوف يعني متثياًل 
ال�سغرية  امل�ستقرة والدول  النا�سئة  القوى  اأكرث »دميقراطية« يف املجل�ض عن طريق �سم جميع 

التي �ست�سبح لها م�سلحة را�سخة يف ت�سجيع اللتزام بحكم القانون.



اخلامتة:
لأن كل �سيء ي�سعد

لبد اأن يتالقى

اأمر ل عودة فيه.  التالقي العظيم الذي مير به عاملنا يف اللحظة الراهنة هو 
�سوف  القادمة  العقود  العامل، وخالل  انكما�ض  اإىل  واأدت  انطلقت  قد  القوى  هائل من  عدد 
تكت�سب قوة دفع جديدة. واإذا نظرنا بعناية على حياتنا بغ�ض النظر عن املكان الذي نعي�ض فيه 
ا باأحداث تقع وقرارات تتخذ عرب الكرة الأر�سية. ف�سنكت�سف بكل و�سوح اأن حياتنا تتاأثر يوميًّ
ن�ستطيع  بكيف  الهتمام  عن  بدياًل  كوكبنا  على  الفذة  العقول  جتد  لن  ال�سبب  ولهذا 
اإدارة قريتنا ال�سغرية العاملية الكثيفة واملت�سلة ببع�سها ات�ساًل وثيًقا. الوحدات التقليدية للنظام 
مع  التعامل  ا يف  تدريجيًّ فائدتها  تفقد  احلقيقية  القومية  الدولة  فيها  مبا  وال�سيا�سي  الجتماعي 

تلك التغريات الهائلة، وعلينا اأن نبحث عن اأ�ساليب وحلول جديدة.
نعم، �ستحدث اأزمات وكوارث، ولكن التفكري اجليو�سيا�سي العاقل مطلوب دائًما. ولقد 
اقرتح هذا الكتاب اأن هناك حلوًل حتى لبع�ض امل�ساكل والتحديات اجليو�سيا�سية العوي�سة. 
امل�سار العاملي الإيجابي هو اأ�سخم واأقوى من اأن ينحرف عن م�ساره، و�سوف توا�سل الظروف 
املعي�سية والطموحات للمليارات من الب�سر يف التح�سن والرتقاء، و�سيوا�سل العامل انكما�سه 
لي�ض  قوة  تاأثري  �سيحدث حتت  البع�ض. كل ذلك  بع�سه  ومعتمًدا على  توا�ساًل  اأكرث  وي�سبح 
التكنولوجيا. �سوف يكون هناك تقدم كبري يف  األ وهي  اأو عك�ض اجتاهها  بالإمكان مقاومتها 
الفائق كراي 2  الكمبيوتر  ت�ساوي جهاز  لديها قدرة ح�سابية  الآيباد 2  والتكنولوجيا.  العلوم 
الذي اأنتج يف 1985. هذا املعدل من النمو �سوف ي�ستمر مب�ساندة ماليني املهند�سني والعلماء 

النا�سئني يف جميع اأرجاء العامل. و�سيوا�سل العامل م�سريته اإىل الأمام ب�سرعة اأكرب واأكرب.
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التحدي العاملي الذي يواجهنا هو كيف ن�ستفيد من قوة الدفع الإيجابية وكيف تتاأقلم 
جمتمعاتنا وموؤ�س�ساتنا العاملية للحاق بهذه التحولت. وحل�سن احلظ لن نحتاج اإىل القيام بثورة 
لأن اخلطوات ال�سغرية التي �سنخطوها �سوف حتدث تطوًرا هائاًل. و�سيوجد الكثري من »الثمار 
اإىل  املثال،  �سبيل  على  نحتاج،  ولن  العاملي.  نظامنا  لتعديل  قطفها  ن�ستطيع  التي  النا�سجة« 
واإ�سالحها  املوجودة  الدولية  املوؤ�س�سات  ا�ستخدام  فبا�ستطاعتنا  هيئات كربى جديدة،  اإن�ساء 
اقرتاحات حمددة  ثالثة  اإىل  الكتاب  هذا  يخل�ض  �سوف  ولهذا  اأكرث.  بحكمة  ا�ستخدامها  اأو 
لالرتقاء بالنظام العاملي: ت�سجيع املزيد من احلوارات العاملية، الق�ساء على ال�سيا�سات التي عفا 

عليها الزمن، تطوير وتنمية اأخالقيات عاملية.

احلوار العاملي
القرتاح الأول هو ت�سجيع املزيد واملزيد من احلوارات العاملية التي جتمع بني كل دول 
العامل. واإذا اأردنا التعبري عن ذلك بب�ساطة فنحن بحاجة اأخرًيا اإىل تاأ�سي�ض برملان عاملي. 
الفريد لورد تني�سون هذا التطور يف عام 1835 عندما كتب  ال�ساعر الإجنليزي  ولقد توقع 

ق�سيدة »لوكزيل هول«:
حتى تتوقف طبول احلرب وترفرف اأعالم املعارك

يف برملان الإن�سان، الحتاد الفيدرايل للعامل.
فيه �سوف ي�سيطر املنطق والعقل، 

و�سوف ت�ستغرق الأر�ض يف نوم عميق يهدهدها قانون كوين.1

لالجتماع  مكان  فوجود  التكامل  من  الدرجة  هذه  على  اأ�سبح  العامل  اإن  حيث  اليوم، 
اأ�سبح �سرورة ملحة ب�سدة. لو كان علينا اأن نقوم بتاأ�سي�ض نقطة جتمع عاملي من الفراغ لأ�سبح 
ذلك حتدًيا كبرًيا، لأننا كنا �سنتجادل حول املوقع والت�سكيل والقواعد الإجرائية وغريها. ولكن 
عام  كل  يلتقي  عاملي  جمل�ض  فلدينا  ال�سفر.  نقطة  من  للبدء  م�سطرين  غري  اأننا  احلظ  حل�سن 
ويجذب زعماء العامل مبن فيهم باراك اأوباما وحممود اأحمدي جناد واآجنيال مريكيل وزي جينبنج. 

هذا املجل�ض ا�سمه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. جميع دول العامل ممثلة فيه با�ستثناء فل�سطني.
على مدار ال�سنني اأ�سبحت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هيئة عقيمة بال فائدة، حيث اإن 
»برملان الإن�سان« الرمزي قد اأ�سبح مهم�ًسا. مل يعجب الغرب، وبالذات اأمريكا، اأن ي�سعر بالعزلة 
القت�سادية.  امل�ساواة  م�ساألة  اإىل  الأو�سط  ال�سرق  ق�سية  من  اجلمعية،  مناق�سات  من  كثري  يف 
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ولهذا فانطالًقا من م�سالح اأمريكا ق�سرية املدى قررت اأن اأف�سل �سيء تقوم به هو اأن تهم�ض 
املتحدة يف  لالأمم  �سيطنته  طريق  عن  هذا  الأمريكي يف  الإعالم  �ساعد  ولقد  العامة،  اجلمعية 

العقود القليلة املا�سية.
ولكن حيث اإننا ن�سل الآن اإىل نهاية ع�سر ال�سيطرة الغربية على تاريخ العامل2 فلي�ض من 
احلكمة ا�ستمرار �سيا�سات تنتمي اإىل ع�سور �سابقة. وقد يجد الغرب اأن اجلمعية العامة توفر 
»مركز جتاري يوفر جميع الحتياجات مرة واحدة« حيث ميكن تبادل الآراء ومناق�ستها داخل 
منظومة قواعدها الإجرائية غربية يف اأ�سا�سها. هنا ميكن لـ 12 باملائة من �سكان العامل التعامل 

مع 88 باملائة من �سكان العامل الآخرين داخل بيئة مريحة بالن�سبة للغربيني.
واحدة من اأقدم احلقائق اخلا�سة بالو�سع الإن�ساين ت�سري اإىل اأن احلوار املبا�سر يفيد دائًما، 
ولي�ض هناك بديل عن احلوار وجًها لوجه. اجلمعية العامة توفر املكان املثايل ملثل ذلك احلوار، 
ال�سدى  افرتا�سية لرتديد  قاعة  اأ�سبحت  الغر�ض  لهذا  ت�ستخدم  اأن  ولكن لالأ�سف بدل من 
اأي  اإجراء  اأن يحاولوا  التي تتخذها دولهم بدون  املواقف  الدول يقرءون ب�سوت عاٍل  فممثلو 
تو�سح  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  ف�سجالت  دائًما،  الو�سع  هو  ذلك  يكن  مل  حقيقي.  حوار 
اأن اجلمعية العامة �سهدت مناق�سات قوية وخا�سة بني الحتاد ال�سوفيتي واأمريكا، كما كان هو 
الو�سع يف الثمانينيات عندما كان هناك اعرتا�ض �سديد على غزو الحتاد ال�سوفيتي لأفغان�ستان 

وغزو فيتنام لكمبوديا. وبف�سل اجلمعية العامة حتول الراأي العام العاملي ب�سدة �سد الغزو.
العام  الراأي  على  التاأثري  العامة  للجمعية  الرئي�سية  الأدوار  اأحد  يكون  اأن  يجب  ولهذا 
العاملي وفهمه، فلديها قدرة طبيعية للقيام بذلك الدور. القاعات مهياأة والقواعد الإجرائية متفق 
عليها، والأهم من ذلك كله اأن هيئة الأمم املتحدة تتمتع ب�سرعية عاملية. كل ما علينا القيام به 
هو تغيري املوقف الراهن الذي يعترب اأن من العبث مناق�سة الق�سايا العاملية داخل جمل�ض عاملي. 
فكلما طرحت املزيد من الق�سايا ف�سنحتاج اأن نعرف ب�سرعة وداخل مكان واحد ماذا يريد 7 
اأوباما بعقد  اإدارة  الب�سر الذين ي�سكنون الأر�ض. لقد كان قراًرا حكيًما اتخذته  مليارات من 
اجلمعية العامة يف 17 فرباير 2012 للت�سويت على قرار جمل�ض الأمن حول �سوريا والذي كان 
قد �سدر بحقه قبلها فيتو من ال�سني ورو�سيا. تلك كانت و�سيلة �سريعة لتقدير الراأي العاملي 
تنعقد  اأن  فينبغي  التقليد  العامة بداأت هذا  اإن اجلمعية  حول ق�سية عاجلة وملتب�سة. وحيث 

ا لتقييم اأي قرار ملجل�ض الأمن فور �سدور قرار بالفيتو ب�ساأنه. هذا اأمر ي�سهل تطبيقه. تلقائيًّ
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اأحد اأهم جوانب القوة التي متيز احل�سارة الغربية اأنها تقود العامل يف املناظرات واملناق�سات. 
يف  الدخول  يخ�سى  اأن  عليه  ينبغي  فال  الهائلة  املهارات  تلك  من  الغرب  به  يتمتع  ملا  ونظًرا 
الثقافة  تغيري  جهود  طليعة  يف  يكون  اأن  عليه  يجب  بل  العامل،  بقية  مع  حقيقية  مناق�سات 
والأخالقيات ال�سائدة يف مناق�سات اجلمعية العامة. وبدًل من ت�سريحات ر�سمية تتم �سياغتها 
يف عوا�سم تبعد كثرًيا عن قاعة املناق�سات، يجب على الوفود الغربية الإ�سغاء باهتمام جلميع 

الآراء املطروحة والإجابة عليها مبا�سرة.
ا، فعندما كنُت اأتناق�ض مع اجلوقة  اإنني اأعرف اأن ذلك ممكن حيث اأنني قمت به �سخ�سيًّ
ال�سوفيتية يف اجلمعية العامة كنت اأردُّ بارجتال واأفند كل نقطة مطروحة. احلديث املرجتل ي�سغي 
من  اأكرث  النتباه  واجلدل جتذب  باحليوية  املفعمة  احلقيقية  واملناق�سة  اأكرب،  باهتمام  اجلميع  له 
قراءة ر�سمية تخلو من الروح. ولالأ�سف اأن الوفد الأمريكي كان الأكرث تقيًدا حيث اإن ممثل )اأو 
ممثلة( الوفد كان م�سطًرا لقراءة ن�ض نتج عن عملية مفاو�سات مطولة بني عدة هيئات قوية يف 
وا�سنطن، فلم يكن بالإمكان تغيري كلمة واحدة بدون اإثارة ا�ستياء اأحد، حتى اإذا كان الت�سريح 
القاعة. ومن  اأو ل يرد على الآراء املطروحة داخل  يتناق�ض مع ما قيل يف اجلل�سة  الأمريكي 
وقت لآخر، يوجد �سفراء اأمريكيون على درجة عالية من الذكاء ي�ستطيعون احلوار مع بقية الأمم 
املتحدة. ولكنهم يف الأغلب ميثلون ال�ستثناء ولي�ض القاعدة. اإن لدى اأمريكا والغرب العديد 
من الكفاءات يف املناظرات واملناق�سات، وقاعات الأمم املتحدة موجودة، فدعونا ن�ستخدمها على 

اأف�سل وجه ممكن.
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لي�ست املجل�ض العاملي الوحيد ولكنها تناق�ض اأكرث الق�سايا 
التناف�سية. يف كل عام، تنعقد العديد من املجال�ض العاملية لتناق�ض ق�سايا متنوعة، مثل ال�سحة 
والعمل، والتعليم واملناخ. كل تلك الهيئات تاأ�س�ست ب�سرعة يف خ�سم احلما�ض الذي عقب 
العامل.  اإ�سالح  بالعجلة حول  اإح�سا�ض حقيقي  الثانية حينما كان هناك  العاملية  نهاية احلرب 
ولقد انتهى الأمر بتدهور العديد من تلك املوؤ�س�سات، ولهذا اإذا بذلت جمهودات عاملية �ساملة 
العاملية  املوؤ�س�سات  من  كبرًيا  عدًدا  ي�ساعد  �سوف  ذلك  فاإن  املوؤ�س�سات  لتلك  احلياة  لإعادة 
اجلديدة والفعالة. لقد كان من احلماقة اأن ي�سعف الغرب هيئات مثل منظمة ال�سحة العاملية 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه الأوبئة ال�ساملة وانت�سار الأ�سلحة 
ا يزداد كل يوم. واحلقيقة الب�سيطة هي اأن الكثري من الأع�ساء الآخرين  النووية خطًرا حقيقيًّ
داخل اأ�سرة الأمم املتحدة قاموا باأعمال متميزة مل جتذب النتباه. ولكن يف اللحظات احلرجة 

جعلت هذه الأعمال العامل اأكرث اأمًنا واأمانًا.
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البيئة العاملية متثل حتدًيا كبرًيا اآخر، فالغالف اجلوي لالأر�ض الذي يغطي 100 باملائة من 
كوكبنا يت�سم باله�سا�سة. ومن جوانب كثرية هذه البيئة ذات قيمة هائلة حيث حتافظ على بقاء 
احلياة الب�سرية. فبدون الأك�سجني �سنلقى جميًعا حتفنا. ولهذا ال�سبب، ل بد اأن نبذل جهًدا 
اأكرب للو�سول اإىل معاهدة اأو اتفاقية دولية تغطي البيئة اجلوية. يجب علينا اأن نركز على حقيقة 
اأننا لي�ض لدينا خطة بديلة، فاإذا دمرنا جونا فلي�ض لدينا كوكب اآخر نهاجر اإليه. ولذلك، وعلى 
�سبيل املثال، حتى اإذا كان من ال�سعب اأن نتو�سل اإىل �سيغة متوازنة لتقليل انبعاثات الغازات 
امل�سببة لالحتبا�ض احلراري التي تلوث الغالف اجلوي اله�ض لالأر�ض فلي�ض مبقدورنا اأن نتوقف 
عن املحاولة. يجب اأن يزداد احلوار العاملي داخل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وهيئات الأمم 
املتحدة الأخرى حتى ن�سل يف النهاية اإىل �سيغة عادلة ومتوازنة تر�سي اجلميع. و�سوف ي�ساعد 
ا. اإن  يف ذلك التح�سن املتوا�سل يف التكنولوجيا اخل�سراء ال�سديقة للبيئة التي ت�ستحدث حاليًّ
املناق�سات املفتوحة النزيهة داخل برملان عاملي جديد قد تظهر م�ستوى مده�ًسا من التوافق حول 

�سرورة الو�سول اإىل حلول للتحديات العاملية.

انتهاء ال�سيا�سات العتيقة
اقرتاحي الثاين ي�سهل اأي�ًسا تطبيقه، ويتلخ�ض يف التخل�ض من ال�سيا�سات العتيقة التي 
عفا عليها الزمن والتي يتبناها العامل الغربي جتاه الأمم املتحدة والإجراءات الكربى متعددة 
الأطراف، و�سيكون من ال�سهل تطبيقها ل�سببني اثنني. اأوًل، باإنهاء ال�سيا�سات الغربية احلالية 
لإ�سعاف التوجهات والهيئات متعددة الأطراف فاإننا �سوف نخدم امل�سالح طويلة املدى للعامل 
الغربي واملجتمع العاملي. لقد متتع بيل كلينتون ببعد الب�سر عندما �سرح يف 2003 باأنه �سيكون 
من م�سلحة اأمريكا والغرب على طول املدى اأن تقوي النظام القائم على قواعد عاملية ولي�ض اأن 
ت�سعفه، حيث اإن ذلك �سوف ي�ساعد على تقييد �سلوك وطموحات القوى النا�سئة مثل ال�سني 
والهند. اإن من ال�سهل دوًما اإقناع الغرب بتطبيق �سيا�سات تخدم م�ساحله طويلة املدى. وحتى 
وقت قريب، كان معظم �سانعي ال�سيا�سات الغربيني - اإن مل يكن جميعهم - يت�سرفون وفًقا 
للفر�سية القدمية باأن �سعف املوؤ�س�سات متعددة الأطراف �سي�سب يف م�سلحة الغرب. ولكن 
الآن ويف امل�ستقبل القريب فاإن املوؤ�س�سات متعددة الأطراف �سوف ت�سب يف م�سلحة الغرب 

على املدى البعيد.
�ستكون هناك بال �سك اأمور مزعجة على املدى الق�سري، ولقد اأملح توين بلري اإليها عندما 
الدول  فاإن  الأطراف  متعددة  موؤ�س�سات  بناء  اأنه عند  احلقيقة  يعرقل ذلك؟  الذي  »وما  قال: 
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املنفردة �سوف تفقد بع�ًسا من ا�ستقاللها، وهو اأمر ي�سعب قبوله. دعوين اأتكلم ب�سراحة �سادمة. 
الدول القوية تريد موؤ�س�سات متعددة الأطراف اأكرث فعالية، ولكن فقط عندما يعتقدون اأن هذه 
بالفعالية  تت�سم  الأطراف  متعددة  موؤ�س�سات  هو  يخ�سونه  ما  ماآربهم.  حتقق  �سوف  املوؤ�س�سات 
بدون  احلايل  الو�سع  ا�ستمرار  يف  الكامن  اخلطر  ولكن  املنفردة.  اإرادتها  من  بوحي  وتت�سرف 
تغيري هو ظهور حتالفات غري منظمة تثري خالفات هائلة حول ال�سرعية اأو حتدث �سلاًل يف مواجهة 
لن  الأمريكية،  القوة  على  وخا�سة  الغربية،  القوة  على  املفرو�سة  اجلديدة  القيود  الأزمات.«3 
تكون مريحة، ولكن اأي جهة تعرت�ض على هذه القيود اجلديدة يجب اأن تاأخذ يف اعتبارها اأن 

كل القوى النا�سئة �سوف تخ�سع اأي�ًسا لنف�ض تلك القيود.
ثانًيا، �سيكون من ال�سهل التخل�ض من ال�سيا�سات الغربية القدمية التي تنايف الع�سر حول 
املوؤ�س�سات متعددة الأطراف لأن الكلفة املالية لذلك العمل �ستكون �سئيلة. نتيجة لل�سيا�سات 
املتحدة على مدى  الأمم  هيئات  املطبقة على جميع  للميزانية  ال�سفري«  »النمو  الغربية حول 
املالية لإدارة جميع موؤ�س�ساتنا متعددة الأطراف �ستكون  التكلفة  فاإن  املا�سية،  القليلة  القرون 
دولر.4  ترليون   6.3 اإىل  العامل  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  و�سل   ،2010 يف  بالفعل.  �سئيلة 
الأمم  ميزانية  كانت   5.  2010 يف  دولر  ترليون   1.63 اإىل  العامل  يف  الدفاع  ميزانية  وو�سلت 
الإنفاق  من  باملائة   0.16 اأي   ،2011-2010 لعام  ا  �سنويًّ دولر  مليار   2.58 املعتادة  املتحدة 
الع�سكري يف العامل.6 اإذا مل يكن لدى الإن�سانية كلها من احلكمة ما يجعلها تنقل 0.16 باملائة 
من النفقات الع�سكرية املت�ساعدة وغري ال�سرورية اإىل النفقات ال�سرورية للموؤ�س�سات متعددة 
الأطراف، فاإنها تكون قد نزلت من »م�سعد العقل« الذي اأ�سار اإليه بينكر، ورمبا لن يكون ذلك 

م�ستحياًل حيث اإن الب�سرية قادرة على اأفعال من الغباء ال�سديد. 
ولكن الب�سرية قادرة اأي�ًسا على تغيري م�سارها اإذا اقتنعت بحكمة ذلك. والآن وبعد اأن 
اأ�سبح وا�سًحا اأن الإجراءات واملوؤ�س�سات متعددة الأطراف القوية �سوف تخدم امل�سالح الغربية 
طويلة املدى و�سوف تكون كلفتها �سئيلة فينبغي علينا احت�سانها. ومبجرد اأن تتغري ال�سيا�سات 
الغربية ونبداأ يف توجيه املزيد من املوارد لتقوية املوؤ�س�سات متعددة الأطراف، ف�سن�ستطيع اأي�ًسا 

البدء يف تعديل بع�ض ال�سيا�سات الأخرى الب�سيطة واملنطقية لتقوية تلك املوؤ�س�سات.
علينا اأن نبداأ يف تطبيق مبداأ اجلدارة يف اختيارنا لروؤ�ساء املوؤ�س�سات متعددة الأطراف عن 
ا، وهو كذلك.  طريق انتقاء اأقوى املر�سحني لقيادة تلك املوؤ�س�سات. قد يبدو هذا متطلًبا بديهيًّ
كانت يف  الدائمة  اخلم�ض  الدول  �سيا�سة  اأن  يدركون  العامل  قليلني يف  اأن  الغريبة  الأمور  من 
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انتقاء »اأ�سعف« مر�سح ممكن لقيادة الأمم املتحدة مثاًل. لن تعرتف بذلك اأية قوة غربية. ولكن 
هناك اأوقات حتدث فيها هفوات غري مق�سودة تف�سح احلقيقة. يفعل ذلك جون بولتون يف كتابه 
ال�ست�سالم لي�ض خياًرا: الدفاع عن اأمريكا يف الأمم املتحدة واخلارج عندما يقتب�ض من كالم 
ا.«7 بول كنيدي، وهو  ا قويًّ كوندوليزا راي�ض وهي تقول: »ل�سُت متاأكدة من اأننا نريد اأميًنا عامًّ
اأ�ستاذ بجامعة ييل متخ�س�ض يف التاريخ الدويل وكتب با�ستفا�سة عن الأمم املتحدة، يقول اإن 
نظام اختيار الأمني العام لالأمم املتحدة م�سمم ب�سكل كبري لكي ينتقي �سخ�ًسا ي�سبه »�سفحة 
بي�ساء.« »من اإحدى القواعد الذهبية اأن الأمم املتحدة ل حتتاج اإىل �سخ�ض مثري للجدل اأو الذي 
اأغ�سب اأو اأزعج الدول الأخرى اأثناء تطبيقه لل�سيا�سات. وقد يعرب النا�ض عن حنقهم وا�ستيائهم 
�سوف  الختيار  نظام  اأن  املوؤكد  من  ولكن  هوية،  اأو  �سخ�سية  اإىل  تفتقر  التي  البريوقراطية  من 
ا،  ينتهي ب�سخ�سية لي�ست معروفة من النا�ض العاديني.«8 اإن اأمريكا متار�ض مبداأ اجلدارة داخليًّ

وعليها الآن اأن تطبق هذه املمار�سة الطيبة فيما يخ�ض القرية العاملية التي ت�سكل جزًءا منها.
يطبق  ل  اأي�ًسا  هنا  خمتلفة.  م�سكلة  من  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  يعاين 
مبداأ اجلدارة، فاملر�سحون يختارون على اأ�سا�ض اأ�سولهم اجلغرافية: اأمريكي يف �سندوق النقد 
الدويل واأوروبي يف �سندوق النقد الدويل. هذا خطاأ من الناحية النظرية.  ومن الناحية النظرية 
اأي�ًسا اعرتفت جميع حكومات الدول الكربى فما فيها احلكومات الغربية اأن ذلك ينبغي اأن 
يتغري. ولهذا ال�سبب �سرح البيان الذي اأ�سدرته جمموعة الع�سرين يف لندن »اأننا نوافق على اأن 
الروؤ�ساء والقيادات الكربى للموؤ�س�سات املالية الدولية يجب اأن يعينوا  من خالل عملية اختيار 
تغريت،  قد  الغربية  ال�سيا�سات  النظرية  الناحية  من  اجلدارة.«9  على  وقائمة  و�سفافة  مفتوحة 
ولكن ذلك مل يحدث يف الواقع، ولكنه ممكن احلدوث. عندما تقوم احلكومات الغربية باإعادة 
ح�ساباتها بذكاء واهتمام مب�ساحلها بعيدة املدى وتدرك اأن املوؤ�س�سات متعددة الأطراف القوية 
فاإنها �سوف جتني الكثري من الثمار نتيجة تطبيق مبداأ اجلدارة يف  �سوف تخدم تلك امل�سالح 
اختيار روؤ�ساء هذه املوؤ�س�سات، فالروؤ�ساء الأقوى والأكرث حيوية �سوف يجذبون بدورهم املواهب 
الأخرى لالن�سمام لتلك الهيئات، خا�سة اإذا كانت زيادة املوارد املالية �سوف توؤدي اإىل �سروط 
يعني  �سوف  والأداء  املوهبة  من  رفيع  م�ستوى  على  موظفني  وجود  للعاملني.  اأف�سل  وظروف 
اأن اأداء الهيئة �سوف يرتقي. وعندما يرتقي اأداء املنظمات �سوف حتظى ب�سمعة طيبة واحرتام 
كبري من اجلماهري. اإن دورة اجلودة اأمر ممكن، فوجود موؤ�س�سات متعددة الأطراف تتمتع بالقوة 
اأكرث ا�ستقراًرا. ونظام عاملي م�ستقر �سوف  ا  والحرتام والكفاءة �سوف يعني بدوره نظاًما عامليًّ

يخدم امل�سالح الغربية وغري الغربية.
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النتيجة الطبيعية لذلك اأنه �سوف يكون هناك اإعادة توازن مليزان القوى بني احلكومات 
القومية واملوؤ�س�سات متعددة الأطراف. يف الوقت الراهن تتمتع حكومات القوى العظمى بنفوذ 
وتاأثري �سيا�سي اأكرب من املوؤ�س�سات متعددة الأطراف، واإذا جنحت تلك املوؤ�س�سات يف اأن ت�سبح 
اأكرث فعالية واأن ترفع من �ساأنها، فاإن احلكومات القومية �سوف ت�سطر اإىل معاملتها باحرتام اأكرب. 
و�سوف يوؤدي ذلك اإىل بع�ض ال�سطراب على املدى الق�سري، ولكنه يف الوقت ذاته �سوف يقيد 

ال�سلوك الع�سوائي والهوائي من جانب احلكومات املنفردة.
علينا اأن نرحب باأي خطوات نحو تاأ�سي�ض عامل تكون فيه ت�سرفات الأمم الفردية خا�سعة 
ملزيد من املحا�سبة من قبل هيئات دولية ممثلة وم�سئولة. وجود حما�سبة دولية �سوف يغري من 
�سلوك الدول القومية ب�سكل كبري. الدول القومية الآن تخ�سع ل�سغوط متزايدة من مثيالتها 
من الدول، واملحا�سبة الدولية من قبل الهيئات متعددة الأطراف، وخا�سة من الهيئات ذات 
مثايل  ت�سور  هذا  لي�ض  القومية.  الدول  �سلوك  من  تغري  �سوف  الأكرث،  والحرتام  الفعالية 
العقود  خالل  العاملي  النظام  يف  �سهدناها  التي  التقدمية  احلركات  فجميع  الفا�سلة،  للمدينة 
القليلة املا�سية، املتمثلة يف انخفا�ض احلروب بني الدول، اأكدت اأننا يف طريقنا بالفعل نحو بناء 
عامل اأف�سل. علينا فقط اأن نحدد العمليات التي جعلت ذلك ممكًنا واأن نقويها. والعمل متعدد 

الأطراف هو اأحد اأهم تلك العمليات.
العمل متعدد الأطراف، وخا�سة اآلف التفاقيات متعددة الأطراف التي تعقد كل عام 
يلحظ  مل  جديدة  عاملية«  »�سبكة  اأنتج  قد  الأطراف،  متعددة  اجتماعات  انعقاد  لزيادة  نتيجة 
اأجزاء  اأكرب بني  وجودها اأحد، وعلى خالف �سبكة الإنرتنت العنكبوتية التي وفرت توا�ساًل 
العامل، فاإن ال�سبكة العاملية لالتفاقيات الدولية جنحت يف تقييد �سلوك الدول القومية وتوجيه 
خطواتها. وميكن مالحظة اجتاه علماين متوا�سل يف مراقبتنا لت�سرفات الدول القومية. منذ نهاية 
اأكرث »حت�سًرا« جتاه مواطنيهم  ب�سكل  الت�سرف  القومية يف  الدول  بداأت  الثانية  العاملية  احلرب 
والدول املجاورة. هذا التح�سن البطيء املتوا�سل مل يحدث �سدفة، فهذا الجتاه مدفوع بقوى 
اأخرى تظهر على م�سرح الأحداث العاملية. ولي�ض لدي �سك يف اأن ال�سبكة العاملية لالتفاقيات 

متعددة الأطراف اجلديدة قد غريت من �سلوكيات الدول القومية.

منو اأخالقيات عاملية
القرتاح الثالث لبناء نظام عاملي اأف�سل هو اأن نوا�سل اإ�سافة قليل من املاء واملزيد من 
ال�سماد للنبات الذي ينمو يف بيئتنا العاملية: اأي ظهور »الأخالقيات العاملية.« عرب التاريخ ومع 
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والن�ساء  الرجال  جتاه  الأخالقية  بواجباتنا  اإح�سا�سنا  فاإن  والتعقيد  احلجم  يف  املجتمعات  منو 
الآخرين امتدت من الأ�سرة اإىل الع�سرية، ومن الع�سرية اإىل القبيلة، ومن القبيلة اإىل القرية، 
ومن القرية اإىل املدينة واإىل الدولة القومية النا�سئة. هذا التطور مل يحدث بطبيعة احلال عرب 
خط م�ستقيم واختلف من منطقة لأخرى. ومع ذلك فلي�ض هناك �سك باأن اإح�سا�سنا باملجتمع 

الأخالقي الذي ننتمي اإليه قد منا وترعرع ب�سكل متوا�سل.
ويف الوقت احلايل يالحظ عدد متزايد من الفال�سفة اأن اإح�سا�سنا باملجتمع الأخالقي ميتد 
ببطء وبثبات اإىل كل فرد ينتمي للجن�ض الب�سري. يف الف�سل 1، اقتب�ست من كالم بيرت �سنجر 
عاملية.«10  »لأخالقيات  الأ�سا�ض  ي�سع  ا«  عامليًّ »جمهوًرا  اأنتجت  قد  الت�سالت  ثورة  اإن  قوله 
ولكن كيف ظهرت تلك الأخالقيات العاملية؟ فيل�سوف اآخر ا�سمه دافيد رودين من اأك�سفورد 
العاملية  الأخالقيات  نحو  »مدفوعون«  باأننا  رودين  يجيب  ا.  خا�سًّ اهتماًما  الظاهرة  هذه  يويل 
بحاجتنا اإىل التعامل مع الق�سايا امللحة املتزايدة ذات الطبيعة العاملية كما اأننا  »منجذبون« نحو 
الأخالقيات العاملية بجوهر عاملي مت�سمن يف فكرة الأخالقيات ذاتها، وهو جوهر تعرب عنه بكل 

قوة فكرة حقوق الإن�سان.«11 
اإنني اأوافق رودين على اأن عدة قوى م�سئولة عن ظهور هذه الأخالقيات العاملية. وهناك 
بالطبع هي  التكنولوجيا  الإن�ساين.  تعاطفنا  اإثارة  ت�ستطيع  التكنولوجيا  اأن  مفارقة نالحظها يف 
قوة مادية ولي�ض لها روح، ومع ذلك فعندما تهدم التكنولوجيا امل�سافات فهي متد من اإح�سا�سنا 
بالتعاطف الإن�ساين ومن اإح�سا�سنا بالواجب الأخالقي نحو الب�سر الآخرين. جند اأحد الأمثلة 
عن  كاليفورنيا  يف  خريية  جمموعة  اإنتاج  من  فيديو  يف  للتكنولوجيا  الأخالقي  للتاأثري  املثرية 
جمرم احلرب الأوغندي �سيئ ال�سمعة وا�سمه جوزيف كوين. بعد ثالثة اأيام من ن�سر الفيديو 
يف 5 مار�ض 2012 وعنوانه كوين 2012، كان 40 مليون �سخ�ض من جميع اأرجاء العامل قد 
�ساهده، وبنهاية ال�سهر ارتفع العدد اإىل ما يقرب من 90 مليون.12 فجاأة، اأ�سبح النا�ض يف كل 
ا طليًقا. اأي �سخ�ض ي�سكك يف �سرورة وجود  مكان يعرفون اأن جمرم احلرب الأوغندي كان حرًّ
نظرية العامل الواحد ينبغي اأن يتاأمل يف كيف اأحدث هذا الفيلم ردود فعل يف كل ركن من 

اأركان العامل.
على مدى اأكرث من عقد من الزمان ونحن ندرك اأن كوين وجي�ض الرب للمقاومة كانوا 
يغت�سبون الن�ساء وينهبون وي�سرقون وي�سوهون ويقتلون الأطفال واملدنيني الأبرياء. اأثناء عملي 
اأن�سطته، وكانت الدول اخلم�ض  يف جمل�ض الأمن يف 2001-2002 كنا نتلقى التقارير حول 
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الدائمة تعلم عن اأفعاله الإجرامية ملدة طويلة ولكنها مل تفعل اأي �سيء ومل جتد اأنها م�سطرة 
ولكن  يبايل.  ل  العامل  اأن  فكرت  حيث  الفظاعات  لهذه  ا�ستجابة  �سيء  اأي  لفعل  ا  اأخالقيًّ
الغ�سب  اإىل  الأخالقية  الالمبالة  من  العامل  اأرجاء  جميع  يف  النا�ض  انتقل  واحدة،  ليلة  يف 
تقدم  ا،  عامليًّ  2012 كوين  فيديو  ن�سر  من  �سهر  من  اأقل  بعد  اأي  مار�ض،   21 يف  الأخالقي. 
»يدين جوزيف كوين  ملزم  قرار غري  مب�سروع  ديالوير(  من  )دميقراطي  كونز  كري�ض  ال�سيناتور 
جمهودات  وي�ساند  هائلة،  وفظاعات  الإن�سانية  �سد  جرائم  لقرتافهم  للمقاومة  الرب  وجي�ض 
احلكومة الأمريكية وحكومات اأفريقيا الو�سطى لإزاحة جوزيف كوين وجي�ض الرب للمقاومة 
من ميدان القتال« )قرار جمل�ض ال�سيوخ 402(. ولقد دعم القرار �ستة واأربعون ع�سًوا اآخرون 
ينتمون اإىل احلزبني نظًرا لل�سعبية الهائلة للفيديو. وقال ال�سيناتور ليندزي جراهام )جمهوري 
ما  باأمر  اأمريكي  مليون   100 يهتم  »عندما  للقرار:  امل�ساندين  اأحد  وهو  كارولينا(  جنوب  من 
فيجب اأن نلتفت. هذا الفيديو املثري على اليوتيوب �سوف ي�ساعد جمل�ض ال�سيوخ على اتخاذ 

موقف اأكرث �سرا�سة و�سوف يوؤدي اأكرث من كل �سيء اآخر اإىل الق�ساء على كوين.«13
يف 23 مار�ض ك�سف الحتاد الأفريقي النقاب عن خطة لإر�سال 5.000 جندي للقب�ض 
ال�سودان  وجنوب  اأوغندا  من  قوات  الدولية  القوة  هذه  ت�سمل  اأذاه.«  و»اإيقاف  كوين  على 
ا  �سلبيًّ املتاأثرة  الدول  اأكرث  وهي  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الو�سطى  اأفريقيا  وجمهورية 
بجي�ض الرب للمقاومة وت�ساندها 100 من القوات الأمريكية كانت منت�سرة للقب�ض على كوين 
قبل ن�سر فيديو كوين 2012 .14 ولكن حتى اأغ�سط�ض 2012 مل يتم القب�ض على كوين وُيعتقد 

اأنه موجود يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى يقود حوايل 200 اإىل 700 من القوات.15
املنطق  وخا�سة  املنطق،  قوة  هي  العاملية  الأخالقيات  هذه  تدفع  التي  الأخرى  القوة 
الأخالقي. جميع نظريات الأخالق تقوم على افرتا�ض وحيد، وهو اأن جميع الب�سر يف العامل 
يتمتعون بنف�ض احلقوق �سواًء كانوا من البي�ض اأو ال�سود، اأفريقيني اأو من اآل�سكا، اآ�سيويني اأو 
من اأمريكا اجلنوبية. ولكن الواقع يقول اأنه على مدى معظم التاريخ الإن�ساين مل ُيعامل الب�سر 

مب�ساواة.
لقد تخطينا عتبة هامة يف تاريخنا الب�سري عندما تبنينا الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
يف دي�سمرب 1948. ومع ذلك فعلى مدى عقود طويلة منذ �سدوره مل حترتم جميع املجتمعات 
عرب العامل هذا الإعالن اإل �سكاًل ولي�ض مو�سوًعا، ولكن كان هناك افرتا�ض اأن كل جمتمع 
لديه احلرية يف حتديد كيف يتعامل مع مواطنيه. ومع مرور الزمن، وحيث اإن التكنولوجيا قد 
جعلت جميع املجتمعات اأكرث �سفافية )با�ستثناء كوريا ال�سمالية(، ف�سيكون من ال�سعب على 
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الإن�سان.  انتهاكات كبرية حلقوق  اأي  م�سئوليته عن  يتهرب من  اأن  اأي مكان  اأي جمتمع يف 
كما اأننا تخطينا عتبة هامة اأخرى يف تاريخنا الب�سري يف دي�سمرب 2005 عندما اأعلنت اجلمعية 
من  املقهورين  املواطنني  حماية«  »م�سئولية  يتحمل  الدويل  املجتمع  اأن  املتحدة  لالأمم  العامة 
قبل حكوماتهم. ولقد �سرحت وثيقة نتائج القمة العاملية يف 2005 مبا يلي: »املجتمع الدويل 
والإن�سانية  الدبلوما�سية  الو�سائل  امل�سئولية ل�ستخدام  اأي�ًسا  يتحمل  املتحدة  الأمم  من خالل 
وال�سلمية املنا�سبة، وذلك وفًقا للف�سلني 6 و8 من امليثاق، حلماية ال�سعوب من القتل اجلماعي 

وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم �سد الإن�سانية.«16
الكثري من الهتمام بحماية ال�سعوب يف جميع اأرجاء العامل جاء من املجتمعات الغربية، 
باملعاناة  اإدراكا  اأكرث  ال�سعوب  جعلت  اإنها  حيث  الهتمام  هذا  التكنولوجيا  دعمت  ولقد 
الإن�سانية يف اأماكن اأخرى من العامل وباملنطق الأخالقي الذي يقرر اأن جميع الب�سر ي�ستحقون 
احلماية. ولكن املنطق كان دائًما �سيًفا ذا حدين، فكثريون من املعلقني الغربيني، على �سبيل 
حكوماتهم  ب�سبب  الفقراء  الأفريقيون  املواطنون  منها  يعاين  التي  الأ�سرار  اأبرزوا  قد  املثال، 
اأنه عندما  للتعجب  املثرية  نواياها. ومن الأمور  اأو قد تكون �سريرة يف  الكفاءة  اإىل  تفتقر  التي 
يعاين نف�ض هوؤلء الأفريقيني من العواقب ال�سيئة لأفعال احلكومات الغربية الطيبة التي تتمتع 
بالكفاءة فاإن هوؤلء املعلقني الغربيني يتباطئون يف اإعالن غ�سبهم الأخالقي، وغالًبا ما ن�سمع 
�سوت ال�سمت املدوي. اإن الدعم باهظ التكاليف للقطن الذي مينحه الكوجنر�ض الأمريكي 
مينحه  الذي  الزراعية  للمنتجات  التكاليف  باهظ  الدعم  اأو  الأغنياء  الأمريكيني  للمزارعني 
الحتاد الأوروبي للمزارعني الأوروبيني الأغنياء قد اأ�سر واأفقر املزارعني الأفريقيني. ما ال�سبب 

اإذن يف غياب التعاطف اأو الغ�سب الأخالقي حول هذه الق�سية؟
معايري  ذات  مواقف  اتخاذ  من  يجعل  �سوف  احلال  بطبيعة  عاملية  اأخالقيات  ظهور  اإن 
املعايري  نف�ض  تطبيق  ال�سروري  �سوف جتعل من  الأخالقي  املنطق  قوة  اأكرث �سعوبة.  مزدوجة 
الأخالقية على كل الأفعال ال�سيئة. وبينما يت�ساءل العامل �سيًئا ف�سيًئا ف�سوف جند اأن معظم 
اأخرى ي�سف رودين  اآخرين. مرة  اأنا�ًسا  توؤذي  اآثاًرا عاملية وقد  تنتج  الداخلية �سوف  ت�سرفاتنا 

الو�سع بكل و�سوح:
يجب اأن ي�سبح وا�سًحا اأنه كلما ازددات العوملة يف العامل فاإن ق�سايا اأكرث واأكرث من بني 
العاملية.  الأخالقيات  نطاق  يف  تدخل  �سوف  اأقليمية  اأو  حملية  تعترب  كانت  التي  تلك 
الكثري من ق�سايا ال�سيا�سات الأكرث اإحلاًحا اليوم هي ق�سايا عاملية، مثل التغري املناخي 
الزراعة  واأنظمة  واملاء  الغذاء  واإدارة  واملايل،  التجاري  النظام  واإدارة  البيئي،  والتدهور 
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والغابات، والوقاية من الأمرا�ض املعدية وعالجها وي�سمل ذلك الأوبئة وا�سعة النت�سار، 
املحيطات،  واإدارة  الفقر،  على  والق�ساء  اجلماعي،  والقتل  امل�سلحة  ال�سراعات  ومنع 
و�سمان اأمان ف�ساء الإنرتنت. هذه القائمة املذهلة )وغري الكاملة( من امل�ساكل الكارثية 
اأهم  العاملية تدخل �سمن  اأن تطوير مبادئ فعالة لالأخالقيات  تبني بو�سوح ال�سبب يف 

املهام الفكرية لع�سرنا.17 

اأهم  اإحدى  هي  العاملية  لالأخالقيات  فعالة  مبادئ  فتطوير  ذلك،  كل  على  اأوافق 
الأ�سا�سية  املبادئ  فمعظم  م�ستحياًل،  لي�ض  ذلك  اأن  هو  اجليد  واخلرب  لع�سرنا.  الفكرية  املهام 
لالأخالقيات الإن�سانية موجودة يف جميع املجتمعات الب�سرية. مبداأ »اأن نعامل الآخرين كما 
اإذا كان  اأنه  املثال،  يعاملونا« هو مبداأ موجود يف كل مكان. ويعني ذلك، على �سبيل  اأن  نود 
الأمريكيون قلقني اأن م�ستوى انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري من ال�سني �سوف 
ي�سر ببيئتهم ورزقهم ويريدون اأن يتحلى ال�سينيون ب�سبط النف�ض، فعليهم اأن ي�ساألوا اأنف�سهم 
اأنف�سهم.  ي�سبطوا  فعلوه لكي  الذي  وما  بالأفريقيني وغريهم  انبعاث غازاتهم  اأ�سر  اأوًل كيف 
�سوف يكون العامل كله اأف�سل حاًل اإذا اأ�سبح املاليني ال�سبعة من الب�سر على وعي اأكرب بالتاأثري 
العاملي ملا يقومون به من اأن�سطة. وكما �سرح مارتن لوثر كنج بكل حكمة: »لن يبداأ الفرد يف 
احلياة حتى ي�سمو فوق اهتماماته ال�سيقة مب�ساكله الفردية اخلا�سة لي�سل اإىل الهتمام بامل�ساكل 

العامة لالإن�سانية كلها.«18
اأن  ميكننا  �سلبة  اأر�سية  �ستوفر  فهي  لنا،  بالن�سبة  الواحد  العامل  نظرية  اأهمية  تربز  وهنا 
عقود  مدى  على  احلال  بطبيعة  نزاعات  تظهر  �سوف  واحد.  لعامل  اأخالقية  نظرية  فوقها  نبني 
قادمة حول ما تنطوي عليه هذه الأخالقيات العاملية. و�سوف يكون من الأكرث اأمانًا لنا اأن نبداأ 
بالتعريف الأ�سيق حيث اإن معظمنا �سوف ي�سعر وملدة طويلة من الزمن بالواجب الأخالقي 

جتاه اأولئك الذين يعي�سون اإىل جوارنا مبا�سرة.
ولكن ل ينبغي علينا اأن ننده�ض اإذا حتركنا �سريًعا وابتعدنا عن هذا املوقف املبدئي، فمن 
علينا،  يجب  بل  ن�ستطيع،  لآخر.  من جمتمع  يختلفان  ودورها  املراأة  و�سع  اأن  مثاًل،  الوا�سح، 
الإ�سرار اأن جميع الن�ساء يف العامل يتمتعن بنف�ض احلقوق الأ�سا�سية، ويجب علينا اأن ندين 
ب�سدة الطريقة التي تعامل بها طالبان مع الن�ساء الأفغانيات اأثناء حكمهم لأفغان�ستان. ولكن يف 
الوقت ذاته فاإن دور املراأة ومكانتها داخل املجتمعات الإ�سالمية �سوف يظل خمتلًفا لفرتة طويلة 
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عن دور املراأة ومكانتها يف املجتمعات امل�سيحية املحافظة ويف املجتمعات الغربية الليربالية. تلك 
الختالفات �سوف ت�ستمر لفرتات طويلة. منذ مائة عام، مل يكن هناك غ�سب كبري يف الغرب 
فهناك  اليوم  اأما  الغرب.  تقريًبا يف  معروفة  تكن  ظاهرة مل  فهي  للن�ساء،  اخلتان  ظاهرة  ب�سبب 

احتجاج اأخالقي هائل. فماذا حدث؟ لقد متددت قاعدة تعاطفنا الأخالقي.
و�سوف ي�ستمر منو تعاطفنا الأخالقي مع بقية ال�سبعة مليارات الآخرين من الب�سر الذين 
تزيل  �سوف  فالتكنولوجيا  ف�سيًئا،  �سيًئا  الت�ساوؤل  يف  العامل  و�سي�ستمر  كوكبنا،  يف  يعي�سون 
جمتمع  داخل  نعي�ض  باأننا  بال�سرورة  ن�سعر  كنا  �سغرية  قرى  يف  نعي�ض  كنا  عندما  امل�سافات. 
ت�سوده الأخالق، وكان لدينا اإح�سا�ض من التعاطف الأخالقي مع �سكان قريتنا واإح�سا�ض من 
�سوف  القادمة  القليلة  العقود  الأخرى. خالل  القرى  �سكان  جتاه جميع  الأخالقي  التعاطف 

يزداد اإدراكنا باأن قريتنا هي العامل ولي�ض اأن عاملنا هو قرية.
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امللحــق 1
اإجمايل الإنفاق الع�سكري يف 2010

تكلفة الأ�سلحة النووية يف 2010 و2011

والتحديث  وال�سيانة،  والت�سغيل،  والختبار،  والتوريد،  والتطوير،  البحوث،  تكلفة  اإىل  الأ�سا�سية  التكلفة  ت�سري  مالحظة: 
للرت�سانة النووية )الأ�سلحة ومركبات الإطالق(، واأجهزة التحكم وال�سيطرة والت�سال والبنية التحتية لالإنذار املبكر لالأ�سلحة 
النووية.  التكلفة الكلية تعني اإ�سافة التكاليف البيئية وال�سحية التي مل ت�سدد اأو املوؤجلة، والدفاعات ال�ساروخية املخ�س�سة 
للدفاع �سد الأ�سلحة النووية، وخف�ض اخلطر النووي، والتعامل مع احلوادث. من بني التكاليف غري املدرجة الدفاعات اجلوية، 

واحلروب امل�سادة للغوا�سات، وال�ستخبارات املتعلقة بالأ�سلحة النووية واملراقبة.
SIPRI للنفقات الع�سكرية، واملوازنة الع�سكرية  اأولية من قاعدة بيانات  بناًء على رابطة تقييد الأ�سلحة مع م�سادر  امل�سدر: 

IISS وكتاب احلقائق العاملية لوكالة ال�ستخبارات املركزية. 
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الدولة
اإجمايل الناجت املحلي 

يف 2010
ن�سبة اإجماىل 
الناجت املحلي 

يف العامل

ال�سكان يف 
2010

الن�سبة ل�سكان 
العامل يف 2010

املجموعة الإقليمية يف 
الأمم املتحدة

املرتبة 
العاملية

الن�سيب من الناجت 
املحلي العاملي 

وال�سكان يف عام 
2010

امللحــق 2

الحتاد الأوروبي
ال�سني

الوليات املتحدة
الهند

اليابان
اأملانيا

الربازيل
فرن�سا

اإندوني�سيا
اململكة املتحدة

رو�سيا
اإيطاليا

املك�سيك
كندا

اأ�سبانيا
باك�ستان
نيجرييا

كوريا اجلنوبية
بنجالدي�ض

تركيا
اأ�سرتاليا
الفليبني

اإيران
م�سر

تايلند
هولندا
فيتنام

جنوب اأفريقيا
بولندا
اإثيوبيا

الأرجنتني
كولومبيا

اململكة العربية ال�سعودية
فنزويال
الكونغو
�سوي�سرا
بلجيكا

اأوكرانيا
ال�سويد
ماليزيا
اجلزائر

الرنويج
النم�سا

غري متوفر
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا – �لهادي
�آ�شيا – �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �ل�شرقية

�أوروبا �لغربية وغريها
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �لغربية وغريها

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �لغربية وغريها

�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أفريقيا
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا - �لهادي

�أفريقيا
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�آ�شيا - �لهادي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �لغربية وغريها

�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �لغربية وغريها

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا

�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �لغربية وغريها

غري متوفر
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

16.149.366.578.224
5.930.529.470.799

14.447.100.000.000
1.684.323.716.503
5.488.416.495.785
3.258.947.368.421
2.143.035.333.258
2.549.027.263.158

708.026.840.495
2.251.898.461.538
1.487.515.608.183
2.043.639.726.121
1.035.870.880.242
1.577.040.082.218
1.383.344.736.842

176.869.569.654
196.837.602.740

1.014.890.141.871
100.357.022.444
731.144.392.556

1.131.623.072.708
199.589.447.424
331.014.973.186
218.894.280.920
318.907.879.752
774.228.947.368
106.426.845.157
363.523.195.188
469.781.791.045

29.684.016.194
368.710.961.381
288.764.794.424
450.792.000.000
393.807.511.437

13.109.525.211
529.394.883.630
466.694.736.842
136.418.622.767
461.939.112.344
237.796.914.597
161.979.441.019
417.752.649.007
376.575.381.579

%25.58
%9.39

%22.88
%2.67
%8.69
%5.16
%3.39
%4.04
%1.12
%3.57
%2.36
%3.24
%1.64
%2.50
%2.19
%0.28
%0.31
%1.61
%0.16
%1.16
%1.79
%0.32
%0.54
%0.35
%0.51
%1.23
%0.17
%0.58
%0.74
%0.05
%0.58
%0.46
%0.71
%0.62
%0.02
%0.84
%0.74
%0.22
%0.73
%0.38
%0.26
%0.66
%0.60

502.302.566
1.337.825.000

309.349.689
1.224.614.327

127.450.459
81.776.930

194.946.470
65.075.569

239.870.937
62.231.336

141.920.000
60.483.385

113.423.047
34.126.181
46.070.971

173.593.383
158.423.182

49.410.000
148.692.131

72.752.325
22.299.800
93.260.798
72.289.291
81.121.077
69.122.234
16.615.394
86.927.700
49.991.300
38.183.683
82.949.541
40.412.376
46.294.841
27.448.086
28.834.000
65.965.795

7.826.153
10.895.785
45.870.700

9.378.126
28.401.017
35.468.208

4.889.252
8.389.771

%7.29
%19.40

%4.49
%17.76

%1.85
%1.19
%2.83
%0.94
%3.48
%0.90
%2.06
%0.88
%1.65
%0.49
%0.67
%2.52
%2.30
%0.72
%2.16
%1.06
%0.32
%1.35
%1.07
%1.18
%1.00
%0.24
%1.26
%0.73
%0.55
%1.20
%0.59
%0.67
%0.40
%0.42
%0.96
%0.11
%0.16
%0.67
%0.14
%0.41
%0.51
%0.07
%0.12

%16.43
%14.40
%13.68
%10.22

%5.27
%3.17
%3.11
%2.49
%2.30
%2.23
%2.21
%2.06
%1.64
%1.50
%1.43
%1.40
%1.30
%1.16
%1.16
%1.11
%1.06
%0.83
%0.81
%0.76
%0.75
%0.73
%0.71
%0.65
%0.65
%0.63
%0.59
%0.56
%0.56
%0.52
%0.49
%0.48
%0.45
%0.44
%0.43
%0.39
%0.39
%0.37
%0.36
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الدولة
اإجمايل الناجت املحلي 

يف 2010
ن�سبة اإجماىل 
الناجت املحلي 

يف العامل

ال�سكان يف 
2010

الن�سبة ل�سكان 
العامل يف 2010

املجموعة الإقليمية يف 
الأمم املتحدة

املرتبة 
العاملية

الن�سيب من الناجت 
املحلي العاملي 

وال�سكان يف عام 
2010

تانزانيا
بريو

كينيا
اليونان
املغرب

ال�سودان
العراق
ت�سيلي

الإمارات العربية املتحدة
دمنارك

رومانيا
اأفغان�ستان

الربتغال
اأوغندا

اأوزبك�ستان
كزاخ�ستان

جمهورية الت�سيك
نيبال

اإ�سرائيل
فنلندا

�سنغافورة
اأجنول

غانا
اليمن
�سوريا
اأيرلندا

�سريالنكا
موزامبيق

املجر
�ساحل العاج

الكامريون
مدغ�سقر
اإكوادور

نيوزيلندا
جواتيمال

كوبا
بوركينا فا�سو

مايل
الكويت

النيجر
قطر

جمهورية الدومينيك
بيالرو�ض

�أفريقيا
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�أوروبا �لغربية وغريها

�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �لغربية وغريها

�أوروبا �ل�شرقية
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�أوروبا �لغربية وغريها

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا - �لهادي

�أفريقيا
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أوروبا �لغربية وغريها

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أوروبا �ل�شرقية

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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22.915.004.297
153.882.824.181

32.198.151.217
299.102.434.666

90.802.867.575
66.996.504.056
81.112.411.282

216.308.875.370
297.648.476.848
312.214.946.619
161.628.748.545

17.243.112.604
227.196.842.105

17.197.398.887
39.332.771.014

148.047.348.241
197.656.387.435

16.013.938.825
217.443.434.073
236.475.000.000
213.154.518.683

82.470.894.868
32.174.576.820
31.042.729.623
59.147.033.452

205.252.607.859
49.567.521.670

9.209.366.611
128.631.634.125

22.920.506.112
22.480.348.401

8.720.543.554
57.978.116.000

142.476.978.417
41.340.507.361
60.806.200.000

8.825.364.008
9.422.377.319

124.348.317.665
5.410.507.420

127.332.413.913
51.576.212.063
55.220.932.614

%0.04
%0.24
%0.05
%0.47
%0.14
%0.11
%0.13
%0.34
%0.47
%0.49
%0.26
%0.03
%0.36
%0.03
%0.06
%0.23
%0.31
%0.03
%0.34
%0.37
%0.34
%0.13
%0.05
%0.05
%0.09
%0.33
%0.08
%0.01
%0.20
%0.04
%0.04
%0.01
%0.09
%0.23
%0.07
%0.10
%0.01
%0.01
%0.20
%0.01
%0.20
%0.08
%0.09

44.841.226
29.076.512
40.512.682
11.315.508
31.951.412
33.603.637
32.030.823
17.113.688

7.511690
5.547.683

21.438.001
34.385.068
10.637.346
33.424.683
28.562.400
16.323.287
10.519.792
29.959.364

7.623.600
5.363.352
5.076.700

19.081.912
24.391.823
24.052.514
20.820.311

4.474.356
20.653.000
23.390.765
10.000.023
19.737.800
19.598.889
20.713.819
14.464.739

4.405.200
14.388.929
11.253.665
16.468.714
15.369.809

2.736.732
15.511.953

1.758.793
9.927.320
9.490.000

%0.65
%0.42
%0.59
%0.16
%0.46
%0.49
%0.46
%0.25
%0.11
%0.08
%0.31
%0.50
%0.15
%0.48
%0.41
%0.24
%0.15
%0.43
%0.11
%0.08
%0.07
%0.28
%0.35
%0.35
%0.30
%0.06
%0.30
%0.34
%0.15
%0.29
%0.28
%0.30
%0.21
%0.06
%0.21
%0.17
%0.24
%0.22
%0.04
%0.22
%0.03
%0.14
%0.14

%0.34
%0.33
%0.32
%0.32
%0.30
%0.30
%0.30
%0.30
%0.29
%0.29
%0.28
%0.26
%0.26
%0.26
%0.24
%0.24
%0.23
%0.23
%0.23
%0.23
%0.21
%0.20
%0.20
%0.20
%0.20
%0.20
%0.19
%0.18
%0.17
%0.16
%0.16
%0.16
%0.15
%0.14
%0.14
%0.13
%0.13
%0.12
%0.12
%0.12
%0.11
%0.11
%0.11
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الدولة
اإجمايل الناجت املحلي 

يف 2010
ن�سبة اإجماىل 
الناجت املحلي 

يف العامل

ال�سكان يف 
2010

الن�سبة ل�سكان 
العامل يف 2010

املجموعة الإقليمية يف 
الأمم املتحدة

املرتبة 
العاملية

الن�سيب من الناجت 
املحلي العاملي 

وال�سكان يف عام 
2010

مالوي
تون�ض

كمبوديا
�سلوفاكيا
اأذربيجان

زامبيا
ال�سنغال

ليبيا
زميبابوي

بلغاريا
ت�ساد

بوليفيا
�سربيا
رواندا

كرواتيا
هايتي
غينيا
بنني

هوندورا�ض
عمان

الأردن
كو�ستا ريكا

بروندي
ال�سلفادور

لبنان
باراجواي

بابوا غينيا اجلديدة
اأروجواي

طاجك�ستان
ليثوانيا

تركمن�ستان 
�سلوفينيا

لو�ض
نيكاراجوا

بنما
توجو

لوك�سمبورج
�سريا ليون
كرج�ستان

جورجيا
البو�سنة والهر�سك

اإريرتيا
جمهورية الكونغو

�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا

�أوروبا �ل�شرقية
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أوروبا �ل�شرقية

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أفريقيا
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�أوروبا �لغربية وغريها

�أفريقيا
�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أفريقيا

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

امللحــق 2

5.054.150.506
44.238.228.308
11.242.266.334
87.077.443.709
52.905.998.879
16.192.867.758
12.855.297.513
62.360.446.571

7.475.995.911
47.726.844.946

8.540.674.846
19.649.724.656
38.444.296.921

5.624.294.585
60.851.743.541

6.634.579.143
4.735.882.580
6.558.349.890

15.343.558.028
57.849.155.213
26.425.379.367
36.217.527.244

2.026.862.708
21.427.900.000
39.006.223.284
18.331.385.476

9.480.047.959
39.411.996.710

5.641.741.963
36.306.384.146
20.000.701.754
46.908.328.071

7.181.441.152
6.590.593.827

26.777.100.000
3.176.118.222

52.982.763.158
1.909.761.902
4.794.361.821

11.638.264.782
16.647.485.125

2.117.008.130
12.007.880.067

%0.01
%0.07
%0.02
%0.14
%0.08
%0.03
%0.02
%0.11
%0.01
%0.08
%0.01
%0.03
%0.06
%0.01
%0.10
%0.01
%0.01
%0.01
%0.02
%0.09
%0.04
%0.06
%0.00
%0.03
%0.06
%0.03
%0.02
%0.06
%0.01
%0.06
%0.03
%0.07
%0.01
%0.01
%0.04
%0.01
%0.08
%0.00
%0.01
%0.02
%0.03
%0.00
%0.02

14.900.841
10.549.100
14.138.255

5.430.099
9.054.332

12.926.409
12.433.728

6.262.667
12.571.454

7.534.289
11.227.208

9.929.849
7.291.436

10.624.005
4.418.000
9.993.247
9.981.590
8.849.892
7.600.524
2.782.435
6.047.000
4.658.887
8.382.849
6.192.993
4.227.597
6.454.548
6.858.266
3.356.584
6.878.637
3.286.820
5.041.995
2.048.583
6.200.894
5.788.163
3.516.820
6.027.798

506.953
5.867.536
5.447.900
4.452.800
3.760.149
5.253.676
4.042.899

%0.22
%0.15
%0.21
%0.08
%0.13
%0.19
%0.18
%0.09
%0.18
%0.11
%0.16
%0.14
%0.11
%0.15
%0.06
%0.14
%0.14
%0.13
%0.11
%0.04
%0.09
%0.07
%0.12
%0.09
%0.06
%0.09
%0.10
%0.05
%0.10
%0.05
%0.07
%0.03
%0.09
%0.08
%0.05
%0.09
%0.01
%0.09
%0.08
%0.06
%0.05
%0.08
%0.06

%0.11
%0.11
%0.11
%0.11
%0.11
%0.11
%0.10
%0.10
%0.10
%0.09
%0.09
%0.09
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.08
%0.07
%0.07
%0.07
%0.06
%0.06
%0.06
%0.06
%0.06
%0.06
%0.06
%0.06
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.05
%0.04
%0.04
%0.04
%0.04
%0.04
%0.04



التالقي العظيم266

الدولة
اإجمايل الناجت املحلي 

يف 2010
ن�سبة اإجماىل 
الناجت املحلي 

يف العامل

ال�سكان يف 
2010

الن�سبة ل�سكان 
العامل يف 2010

املجموعة الإقليمية يف 
الأمم املتحدة

املرتبة 
العاملية

الن�سيب من الناجت 
املحلي العاملي 

وال�سكان يف عام 
2010

لتفيا
جمهورية و�سط اأفريقيا

األبانيا
جامايكا

مولدوفيا
اأرمينيا
ليبرييا

موريتانيا
البحرين
بوت�سوانا

قرب�ض
ترينيداد وتوباجو

ناميبيا
منغوليا
ا�ستونيا
مقدونيا
اجلابون
لي�سوتو

موري�سا�ض
غينيا ال�ستوائية

جامبيا
بروناي
اأي�سلندا

غينيا – ب�ساو
�سوازيالند

مالطة
تيمور ال�سرقية

فوج
جزر الباهاما

مونتنجرو
جيبوتي2

جايانا
�سورينام

بوتان
كومورو�ض

موناكو2
باربادو�ض
كيب فريد

جزر �سولومن
لي�ستن�ستاين2

مالديف

129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

امللحــق 2

�أوروبا �ل�شرقية
�أفريقيا

�أوروبا �ل�شرقية

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �ل�شرقية
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا
�أفريقيا

�آ�شيا - �لهادي
�أوروبا �لغربية وغريها

�أفريقيا
�أفريقيا

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أوروبا �ل�شرقية

�أفريقيا
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�آ�شيا - �لهادي
�أفريقيا

�أوروبا �لغربية وغريها
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�أفريقيا
�آ�شيا - �لهادي

�أوروبا �لغربية وغريها
�آ�شيا - �لهادي

24.009.680.460
1.984.747.842

11.858.216.877
13.872.093.023

5.811.584.073
9.371.175.470
9.371.175.470

987.900.000
3.613.898.829

22.945.456.867
14.904.834.649
23.132.450.331
20.945.274.102
11.133.250.765

6.200.357.070
18.822.715.730

9.137.543.773
13.199.637.410

2.179.350.967
9.714.391.397

14.500.472.162
1.050.158.837

12.369.689.792
12.550.944.497

835.390.893
3.697.606.785
8.163.841.060

875.100.000
3.173.108.251
7.771.258.000
4.110.821.471
1.049.054.417
2.259.288.026
4.350.523.600
1.516.117.590

541.097.579
6.108.770.906
4.109.500.000
1.659.053.271

678.625.482
4.826.167.676
2.075.500.000

%0.04
%0.00
%0.02

%0.02
%0.01
%0.01
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.01
%0.00
%0.01
%0.00
%0.00
%0.01
%0.01
%0.00
%0.00
%0.01
%0.00
%0.00
%0.01
%0.01
%0.01
%0.00
%0.01
%0.01
%0.00
%0.02
%0.02
%0.00
%0.02
%0.02
%0.00
%0.02
%0.01
%0.03
%0.01
%0.02

2.239.008
4.401.051
3.204.284

2.702.300
3.562.062
3.092.072
3.092.072
3.994.122
3.459.773
1.261.835
2.006.945
1.103.647
1.341.465
2.283.289
2.756.001
1.340.161
2.060.563
1.505.463
2.171.318
1.280.924

700.401
1.728.394

398.920
318.041

1.515.224
1.055.506

415.995
1.142.502

860.623
342.877
631.490
872.090
754.493
524.636
725.940
734.750

35.377
273.331
495.999
538.148

35.772
315.885

%0.03
%0.06
%0.05

%0.04
%0.05
%0.04
%0.04
%0.06
%0.05
%0.02
%0.03
%0.02
%0.02
%0.03
%0.04
%0.02
%0.03
%0.02
%0.03
%0.02
%0.01
%0.03
%0.01
%0.00
%0.02
%0.02
%0.01
%0.02
%0.01
%0.00
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.00
%0.00
%0.01
%0.01
%0.00
%0.00

%0.04
%0.03
%0.03

%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.03
%0.02
%0.02
%0.02
%0.02
%0.02
%0.02
%0.02
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00



267 امللحقــات

الدولة
اإجمايل الناجت املحلي 

يف 2010
ن�سبة اإجماىل 
الناجت املحلي 

يف العامل

ال�سكان يف 
2010

الن�سبة ل�سكان 
العامل يف 2010

املجموعة الإقليمية يف 
الأمم املتحدة

املرتبة 
العاملية

الن�سيب من الناجت 
املحلي العاملي 

وال�سكان يف عام 
2010

اأندورا1
بليز

�ساموا1
فانواتو

�سان لوت�سيا
�سان مارينو1

اأنتيجوا وباربودا
�سي�سل

جرينادا
�ساو توم وبرين�سيب

�سان فين�سنت وجرينادين
ميكرونيزيا

توجنا
�سان كيت�ض ونيفي�ض

دومينيكا
كرييباتي

جزر مار�سال
بالو

توفالو
ميامنار

كوريا ال�سمالية
جنوب ال�سودان

ال�سومال
ناورو

�أوروبا �لغربية وغريها
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أوروبا �لغربية وغريها

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أفريقيا

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

غري متوفر
�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي
�آ�شيا - �لهادي

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

امللحــق 2

1 بيانات 2010 غري متوفرة، والأرقام لعام 2008.

2 بيانات 2010 غري متوفرة، والأرقام لعام 2009.
http://databank.worldbank.org .2010 امل�سدر: البنك الدويل

3.712.034.267
1.401.000.000
1.899.809.580

688.904.851
1.198.907.909
1.899.809.580
1.153.788.955

963.006.565
783.602.099
201.037.917
674.770.633
297.451.433
357.482.868
673.200.093
471.851.098
151.175.994
162.935.850
171.345.539

31.351.969

%0.03
%0.04
%0.02
%0.04
%0.01
%0.00
%0.01
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00

82.577
344.700
181.809
239.651
174.000

31.198
88.710
86.525

104.487
165.397
109.333
111.064
104.058

52.402
67.757
99.546
54.038
20.472

9.827

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00





الخت�سارات وامل�سطلحات

الإيدز – متالزمة نق�ض املناعة املكت�سبة
منظمة التعاون القت�سادي يف اآ�سيا واملحيط الهادي

�سبكة الزعامة يف اآ�سيا واملحيط الهادي
اآ�سيان – رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا

مليار مرت مكعب
برميل يف اليوم

بريك�ض – الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب اأفريقيا
مركز اآ�سيا والعوملة

الرئي�ض التنفيذي
كلوروفلوروكربون

مركز التنمية العاملية
وكالة ال�ستخبارات املركزية

احتاد ال�سناعة الهندية
احلزب ال�سيوعي ال�سيني

املدير الفني
تقرير التنمية التعاونية

الدفترييا وال�سعال الديكي والتيتانو�ض
�سندوق خارج امليزانية

الحتاد الأوروبي
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر

خطة خم�سية
اإجمايل املنتج املحلي

الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري
اإجمايل املنتج القومي

معدلت اللتحاق الكلية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اخلدمات الإدارية الهندية
جمل�ض الكريكيت الدويل

املحكمة اجلنائية الدولية
جمموعة الأزمات الدولية

acquired immune deficiency syndrome
Asia-Pacific Economic Cooperation
Asia-Pacific Leadership Network
Association of Southeast Asian Nations
billion cubic meters
barrels a day
Brazil, Russia, India, China, and South Africa
Centre on Asia and Globalization
chief executive officer
chlorofluorocarbon
Center for Global Development
Central Intelligence Agency
Confederation of Indian Industry
Communist Party of China
chief technical officer
Development Co-operation Report
diphtheria, pertussis, and tetanus
Extrabudgetary Fund
European Union
Foreign Direct Investment
five-year plan
gross domestic product
greenhouse gas
gross national product
gross enrollment ratio
International Atomic Energy Agency
Indian Administration Services
International Cricket Council
International Criminal Court
International Crisis Group

AIDS
APEC
APLN
ASEAN
bcm
b/d
BRICS
CAG
CEO
CFC
CGD
CIA
CII
CPC
CTO
DCR
DPT
EBF
EU
FDI
FYP
GDP
GHG
GNP
GRE
IAEA
IAS
ICC
ICC
ICG



حمكمة العدل الدولية
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا
املعهد الدويل للتعليم

منظمة بني احلكومات
املعهد الهندي للتكنولوجيا

�سندوق النقد الدويل
تكنولوجيا املعلومات

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا
جلنة الأمن القومي – كى جي بي

جي�ض الرب للمقاومة
الدمار املتبادل الأكيد

نادي كريكيت ماريلبون
اأهداف التنمية لالألفية

معهد ما�سا�سو�ست�ض للتكنولوجيا
منظمة حلف �سمال الأطلنطي

منظمة غري حكومية
جمل�ض الأمن القومي

جمموعة املوردين النووين
جامعة �سنغافورة الوطنية

منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
منظمة التعاون القت�سادي الأوروبي

مكتب ال�سئون القانونية )اأمانة الأمم املتحدة(
جي�ض التحرير ال�سعبي

تعادل القوة ال�سرائية
هيئة اإمداد املياه يف بنوم بنه

معهد اأبحاث ال�سالم باأو�سلو
التي�سري الكمي

�سندوق املوازنة املنتظمة
حقوق الر�سم اخلا�سة
�سركة مملوكة للدولة

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف اأفغان�ستان

بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف العراق
اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار )اتفاقية قانون 

البحار(

ICJ
ICTR
ICTY
IIE
IGO
IIT
IMF
IT
KAUST
KGB

LRA
MAD
MCC
MDG
MIT
NATO
NGO
NSC
NSG
NUS
OECD
OEEC
OLA
PLA
PPP
PPWSA
PRIO
QE
RBF
SDR
SOE
UDHR
UNAMA
UNAMI
UNCLOS

International Court of Justice
International Criminal Tribunal for Rwanda
International Criminal Tribunal for Yugoslavia
International Institute of Education
intergovernmental organization
Indian Institute)s( of Technology
International Monetary Fund
information technology
King Abdullah University of Science and Technology
Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 
(Committee for State Security)
Lord’s Resistance Army
mutual assured destruction
Marylebone Cricket Club
Millennium Development Goal
Massachusetts Institute of Technology
North Atlantic Treaty Organization
nongovernmental organization
National Security Council
Nuclear Suppliers Group
National University of Singapore
Organization for Economic Cooperation and Development
Organisation for European Economic Cooperation
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�ضكر وعرفان

ا من درو�ض احلياة،  عندما كتبُت هذا الكتاب – وهو كتابي الرابع - تعلمُت در�ًسا هامًّ
األ وهو اأن العمل وقًتا كاماًل كعميد لكلية ال�سيا�سات العامة ويف الوقت ذاته تاأليف الكتب 
هو اأمر اأ�سبه باجلنون. وحيث اإن وظيفتي التي اأحبها كثرًيا ت�سغل كل اأيامي خالل الأ�سبوع 
فاإنني ل اأمتكن من الكتابة �سوى خالل عطلة نهاية الأ�سبوع. ولهذا كانت تلك فرتة ع�سيبة، 
ال�سخ�سيات قد  اأروع  الكتاب لأن جمموعة من  النهاية جنحت يف النتهاء من  ولكنني يف 

ا« م�سانًدا. �ساعدتني، واأود اأن اأ�سكرهم فهم يف حقيقة الأمر الذين وفروا يل »نظاًما بيئيًّ
تان  الأ�ستاذ  الوطنية،  �سنغافورة  جامعة  رئي�ض  ب�سدة:  �ساندوين  كلهم  الثالثة  روؤ�سائي 
لل�سيا�سات  يو  ورئي�ض جمل�ض حمافظي كلية يل كوان  �ساي،  اجن  تان  والأ�ستاذ  �سوان،  �سور 
اأفكاري، و�سجعونني  اأطور  العامة، الأ�ستاذ واجن جوجنو، الذين �سمحوا يل بحرية هائلة لكي 
على اأن اأكتب اأكرث. وعلى نف�ض املنوال، فاإن زمالئي يف كلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة 
�ساندوين بدرجة ل تقل عن ذلك. واأمتنى األ اأكون م�سابًا بالأوهام املر�سية عندما اأفكر اأن 

كتاباتي قد اأ�سهمت اأي�ًسا يف التعريف بكلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة.
كما �ساندين فريق العاملني مبكتب العميد بقوة، واأود هنا اأن اأ�سكر اأمرية بنت حممد 
لدعمها  �سكرتريتي  �سان،  كارول  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  فربيك،  واآن  كور،  وكارين  ف�سايل، 
اأبحاث  م�ساعدي  بوجود  احلظ  �سعيد  كنت  املا�سية  �سنوات  الثمان  مدى  على  الفائق يل. 
متميزين مثل بنجامني �ساتيل )يف 2010( واإيفون جو )2011 حتى منت�سف 2012( ولقد 
يف  واأ�سهمت  النهاية  يف  �سفرينو  رودا  ان�سمت  الكتاب.  بهذا  اخلا�سة  البحوث  مبعظم  قاما 

اخلطوة الأخرية.
اأعي�ض يف �سنغافورة، ونا�سري PublicAffairs متواجد يف نيويورك. وحيث اإن هذا هو 
كتابي الثالث مع النا�سر فلقد منت �سداقة طيبة بيني وبني فريقه املمتاز اأثناء عملي يف الكتابني 



ال�سابقني مما �ساعدين كثرًيا هذه املرة. هذه هي املرة الثالثة التي عانى فيها املحرر، كاليف 
بريدل، من امل�سودات الأوىل لكتبي، ولقد كان دائًما �سريًحا ومنفتًحا يف نقده، وم�ساندته يل 
تعني الكثري بالن�سبة يل. واأود اأي�ًسا اأن اأ�سكر املحررين امل�ساعدين مي�سيل ول�ض-هور�ست، 
وجان كري�ستيان�سون، وملي�سا راميوند. واإنني اإذ اأ�سكر كل هوؤلء فيجب علي اأن اأ�سكر اأي�ًسا 

املطرب الراحل حممد رافع فاأغانيه ت�سحبني دائًما اأثناء الكتابة.
كان من املهم اأي�ًسا اأنني امتتع مب�ساندة وت�سجيع اأبنائي على الرغم من تواجدهم خارج 
�سنغافورة طيلة معظم 2011 و2012. كل من يعرفني يدرك اأنني مل اأكن لأحقق اأي اإجناز 

بدون دعم زوجتي اآن.
اإىل  اأن�سم  فاإنني   2013 عام  يف  وال�ستني  اخلام�ض  عامي  من  اأقرتب  اإذ  واأنا  واأخرًيا، 
هو  عمله  اأ�ستطيع  �سيء  اأف�سل  اإن  الأخالقيات.  يف  كثرًيا  التفكري  يف  رفاقي  من  الكثريين 
ا، واأنا  رعاية اجليل القادم. على مدى ال�سنوات ال�ستني املا�سية متتع جيلي باإجنازات طيبة ن�سبيًّ
مقتنع باأن ال�سنوات ال�ستني القادمة �ستكون اأف�سل. هناك روح من الياأ�ض تتغلغل يف بع�ض 
العوا�سم الهامة يف العامل، وخا�سة يف الغرب. اأمتنى اأن يبعث هذا الكتاب قلياًل من التفاوؤل 
الثمانية،  والدي  الكتاب لأحفاد  اأهدي هذا  فاإنني  بامل�ستقبل  وكاإ�سارة لإمياين  النفو�ض.  يف 

حيث اإنني واثق باأن م�ستقباًل زاهًرا ينتظرهم مع التالقي العظيم القادم.
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