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ولقــد عكســت صــور االحتفــال العالقــة الوثيقــة بيــن ميــركل 
وماكــرون، حيــث أصبــح أعــداء األمــس هــم أقــرب الحلفــاء اليــوم. 
فــإن  وبينمــا غابــت رئيســة وزراء بريطانيــا عــن االحتفــال، 
ــدى  ــي ال تتع ــاد األوروب ــن االتح ــا ع ــال بريطاني ــات انفص تداعي
ــاظ  ــع ســعي كل األطــراف للحف ــة، م ــة والتنظيمي ــات المالي الخالف
علــى أطــر التعــاون األمنــي والعســكري، ولــم تعــد الخالفــات بيــن 
ــق شــرارة  ــد يطل ــذي ق ــل ال ــة الرئيســية هــي الفتي ــوى األوروبي الق

ــور. ــتقبل المنظ ــي المس ــل ف ــى األق ــة، عل ــرب عالمي ح

ومــن جانــب آخــر، كان االنعــزال الواضــح لترامــب عــن 
أجــواء االحتفــال مؤشــراً علــى أن تحالــف عبــر األطلســي، الــذي 
لعــب دوراً رئيســياً فــي حســم مــا أســماها فيليــب بوبيــت "بالحــرب 
الطويلــة" فــي القــرن الماضــي)1(- أي الصــراع  الممتــد مــن الحرب 
العالميــة األولــى والثانيــة إلــى الحــرب البــاردة، تحــت رايــة الدفــاع 
عــن الديمقراطيــة ضــد النظــم الشــمولية ثــم الفاشــية فــي ألمانيــا، ثــم 

االتحــاد الســوفييتي - لــم يعــد بمثــل تماســكه الســابق.

اأوًل: دللت »احتفالت باري�ض«
 عبــرت "احتفــاالت باريــس" بمــرور 100 عــام علــى انتهــاء 
ــا مــن تناســي  الحــرب العالميــة األولــى عــن مخــاوف قــادة أوروب
األجيــال الجديــدة للثمــن الكبيــر الــذي دفعتــه البشــرية جــراء 

االنــزالق إلــى مواجهــات عســكرية، ومــن أن أطــر حفــظ الســالم 
ــد  ــم تع ــابقة ل ــات الس ــذه المواجه ــي تمخضــت عــن ه ــي الت العالم

ــراع.  ــن الص ــدة م ــة جدي ــواء جول ــى احت ــادرة عل ق

ــع  ــام الجم ــه أم ــي خطاب ــس الفرنســي ماكــرون ف ــز الرئي ورك
الكبيــر مــن قــادة الــدول الذيــن احتشــدوا فــي االحتفــال علــى الخطــر 
الــذي يمثلــه تصاعــد المــد القومــي على الســاحة الدوليــة، باعتبار أن 
النعــرات القوميــة هــي المحــرك األساســي الدافــع للشــقاق والصراع 
علــى المســتويات الداخليــة والدوليــة. واعتبــر المراقبــون ذلــك نقــداً 
صريحــاً للرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، والــذي افتخــر مؤخــراً 

بكونــه "قوميــاً" يتبنــى مبــدأ "أمريــكا أوالً".

ــع  ــين، أرج ــف الرئيس ــن موق ــن بي ــل التباي ــار تحلي ــي إط  وف
"جيديــون  تايمــز  الفايننشــيال  فــي  الدوليــة  الشــؤون  محــرر 
ــة  ــي نهاي ــرت ف ــث ظه ــذوره، حي ــى ج ــذا الخــالف إل ــان" ه رخم
الحــرب العالميــة األولــى رؤيتــان للعالقــات الدوليــة همــا: الرؤيــة 
"الدوليــة" التــي تبناهــا الرئيــس األمريكــي ويلســون، والتــي دافــع 
عنهــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون، والرؤيــة "القوميــة" التــي يتبناها 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــزال الوالي ــذاك انع ــا آن ــب عليه ــب، وترت ترام

ــة)2(. ــاحة الدولي الس

ولقــد ركــز تحليــل رخمــان علــى تداعيــات صعــود الفكــر 
ــى،  ــة األول ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــات المتح ــي الوالي ــي ف القوم
فمــن المعــروف أن الرئيــس األمريكــي وودرو ويلســون هــو الــذي 
مثــل الواليــات المتحــدة فــي مؤتمــر باريــس للســالم عــام 1919، 
ــاط األساســية التــي كان مــن المفتــرض أن  ــذي صــاغ النق وهــو ال
يتأســس عليهــا النظــام العالمــي الجديــد فــي مرحلــة مــا بعــد الحرب، 

باريس  احتفاالت  نقلتها  التي  الرئيسية  الرسالة  كانت 
العاملية  احلرب  يف  القتال  نهاية  على  عام  مئة  مبرور 
خمتلفة  اسرتاتيجية  خريطة  اليوم  يواجه  العامل  أن  هي 
أو  املتوقعة  والتحالفات  بالصراعات  يتعلق  فيما  جذريًا 

احملتملة. 
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وعصبــة األمــم، التــي كانــت ســتعمل علــى حفــظ الســالم بــه.

وبــدالً مــن أن تلعــب الواليــات المتحــدة دورهــا المنتظــر فــي 
ــل  ــكا أوالً" داخ ــرة "أمري ــو فك ــط معتنق ــكار، أحب ــذه األف ــذ ه تنفي
مجلــس الشــيوخ األمريكــي، بزعامــة عضــو الكونجــرس فــي ذلــك 
ــث رفــض  ــودج"، جهــود ويلســون، حي ــوت ل ــري كاب ــت "هن الوق
ــذه  ــي ه ــدة ف ــات المتح ــة الوالي ــى عضوي ــق عل ــس التصدي المجل
المنظمــة الجديــدة، والتــي بدورهــا ســرعان مــا انهــارت مــع انــدالع 

الحــرب العالميــة الثانيــة.

 وعلــى الرغــم مــن مــرور مئــة عــام، مــا زال هنــاك مــن يقــرأ 
ــة  ــة الثاني ــة األمــم وانــدالع الحــرب العالمي فــي قصــة فشــل عصب
ــة،  ــة القومي ــي اآلن. فأنصــار الرؤي ــبة للنظــام العالم دالالت بالنس
ومنهــم اليــوم جــون بولتــن، يــرون فــي ذلــك دليــالً علــى فشــل فكــرة 
الحوكمــة العالميــة بشــكل عــام، فالقــوة الصلبــة للــدول القوميــة هــي 
التــي اســتطاعت  وقــف التجــاوز والعــدوان مــن ألمانيــا الفاشــية، ما 

لــم تســتطع عصبــة األمــم، أو أي منظمــة دوليــة، أن تقــوم بــه)3(. 

ومــن جانبهــم، يذهــب أنصــار المدرســة الدوليــة إلــى أن 
انســحاب الواليــات المتحــدة مــن الســاحة الدوليــة، هــو الــذي خلــق 
الظــروف المواتيــة النــدالع حــرب، وأن عــدم مشــاركتها فــي 
ــة.  ــواء األزم ــى احت ــا عل ــوض قدرته ــذي ق ــو ال ــم ه ــة األم عصب
ــاء  ــن حلف ــب م ــف ترام ــع موق ــد م ــن جدي ــة م ــذه القضي ــار ه وتث

الماضــي والمؤسســات الدوليــة.

ثانيًا: ثالثية قطبية تدفع اإىل عدم ال�ستقرار
تســتند الرؤيــة الداعمــة لمحوريــة الــدور األمريكــي فــي حفــظ 
ــى  ــوة األول ــي الق ــدة ه ــات المتح ــى أن الوالي ــي عل ــالم العالم الس
ــة،  ــة والتكنولوجي ــكرية واالقتصادي ــتويات العس ــى المس ــاً إل عالمي
ــى  ــح بالعصــا والجــزرة عل ــن خــالل التلوي ــادرة م ــك ق ــي لذل وه
ــد  ــذا الوضــع ق ــن ه ــة. لك ــات الدولي ــات العالق ــي مجري ــر ف التأثي
ــن  ــهم، الذي ــن أنفس ــكريين األمريكيي ــادة العس ــراف الق ــر، باعت تغي
وصلــوا إلــى قناعــة بــأن الواليــات المتحــدة تفقــد بســرعة موقعهــا 
المتقــدم وميزتهــا التنافســية "فــي كل مجــال مــن مجــاالت الحــرب"، 

ــس)4(.  ــس ماتي ــي جيم ــاع األمريك ــر الدف بحســب وزي

وتعمــل المؤسســة العســكرية األمريكيــة اآلن بأقصــى طاقاتهــا 
علــى تطويــر إمكانياتهــا لنــوع جديــد ومتقدم مــن الحرب. وســيكون 
الصــراع القــادم، كمــا يتوقعــه ماتيــس وآخــرون، متعــدد الجبهــات 
وســريع االنتشــار، ومتقدمــاً تكنولوجيــاً بصــورة تفــوق التوقعــات. 

ويعتبــر ماتيــس أن مواجهــة عســكرية بهــذا الحجــم ال تعــد أمــراً 
ــل أن  ــا، ب ــدال فيه ــرورة ال ج ــا ض ــتعداد له ــن االس ــاً، لك محتوم
الواليــات المتحــدة فــي الواقــع أصبحــت فــي وضــع يجــب عليهــا 
فيــه "اللحــاق" بقــدرات الــدول األخــرى، وعلــى األخــص الصيــن، 
ــلحة  ــر أس ــى تطوي ــرة عل ــدرة األخي ــى ق ــراء إل ــير الخب ــث يش حي
جديــدة فــي فتــرة قياســية، تســتغرق أقــل مــن ســبع ســنوات للوصول 
بهــا مــن مرحلــة الفكــرة إلــى التنفيــذ، بينمــا يســتغرق ذلــك حوالــي 

ســتة عشــر عامــاً فــي المتوســط بالنســبة للواليــات المتحــدة)5(.

وال يــزال هنــاك خــالف علــى المســتوى السياســي واألكاديمــي 

ــات  ــر للوالي ــد األكب ــل التهدي ــي تمث ــة الت ــول الدول ــي، ح األمريك
المتحــدة. إذ يضــع البنتاجــون بوضــوح الصيــن نصــب عينيــه 
ــون  ــن يتبن ــر م ــك دوائ ــي ذل ــه ف ــل، ويوافق ــد الماث ــا التهدي بوصفه
ــن، نظــراً لتطــور قوتهــا  ــظ القومــي مــن الجمهوريي الفكــر المحاف
ــات المتحــدة)6(.  ــح الوالي ــة وتعــارض مصالحهــا مــع مصال الصلب

وفــي المقابــل، يــرى الديمقراطيــون أن روســيا، بأفكارهــا 
ــاتها  ــي، وممارس ــي والثقاف ــتوى االجتماع ــى المس ــة" عل "الرجعي
الســلطوية علــى المســتوى السياســي، وتدخلهــا العســكري خارجيــاً، 
هــي التــي تمثــل تهديــداً للواليــات المتحــدة والنظــام الدولــي. لكــن 
هنــاك توافــق علــى أن مرحلــة "األحاديــة القطبيــة" قــد انتهــت، وأن 
ــى قــرارات الســلم  ــة عل ــات المتحــدة ليســت وحدهــا المهيمن الوالي

ــم اليــوم. والحــرب فــي عال

ويــرى المحلــل مايــكل كليــر أن الواليــات المتحــدة تواجــه 
ــن وروســيا، وأن  ــن الصي ــداً مزدوجــاً مــن كل م ــع تهدي ــي الواق ف
البيئــة االســتراتيجية أصبحــت أكثــر خطــورة بظهــور  نظــام دولــي 
"ثالثــي األقطــاب" يتســم بقــدر كبيــر مــن عــدم االســتقرار، وبتعــدد 
القضايــا والمناطــق التــي مــن الممكــن أن تتصاعــد فيهــا التفاعــالت 

ســريعاً إلــى درجــة الصــراع)7(. 

وتتمتــع القــوى الثالثــة الرئيســية وهــي الواليــات المتحــدة 
والصيــن وروســيا بقــدرات عســكرية ضخمــة، تضــم أشــكاالً 
متعــددة مــن األســلحة التقليديــة والنوويــة، كمــا أن الصيــن وروســيا 
ــكرياً  ــاً وعس ــياً واقتصادي ــوس، دبلوماس ــود ملم ــا وج ــح لهم أصب
خــارج أراضيهمــا، وإن لــم يماثــل بعــد حجــم الوجــود األمريكــي، 
ــن القــوى الثــالث  بحيــث طالــت خطــوط التمــاس أو المواجهــة بي
فــي منطقتيــن رئيســيتين: األولــى علــى امتــداد الحــدود األوروبيــة - 
الروســية، والثانيــة فــي آســيا، علــى االمتــداد مــن الشــرق األقصــى 

لروســيا إلــى بحــر الصيــن، ثــم إلــى المحيــط الهنــدي. 

ويزيــد مــن احتمــاالت "االشــتعال الســريع" فــي عالــم اليــوم أن 
قــادة هــذه القــوى الرئيســية يتبنــون بقــوة الرؤيــة القوميــة، ويتخذون 
منهجــاً حــاداً فــي الدفــاع عمــا يرونــه المصلحــة القوميــة لبالدهــم، 

مــع التلويــح المســتمر بمظاهــر القــوة التــي تتمتــع بهــا.

 وقــد أدى ذلــك إلــى أن الخطــوط الفاصلــة بيــن الحرب والســالم 
فــي التفاعــالت الدوليــة قــد أصبحــت مبهمــة إلــى حــد كبيــر. فهــذه 
ــى  ــى إل ــد ال ترق ــل ق ــن التفاع ــاً م ــج أنماط ــية تنته ــوى الرئيس الق
مســتوى المواجهــة الكاملــة، لكنهــا تحمــل بعــض صفــات الصــراع 
بيــن الــدول، مــا يعنــي مــن وجهــة نظــر كليــر أن "الحــرب" بينهــا 

قــد بــدأت بالفعــل.

وتتضمــن هــذه الممارســات الحــرب التجاريــة األمريكيــة علــى 
ــي  ــي وبالتال ــاد الصين ــاف االقتص ــدف إلضع ــي ته ــن، والت الصي
عرقلــة المســاعي الصينيــة لتحقيــق المســاواة مــع الواليــات المتحدة 
ــاً  ــداً وجودي ــن تهدي ــره الصي ــة، وهــو مــا تعتب ــى الســاحة الدولي عل

لمســتقبلها كقــوة عظمــى ال يمكــن أن تتقبلــه مــن دون رد قــوي.

ــداً  ــاالً جدي ــيبراني مج ــل الفضــاء الس ــر، يمث ــب آخ ــن جان وم
للصــراع، غيــر خاضــع حتــى اآلن للقواعــد والتقنيــن، حيــث يتــم 
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ــى  ــر عل ــا، والتدخــل للتأثي ــي ســرقة أســرار التكنولوجي ــه ف توظيف
التفاعــالت السياســية الداخليــة، وصــوالً إلــى التهديــد بشــل البنيــة 

ــة)8(.  التحتي

 وعلــى الصعيــد العســكري، تولــي هــذه الــدول اهتمامــاً كبيــراً 
ــن خــالل  ــدرات م ــذه الق ــوم باســتعراض ه ــا، وتق ــر قدراته بتطوي
"تدريبــات عســكرية" ضخمــة تقتــرب مــن حــدود القــوى األخــرى. 
ــوط  ــى خط ــا عل ــكاك" ببعضه ــد "االحت ــوى تتعم ــذه الق ــل أن ه ب
ــن  ــيكة" بي ــات وش ــاء عــن "صدام ــر األنب ــا، إذ تتوات ــاس بينه التم

ــرات أو ســفن فــي هــذه المناطــق.  طائ

ــق  ــذه المناط ــي ه ــا ف ــاق نفوذه ــد نط ــة لتمدي ــعى كل دول وتس
الحساســة، مــا قــد يــؤدي إلــى حــوادث قــد تتصاعــد بســرعة إلــى 
مواجهــات عســكرية. ويزيــد مــن مخاطــر الصــدام أن هــذه القــوى 
تعمــل اآلن علــى تطويــر ترســاناتها النوويــة بمــا فيهــا أنــواع 
ــكرية  ــة عس ــار مواجه ــي إط ــتخدم ف ــن أن تس ــي يمك ــلحة الت األس
ــن  ــد م ــت تع ــي كان ــلح الت ــات التس ــاً التفاقي ــك خرق ــة، وذل تقليدي

ــة.  ــود الماضي ــي العق ــي ف ــام الدول ــب النظ مكاس

وتخضــع األطــر واالتفاقيــات التــي كانــت تســاهم فــي خفــض 
انســحاب  مــع  والتفكيــك  للتقويــض  النــووي  الصــدام  فــرص 
الواليــات المتحــدة منهــا، ويــرى كليــر أن النظــام الدولــي معــرض 
اآلن النــدالع أزمــة جديــدة تشــبه فــي خطورتهــا أزمــة الصواريــخ 
ــة  ــفا مواجه ــى ش ــم عل ــرن الماضــي، تضــع العال ــي الق ــة ف الكوبي

ــرة.   ــة خطي ــكرية ونووي عس

 ثالثًا: حتالف ليربايل من دون الوليات املتحدة 
ــدور  ــودة" ال ــار "ع ــي انتظ ــدي ف ــوف األي ــم مكت ــف العال ــل يق ه
ــا  ــة، كم ــة؟ اإلجاب ــدات العالمي ــة التهدي ــادي لمواجه ــي القي األمريك
صاغهــا المحلــل األمريكــي ديفيــد إجناشــيوس، هــي ال، فالمجتمــع 
ــرر المضــي قدمــاً مــن دون ترامــب، وأطــراف أخــرى  ــي ق الدول
ــات المتحــدة)9(.  ــه الوالي ــذي تركت ــراغ ال ــدم لمــلء الف ســوف تتق

ــررت  ــا ق ــي مجــاالت متعــددة، فكم ــك ف ــدو إرهاصــات ذل وتب
الــدول المشــاركة فــي اتفاقيــة باريــس المناخيــة المضــي قدمــاً مــن 
دون الواليــات المتحــدة، حشــدت اليابــان وكنــدا وأســتراليا الجهــود 
إلنفــاذ اتفاقيــة تحريــر التجــارة عبــر الباســيفيكي مــن دون مشــاركة 
ــة  ــاءت مطالب ــي، ج ــد األوروب ــى الصعي ــدة. وعل ــات المتح الوالي
ماكــرون، والتــي أيدتهــا ميــركل، بإنشــاء قــوة دفــاع أوروبيــة 
ــن دون  ــها م ــن نفس ــاع ع ــا الدف ــتطيع أوروب ــث تس ــة، بحي خالص

ــات المتحــدة. ــى الوالي ــاد عل االعتم

وعلــى النقيــض مــن رؤيــة مايــكل كليــر لعالــم ثالثــي القطبيــة 
يســتند فــي تفاعالتــه إلــى منطــق المصالــح القومية، يطــرح الباحثان 
ــة  ــرز رؤي ــن أفي ــة فوري ــي دوري ــدر وجيمــس ليندســاي ف ــو دال أيف
ــى قواعــد  ــي المســتند إل ــى أســس النظــام الدول ــاظ عل تهــدف للحف

متفــق عليهــا فــي التفاعــل وإلــى قيــم ليبراليــة)10(.

وتطــرح هــذه الرؤيــة التــي جــاءت تحــت عنــوان "لجنــة لحماية 
ــاً للــدول الديمقراطيــة التــي كانــت  النظــام العالمــي"، دوراً محوري
تعــد مــن حلفــاء الواليــات المتحــدة فــي النظــام الدولــي القائــم منــذ 

ــراغ  ــد الف ــح لس ــا المرش ــة، بوصفه ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح نهاي
ــود  ــى صع ــق عل ــدة، ولقطــع الطري ــات المتح ــه الوالي ــذي تركت ال

فاعليــن بقيــم ال تتصــف بالليبراليــة.

ــوم  ــي تق ــرة "مجموعــة التســع"، والت ــة فك ــذه الرؤي ــى ه وتتبن
علــى حشــد االمكانيــات العســكرية واالقتصاديــة لــكل مــن فرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا واالتحــاد األوروبــي، وأســتراليا 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة فــي آســيا، وكنــدا فــي أمريــكا الشــمالية، 

ــة. ــى الســاحة الدولي ــح تجمعــاً فاعــالً عل لتصب

 ولهــذا التجمــع هدفــان محــددان، همــا الحفاظ على تماســك أطر 
واســتمرار تطبيــق قواعــد النظــام الدولــي الليبرالــي حتــى "تعــود" 
ــر الظــروف  ــه، وتوفي ــادي في ــا القي ــى دوره ــدة إل ــات المتح الوالي
ــي هــذا اإلطــار، يجــب أن تعمــل هــذه  ــودة. وف ــذه الع ــة له المواتي
الــدول علــى لعــب دور أكبــر ممــا اعتــادت عليــه، وعليهــا التفكيــر 
ال فــي كيفيــة العمــل مــع الواليــات المتحــدة تحــت قيادتهــا الحاليــة، 

بــل فــي كيفيــة العمــل مــن دونهــا. 

 وتعــد حريــة التجــارة مــن األســس المحوريــة للنظــام  الليبرالي 
والتــي تســتطيع "مجموعــة التســع"، مــن وجهــة نظــر الكاتبيــن، أن 
تلعــب دوراً مؤثــراً فــي حمايتهــا مــن سياســات ترامــب. ويعــرض 
ــج  ــث تنت ــادي، حي ــع االقتص ــذا التجم ــوة ه ــوغات ق ــان مس الكاتب
الــدول األعضــاء بــه مجتمعــة مــا قيمتــه ثلــث إجمالــي الناتــج 
العالمــي، أي ضعــف مــا تنتجــه الصيــن وأكثــر بحوالــي 50% مما 
تنتجــه الواليــات المتحــدة، باإلضافــة أنهــا تتحكــم فــي 30% مــن 
إجمالــي الصــادرات والــواردات العالميــة، وهــو ضعــف مــا تتحكــم 

فيــه الواليــات المتحــدة والصيــن. 

وعلــى هــذا األســاس فــإن التجــارة مجــال رئيســي لتعــاون هــذه 
الــدول، وعليهــا أن تعمــل علــى حمايــة حريــة التجــارة، وتطويــر 
منظومــة منظمــة التجــارة العالميــة لتتــالءم مــع احتياجــات الواقــع 
العالمــي. وعلــى الرغــم مــن أن العمــل علــى عقــد اتفاقيــات متعــددة 
األطــراف مــن دون الواليــات المتحــدة ســوف يضع هــذه المجموعة 
فــي تنافــس مــع األخيــرة، فإنهــا ينبغــي أن تبحــث عــن أطــر تســمح 

لهــا أيضــا بمواصلــة التعــاون معهــا)11(.

ــال  ــي المج ــدول ف ــذه ال ــاون ه ــه تع ــر، يواج ــب آخ ــن جان م
ــار  ــا إط ــدا لديه ــة وكن ــدول األوروبي ــر، فال ــات أكب ــي تحدي األمن
للتعــاون مــن خــالل حلــف الناتــو، لكــن إنفاقهــا العســكري محــدود. 
مــن جانــب آخــر، فــإن الــدول اآلســيوية فــي هــذه المجموعــة تنفــق 
مبالــغ ضخمــة علــى تطويــر قدراتهــا العســكرية، لكنهــا تفتقــد إلــى 

إطــار تنظيمــي للتعــاون.

 وتمثــل قــدرات هــذه الــدول مجتمعــة، خاصــة لــو زادت الــدول 
األوروبيــة مــن انفاقهــا العســكري، قــوة ال يســتهان بهــا علــى 
ــدول مــا قيمتــه  الســاحة الدوليــة. ففــي عــام 2017 أنفقــت هــذه ال
310 مليــارات دوالر علــى دفاعاتهــا، ممــا يضعهــا فــي المركــز 
الثانــي عالميــاً بعــد الواليــات المتحــدة، كمــا يتجــاوز ذلــك مــا أنفقتــه 
الصيــن بمقــدار الثلــث، ويمثــل أربعــة أضعــاف مــا أنفقتــه روســيا. 

ويــدرك الكاتبــان أن هنــاك الكثيــر مــن العمــل لكــي تطــور هــذه 
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ــد  ــى الصعي ــان متماســك عل ــى العمــل ككي ــا عل ــدول مــن قدرته ال
العســكري، ويــرون أن ذلــك يمكــن التوصــل إليــه مــن خــالل 
ــتركة  ــا مش ــاك قضاي ــر، خاصــة أن هن ــترك المباش ــاون المش التع
تهــم كل هــذه الــدول، ومنهــا الخطــر الــذي تمثلــه القــدرات النوويــة 

ــا الشــمالية)12(. لكوري

ــال  ــد المن ــاون بعي ــذا التع ــدو ه ــي، يب ــتوى العمل ــى المس وعل
خاصــة لــو أخذنــا فــي االعتبــار أن الواليــات المتحــدة، التــي لديهــا 
عالقــات عســكرية وثيقــة مــع كل مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان، 
واجهــت إشــكاليات عديــدة فــي محاولــة التنســيق بين البلديــن لتكوين 

جبهــة فــي مواجهــة كوريــا الشــمالية.

 ولكــي تصبــح مجموعــة التســع قــوة يعتــد بهــا علــى الســاحة 
الدوليــة، فيجــب أن تكــون مســتعدة الســتخدام القــوة منفــردة، مــن 
دون الواليــات المتحــدة، وهــو مــا ســيكون صعبــاً بالنظــر إلــى أن 
معظمهــا قــد تعــود علــى التعامــل المباشــر مــع الواليــات المتحــدة، 
ال التعــاون فيمــا بينهــا، وال يبــدو أن لديهــا بــوادر اإلرادة السياســية 

لتحمــل المزيــد مــن المســؤولية.

رابعًا: حتقيق ال�سالم يف عامل معقد
تبــدو فرنســا بقيــادة ماكــرون اســتثناًء مــن العــزوف األوروبــي عــن 
تحمــل المزيــد مــن المســؤوليات فــي تشــكيل وقيــادة أطــر للتعــاون 
ــذا  ــي ه ــدة ف ــادرة جدي ــس مب ــت باري ــد أطلق ــدد األطــراف. وق متع
الصــدد بالتزامــن مــع االحتفــاالت بمئويــة نهايــة الحــرب العالميــة 
األولــى، وهــي "منتــدى باريــس للســالم"، والتــي تعــد بحســب 
ــي  ــس ف ــدوق"، تعك ــارج الصن ــن "خ ــادرة م ــوان مب ــارد ج ريتش
محاولتهــا للتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن القضايــا، باشــتراك 
العالــم، ولمنظمــات دوليــة  أنحــاء  لــدول مــن جميــع  ممثليــن 
وشــركات عالميــة ومراكــز فكــر ومنظمــات مجتمــع مدنــي، مــدى 

ــوم)13(. ــم الي ــي عال ــق الســالم ف ــة تحقي ــد قضي تعقي

ــة  ــات الدولي ــة والمنظم ــر القانوني ــن أن األط ــم م ــى الرغ وعل
ــد تطــورت  ــن ق ــن والســلم العالميي ــق األم ــى تحقي ــل عل ــي تعم الت
ــس حــول  ــع التناف ــإن واق ــة، ف ــود الماضي ــر خــالل العق بشــكل كبي
قواعــد التعامــل فــي حالــة مــن تعــدد القطبيــة، باإلضافة إلــى الهيكل 
ــكل  ــي بش ــح يفض ــة أصب ــات الدولي ــر للمنظم ــي الكبي البيروقراط

متكــرر إلــى حالــة مــن الشــلل المؤسســي فــي التعامــل مــع األزمات 
الدوليــة. 

ومــن جانــب آخــر، ظهــرت أشــكال جديــدة ومتنوعــة مــن 
التهديــدات والمخاطــر التــي ال تصلــح األطــر القائمــة فــي التعامــل 
ــة  ــددة المتعلق ــر المتع ــال، المخاط ــبيل المث ــى س ــا عل ــا، ومنه معه
ــن  ــث ع ــن للبح ــع المتخصصي ــا دف ــو م ــيبراني وه ــاء الس بالفض
ــدة لمواجهــة األزمــات والمخاطــر، يمكــن تلخيصهــا  أســاليب جدي
فــي ثالثــة تيــارات رئيســية، بحســب جــاون، كانــت كلهــا ممثلــة فــي 

ــس للســالم. ــدى باري منت

ويمثــل مــن يتبنــون الرؤيــة "العالميــة" التيــار األول، وهــم 
يقرنــون تحقيــق األمــن والســالم العالمــي بقضايــا كبــرى مثــل 
ــزون  ــة المســتدامة، ويتمرك ــق التنمي ــاخ وتحقي ــر المن مكافحــة تغي
فــي المنظمــات الدوليــة مثــل األمــم المتحــدة، وعلــى رأس المدافعين 
عــن هــذا التوجــه حاليــاً أنطونيــو جوتيــرس، األميــن العــام الحالــي 

لألمــم المتحــدة.

 أمــا التيــار الثانــي فيتبنــاه "رواد األعمــال"، ويركــز علــى دور 
الفاعليــن مــن غيــر الــدول مثــل الشــركات العالمية والمــدن الكبرى، 
فــي حــل المشــكالت التــي ال تســتطيع الــدول وحدهــا التعامــل معها، 

ومــن رواد هــذا التيــار بيــل جيتــس ومايــكل بلومبرج. 

ــى  ــم باألوضــاع والتطــورات عل ــار المهت ــاك التي ــراً، هن وأخي
المســتوى المحلــي، والذيــن ال يثقــون في االســتراتيجيات العريضة، 
ــالل  ــن خ ــا إال م ــات أو حله ــم الصراع ــن فه ــه ال يمك ــرون أن وي
دراســة األوضــاع علــى األرض فــي المجتمعــات المحليــة ويجتــذب 

هــذا التيــار فــي األســاس الباحثيــن واألكاديمييــن.

ختامــاً، تعــد هــذه المقاربــات مفيــدة ولهــا قيمتهــا وفقــاً لبعــض 
ــكال  ــر وأش ــا بأط ــع بينه ــن الجم ــتفادة م ــن االس ــن، ويمك المحللي
ــة  ــة مناقش ــد محاول ــتت عن ــن التش ــة م ــق حال ــا تخل ــة، لكنه مختلف
ــات لهــا،  ــم وتطويــر مقارب ــدة التــي يواجههــا العال المخاطــر الجدي
ويحســب لمنتــدى باريــس الجمــع بينهــا فــي محاولــة مبتكــرة لتوفيــر 
ــة شــديدة  ــة عالمي ــي بيئ ــدة للتعــاون متعــدد األطــراف ف أطــر جدي
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