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كارن أبو اخلري

مستشار الشؤون الدولية مبركز
املستقبل لألبحاث والدراسات
املتقدمة  -أبوظبي

خطوط التماس:

حدود التحالف والصراع يف عامل متعدد األقطاب

كانت الرسالة الرئيسية التي نقلتها احتفاالت باريس
مبرور مئة عام على نهاية القتال يف احلرب العاملية
هي أن العامل يواجه اليوم خريطة اسرتاتيجية خمتلفة
جذريًا فيما يتعلق بالصراعات والتحالفات املتوقعة أو
احملتملة.
ولقــد عكســت صــور االحتفــال العالقــة الوثيقــة بيــن ميــركل
وماكــرون ،حيــث أصبــح أعــداء األمــس هــم أقــرب الحلفــاء اليــوم.
وبينمــا غابــت رئيســة وزراء بريطانيــا عــن االحتفــال ،فــإن
تداعيــات انفصــال بريطانيــا عــن االتحــاد األوروبــي ال تتعــدى
الخالفــات الماليــة والتنظيميــة ،مــع ســعي كل األطــراف للحفــاظ
علــى أطــر التعــاون األمنــي والعســكري ،ولــم تعــد الخالفــات بيــن
القــوى األوروبيــة الرئيســية هــي الفتيــل الــذي قــد يطلــق شــرارة
حــرب عالميــة ،علــى األقــل فــي المســتقبل المنظــور.
ومــن جانــب آخــر ،كان االنعــزال الواضــح لترامــب عــن
أجــواء االحتفــال مؤشــراً علــى أن تحالــف عبــر األطلســي ،الــذي
لعــب دوراً رئيســيا ً فــي حســم مــا أســماها فيليــب بوبيــت "بالحــرب
الطويلــة" فــي القــرن الماضــي( -)1أي 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.

�أو ًال :دالالت «احتفاالت باري�س»
عبــرت "احتفــاالت باريــس" بمــرور  100عــام علــى انتهــاء
الحــرب العالميــة األولــى عــن مخــاوف قــادة أوروبــا مــن تناســي
األجيــال الجديــدة للثمــن الكبيــر الــذي دفعتــه البشــرية جــراء
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االنــزالق إلــى مواجهــات عســكرية ،ومــن أن أطــر حفــظ الســام
العالمــي التــي تمخضــت عــن هــذه المواجهــات الســابقة لــم تعــد
قــادرة علــى احتــواء جولــة جديــدة مــن الصــراع.
وركــز الرئيــس الفرنســي ماكــرون فــي خطابــه أمــام الجمــع
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
صريحـا ً للرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ،والــذي افتخــر مؤخــراً
بكونــه "قوميـاً" يتبنــى مبــدأ "أمريــكا أوالً".
وفــي إطــار تحليــل التبايــن بيــن موقــف الرئيســين ،أرجــع
محــرر الشــؤون الدوليــة فــي الفايننشــيال تايمــز "جيديــون
رخمــان" هــذا الخــاف إلــى جــذوره ،حيــث ظهــرت فــي نهايــة
الحــرب العالميــة األولــى رؤيتــان للعالقــات الدوليــة همــا :الرؤيــة
"الدوليــة" التــي تبناهــا الرئيــس األمريكــي ويلســون ،والتــي دافــع
عنهــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون ،والرؤيــة "القوميــة" التــي يتبناها
ترامــب ،وترتــب عليهــا آنــذاك انعــزال الواليــات المتحــدة عــن
الســاحة الدوليــة(.)2
ولقــد ركــز تحليــل رخمــان علــى تداعيــات صعــود الفكــر
القومــي فــي الواليــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة األولــى،
فمــن المعــروف أن الرئيــس األمريكــي وودرو ويلســون هــو الــذي
مثــل الواليــات المتحــدة فــي مؤتمــر باريــس للســام عــام ،1919
وهــو الــذي صــاغ النقــاط األساســية التــي كان مــن المفتــرض أن
يتأســس عليهــا النظــام العالمــي الجديــد فــي مرحلــة مــا بعــد الحرب،
اجتاهات األحداث
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وعصبــة األمــم ،التــي كانــت ســتعمل علــى حفــظ الســام بــه.
وبــدالً مــن أن تلعــب الواليــات المتحــدة دورهــا المنتظــر فــي
تنفيــذ هــذه األفــكار ،أحبــط معتنقــو فكــرة "أمريــكا أوالً" داخــل
مجلــس الشــيوخ األمريكــي ،بزعامــة عضــو الكونجــرس فــي ذلــك
الوقــت "هنــري كابــوت لــودج" ،جهــود ويلســون ،حيــث رفــض
المجلــس التصديــق علــى عضويــة الواليــات المتحــدة فــي هــذه
المنظمــة الجديــدة ،والتــي بدورهــا ســرعان مــا انهــارت مــع انــدالع
الحــرب العالميــة الثانيــة.
وعلــى الرغــم مــن مــرور مئــة عــام ،مــا زال هنــاك مــن يقــرأ
فــي قصــة فشــل عصبــة األمــم وانــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة
دالالت بالنســبة للنظــام العالمــي اآلن .فأنصــار الرؤيــة القوميــة،
ومنهــم اليــوم جــون بولتــن ،يــرون فــي ذلــك دليـاً 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
عصبــة األمــم هــو الــذي قــوض قدرتهــا علــى احتــواء األزمــة.
وتثــار هــذه القضيــة مــن جديــد مــع موقــف ترامــب مــن حلفــاء
الماضــي والمؤسســات الدوليــة.

ثاني ًا :ثالثية قطبية تدفع �إىل عدم اال�ستقرار
تســتند الرؤيــة الداعمــة لمحوريــة الــدور األمريكــي فــي حفــظ
الســام العالمــي علــى أن الواليــات المتحــدة هــي القــوة األولــى
عالميــا ً إلــى المســتويات العســكرية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة،
وهــي لذلــك قــادرة مــن خــال التلويــح بالعصــا والجــزرة علــى
التأثيــر فــي مجريــات العالقــات الدوليــة .لكــن هــذا الوضــع قــد
تغيــر ،باعتــراف القــادة العســكريين األمريكييــن أنفســهم ،الذيــن
وصلــوا إلــى قناعــة بــأن الواليــات المتحــدة تفقــد بســرعة موقعهــا
المتقــدم وميزتهــا التنافســية "فــي كل مجــال مــن مجــاالت الحــرب"،
بحســب وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس(.)4
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 ،ومتقدمـا ً تكنولوجيـا ً بصــورة تفــوق التوقعــات.
ويعتبــر ماتيــس أن مواجهــة عســكرية بهــذا الحجــم ال تعــد أمــراً
محتومــاً ،لكــن االســتعداد لهــا ضــرورة ال جــدال فيهــا ،بــل أن
الواليــات المتحــدة فــي الواقــع أصبحــت فــي وضــع يجــب عليهــا
فيــه "اللحــاق" بقــدرات الــدول األخــرى ،وعلــى األخــص الصيــن،
حيــث يشــير الخبــراء إلــى قــدرة األخيــرة علــى تطويــر أســلحة
جديــدة فــي فتــرة قياســية ،تســتغرق أقــل مــن ســبع ســنوات للوصول
بهــا مــن مرحلــة الفكــرة إلــى التنفيــذ ،بينمــا يســتغرق ذلــك حوالــي
ســتة عشــر عام ـا ً فــي المتوســط بالنســبة للواليــات المتحــدة(.)5
وال يــزال هنــاك خــاف علــى المســتوى السياســي واألكاديمــي
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األمريكــي ،حــول الدولــة التــي تمثــل التهديــد األكبــر للواليــات
المتحــدة .إذ يضــع البنتاجــون بوضــوح الصيــن نصــب عينيــه
بوصفهــا التهديــد الماثــل ،ويوافقــه فــي ذلــك دوائــر مــن يتبنــون
الفكــر المحافــظ القومــي مــن الجمهورييــن ،نظــراً لتطــور قوتهــا
الصلبــة وتعــارض مصالحهــا مــع مصالــح الواليــات المتحــدة(.)6
وفــي المقابــل ،يــرى الديمقراطيــون أن روســيا ،بأفكارهــا
"الرجعيــة" علــى المســتوى االجتماعــي والثقافــي ،وممارســاتها
الســلطوية علــى المســتوى السياســي ،وتدخلهــا العســكري خارجيـاً،
هــي التــي تمثــل تهديــداً للواليــات المتحــدة والنظــام الدولــي .لكــن
هنــاك توافــق علــى أن مرحلــة "األحاديــة القطبيــة" قــد انتهــت ،وأن
الواليــات المتحــدة ليســت وحدهــا المهيمنــة علــى قــرارات الســلم
والحــرب فــي عالــم اليــوم.
ويــرى المحلــل مايــكل كليــر أن الواليــات المتحــدة تواجــه
فــي الواقــع تهديــداً مزدوج ـا ً مــن كل مــن الصيــن وروســيا ،وأن
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 التفاعــات
ســريعا ً 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
أصبــح لهمــا وجــود ملمــوس ،دبلوماســيا ً واقتصاديــا ً وعســكريا ً
خــارج أراضيهمــا ،وإن لــم يماثــل بعــد حجــم الوجــود األمريكــي،
بحيــث طالــت خطــوط التمــاس أو المواجهــة بيــن القــوى الثــاث
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
منهجـا ً 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 والســام
فــي التفاعــات الدوليــة قــد أصبحــت مبهمــة إلــى حــد كبيــر .فهــذه
القــوى الرئيســية تنتهــج أنماطــا ً مــن التفاعــل قــد ال ترقــى إلــى
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
الصيــن ،والتــي تهــدف إلضعــاف االقتصــاد الصينــي وبالتالــي
عرقلــة المســاعي الصينيــة لتحقيــق المســاواة مــع الواليــات المتحدة
علــى الســاحة الدوليــة ،وهــو مــا تعتبــره الصيــن تهديــداً وجودي ـا ً
لمســتقبلها كقــوة عظمــى ال يمكــن أن تتقبلــه مــن دون رد قــوي.
ومــن جانــب آخــر ،يمثــل الفضــاء الســيبراني مجــاالً جديــداً
للصــراع ،غيــر خاضــع حتــى اآلن للقواعــد والتقنيــن ،حيــث يتــم
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توظيفــه فــي ســرقة أســرار التكنولوجيــا ،والتدخــل للتأثيــر علــى
التفاعــات السياســية الداخليــة ،وصــوالً إلــى التهديــد بشــل البنيــة
التحتيــة(.)8

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،بوصفهــا المرشــح لســد الفــراغ
الــذي تركتــه الواليــات المتحــدة ،ولقطــع الطريــق علــى صعــود
فاعليــن بقيــم ال تتصــف بالليبراليــة.

وعلــى الصعيــد العســكري ،تولــي هــذه الــدول اهتمامـا ً كبيــراً
بتطويــر قدراتهــا ،وتقــوم باســتعراض هــذه القــدرات مــن خــال
"تدريبــات عســكرية" ضخمــة تقتــرب مــن حــدود القــوى األخــرى.
بــل أن هــذه القــوى تتعمــد "االحتــكاك" ببعضهــا علــى خطــوط
التمــاس بينهــا ،إذ تتواتــر األنبــاء عــن "صدامــات وشــيكة" بيــن
طائــرات أو ســفن فــي هــذه المناطــق.

وتتبنــى هــذه الرؤيــة فكــرة "مجموعــة التســع" ،والتــي تقــوم
علــى حشــد االمكانيــات العســكرية واالقتصاديــة لــكل مــن فرنســا
وألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا واالتحــاد األوروبــي ،وأســتراليا
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة فــي آســيا ،وكنــدا فــي أمريــكا الشــمالية،
لتصبــح تجمع ـا ً فاع ـاً علــى الســاحة الدوليــة.

وتســعى كل دولــة لتمديــد نطــاق نفوذهــا فــي هــذه المناطــق
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
األســلحة التــي يمكــن أن تســتخدم فــي إطــار مواجهــة عســكرية
تقليديــة ،وذلــك خرقــا ً التفاقيــات التســلح التــي كانــت تعــد مــن
مكاســب النظــام الدولــي فــي العقــود الماضيــة.
وتخضــع األطــر واالتفاقيــات التــي كانــت تســاهم فــي خفــض
فــرص الصــدام النــووي للتقويــض والتفكيــك مــع انســحاب
الواليــات المتحــدة منهــا ،ويــرى كليــر أن النظــام الدولــي معــرض
اآلن النــدالع أزمــة جديــدة تشــبه فــي خطورتهــا أزمــة الصواريــخ
الكوبيــة فــي القــرن الماضــي ،تضــع العالــم علــى شــفا مواجهــة
عســكرية ونوويــة خطيــرة.

ثالث ًا :حتالف ليربايل من دون الواليات املتحدة
هــل يقــف العالــم مكتــوف األيــدي فــي انتظــار "عــودة" الــدور
األمريكــي القيــادي لمواجهــة التهديــدات العالميــة؟ اإلجابــة ،كمــا
صاغهــا المحلــل األمريكــي ديفيــد إجناشــيوس ،هــي ال ،فالمجتمــع
الدولــي قــرر المضــي قدم ـا ً مــن دون ترامــب ،وأطــراف أخــرى
ســوف تتقــدم لمــلء الفــراغ الــذي تركتــه الواليــات المتحــدة(.)9
وتبــدو إرهاصــات ذلــك فــي مجــاالت متعــددة ،فكمــا قــررت
الــدول المشــاركة فــي اتفاقيــة باريــس المناخيــة المضــي قدمـا ً مــن
دون الواليــات المتحــدة ،حشــدت اليابــان وكنــدا وأســتراليا الجهــود
إلنفــاذ اتفاقيــة تحريــر التجــارة عبــر الباســيفيكي مــن دون مشــاركة
الواليــات المتحــدة .وعلــى الصعيــد األوروبــي ،جــاءت مطالبــة
ماكــرون ،والتــي أيدتهــا ميــركل ،بإنشــاء قــوة دفــاع أوروبيــة
خالصــة ،بحيــث تســتطيع أوروبــا الدفــاع عــن نفســها مــن دون
االعتمــاد علــى الواليــات المتحــدة.
وعلــى النقيــض مــن رؤيــة مايــكل كليــر لعالــم ثالثــي القطبيــة
يســتند فــي تفاعالتــه إلــى منطــق المصالــح القومية ،يطــرح الباحثان
أيفــو دالــدر وجيمــس ليندســاي فــي دوريــة فوريــن أفيــرز رؤيــة
تهــدف للحفــاظ علــى أســس النظــام الدولــي المســتند إلــى قواعــد
متفــق عليهــا فــي التفاعــل وإلــى قيــم ليبراليــة(.)10
وتطــرح هــذه الرؤيــة التــي جــاءت تحــت عنــوان "لجنــة لحماية
النظــام العالمــي" ،دوراً محوري ـا ً للــدول الديمقراطيــة التــي كانــت
تعــد مــن حلفــاء الواليــات المتحــدة فــي النظــام الدولــي القائــم منــذ
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ولهــذا التجمــع هدفــان محــددان ،همــا الحفاظ على تماســك أطر
واســتمرار تطبيــق قواعــد النظــام الدولــي الليبرالــي حتــى "تعــود"
الواليــات المتحــدة إلــى دورهــا القيــادي فيــه ،وتوفيــر الظــروف
المواتيــة لهــذه العــودة .وفــي هــذا اإلطــار ،يجــب أن تعمــل هــذه
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
الكاتبــان مســوغات قــوة هــذا التجمــع االقتصــادي ،حيــث تنتــج
الــدول األعضــاء بــه مجتمعــة مــا قيمتــه ثلــث إجمالــي الناتــج
العالمــي ،أي ضعــف مــا تنتجــه الصيــن وأكثــر بحوالــي  %50مما
تنتجــه الواليــات المتحــدة ،باإلضافــة أنهــا تتحكــم فــي  %30مــن
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 لتتــاءم 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
مــن جانــب آخــر ،يواجــه تعــاون هــذه الــدول فــي المجــال
األمنــي تحديــات أكبــر ،فالــدول األوروبيــة وكنــدا لديهــا إطــار
للتعــاون مــن خــال 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
الســاحة الدوليــة .ففــي عــام  2017أنفقــت هــذه الــدول مــا قيمتــه
 310مليــارات دوالر علــى دفاعاتهــا ،ممــا يضعهــا فــي المركــز
الثانــي عالميـا ً 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
اجتاهات األحداث
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الــدول مــن قدرتهــا علــى العمــل ككيــان متماســك علــى الصعيــد
العســكري ،ويــرون أن ذلــك يمكــن التوصــل إليــه مــن خــال
التعــاون المشــترك المباشــر ،خاصــة أن هنــاك قضايــا مشــتركة
تهــم كل هــذه الــدول ،ومنهــا الخطــر الــذي تمثلــه القــدرات النوويــة
لكوريــا الشــمالية(.)12
وعلــى المســتوى العملــي ،يبــدو هــذا التعــاون بعيــد المنــال
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 صعب ـا ً 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.

رابع ًا :حتقيق ال�سالم يف عامل معقد
تبــدو فرنســا بقيــادة ماكــرون اســتثنا ًء مــن العــزوف األوروبــي عــن
تحمــل المزيــد مــن المســؤوليات فــي تشــكيل وقيــادة أطــر للتعــاون
متعــدد األطــراف .وقــد أطلقــت باريــس مبــادرة جديــدة فــي هــذا
الصــدد بالتزامــن مــع االحتفــاالت بمئويــة نهايــة الحــرب العالميــة
األولــى ،وهــي "منتــدى باريــس للســام" ،والتــي تعــد بحســب
ريتشــارد جــوان مبــادرة مــن "خــارج الصنــدوق" ،تعكــس فــي
محاولتهــا للتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن القضايــا ،باشــتراك
ممثليــن لــدول مــن جميــع أنحــاء العالــم ،ولمنظمــات دوليــة
وشــركات عالميــة ومراكــز فكــر ومنظمــات مجتمــع مدنــي ،مــدى
تعقيــد قضيــة تحقيــق الســام فــي عالــم اليــوم(.)13
وعلــى الرغــم مــن أن األطــر القانونيــة والمنظمــات الدوليــة
التــي تعمــل علــى تحقيــق األمــن والســلم العالمييــن قــد تطــورت
بشــكل كبيــر خــال العقــود الماضيــة ،فــإن واقــع التنافــس حــول
قواعــد التعامــل فــي حالــة مــن تعــدد القطبيــة ،باإلضافة إلــى الهيكل
البيروقراطــي الكبيــر للمنظمــات الدوليــة أصبــح يفضــي بشــكل

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
معهــا ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ،المخاطــر المتعــددة المتعلقــة
بالفضــاء الســيبراني وهــو مــا دفــع المتخصصيــن للبحــث عــن
أســاليب جديــدة لمواجهــة األزمــات والمخاطــر ،يمكــن تلخيصهــا
فــي ثالثــة تيــارات رئيســية ،بحســب جــاون ،كانــت كلهــا ممثلــة فــي
منتــدى باريــس للســام.
ويمثــل مــن يتبنــون الرؤيــة "العالميــة" التيــار األول ،وهــم
يقرنــون تحقيــق األمــن والســام العالمــي بقضايــا كبــرى مثــل
مكافحــة تغيــر المنــاخ وتحقيــق التنميــة المســتدامة ،ويتمركــزون
فــي المنظمــات الدوليــة مثــل األمــم المتحــدة ،وعلــى رأس المدافعين
عــن هــذا التوجــه حاليـا ً 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.
وأخيــراً ،هنــاك التيــار المهتــم باألوضــاع والتطــورات علــى
المســتوى المحلــي ،والذيــن ال يثقــون في االســتراتيجيات العريضة،
ويــرون أنــه ال يمكــن فهــم الصراعــات أو حلهــا إال مــن خــال
دراســة األوضــاع علــى األرض فــي المجتمعــات المحليــة ويجتــذب
هــذا التيــار فــي األســاس الباحثيــن واألكاديمييــن.
ختام ـاً ،تعــد هــذه المقاربــات مفيــدة ولهــا قيمتهــا وفق ـا ً لبعــض
المحلليــن ،ويمكــن االســتفادة مــن الجمــع بينهــا بأطــر وأشــكال
مختلفــة ،لكنهــا تخلــق حالــة مــن التشــتت عنــد محاولــة مناقشــة
المخاطــر الجديــدة التــي يواجههــا العالــم وتطويــر مقاربــات لهــا،
ويحســب لمنتــدى باريــس الجمــع بينهــا فــي محاولــة مبتكــرة لتوفيــر
أطــر جديــدة للتعــاون متعــدد األطــراف فــي بيئــة عالميــة شــديدة
التعقيــد.
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