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ستيفن آر .كوفينتون ،ثقافة الفكر االسرتاتيجي وراء االجتاهات احلديثة لروسيا يف احلرب،
مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية ،ترشين األول 2016:

مقدمة
التقيت يف أيلول من العام  1991مع جرنال رويس يف مينسك خالل ندوة حول اإلصالح العسكري  .وقد
جرت مناقشاتنا عىل خلفية حماولة االنقالب اليت جرت يف موسكو ونتائج اهنيار االحتاد السوفيايت  .ويف

الوقت نفسه كان الرئيس الرويس بوريس يلتسني ينوي تغيري إسرتاتيجية األمن القومي الرويس والعقيدة
العسكرية وينوي أيضا تغيري النظام العسكري الذي وضع مع االحتاد السوفيايت عام . 1940

وكان حارضا يف تلك اجللسة جرنال رويس واستمع إىل املناقشات حول مفاهيم األمن الدفاعي واألمن الوقايئ

ويف هناية املؤمتر تقدم مين وسألين « هل يفهم الناس يف الغرب أن روسيا لدهيا جيو اسرتاتيجيا فريدة من نوعها
بعكس أي دولة أخرى يف العامل ؟ وهل يفهم الناس يف الغرب كيف يدافع العامل عن نفسه ويبين عقيدته
وإسرتاتيجيته؟ ببساطة لن ينجح هذا األمر يف روسيا  .ويعكس سؤاله يف العام  1991الركائز األساسية
للفكر العسكري االسرتاجتي الرويس.

يف احلرب الباردة ،لعبت ثقافة الفكر االسرتاتيجي العسكري الرويس دورا أساسيا يف النظام السوفيايت ،ويف

تشكيل هيكل القوات املسلحة السوفياتية ،ويف نوع العمليات اإلسرتاتيجية اليت ستجري يف احلرب ،وأيضا
املصمم لتلبية متطلبات تلك اإلسرتاتيجية الفريدة من نوعها وفقا للقيادة السياسية
يف النظام العسكري
ّ

السوفياتية يف السلم واحلرب.

 -1ترجمة آمنة رزق – ملف البحث الراجع

1-Stephen R.Covington -The Culture of Strategic Thought Behind Russia’s Modern Approaches
to Warfare –Belfer center for science and international affairs - paper : October 2016
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وبعد سنوات من التهميش عادت الثقافة اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية للعب دور مؤثر يف النظام السيايس

الرويس .

 األركان األربعة للثقافة اإلسرتاتيجية الروسيةلدى الثقافة اإلسرتاتيجية الروسية جمموعة من االفرتاضات والقيم األساسية اليت حترك وحتّدد األهداف
والتفاعالت والقدرات واهليكلية وحترك أخريا السلوك ،هذه االفرتاضات والقيم األساسية تشكل كل
املفاهيم العسكرية  ،وتؤسس وسيلة فريدة من نوعها لقياس مدى قوة األمن العسكري الرويس  ،أو إالم
حيتاج هذا األمن أو ماذا يريد أن حيقق .
إن القيادة العسكرية الروسية واعية جدا لثقافتها وفكرها االسرتاتيجي  ،ولدى اجليش الرويس بمجمله فهم
مشرتك لكيفية بناء هذه الثقافة اإلسرتاتيجية  ،وهذا هو دور هيئة األركان العامة بصفتها « عقل اجليش « .وقد
عمدت هيئة األركان العامة واألكاديميات األخرى إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل هذه الثقافة اإلسرتاتيجية
يف فكر الضباط ،فقامت بصقل هذه الثقافة وتعزيزها يف كل املجاالت تقريبا من التفكري والتخطيط والتقييم
واختاذ القرارات .وقد وصلت الثقافة اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية إىل عمق األجهزة األمنية والوزارات
تسهل إدارة البلد يف احلرب  ،وال يوجد أية معادلة غربية موازية للثقافة اإلسرتاتيجية
احلكومية األخرى لكي ّ
الروسية  ،وجيب عدم اخللط هنا بني خدمة الثقافة الغربية وبني الفكر االسرتاتيجي للثقافة الروسية .

ال يستطيع القادة العسكريون الغربيون وبكل بساطة حتقيق دور مؤثر يف اختاذ القرارات أو يف اهليمنة عىل
العملية السياسية الداخلية لتحديد األولويات االقتصادية لروسيا كما يمكن لوزير الدفاع ورئيس هيئة
األركان العامة فعله يف عهد الرئيس احلايل فالديمري بوتني  .والسؤال املطروح هنا كيف تستطيع أمة تنظم
نفسها للحرب من تشكيل نظام واحد يتنافس وجها لوجه مع نظام خصمه .يف الوقت الذي يذهب فيه النرص
إىل النظام العسكري املتفوق  .هنا يتوافق النظام العسكري مع فكره عن احلرب وخاصة مع أهداف القادة
العسكريني اإلسرتاتيجية ،ومع فن العمليات يف احلرب ،وكيفية إدارة األزمات يف فرتة ما قبل احلرب.
ص ّمم النظام العسكري الرويس من اجل إبراز نقاط القوة وتقليل نقاط الضعف بحيث يمكن تسخري كل
لقد ُ
مفتاح لتوليد القوة القتالية .الثقافة اإلسرتاتيجية هي الغراء هلذا النظام العسكري ككل .

هناك أربع فرضيات أساسية تشكل دعائم الثقافة اإلسرتاتيجية الروسية :يتطلب التفرد الرويس مقاربات
عسكرية لتعزيز الفرصة واغتنامها  ،كما يتطلب الضعف االسرتاتيجي تدابري مكافحة العدوان املفاجئ اليت
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ينظر إليها يف روسيا عىل أهنا غري دفاعية  .والذهاب إىل احلرب مع روسيا يعين الذهاب إىل احلرب مع كل
روسيا ومع احلسم منذ املرحلة األوىل من احلرب.

يعكس كل ركن من األركان األربعة بشكل واضح التفكري العسكري الرويس احلايل يف احلرب ،كما يع ّزز
كل ركن األركان األخرى .وقد تم تصميم النظام العسكري الرويس اليوم مع ترتيباته اهلشة واهليكل اإلداري

العسكري املناطقي وأوامر العمليات اإلسرتاتيجية اإلقليمية والسيطرة عىل مستوى الدولة خالل التعبئة
واإلجراءات اللوجستية والنقل وأيضا مع قيادة وطنية مركزية للقوات املسلحة ومركز التحكم يف روسيا –

بطريقة تتمسك بالعنارص التقليدية للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية ،وتبتعد بشكل حاد عن العقيدة والتدريب
واإلسرتاتيجية الغربية .

 التفاوت يف الثقافة  -والتفاوت يف اإلسرتاتيجية والتموضع والتدريبتهدف أفكار الرئيس فالديمري بوتني العسكرية املنحرفة إىل الوقوف وجها لوجه مع نظام األمن األورويب

بحيث يشكل هذا األمر بحد ذاته حتديا مهما للغرب إلدارة وتنظيم نظامهم األمين  .ويف الوقت نفسه ختتلف
االفرتاضات والقيم األساسية للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية لرئاسة األركان واجليش الرويس كثريا عن القيم
واالفرتاضات الغربية.

إن الثقافة اإلسرتاتيجية هي أيضا الغراء للطريقة اليت تدير فيها موسكو طيف أزمات الرصاع والسلم يف
اجليش الرويس .ويف مقارنة مع الغرب ،نجد أن النهج االسرتاتيجي لروسيا يف املجال العسكري هو إنتاج

وضع نووي وتقليدي يف وقت السلم  .ويف األزمات يمكن الفرتاضات القيم الروسية املختلفة أن تنتج أسلوبا

وسلوكا إلدارة األزمات خمتلفا متاما عن األسلوب املتبع يف الدول الغربية .ومن املمكن هلذا النهج الرويس
املختلف يف إدارة األزمات أن يتشكل من إلغاء اسرتاتيجيات احلرب املختلفة  ،ومن املحتمل أن يصطدم مع

النهج الغريب منذ بداية األزمة وخالهلا أيضا .

خالل األزمة يمكن للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية أن تنتج مناهج ختتلف كثريا عن املناهج اليت تتبعها الدول

الغربية يف احلرب ،وختتلف كذلك عن األهداف األولية والنهائية يف احلرب وأيضا عن كيفية إهناء احلرب.

سوف تؤثر الركائز التقليدية للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية وبشكل جماعي عىل كيفية تطوير اجليش الرويس

وعىل وضعه العسكري واالسرتاتيجي  ،وسوف يكون هلذه الركائز تأثري عميق عىل مستقبل األمن العسكري
األورويب يف املستقبل ،وسوف تؤثر أيضا عىل توازن هذا األمن حىت مع غياب النوايا الروسية ومع غياب
مصلحتها يف احلرب مع جرياهنا أو يف احلرب ضد الدول الغربية .
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تفرد اإلسرتاتيجية -إسرتاتيجية روسيا الوطنية يف اهلجوم اهلجني – الرجال اخلرض
ّ -1

الصغار -الدبابات اخلرض الكبرية -الصواريخ اخلرض الكبرية

ترى نقطة االنطالق للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية أن املوقع اجلغرايف والسيايس واالقتصادي واالسرتاتيجي
لروسيا فريد من نوعه ،وبالتايل جيب أن تكون احللول العسكرية الدفاعية الروسية فريدة هي أيضا .ويتطلب
التفرد االسرتاتيجي أن تتخذ روسيا هنجا فريدا وحمبوكا ألمنها خمتلفا متاما عن النهج الذي يتبعه جرياهنا
ومنافسوها – هنجا يدفع القوة الروسية ويستغل نقاط ضعف اآلخرين .وتتناقض الصيغة الروسية من التفرد
تناقضا ّبينا مع فكرة الواليات املتحدة عىل االستثناء.
من وجهة النظر الروسية يعين التفرد االسرتاتيجي أن النماذج الدفاعية الغربية وغريها من النماذج لن تعمل
لصالح روسيا ولكنها ستجعل روسيا ضعيفة وهشة  .ويف رفضهم لبعض األفكار والنماذج واملمارسات
يتبىن الروس سياستهم الفريدة من نوعها يف جو من التفوق ،ويرافق هذه السياسة أحيانا اتهام مغلوط يف
الرفض الفعيل للمناهج األخرى.
ومن ناحية أخرى يقيس هذا النهج الرويس من خالل عملية حسابية نقاط الضعف والقيود للتفرد الرويس
يقيم القدرات ونقاط القوة هلذا التفرد .وتتوافق الطريقة الفريدة لروسيا يف احلرب مع هذه احلقائق .وينتج
كما ّ

هذا التوافق هنجا اسرتاجتيا فريدا للدفاع يؤدي إىل رجوع روسيا يف بعض األحيان إىل» النهج الالمتماثل «.
وال يستثمر الروس يف وسائل « احلرب الالمتماثلة» من أجل هذه احلرب ،إنما يستثمرون باإلجمال يف أمنهم
املناسب للوضع االسرتاتيجي األمين الذي يواجهونه والذي يعتمد عىل ماذا يمكن لبلدهم أن ينتج أوكيف
يمكنه تطوير دفاعاته .استخدمت األصالة اإلسرتاتيجية الروسية لرفض نماذج اإلصالح العسكرية الغربية
عىل مدى العقدين املاضيني ،وسامهت هذه اإلصالحات يف خلق املزيد من التماثل بني النماذج الدفاعية
وصنعت املحاوالت الداخلية السياسية أيضا إلصالح اجليش الرويس يف
الروسية والنماذج الدفاعية الغربيةُ .

الفرتة األوىل من عهد الرئيس األسبق بوريس يلتسني .

وقد ُرفضت حماوالت حلف الناتو وحماوالت العديد من الدول الغربية للمساعدة يف اإلصالحات الروسية
العسكرية عىل مدى عقدين من قبل الطبقة الوقائية البريوقراطية يف وزارة اخلارجية الروسية ووزارة الدفاع

والقيادة العامة .
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أ-النهج االسرتاتيجي الفريد للحرب اهلجينة
إن هنج روسيا يف احلرب اهلجينة هو مثال ممتاز ملناهج التفرد يف القيادة الروسية اإلسرتاتيجية واليت ختتلف

عن املمارسة الغربية مثل «العمليات خارج املنطقة» أو « العمليات يف املسافة اإلسرتاتيجية «يف العراق وليبيا
وأفغانستان.

والشائع يف الغرب اعتماد مصطلح « احلرب اهلجينة « وهو مرادف للحرب الغامضة  .إن االنتباه
الغريب إىل قدرة روسيا عىل توظيف قوات خاصة أو ( الرجال اخلرض الصغار )  ،واستخدام حرب
مربرة  .ومع ذلك
املعلومات واهلجمات السيبريية والتخريب السيايس والضغط االقتصادي أمور ّ
فإن االنتباه إىل البعد الرويس يف احلرب الغامضة خيفي حقيقة أن الروس يشنون حربا هجينة فريدة .
واحلرب اهلجينة الروسية هي شكل واحد من احلرب اليت تربط بني معاين احلرب الغامضة أو احلرب املنسوبة

واحلرب غري الغامضة أي احلرب التقليدية والنووية .وتتوحد مصادر هاتني القوتني – الغامضة وغري الغامضة
– وتعمل يف وقت واحد وفقا إلسرتاتيجية واحدة لتحقيق جمموعة واحدة من األهداف يف عملية عسكرية

هجينة  .ويف الواقع ال يتطلب النهج الرويس الفعيل يف عملية عسكرية هجينة استخدام «الرجال اخلرض
الصغار «إنما يتطلب استخدام الدبابات اخلرض الكبرية وحىت الصواريخ النووية اخلرض الكبرية .

عىل مدى العقدين األولني من فرتة ما بعد احلرب الباردة ،أجرت موسكو أعماال غامضة ضد جرياهنا وضد

دول أخرى .ولدى اجليش الرويس احرتام كبري لقوة اهلجمات السيبريية  ،مع االعرتاف بأن توظيف هذه

الوسائل الغامضة يمكن أن يصدم أو يصعق اخلصم يف بداية احلملة العسكرية  ،ويمكن أن يزعزع االستقرار
يف أرض املعركة  ،كما يمكن أيضا حتقيق نتائج أولية تساهم يف تضليل وإضعاف اخلصم .

من وجهة النظر الروسية اليوم ثمة ترابط بني النشاطات التقليدية والنووية الستخدام وسائل غامضة يف

احلرب .وخري مثال عىل ذلك احلملة العسكرية الروسية اليت ش ّنت مرتني عىل أوكرانيا .من وجهة النظر
الروسية أيضا يمكن للقوات التقليدية أن تهزم القدرات التقليدية للخصم أو يمكنها أن تهدد هبزيمة هذه

القدرات ،ويمكنها أيضا السيطرة عىل األفضلية اإلسرتاتيجية للخصم وما يعترب عنرصا حاسما للحملة
الروسية اهلجينة املتكاملة.

هبذا املعىن متثل القوة التقليدية النووية الروسية هنج ضغط وحماية  ،مما يع ّظم تأثري حملة روسيا

الغامضة ضد أوكرانيا .من منظور التفرد االسرتاتيجي الرويس ،يستند هنج احلرب اهلجينة عىل افرتاض
ال جدال فيه للجيش الرويس نظرا حلقيقة تظهر أن حملة روسيا الغامضة ضد أوكرانيا املتاخمة للحدود

الروسية أتاحت لروسيا إمكانية قيام عملية عسكرية كبرية ملكافحة اإلجراءات اليت تتخذ من قبل كييف.

يف الواقع ال تثين املواقف التقليدية والنووية الروسية خصوم روسيا عن املبارشة يف احلرب اهلجينة اإلقليمية
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فقط  ،لكنها تعكس التفكري التقليدي والنووي الطارئ (املحتمل) لبوتني وهذا ما ذكره يف مقابلة صحفية

عام . 2015

بعدت ،جيب أن تستعد دوما للتصعيد مع األمم
يعتقد اجليش الرويس أن العمليات العسكرية املحتملة ،مهما ُ

األخرى .من هنا ،متوضعت القوات الروسية  ،وأعدت احلاالت الطارئة سلفا  ،ويف الوقت الذي تبدأ فيه
أوزار احلرب تتكشف يتم حتضري اجليش الرويس قبل يوم واحد من الرصاع ملجموعة من الطرق املحتملة
للحرب  ،ويمكن خليارات احلرب الروسية تلك أن تتطور ،بما يف ذلك اللجوء إىل اخليارات النووية .
متت معرفة احلرب الروسية اهلجينة من خالل اخلربة العسكرية الغربية ،إال أن هذا النهج الغريب خمتلف عن
احلرب اهلجينة الروسية  ،فهذا النهج يعتمد عىل القدرات والظروف الوطنية املختلفة – ويعترب هنجا اسرتاتيجيا
فريدا يمكن وصفه بأنه هجوم اسرتاتيجي وطين هجني .
تطور حىت من الناحية النظرية والعملية قبل عامني يف
يتطور الفكر العسكري الرويس باستمرار ،وقد ّ
وقدم رئيس هيئة األركان العامة فالريي غرياسيموف يف مقالته يف آذار عام  2016توضيحات
أوكرانيا.
ّ
عن الفهم الرويس للحرب اهلجينة  ،وهذه الرؤية اليوم عبارة عن عملية إسرتاتيجية واحدة أو عدة عمليات
إسرتاتيجية تشمل يف الواقع جمموعة كاملة من الوسائل واألسلحة املتاحة من حرب املعلومات إىل أسلحة
احلرب الفضائية .
يتضمن اهلجوم الوطين االسرتاتيجي اهلجني أيضا إعادة تعريف للمسارح اجلغرافية للعملية العسكرية أو
للتوجهات اإلسرتاتيجية للعملية العسكرية لتصبح مسارح فضاء جوي – أريض  ،بحيث يتطلب هذا اهلجوم
عمال منسقا ومهيمنا يف جميع املجاالت يف احلملة العسكرية .
املتعدد املتغريات عىل املستوى
يشعر املخططون اإلسرتاتيجيون الروس بالفخر من التخطيط العسكري
ّ
التشغييل واالسرتاتيجي  .ويتم فحص معظم النماذج املتعددة واملتغرية للهجوم الوطين االسرتاتيجي اهلجني
من قبل هيئة األركان العامة الروسية وما يرتبط هبا من معاهد ونماذج تعكس وصف رئيس هيئة األركان
العامة غرياسيموف للحرب اهلجينة احلديثة .
هذا املفهوم الرويس املتطور واملستمر للحرب اهلجينة هو مثال حديث عن التفرد اإلسرتاتيجي يف الثقافة
الروسية وينتج هنجا غري متماثل للحرب اليت تبتعد عن املفاهيم واملمارسات الغربية .
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 - 2الضعف االسرتاتيجي وتو ّقع عنرص املفاجأة
هناك ازدواجية صادمة يف الثقافة اإلسرتاتيجية الروسية حول احلرب تتمثل يف السعي إىل مزية إسرتاتيجية
واستغالل الفرصة العسكرية والسياسية اليت تتعايش جنبا إىل جنب مع تصورات الضعف االسرتاتيجي

واملخاوف املفاجأة  .يف هذا السياق االزدواجي حي ّفز التفرد االسرتاتيجي الرويس اجليش الرويس للبحث عن
عمل انتهازي للقوات املسلحة مع شعور قوي وحاسم من التفوق واهلدف احلاسم .

ويف الوقت نفسه ،تنطوي اإلسرتاتيجية العسكرية عىل رؤية مفادها أن روسيا ضعيفة اسرتاتيجيا وهي عرضة

للمفاجأة وغري حمصنة كليا  ،عىل األقل يف املفهوم الغريب التقليدي ملقاربة املوقف الدفاعي .

الفعال عىل العمليات
وفقا لذلك ،يتطلب اهلجوم االسرتاتيجي إجراءات دفاعية ،ويعتمد الدفاع االسرتاتيجي ّ

اهلجومية ،وعالوة عىل ذلك فإن املفهوم السائد يف الفكر االسرتاتيجي الرويس يرى أن أي متيزي بني

القدرات الدفاعية واهلجومية أصبح غري واضح بشكل عام بسبب خطورة وتنظيم وجهوزية أنظمة التسلح
احلديثة  ،ذلك أن احلروب مع اجلريان وحىت احلروب مع الدول البعيدة جغرافيا من وجهة النظر الروسية
تورط أمما أخرى أو حلفاء آخرين.
يمكن أن ّ

جيب عىل املخططني االسرتاتيجيني الروس أن ينظروا إىل الفاعلني املحتملني ،وجيب أن خيططوا أيضا
إلجراءات دفاعية مناسبة حلماية التحركات اهلجومية  ،فضال عن القيام بأعمال هجومية مناسبة حلماية
التحركات الدفاعية يف خمتلف املستويات وعىل مسافات خمتلفة من األرايض الروسية.

وعىل وجه اخلصوص ،تعترب إسرتاتيجية القيادة والسيطرة وخفة احلركة اإلسرتاتيجية والعمليات العسكرية
املفاجئة خصائص ألنواع هجومية من األعمال ،وهذه األعمال حمورية للحد من مفهوم الضعف االسرتاتيجي.

يركز التقليد الرويس املعروف عىل احلرب االستباقية  .من هنا نجد أن هيمنة التصعيد وعنرص املفاجأة
(الفجائية واخلداع) ،والصدمة وقوة الرضبة ورسعة العمل كلها مالمح كالسيكية للعمليات الروسية
العسكرية .وتساهم هذه املزيات يف كسب مزية إسرتاتيجية ،ينظر إليها أيضا عىل أهنا تدابري الزمة ملكافحة

الضعف االسرتاتيجي املحسوس يف بداية الرصاع العسكري وخالله وأيضا عند هناية هذا الرصاع.

ومن وجهة نظر املخططني االسرتاجتيني الروس ال يوجد أي تناقض بني هذا التفسري الوقايئ ملكافحة عنرص
املفاجأة املرتقبة مع املفاجأة واختاذ موقف دفاعي  .من هنا ،تستعد جممل القوات املسلحة ونظامها العسكري
الداعم لعمل رسيع ومبكر يف األزمات أو الرصاع أو يف احلرب الستباق قدرة اخلصم عىل مفاجأتهم

بمستويات وبطرق متعددة .
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أ -إسرتاتيجية القيادة والسيطرة والتنقل
إسرتاتيجية القيادة والسيطرة ( )C2هي أمور أساسية هبدف استباق عنرص املفاجأة املتوقعة .تتمزي اإلسرتاتيجية
الروسية يف القيادة والسيطرة باتساع نطاق التفاعل بني الوزارات يف موسكو وجميع أنحاء البالد.
وقد أنشأت روسيا هلذه الغاية مركز القيادة والسيطرة احلديثة للقوات املسلحة واملنظمات غري احلكومية
األخرى يف موسكو .هذا املركز االسرتاتيجي للقيادة والسيطرة هو من الساللة احلديثة ملنظمة ستافكا من
احلرب العاملية الثانية .وعن هذا املركز قال رئيس هيئة األركان العامة غرياسيموف إن الغرض من املركز
اجلديد هو ترسيع رسعة اختاذ القرارات وتوحيد قوات السيطرة والقيادة ومواءمة اإلجراءات عىل مستوى
فعال واسرتاتيجي  .ومركز القيادة والسيطرة هو اآللية املوحدة اليت
األمة مع الوزارات األخرى بشكل ّ

يعتمدها الرئيس بوتني وكل فريق األركان العامة الرويس للتحكم باملرافق السياسية والعسكرية يف روسيا.

يعترب مفهوم خفة احلركة اإلسرتاتيجية من العوامل األساسية ملوازنة نقاط الضعف والعيوب واملفاجأة
املحسوسة من قبل اخلصم .وهذا املفهوم أسايس للجيش الرويس للوصول إىل املناطق احليوية يف خمتلف أنحاء
البالد  ،وهو أسايس لتحرك اجليش الرويس بني االجتاهات اإلسرتاتيجية برسعة أرسع من اخلصم  ،وال يمكن
للجيش الرويس عمليا أن ينترش باستمرار عىل طول احلدود بمساحة  60ألف كيلو مرت.
يف عام  2014و  2015عىل التوايل ،حتركت املناورات العسكرية الروسية للقوات الربية رشقا وغربا شماال
وجنوبا وضمن مساحات واسعة  .وقد شاركت جمموعة هيئة األركان العامة الروسية بمهام وبعثات خمتلفة
الجتاهات إسرتاتيجية خمتلفة ضمن نفس اإلسرتاتيجية اليت يعتمدها فريق القيادة  ،مع وضع رشط يؤكد
عىل إسرتاتيجية التنقل عىل مستوى األمة ،وهو رشط أسايس للمرونة اإلسرتاتيجية والتشغيلية يف استخدام
القوات املسلحة.

ب -املناورات اإلسرتاتيجية واملرونة العملياتية
العرف الشائع يف الدول الغربية هو النظر إىل العمل العسكري الرويس املحتمل عىل أنه عمل متعمد وخمطط

مسبقا مع جمموعة مسبقة من األهداف العسكرية اإلسرتاتيجية من شأهنا أن تدعم جمموعة األهداف السياسية

املقررة سلفا  .وهذا كان احلال املعتمد يف احلرب الباردة مع السوفيات وقوات الناتو إذ وقفوا عىل جانيب اخلط
ّ

املحتمل من االتصال .وقد عمل السوفيات وحلف وارسو يف نموذج احلرب الباردة ضمن مفهوم واحد
حيدد مساره الحقا نتيجة احلرب.
للحرب يبدأ مع االجتاه االسرتاتيجي الغريب وسوف ّ
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وتشري معظم الكتابات واملناورات الروسية األخرية إىل أن النهج الرويس احلديث مرن جدا ،وتعكس

املناورات والكتابات الروسية هذه املرونة ،كما تعكس أيضا النهج املتعدد البدائل مع إسرتاتيجية القيادة

والسيطرة ومفتاح التنقل لتموضع القوات عند مكافحة عنرص املفاجأة .

يف املناورة اإلسرتاتيجية اليت جرت يف العام  2015حتت عنوان  :سنرت( وسط  ) 2015يف البحر األسود

صمم اجليش الرويس حمالت عىل خمتلف االجتاهات اإلسرتاتيجية  ،ومل تكن هذه احلمالت
والبلطيق ّ
مكتوبة ،إنما تم وضعها استجابة للوضع القائم عىل مدار الساعة  .يف هذا املجال يستخدم الروس مناوراتهم

كأهنا مناورات جتريبية حلاالت الطوارئ اإلقليمية ،كما أهنا تستخدم أيضا يف سبيل املحافظة عىل التدريب
التقليدي لتناوب املناورات بني مناطقهم اجلغرافية املميزّ ة عىل أساس سنوي.

وتشري املناورات الروسية اليت جرت يف املناطق العسكرية اجلنوبية والوسطى يف شباط من العام  2016إىل أن

تتدرب عىل خطط طوارئ جديدة تتعلق بأحداث حمددة .ويستخدم اجليش الرويس مناورات واسعة
روسيا ّ
النطاق لتكرار العمليات العسكرية  .وهذا ما حدث اخلريف املايض يف مناورة سنرت  ، 2015واملناورة األكرب
هذا العام كانت يف الواقع بروفة لعمليات روسيا املستقبلية يف سوريا  .كما أن روسيا لدهيا عدد قليل من

القواعد واألوامر خارج حدودها واليت من شأهنا عكس نموذج هنج الواليات املتحدة لألوامر اجلغرافية

املتقدمة والقائمة.

يستخدم اجليش الرويس أوامره اإلسرتاتيجية واإلقليمية العليا للنظر يف التوجهات اإلسرتاتيجية داخل روسيا
إىل مسافات أكرب خارج حدودها  .وما إطالق روسيا لصواريخ كاليرب من بحر قزوين إال مثال واضح عىل
القدرات الروسية يف املناطق الداخلية الروسية واليت جيري استخدامها عىل مسافات كبرية من االجتاهات

املقررة وإىل ما وراء حدود روسيا.
اإلسرتاتيجية ّ

ج -تصورات التهديد – الداخلية واخلارجية
هذا النهج الرويس بشأن العمل عىل تصورات التهديد يتعارض أو يضعف التدريب الرويس عرب تضخيم

التهديد لتحقيق أهداف سياسية ،خارجية وداخلية .ويمكن أن تنشأ الروايات الرسدية الروسية عىل التهديد

إلضفاء الرشعية عىل األهداف السياسية أو ألغراض اخلداع  .ومع ذلك ينعكس تقييم التهديدات عىل
هيكلية وسلوك القوات املسلحة الروسية.

يع ّزز التقييم الرويس للنقص التكنولوجي تصورات الضعف االسرتاتيجي يف الثقافة الروسية التقليدية اليت

تؤثر عىل النهج الرويس يف احلرب .ويتطلب النهج الرويس يف احلرب حسب الثقافة الروسية هنجا خمتلفا ،وهو
هنج التعويض الفريد من نوعه ضد هذه املزية الغربية املحسوسة.
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وقد كتب اجلرنال غرياسيموف عن الضعف الرويس يف عنرص املفاجأة االسرتاتيجي  ،ووصف ما رآه مؤخرا
جممعة يف ما وصفه باحلرب اخلاطفة .
عن القدرات الغربية القوية ،وخاصة يف الواليات املتحدة ،واليت هي ّ
ويف هذا السياق تشري بعض التحليالت الغربية إىل أن الروس ينظرون إىل الغرب وروسيا وكأهنم بالفعل يف
الضيقة واملكثّفة مع توظيف وسائل غامضة من احلرب.
فرتة التعبئة  ،وعىل األقل يف املراحل األوىل من التعبئة ّ
يوحد النهج الرويس احلديث للحرب تصورات التهديد الداخلية  .وهناك تقدير طويل األمد للثورة يف
ّ

روسيا .ويعرف الروس كيفية تصدير عدم االستقرار السيايس ويعرفون أيضا مدى تأثرياته عىل سلطتهم يف
وطنهم عندما يتم استرياده .ويعترب تفكريهم حول التغيري السيايس والثورة أمرا مشرتكا ومهيمنا وإن مل يكن
ثابتا ،وهذه مزية يف عقليتهم ووجهة نظرهم العاملية.
هناك أيضا وجهة نظر روسية معروفة منذ زمن طويل هي أن عدم االستقرار السيايس يف الداخل سريافقه
امللونة يف
تد ّخل عسكري أجنيب أو استغالل سيايس .ويف هذا السياق يرى اجليش الرويس أن الثورات ّ
الفضاء السوفيايت السابق هي نموذج واحد من التدخل يف الشؤون الداخلية مع األمهية اإلسرتاتيجية اليت

ترى بأنه جيب عىل اجليش الرويس توحيد تفكريه عن احلرب .ومن وجهة النظر الروسية ،ما حدث يف العراق
وأفغانستان ،وليبيا ،هو التطبيق املبارش للقوة العسكرية إلحداث تغيري سيايس ،مع التأكيد الرويس عىل أن هذا
النموذج املشرتك مع توظيف أسلحة متقدمة يمكن أن يكون له تأثري مماثل عىل روسيا.
وحدت روسيا التهديدات الداخلية واخلارجية يف إطار واحد .ورسمت العقيدة العسكرية الروسية هذه
لقد ّ

العالقة من التهديدات الداخلية واخلارجية ،وقد ترصف الروس وفق هذه العقيدة عىل مدى العامني املاضيني.
ومع هذا االندماج ،يمكن أن تدفع العمليات العسكرية الروسية إىل حد كبري باجتاه تصورات التهديد السيايس
الداخيل كمفاهيم عسكرية خارجية.
هذا االندماج الرويس لألمن الداخيل واخلارجي من الناحية العملية هو أكرث من جمرد ربط  ،فقد تم تصميم
احلرس الرويس الوطين احلديث حلماية سلطة الرئيس بوتني إضافة إىل تعزيز التداخل بني اجليش واألجهزة
األمنية الداخلية .ومع ذلك ،يمكن لتقييمات التهديد اخلارجي التابع هليئة األركان تغذية تقييمات التهديد
مشوهة للغاية عن الواقع السيايس
الداخيل يف موسكو ،والعكس بالعكس ،ويمكنها أيضا إنتاج وجهات نظر ّ
والعسكري .هذا االندماج للتقييمات يمكن أن يقود القيادة العسكرية والسياسية الروسية إىل ربط األحداث

واإلجراءات بطريقة جتعل املراقبني الغربيني غري قادرين عىل التوقع أو فهم هذه التقييمات بالكامل.
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 -3ذهاب روسيا كلها إىل احلرب
ترى الثقافة اإلسرتاتيجية الروسية أن األعداء سوف يردعون وهيزمون فقط من قبل اسرتاتيجيات متكاملة وقوة
موحدة من خالل العمليات اإلسرتاتيجية  .وال يوجد أي
واسعة عىل مستوى األمة  ،وهذه االسرتاتيجيات ّ

دولة يف العامل متنح األولوية للتفكري وتستعد للحرب بشكل كيل عىل املستوى االسرتاتيجي كما يفعل الروس.
من وجهة نظر الروس إن اعتماد أي هنج يتنازل عن املبادرة اإلسرتاتيجية إىل اخلصم يف بداية احلرب ،ربما

يؤدي إىل رضب عنق العمليات االسرتاتيجي للقيادة والسيطرة ،ويع ّطل حملة الدفاع واهلجوم  ،ويستزنف
القدرات النووية الروسية اليت تغيرّ عىل نحو غري مناسب التوازن االسرتاتيجي النووي.

أ -اإلسرتاتيجيا عىل مستوى األمة والعمليات اإلسرتاتيجية
يعتمد النهج االسرتاتيجي الرويس يف الردع وشن احلرب عىل هذا املبدأ حيث يتم دعم جميع العمليات
العسكرية الروسية يف منطقة واحدة ضمن إسرتاتيجية عسكرية وطنية وجهد وطين منذ بداية األزمة والرصاع.
جيب عىل اجليش الرويس أن ينظر إىل جممل املعطيات الربية واجلوية والبحرية واإلنرتنت ووضع الفضاء وجيب
أن ينظر أيضا إىل انسجام القوات املسلحة عىل املستوى الوطين باستخدام القوات املنترشة يف جميع أنحاء
البالد  ،انطالقا من االجتاه االسرتاتيجي أو املرسح الذي يقوم عليه  ،أو من خالل نرش اجتاهات إسرتاتيجية
لدعم القوات الروسية األخرى.
توجت مناورة القوقاز  2016العام التدرييب  2016للجيش الرويس  ،وشارك يف هذه املناورة جميع الفروع
ّ
والوحدات اخلاصة فضال عن جمموعة واسعة من اإلجراءات التكتيكية واإلسرتاتيجية  .وتأيت أمهية هذه

املناورة مع زيارة الرئيس بوتني إىل شبه جزيرة القرم وإجراء اجتماع ملجلس األمن القومي الرويس  .ويف اليوم
نفسه  ،وخالل املناورة املذكورة  ،أطلقت روسيا الصاروخ البالسيت العابر للقارات توبول – أم  ،كما أجرت
أيضا تدريبات مزتامنة لقواتها الصاروخية اإلسرتاتيجية .
تعترب هذه املناورة اإلسرتاتيجية العليا مثاال حديثا عىل هذا الركن األسايس من ثقافة الروس اإلسرتاتيجية
بالذهاب إىل احلرب واليت تعين ذهاب روسيا كلها إىل احلرب ،ومن خالل هذا الركن يمكننا النظر إىل نوعني
من العمليات اإلسرتاتيجية الروسية .النوع األول يتضمن عمليات الفضاء االسرتاتيجي للدولة الروسية الذي
يعترب من صميم اإلسرتاتيجية الروسية الناشئة عىل املستوى الوطين  .ووفقا ألدبيات اجليش الرويس تتضمن
هذه العملية القوات اجلوية والقوات الفضائية اليت تعمل بالتنسيق مع فروع وخدمات القوات املسلحة بما يف
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ذلك القوات الربية والقوات النووية وذلك ضمن خطة واحدة وهدف واحد أو ضمن اجتاه اسرتاتيجي واحد

أو عدة اجتاهات إسرتاتيجية .

إن أهداف هذه العملية اإلسرتاتيجية متنوعة وتشمل مماطلة (وصد) اهلجوم يف جماهلا اجلوي من قبل العدو،
وحتقيق التفوق اجلوي يف املنطقة اإلسرتاتيجية ،وإحلاق الدمار يف عنارص القواعد اجلوية واألرضية  ،وحتطيم

نظام القيادة والسيطرة احلكومي والعسكري للعدو ،وتأخري انتشار القوات التشغيلية واإلسرتاتيجية للعدو
وخفض قدرات العدو االقتصادية والعسكرية  .هذه العملية واسعة النطاق وتنطوي عىل مزيج من األعمال
اهلجومية والدفاعية  ،لتحقيق هدف واحد يف اجتاه اسرتاتيجي معينّ .

أما النوع الثاين فيتضمن «العملية اإلسرتاتيجية لتدمري األهداف املهمة للعدو حيث يدمج العمليات الدفاعية
اجلوية مع العمليات اهلجومية اجلوية والقصف الصاروخي يف اجتاه اسرتاتيجي واحد أو ضمن عدة اجتاهات

إسرتاتيجية  .ويمكن القيام هبذه العملية الروسية –عملية اهلجوم االستباقي املضاد -حتسبا ألي هجوم من قبل

معدة لتدمري أهداف اخلصم يف العمق وذلك إلضعاف وتعطيل
قوات اخلصم اجلوية والفضائية  ،وهذه اخلطة ّ
هجوم العدو اجلوي املخطط له  .وتنطوي هذه العملية اإلسرتاتيجية عىل مستويات متعددة من عمليات

األعمال العسكرية والعمليات القتالية واملعارك واإلرضابات.

ب -العمليات العسكرية والبيئات املعقدة يف القرن الواحد والعرشين
تتماىش تصورات التطويق ومكافحة التطويق مع الرأي القائل بقدرة القوات الروسية والغربية العاملة يف
املناطق اخللفية التشغيلية واإلسرتاتيجية عىل العمل مع بعضها البعض منذ بداية األزمة أو الرصاع .ويعطي

هذا التصور الرويس مزيدا من املعىن لتفكري الروس عن احلرب الالخطية  ،وهلذا التصور نتائج تتعلق بعمق

وتعقيد العمليات اإلسرتاتيجية الروسية يف اإلسرتاتيجية الوطنية الناشئة  .وقد برز هذا األمر يف مناورة سنرت

( وسط  ) 2015يف البحر األسود والبلطيق.
وعىل الرغم من هذا التعقيد ،يمكن للعمليات اإلسرتاتيجية الروسية احلديثة خلق خيارات للمستويات

التشغيلية واإلسرتاتيجية يف األزمة واحلرب  .ومن وجهة النظر الروسية تعترب اإلجراءات املطلوبة لدفاع
اسرتاتيجي دائم يف القرن الواحد والعرشين اإلجراءات نفسها املطلوبة هلجوم وقايئ أو للهجوم املضاد .

إن قدرات روسيا يف منع ولوج املنطقة املحرمة  A2ADوالعمليات اإلسرتاتيجية  ،وإدارة السالم الوطين

واألزمات والرصاع كلها أدلة واضحة عىل ازدواجية الفكر االسرتاتيجي الرويس واألولوية يف حفظ اخليارات
املتعددة واغتنام املبادرة اإلسرتاتيجية يف السالم وكذلك أثناء إدارة األزمات وفرتات الرصاع مع تداخل

مستوى البيئات التكتيكية والتشغيلية واإلسرتاتيجية بشكل مكثف .
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ج -تصاعد اهليمنة ،والقباب اإلقليمية ،واألثر املحتمل عىل هنج الردع
يف سياق الثقافة التقليدية الروسية اإلسرتاتيجية يمكن ملحيط منع ولوج املنطقة املحرمة  A2ADمتديد اخلطوط
الواضحة للمخطط االسرتاتيجي الرويس وأيضا لص ّناع القرار السيايس يف وضع اسرتاتيجي معقد وربما غري

واضح متاما.

ويمكن أن متثل سالمة املناطق الكبرية منطلقات إلختاذ القرار حول كيفية إدارة وتصعيد وإهناء موسكو

لألزمات واحلرب.

لقد تم تأطري الصيغة الروسية من أجل االستقرار االسرتاتيجي والردع منذ زمن بعيد  ،وهذا النهج الرويس

فريد من نوعه إلدارة التناقض يف التفكري العسكري الرويس بني جتنب احلرب واالستعداد حلروب قصرية.

خالل تطبيق هذه الثقافة اإلسرتاتيجية العسكرية الفريدة من نوعها يمكن للعمليات اإلسرتاتيجية الروسية

مع قدرات ونطاق عمل منع ولوج املنطقة املحرمة  A2ADأن تربز النهج الرويس يف سياسة الردع احلديثة،
ويمكنها أيضا ربط التكتيكات إىل املستويات اإلسرتاجتية وربط املناطق الرئيسة األربع من روسيا .

إن تطبيق هذا الركن التقليدي للثقافة اإلسرتاتيجية الروسية يف بيئة القرن احلادي والعرشين املعقدة يعطي
موسكو خيارات مرنة وإسرتاتيجية حلجم التشغيل يف الردع والرصاع واألزمات .ولدى روسيا طابع املخاطرة
يف هذا املوضوع  ،وخاصة تلك اليت تؤيد اإلجراءات املتجذرة يف االنتهازية مع إجراءات ملواجهة عنرص

املفاجأة املتوقعة مع عنرص املفاجأة املتبع يف إدارة العمليات اإلسرتاتيجية.

 4حسم الفرتة األوىل من احلرب:االفرتاض األسايس الرابع من الثقافة اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية هو حسم الفرتة األوىل من احلرب
وكيف سيؤثر هذا احلسم عىل النتيجة اإلجمالية للحرب  .وكيف يفكر الروس يف الرصاع واحلرب  ،وكيف

ينظمون أنفسهم يف زمن السلم  ،وما مدى ارتباط هذه األمور بالتقييم االسرتاتيجي للفرتة األوىل من احلرب
 .لذا من املرجح أن توظف اخلصائص األولية للوضع اجليو-سيايس يف املنطقة والقدرات التقنية العسكرية

لألسلحة يف الفرتة األوىل من احلرب  ،كما أن األهداف العسكرية والسياسية املحتملة يمكنها حتديد كيفية
متوضع اجليش الرويس يف زمن السلم وأيضا كيفية تطوير التقنيات والتكتيكات العسكرية .

ال يمكن ألي من هذه العنارص الرئيسة للنهج العسكري الرويس يف احلرب العمل من دون تأمني السيطرة عىل

املبادرة اإلسرتاتيجية يف وقت السلم ويف احلرب وكذلك يف األزمات.
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تصف كتابات جرناالت األركان العامة الروسية احلرب املحتملة يف املستقبل باحلرب الرسيعة واخلاطفة

واهلجينة .ويرى اجليش الرويس أن الغرب والواليات املتحدة عىل وجه التحديد لدهيا القدرة عىل توظيف
الوسائل احلديثة واألسلحة لتحقيق نتائج سياسية وعسكرية إسرتاتيجية حاسمة يف فرتة زمنية قصرية وبحد
أدىن من االستعدادات  .ومع ذلك فهم الروس يف القرن احلادي عرش أن املناطق العازلة سوف لن حتمي

روسيا من الوسائل احلديثة للحرب الغامضة واليت حتمي اخلطوط عىل أرض املعركة .ويعرف الروس أيضا أن
األسلحة التقليدية املتقدمة ذات التقنية العالية هلا تأثري عىل قدرات التدمري النووية يف ارض املعركة ،وهلا تأثري
أيضا عىل املدى اجلوي والبحري واألريض هلذه األسلحة اليت يمكنها أن تطلق النار بشكل أرسع من القوات
األرضية وربما القوات اجلماعية .

ويف الواقع ،يعتقد الروس أن األسلحة احلديثة تسمح للقوات بالتحرك والعمل برسعة الضوء.من هنا ًتصمم
األسلحة اجلديدة واآللية عىل مبادئ فزييائية جديدة مرتبطة باألسلحة املتقدمة واألسلحة العالية الدقة البعيدة

املدى واألسلحة األرضية واجلوية املتقدمة وأنظمة الفضاء  C41اليت تسمح بخطف املبادرة اإلسرتاتيجية

والتحكم بالفرتة األوىل من احلرب.

من وجهة نظر الروس ،ال يمكن لروسيا حاليا أن جتاري الغرب هبذه األسلحة والتقنيات احلديثة .ومع
ذلك تبقى احلاجة للتحرك ورضب اهلدف برسعة مع عدم االستسالم إىل املبادرة اإلسرتاتيجية – ملحة .

ويف الوقت نفسه يرى الروس أن الفرتة األوىل من احلرب املستقبلية قد زادت من احلاجة الستعدادات القوات
التقليدية والنووية الروسية  ،وخفض االعتماد عىل التعبئة الكاملة كرشط أسايس لتجهزي قواتها املسلحة

للحرب.

ويحدد
ُي ّ
حدد تثبيت الثقافة الروسية خالل الفرتة األوىل من احلرب متوضع القوات املسلحة يف فرتة السلم ُ ،

كذلك السلوك املناور هلذه القوات  .وتضع الفرتة األوىل من احلرب الركائز الثالث األخرى للثقافة الروسية

يف سياق تكتيكي وتشغييل واسرتاتيجي  .وإجماال تتصل الركائز الثقافية للتفرد االسرتاتيجي مع التعرض
وتتوحد خالل الفرتة األوىل من احلرب .
لعنرص املفاجأة االسرتاتيجي
ّ

األفكار النهائية  :البوتينية والثقافة اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية
يشهد الغرب إعادة جمع اإلسرتاتيجية املتأنية للجيش الرويس إىل جوهر املصالح اجليو -إسرتاتيجية الروسية

وأيضا إىل األهداف السياسية جلوهر بوتني  .متثل هذه اإلسرتاتيجية املزدوجة إعادة عسكرة السياسة األمنية

الروسية برمتها  ،كما متثل هناية فرتة ما بعد االحتاد السوفيايت  ،حيث سعى القادة الروس إىل إعادة التفكري يف
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كيفية بناء األمن وحتقيقه .يف الواقع ،وضعت النظرة العاملية لبوتني هدفا جديدا وهوية جديدة للجيش الرويس

 ،وقد ُبنيت األوىل عىل مشاعر الذل منذ هناية االحتاد واجليش السوفيايت وأيضا من تصورات االستغالل الغريب

ملساوئ روسيا العظيمة  .وتوافق هذا التحول يف هوية ومكان هيكلية القوة الروسية مع االعتماد املزتايد

لبوتني عىل اجليش باعتباره واحدا من أدوات السلطة املتعددة وذلك للمحافظة عىل قوته الداخلية وحتقيق
أهدافه السياسية الداخلية  .ويف املقابل يستفيد اجليش الرويس من استعادة هيبته وقوته العسكرية ووضعها يف
نظام السلطة الرويس.

وتتمزي اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية احلديثة يف عهد بوتني بطبيعتها اهلجومية والدفاعية عىل حد سواء ،

واليت تنطوي عىل العمليات اإلسرتاتيجية اليت جتمع بني كل األعمال اهلجومية والدفاعية .سوف جتري هذه
العمليات العسكرية عىل نطاق اسرتاتيجي عرب اجتاهات إسرتاتيجية مضاعفة  ،مع نرش قوات يف الصفوف

األمامية جنبا إىل جنب مع القوات الداخلية الروسية اليت تدار مركزيا يف موسكو من قبل الرئيس بوتني
وهيئة األركان العامة .وعالوة عىل ذلك ،فإن النهج الرويس هو أكرث استباقية يف املزية منه يف رد الفعل  ،ويتم

قيادة هذا النهج من خالل استنتاجات القيادة خلصائص وقدرات القرن الواحد والعرشين  ،وكذلك لنظم

الرضبات التقليدية احلديثة البعيدة املدى وللحاجة إىل اإلسرتاتيجية والتكتيك والتشغيل ملكافحة عنرص
املفاجأة.

يف الواقع جترب التحفظات الروسية التقليدية  -حول قدرتها عىل تأمني أهداف سياسية يف حرب طويلة ملكافحة

عنرص املفاجأة – روسيا عىل بذل املزيد من املنافسة لتحقيق أهدافها يف احلرب ،وخاصة يف الفرتة األوىل من

احلرب .ونتيجة لذلك ،هناك تناقض بني الركائز األساسية التابعة للثقافة االسرتاتيجية الروسية من التفرد
االسرتاتيجي والضعف االسرتاتيجي والذهاب إىل احلرب مع كل روسيا  ،وحسم الفرتة األوىل من احلرب،

وبني األهداف السياسية الضمنية واملعلنة لعقيدة روسيا العسكرية للحد من اجلغرافيا وتقييد األسلحة

املستخدمة ومنع تصعيد حرب واسعة النطاق .

يف الواقع ،يؤكد الفكر العسكري الرويس عكس ذلك متاما .فاالستيالء عىل املبادرة ،وإنشاء حميط يمتد إىل

خارج األرايض الروسية أي إىل أرايض دول أخرى ،والتموضع واجلهوزية الستخدام جميع األسلحة يف
العمليات اإلسرتاتيجية  ،كل هذه األمور هي إسرتاتيجية عسكرية وطنية ملنع زعزعة االستقرار يف روسيا .
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تدهور الدميقراطية
تغي املوجة؟
كيف ت�ستطيع وا�شنطن �أن رّ
*

الري دايموند ،تدهور الديمقراطية ،جملة فورين افريز-،

متوز-آب  ،2016املجلد  ،95العدد  ،4-ص 159-151

يف العقد الذي تال احلرب الباردة ازدهرت الديمقراطية يف جميع أنحاء العامل كما مل حيدث ذلك من قبل،
ومع ذلك فإن الكثري من هذا التقدم قد انحرس يف السنوات األخرية .بني عامي  2000و ،2015تراجعت

الديمقراطية يف  27بلدا ،من بينها كينيا وروسيا وتايالند وتركيا .ويف الوقت نفسه ،انكفأ العديد مما يسمى

«الدول املتأرجحة « (وهي دول لدهيا القدرة عىل فرض تأثريات عىل مستقبل الديمقراطية يف العامل بسبب
ضخامة تعدادها السكاين وسعة اقتصادها) باجتاه األسوأ أيضا ،حيث انكمشت احلريات السياسية يف نصف
هذه الدول تقريب ًا وفق معايري مؤسسة فريدوم هاوس األمريكية .

يف الوقت نفسه أصبح كثري من األنظمة املستبدة القائمة اقل انفتاح ًا وشفافية واستجابة ملواطنيها مما كانت عليه

يف السابق .وعملت هذه األنظمة عىل إسكات صوت املعارضة عىل شبكة اإلنرتنت عرب الرقابة واالعتقال
والتحكم بالبيانات  .من جهة أخرى ،حتاول الدول أن تفرض قيود ًا عىل املجتمع املدين خارج الشبكة وذلك
بتحجيم قدرة املنظمات عىل العمل واالتصال وجمع األموال .ومنذ العام  2012طرحت احلكومات يف
يقيد حرية التجمع وتأسيس اجلمعيات داخل بلداهنا .وما
رشعت أكرث من  90قانون ًا ّ
خمتلف أنحاء العامل ،أو ّ
زاد املشكلة تعقيدا أن الديمقراطية نفسها فقدت بريقها .فقد فشل عدد كبري من الديمقراطيات الناشئة اليت
ظهرت حديث ًا يف جتسيد آمال مواطنيها يف احلرية واألمن والنمو االقتصادي ،يف حني تفاقم اخللل الوظيفي لدى
الديمقراطيات القديمة الراسخة ،مثل الواليات املتحدة .خالل ذلك كان تعاقب عقود من النمو االقتصادي

يف الصني

* ترجمة آمنة رزق – ملف البحث الراجع

– Larry, Diamond, Democracy in Decline, How Washington can reserve the tide, foreign affairs, JULY
AUGUST- 2016 – vol.95 – no. 4, pp – 151-159
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برهان ًا راسخا عىل أن الدولة ليست بحاجة إىل شيوع أجواء الليربالية كي تصل إىل الرفاه املنشود .إىل ذلك ،فقد
النموذج الرأسمايل السلطوي هو أيضا بعضا من بريقه مع تباطؤ النمو االقتصادي يف الصني ومع الضعف
الذي حلق بروسيا وغريها من دول البرتول بسبب اهنيار أسعار النفط .لذا ينبغي عىل أنصار الديمقراطية

اليوم أن ينشطوا لالستفادة من هذه الفرص وغريها ،ويمكن أن تنطلق موجة جديدة من احلرية عرب العامل من

خالل توفري الواليات املتحدة وحلفائها الدعم املناسب والصحيح هلذه احلريات ,السيما يف الدول اآلسيوية
املتأرجحة ،وبدون هذا الدعم سوف تستمر األنظمة االستبدادية بالتكاثر ما يؤدي إىل املزيد من عدم االستقرار

وتراجع احلريات.

 االنعطاف نحو الداخلإن أحد أهم التحديات اليت تواجه الديمقراطية يف يومنا هذا هي أن أكرب منارص هلا (الواليات املتحدة)

قد فقد اهتمامه بنرش هذه الديمقراطية والرتويج هلا .وقد أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة «بيو»
يف العام  2013أن  % 80من األمريكيني الذين شملهم االستطالع متفقون عىل وجوب ختيل بلدهم عن

التفكري الزائد باملشاكل العاملية ،والرتكزي أكرث عىل املشاكل الداخلية يف بالدهم ،ورأى  %18أن إشاعة

الديمقراطية جيب أن تكون عىل رأس أولويات السياسة اخلارجية .لذا جيب أال يستغرب أحد أن أيا من

مرشحي منصب الرئاسة احلاليني يف أمريكا مل جيعل من مسألة ترويج الديمقراطية أساسا حلملته االنتخابية.
ونرى هنا أن واشنطن تواصل دعم بعض اجلهود اليت تبذهلا جهات غري حكومية .فقد رفع الكونغرس

خمصصاته املالية للصندوق الوطين للديمقراطية ،الذي يعترب مؤسسة غري ربحية تتوىل متويل اجلماعات املؤيدة

للديمقراطية يف اخلارج من  115مليون دوالر يف العام  2009إىل  170مليون دوالر يف العام .2016

املهم يف األمر هنا هو أن تراجع التأييد لنرش الديمقراطية أدى إىل ركود يف الدعم املايل بوجه عام .خالل هذه
الفرتة تقلص إنفاق احلكومة األمريكية عىل برامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحلوكمة (بشكل رئييس من
خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) بما يقارب  400مليون دوالر .وإذا ما استثنينا انحسار التمويل يف

أفغانستان والعراق فإن متويل مثل هذه الربامج يف بلدان العامل األخرى بقي مستقرا كما هو.

رغم مواصلة بعض البلدان األوروبية مثل السويد وبريطانيا دعمها لربامج مهمة هدفها نرش الديمقراطية

وحتسني إدارة الدولة ،فإن مزيانية الصندوق األورويب للديمقراطية (الذي تأسس يف العام  )2013مل تتجاوز
يف العام املايض  11مليون دوالر .وكذلك هو حال مؤسسة ويستمنسرت للديمقراطية يف بريطانيا اليت تتعدى
مزيانيتها  5ماليني دوالر .ويف كندا أُغلق املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الديمقراطية يف العام .2012
ويف هذا السياق ترتدد بعض الديمقراطيات النامية ،مثل الربازيل واهلند وأندونيسيا يف تقديم مسامهات مهمة،
وتركز بدالً من ذلك عىل االنرصاف إىل حل مشاكلها الداخلية الكثرية.
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استغل الزعماء املستبدون هذا الفراغ وذلك بتصدير قيمهم املنافية لليربالية وتكنولوجياتهم القمعية،
واستخدمت إيران نفوذها املايل والسيايس والعسكري للتدخل يف شؤون حكومات العراق ولبنان وسوريا

ورسبت األموال لدعم
واليمن وزعزعة استقرارها ،كما استخدمت روسيا أسلوب العنف والرتهيب
ّ
احلركات االنفصالية وتعزيز القوى السياسية املوالية لروسيا واملعارضة لإلصالح يف جورجيا وأوكرانيا.

كذلك أنشأت روسيا منظمة تتيح حرية الدخول إىل اإلنرتنت يطلق عليها اليوم اسم «رابطة دول الرقابة»،
حيث تعمل هذه املنظمة عىل تصدير تكنولوجيا متطورة من برامج املراقبة اإللكرتونية يف جميع أنحاء آسيا
الوسطى .وقامت الصني أيضا بزتويد أثيوبيا وإيران وعدد من أنظمة احلكم الدكتاتورية يف آسيا الوسطى،

مثل طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بتكنولوجيا مراقبة االنرتنت واالتصاالت السلكية والالسلكية
ملساعدة هذه الدول يف التجسس عىل مواطنيها وقمعهم.

أفضل أشكال احلكوماترغم أن الرتويج للديمقراطية قد فقد حظوته يف نظر الشعب األمريكي عموم ًا إال أن هذه املساعي تصب يف

املصلحة الوطنية للواليات املتحدة ،ألن األنظمة الديمقراطية تكون بطبيعتها أقل عنف ًا جتاه مواطنيها وأكرث
حرص ًا عىل حماية حقوق اإلنسان .وال تشتبك هذه األنظمة بحروب مع بعضها البعض ،إنما تعمل يف معظم

األحيان عىل تطوير اقتصاديات السوق ،وتعمل أيضا عىل جعل اقتصادها مستقر ومزدهر .ينعم املواطنون يف

هذه األنظمة بأعمار طويلة وتنخفض يف هذه الدول معدالت وفيات األطفال واألمهات مقارنة مع املواطنني
الذين يعيشون وفق أشكال أخرى من احلكومات.

لدى هذه األنظمة الديمقراطية حلفاء معتمدون ،وكما قال السفري األمريكي السابق لدى روسيا مايكل

مكفاول “هذه األنظمة الديمقراطية يف العامل ليست بأجمعها حليفة للواليات املتحدة ،ومل تكن كذلك يف

املايض ،ولكن ليس هنالك نظام ديمقراطي واحد يف العامل يمكن اعتباره معادي ًا هلا ،ال اليوم وال يف املايض.
ومعظم حلفاء أمريكا الثابتني كانوا وسيبقون من أكرث األنظمة الديمقراطية”.

ويف سياق مغاير ،نجد أن األنظمة املستبدة غري مستقرة بطبيعتها كوهنا تواجه معضلة حموريةً .فعندما يكون
النظام الدكتاتوري ناجح ًا ،وإذا متكن من بناء جمتمع ينعم بالرفاه والتعليم ،سوف يؤسس هذا املجتمع جمتمع ًا
مدني ًا من شأنه أن يطالب بالتغيري السيايس عاجالً أو آجالً .أما إذا كان النظام الدكتاتوري فاشالً ،وإذا أخفق يف

حتقيق النمو االقتصادي ورفع مستويات املعيشة ،فإن هذا املجتمع سيكون عرضة لالهنيار.

ما زالت الواليات املتحدة متتلك األدوات املطلوبة لنرش الديمقراطية إال أهنا تفتقد إىل اإلرادة،هذا ما أكده
توماس كاروثرز نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسالم العاملي  .فقد تطورت املساعدات االنتخابية اليت قدمتها
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مد وجزر إىل رشاكة مهمة
الواليات املتحدة عىل مدى ربع القرن املايض من جمرد معونة سطحية تتأرجح بني ّ

مع املنظمات املحلية .وتوسع مفهوم دعم منظمات املجتمع املدين وختطى املساعدة املجردة لطبقة النخبة يف
العواصم .كذلك توسعت جهود تعزيز سيادة القانون من جمرد تدريب مهين قصري األمد للقضاة واملحامني

لرتكز عىل قضايا أوسع مثل املساءلة وحقوق اإلنسان.

وقد أثمرت هذه اجلهود عىل ما يبدو ،إذ توصلت دراسة أعدت عام  2006عن تأثريات املساعدات اخلارجية
للواليات املتحدة عىل الديمقراطية إىل أن رفع مستوى إنفاق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  10ماليني
دوالر قد أنتج زيادة مقدارها خمسة أضعاف تقريب ًا يف مستوى التغريات الديمقراطية اليت يمكن أن حيققها

بلد ما وفق معايري مؤسسة « فريدوم هاوس األمريكية» .

لندع احلرية تصدحيمكن للواليات املتحدة بذل املزيد من اجلهد وتستطيع حتقيق هذا األمر .من هنا جيب عىل الرئيس القادم أن
جعل من موضوع نرش الديمقراطية إحدى ركائز سياسته اخلارجية ،ويمكن لواشنطن أن تقوم هبذا األمر
بطريقة سلمية ومتعددة ودون أي إنفاق إضايف يذكر.

يتطلب إتباع مثل هذه السياسة من الواليات املتحدة أوال وقبل كل يشء احلذر من إعطاء الرشعية ألنظمة
حكم استبدادية .ولكن ما فعله الرئيس باراك اوباما عند زيارته ألثيوبيا يف متوز  2015كان مغاير متاما ،فقد

قال (مرتني ) إن احلكومة األثيوبية «منتخبة ديمقراطي ًا» رغم أن االنتخابات اليت أجرتها تلك احلكومة يف

وقت سابق من العام نفسه كانت خمزية .وعندما زار كينيا خالل نفس الرحلة عبرّ أوباما عن أمله يف أن يواصل
النظام « الفاسد شبه السلطوي مسريته عىل طريق بناء ديمقراطية أقوى وأكرث شموالً وشفافية».
ويتوجب عىل الرئيس املقبل أن يزيد من الدعم املايل للديمقراطيات اهلشة وأيضا للدول اليت تشهد حتوالً
ّ

صحيح
سياسي ًا ،مثل ميانمار وتونس وأوكرانيا ،خصوص ًا مع كون هذه الدول عرضة للتدخل األجنيب.
ٌ
أ ّن الواليات املتحدة قد زادت بشكل كبري من دعمها املايل لتونس من  61مليون  $يف العام  2015إىل

142مليون  $هلذا العام ،كما زادت دعمها ألوكرانيا من  88مليون  $يف العام  2014إىل  659مليون  $عام
 ،2016إال أنه يمكنها فعل املزيد من أجل تدعيم العملية الديمقراطية يف هذه البلدان وأيضا يف الدول ذات
الديمقراطيات الناشئة واهلشة ،الصغرية منها كالسنغال والدول الكبرية مثل اندونيسيا .ولتحقيق جزء من

هذه الصفقة ولزيادة املساعدات االقتصادية جيب أن تشرتط الواليات املتحدة عىل قادة هذه الدول ُمحاربة
الفساد ،وحتسني جودة احلكم يف مقابل زيادة الدعم.
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متيل الدول اليت جتاورها أنظمة ديمقراطية إىل التطور يف اجتاه ديمقراطي ،يف حني متيل الدول اليت حتدها أنظمة

استبدادية نحو االستبداد .وبالتايل جيب عىل الواليات املتحدة وضع إسرتاتيجية شاملة الستهداف الدول
الديمقراطية بحيث يمكنها أن تؤثر عىل املنطقة بأكملها ..لذا جيب عىل الرئيس املقبل إجياد سبل لدفع دول

مثل بنغالديش وإندونيسيا وميانمار ونيجرييا وباكستان والفيليبني وجنوب أفريقيا نحو حكم أكرث فعالية
ومساءلة وديمقراطية .يف الوقت نفسه جيب عىل الرئيس القادم أن ال هيمل الدول الصغرية مثل جورجيا

والسنغال وتونس.

بعد اهنيار االحتاد السوفييت ،يراقب عدد من الالعبني السياسيني واملدنيني يف غرب أفريقيا ويف العامل العريب

عن كثب هذه التجارب الثالث الرفيعة املستوى .وعىل أي حال يمكن للنجاح أن يولد آثار جانبية كبرية.
لذا جيب عىل الواليات املتحدة أن تركز أيضا عىل أماكن تقارب مفارق اخرتاقات مهمة .عىل سبيل املثال،

تستعد فزنويال لالنتقال إىل الديمقراطية منذ أواخر العام  ،2015عندما هزمت املعارضة احلزب احلاكم يف

االنتخابات الترشيعية منهية بذلك عقدين من احلكم االشرتاكي الفظ.

إن أي سياسة لدعم الديمقراطية ال بد أن تتضمن خطوات جادة وذكية ملحاربة الفساد الذي تقوم عليه غالبية

األنظمة السلطوية .لقد أحرزت الواليات املتحدة تقدما ملحوظا يف حتديد وتعقب األموال غري املرشوعة
وهذه اخلطوة مهمة يف حرهبا ضد اإلرهاب وتهريب املخدرات ،ومن شأن ذلك تعزيز مبدأ الديمقراطية

صعد من جهودها أكرث لتعقّب ممتلكات احلكام
وحقوق اإلنسان .ولكن جيب عىل الواليات امل ّتحدة أن ُت ّ
الدكتاتوريني وأتباعهم ومقاضاتهم بتهمة غسيل األموال ومن ثم إعادة ثرواتهم إىل شعوهبم .وجيب عىل

اإلدارة األمريكية القادمة توجيه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAIDوذلك بإعطاء األولوية لربامج
مساعدة الدول عىل بناء هياكل ووكاالت قادرة عىل حماسبة املسؤولني احلكوميني والتفتيش عن حساباتهم،

وكذلك مساعدة منظمات املجتمع املدين واإلعالم يف جهودها عىل تعقّب األموال املنهوبة وإلقاء القبض عىل
املوظفني احلكوميني للمساءلة واملحاسبة .

وكخطوة جزئية ملكافحة الفساد ،جيب عىل الرئيس القادم ترسيع استخدام االسرتاتيجيات واألدوات القانونية
لالستيالء عىل ودائع الطغاة املرتشني املوجودة يف الواليات املتحدة  .فمنذ أطالق وزارة العدل األمريكية

«مبادرة استعادة ممتلكات احلكومات الفاسدة» عام  ،2010متكن حمامو وحمققو وزارة العدل ووزارة األمن
ومكتب التحقيقات الفيدرايل من رفع  25قضية عىل  20مسؤوالً أجنبي ًا ،من ضمنهم جولنار كريموفا ابنة
الرئيس األوزبكي وأيضا عىل ممتلكات الدكتاتور النيجريي الراحل ساين أباشا ،هبدف استعادة  1.5مليار من

يتوجب عىل الرئيس املقبل توفري املزيد من الدعم املايل والسيايس للتوسع يف هذه
األموال اليت هنبوها .من هناّ ،
املبادرات حملي ًا وعاملي ًا ،حىت ال جيد الفاسدون مالذاتٍ آمنة لرثواتهم املنهوبة.
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وجيب عىل الرئيس املقبل أيضا تشجيع اهليئات الدبلوماسية األمريكية يف توفري احلصانة الالزمة حلماية النشطاء

من استهداف األنظمة هلم وخري مثال عىل ذلك الدعم الدبلومايس األورويب -األمريكي حلركة سيدات يف

ثياب بيضاء ،وقد شكلت هذه احلركة زوجات وقريبات السجناء املنشقتني عن النظام يف كوبا .

ويف احلاالت الطارئة ُيمكن إيواء املعارضني يف مباين السفارات والقنصليات التابعة لبلداهنم ،مثلما فعلت

السفارة األمريكية مع العامل الصيين فانج يل تيش ،بعد اعتداء القوات الصينية عىل املتظاهرين يف ميدان تيانانمن
عام  .1989كذلك يستطيع الدبلوماسيون التواصل بسهولة مع القادة املحليني ،وهو ما يعطيهم فرصة

ممزية لدفع احلكام الدكتاتوريني نحو اإلصالح خصوص ًا يف الدول اليت تشهد حتوالً ديمقراطي ًا ،مثل ميانمار.

ويمكن ملثل هذا التحول أن يساعد يف تعزيز ودعم العزائم من أجل التغيري الديمقراطي.

قد تبدو هذه اجلهود عديمة الفائدة ،عند وجود أنظمة قوية مستبدة كما هي حال الصني اليوم ،ولكن معظم

األنظمة املستبدة لدهيا عنارص براغماتية معتدلة تدرك احلاجة إىل االنفتاح السيايس .وحالة الصني ال ختتلف

عن هذا األمر ،فاحلكام املعتدلون واهلامشيون اليوم يمكن أن يصبحوا قادة غدا .

ويف هذه األثناء يتعني عىل اإلدارة األمريكية القادمة دعم حرية اإلنرتنت واحلقوق الرقمية ،ويعترب هذا جهدا

مهما خاصة يف ضوء ما كشفه ورسبه إدوارد سنودن عن مراقبة احلكومة األمريكية التصاالت اهلواتف
واالنرتنت حيث أثر هذا املوضوع يف مصداقية الواليات املتحدة.

يف هذا السياق ،ولكي تنجز الواليات املتحدة ملف اإلنرتنت ،جيب عىل احلكومة أن تبدأ بتخفيف عقوباتها

االقتصادية .وقد رشعت يف هذه اخلطوة عام  2014حيث سمحت واشنطن بتصدير برامج احلاسوب
اليت تستعمل لالتصاالت الشخصية عرب اإلنرتنت ،مثل الرسائل الفورية ،والدردشة والربيد اإللكرتوين،

واملدونات إىل إيران وهبذا تكون قد
والشبكات االجتماعية ،وتبادل الصور واألفالم ،وتص ّفح اإلنرتنتّ ،
خففت عقوباتها ،ويمكن هلذا االستثناء ،إضافة إىل التوزيع املجاين لربامج احلاسوب والتحايل عىل الرقابة

عىل اإلنرتنت والسماح للمعارضني عىل التواصل بشكل آمن ،أن يصبح جزءا أساسيا من اجلهود اليت تبذهلا

الواليات لتخفيف العقوبات ،بما يف ذلك عقوباتها ضد كوريا الشمالية.

حتتاج األنظمة االستبدادية إىل تصفية املعلومات ومراقبة االتصاالت للحفاظ عىل حكمها ،وتقويض هذه

السيطرة هي من أفضل الطرق اليت يمكن للواليات املتحدة من خالهلا دعم التغيري الديمقراطي.

كما يمكن للرئيس القادم استخدام االتفاقيات التجارية لدفع احلكومات إىل اختاذ هنج أكرث ديمقراطية .ويف

حتسنات ملموسة يف حال
هذا املجال تؤكد عدة دراسات أكاديمية أ ّن اتفاقيات التجارة احلرة ُيمكنها أن حتقق ّ

تم االشرتاط عىل هذه احلكومات القيام بإجراءات تعزيزيه حلقوق اإلنسان من أجل مترير هذه االتفاقيات .
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 نعم يمكننا القيام بذلكبد أن يبدأ أوال من الداخل .فالوضع املزري للديمقراطية
أخريا إن أي ترويج للديمقراطية يف اخلارج ال ّ

األمريكية جعلها ُمثرية لإلعجاب واملضاهاة ،فقد كشفت االنتخابات الرئاسية عن غضب شعيب عميق
وشعور باإلقصاء مل تفلح واشنطن يف تهدئته من غش ورشوة يف استخدام ٍ األموال يف العملية االنتخابية ،إىل
نمو واضح جلماعات الضغط السيايس الساعية خلدمة مصاحلها اخلاصة .أمام هذه العوامل جمتمعة تشهد
السياسة األمريكية درجة غري مسبوقة من االستقطاب تسببت يف عرقلة إصدار القوانني وخاصة االقتصادية

منها وإىل اختالفات بني احلزبني حول السياسات اخلارجية.

لقد استغل أعداء الديمقراطية هذه املظاهر الدالة عىل الفشل السيايس ،ما دفع الرئيس الرويس فالديمري بوتني
إىل القول إنّه “ال يوجد ديمقراطية حقيقية يف الواليات امل ّتحدة ،كما وصف الرئيس اإليراين السابق حممود

أحمدي نجاد االنتخابات األمريكية بأهنا “ساحة معركة بني الرأسماليني”.

يتوجب عىل احلكومة األمريكية املقبلة أن تتخذ عددا من اإلجراءات ملواجهة مثل هذه االتهامات
من هنا
ّ

واستعادة ثقة الشعب األمريكي يف الديمقراطية األمريكية .وسوف يؤدي العمل مع الكونغرس إىل إصالح
قوانني متويل احلمالت االنتخابية ويتطلب ذلك كشفا رسيعا وكامال عن جميع التربعات للحمالت

االنتخابية ،وحىت ما يسمى جلان مستقلة .ومن شأن ذلك تشجيع اإلدارات األمريكية عىل تنشيط املنافسة
السياسية من خالل إهناء الغش ،،وإلغاء القوانني اخلارسة اليت متنع املرشحني الرئيسيني من الرتشح كمستقلني

يف االنتخابات العامة.

حتسن الديمقراطية يف الواليات املتحدة وخارجها دون أي تكلفة مالية .كما
يمكن هلذه اخلطوات جمتمعة أن ّ
يمكنها أن تساعد يف استعادة الدور القيادي للواليات املتحدة يف العامل ،ويمكنها أيضا أن تدفع العامل للخروج

من الركود الديمقراطي املستمر والدخول إىل مرحلة جديدة من التقدم.
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()1

ماذا حدث للديمقراطية ،جملة االيكونومست ،آذار  -2014ص 48-43 :

املتظاهرون الذين قلبوا السياسة يف أوكرانيا لدهيم الكثري من الطموحات لبلدهم .فقد دعت شعاراتهم إىل
عالقات وثيقة مع االحتاد األورويب واىل إهناء التدخل الرويس يف االحتاد األورويب .كما دعوا إىل تشكيل

حكومة نظيفة الستبدال حكم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الفاسد  .ولكن مطلبهم األسايس عىل مدى
عقود عديدة هو حث الناس الختاذ موقف ضد احلكومات الفاسدة والتعسفية واالستبدادية .إهنم يريدون

الديمقراطية القائمة عىل القواعد.

من السهل أن نفهم ملاذا .ذلك أن األنظمة الديمقراطية عىل األغلب أكرث ثراء من األنظمة غري ديمقراطية،

وهي أقل عرضة للذهاب إىل احلرب وهلا سجل جيد يف حماربة الفساد ،واألهم من ذلك أن الديمقراطية
تسمح للناس بالتعبري عن آرائهم كما تتيح هلم حتديد مستقبلهم ومستقبل أوالدهم  .وقد تم إعداد كثري من

األشخاص يف أنحاء خمتلقة من العامل للتعايش مع هذه الفكرة اليت هي بمثابة شهادة لدعوتها الدائمة.

يشيد العامل اليوم باهنيار األنظمة كما أنه يقدم املساعدة لبناء الديمقراطية ،ولكن طرد وتغيري نظام استبدادي

أسهل بكثري من تشكيل حكومة ديمقراطية قابلة للحياة .يتعرث النظام اجلديد ويتخبط االقتصاد وجتد البالد
نفسها يف وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل  .وهذا ما حدث مع كثري من الدول يف بداية الربيع العريب،

وحدث أيضا مع الثورة الربتقالية يف أوكرانيا قبل عقد من الزمن .ففي العام  2004متت إقالة ياكونوفيتش من
منصبه عرب احتجاجات واسعة يف الشوارع ،ثم أعيد انتخابه للرئاسة (بدعم رويس عرب ضخ كميات ضخمة

من األموال).

 -1ترجمة آمنة رزق – ملف البحث الراجع

-What’s wrong with Democracy –Economist – March 2014-pp-43-48
http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20thcentury-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do
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متر الديمقراطية بوقت عصيب جدا ،فعندما خرج األوتوقراطيون من مكاتبهم فشل معارضوهم يف خلق
أنظمة ديمقراطية قابلة للحياة .وحىت يف الديمقراطيات احلديثة أصبحت عيوب األنظمة واضحة جدا بشكل
مثري للقلق مع خيبة األمل من السياسة السائدة .وخالل سنوات قليلة بدت الديمقراطية كما لو أهنا ستهيمن
عىل العامل.
امتدت جذور الديمقراطية يف الدول اليت تعاين ظروفا صعبة جدا مثل أملانيا اليت كانت حتكمها النازية أو
تشوهت بالتميزي العنرصي .وساهم
اهلند اليت يوجد فيها عدد كبري من الفقراء وكذلك يف جنوب أفريقيا اليت ّ

إهناء االستعمار يف خلق جمموعة جديدة من الديمقراطيات يف أفريقيا وآسيا .كما مهدت األنظمة االستبدادية
الطريق للديمقراطية يف اليونان ( )1974واسبانيا ( )1975واألرجنتني ( )1983والربازيل ( )1985وتشييل
( .)1989وأدى اهنيار االحتاد السوفيايت إىل إنشاء العديد من الديمقراطيات الناشئة يف أوروبا الوسطى .يف
العام  2000صنفت منظمة فريدوم هاوس األمريكية  120دولة كدول ديمقراطية بمعدل  %63من الدول
الديمقراطية يف العامل  .ويف العام نفسه اجتمع ممثلو أكرث من  100دولة يف املنتدى العاملي للديمقراطية يف
وارسو ليعلنوا أن “إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكومة” .كما أعلن تقرير صادر عن وزارة اخلارجية
األمريكية أن “ فشل التجارب مع األشكال السلطوية واالستبدادية للحكومة ،تبدو اآلن وبعد طول انتظار،
أن الديمقراطية هي املنترصة”.
كم هائل من النجاحات .بعد سقوط أثينا ،ومع بداية تأسيسها قبل أكرث
كانت هذه الغطرسة مفهومة بعد ّ

من  2000سنة بقي النموذج السيايس يف حالة ركود حىت عرص التنوير .يف القرن الثامن عرش أنتجت الثورة
األمريكية فقط ديمقراطية مستدامة .وخالل القرن التاسع عرش حارب امللكيون القوى الديمقراطية لفرتات
طويلة .يف النصف األول من القرن العرشين اهنارت الديمقراطيات الناشئة يف أملانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وبحلول العام  1941مل يتبق سوى  11دولة ديمقراطية ،وقد شعر فرانكلني روزفلت بالقلق” ألنه من غري
املمكن حماية هذه الشعلة الكبرية من الديمقراطية من تعتيم اهلمجية”.
هذا التقدم يف الديمقراطية الذي بدأ يف القرن العرشين توقف يف القرن الواحد والعرشين .عىل الرغم من أن
حوايل  ٪40من سكان العامل يعيشون أكرث من أي وقت مىض ،يف البلدان اليت ستجري فيها انتخابات حرة
ونزهية هذا العام .يوشك التقدم العاملي للديمقراطية عىل التوقف وحىت أنه قد يسري يف االجتاه املعاكس.
يف هذا املجال تعتقد منظمة فريدوم هاوس أن العام  2013هو العام الثامن الذي تراجعت فيه احلرية يف العامل،
وقد بلغ هذا الرتاجع إىل أعىل ذروته مع بداية القرن احلايل .
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مرت الديمقراطية ببعض االنتكاسات ما بني األعوام  .2000 - 1980ومع بداية العام  2000توالت املشاكل
معها  .وانزلق كثري من الديمقراطيات االسمية إىل االستبدادية مع املحافظة عىل املظهر اخلارجي للديمقراطية
فعال.
من خالل االنتخابات ،ولكن من دون إعطاء املؤسسات احلقوق اليت تهتم بوجود نظام ديمقراطي ّ

انفجر اإليمان بالديمقراطية حىت يف حلظات االنتصار ،عىل سبيل املثال عند اإلطاحة باألنظمة اليت ال حتظى
بشعبية يف القاهرة أو كييف ،إال أن هذا اإليمان عاد ليخمد مرة أخرى  .وتتقدم الديمقراطية خارج العامل

الغريب من أجل اهنيار أنظمة هذه الدول ،أما يف الغرب فرتتبط بالديون والعجز داخل البالد وخارجها .

كان للديمقراطية منتقدوها عىل الدوام ،أما اليوم فيتم التعامل مع هذه الشكوك القديمة وكأهنا تقدير متجدد
لضعف الديمقراطية يف معقلها الغريب ،إضافة إىل هشاشة نفوذها يف أماكن أخرى ،وهنا أصبح واضحا

وبشكل مزتايد ملاذا فقدت الديمقراطية زخمها وذروتها ؟

من األسباب الرئيسة لضعف الديمقراطية األزمة املالية  2008-2007وصعود الصني  .وقد أحدثت

هذه األزمة مشاكل نفسية أكرث منها اقتصادية .كما كشفت األزمة املالية نقاط الضعف األساسية يف النظم
السياسية يف الغرب ،مع تقويض الثقة بالنفس اليت كانت تعترب من الركائز املهمة يف املجتمعات الغربية .وتقوم

احلكومات بتمديد االستحقاقات باطراد عىل مدى عقود مما يتيح تطوير الديون بمستويات خطرية ،وهنا

يعتقد السياسيون بأهنم ألغوا دورات الكساد واالزدهار وخففوا من خماطرها .

أصيب كثري من الناس بخيبة أمل من طريقة عمل أنظمتهم السياسية ،خاصة عندما أنقذت احلكومات البنوك
عن طريق أموال دافعي الرضائب ثم وقفت فيما بعد عاجزة عندما واصل املمولون دفع مكافآت ضخمة
ألنفسهم .واجتاحت واشنطن بسبب هذه األزمة موجة من اإلدانة ،من جميع أنحاء العامل الناشئ.

يف الوقت نفسه ،كرس احلزب الشيوعي الصيين االحتكار الديمقراطي العاملي للتقدم االقتصادي .فقد الحظ

الري سامرز ،من جامعة هارفارد ،أنه عندما كانت أمريكا أرسع نموا تضاعفت مستويات املعيشة لدهيا تقريبا
كل  30عاما .ويف املقابل ضاعفت الصني مستوى املعيشة تقريبا كل عقد خالل األعوام الثالثني املاضية.

وجادلت النخبة الصينية بأن ضبط نموذجها الصارم من قبل احلزب الشيوعي ،إىل جانب بذل جهد غري

مسبوق لتوظيف املوهوبني يف الصفوف القيادية ،هو أكرث كفاءة من الديمقراطية وأقل عرضة للجمود.

ويتغري القادة السياسيون كل عرش سنوات أو نحو ذلك ،وهناك إمدادات ثابتة للمواهب اجلديدة ،كما يتم

الرتويج لكوادر احلزب عىل أساس قدرتها عىل حتقيق األهداف.
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ويدين النقّاد الصينيون بشدة سيطرة احلكومة عىل الرأي العام بكافة الوسائل والطرق ،من اعتقال املعارضني
إىل فرض الرقابة عىل املحادثات عىل شبكة االنرتنت .ومن املفارقة أن يعين هاجس سيطرة النظام عىل الرقابة

يف الصني أن احلكومة تويل اهتماما وثيقا للرأي العام.

يف الوقت نفسه متكن القادة الصينيون من معاجلة بعض املشاكل الكبرية املتعلقة ببناء الدولة اليت كان من
املمكن أن يستغرق التعامل معها يف ظل نظام ديمقراطي عقودا طويلة .واستطاعت الصني وخالل عامني فقط

متديد تغطية املعاشات التقاعدية ل  240مليون شخص من سكان الريف ،وهذا الرقم هوعىل سبيل املثال أكرب
بكثري من العدد اإلجمايل لألشخاص الذين يشملهم نظام التقاعد يف أمريكا .

يبدي العديد من الصينيني استعدادهم للتكيف مع نظامهم إذا ما حتقق النمو يف بلدهم .وقد أظهر استطالع

للرأي أجراه معهد «بيو» للمواقف العاملية عام  2013أن  ٪85من الصينيني كانوا «راضني جدا» عن توجه

بالدهم ،مقارنة بحوايل  ٪31من األمريكيني .يف هذا املجال جيادل «تشانغ يوي» من جامعة فودان بأن
الديمقراطية تدمر الغرب ،وخاصة الواليات املتحدة ،ألهنا تضفي اجلمود عىل الطابع املؤسيس ،وتهني عملية

صنع القرار وخترج الرؤساء من الدرجة الثانية مثل جورج بوش االبن.

يقول الباحث يو كبينغ من جامعة بكني «إن الديمقراطية جتعل األمور البسيطة بالغة التعقيد وتافهة وتسمح
لبعض املتملقني السياسيني بالتحدث بشكل جميل لتضليل الشعب” .كما الحظ “وانغ جى ىس» وهو أيضا

من جامعة بكني أن «العديد من البلدان النامية اليت أدخلت القيم الغربية والنظم السياسية تعاين من اضطراب

وفوىض» ،يف حني توفر الصني نموذجا بديال .وتأخذ البلدان من أفريقيا (رواندا) إىل الرشق األوسط (ديب)
إىل جنوب رشق آسيا (فيتنام) هذه النصيحة عىل حممل اجلد.

خالل التسعينيات من القرن املايض ،اختذت روسيا بضع خطوات “مسكرة” يف هذا االجتاه حتت حكم
بوريس يلتسني .ولكن يف هناية عام  1999استقال يلتسني وسلم السلطة لفالديمري بوتني ،العميل السابق يف
االستخبارات الروسية والذي توىل منصب رئيس الوزراء وكان رئيسا لروسيا مرتني ،وقد دمر» قيرص» ما بعد
كمم أفواه الصحفيني وسجن معارضيه ،مع احلفاظ عىل املشهد
احلداثة جوهر الديمقراطية يف روسيا ،حيث َ

أنه يمكن للجميع التصويت ،ما دام بوتني هو الفائز يف النهاية .

وتبع القادة املستبدون يف فزنويال وأوكرانيا واألرجنتني وغريها  -بوتني بانتهاج ديمقراطية زائفة منحرفة بدال

من التخلص منها متاما ،وبالتايل تشويه سمعتها أكرث من ذلك.

وكانت النكسة الكربى بعد ذلك حرب العراق ،عندما مل يظهر أي أثر ألسلحة الدمار الشامل املزعومة لصدام

حول بوش أهداف الغزو
حسني بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة ضد العراق يف عام  .2003وقد َ
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لتربير احلرب عىل أهنا معركة من أجل احلرية والديمقراطية .وقال يف خطاب تنصيبه رئيسا للمرة الثانية “إن

تضافر جهود الدول احلرة لتعزيز الديمقراطية هو مقدمة هلزيمة أعدائنا” ،وكان هذا أكرث من جمرد انتهازية.

كذلك يعترب اليساريون أن هذا دليل عىل أن الديمقراطية كانت جمرد “ورقة توت” بالنسبة لإلمربيالية األمريكية.
يف حني اعترب الواقعيون يف السياسة اخلارجية أن الفوىض املزتايدة يف العراق دليل عىل أن عملية الرتويج لتعزيز
الديمقراطية اليت كانت تقودها الواليات املتحدة كانت وصفة لعدم االستقرار .بينما رأى املحافظون اجلدد
الذين أصيبوا بخيبة أمل ،مثل فرانسيس فوكوياما ،وهو عامل سيايس أمريكي ،أن الديمقراطية ال يمكن أن
ترضب بجذورها يف األرض الصخرية .

النكسة الثالثة واخلطرية كانت يف مرص عندما اهنار نظام حسين مبارك عام  2011وسط احتجاجات ضخمة،
جدد اآلمال بأن الديمقراطية ستنترش يف منطقة الرشق األوسط .ولكن النشوة رسعان ما حتولت إىل
مما ّ

يأس .فقد فاز يف االنتخابات اليت تلت ذلك يف مرص مرشح جماعة اإلخوان د .حممد مريس أمام الليرباليني
الناشطني .وقد تعامل مريس مع الديمقراطية باعتباره ربح كل يشء يف النظام ،فعينّ أنصاره من جماعة
اإلخوان يف جميع مرافق الدولة ،ومنح نفسه سلطات مطلقة كما شكّ ل جملس شيوخ جميع أعضائه من
اإلخوان املسلمني.

يف متوز من العام  2013تدخل اجليش املرصي وألقى القبض عىل أول رئيس منتخب ديمقراطيا يف مرص،
كما اعتقل قياديني يف جماعة اإلخوان وقتل مئات املتظاهرين .ومع بداية احلرب يف سوريا والفوىض يف ليبيا

تبدد األمل يف أن يفيض الربيع العريب إىل ازدهار الديمقراطية يف منطقة الرشق
واالنقالب العسكري يف مرص َ

األوسط .

أثناء ذلك فقد بعض املنضوين اجلدد إىل معسكر الديمقراطية بريقهم  .ومنذ دخول الديمقراطية إىل جنوب
أفريقيا عام  1994حيكم هذا البلد حزب واحد فقط هو حزب املؤمتر الوطين اإلفريقي والذي أصبح يسري
تدرجييا وفقا ملصاحله الذاتية .أما تركيا اليت كانت جتمع ذات يوم اإلسالم املعتدل مع االزدهار والديمقراطية

فقد انحدرت إىل الفساد واالستبداد ،وكذلك األمر يف بنغالدش وتايالند وكمبوديا حيث قاطعت أحزاب

املعارضة االنتخابات األخرية ورفضت قبول نتائجها.

كل هذه األمور تثبت أن بناء املؤسسات الالزمة للحفاظ عىل الديمقراطية هو يف الواقع عمل بطيء جدا،

بددت املقولة الشعبية املعروفة أن الديمقراطية سوف تزدهر برسعة وبشكل تلقايئ بمجرد زرع البذور..
وقد ّ

تعطي الدول الغربية حقوقا واسعة للتصويت بعد فرتة طويلة من تأسيس أنظمة سياسية متطورة ،إضافة إىل

تقديم خدمات مدنية قوية وحقوق دستورية راسخة يف املجتمعات اليت تعزت بمفاهيم حقوق األفراد واهليئات

القضائية املستقلة.
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فعالة
ويف السنوات األخرية تبدو املؤسسات اليت تهدف إىل تقديم نماذج للديمقراطيات اجلديدة قديمة وغري ّ

يف تلك املؤسسات الثابتة .كما أصبحت الواليات املتحدة نموذجا لطريق مسدود يغلب عليه هاجس احلزبية

حىت أهنا أخفقت يف تسديد ديوهنا مرتني يف العامني املاضيني .ويغلب أيضا عىل الديمقراطية األمريكية طابع
الغش ،وممارسة رسم حدود الدوائر االنتخابية لرتسيخ قوة شاغليها ،وهذا األمر يشجع عىل التطرف ألنه

جيري حرمان عدد كبري من الناخبني من حقهم يف التصويت  .وهنا يظهر دور املال يف السياسة األمريكية .

يضيف اآلالف من جماعات الضغط (أكرث من  20لكل عضو يف الكونغرس) املزيد لتعقيد الديمقراطية ،وهي

الطريقة الفضىل لتهريب االمتيازات  .كل هذا خيلق االنطباع بأن الديمقراطية األمريكية هي للبيع وأن األغنياء
لدهيم قوة أكرث من الفقراء ،وحىت أن جماعات الضغط واجلهات املانحة ترص عىل أن اإلنفاق السيايس هو
مترين يف حرية التعبري .والنتيجة هنا أن صورة الواليات املتحدة -ومن خالل توسعها يف الديمقراطية – قد

تلقت رضبة قاضية.

ال يمثل االحتاد األورويب نموذجا جيدا للديمقراطية  .فقرار اعتماد اليورو اختذ يف العام 1999من قبل

التكنوقراط ،وقامت دولتان فقط مها السويد والدنمرك بإجراء استفتاء حول هذه املسألة ( كالمها قالت ال) .
تم التنازل عن اجلهود املبذولة للحصول عىل موافقة شعبية ملعاهدة لشبونة اليت تع ّززت بقوة يف بروكسل،

ويف األيام العصيبة من أزمة اليورو أجربت النخبة األوروبية إيطاليا واليونان عىل تعيني قادة ديمقراطيني
منتخبني مع قادة تكنوقراط  .وقد تم جتاهل واحتقار الربملان األورويب الذي يعترب حماولة فاشلة إلصالح
العجز الديمقراطي يف أوروبا .أصبح االحتاد األورويب أرضا خصبة لألحزاب الشعبوية مثل حزب من اجل

تدعي
احلرية يف هولندا الذي يرأسه غريت فيلدرز وحزب اجلبهة الوطنية التابع لمارين لوبان يف فرنسا اليت ّ

الدفاع عن الناس العاديني ضد النخبة غري الكفوءة واملتغطرسة .

 االضطراب الديمقراطيتعاين الديمقراطية بشكل واضح من مشاكل هيكلية خطرية حىت يف عقر دارها .ومنذ بزوغ فجر العهد
الديمقراطي أواخر القرن التاسع عرش عبرّ ت الديمقراطية عن نفسها من خالل الدول القومية والربملانات
الوطنية ،حيث ينتخب الشعب ممثلني يتسلمون مقاليد السلطة الوطنية لفرتة حمددة .لكن هذا الرتتيب يتعرض

اليوم للهجوم من كافة اجلهات .

من اجلهة العليا ،غيرّ ت العوملة السياسة الوطنية بشكل كبري ،فقد انغمس الساسة الوطنيون يف السلطة أكرث
من أي وقت مىض ،خاصة للتجارة والتدفقات املالية واألسواق العاملية واهليئات املتخطية للحدود  .وبالتايل

وسعت املنظمات
وجدت هذه اهليئات نفسها غري قادرة عىل الوفاء بالوعود اليت قطعتها للناخبني .يف هذا املجال ّ
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الدولية مثل صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية واالحتاد األورويب نفوذها .كذلك استجاب الساسة

الوطنيون أيضا للعوملة بتقليص تقديراتهم وتسليم السلطة إىل جماعات تكنوقراطية غري منتخبة يف بعض
املناطق  .وعىل سبيل املثال فقد ارتفع عدد البنوك يف الدول اليت متلك بنوكا مركزية مستقلة من حوايل  20بنكا

يف العام  1980إىل  120بنكا حىت يومنا هذا.

من اجلهة األدىن تأيت التحديات بنفس القوة ،حيث يمكن أن تكون من دول انفصالية مثل الفريق الكتالوين أو
من االسكتلنديني  ،أو من الواليات اهلندية ،وأيضا من حمافظي املدن األمريكية  .حتاول هذه اجلهات استعادة

السلطة من احلكومات الوطنية  .هناك أيضا جمموعة أطلق عليها مويسيس نعيم ،من مؤسسة كارنيغي للسالم

الدويل اسم القوى الصغرى مثل املنظمات غري احلكومية وجماعات الضغط ،اليت سامهت يف تعطيل احلياة

السياسية التقليدية ،وجعلت احلياة تبدو أكرث صعوبة بالنسبة للزعماء الديمقراطيني واملستبدين عىل حد سواء.
ساهم اإلنرتنت يف تنظيم وإثارة الرأي العام يف عامل يمكن للشعوب فيه أن تشارك يف التصويت كل أسبوع

من خالل تلفزيون الواقع ،ويمكنهم أيضا دعم أي عريضة بمجرد نقرة عىل الكومبيوتر.وتبدو اآلليات
واملؤسسات الربملانية الديمقراطية اليت حتدث من خالهلا االنتخابات كل عدة سنوات قديمة نوعا ما.

ومع ذلك فإن التحدي األكرب للديمقراطية مل يأت من اجلهة العليا وال من اجلهة األدىن ،إنما جاء من داخل

الناخبني أنفسهم  .وقد أثبت قلق أفالطون الكبري بشأن الديمقراطية أن الشعب سيعيش حياته بوترية روتينية
وسوف ينشغل عن الديمقراطية بملذاته ،وقد أثبت الزمن صحة تنبؤاته.

انشغلت احلكومات الديمقراطية بتقديم األموال إلرضاء ناخبيها لزتداد بذلك ديون الدولة عىل املدى القصري،
تعدل ايطاليا وفرنسا مزيانيتها منذ أكرث من ثالثني عاما  .وقد
بينما أمهلوا االستثمار عىل املدى الطويل ،ومل ّ

املمولة بالديون .
كشفت األزمة املالية بكل وضوح عدم استدامة هذه الديمقراطية ّ

جيب عىل السياسيني اليوم مواجهة املقايضات الصعبة اليت جتنبوها من النمو املطرد والقروض السهلة .لكن
إقناع الناخبني بالتكيف مع عرص جديد من التقشف لن يثبت شعبية يف صناديق االقرتاع .سوف يستفز النمو

البطيء واملزيانيات املحكمة الرصاع ،بينما تتنافس جماعات املصالح عىل املوارد املحدودة .وجلعل األمور
أكرث تعقيدا ،حيدث هذا التنافس يف الوقت الذي تشيخ فيه الشعوب الغربية .كما تعاين هذه الدول الديمقراطية

من رصاع بني املايض واحلارض ،بني احلقوق املوروثة واالستثمارات املستقبلية.

إن التكيف مع هذه الظروف الصعبة سيؤدي إىل مزيد من التشاؤم يف ميدان السياسة  ،فقد انخفضت نسبة
املشاركة يف األحزاب يف الدول املتقدمة ،ففي بريطانيا يشارك  %1فقط من السكان يف األحزاب السياسية،

بينما كانت هذه النسبة  %20عام  .1950كما انخفضت نسبة املشاركة يف االنتخابات أيضا ،وقد أظهرت
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دراسة أجريت يف  49دولة ديمقراطية انخفاضا يف عدد املشاركني بنسبة  %10يف الفرتة من األعوام -1980

 1984إىل األعوام .2013 – 2007

رصح علنا
ويف الوقت نفسه هناك أيضا خلط بني الرتفيه والسياسة ،ففي عام  2010فاز يف ايسالند ،حزب ّ

بأنه سيكون حزبا فاسدا ،ومع ذلك فقد فاز يف االنتخابات ليسيطر عىل جملس العاصمة ريكيافيك ،وكذلك
صوت ربع اإليطاليني حلزب أسسه ممثل كوميدي.
ّ

كل هذه السخرية الشعبية حول السياسة قد تكون صحية إذا طالب الشعب بأمور معقولة من حكوماته،
ولكن هذا الشعب يطلب املزيد دائما .ويمكن أن تكون النتيجة سامة ويمكن أن تؤدي إىل مزيج مستقر بني

االعتماد عىل احلكومة من جهة وازدراء احلكومة من جهة أخرى ،هنا يسري اخللل الديمقراطي جنبا إىل جنب
مع النكد الديمقراطي.

تساعد مشاكل الديمقراطية يف عقر دارها عىل فهم النكسات يف أماكن أخرى .فقد أدت الديمقراطية دورها يف
القرن العرشين بشكل جيد إىل حد ما بسبب اهليمنة األمريكية  .وبطبيعة احلال تريد بعض الدول حماكاة القوة
الرائدة يف العامل  .ولكن مع نمو النفوذ الصيين فقدت أمريكا وأوروبا جاذبيتهما كقدوة كما خرست شهيتهما

لنرش الديمقراطية  .وتبدو اإلدارة األمريكية اليوم مشلولة بسبب اخلوف من أن تنتج الديمقراطية أنظمة مارقة

أو تؤدي إىل متكني اجلهاديني.

ملاذا جيب عىل الدول املتقدمة أن تعترب الديمقراطية كشكل مثايل من أشكال احلكومة يف الوقت الذي ال تستطيع

فيه احلكومة األمريكية مترير مزيانية أو خطة للمستقبل ؟ ملاذا جيب أن يستمع احلكام املستبدون إىل حمارضات

عن الديمقراطية من أوروبا ،يف الوقت الذي ينهب نخبة اليورو القادة املنتخبني الذي يقفون يف طريق العقيدة
املالية؟

املمولة الديون ،ويف الوقت نفسه ،واجهت
لقد كشفت األزمة املالية بكل وضوح عدم استدامة الديمقراطية ّ

الديمقراطيات يف العامل الناشئ نفس املشاكل اليت تعاين منها الدول الغنية .وقد انغمست هي أيضا يف اإلنفاق
القصري األمد بدال من االستثمار الطويل األجل.

األمور ليست هبذا السوء هذه األيام ،ولكن الصني تشكل اليوم تهديدا أكرث مصداقية بكثري من الفكرة اليت

تبنتها الشيوعية أن الديمقراطية بطبيعتها أرفع وسوف تفوز يف هناية املطاف.

خيفي التقدم املذهل للصني مشاكل أعمق يف هذا البلد  .فقد أصبحت النخبة زمرة خلدمة مصالح ذاتية.

ويملك أغىن  50عضوا يف جملس الشعب الصيين حوايل  94.7مليار دوالر أكرث ب 60مرة من أغىن  50عضوا
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يف الكونغرس األمريكي  .وقد انخفض النمو االقتصادي يف الصني من  %ِ10إىل  % 8ومن املتوقع أن يشهد

حتد ضخم لنظام تعتمد رشعيته عىل مدى قدرته عىل حتقيق نمو ثابت للنمو.
مزيدا من االنخفاض ويف ذلك ّ

يف الوقت نفسه ،أشار ألكيس دو توكفيل يف القرن التاسع عرش إىل أن الديمقراطيات تبدو دائما أضعف مما عليه
حقا ،فهم مشوشون عىل السطح ولكن لدهيم الكثري من نقاط القوة اخلفية .لذا فأن تكون قادرا عىل تثبيت قادة
بدالء قادرين عىل تقديم سياسات بديلة جتعل الديمقراطيات تبدو أفضل من األنظمة االستبدادية يف إجياد

حلول خالقة للمشاكل ورفع التحديات الوجودية ،عىل الرغم من أن ذلك غالبا ما يستغرق بعض الوقت
املتعرج للوصول إىل السياسات الصحيحة ،لكن حىت تنجح هذه السياسات جيب أن تضمن الديمقراطيات
الناشئة والراسخة أهنا مبنية عىل أسس ثابتة.

 احلصول عىل ديمقراطية صحيحةاليشء األكرث لفتا لالنتباه هنا أن مؤسيس الديمقراطية احلديثة مثل جيمس ماديسون وجون ستيوارت أصبحوا
أكرث تصلبا مما كانوا عليه سابقا ،فهم يعتربون الديمقراطية آلية قوية ولكنها غري كاملة ،وأهنا يشء حيتاج إىل أن

يصمم بعناية من اجل تسخري اإلبداع البرشي ولكن أيضا من أجل أن يوقف الفساد البرشي ،ومن ثم يضعه
ّ

يف حالة عمل جيدة تتطور باستمرار وتعدل ثم يعمل هبا .

إن احلاجة إىل قوة العزيمة تزداد عند تأسيس ديمقراطية وليدة .وأحد األسباب اليت جتعل الكثري من التجارب
الديمقراطية تفشل يف اآلونة األخرية هو أهنا وضعت الكثري من الرتكزي عىل االنتخابات والقليل جدا عىل

السمات األساسية للديمقراطية .ثم أن سلطة الدولة حتتاج إىل أن يتم النظر فيها ،وعىل سبيل املثال فإن احلرية

الفردية مثل حرية التعبري وحرية التنظيم جيب أن تكون مضمونة.

أبلت الديمقراطيات احلديثة بالء حسنا يف جزء كبري منها ألهنا جتنبت إغراء األغلبية – فاألغلبية اليت تفوز يف

االنتخابات حيق هلا أن تفعل ما حيلو هلا .وقد نجحت اهلند كدولة ديمقراطية منذ عام ( 1947باستثناء بضع
سنوات من حكم الطوارئ) وكذلك األمر مع الربازيل والسبب نفسه وهو وضع كل القيود املفروضة عىل
سلطة احلكومة وتقديم ضمانات للحقوق الفردية.

ال تعزز الدساتري القوية االستقرار عىل املدى الطويل ،وذلك خيفض أرجحية انقالب األقليات الساخطة عىل

النظام .كما أن هذه الدساتري تدعم النضال ضد الفساد الذي هو لعنة يف الدول النامية .عىل العكس ،فإن أول

عالمة عىل أن الديمقراطية الوليدة تتجه نحو الصخور غالبا ما تأيت عندما حياول احلكام املنتخبني تقويض
القيود عىل سلطتهم يف كثري من األحيان باسم حكم األغلبية .فقد حاول مريس حشد جملس الشعب املرصي
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مع أنصاره من جماعة اإلخوان املسلمني .وكذلك حاول يانوكوفيتش تقليل سلطة جملس النواب األوكراين.
أما بوتني فقد رضب بعرض احلائط املؤسسات املستقلة يف روسيا وذلك باسم الشعب.
جيب عىل الزعماء األجانب أن يكونوا أكرث استعدادا للتحدث علنا عندما يشارك احلكام يف مثل هذا السلوك
غري الليرباليي حىت لو كانت األغلبية تؤيد ذلك .ولكن الناس الذين هم بحاجة أكرث إىل تعلم هذا الدرس هم
مهندسو الديمقراطيات اجلديدة.
حتسن األمور .كما جيب إصالح متويل األحزاب ،بحيث تصبح أسماء
إن التغيريات الواضحة األخرى ّ
املانحني معروفة لدى اجلمهور ،مما يق ّلل من تأثري املصالح اخلاصة .وقد يطلب الربملان األورويب من نوابه
تقديم إيصاالت لنفقاتهم.
وحيتاج االصطالحيون إىل أن يكونوا أكرث طموحا  .وأفضل طريقة لكبح قوة املصالح اخلاصة هي احلد من
عدد األشياء اجليدة اليت يمكن للدولة أن تقوم هبا .وأفضل طريقة ملعاجلة خيبة األمل الشعبية للسياسيني هي
احلد من عدد الوعود اليت يمكن أن تقدمها الدولة.
إن مفتاح الديمقراطية الصحية هو باختصار « الدولة املحدودة « وهي فكرة تعود إىل الثورة األمريكية يف تأطري
احلكومة اليت تدار من قبل الرجال عىل الرجال» ،قال ماديسون« ،تكمن الصعوبة الكبرية يف هذا :جيب عليك
أوال متكني احلكومة من السيطرة عىل املحكوم .ويف املكان التايل حملها عىل السيطرة عىل نفسها»  .كانت فكرة
«احلكومة املحدودة « جزءا من عملية استئناف الديمقراطية بعد احلرب العاملية الثانية أيضا .وقام ميثاق األمم
املتحدة ( )1945واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948بتأسيس حقوق ومعايري ال يمكن للبلدان أن
خترقها ،حىت لو أرادت األغلبية القيام بذلك.
متكنت معظم الديمقراطيات اجلديدة الناجحة من جتنب إغراء األغلبية .وقد حتركت هذه الضوابط والتوازنات
بسبب اخلوف من االستبداد ،ولكن اليوم ،وخاصة يف الغرب ،من الصعب استكشاف خماطر الديمقراطية
الكبرية ،ومن هذه املخاطر احلجم املزتايد للدولة ،فالتوسع املستمر للحكومة خيفض احلرية ويؤدي إىل تسليم
السلطة إىل املصالح اخلاصة أكرث من أي وقت مىض .وتأيت املخاطر األخرى من سلوك احلكومة يف تقديم
وعود ال يمكن حتقيقها ،وذلك عن طريق إنشاء استحقاقات ال يمكن إنجازها أو بشن حروب ال يمكن الفوز
هبا.
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ويمكن للحكومات أن متارس سياسة ضبط النفس بعدة طرق خمتلفة .إذ يمكنها وضع السرتة الذهبية من
خالل اعتماد قواعد مالية صارمة كما فعلت احلكومة السويدية بتعهدها حتقيق التوازن يف املزيانية عىل مدى
الدورة االقتصادية .كما يمكنها تقديم “أحكام غروب الشمس» اليت جترب السياسيني عىل جتديد القوانني كل
عرش سنوات ،ويمكنهم أن يطلبوا من اللجان غري احلزبية تقديم اقرتاحات إلصالحات طويلة األجل .لقد
أنقذ السويديون نظام معاشاتهم التقاعدية من االهنيار عندما اقرتحت جلنة مستقلة إصالحات واقعية تتضمن
زيادة استخدام صناديق املعاشات اخلاصة ،وربط سن التقاعد بمتوسطالعمر املتوقع.
هذا األمر ليس وصفة إلضعاف الديمقراطية من خالل تسليم املزيد من السلطة لألشخاص اجليدين

والعظماء ،وليس بالرضورة أن تستطيع قواعد إنكار الذات تعزيز الديمقراطية من خالل منع الناس من
التصويت للسياسات اإلنفاقية اليت تؤدي إىل اإلفالس وإىل االهنيار االجتماعي بحمايتها األقليات من

تقوض السلطة باعتدال يف عدد من
االضطهاد  .لكن حكومة التكنوقراط يمكن أن متيض بعيدا ،جيب أن ّ

املجاالت الكبرية مثل السياسة النقدية وإصالح االستحقاقات ،وجيب أن تكون العملية مفتوحة وشفافة.

وجيب أن يكون عمل املبعوث صعودا نحو طبقة النبالء والتكنوقراط متوازنا مع عمل املبعوث نحو الطبقة
الدنيا بحيث تس ّلم بعض القرارات للناس العاديني  .اخلدعة هنا تكون بالتحكم يف هاتني القوتني العوملة
واملحلية ،بدال من حماولة جتاهلهم أو مقاومتهم  .ويمكننا من خالل التوازن الصحيح بني هذين النهجني
ومها نفس القوى اليت تهدد الديمقراطيات الراسخة من أعىل من خالل العوملة ومن أسفل من خالل القوى
الصغرى ،أن نعزز الديمقراطية بدال من تقويضها.

قال توكفيل إن الديمقراطية املحلية متثل يف كثري من األحيان الديمقراطية يف أهبى صورها :تهدف اجتماعات
املدن إىل احلرية بينما تتجه املدارس االبتدائية إىل العلم وتهدف إىل جعل هذا العلم يف متناول الناس حيث

يعلمون الرجال كيفية استخدامه واالستمتاع به  .ويمكن للتكنولوجيا احلديثة تنفيذ نسخة حديثة من لقاءات

توكفيل لتعزيز املشاركة املدنية واالبتكار .ومن شأن الديمقراطية املفرطة لألصوات العامة املتوفرة عرب

اإلنرتنت أن تلعب دورا عىل يد جماعات املصالح اخلاصة.
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الدور العاملي اجلديد لأملانيا :برلني تتقدم

()1

فرانك فالرت ،شتاينماير ،الدور العاملي اجلديد ألملانيا :برلني تتقدم جملة فورين افريز،

متوز-آب  ،2016املجلد -95العدد  ،4-ص 11310-6

سلميا عام ،1990
عىل مدى العقدين املاضيني شهد الدور العاملي ألملانيا حتولاً ملحو ًظا .فبعد إعادة توحيدها
ً

كانت أملانيا يف طريقها لتصبح عمالقا اقتصاديا دون تقديم الكثري عىل ساحة السياسة اخلارجية .ولكن اليوم
تعد أملانيا قوة أوروبية كربى جتتذب الثناء والنقد بشكل متساوٍ.وينطبق ذلك عىل استجابة أملانيا ملوجة الالجئني
األخرية – حيث استضافت أكرث من مليون شخص العام املايض – وعىل تعاملها مع أزمة اليورو.

مع نمو قوة أملانيا نمت حاجة البالد إىل توضيح سياستها اخلارجية بشكل أكرب .ويمثل تارخيها احلديث
مفتا َح فهم ِكيفية رؤيتها ملكانتها يف العامل .فمنذ عام  1998خدمت بالدي كعضو يف أربع حكومات ،وكقائد

للمعارضة الربملانية .خالل تلك الفرتة مل تبحث أملانيا عن دورها اجلديد عىل الساحة الدولية ،إنما ظهرت

كالعب حموري عرب بقائها مستقرة مع تغيرّ العامل من حوهلا .ومع متايل الواليات املتحدة بسبب آثار حرب
العراق ومعاناة االحتاد األورويب لتجاوز سلسلة من األزمات ،ظلت أملانيا صامدة .وقد سلكت طريقًا شاقة
دبلوماسيا
لتتجاوز صعوباتٍ اقتصادية ،وتتوىل اآلن مسؤوليات تليق بأكرب اقتصاد يف أوروبا .كما تساهم أملانيا
ً
يف احلل السلمي لعدة رصاعات حول العامل :أبرزها مع إيران ويف أوكرانيا ،باإلضافة إىل رصاعات أخرى يف
كولومبيا والعراق وليبيا ومايل وسوريا ودول البلقان .مثل هذه األفعال حتمل أملانيا عىل إعادة تفسري املبادئ

اليت وجهت سياستها اخلارجية ملدة تزيد عن نصف قرن .لكن أملانيا قوة مفكرة؛ فحىت مع تكيفها ،سوف
يستمر اإليمان بأمهية ضبط النفس ،والتشاور ،والتفاوض السلمي يف توجيه تفاعالتها مع بقية العامل.

1- Frank Walterk, Steinmeier , Germany’s New Global Role Walter, Foreign Affairs, July – August2016,vol.95 – no. 4 - pp: 106 - 113
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 رجل أوروبا القويتعاين الواليات املتحدة وأملانيا اليوم يف سبيل توفري القيادة العاملية .لقد أرض غزو الواليات املتحدة للعراق
عام  2003بمكانتها يف العامل .فبعد اإلطاحة بصدام حسني ،مزق العنف الطائفي العراق ،وبدأ ضعف القوة
األمريكية يف املنطقة ومل تفشل إدارة جورج دبليو بوش يف إعادة ترتيب املنطقة بالقوة فقط ،بل وأدت تكاليف

هذه املغامرة من القوة الناعمة واالقتصاد والسياسة إىل تقويض املوقف العام للواليات املتحدة .لقد تالىش

وهم العامل أحادي القطب.

عندما توىل الرئيس األمريكي باراك أوباما ،منصبه عام  ،2009بدأ إعادة التفكري بالزتام الواليات املتحدة جتاه

ويعد
الرشق األوسط وااللزتامات العاملية عىل نطاق أوسع .يقول منتقدوه إن الرئيس قد خلق فراغات قوة ّ
الالعبون اآلخرون ،بمن فيهم إيران وروسيا ،عىل أتم استعداد ٍ الستغالهلا .ويرد داعموه ،وأنا منهم ،بأن
ٍ
أوباما يستجيب بذكاء لنظام ٍ عاملي متغري وطبيعة متغرية للقوة األمريكية .إنه يكيف وسائل وأهداف السياسة
اخلارجية األمريكية مع قدرات البالد والتحديات اجلديدة اليت تواجهها.

يتعرض النظام الدويل – الذي ساعدت الواليات املتحدة وأوروبا يف خلقه واستمراره – إىل ضغوط نتيجة

صعود األطراف الفاعلة اليت تتحدى النظام القائم.

يف غضون ذلك ،واجه االحتاد األورويب رصاعات خاصة به .ففي عام  ،2004قبل االحتاد عرش دول ٍ
أعضاء
ً
أخريا بدول رشق أوروبا الشيوعية سابقًا .لكن االحتاد األورويب عىل الرغم من توسعه
جد ًدا ،حيث رحب ً

فقد زخمه يف سبيل تعميق أساسات احتاده السيايس .يف العام نفسه ،قدم االحتاد ألعضائه مسودة دستور
طموح ،صاغها فريق حتت قيادة الرئيس الفرنيس األسبق فالريي جيسكار ديستان .لكن حني ُرفضت الوثيقة

من قبل املصوتني يف فرنسا وهولندا ،ومها دولتان مؤسستان ،أدت األزمة الناجتة ممن شككوا يف احلاجة إىل
«احتاد أوثق من أي وقت مىض» .وازدادت قوة هذه املجموعة باستمرار يف السنوات اليت تلت مع تراجع
أنصار االندماج.

إن النظام الدويل الذي ساعدت الواليات املتحدة وأوروبا يف خلقه واستمراره بعد احلرب العاملية الثانية –
والذي و ّلد احلرية والسالم واالزدهار يف الكثري من دول العامل – يتعرض اليوم لضغوط .وقد أدى الضعف
خصوصا أفريقيا
املزتايد لعدة دول – ويف بعض احلاالت :اهنيارها الكامل – إىل زعزعة استقرار مناطق كاملة،
ً
والرشق األوسط ،كما أثار رصاعات عنيفة ،وو ّلد موجات أكرب من أي وقت مىض من اهلجرة اجلماعية .ويف
نفس الوقت تتحدى األطراف الفاعلة من الدول وغري الدول بشكل مزتايد النظام متعدد األطراف القائم عىل

قواعد حفظ السالم واالستقرار لفرتة طويلة ً
جدا .ثم إن صعود الصني واهلند إىل مصاف القوى اجلديدة يغيرّ
خطريا يبعدها عن أوروبا والواليات
صدعا
شكل العالقات الدولية .وقد أنتج ضم روسيا لشبه جزيرة القرم
ً
ً
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املتحدة .وتهيمن العداوة بني إيران والسعودية بشكل مزتايد عىل الرشق األوسط ،مع تآكل نظام الدول يف

املنطقة ومع حماولة تنظيم الدولة اإلسالمية« ،داعش» ،حمو احلدود بالكامل.

عىل الرغم من حالة عدم االستقرار العاملية ،وتراجع مكانة مراكز القوى التقليدية لصالح القوى اجلديدة ،ظلت

أملانيا مستقرة بشكل ملحوظ وعززت من مكانتها اقتصاديا وسياسيا.

يف ضوء هذه اخللفية ظلت أملانيا مستقرة بشكل ملحوظ .وهو إنجاز ليس باهلينّ  ،مع أخذ موقف البالد
عام  2003بعني االعتبار ،حني كانت مشكالت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب قد بدأت للتو .يف تلك
الفرتة وصف الكثريون أملانيا بأهنا« :رجل أوروبا املريض» ،حيث بلغت معدالت البطالة ذروتها متجاوزة

 ،% 12وأصاب الركود االقتصاد وكانت النظم االجتماعية مثقلة .وقد اختربت معارضة أملانيا للحرب حتت

قيادة أمريكا يف العراق عزم البالد ،وأثارت غضب واشنطن يف آذار من العام نفسه ،ألقى املستشار األملاين
خطابا يف الربملان األملاين ،البوندستاج ،بعنوان «الشجاعة من أجل السالم والشجاعة من
جريهارد رشودر
ً
أجل التغيري» ،دعا فيه إلجراء إصالحات اقتصادية .رغم أن زمالءه يف احلزب االشرتاكي الديمقراطي كانت

لدهيم الشجاعة الكافية لرفض حرب العراق ،لكن مل تكن لدهيم رغبة قوية بالتغيري .وقد أقر الربملان األملاين
إصالحات رشودر لسوق العمل ونظام األمن االجتماعي ،لكن مقابل ثمن سيايس باهظ دفعه رشودر نفسه؛

حيث خرس االنتخابات املبكرة عام .2005

لكن هذه اإلصالحات وضعت األساس لعودة أملانيا إىل القوة االقتصادية اليت استمرت ليومنا هذا .كما أدت

ردة فعل أملانيا أمام األزمة املالية عام  2008إىل تعزيز مكانتها االقتصادية .حيث ركزت الرشكات األملانية عىل

مزاياها يف جمال التصنيع ،وسارعت إىل استغالل الفرص الضخمة يف األسواق الصاعدة وخاصة الصني .كما
دعم العمال األملان نموذج النمو الذي تقوده الصادرات.

لكن ال جيب أن يبالغ األملان يف تقدير تقدم بالدهم فأملانيا مل تصبح قوة عظمى اقتصادية ،وحصتها من
الصادرات العاملية كانت أقل يف عام  2014مقارنة بعام  – 2004وبعد إعادة االحتاد األملاين مل تصمد أملانيا

بشكل أفضل من معظم نظرائها مع احتدام املنافسة.

قوة أوروبا السلمية
تعد قوة أملانيا االقتصادية السلمية قوة غري مبهمة .لكن بعض النقاد يعتربون ضبط النفس العسكري الذي
ّ

متارسه البالد ضع ًفا .أثناء عهد رشودر شاركت أملانيا يف حربني (يف كوسوفو وأفغانستان) وعارضت بشدة بدء
حرب ثالثة (يف العراق) .سجلت التدخالت العسكرية يف كوسوفو وأفغانستان خطوة تارخيية لدولة سعت

متاما .ومع ذلك فإن أملانيا تقدمت ألهنا أخذت مسؤوليتها عن
يف السابق إىل حظر كلمة «حرب» من مفرداتها ً
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استقرار أوروبا وحتالفها مع الواليات املتحدة عىل حممل اجلد .آنذاك كما اآلن ،تولد لدى املسؤولون األملان
قناع ًة عميق ًة بأن أمن البالد كان مرتب ًطا دون انفصام بأمن الواليات املتحدة .ومع ذلك ،عارض معظمهم غزو
ٍ
رشعية مشكوك ٍ فيها ،ونظرا اىل احتمال أن تثري املزيد من الرصاع.
حربا اختيارية ذات
العراق ألهنم اعتربوها ً
هاما – حىت من قبل القليلني الذين دعموا
يف أملانيا ،ال تزال هذه املعارضة تعترب عىل نطاق واسع إنجا ًزا ً

السياسات األمريكية يف تلك الفرتة.

ال يعتقد األملان أن احلوار حول املوائد املستديرة حيل جميع املشكالت ،كما أهنم ال يعتقدون أن إطالق النار

يفعل ذلك .يف السنوات اليت تلت تشاور قادة أملانيا بحذر بشأن التدخل يف الرصاعات الالحقة ،األمر الذي

ملستوى من الفحص الدقيق ما أثار استياء حلفاء البالد .عىل سبيل املثال ،يف صيف عام
يعرض هذه القرارات ً

 ،2006ساعدت أملانيا يف التوسط لوقف إطالق النار يف لبنان إلهناء احلرب بني إرسائيل وحزب اهلل .واعتقد

أن أملانيا كان عليها دعم هذا االتفاق بالقوة العسكرية لو لزم األمر ،رغم أنين عرفت أن ماضينا كمرتكبني
للهولوكوست جعل فكرة نرش جنود ٍ أملان عىل احلدود اإلرسائيلية بشكل خاص مسأل ًة حساسة .وقبل تبين
اخليار العسكري ،دعيت أساليف الثالثة املبارشين يف منصب وزير اخلارجية إىل برلني لطلب النصيحة .وقد

عاما من اخلربة يف املنصب إىل مائدة االجتماع .اعتمد تاريخ أملانيا بشكل أكرب عىل أكربنا،
جلب ثالثتهم ً 31
هانس ديرتيش غينرش ،أحد حماريب احلرب العاملية الثانية ،والذي جادل ضد االقرتاح .بينما وافقين عليه

سلفاي األصغران ،وحىت اليوم تقوم السفن احلربية األملانية بدورات حراسة لساحل املتوسط ملراقبة شحنات
األسلحة املرسلة إىل لبنان كجزء من قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان – وهو اتفاق قبلته إرسائيل ودعمته.

سجل التدخالت
مل يكن مسار أملانيا نحو حزم ٍ عسكري ٍ أكرب مستقيما ( ،) linearولن يكون كذلك .ويمثل ّ
العسكرية األجنبية املختلط بالنجاح والفشل عىل مدار األعوام العرشين املاضية أحد أسباب احلذر .فقبل كل
تارخييا وراسخة بأنه ينبغي عىل بالدهم استخدام قوتها السياسية
يشء يتشارك األملان قناعة متجذرة
ً

دمرت خربتنا التارخيية أي إيمان ٍ باالستثنائية الوطنية
ومواردها لتعزيز سيادة القانون يف الشؤون الدولية .لقد ّ

ألي دولة .ومىت أمكن ،نفضل القانون «رخيت» عىل القوة «ماخت» .نتيجة لذلك تؤكد أملانيا عىل احلاجة إىل

الرشعية يف عملية صنع القرارات فوق الوطنية وتستثمر يف التعددية اليت تقودها األمم املتحدة.

تواجه جميع عمليات النرش العسكري من قبل أملانيا متابعة حثيثة من الرأي العام ،وجيب أن حتظى بموافقة

ودائما ما يسعى األملان إىل حتقيق التوازن بني املسؤولية عن حماية الضعيف ومسؤولية ضبط
الربملان األملاين.
ً
النفس ولو قطع رشكاء وحلفاء أملانيا ميلاً
إضافيا من أجل الدبلوماسية والتفاوض ،يريد األملان من حكومتهم
ً
تعوض بشكل مفرط عن ماضيها
أن تقطع ميلني ،وهو ما يثري استياء رشكائنا أحيانًا .ال يعين ذلك أن أملانيا ّ
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احلريب .بل إن أملانيا كقوة مفكرة تسعى للتوفيق بني دروس التاريخ وحتديات احلارض .وسوف تستمر أملانيا

يف تأطري موقفها الدويل بشكل رئييس عىل الصعيدين الدبلومايس واملدين ،ولن تلجأ إىل التدخل العسكري إال

بعد قياس حجم اخلطر وجميع البدائل املمكنة.

ٍ
دور عاملي
 تبنيّاستمرت قوة أملانيا االقتصادية النسبية وهنجها احلذر يف استخدام القوة مع التغري اجلذري الذي خضعت
له البيئة العاملية واإلقليمية .كانت رشاكة أملانيا مع الواليات املتحدة واندماجها يف االحتاد األورويب حمورين
رئيسني يف سياستها اخلارجية .لكن مع تعرث الواليات املتحدة واالحتاد األورويب صمدت أملانيا وصعدت

كقوة عظمى ،إىل حد كبري بشكل ٍ افرتايض.

يف هذا الدور توصلت أملانيا إىل إدراك أهنا ال يمكنها اهلروب من مسؤولياتها .وبما أن أملانيا تقع يف وسط
حكيما .وبدلاً من ذلك حتاول أملانيا استخدام احلوار
سياسيا
خيارا
أوروبا ،فال العزلة وال املواجهة متثل
ً
ً
ً
والتعاون لتعزيز السالم وإهناء الرصاع.

نتوقف هنا عند دور أملانيا اجلديد يف الرشق األوسط .طوال عقود هيمن الرصاع العريب اإلرسائييل عىل املشهد

ٍ
عمدا توليّ
دور يف طليعة
السيايس للمنطقة .ويف العقود اليت تلت احلرب العاملية الثانية جتنبت أملانيا ً

اجلهود الدبلوماسية حلل األزمة .لكن اليوم ،مع انتشار الرصاعات ،تتدخل أملانيا بشكل أوسع يف أنحاء
املنطقة .ومنذ عام  ،2003عندما بدأت اجلهود متعددة األطراف لثين إيران عن بناء قنبلة نووية ،لعبت أملانيا

حموريا ،وكانت أحد املوقعني عىل اتفاق عام  .2015كما تشارك أملانيا بقوة يف إجياد حل ٍ دبلومايس
دورا
ً
ً

للرصاع يف سوريا.

مهد هلا الطريق مع
ال تبتعد أملانيا عن مسؤولية املساعدة يف بناء هيكل ٍ أمين جديد يف املنطقة؛ وهي عملية ربما ّ

االتفاق مع إيران .ويقدم تاريخ أوروبا هنا بعض الدروس املفيدة . .فقد ساعد مؤمتر هلسنكي عام 1975

يف تغلب القارة عىل انقسامات حقبة احلرب الباردة عرب إنشاء منظمة األمن والتعاون يف أوروبا .وإذا اختار
دروسا مفيدة قد تساعدهم يف معاجلة رصاعاتهم احلالية.
الالعبون اإلقليميون التطلع إىل هذا املثال سيجدون
ً
أحيانًا حيتاج األملان من اآلخرين أن يذكروننا بفائدة تارخينا .عىل سبيل املثال ،يف العام املايض أجريت حمادثة
وستفاليا
ملهمة مع جمموعة صغرية من املثقفني يف جدة باململكة السعودية .وقال أحدهم« :نحتاج إىل سالم
ً

يف املنطقة» .ويلهم االتفاق الذي توصل إليه الدبلوماسيون يف مونسرت وأوسنابروك عام  ،1648لفصل الدين
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عن القوة العسكرية -املفكرين يف الرشق األوسط إىل يومنا هذا .وبالنسبة ألحد سكان وستفاليا األصليني

مثيل ،ليس هناك تذكري بالقوة املفيدة للمايض أفضل من هذا.

 االرتقاء إىل مستوى التحديويف مكان أقرب إىل الوطن اختربت األزمة األوكرانية القيادة واملهارات الدبلوماسية األملانية .فمنذ اهنيار

نظام فيكتور يانوكوفيتش وضم روسيا للقرم مطلع عام  ،2014قادت أملانيا وفرنسا جهو ًدا دولية الحتواء

األزمة السياسية والعسكرية وحلها يف النهاية .ومع تركزي احلكومة األمريكية عىل حتديات أخرى ،تولت أملانيا
وفرنسا دور املحاورتني الرئيستني لروسيا بشأن املسائل املتعلقة بأمن أوروبا وبقاء الدولة األوكرانية.

مل تزاحم أملانيا اآلخرين لتحصل عىل هذه املكانة ،كما مل خيرتها أحد لنيل هذا الدور .إهنا عالقات سياسية

واقتصادية طويلة األمد مع روسيا وأوكرانيا جعلتها وسيط ًة للطرفني ،رغم دعم برلني الواضح لضحايا
العدوان الرويس .أدى احلوار السيايس املكثف الذي جرى يف أملانيا بشأن كيفية االستجابة للتحدي إىل تعزيز

مصداقية برلني ،عرب إفهام العامل أن احلكومة مل تتخذ قراراتها باستهتار .ويعترب اتفاق مينسك الذي

توسطت أملانيا وفرنسا لتوقيعه يف شباط  2015لوقف األعمال العدائية بعيدا عن املثالية ،لكن هناك يشء

واحد مؤكد :لواله خلرج الرصاع عن السيطرة منذ وقت طويل وامتد إىل خارج منطقة دونباس األوكرانية.

قدما ،سوف تستمر أملانيا يف فعل ما بإمكاهنا ملنع التوترات من التصاعد لدرجة بدء حرب باردة
ومع امليض ً

جديدة.

ربما ليس هناك دولة أوروبية أخرى يرتبط مصريها ،هلذه الدرجة الوثيقة ،بوجود ونجاح االحتاد األورويب

كما يرتبط مصري أملانيا.

يف غضون ذلك ،أثناء أزمة اليورو ،أُجربت أملانيا عىل مواجهة اخلطر الذي تشكله مستويات الديون املفرطة

لبعض دول البحر املتوسط يف االحتاد األورويب .لكن بدلاً من وضع مسؤولية مثل هذه التغيريات يف يد
فضل الكثريون يف أوروبا لوم أملانيا لقيادتها أجزاء من جنوب أوروبا نحو الفقر،
ال ُنخب الوطنية هلذه الدولّ ،

واخلضوع ،واالهنيار ،حسبما زعموا.

تعرضت أملانيا النتقادات مماثلة أثناء أزمة الالجئني املستمرة .يف اخلريف املايض ،فتحت أملانيا حدودها
لالجئني ،الذين يأيت أغلبهم من العراق وسوريا .وقلقت حكومات التشيك ،واملجر ،وسلوفاكيا حيال أن

هذه اخلطوة ألهنا سوف تؤدي إىل تفاقم األزمة عرب تشجيع املزيد من الالجئني عىل دخول بالدهم أملاً يف
العبور إىل أملانيا يف النهاية .ولكن ،حىت اآلن ،أثبتت هذه املخاوف أن ال أساس هلا من الصحة.
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نسبيا كأملانيا
تظل كيفية وموعد حل أوروبا هلذه األزمة غري واضحني .ولكن ما هو واضح أن دولة قوية ً

ال يمكنها حلها وحدها .ال يمكننا االستسالم للرغبة املزتايدة لدى فئات معينة من الناخبني لالستجابة عىل

مستوى وطين منفرد ،عرب فرض حدود تعسفية عىل قبول الالجئني ،عىل سبيل املثال .ال يمكن ألملانيا أن تبين
سياستها اخلارجية عىل حلول ٍ تعد بإصالحات رسيعة لكنها يف الواقع تؤدي إىل نتائج عكسية ،سواء أكانت
أسوارا أم حروبا.
تلك احللول
ً

مستمرا بشأن اخليارات الصعبة .كما تتطلب مرونة .وإذا أخذنا االتفاق
تشاورا
تتطلب السياسة اخلارجية املتأنية
ً
ً
األخري املتعلق بالالجئني الذي ساعدت أملانيا االحتاد األورويب عىل توقيعه مع تركيا .ورغم التطورات املثرية
للجدل داخل تركيا ،مثل تصاعد العنف يف املناطق الكردية واملضايقات املزتايدة لوسائل اإلعالم واملعارضة،

حساسا تلعبه يف األزمة وأنه ال يمكن إحراز أي تقدم مستدام دوهنا .ال أحد
دورا
أدركت أملانيا أن لرتكيا ً
ً

يستطيع أن يقول اليوم ما إذا كانت العالقة اجلديدة ستكون ب َّناءة عىل املدى الطويل أم ال .لكن ال يمكن أن

يكون هناك تقدم أو إدارة إنسانية للحدود اخلارجية ما مل يتشارك القادة األوروبيون بشكل جاد مع نظرائهم
األتراك.

وصف بعض السياسيني ،مثل وزير اخلارجية البولندي السابق ،راديك سيكورسكي ،أملانيا بأهنا «الدولة اليت
ال غىن عنها» يف أوروبا .مل تطمح أملانيا إىل هذه املكانة .لكن الظروف أجربتها عىل تويل ٍ
دور حموري .ربما
ليس هناك دولة أوروبية أخرى يرتبط مصريها هلذه الدرجة الوثيقة بوجود ونجاح االحتاد األورويب .وألول
مرة يف التاريخ تعيش أملانيا يف سالم ٍومودة ٍ مع فرنسا وبولندا وبقية القارة .يرجع ذلك إىل حد كبري إىل التخيل
عاما .نتيجة لذلك،
عن السيادة الكاملة ومشاركة املوارد ،ومها أمران شجعهما االحتاد األورويب حلوايل ً 60

يمثل احلفاظ عىل االحتاد وتشارك عبء القيادة أهم أولويات أملانيا .وحىت يطور االحتاد األورويب القدرة عىل
لعب ٍ
دور أقوى عىل الساحة العاملية ،ستبذل أملانيا قصارى جهدها لتظل صامدة قدر اإلمكان؛ ملصلحة أوروبا
كاملة .سوف تكون أملانيا قائدة مسؤولة وحمتاطة ومفكرة ،ترشدها بشكل رئييس غرائزها األوروبية.
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انتخابات العام  -2016القضايا الدولية – مؤسسة راند 7 -ترشين األول 2016

انسحب عنارص تنظيم الدولة اإلسالمية من معظم املدن املهمة يف سوريا ،ووجدت هذه العنارص نفسها
حمارصة من جميع اجلهات ،لكن هزيمة التنظيم عىل أرض املعركة ليست سوى اخلطوة األوىل من املعركة
الطويلة للقضاء عىل التنظيم.
إن التصورات الغربية لتنظيم داعش كمركز للقيادة وكمسيطر أسايس عىل اإلرهاب الدويل مض ّللة  .يف املقابل
يمثل التنظيم عدة تهديدات منها اخلالفة املعلنة نفسها اليت تتمركز يف مناطق ليبيا ونيجرييا.
جبارة ،فقد وجدت ليندا روبنسون
قامت قوات التحالف أثناء قتاهلا تنظيم داعش عىل األرض بخطوات ّ

املح ّللة السياسية الدولية خالل سفرها أثناء األشهر األوىل من احلملة الدولية للقضاء عىل داعش أن القوات
املحلية عىل اخلطوط األمامية كانت ،مع بعض االستثناءات ،جمزأة وغري مسلحة متاما وأيضا غري مستعدة
للسيطرة عىل األرض.
يتطلب النجاح يف قتال داعش كما قالت روبنسون «مواصلة تطوير املقاتلني املحليني يف القوات اخلاصة،
السياسيان اندرو ليبني وكولن كالرك اىل
فعال يف العراق وسوريا» .وقد أشار املح ّلالن
فضال عن إقامة حكم ّ
ّ
وجوب خماطبة القوى االجتماعية والسياسية اليت سامهت يف صعود داعش مثل االنقسامات الطائفية الرشسة

يف العراق واحلرب األهلية يف سوريا..
 -1ترجمة آمنة رزق – ملف البحث الراجع

Election 2016: The International Issues- Rand- October 7, 2016
http://www.rand.org/blog/rand-review/2016/10/election-2016-the-international-issues.html
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 خطة عملية للسالم يف سوريامل تعد الواليات املتحدة قادرة عىل االنتظار من أجل تسوية سياسية لوضع حد إلراقة الدماء يف سوريا.
فهدف الواليات املتحدة األسايس عىل األقل يف هذه املرحلة هو تثبيت وقف إطالق النار واملحافظة عليه،
حىت لو كان ذلك يعين تأجيل اختاذ القرار املتعلق بنظام الرئيس بشار األسد القاتل .هذه هي الطريقة العملية
الوحيدة إلهناء القتال.
تهدف خطة السالم يف سوريا إىل جتميد الرصاع عىل طول خطوط املعركة احلالية ،كما تهدف إىل تقسيم سوريا
عىل نحو فع ّال إىل عدة مناطق شبه مستقلة واحدة يسيطر عليها النظام ،ومنطقة أو أكرث تسيطر عليها املعارضة
العربية ،وأخرى يسيطر عليها األكراد .وسوف تؤول بعض سلطات الدولة إىل تلك اجلماعات ،مما يسمح هلا
بالتحكم يف املناطق اليت تسيطر عليها اليوم إضافة إىل الرقابة الدولية.
أما املنطقة الرابعة واليت متثل املساحة األكرب من سوريا فسوف تبقى منطقة خالية من األسلحة .ومن شأن
وقف إطالق نار دائم إعطاء املفاوضني الوقت للعمل عىل الشكل املستقبيل للدولة ومصري نظام بشار األسد.

 الالجئون وتقليل خطر التطرفمع جتمع املاليني من النازحني السوريني يف املخيمات الصحراوية واألحياء الفقرية يف املدن ،سعى الباحثون
يف معهد راند إىل فهم العوامل اليت تؤدي إىل ارمتاء عدد كبري من هؤالء النازحني يف أحضان املتطرفني .وقد
حدد الباحثون املواضيع األساسية اليت تؤدي إىل خماطر كبرية من التطرف بني النازحني  .ووجد الباحثون،
ّ
عىل سبيل املثال ،أن الالجئني وضعوا يف خميمات معزولة ،مع فرص ضئيلة للعمل والتعليم واألمن ،وهذا ما
أدى إىل تسلل اجلماعات املسلحة يف هذه املخيمات .
ومن هنا جيب عىل الدول املضيفة أن تسمح لالجئني بحرية احلركة وتوفري األمن الكايف إضافة إىل إجياد فرص
عمل للشباب بعد التعليم األسايس .واجلهود احلاسمة يف هذا املجال هي الدعم والتمويل الدويل املستمر
للنازحني ما دامت أزمة الزنوح مستمرة.
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 روسيا والسؤال عن دول البلطيقأكد باحثون يف معهد راند أن اجليش الرويس قادر عىل الوصول إىل عاصميت إستونيا أو ليتوانيا يف غضون 60
ساعة ،دون أن يكون بإمكان حلف الناتو التصدي ملثل هذا اهلجوم .والعواقب املحتملة من عمل الرئيس
بوتني يمكن أن تكون رهيبة ،وحيتاج ذلك إىل قليل من احلكمة للسماح باألمل أن يكون بديال عن إسرتاتيجية.
وحسب معهد راند ينبغي عىل الواليات املتحدة البحث عن ُسبل إلجراء حمادثات مع روسيا .وهناك جماالت

للتعاون املتبادل بني البلدين مثل مكافحة اإلرهاب ومنع انتشار األسلحة النووية .وتطمح روسيا إىل مركز
مرموق يف النظام العاملي ،وليس إىل دور مثري للمشاكل.

 كوريا الشمالية والبطاقة الشاملةأجرت كوريا الشمالية يف أوائل أيلول من العام احلايل أقوى جتربة نووية وذلك اختبارل 30صاروخا باليستيا
ملحرك صاروخ فضايئ جديد .وقد شارك الزعيم الكوري الشمايل كيم جونج شخصيا يف هذه التجربة .وتدعو
التجربة النووية لكوريا الشمالية إىل التشكيك يف هنج الواليات املتحدة الذي يتبع «هنج الصرب االسرتاتيجي
منذ فرتة طويلة» .

 أمريكا الوسطى وختفيض اهلجرةتعمل الواليات املتحدة مع حكومات السلفادور وهندوراس وغواتيماال للحد من اهلجرة اجلماعية من خالل
حتفزي النمو االقتصادي ،وتعزيز التعليم ،واستهداف الشبكات اإلجرامية .ولكن هناك الكثري مما يتعينّ القيام

به عىل هذا اجلانب من احلدود .وقد يكون السؤال األكرث أمهية لصانعي السياسات هو كيفية دمج أطفال
املهاجرين يف املجتمع األمريكي .وعىل نطاق أوسع ،حتتاج الواليات املتحدة إىل تبسيط نظام حمكمة اهلجرة
لدهيا وذلك بزيادة عدد القضاة الستالم قضايا أكرث يف وقت أقل .كما ينبغي هلا أن تستثمر يف تكنولوجيات
أفضل لتأمني احلدود واستهداف الشحنات اجلوية والبحرية املشبوهة وكذلك األفراد.

التكيف واالندماج
 التجارةّ :سوف تبقى الواليات املتحدة اللاّ عب املهيمن يف االقتصاد العاملي يف املستقبل املنظور .ولكن سوف يكون
عليها استيعاب القوى الصاعدة يف العامل مثل الصني ،وكذلك الدول النامية .وجيب عىل الواليات املتحدة
أيضا أن تسعى جاهدة للحفاظ عىل النظام العاملي للتجارة وتعزيزه.
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هذه حلظة حاسمة بالنسبة لالقتصاد العاملي .لذا جيب عىل الواليات املتحدة أن تسعى جاهدة للحفاظ عىل

النظام العاملي للتجارة وتعزيزه ألنه يساعد عىل حتفزي النمو حىت تتحسن حياة الفرد لدهيا.
وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية األمريكية يمكن تلخيصها كاآليت :
 سياسة املارجيوانا :بعض املجهولني العظماء. الرشطة وعودة بناء الثقة. التعليم العايل والدراسة احلرة. الرعاية الصحية ما هو النظام الذي يعمل به ،والنظام الذي ال يعمل به. قدامى املحاربني :الوفاء بالوعد. اإلرهاب :أمن املطارات.-الوضع االقتصادي :الفائزون واخلارسون.
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العامل ما قبل احلرب العاملية الثانية يعاود الظهور-
جملة جيوبولتيكل فيوترشز – 2016-9-8

أوضح التقرير الذي نرشه موقع  Geopolitical Futuresأ ّن»عدم االستقرار املسترشي يف أوروبا وآسيامعدل مل يشهده العامل حىت خالل األعوام اليت سبقت احلرب العاملية الثانية .وجاء يف التقرير «أن ما
وصل إىل ّ

يقارب الـ 5مليارات من الـ 7.4مليار شخص يعيشون عىل وجه األرض يقيمون يف أوراسيا .فأوراسيا هي

دائما ،لكن خالل األعوام القليلة املاضية اختذت االضطرابات
قلب اإلنسانية النابض .هذا املكان كان
ً
مضطربا ً
أشكاالً جديدة ال ُتحمد ُعقباها.
وأشار التقرير إىل أ ّن «املرة األخرية اليت اهزت فيها االستقرار كانت قبيل احلرب العاملية الثانية .وهذا ال يعين
بالرضورة أننا متجهون نحو حرب جديدة يف املنطقة ،لكن بالتأكيد أننا دخلنا يف مرحلة تارخيية جديدة ،ونظام

عاملي كله تغيرّ ات وحيمل خماطر مزتايدة بشكل كبري.

حاليا حالة عدم استقرار .عدم االستقرار يف أوروبا
تعيش أوروبا وروسيا والصني ومنطقة الرشق األوسط ً
أما يف الصني فيوجد
اقتصادي واجتماعي ومؤسسايت .ويف روسيا عدم االستقرار اقتصادي واسرتاتيجيّ .

وعسكريا .وما حيصل يف الصني مغاير متاما ملا
ثقافيا
ً
ه ّزة اقتصادية واجتماعية .وكذلك الرشق األوسط ّ
مهزت ً
لكن كليهما يعانيان من تغريات كبرية يصعب السيطرة عليها وإيقافها.
حيدث يف الرشق األوسطّ ،

يغرق الرشق األوسط يف احلرب يف الوقت الذي تغرق فيه الصني يف الديكتاتورية .لكن هناك حقيقة واحدة

أما عدم
هي عدم االستقرار .وعدم االستقرار الذي سبق احلرب العاملية الثانية انتهى إىل حرب شاملةّ .
يصعد إىل حرب ،وهذا االحتمال غري مستبعد.
االستقرار اليوم فيمكن أن ّ

1-The World Before World War II Re-Emerges- geopolitical futures- 8-9-2016
https://geopoliticalfutures.com/the-world-before-world-war-ii-re-emerges/

54

الر�صد اال�سرتاتيجي

ويف نظرة عىل السنوات العرش اليت سبقت احلرب ،كانت أوروبا حم ّطمة اقتصاديا ،،بينما يعاين الرشق األوسط
احلل.
من السيطرة الربيطانية ،أما روسيا فكانت تعاين من القمع الوحيش ،وكان ينظر إىل أملانيا عىل أنهّ ا هي ّ
ويف الوقت الذي كانت الصني غارقة باحلرب األهلية وبحرب مع اليابان يف العام  ،1930قام السوفيات

وفكريا ،فتد ّخل األوروبيون واألمريكيون يف الصني ،وتنافست الواليات
سياسيا
بزعزعة استقرار أوروبا
ً
ً
املتحدة مع اليابان اقتصاديا وكان االستعداد للحرب جاه ًزا.

 ما قبل احلرب العاملية الثانيةيف الواقع ،جيب التفكري يف احلرب العاملية األوىل والثانية كحرب واحدة مع هدنة .احلرب الثانية كانت
استمرارا لألوىل وتوسعت يف أوراسيا .وهناك ثالثة أسباب للحرب العاملية الثانية هي:
ً

السبب األول  :صعود جمموعة جديدة من القوى –أملانيا واليابان والواليات املتحدة األمريكية -واليت كانت

بحاجة إلعادة حتديد النظام العاملي .وقد غيرّ ت أملانيا والواليات املتحدة النظام االقتصادي وبحلول العام
خصوصا إعادة حتديد اإلمرباطوريتني
 1914ضغطت هاتان الدولتان من أجل إعادة هيكلة النظام العاملي،
ً

الربيطانية والفرنسية .وبعد احلرب العاملية األوىل تعافت أملانيا من هزيمتها ،وظهرت اليابان كقوة من الدرجة
األوىل .

السبب الثاين  :التداعيات االقتصادية للحرب العاملية األوىل .أدى اهنيار أملانيا واآلثار البرشية واملالية اليت
ترتبت عىل فرنسا وبريطانيا إىل خلق اضطرابات اقتصادية هائلة .وقد تفاقم هذا الوضع أل ّن أملانيا اليت كانت

القوة التجارية املهيمنة مل يعد بإمكاهنا االسترياد والتصدير ،وخضعت روسيا لثورة زادت من تعطيل احلياة
االقتصادية وفتحت الباب أمام زعزعة احلركات السياسية .كما أ ّن الناس الذين عاشوا املذابح يف احلرب

العاملية األوىل باتوا يف عجز اقتصادي ،وقد حصل األمر نفسه يف اليابان واهلند والصني .

السبب الثالث :يأيت السبب الثالث من السببني األولني ،فقد خلقت احلرب العاملية األوىل حالة عدم ثقة
مريرة بني الدول األوروبية .كما أ ّدى اهنيار هابسبورغ وهوهزنولرين ورومانوف واإلمرباطورية العثمانية
إىل والدات جديدة لدول مستق ّلة ال تثق ببعضها وال يمكن التنبؤ بسياستها اخلارجية .كذلك دفع التدهور

االقتصادي العاملي يف أعقاب احلرب العاملية األوىل إىل ارتفاع الزنعة القومية يف جميع الدول ،وقد جت ّلت هذه
الزنعة القومية بطرق خمتلفة.

 الرشق األوسط واحلروبأما يف الرشق األوسط ،فقد آلت الدول اليت أنشأها الربيطانيون والفرنسيون إىل االنحالل ،وكانت دول
ّ

حل الرشق األوسط اجلديد
حل اإلسالم مكان العلمانية اليت نرشها الربيطانيونّ .
حيكمها ديكتاتوريون .وقد ّ
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مكان القديم .وخالل احلرب العاملية الثانية أصبح هناك ارتفاع للوعي اإلسالمي مقابل العداء لربيطانيا
وتعيش هذه املنطقة اآلن نفس مرحلة احلرب الثانية.

 ماذا عن املوقف األمريكي؟املوقف األمريكي كان األهم .فقد دخلت الواليات املتحدة يف كساد عميق عام  1929فاهنزم نظامها السيايس

يظن البعض إنما جتنبت الدخول يف احلرب األوروبية .وكانت
لك ّنه مل ينكرس .مل تكن واشنطن انعزالية كما ّ

منخرطة يف العمق يف املجالني السيايس والعسكري يف رشق آسيا ،و بقيت بعيدة عن طرق تقليل اإلرضابات
الداخلية واالستفادة من املسافة مع أوراسيا ،حىت أعادت بناء اقتصادها .

 ..أوراسيا اليوممن املستحيل أن حتكم الواليات املتحدة العامل ،فهي قوة عظمى ولكنها ليست قادرة عىل كل يشء ،كما أنّه
ال يمكن النظر ألي رصاع يف العامل عىل أنّه قضية أمريكية .فالواليات املتحدة تتحرك من أجل إدارة موازين
القوى اإلقليمية .إهنا ليست انعزالية ،لكنها تتبىن الطرق الربيطانية والرومانية والتدخالت املحدودة وتدعم

باملقابل القوى اإلقليمية للحفاظ عىل التوازنات ،وحتتفظ بالتدخل للحظة األخرية .كما فعلت إبان احلرب
العاملية الثانية يف معركة النورماندي الشهرية.

 استنتاجإ ّن عدم االستقرار املسترشي يف أوروبا والصني وروسيا والرشق األوسط –واليت تعترب ك ّلها أجزاء من

أوراسيا -أمر مل يشهده العامل منذ األعوام اليت سبقت احلرب العاملية الثانية .ويأخذ عدم االستقرار أشكاالً
خمتلفة .وجتتاح األزمات االقتصادية واالجتماعية العامل ويتوسع القتال يف الرشق األوسط وعىل احلدود

الروسية ،كذلك هناك نشاطات عسكرية يف بحر الصني .هذه الرصاعات مل تنشأ من حريق واحد لك ّنها بدأت

أما
تتفاعل .واألمر املثري هو عودة الواليات املتحدة إىل املوقف الذي اختذته قبل احلرب العاملية الثانيةّ .

وحل األزمات
العامل األخطر فهو أنّه ال توجد قوات واضحة قادرة عىل وقف القتال يف الرشق األوسط،
ّ
األوروبية الداخلية واألزمتني االقتصادية واإلسرتاتيجية الروسية وأزمات الصني املتنوعة .ومن دون هذه

تستمر هذه األزمات وتكرب .وال يبدو أ ّن هناك قوة قادرة عىل احتواء األزمات
القوى غري الظاهرة سوف
ّ
احلاصلة يف الوقت احلايل.

االستنتاج الوحيد املتبقي هو تصاعد األزمات يف أوراسيا وذلك يعين إعادة تشكيل املنطقة كما حصل من قبل
خالل احلرب العاملية الثانية.

