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ملخص الدراسة
تشكل احلكومات األوروبية الصديقة ألمريكا األغلبية العظمى للدول املسيطرة على النظام الدولي ،وتتفق
ه���ذه العواص���م األوروبية مع الوالي���ات املتحدة األمريكية يف تش���خيص القضايا الدولية اهلام���ة؛ خاصة القضايا
املرتبطة بالعامل اإلسالمي ،لكن ُيالحظ وجود بعض االختالفات يف مناهجها لتحقيق أهدافها.
واضحا يف املل���ف العراقي ،فاملنهج األمريكي اس���تخدم األحادية يف التعام���ل ،وأهمل دور األمم
ويظه���ر ذل���ك
ً
املتحدة ،والقانون الدولي ،واملؤسسات الدولية ،بينما أوروبا مل تكن ضد احلرب كفكرة ،وإمنا ضد املنهج،
ولذلك مل حترك ساك ًنا لوقف احلرب ،ورفضت التدخل يف عمليات السالم ،وإعادة البناء ،وانسحبت الكثري
من القوات األوروبية من العراق.
ثان���ي هذه القضايا ه���ي قضية امللف النووي اإليراني؛ فهناك اختالف واضح بني الرؤيتني األمريكية واألوروبية
حول امللف النووي اإليراني ،فبينما تركز أوروبا على منهج احلوار الشامل ،وأن ال تصل العالقات مع إيران إىل
مرحلة األزمةّ ،
ركز املنهج األمريكي على التهديد باستخدام اخليار العسكري.
ويأتي ملف الصراع العربي اإلس���رائيلي ليمثل نقطة اختالف أخرى بني اجلانبني -من حيث املنهج فقط -حيث
املوقف األوروبي يعترب حل الصراع أولوية اس�ت�راتيجية ،بينما يعتمد املنهج األمريكي على حمادثات الس�ل�ام اليت
ال نهاي���ة هلا ،واليت فش���لت يف الوصول إىل ش���يء حقيق���ي وملموس على الواقع .من ناحية أخ���رى اعتمدت أوروبا
وأمريكا على سياسات متشابهة يف املنطقة منذ احلادي عشر من سبتمرب.
إن االخت�ل�اف املوج���ود يف العالق���ات األوروبي���ة – األمريكي���ة يعود لقضاي���ا ومنهجيات بالنس���بة ملصاحل ذاتية
للطرفني ،وليس يف ما يهم الشرق األوسط ،ولعل ما يدلل على ذلك ازدحام أجندة الطرفني بأشياء ال تهم العامل
العرب���ي واإلس�ل�امي .ولكن رغم ذلك فإن ه���ذه االختالفات األوروبية األمريكية يف منه���ج التعامل مع القضايا
املختلفة تعطي فرصة اسرتاتيجية للعامل العربي واإلسالمي إلعادة صياغة العالقات مع الدول األوروبية والواليات
املتحدة األمريكية.
�ت�راتيجيا بالعالقات مع أوروبا ،كانت
فف����ي ح��ي�ن أدرك العامل اإلس��ل�امي أهمية االرتباط مع أمريكا ،ومل يهتم اس�
ًّ
النتائج كارثية على املنطقة .وبناء على ذلك ،فإن العامل اإلسالمي جيب أن يوسع من خياراته باالنفتاح على أكثر من
فاعل دولي مهم يف العالقات الدولية.
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مقدمة:
تش���كل احلكوم���ات األوروبية الصديقة ألمريكا األغلبية العظمى للدول املس���يطرة عل���ى النظام الدولي،
وتتف���ق هذه العواصم األوروبية مع الواليات املتحدة األمريكية يف تش���خيص القضاي���ا الدولية اهلامة؛ خاصة القضايا
املرتبطة بالعامل اإلس�ل�امي ،مثل ما أطلقوا عليه «احلرب على اإلرهاب» ،لكن يالحظ االختالف يف املنهج لتحقيق
أهدافها؛ فاجتماع مارسليا الذي ُعقد قبل إعالن نتائج االنتخابات األمريكية يشري إىل أهمية إعادة صياغة العالقات
األوروبي���ة – األمريكية ،خاصة امللفات الدولية الس���اخنة ،وعلى رأس���ها امللف املال���ي ،بعد األزمة املالية اليت تعصف
باالقتصاديات الرأمسالية.
وتعرض الورقة اليت قدمها قادة أوروبا ونش���رت مقتطفات منها صحيفة (واش���نطن بوس���ت) يف اخلامس من نوفمرب
2008م أه���م القضاي���ا اليت جيب الرتكي���ز عليها ،وأهمية إع���ادة النظر يف املنهج األمريك���ي يف العالقات الدولية،
خاصة اس���تخدام القوة العس���كرية ،وإهمال املنظور األوروبي الذي يركز على الدبلوماسية املتعددة (Cody 2008,

.)Selden,2008
وستناقش هذه الورقة أثر العالقات األوروبية – األمريكية على العامل اإلسالمي خالل العقد املاضي؛ من أجل طرح
البدائل ملستقبل التعامل مع هذه امللفات ،وسرتكز على حماور هامة تتضمن ما يلي:
أو ًال :امللف العراقي.
ثان ًيا :امللف النووي اإليراني.

ثال ًثا :ملف الصراع العربي – اإلسرائيلي.
راب ًعا :احلرب على اإلرهاب.
خامسا :حمددات مستقبل العالقات األوروبية – األمريكية والعامل اإلسالمي.
ً
سادسا :اسرتاتيجية التعامل مع تطورات العالقات األوروبية – األمريكية من منظور العامل العربي اإلسالمي.
ً
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أو ً
ال :امللف العراقي:
هن���اك اخت�ل�اف وتباين بني أوروب���ا وأمريكا يف منهج
التعام���ل م���ع القضية األهم يف العالق���ات الدولية ( انظر
 ،) Calleo, 2007, Fakiolas, 2006وه���ي احلرب على
العراق ،فاملنه���ج األمريكي أهمل األممية ،واس���تخدم
األحادي���ة يف التعامل مع أزمة العراق ،وبالتالي أهمل دور
األم���م املتحدة ،والقانون الدولي ،واملؤسس���ات الدولية،
بينما أوروبا مل تكن ضد احلرب كفكرة ،وإمنا ضد
املنه���ج ،وكانت ختتلف مع أمري���كا يف املنهج ،ودعت
إىل اس���تخدام املنهج األممي دون ُ
األحادي ،لكن أوروبا
رغم االختالف يف املنهج واعرتاضها على قرارات الواليات
املتح���دة ،إال إنها مل حترك س���اك ًنا لوقف احلرب على
العراق (هياجنة2003 ،م).
ريا بعد احلرب على العراق؛
لكن الوضع مل يتغري كث ً
حيث رفضت أوروبا التدخل يف عمليات السالم ،وإعادة
البناء يف العراق ،إال بعد أن تستقر األمور األمنية ،كما
ريا من القوات األوروبية قد انسحبت من العراق،
أن كث ً
وتركت أمريكا وحدها فيه ،خاصة بريطانيا احلليف
األكرب ألمريكا.
ريا على االبتعاد عن
واملوقف األوروبي كان يركز كث ً
املوقف األمريك���ي يف العراق ،وهذه نقطة مهمة فهناك
عالق���ة من عدم الثقة بني الطرفني األوروبي واألمريكي
يف مس���تويات متعددة كما يق���ول الباحث (Calabrese,
وجهدا كبريين؛ من
 ،) 2005:58-59وه���ي حتتاج وقتًا
ً
أج���ل إعادة الثق���ة إىل العالقات الثنائية ،ويتس���اءل كل
ط���رف يف م���ا يتعل���ق باحلرب عل���ى العراق ع���ن الدوافع
احلقيقية لسلوكه جتاه العراق.
فاملنه���ج األوروبي يق���وم على املب���دأ التدرجي ،ولذلك
تس���اءل األوروبي���ون إذا كان���ت أمري���كا مازالت تعتمد
املنه���ج غ�ي�ر التدرج���ي والعس���كري أحيا ًن���ا يف التعامل
م���ع العامل ،بينم���ا أمريكا وبع���ض دوائر صن���ع القرار
يتس���اءلون ع���ن ما إذا كان���ت أوروبا تناف���س أمريكا،
وحتاول أن تكون بدي ً
ال عنها يف املنطقة.
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جدا ألوروبا،
إن الصورة األمريكية يف املنطقة مقلقة ًّ
خاص���ة أنه���ا مرتبط���ة باالحت�ل�ال األمريك���ي للعراق،
وانته���اكات حق���وق اإلنس���ان ،وع���دم اح�ت�رام القانون
الدول���ي ،وإهم���ال مل���ف الص���راع العربي اإلس���رائيلي،
والذي ستناقشه الورقة الح ًقا.
وانتخ���اب الرئيس (باراك أوبام���ا) يف الواليات املتحدة
األمريكية س���يفتح باب احل���وار األمريكي – األوروبي
ح���ول هذا املل���ف اهلام ،وال���ذي كانت نتائج���ه التباعد
األوروبي – األمريكي ،وتشويه مسعة أمريكا والغرب
يف املنطق���ة؛ نتيج���ة لع���دم وج���ود أي رب���ط ب�ي�ن الع���راق
واإلره���اب ،أو بني العراق واألس���لحة النووي���ة ،والنتائج
الس���لبية على الواقع العراقي وعل���ى دول اجلوار ،وتزايد
ع���دم االس���تقرار يف املنطق���ة ،وتراجع أجن���دة اإلصالح
السياس���ي ،وظه���ور سياس���ات معادية للعرب واإلس�ل�ام
يف داخل اجملتمعات األوروبي���ة ( للمزيد انظر Romero
.)2008
وخط���ة (أوباما) اليت أعلنها خ�ل�ال احلملة االنتخابية،
واليت تتضمن انسحابه من العراق خالل  16شه ًرا ستجد
املصاع���ب يف التطبي���ق عل���ى األرض ،بع���د أن يس���تمع
ملستشاريه العسكريني ،ونظ ًرا النشغاله مبلفات كبرية
على رأس���ها ملف الكس���اد االقتصادي؛ ل���ذا فإن أوروبا
ستس���عى من أجل وضع سياس���ة أوروبية – أمريكية يف
م���ا يتعلق بالعراق تأخذ بعني االعتبار سياس���ات (أوباما)
املتوقع���ة ،وكيفي���ة مس���اعدة الع���راق يف عملي���ة إعادة
البناء ،لكن الطرف األوروبي يرى أن امللف العراقي هو
م���ن صنع أمري���كا ،وعليها أن تتحم���ل نتائجه وحدها،
لك���ن اإلدارة اجلديدة قد جتد متس��� ًعا من احلركة يف
عالقته���ا مع أوروبا ،بالتعاون مع أمريكا يف التعامل مع
امللف العراقي.

ثان ًيا :امللف النووي اإليراني:

تعود السياس���ة األوروبية يف التعامل مع إيران إىل عقد
الثمانيني���ات م���ن القرن املاض���ي على يد األمل���ان ،واليت
أطلق���وا عليه���ا ( ،)Constructive Dialogueوال�ت�ي
التقرير االسرتاتيجي السادس
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تعتم���د عل���ى االفرتاض ب���أن النظام يس���تطيع أن يصحح
ذاته بطرق سلمية ،لكن التجربة األوروبية يف التفاوض
م���ع إيران قد فش���لت بعد أن مت حتوي���ل امللف النووي إىل
جملس األمن ،والذي س���يزيد من التعنت اإليراني .لكن
البعض من الساسة (الربامجاتيني) يشري إىل أهمية متابعة
املفاوضات مع إيران؛ حيث يقول (هاملتون) وهو املشارك
الرئي���س يف كتاب���ة تقرير (بيكر-هاملت���ون) :إنه ال بد
م���ن االعتماد عل���ى التفاوض مع إيران يف حل املش���كلة
النووي���ة« ،وإن الدبلوماس���ية الناجحة تتطل���ب التحضري
اجلدي واملتابعة احلثيثة» يف إشارة منه إىل كيفية التعامل
مع امللف النووي اإليراني( .انظر.)Copper, 2007:

واألوروبي���ة حول املل���ف النووي اإليران���ي ،فبينما تركز
أوروبا على منهج احلوار الش���امل الذي تأس���س منذ عام
1998م ،ال���ذي يرك���ز يف املراح���ل األخ�ي�رة على امللف
النووي اإليراني؛ حيث سعت السياسة األوروبية إىل أن ال
تصل العالقات مع إيران إىل مرحلة األزمة ،ركز املنهج
األمريكي على التهديد باستخدام اخليار العسكري،
وصرح نائب الرئيس األمريكي (ديك تش���يين) بأن كل
اخليارات على الطاولة(.هياجنة2007 ،م).

وق���د صرح (ب���اراك أوباما) يف أول مؤمت���ر صحفي له
رئيسا ألمريكا بأن تطوير سالح نووي من
عقب انتخابه ً
ِقب���ل إيران غري مقبول ،وأن دعم إيران لإلرهاب جيب أن
بينما يش�ي�ر مرش���ح االنتخابات الفرنس���ية ساركوزي يتوق���ف ،وقد رد عليه املستش���ار اإليراني علي الرجياني
(مت فوزه يف االنتخابات يوم  6مايو 2007م) بأن إيران هي بأن هذه التصرحيات تعيد أمريكا إىل نفس منهج (بوش)
إحلاحا ،واليت س���تكون أول القضايا يف التعام���ل مع امللف الن���ووي اإليراني ،ويف حني تتخوف
القضي���ة األكثر
ً
إس���رائيل من تصرحي���ات (أوباما) يف
اليت يواجهها يف حال انتخابه ،ويقول:
تش�ي�ر متابعة السياس���ة اإليرانية إىل
«إن فك���رة إيران بتملك س�ل�اح نووي أن���ه ال ميك���ن أن تتخل���ى إي���ران ع���ن ما يتعلق مبنهجه من سياس���ات احلوار
غ�ي�ر مقبول���ة» (ينظ���ر Sciolino, :الربنامج النووي حتى لو قدمت أوروبا والضغ���ط الدبلوماس���ي؛ ف���إن أوروب���ا
قويا ل���ه يف أن يعطى
 .)2001وجن���د أن (أوباما) يعيد نفس كل املساعدات اليت هي حباجة إليها؛ تش���كل
خمرجا ًّ
ً
الكلم���ات يف أول مؤمت���ر صحفي له .ل���ذا ف���إن ذلك
ّ
يص���ب يف قب���ول إيران املل���ف الن���ووي اإليراني للدبلوماس���ية
كدول���ة نووي���ة أو حرمانها من ذلك
األوروبية ،واليت تقوم على الدبلوماسية
لنجد التالق���ي األوروبي– األمريكي بطرق عسكرية
املتعددة والضاغطة على إيران.
ح���ول املل���ف الن���ووي اإليراني ،لكن
هذه امل���رة قد ختتلف السياس���ات عن
وإذا فك���رت أوروب���ا باخلي���ار العس���كري؛ فإن ذلك
سلفه جورج بوش( .انظر هياجنة2007 ،م).
تشاوريا مع الواليات املتحدة األمريكية
س���يكون قرا ًرا
ًّ
وال ب���د م���ن الق���ول :إن املفاوضات قد ُينظ���ر إليها من اليت فش���لت يف العراق ،ونشأ عن ذلك وضع اسرتاتيجي
وجهة نظر إيرانية على أنها شراء وقت ،خاصة إذا كانت أعط���ى قوة إقليمي���ة إضافية إلي���ران ،مما ه���دد أنظمة
مصممة على برناجمها النووي ،وتش�ي�ر متابعة السياس���ة عربي���ة يف منطق���ة اخللي���ج العربي .حيث يق���ول عبداهلل
اإليراني���ة إىل أن���ه ال ميكن أن تتخلى إيران عن الربنامج الشاجيي يف دراس���ته« :فعدم قدرة الواليات املتحدة على
الن���ووي حتى لو قدمت أوروبا كل املس���اعدات اليت هي حتقيق اهلدف االس�ت�راتيجي من احلرب ،وتراجع وتقلّب
يصب يف قبول إيران كدولة اسرتاتيجتيها يف العراق ،مسح إليران بالتجرؤ واالستفادة
حباج���ة إليها؛ لذا فإن ذلك ّ
نووية أو حرمانها من ذلك بطرق عسكرية ،وكل خيار من الفراغ االسرتاتيجي»(.الشاجيي2008 ،م)36 :
له كلفته االقتصادية والسياس���ية واالس�ت�راتيجية .وهذا
ثال ًثا :ملف الصراع العربي اإلسرائيلي:
ما ستش���هده األي���ام املقبلة بع���د تولي (أوبام���ا) احلكم
إن املوق���ف األوروبي جتاه الصراع العربي اإلس���رائيلي
الرمسي يف منتصف يناير من عام 2009م.
ه���و -من وجه���ة نظرهم -يعت�ب�ر أن حل الص���راع أولوية
وهن���اك اخت�ل�اف واض���ح ب�ي�ن الرؤيت�ي�ن األمريكي���ة
التقرير االسرتاتيجي السادس
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اس�ت�راتيجية ( ،)Strategic Priorityكم���ا أن ه���ذا
الصراع حيتل أهمية بارزة بالنسبة لكل الدول األوروبية،
وعلى العكس يف ذلك ترى أمريكا أن أوروبا منغمس���ة
جدا بالصراع العربي – اإلس���رائيلي ،وهو ما يش�ي�ر إىل
ًّ
أن املوق���ف األوروبي أكثر تقد ًما من املوقف األمريكي
وأكث���ر واقعي���ة ،بينما يعتم���د املنه���ج األمريكي على
حمادثات السالم اليت ال نهاية هلا ،خاصة مع عجز اإلدارة
األمريكي���ة طيلة الثماني س���نوات إلدارة (جورش بوش)
ع���ن الوصول إىل ش���يء حقيق���ي وملموس عل���ى الواقع،
وتوقف املوقف األوروبي عند سياس���ة دفع (الش���يكات)
يف م���ا يتعلق بعملية الس�ل�ام والتحي���ز لطرف ضد طرف
آخر.
لك���ن املوق���ف األوروب���ي تأث���ر باملوق���ف األمريكي
وبالعالق���ات األمريكية – األوروبي���ة بعد فوز (محاس)؛
موحدا مع اإلدارة األمريكية يف
حيث تبنت أوروبا موق ًفا
ً

مقاطعة محاس ،ووقف املساعدات وسياسة (الشيكات)
للفلس���طينيني ،إال ما يتم عن طريق الس���لطة الوطنية يف
رام اهلل( .هياجنة2003 ،م).
ويعتق���د ج���ون كال�ب�رس أن ردود الفع���ل األمريك���ي
جت���اه أحداث احلادي عش���ر من س���بتمرب وفش���ل مؤمتر
(كامب ديفيد) بعد انتفاضة األقصى ،دفعت املسئولني
األوروبي�ي�ن واألمريكيني إىل إع���ادة التفكري ،وتقدير
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وإعادة احلسابات لسياساتهم يف منطقة الشرق األوسط
(.)Calabrese, 2005 : 46
وميك���ن الق���ول :إن املرحل���ة القادمة ستش���هد تدخ ً
ال
أوروبي���ا جتاه حل الص���راع العربي اإلس���رائيلي،
ودف ًع���ا
ًّ
إال إن ذل���ك س���يتوقف عل���ى املوق���ف األمريك���ي جت���اه
الصراع ومدى قدرة الدول العربية واإلس�ل�امية على دعم
املوق���ف األوروبي لوضع امللف على س���لم أولويات اإلدارة
األمريكي���ة اجلديدة ،خاصة أن زي���ارة (رايس) األخرية
إىل املنطق���ة قد فش���لت يف إعطاء ض���وء أمل ألي حل يف
ظل العجز األمريكي يف الضغط على إسرائيل ،وتوقف
احلوار الفلسطيين الذي ترعاه مصر.

راب ًعا  :احلرب على اإلرهاب:

منذ احلادي عشر من سبتمرب اعتمدت أوروبا وأمريكا
على سياسات متشابهة يف املنطقة تتضمن:

 -1إغالق احلدود مع الش���رق األوس���ط ،ومنع اهلجرة
والتضييق على املسلمني ،وهي مشكلة كبرية يف أوروبا
 وميك���ن أن تتفاقم يف ظل حدود األزم���ة املالية -علىاجلاليات العربية واإلس�ل�امية واحلد من احلرية املتعلقة
باملواطنني م���ن األصول العربية والتوجهات اإلس�ل�امية،
خاص���ة م���ا حصل م���ن تعديل عل���ى قوان�ي�ن احلجاب يف
امل���دارس واجلامعات الفرنس���ية ،واالعت���داء على صورة
التقرير االسرتاتيجي السادس
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الرس���ول  -صل���ى اهلل عليه وس���لم  -يف كثري من الدول
األوروبية ،والسماح لوس���ائل اإلعالم خاصة يف أوروبا -
ويف ظ���ل احلدي���ث عن العدال���ة والدميقراطية -بتش���ويه
صورة اإلسالم واملسلمني من خالل األفالم والرسومات،
مما أوجد ً
ريا يف اجملتمعات األوروبية ،وأساء
شرخا كب ً
إىل العالق���ات مع ه���ذه اجملتمعات ( انظ���ر Calabrese,
.)2005

اخت�ل�اف يف العالقات األوروبي���ة – األمريكية ( انظر،
.) Michta 2006

 -5كما أن االهتمام األمريكي بالنواحي األمنية قد
خفف من محاس أوروب���ا فيما يتعلق باإلصالح يف العامل
العرب���ي ،وبالتال���ي أدى إىل تراجع دوره���ا باملنطقة .وإن
معادل���ة (  )Security– Democracy tradeoffه���و ما
يسيطر على منهجية السياسات األوروبية واألمريكية يف
وحتديدا الذي
 -2التع���اون م���ع ال���دول اإلس�ل�امية والعربي���ة من أجل املنطقة ،رغم االختالف العميق يف املنهج،
ً
ضمان استمرارها ودخوهلا يف اتفاقيات احلد من انتشار أبع���د ك ً
ال من أوروبا وأمريكا عن بعضهما البعض بعد
األس���لحة النووية ،وبالتالي فإن ذلك أبقى على سياسات أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،إال إن لديهما مصاحل
االعتم���اد عل���ى األمن قب���ل تطوير أية عالق���ات جدية يف مش�ت�ركة يف املنطقة ميك���ن أن تؤدي إىل انعكاس يف
جم���االت اقتصادي���ة واجتماعي���ة وغريه���ا ،وبقيت نفس املصاحل ،وال�ت�ي تصنع روابط مش�ت�ركة أكرب بكثري
العقلي���ة األمريكي���ة – األوروبية يف رغ���م أن أمري���كا وأوروب���ا كانت���ا (  .) Kaye, 2003-04وعلي���ه ميك���ن
التفكري بالشرق األوسط من منظور متفقت�ي�ن عل���ى دع���م الدميقراطي���ة الق���ول :إن االخت�ل�اف املوج���ود يف
يف الش���رق األوس���ط ،إال إنهم���ا مل العالقات األوروبي���ة – األمريكية يعود
املنهج األمين.
تتعاونا مع أجل ذلك ،فكانت األهداف
لقضاي���ا ومنهجي���ات بالنس���بة ملص���احل
 -3ع���دم املصداقي���ة يف العالقات خمتلفة ،وهذا مؤشر على اختالف يف
ذاتية للطرفني ،وليس يف ما يهم الشرق
ب�ي�ن الع���امل اإلس�ل�امي واألوروب���ي العالقات األوروبية – األمريكية.
األوسط.
وأمري���كا؛ نتيج���ة ملمارس���ة نش���ر
 -6ازدحام العالق���ات األمريكية – األوروبية والعامل
الدميقراطية دون تطبيقها؛ لذلك فإن الفجوة يف اتساع.
العرب���ي اإلس�ل�امي .باإلضاف���ة إىل املي���زة األساس���ية يف
إن سياس���ة أمريكا جتاه نشر الدميقراطية يف الشرق
العالق���ات األوروبي���ة األمريكي���ة يف م���ا خي���ص العامل
األوس���ط كانت بس���بب احلصول على الدعم يف حربها
اإلس�ل�امي ،وهي غياب املصداقية؛ فإن أجندة الطرفني
ضد العراق ،بينما املوقف األوروبي كان بس���بب متصل
األمريك���ي واألوروب���ي مزدمحة بأش���ياء ال ته���م العامل
بأوروبا اجلديدة اليت ض ّمت دو ًال جديدة ذات عهد قريب
العربي واإلسالمي ومنها:
بالدميقراطي���ة ،وك���ون أوروبا تعتمد عل���ى جاراتها يف
الش���رق األوس���ط حماول���ة أن تك���ون يف املوج���ة الثالثة
أ -األزمة االقتصادية العاملية:
للدميقراطي���ة ،واليت ضم���ت دو ًال أوروبية كثرية خاصة
فأمري���كا وأوروب���ا باإلضافة إىل املعان���اة االقتصادية
شرق أوروبا ،وانضمت إىل االحتاد األوروبي ،واعتمدت الك�ب�رى ،واليت تهدد بكس���اد اقتص���ادي جديد يعيد
أوروب���ا عل���ى تقري���ر التنمي���ة يف العامل العرب���ي من أجل م���ا كانت عليه ه���ذه الدول يف نهاية عش���رينيات القرن
االرتقاء به.
العش���رين ،ف���إن نهاي���ة العق���د األول من الق���رن الواحد
 -4ورغم أن أمريكا وأوروبا كانتا متفقتني على دعم
الدميقراطية يف الشرق األوسط ،إال إنهما مل تتعاونا مع
أجل ذلك ،فكانت األهداف خمتلفة ،وهذا مؤشر على
التقرير االسرتاتيجي السادس

والعش���رين تت���وج بش���يء مماث���ل إىل حد كب�ي�ر ،وهذا
يق���ود إىل اس���تنتاج مف���اده ع���دم ق���درة هذي���ن الطرفني
عل���ى ممارس���ة أي دور إجيابي يف املنطق���ة .باإلضافة إىل
استنتاج فشل النموذج الرأمسالي الذي ير ّوج له يف العامل
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العربي واإلس�ل�امي؛ وإذا ما أضيف ذلك إىل فش���ل نشر
الدميقراطية ،وإن كانت كل من أمريكا وأوروبا غري
صادق�ت�ي النوايا ،ف���إن التاريخ كما يدع���ي احملافظون
بعد ،وهذا
اجل���دد كـ(فرانس���يس فوكوياما) مل ينت���ه ُ
جيب أن ال يطرب اآلذان يف الش���رق األوس���ط ،بل جيب
أن يش���كل داف ًعا لالعتم���اد على الذات ،ونس���يان هذه
التوقع���ات اليت خرج األوروبيون – األمريكيون فاش���لني
يف منهجها.

يتعلق بالقيادات السياس���ية نتيجة احل���رب على العراق،
واتب���اع السياس���ات األمريكي���ة؛ حي���ث تبدل���ت معظ���م
القيادات يف (أملانيا) و(فرنس���ا) و(إيطاليا) و(بريطانيا)،
وبدأت هذه الدول باالنس���حاب من الع���راق .كما تعاني
هذه ال���دول من مش���كالت اقتصادية ودس���تورية يف ما
يتعل���ق باالحت���اد األوروب���ي ال�ت�ي ترفض دخ���ول أي دولة
إسالمية مثل تركيا ،مما يشري إىل عدم اهتمام بالعامل
العربي واإلسالمي.

ب -ازدحام إدارة (بوش) وإدارة (أوباما) القادمة بنتائج
سياسات (جورج بوش) ،وإهمال ملفات الشرق األوسط،
إال فيما يتعلق بالرد العس���كري على س���لوكيات بعض
ال���دول واجلماع���ات يف العامل اإلس�ل�امي؛ حي���ث تعاني
أمري���كا من أزم���ات داخلي���ة متعلق���ة باقتصادها كما
ذك���ر ،وانقس���ام داخل���ي ب�ي�ن الرئي���س والكوجنرس
ومعارضة ش���ديدة من الرأي العام األمريكي لسياسات
(ب���وش) الداخلي���ة واخلارجي���ة ،وإن كان ذل���ك ق���د
يتغ�ي�ر مع س���يطرة ح���زب الرئيس اجلدي���د (أوباما) على
الكوجنرس.

خامسا :حمددات مستقبل العالقات األوروبية –
ً
األمريكية والعامل اإلسالمي:

هاما
ميك���ن القول :إن هناك عدة عوام���ل تؤدي دو ًرا ًّ
يف قراءة مس���تقبل أث���ر العالق���ات األوروبية-األمريكية
يف العامل اإلس�ل�امي تتضمن اآلتي (انظ���ر للمزيد ً
بعضا
مما اعتمدت هذه الدراسة عليه يفCalabrese,2005( :
)Cody,2008, Fakiolas,2006

 تراجع الدور األمريكي  /واملشروع األمريكي يفاحلديق���ة اخللفية ألمريكا (أمريكا
تعان���ي أوروب���ا م���ن مش���كالت فيم���ا
الالتيني���ة) ،اليت حتول���ت فيها معظم
فش���عبية الرئي���س األمريك���ي يتعل���ق بالقي���ادات السياس���ية نتيجة
احلرب على العراق ،واتباع السياس���ات األنظمة السياسية إىل أنظمة مناهضة
املنص���رم يف اخنفاض مس���تمر وصلت
األمريكي���ة؛ حي���ث تبدل���ت معظ���م للمش���روع األمريكي ،وم���ن اجلدير
إىل  %28ومعارض���ة احل���رب عل���ى
ً
مث�ل�ا تنف���ق
القي���ادات يف (أملاني���ا) و(فرنس���ا) بالذك���ر أن (فنزوي�ل�ا)
الع���راق واحل���رب عل���ى اإلره���اب يف و(إيطالي���ا) و(بريطاني���ا) ،وبدأت هذه
عل���ى الدعم اخلارجي ل���دول أمريكا
زيادة مستمرة يف ظل عدم وجود نتائج الدول باالنسحاب من العراق.
الالتيني���ة ( 5أضع���اف) م���ا تنفق���ه
إجيابية هلذه احلروب ،وتوقع استمرار
الوالي���ات املتح���دة األمريكية يف عام
الوج���ود األمريكي يف العراق ،وانعكاس���ات القرارات
2008م () Halbrooke, 2008؛ ل���ذا تتص���در (فنزويال)
العس���كرية ذات الكلفة االقتصادي���ة العالية وصلت يف
دور املؤث���ر أكثر بكثري من أمريكا .وهذا ما قد يدعو
بع���ض تقديراته���ا إىل أكثر م���ن ( )600مليار دوالر على
أمري���كا إىل إعادة النظر بدوره���ا وعالقاتها مع أوروبا
االقتصاد األمريكي ،وهو يس���اوي حجم ما ُقدم إلنقاذ
بعد أن فقدت حديقتها اخللفية.
الش���ركات املالية األمريكية ،كما أن أمريكا مثقلة
 مستقبل املشروع األمريكي يف منطقة الشرق األوسطمبلف���ات نووية وعس���كرية متر بها يف كوريا الش���مالية
وإي���ران وغريها من امللفات مثل لبن���ان ،والصراع العربي «يف العامل العربي والعامل اإلسالمي» ،واملتضمن :احلرب
اإلسرائيلي الذي أهملته إدارة (بوش) يف الثماني سنوات عل���ى اإلرهاب ،واحتالل العراق وأفغانس���تان ،والضغط
على إي���ران ودول اخللي���ج العربي ،واس���تمرار االحتالل
فرتة رئاسته ،كما مت مناقشته آن ًفا.
اإلس���رائيلي لفلس���طني بدعم أمريك���ي ،وتهديد األمن
ويف اجله���ة األخرى تعاني أوروبا من مش���كالت فيما
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القوم���ي للدول العربية ،ومنها خي���ار الوطن البديل الذي
يهدد األمن القومي األردني ويهدد اهلوية الفلسطينية.
وهن���ا ال ب���د من اإلش���ارة إىل فش���ل وضع املش���روع
حدث مش���كلة املصداقية ألي
األمريك���ي ،والذي س��� ُي ِ
مب���ادرات أمريكية أوروبية يف املنطقة ،وميكن ألوروبا
أن تبتع���د ع���ن أمري���كا يف هذا اجملال حتى ال حتس���ب
عليها .فتصرحيات بعض زعم���اء العامل األخرية منذ بدء
األزم���ة املالي���ة األمريكية اليت ته���دد بنهاي���ة الليربالية؛
خاصة يف ظل س���يطرة مجاعات النف���ط على احلكومة
األمريكي���ة ،وه���و الس���بب األساس���ي هل���ذا األزم���ة،
ونذك���ر على س���بيل املث���ال ال احلصر :حدي���ث الرئيس
الروس���ي يف مؤمتر السياس���ة العاملي���ة (World Policy
 )Conferenceب���أن النظام العامل���ي أحادي القطبية مل
يع���د جمد ًيا يف التعامل مع مش���كالت العامل ،وتصريح
الرئيس الفرنسي يف املؤمتر نفسه بأن العامل أصبح دون
بوصل���ة م���ع نهاية احلرب الباردة ،خاص���ة يف ظل النظام
أح���ادي القطبية .وتعبرّ هذه التصرحي���ات عن عدم رضا
القي���ادات الدولي���ة يف الع���امل عن ال���دور األمريكي يف
العالقات الدولية ،ويضيف الناش���ط السياس���ي جس���ي
جاكس���ون ب���أن «االحت�ل�ال األمريكي أفق���د أمريكا
املصداقية لقيادة العامل» ،أضف إىل ذلك الكلفة املالية
املرتفع���ة للح���رب األمريكية على الع���راق واليت تكلف
( 371أل���ف دوالر) يف كل دقيقة منذ بدء العام 2008م،
وأثر ذلك يف االقتصاد األمريكي.
 إمكاني���ة تغي�ي�ر املنه���ج األمريك���ي ال���ذي اعتمداألحادي���ة يف التعام���ل ،والوس���يلة العس���كرية لتحقي���ق
أهداف���ه ،بع���د أحداث احلادي عش���ر من س���بتمرب الذي
يتلخص فيما يلي:
 -1احل���رب األمريكية على أفغانس���تان اليت ش���ارك
وعر ،وال
فيها الناتو على استحياء ،واليت تسري يف طريق ْ
بصيص ألي أمل يف النجاح ،حسب تقارير االستخبارات
األمريكية.
 -2احل���رب األمريكي���ة عل���ى الع���راق ال�ت�ي رفضه���ا
التقرير االسرتاتيجي السادس

العامل ،وأدت إىل تدمري العراق ومتزيق النسيج الوطين،
باإلضافة إىل انعكاساتها السلبية على املستوى الوطين،
واملستوى العربي.
 -3أمريكا واملواجهة العسكرية احملتملة مع إيران.
 -4احل���رب عل���ى اإلره���اب وه���ي احل���رب الناعم���ة،
وأحيا ًنا اخلش���نة مع الدول العربية اليت تعتربها أمريكا
دو ًال مارقة ،والناعمة مع كل األنظمة العربية.
 -5اس���تمرار الدعم األمريكي لالحتالل اإلسرائيلي
لفلس���طني ،وجتمي���د عملية الس�ل�ام يف قضي���ة الصراع
العربي-اإلس���رائيلي ،واس���تمرار تهدي���د األم���ن القومي
لل���دول العربي���ة مث���ل األردن؛ وذلك بالتلوي���ح حبل الوطن
البديل.
 -6احل���رب الناعم���ة يف املش���روع األمريكي للش���رق
األوس���ط اجلدي���د لتفكي���ك بني���ة اجملتم���ع العرب���ي
واإلسالمي بوسائل نشر الدميقراطية وحقوق املواطنني،
وقضاي���ا البيئ���ة واملرأة والطفل  ...إخل ،ورغم فش���ل هذه
األدوات وحربتها اإلعالمية (قناة احلرة) يف ظل التناقض
األمريك���ي بني املعل���ن وغري املعلن ،وب�ي�ن القول والفعل
أدى كل ذل���ك إىل إحراج كثري من األنظمة السياس���ية
املوالية للغرب وأمريكا؛ حبيث بدت يف موقف ال تش���عر
فيه بالرغبة يف الدفاع العلين عن أمريكا.
وبالتال���ي ف���إن هيمنة األمن على سياس���ات أمريكا
أوروبيا فش���لت وال بد م���ن أن تتغري ،وميكن
املدعوم���ة
ًّ
الق���ول :إن دور أوروبا وحتى الصني ،وروس���يا ،واليابان
أخ���ذ املنحن���ى األمريك���ي من حي���ث املوافق���ة احلتمية
«املكره���ة» لل���دور األمريكي ،الذي ذه���ب إىل منطقة
الش���رق األوس���ط بأحادي���ة أمريكي���ة دون موافقته���ا أو
املوافق���ة األوروبي���ة ،م���ا ع���دا (بريطانيا) اليت تتمس���ك
بعالق���ات ثنائية م���ع الواليات املتح���دة األمريكية بدأت
بالرتاج���ع من���ذ أصبح���ت (بريطانيا) حتض���ر اجتماعات
(االحت���اد األوروب���ي) ،كم���ا أن مواقف ال���دول الغربية
والدول العظمى جتاه املش���روع األمريك���ي يف املنطقة-
وإن اتفق���ت يف اهل���دف االس�ت�راتيجي -ال تتفق من حيث
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الوس���ائل ،كما أن املوقف األوروبي والروس���ي جاء بعد
بدء املش���روع األمريكي ،ومل يس���تمر هذا الدعم لوقت
طويل ،مب���ا يف ذلك (بريطانيا)؛ حيث قامت كل الدول
باالنسحاب من املشروع األمريكي يف العراق.

ظل األزمة املالية اليت زادت من البطالة ،وبالتالي تراجع
األوض���اع االقتصادية للمجتمع األمريكي ،وهذه احلالة
يف التجربة األمريكية عادة ما تدعو إىل سياسة االنكفاء
عل���ى الذات والعزلة .كما أن األزمة املالية تش���مل مجيع
اجلوانب االقتصادي���ة واالجتماعية ،وهي تضم :أزمة يف
قروض الطلبة ،وأزمة يف اإلسكان /الرهونات العقارية،
وأزم���ة يف الصح���ة (أكثر من  40ملي���ون أمريكي دون
تأم�ي�ن صحي) ،وأزمة يف العمل (زي���ادة البطالة) ،وأزمة
الد ْي���ن اخلارج���ي ( 10تريليون���ات دوالر) ،وعج ًزا يف
يف َّ
املوازن���ة ( 438ملي���ا ًرا حتى س���بتمرب 2008م) .وعج ًزا يف
ميزان التج���ارة اخلارجي���ة.)Imperial overstretch( .

ال ب���د م���ن أخ���ذ الواق���ع االقتص���ادي  -االجتماعي يف
أمريكا بعني االعتبار ،فبعد أحداث احلادي عش���ر من
سبتمرب تصدرت يف الواليات املتحدة األمريكية احلرب
على اإلره���اب كقضية اس�ت�راتيجية تهم ال���رأي العام،
وج���اءت القضاي���ا االجتماعي���ة واالقتصادي���ة يف املرتب���ة
الثاني���ة ،وهذا يعرب عن تغري جوه���ري يف فكر الواليات
املتح���دة األمريكي���ة ،كم���ا أن ف�ت�رة إدارة بوش خالل
تصدر حتديات السياسة
الثماني سنوات املاضية شهدت ّ
اخلارجي���ة مب���ا يف ذلك احلرب عل���ى اإلرهاب ،واحلرب
عل���ى العراق س���لّم األولويات ،واكتش���ف األمريكيون
أنه���م يعيش���ون يف حال���ة اقتصادية يرثى هل���ا ،خاصة يف

ل���ذا فإذا كان تأثري األزمة األمنية املتمثلة يف احلادي
عشر من سبتمرب اليت أدت إىل تقييد احلريات السياسية،
ف���إن غياب احمل���ددات األساس���ية االجتماعي���ة اليت أدت
إىل األزم���ة املالية ،وهي :العقي���دة ،والقيم ،والقوانني،
ف���إن األزم���ة املالية س���تؤدي إىل إع���ادة النظ���ر بالقضايا
االقتصادي���ة؛ إلع���ادة تنظيمها بن���اء على أس���س قانونية
كانت أمريكا حباجة إليها منذ أن كتب (ثيودور لوي)
( )Lowiكتابه يف نهاية الس���بعينيات «نهاية الليربالية».
فهل ميكن أن تطلب أمريكا من أوروبا دو ًرا ومساهمة
عس���كرية يف م���ا يتعلق بأمن العامل ال���ذي حصلت عليه

وكذا ختتلف الرؤية يف التعامل مع أفغانستان وإيران،
وهن���اك اختالف يف قضي���ة التعامل مع الص���راع العربي
اإلس���رائيلي؛ لذا ميكن االف�ت�راض بأن أمريكا وحيدة
يف الش���رق األوس���ط ،وليس���ت أحادية فهي ال تس���تطيع
االستمرار يف ظل سياسة العامل ( ،) wait and seeوبناء
عل���ى هذه االفرتاض���ات خاصة يف ظل تراج���ع العالقات
األمريكي���ة  -األوروبي���ة وتراج���ع دور الوالي���ات املتحدة
(انظ���ر Washington Post and The New York
يف أمري���كا الالتيني���ة ،والتغيري يف القي���ادات األوروبية
)Times Polls, October, 2008
املتضم���ن اختالف���ات جوهري���ة يف وجه���ات النظ���ر حول
الكثري من القضاي���ا الدولية ،ومنها
وجي���در بالذك���ر أن ه���ذه األزمات
منطقة الشرق األوسط مع أمريكا ،اكتش���ف األمريكيون أنهم يعيش���ون يغ���ذي بعضها ً
بعض���ا ،خاص���ة بزيادة
ومنه���ج التعام���ل وتركي���ز أمري���كا يف حال���ة اقتصادية يرث���ى هلا ،خاصة مس���توى البطالة ،وبالتال���ي التأثري يف
على أحادية تدع���و أوروبا والعامل إىل يف ظ���ل األزم���ة املالية ال�ت�ي زادت من مس���توى االس���تهالك ال���ذي س���يؤدي
اعتم���اد املنه���ج األممي ،مم���ا يعطي البطال���ة ،وبالتال���ي تراج���ع األوض���اع إىل خف���ض اإلنت���اج ،وإع���ادة هيكلة
االقتصادية للمجتمع األمريكي
فرص���ة اس�ت�راتيجية للع���امل العرب���ي
االقتص���اد األمريك���ي ،كم���ا ال بد
واإلس�ل�امي إلعادة صياغة العالقات
م���ن املقارنة ب�ي�ن اإلنفاق العس���كري
مع الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية.
واإلنف���اق املدني يف االقتص���اد األمريكي ،ومدى قابلية
نظري���ة (بول كني���دي) يف انهيار أمري���كا اليت تفرتض
ب -الوض���ع االقتص���ادي األمريك���ي املرتاج���ع يف مصدره من الداخل ،بسبب سيطرة االقتصاد العسكري
املشروع األمريكي يف املنطقة:
على االقتصاد املدني.
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جما ًن���ا منذ خطة (مارش���ال) ،عل ًما بأن أوروبا مرش���حة
لدخ���ول مرحلة كس���اد اقتصادي مش���ابه ملا حيصل يف
أمريكا.
كم���ا أن الع���امل يدف���ع إىل ال���دول النفطي���ة حس���ب
دراس���ة هوب���روك ( )2.2( )Holbrooke,2008تريل���ون
س���نويا ،تدف���ع منه���ا أمري���كا ( )1.3ملي���ار دوالر
دوالر
ًّ
يومي���ا للدول املنتجة للنف���ط ،أي ما يقدر حبوالي ()475
ًّ
س���نويا ،مما يش���كل حتدي���ات إضافية لالقتصاد
مليار
ًّ
األمريك���ي ،خاص���ة التعام���ل م���ع سياس���ات الوالي���ات
املتح���دة األمريكي���ة جتاه الدول النفطية ،وهذا يرش���ح
توت���ر العالق���ات األوروبي���ة واألمريكية م���ع دول اخلليج
العربي يف ظل اس���تغالل إيران للفراغ االسرتاتيجي؛ مما
سيش���كل معضلة للعالق���ات األوروبي���ة األمريكية من
جهة والعالق���ات األوروبية-األمريكية مع العامل العربي
من جهة أخرى.
واألزمة املالية والسياس���ية الدولية قد تدعو البعض إىل
الرتكيز على ما بعد اهليمنة ،وأهمية التعاون األوروبي-
األمريك���ي يف املنطق���ة ،ودور دول اخللي���ج العرب���ي يف
ماليا .فهل ميكن
مس���اعدة الدول األوروبية وأمري���كا ًّ
أن تتخلى أوروبا ع���ن أمريكا يف ظل هذه األزمة وتدعو
أوروبا إىل حتالفات جديدة؟

النتائج:
تش�ي�ر الورق���ة إىل عدد مه���م من النتائج ال�ت�ي ال بد أن
يأخذها صانع القرار يف العامل العربي واإلس�ل�امي بعني
االعتب���ار ،أثناء التخطي���ط االس�ت�راتيجي؛ للعالقات مع
أوروبا وأمريكا ،وكيفية اس���تثمار العالقات األوروبية
األمريكية ودورها يف املنطقة:
أو ًال :يالحظ افتقار الدول العربية واإلسالمية للمبادرة
وأخ���ذ زم���ام األم���ور ،فهي تنتظ���ر ما حي���دث يف العامل
اخلارجي ،وقد توجت االنتخابات األمريكية واالهتمام
األوروب���ي والعربي فيها هذا األم���ر ،خاصة أن العامل ال
يس���تطيع أن يعي���ش دون أمري���كا ،وهذا تعب�ي�ر واضح
ع���ن الدور االس�ت�راتيجي للواليات املتح���دة األمريكية،
التقرير االسرتاتيجي السادس

وفقدان املبادرة والقيادة لدى أوروبا ،ولدى الدول العربية
واإلسالمية.
ثاني���ا :ع���دم جدي���ة القي���ادات العربية واإلس�ل�امية يف
إجياد عالقات اس�ت�راتيجية مع أوروبا ،فنقطة االنطالق
هلا هي أمريكا ،وكل الدول العربية واإلس�ل�امية تعترب
أمري���كا هي حمور العالقات الدولية ،وأن العالقات مع
أوروبا ذات قيمة تكتيكية وغري مهمة مقارنة بالواليات
املتح���دة األمريكية ،وتص���ر على االهتم���ام بالعالقات
معها.
ثالث���ا :إن اخلارط���ة السياس���ية يف املنطقة اليت تش���مل
نتائ���ج السياس���ات األمريكية ق���د أبقت أوروب���ا يف دور
الشاهد غري الفاعل؛ لذا فإنه ميكن القول :إن العالقات
األوروبية-األمريكية ستبقى حمكومة بالتبعية األوروبية
للسياسات األمريكية يف املنطقة.
ومس���تقبل العالقات األوروبية-األمريكية ،س�ي�رتبط
باملنهج الذي س���تتخذه اإلدارة اجلديدة ،فرغم أن أوروبا
تنتق���د املنه���ج األمريك���ي ،لكنها ال متتل���ك البديل أو
االستقالل يف منهج التعامل يف العالقات الدولية.
واملنه���ج ال���ذي ستس���تخدمه اإلدارة اجلديدة س���يحدد
طبيع���ة العالقات األوروبية-األمريكية ،وإذا ما اختارت
إدارة (باراك أوباما) املنهج األممي؛ فإن ذلك سيؤدي إىل
ريا من التش���وهات
تق���ارب أوروبي-أمريكي يصلح كث ً
اليت شابت العالقات األوروبية-األمريكية يف فرتة إدارة
(بوش).
ومن هنا ،فإن ذلك س���ينعكس على العامل اإلسالمي
بالتخفيف من وطأة احلروب اليت ش��� ّنتها أمريكا عليه،
مم���ا س���يدخل العالقات -إذا اس���تغلت األنظم���ة العربية
واإلس�ل�امية ذل���ك -إىل نوع م���ن الت���وازن للرتكيز على
القضايا اليت تهم املواطن العربي واملسلم ،إذا ما صدقت
أوروبا يف وعودها للعامل اإلسالمي.
واحمل���ددات ال�ت�ي نوقش���ت يف الدراس���ة س���تؤدي دو ًرا
مهم���ا يف صياغ���ة أث���ر العالق���ات األوروبية-األمريكية
ًّ
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معلومات إضافية
خريطة الطريق الدبلوماسية اجلديدة للعالقات األوروبية األمريكية
بعد عدد من اللقاءات واملش���اورات األوروبية اليت بدأت يف س���بتمرب 2008م ،واس���تمرت حتى  3نوفمرب 2008م أقر
وزراء خارجية االحتاد األوروبي الس���بع والعش���رين ،وثيقة ما ُيعرف خبريطة الطريق الدبلوماسية اجلديدة للتعامل بني
التكتل األوروبي والواليات املتحدة.
وتتضم���ن خط���ة العمل األوروبي املقرتحة مع اإلدارة األمريكية اجلديدة -واليت من املفرتض أن تكون قد ُأرس���لت
للرئيس األمريكي اجلديد باراك أوباما -مخسة حماور رئيسة وهي:
احملور األول :إصالح مؤسسات التعامل املتعدد األطراف ،مثل األمم املتحدة ،وصندوق النقد الدولي.
احملور الثاني :املوقف يف الشرق األوسط ،الذي يشمل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،واملوقف يف العراق ،وامللف
النووي اإليراني.
احملور الثالث :إدارة الوضع يف أفغانستان ،والعالقات مع باكستان.
احملور الرابع :العالقات مع روسيا ،واحلوار مع آسيا ،وهو عنصر مت إضافته مؤخ ًرا؛ بسبب تداعيات األزمة النقدية
واملالية العاملية.
جديدا يف البيت األبي���ض إلعادة هيكلة خمتلف
رئيس���ا
ً
احمل���ور اخلامس :توظيف انتخاب الس���يناتور باراك اوباما ً
جوانب العالقات بني ضفيت األطلسي ،والتأكيد على قدرة واستعداد األوروبيني إلطالق مبادرات حمددة للمشاركة
يف إدارة الشئون الدولية.
وقال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر عند اإلعالن عن هذه الوثيقة -اليت تتكون من ست صفحات :-إن االحتاد
األوروب���ي يأم���ل يف توثي���ق العالقات مع اإلدارة اجلديدة ،وأن «مثة حاجة لفتح صفح���ة جديدة يف تآلف عاملي ،وتوازن
عاملي ،وتغري عاملي».
ويف إش���ارة إىل أهمية التعاون بني اجلانبني ،والتخلي عن األحادية ،قال كوش���نر « :لقد تغريت العصور .أعتقد أن
القرارات أحادية اجلانب اليت حتاول تس���وية مشكالت العامل ستكون أكثر صعوبة يف اختاذها ...الطبيعة املتطورة
بس���رعة للعومل���ة ،باإلضافة إىل األزم���ة املالية أظهرتا أنه ال ميك���ن ألي دولة أن تفرض إرادتها على العامل ...س���تبقى
الواليات املتحدة دولة مهمة للغاية .ال أقول قوة مسيطرة لكن قوة عظمى».
وذك���رت مص���ادر أوروبي���ة أن األوروبيني يهدفون يف هذه املرحلة إىل اس���تقراء موق���ف اإلدارة األمريكية اجلديدة
ً
وخارجيا؛ بس���بب تداعيات األزمة
داخليا
إدراكا منه���م بضخام���ة التحديات اليت تواج���ه الرئيس األمريكي املنتخب
ًّ
ًّ
املالية ،وصعوبة املوقف يف أفغانستان.

العالقات األوروبية األمريكية على ضوء نتائج االنتخابات األمريكية:

ظهر بوضوح يف تصرحيات الزعماء األوروبيني تعلي ًقا على فوز باراك أوباما يف االنتخابات األمريكية أن اس���تمرار
وزيادة التعاون األمريكي األوروبي من األولويات املنتظرة من اإلدارة األمريكية اجلديدة.
التقرير االسرتاتيجي السادس
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وفيما يلي بعض تصرحيات املسئولني األوروبيني:
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي:
«يف وقت حتيق فيه االضطرابات والشكوك بالعامل عبرَّ الشعب األمريكي ..املخلص للقيم اليت حددت دو ًما اهلوية
األمريكية ..بقوة عن إميانه بالتقدم واملستقبل».
«ويف الوقت الذي علينا أن نواجه فيه حتديات هائلة م ًعا زاد انتخابكم األمل يف فرنسا وأوروبا وما ورائهما».

وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنري:

إن «فرنس���ا وأوروبا واجملتمع الدولي حتتاج حيوية (أوباما) ،ورفضه للظلم ،وتصميمه على املضي ُقد ًما لبناء عامل
أكثر أم ًنا ،أكثر عد ًال وأكثر اس���تقرا ًرا ...إن فرنس���ا واالحتاد األوروبي على اس���تعداد للعمل عن كثب مع باراك
أوباما وإدارته ضمن إطار جتديد الشراكة عرب األطلنطي؛ ملواجهة القضايا العاملية األهم يف الوقت الراهن».

رئيس الوزراء الربيطاني جوردون براون:
مزيدا من الطاقة للسياس���ة ب ِق َيمه التقدمية ،وبرؤيته املس���تقبلية .أعرف
«خ���اض ب���اراك أوباما محل���ة ملهمة أعطت ً
باراك أوباما ،ونتشارك يف كثري من القيم .لدينا تصميم إلثبات أن احلكومة ميكن أن تعمل ملساعدة الشعب على
حنو مالئم يف تلك األوقات الصعبة اليت تواجه االقتصاد العاملي».

املستشارة األملانية أجنيال مريكل:
«العامل يواجه حتديات ملموسة مع بداية فرتتكم .وأنا مقتنعة متا ًما بأن أوروبا والواليات املتحدة ستعمالن م ًعا عن
كثب ،وبروح ثقة متبادلة؛ ملواجهة املخاطر واألخطار اجلديدة ،وستنتهزان الفرص اليت يتيحها عاملنا».

نائب وزير اخلارجية الروسية جرجيوري كاراسني:
«األنب���اء ال�ت�ي تصلنا عن االنتخابات الرئاس���ية األمريكية تظهر أن للكل حق األم���ل يف توجهات أمريكية جديدة
بشأن كل القضايا األكثر تعقيدًا ،مبا يف ذلك السياسة اخلارجية ،ومن ثم العالقات مع روسيا االحتادية ً
أيضا».

رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل باروزو:
«حن���ن حباج���ة إىل تغيري األزمة الراهن���ة ،وحتويلها إىل فرصة جديدة .حنن حباجة إىل اتفاق جديد لعامل جديد .آمل
ب���كل إخ�ل�اص أنه بقيادة الرئيس أوباما س���تضم الواليات املتحدة األمريكية جهوده���ا إىل أوروبا لدفع هذا االتفاق
اجلديد قد ًما .من أجل مصلحة جمتمعاتنا ومصلحة العامل».

رئيس وزراء هولندا يان بيرت بالكننده:
«احلاجة إىل تعاون أوروبا والواليات املتحدة أكرب من أي وقت مضى .بالتعاون فقط بني ضفيت احمليط نتمكن من
مواجهة حتديات العامل».

وزير اخلارجية اإليطالي فرانكو فراتيين:

«أوروب���ا ال�ت�ي حتتفل (بفوز) أوباما جيب أن تعرف أنها س���تكون مطا َلبة بأن تكون من ِتجة لألمن ال مس���تهلِكة له
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فقط .أعتقد أن أوباما سيدعونا وعن حق ألن نتحمل مسئولياتنا جبدية أكرب».
وتشري تصرحيات وزير اخلارجية اإليطالي إىل االعتقاد السائد بأن اإلدارة األمريكية اجلديدة ستسعى إىل مقايضة
أي تن���ازالت حمددة لألوروبيني حبجم املس���اهمة األوروبية املباش���رة على الصعيد املال���ي يف إدارة األزمة املالية ،وعلى
الصعيد العسكري يف إدارة عدد من امللفات احليوية.

املصادر:
 وكالة األنباء السعودية (واس) ،مخس أولويات تواجه العالقات األوروبية األمريكية 1 ،نوفمرب 2008م. وكالة أنباء رويرتز ،االحتاد األوروبي يصوغ خطا ًبا للرئيس األمريكي اجلديد 4 ،نوفمرب 2008م. -وكالة أنباء رويرتز ،ما قاله زعماء العامل عن فوز أوباما 5 ،نوفمرب 2008م.
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أستاذ مساعد العلوم السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة

ملخص الدراسة
مثلت أزمة أوس���يتيا اجلنوبية وتفاعالت األطراف الدولية واإلقليمية املختلفة يف إطارها ترمج ًة واضحة ملقوالت
املدرسة الواقعية ،واهتمامها املبا َلغ فيه مبفهوم القوة ،وهي النظرية اليت أحيتها السياسة األمريكية يف فرتة ما
بعد انهيار االحتاد السوفيييت ،وازدادت بعد أحداث  11سبتمرب ،واالحتالل األمريكي ألفغانستان والعراق.
إن املتتب���ع لنم���ط توزيع القوة يف النظام الدولي يلحظ مروره مبراحل ع���دة ،تغري خالهلا هيكل النظام والقوى
الفاعلة فيه ،فما بني حقبة من سيطرة اإلمرباطورية العثمانية اإلسالمية إىل حقبة متيزت بسيطرة أوروبية واضحة
يف إط���ار نظ���ام دولي متعدد القوى ،ثم تراجع اهليمن���ة األوروبية ،وتبلور نظام ثنائي القطبي���ة بعد احلرب العاملية
الثانية ،حتى مطلع التس���عينيات وانتهاء احلرب الباردة بني القوتني العظميني ،وانهيار االحتاد الس���وفيييت لينتهي
األمر بالتحول إىل نظام عاملي جديد أحادي القطبية.
واضحا يف ظل هذا النظام اختفاء التناقض األيديولوجي ،وتطوير مظلة من التفاهم االس��ت�راتيجي بني القوى
وبدا
ً
الك��ب�رى فيم����ا تراجع دور األمم املتحدة كفاعل مس����تقل يف القضايا الدولية واإلقليمية ،وبرز الدين كأحد عوامل
الصراع الدولي ،وعاد االستعمار يف صورته التقليدية ،وتسارعت سباقات التسلح على املستويني اإلقليمي والدولي.
ومع تنامي القدرات العس���كرية لروس���يا والصني ،ترسخ االعتقاد بأن التفوق النووي األمريكي سوف يرتاجع
بوضوح خالل العقدين القادمني ،األمر الذي س���يؤثر حت ًما على ميزان القوى العاملي ،ويضع قيو ًدا حتد من قدرة
الواليات املتحدة على فرض إرادتها على الصعيد الدولي.
وجاءت املواجهة الروس���ية اجلورجية األخرية لتمثل نقطة حتول مفصلية وكاش���فة يف النظام الدولي وعالقات
القوى فيه؛ ملا هلا من دالالتها السياسية ،السيما فيما يتعلق مبستقبل النظام الدولي والقوى الفاعلة فيه.
حنو مل تتوقعه القيادة اجلورجية ،وحقق املصاحل واألهداف
دبلوماسيا
حامسا
ًّ
ًّ
فقد جاء السلوك الروسي ً
وعسكريا على ٍ
اليت حددتها القيادة الروسية ،ويف مقدمتها تأكيد وضع روسيا كقوة كربى قادرة على الدفاع عن مصاحلها.
ّ
مصاف القوى الك�ب�رى الفاعلة يف النظام الدولي،
وأك���دت ه���ذه املواجهة أن روس���يا قد عادت من جديد إىل
وب���دأت تظه���ر إرهاصات توازن جديد للقوى يف إطار نظام دولي تعددي؛ حيث ترتاجع اهليمنة األمريكية ،وتلعب
مهما وفعا ًال يف الشئون الدولية واإلقليمية.
روسيا ورمبا الصني وعدد من الدول األوروبية دو ًرا ًّ
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: مقدمة
تتف���ق أدبي���ات العالقات الدولية عل���ى تعريف النظام الدولي بأن���ه ذلك الرتتيب البنيوي للفاعل�ي�ن الدوليني املتمثلني
، واجلغرافية والدميوجرافية، والعس���كرية والسياس���ية، وف ًقا لقدراتهم املختلفة (االقتصادية،يف الدول باألس���اس
 وحيك���م العالق���ات والتفاعالت فيم���ا بينهم جمموعة من القواع���د القانونية واألع���راف اليت مت االتفاق،)والثقافي���ة
. واستقر العمل بها،عليها
،ورغم تعدد النظريات واملقاربات اليت حاولت فهم وحتليل النظام الدولي والتفاعالت فيما بني الفاعلني الرئيسيني فيه
فإن السياس����ة األمريكية يف فرتة ما بعد انهيار االحتاد الس����وفيييت مطلع التس����عينيات من القرن املاضي أدت إىل إحياء
 فقد ظهرت جمموع من األدبيات اليت أع����ادت طرح النظرية الواقعية.النظري����ة الواقعية يف دراس����ة العالق����ات الدولية بقوة
 وقد ازداد هذا. ودورها على الصعيد الدولي، الس����يما يف تفس��ي�ر السياس����ة اخلارجية األمريكية،ومقوالتها األساس����ية
)1(
ّ ،التوجه بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب
.عسكريا يف أفغانستان ثم احتالهلا للعراق
وتدخل الواليات املتحدة
ًّ
W. David Clinton (ed.), The Realist tradition and Contemporary International Relations, (Baton Rouge: Louisiana State )1(
.University Press), 2007
Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, (Cambridge: Cambridge University
.Press) 2005
.Jack Donnelly, Realism and international relations, (Cambridge: Cambridge University Press), 2000
Condoleezza Rice, Rethinking the National Interest: American Realism for a New World, Foreign Affairs, vol. 87, no. 4,
.July/August 2008
Ethan B. Kapstein and Michael Mastanduno (eds.), Unipolar Politics: Realism and State Strategies after the Cold War, (New
.York: Columbia University Press), 1999
John A. Vasquez, The Power of Power Politics : From Classical Realism to Neotraditionalism, (Cambridge: Cambridge
.University Press), 1998
.Diana Schaub, Machiavelli>s realism, The National Interest, no. 53, Fall 1998
.Benjamin Frankel (ed.), Realism: Restatements and Renewal, (Portland: Frank Cass), 1997
.Michael W. Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism, (New York: W. W. Norton), 1997
.Roger D. Spegele, Political Realism in International Theory, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996
.Benjamin Frankel (ed.), Roots of Realism, (London: Frank Cass), 1996
Charles W. Kegley, Jr. (ed.), Controversies in International Relations Theory : Realism and the Neoliberal Challenge (New
.York: St. Martin’s Press), 1995
Dan Reiter, Learning, Realism, and Alliances: The Weight of the Shadow of the Past, World Politics, vol. 46, no. 4, July
.1994
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وترج���ع النظري���ة الواقعي���ة جبذوره���ا إىل كت���اب
ثوس���يددس يف الق���رن الرابع قبل املي�ل�اد عن احلرب بني
آثينا وإسربطة ،وتوازن القوى وتأثريه على العالقات فيما
بينهما ،ومقولته الش���هرية يف هذا اإلط���ار« :القوي يفعل
م���ا تتيحه له قوت���ه ،والضعيف يقبل ما جي���ب أن يقبله».
كم���ا يعترب كتاب ميكافيللي «األمري» يف مطلع القرن
السادس عشر ،وفصله بني السياسة من ناحية واألخالق
أساسيا للمدرسة
فكريا
رافدا
والدين من ناحية أخرىً ،
ًّ
ًّ
الواقعية .أما على الصعيد املمارسة السياسية فقد كان
بسمارك ،مؤسس دولة الوحدة األملانية واملستشار األملاني
(1890 – 1862م) ،أول م���ن طرح مفهوم Real Politik
من خالل سياس���اته وسلسلة األحالف البسماركية اليت
دشنها خالل سبعينيات ومثانينيات القرن التاسع عشر.
وقد تطورت النظرية الواقعية ،وس���يطرت على دراسة
وحتليل العالق���ات الدولية يف فرتة ما بعد احلرب العاملية
الثاني���ة ،وكان ذل���ك بفض���ل إس���هامات جمموع���ة م���ن
املفكري���ن األوروبي�ي�ن كان يف مقدمته���م Edward
 Hallett Carrالذي انتقد التيار املثالي يف دراسة العالقات
الدولية ،وتركيزه على القانون الدولي ،واألخالقيات،
واملنظمات الدولية )2(.كذل���ك ، Hans Morgenthau
وكتاب���ه « »Politics Among Nationsعام 1948م،
والذي أرس���ى في���ه مفاهيم ومقوالت املدرس���ة الواقعية،
ويعت�ب�ر التأصي���ل األول احلقيق���ي هلاً )3(.
أيض���ا كتابات
املفك���ر الفرنس���ي  Raymond Aronال���ذي رأى أن
Robert Jervis, Hans Morgenthau, Realism, and the Study
of International Politics, Social Research, vol. 61, no.4,
.Winter 1994
John P. McCormick, Addressing the Political Exception:
Machiavelli>s «Accidents» and the Mixed Regime,
American Political Science Review, vol. 87, no. 4,
.December 1993
Roland S. Homet, Jr., The New Realism: A Fresh
Beginning In U.S.-Soviet Relations, (New York: Harper
.Collins), 1990
(An :1939-E. H. Carr, The Twenty-Years Crisis, 1919 )2
Introduction to the Study of International Relations,
. .(London: Macmillan), 1939
(Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, (New )3
.York: Knopf) 1948
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الصراع من أجل القوة هو الس���مة املميزة للنظام الدولي،
وأكد على شرعية هذا االستخدام يف ظل غياب السلطة
احملتكرة لالستخدام الشرعي للقوة يف النظام الدولي،
()4
كما طرحها ماكس فيرب على صعيد الدولة.

وتتمث���ل املقوالت األساس���ية للنظري���ة الواقعية
فيما يلي:
 -1أن السياسة الدولية هي صراع من أجل القوة ،فيما
اصطل���ح على تس���ميته  .Power Politicsويتضمن ذلك
احلف���اظ على قوة الدولة القائمة ،والس���عي لتعظيم هذه
الق���وة وزيادته���ا .وال ش���ك أن التنافس بني ال���دول لزيادة
قوتها جيعل منهم أعداء حمتملني ،إن مل يكونوا فعليني.
كما يتضمن ذلك استخدام قوة الدولة وتوظيفها للتأثري
عل���ى فاعلني آخرين ،ودفعهم إىل تبين موقف أو س���لوك
فعل ما.
ما أو االمتناع عن ٍ
 -2أن العالق���ات بني الدول حيكمه���ا توازنات القوى
القائم���ة بينه���ا .ومس���توى ق���وة الدول���ة يتحدد مبس���توى
الق���درات ال�ت�ي تتمت���ع به���ا (عس���كرية ،اقتصادي���ة،
سياس���ية ،جغرافية ،ودميوجرافي���ة) .و ُتقاس قوة الدولة
مبجم���ل هذه الق���درات ،وتظل العربة بالرغب���ة أو اإلرادة
السياس���ية يف اس���تخدامها وتوظيفه���ا .وي���رى مفك���رو
النظرية الواقعية أن الدولة جيب أن تكون هجومية ،وأن
توس���عها اخلارجي ال جيب أن يوقفه س���وى التوازنات مع
القوى األخرى يف النظام الدولي .ورمبا احلرب االستباقية
أو الوقائية األمريكية ترمجة واضحة هلذه املقولة.
 -3أن النظ���ام الدول���ي نظام فوض���وي؛ حيث ال توجد
س���لطة علي���ا تضبط حرك���ة ال���دول والتفاع�ل�ات فيما
بينها.
 -4أن الدول هي الفاعل األساس���ي يف النظام الدولي؛
حي���ث متي���ل النظري���ة الواقعي���ة إىل التقلي���ل م���ن أهمية
الفاعلني اآلخرين ،السيما املنظمات الدولية واإلقليمية.
(Raymond Aron, What Is a Theory of International )4
Relations?, Journal of International Affairs, vol. xxi, no.2,
1967
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 -5أن كل دولة فاعل رشيد  Rational؛ حيث حتكم
السياسات اليت تتبعها سعيها لتحقيق مصاحلها الوطنية.
وأن اهلدف األساسي ألي دولة هو حتقيق أمنها .فالسياسة
ال حتدده���ا األخالق وإمن���ا املصلحة ،وأنه ال يوجد عداء
دائم وال صداقة دائمة ،وإمنا مصلحة دائمة.

أو ً
ال :تطور النظام الدولي:

إن تتبع منط توزيع القوة يف النظام الدولي ُيظهر مروره
مبراحل عدة ،تغري خالهلا هيكل النظام والقوى الفاعلة
في���ه .فعقب حقبة م���ن س���يطرة اإلمرباطوري���ة العثمانية
اإلس�ل�امية ،ال�ت�ي وصل���ت حدودها وس���ط أوروبا ،على
 -6أن التناقض يف املصاحل بني الدول أمر ال مفر منه ،السياسة الدولية خالل القرنني اخلامس عشر والسادس
وم���ن ثم فإن النزاع بينه���ا ً
أيضا ال مفر منه .وأنه ال وجود عش���ر امليالدي؛ كان صلح وس���تفاليا عام 1648م إيذا ًنا
النسجام دائم يف املصاحل كما ّ
يدعي املثاليون ،وتؤكد بب���دء حقبة جدي���دة متيزت بس���يطرة أوروبية واضحة يف
تالق للمصاحل إط���ار نظام دولي متع���دد القوى ،لعبت فيه فرنس���ا دو ًرا
التج���ارب التارخيية ذلك .وإمنا قد حيدث ٍ
يف مرحل���ة م���ا ،األمر الذي ي���ؤدي إىل قيام حتالفات بني
حموري���ا خالل القرن الثامن عش���ر ،وحت���ى مؤمتر فيينا
ًّ
الدول ،واستمرار هذا التحالف رهن باستمرار االنسجام عام 1815م .فقد أدت تس���ويات فيينا إىل حتجيم فرنس���ا
يف املصاحل.
يف مقاب���ل صعود دور الق���وى األوروبية األخرى :بريطانيا
والنمسا ،وروسيا وبروسيا .بل إن األخرية اكتسبت دو ًرا
وم���ن الواض���ح اهتم���ام املدرس���ة الواقعي���ة املبا َلغ فيه
مهيم ًنا يف السياسة الدولية بعد جناح قائدها بسمارك يف
مبفهوم القوة ،واالعتماد عليه كمتغري واحد يف تفس�ي�ر
توحي���د املمالك األملاني���ة حتت لوائها،
العالق���ات الدولية .فهي تقدم تفس�ي�ر
كان صلح وس���تفاليا عام  1648إيذا ًنا وإع�ل�ان قي���ام أملانيا املوح���دة يف عام
شبه أحادي األبعاد للعالقات الدولية،
()5
بب���دء حقبة جديدة متيزت بس���يطرة 1871م.
وتهم���ل متغ�ي�رات أخ���رى ،منها صانع
أوروبي���ة واضحة يف إطار نظام دولي
ورغم استمرار النظام الدولي متعدد
الق���رار وإدراك���ه ،وبيئت���ه النفس���ية متعدد القوى.
وغريها من العوامل.
القوى خالل النص���ف األول من القرن
وقد مثلت أزمة أوس���يتيا اجلنوبية وتفاعالت األطراف
الدولي���ة واإلقليمي���ة املختلفة يف إطاره���ا ترمجة واضحة
ملقوالت املدرسة الواقعية.
وتس���عى ه���ذه الدراس���ة إىل فه���م وحتلي���ل تأث�ي�ر أزمة
أوس���يتيا اجلنوبية على النظام الدولي ومس���تقبله ،وذلك
يف ضوء املفاهيم الثالثة اليت طرحتها املدرسة الواقعية،
ً
تفصي�ل�ا ،وهى :القوة ،وتوازن
على النحو الس���ابق بيانه
الق���وى ،واملصلح���ة الوطنية .ويتضمن ذل���ك ثالثة حماور
أساسية:
أو ًال :تط���ور النظ���ام الدول���ي م���ع الرتكيز عل���ى واقع
النظام الدولي احلالي.
ثان ًي���ا :أزمة أوس���يتيا اجلنوبية يف ض���وء أهمية منطقة
القوقاز ،ومصاحل القوى الكربى بها.
ثال ًث���ا :مس���تقبل النظام الدولي يف ضوء أزمة أوس���يتيا
اجلنوبية.
التقرير االسرتاتيجي السادس

العش���رين إال إن هذه اهليمنة األوروبية
نسبيا مع صعود دور كل
على الش���ئون الدولية تراجعت ًّ
م���ن الياب���ان والوالي���ات املتح���دة ،وبروزهم���ا كقوت�ي�ن
فاعلتني يف النظام الدولي ،وهو األمر الذي تأكد خالل
()6
احلربني العامليتني األوىل والثانية.
ولقد أدى مس���ار احلرب العاملية الثانية وتداعياتها إىل
خروج أملانيا واليابان وإيطاليا من حلبة التنافس الدولي،
وتبلور نظ���ام ثنائي القطبية برز فيه االحتاد الس���وفيييت
والوالي���ات املتح���دة كقوت�ي�ن قائدت�ي�ن وقابضت�ي�ن على
( )5ملزيد من التفاصيل انظر:
J.A.R. Marriott, A History of Europe, from 1815 to 1939,
London: Methuen, 1963
( )6ملزيد من التفاصيل انظر:
Jerome Blum, Rondo Cameron, and Thomas G. Barnes,
The European World, (Boston: Little, Brown and
Company), 1966
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مقالي���د هذا النظ���ام ،يف إطار تناق���ض أيديولوجي حا ّد هذا النظ���ام .فالبعض أفرط يف التف���اؤل ،واعتربه مولد
ً
ومتس���كا مببادئ
بينهما ،وتنافس اسرتاتيجي ،وسباق تسلح نووي وتقليدي نظام متعدد القوى أكثر دميقراطية
فيما ُعرف باحلرب الباردة .وخالل تلك الفرتة انقس���مت العدالة والقانون الدولي ،وتسوده قيم الليربالية السياسية
أوروبا إىل معسكرين أساسيني :األول شرقي اشرتاكي واالقتصادية ،وتس���اعد ث���ورة االتص���االت وتكنولوجيا
يقوده االحتاد السوفيييت ،والثاني غربي رأمسالي تقوده املعلوم���ات يف التقري���ب ب�ي�ن أرجائ���ه ،وجت���اوز احلدود
الوالي���ات املتح���دة ،ه���ذا إىل جانب اجلم���ع األكرب من اجلغرافي���ة والثقافية بني األمم والش���عوب ليصري احلوار
الدول النامية الصغرية واملتوسطة اليت انضم معظمها إىل ه���و اآللية األساس���ية للتفاع���ل بني حضارات���ه ،يف إطار
حرك���ة عدم االحنياز ،اليت تأسس���ت يف اخلمس���ينيات م���ا ُ
اصطلح على تس���ميته بالعومل���ة .والبعض اآلخر كان
م���ن القرن املاضي ،وإن تأرجحت سياس���اتها وحتالفاتها أكث���ر واقعية؛ حيث رأى أن النظام العاملي اجلديد يتجه
()7
حنو أحادية قطبية طاغية ،وأن صدام
الفعلية ما بني املعسكرين.
()8
تضاف���رت
التس���عينيات
مطل���ع
من���ذ
احلضارات أم ٌر ال مفر منه.
ومن���ذ مطلع التس���عينيات تضافرت عوام���ل ع���دة أدت إىل انته���اء احل���رب
عوام���ل ع���دة أدت إىل انته���اء احلرب الباردة ب�ي�ن القوتني العظميني ،األمر
والواق���ع أن ه���ذا االخت�ل�اف كان
الباردة ب�ي�ن القوتني العظميني ،األمر ال���ذي دف���ع الكثريي���ن إىل االعتق���اد
طبيعي���ا ،ف���كل م���ا ش���هدته حقب���ة
ًّ
مبيالد نظام عاملي جديد.
التس���عينيات ومطلع األلفي���ة الثالثة مل
ال���ذي دف���ع الكثريي���ن إىل االعتق���اد
يكن س���وى مرحلة انتقالية يف النظام
مبي�ل�اد نظ���ام عامل���ي جدي���د .فف���ي
أغس���طس 1989م بدأ س���قوط النظم الش���يوعية يف دول العامل���ي تبل���ورت مالحمه���ا ،ووضح���ت بعد أح���داث 11
أوروبا الش���رقية الواحد تلو اآلخر .ويف عام 1990م ُأعيد س���بتمرب 2001م ،وتأك���دت باحتالل الوالي���ات املتحدة
توحيد األملانيتني مبقتضى اتفاقية موسكو يف سبتمرب ،للع���راق )9(،وتتمث���ل أه���م ه���ذه املالم���ح يف جمموعة من
ث���م إعالن نيويورك يف أكتوبر .ويف  19نوفمرب من نفس السمات:
العام و ّقع أعضاء حلفي وارسو واألطلنطي معاهدة خفض
أوهل���ا :يتعل���ق بهي���كل النظ���ام الدول���ي ،وال���ذي بدا
األس���لحة التقليدي���ة يف أوروب���ا ( ،)CFEوال�ت�ي اعتُربت
(Anne-Marie Slaughter, A New World Order, )8
آنذاك شهادة وفاة احلرب الباردة.
كما شهدت القضايا اإلقليمية تعاو ًنا غري مسبوق بني
القوتني العظميني ،الس���يما يف أزم���ة اخلليج الثانية اليت
تفج���رت باجتي���اح الع���راق للكويت يف مطلع أغس���طس
1990م .وس���اد االعتق���اد ،خط��� ًأ ،ب���أن األم���م املتح���دة
أصبحت تلعب دو ًرا فاع ً
ال ومؤث ًرا يف القضايا الدولية .ثم
جاء انهيار االحتاد السوفيييت يف ديسمرب 1991م ليكلل
كل هذه التطورات ،وليدعم االعتقاد بالتحول إىل نظام
عاملي جديد.
وق���د اختل���ف حملل���و العالق���ات الدولية ح���ول طبيعة
( )7ملزيد من التفاصيل انظر:
Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Power,
.)(London: Fontana Press, 1989
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.(Princeton : Princeton University Press), 2004
Stephen Gill, Power and Resistance in the New World
.Order, (New York: Palgrave Macmillan), 2003
Hélio Jaguaribe and Alvaro de Vasconcelos(eds.), The
European Union, MERCOSUL, and the New World
.Order, (London: Cass), 2003
Gordana Yovanovich (ed.), The New World Order:
Corporate Agenda and Parallel Reality, (Montréal :
.McGill-Queen's University Press), 2003
Hafeez Malik (ed.), The Roles of the United States, Russia,
and China in the New World Order, (New York : St.
.Martin's), 1997
K.R. Dark and A.L. Harris, The New World and the New
World Order: US Relative Decline, Domestic Instability
in the Americas, and the End of the Cold War, (New
.York: St. Martin's Press), 1996
(Francis A. Boyle, Destroying World Order : U.S.)9
Imperialism in the Middle East before and After
.September 11, (Atlanta, GA : Clarity Press), 2004
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واضح���ا أنه أحادي القطبي���ة .فهناك قوة عظمى واحدة،
ً
وهى الواليات املتحدة ،حتتل مكان الصدارة بني القوى
الك�ب�رى ،وذلك بفع���ل عوامل عدة :فم���ن ناحي ٍة متتلك
جغرافيا
الوالي���ات املتحدة ق���درات كب�ي�رة ليس فق���ط
ًّ
وعس���كريا ً
أيضا .ومن
اقتصاديا
ودميوجرافي���ا ،وإمنا
ًّ
ًّ
ًّ
ناحي���ة أخ���رى ،لديه���ا رؤي���ة وإرادة سياس���ية للع���ب دور
حموري وحاس���م يف كافة القضاي���ا الدولية واإلقليمية،
وأن تك���ون هي الفاعل األوحد أو على األقل األساس���ي
واحلقيقي يف هذه القضايا.
يل���ي القط���ب األوحد ع���دد من القوى الك�ب�رى ،اليت
ريا م���ن حيث القدرات واإلمكانات عن
رمبا ال تقل كث ً
الواليات املتحدة ،بل إن بعضها يفوقها يف بعض القدرات
اجلغرافي���ة والدميوجرافي���ة ،ولكن لي���س لديها اإلرادة
السياس���ية الالزمة لرتمجة هذه الق���درات إىل نفوذ دولي
مهيم���ن .ولع���ل النم���وذج الواض���ح على ذلك ه���و االحتاد
األوروب���ي ال���ذي ُيعترب بدوله الس���بعة والعش���رين عمال ًقا
اقتصادي���ا ل���ه سياس���اته ونظم���ه املش�ت�ركة الواضح���ة
ًّ
واحمل���ددة عل���ى الصعي���د االقتص���ادي ،إال إن���ه يفتق���د
إىل الرؤي���ة واإلرادة املش�ت�ركة على صعيد السياس���تني
اخلارجي���ة والدفاعية .ورغم اخلط���وات اليت مت اختاذها
بعيدا عن
يف ه���ذا االجت���اه؛ فإن االحتاد األوروبي م���ازال ً
كون���ه فاع ً
واحدا عل���ى الصعيد الدولي ،وذلك
دوليا ً
ال ًّ
فيما يتعلق بالقضايا ذات األبعاد السياسية واالسرتاتيجية
واألمنية.
واضحا يف أزم���ة االحتالل األمريكي
ولقد ب���رز ذلك
ً
للعراق؛ حيث انقس���مت دول االحت���اد األوروبي على حنو
ح���ا ّد ب�ي�ن مؤيد ب���ل ومش���ارك يف العمليات العس���كرية
واالحت�ل�ال ،وهو التوجه ال���ذي تزعمته بريطانيا؛ وفريق
ومن���دد بهذا االحتالل ،وه���ي احلملة اليت
آخ���ر معارض
ّ
قادتها فرنس���ا وأملاني���ا .وبرز هذا االنقس���ام ً
أيضا خالل
أزم���ة أوس���يتيا اجلنوبي���ة م���ا ب�ي�ن متفهم ملوقف روس���يا
ومعارض له.
وه���ذا القول ينطب���ق ً
أيضا على روس���يا االحتادية قبل
أزمة أوسيتيا اجلنوبية؛ نظ ًرا حلدود دورها على الصعيد
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الدولي ،وحدود س���قف املواجهة اليت كانت قائمة بينها
وب�ي�ن الواليات املتح���دة ،واليت عادة م���ا كانت تقتصر
على الس���لوك اللفظي والدبلوماس���ي دون أن تتجاوزه إىل
املواجهة املباشرة عسكرية كانت أو غري عسكرية.
أم���ا العمالقان اآلس���يويان :الصني والياب���ان؛ فإن ُجل
اهتمامهم���ا ينص���رف إىل حميطهم���ا اإلقليمي وجماهلما
أي منهما على مر التاريخ
احليوي املباش���ر ،ومل مت���ارس ّ
ً
فاع�ل�ا إال يف هذا اإلطار .وس���وف ترتكز املواجهة
دو ًرا
بينهم���ا وبني الواليات املتحدة مس���تقب ً
ال على مصاحلهما
االقتصادية والتجارية ،والقضايا اإلقليمية اليت متسهما
مباشرة.
ثانيه���ا :اختفاء التناق���ض األيديولوجي ،وتطوير مظلة
من التفاهم االسرتاتيجي بني القوى الكربى ،واستمرار
توازن���ات القوى كمحدد أساس���ي للعالقات والتحالفات
القائمة بني القوى الكربى يف النظام الدولي ،إىل جانب
املص���احل املتبادلة ال�ت�ي أصبح هلا دور حم���وري ً
أيضا يف
ه���ذا اإلط���ار .فمما ال ش���ك في���ه أن تزاي���د االختالفات
ووض���وح التناقض���ات بني الق���وى الكربى يعط���ي الدول
املتوس���طة والصغ���رى يف النظام حري���ة أكرب للحركة،
وق���درة أكرب على املناورة ،إال إنه يف ظل النظام الدولي
القائم ال توجد مثل هذه التناقضات بني الواليات املتحدة
والقوى الكربى األخرى .فجميعها ،مبا يف ذلك روس���يا
والصني ،هلا مصاحلها وتفاهماتها مع الواليات املتحدة.
صحي���ح أن ه���ذا أوض���ح ما يك���ون يف حال���ة االحتاد
واس�ت�راتيجيا بالواليات
عضوي���ا
األوروب���ي ال���ذي يرتبط
ًّ
ًّ
املتح���دة ،وكذل���ك الياب���ان ال�ت�ي مازالت حت���ت النفوذ
األمريك���ي املباش���ر منذ احل���رب العاملي���ة الثانية .إال إن
آن آلخر من
روس���يا والص�ي�ن ورغم ما يبديه البل���دان من ٍ
اس���تياء من اهليمنة األمريكي���ة واختالف يف املواقف مع
الواليات املتحدة جتاه بعض القضايا الدولية واإلقليمية،
ب���ل وإصدارهما بيانني مش�ت�ركني األول ع���ام 1997م،
حيا ومباش��� ًرا
والثان���ي يف يوليو 2005م تضمنا ً
نقدا صر ً
حملاولة دول���ة واحدة اهليمن���ة واالنف���راد بزعامة العامل،
والتأكي���د عل���ى أهمية تعدد الق���وى يف النظ���ام العاملي
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اجلدي���د ،إال إن ه���ذا يأت���ي يف إطار توجه ع���ام حاكم
لعالق���ات البلدي���ن بالوالي���ات املتح���دة أكث���ر مي ً
ال إىل
التع���اون واالتف���اق من���ه إىل التناقض واالخت�ل�اف .كما
دفاعا عن مصاحل مباش���رة هلذه الدول
أنه عادة ما يأتي ً
اقتصادية كانت أو أمنية.

البش���رية منذ ذلك احلني حرو ًبا أو صراعات ذات أسباب
أو صبغة دينية مباشرة .إال إن وصف الرئيس األمريكي
جورج بوش االحتالل األمريكي للعراق على أنها «حرب
صليبي���ة جديدة» ،وتأكيد وزي���ر خارجيته كولني باول
هذا الوصف يف مناس���بة أخرى ،ثم إعالن رئيس الوزراء
اإليطالي بريلس���كوني «أنها حرب على اإلس�ل�ام» الذي
ال يل�ب�ي – م���ن وجهة نظره– حق���وق اإلنس���ان والتعددية
والدميقراطية.

ثالثه���ا :الرتاجع الواضح يف دور األمم املتحدة كفاعل
مس���تقل يف القضايا الدولي���ة واإلقليمية .وقد ارتبط هذا
ً
ارتباط���ا وثي ًق���ا باهليمن���ة األمريكية ،وجت���اوز الواليات
كذل���ك أزمة الرس���وم الدمناركية املس���يئة للرس���ول
املتحدة لكل ما قد يعيق تنفيذ خمططاتها وسياساتها،
حتى وإن كانت األمم املتحدة ذاتها اليت من املفرتض أن -صل���ى اهلل عليه وس���لم ،-ووصف جورج ب���وش حملاولة
متث���ل إرادة اجملتمع الدولي والش���رعية الدولية مبعناهما تفج�ي�ر طائ���رات يف بريطاني���ا مت إحباطها يف أغس���طس
الواسع .ولعل النموذج الصارخ لذلك هو احتالل الواليات 2006م بأنها جزء من احلرب مع «الفاش���يني اإلسالميني
املتح���دة للعراق بقرار منفرد أحادي اجلانب بعد فش���لها الذين يس���تخدمون أي س���بيل لتدمري م���ن حيبون احلرية
يف اس���تصدار ق���رار من جمل���س األمن يتيح هل���ا التدخل من���ا ،من أجل إي���ذاء أمتنا» .ثم اقتب���اس بابا الفاتيكان
العس���كري يف العراق؛ نتيجة معارضة كل من روس���يا يف حماض���رة ل���ه يف س���بتمرب م���ن نف���س الع���ام جبامع���ة
حل���وار دار يف القرن الرابع عش���ر
وفرنس���ا والص�ي�ن لذلك .وب���د ًال من أن تنص���اع الواليات رجيينس���بورج األملانية
ٍ
بني إمرباطور بيزنطي ومثقف فارسي
املتحدة لرأي األغلبية يف جملس األمن
جتاهلت ذل���ك متا ًما ،وقامت باحتالل بد ًال م���ن أن تنصاع الوالي���ات املتحدة ح���ول دور «ن�ب�ي اإلس�ل�ام» ،ووصف���ه
صاح���ب ذلك ل���رأي األغلبي���ة يف جمل���س األم���ن للرس���ول -صلى اهلل عليه وسلم -فيها
الع���راق بق���رار منف���ردَ .
متاما ،وقامت باحتالل
جتاهلت ذل���ك ً
بأن���ه «مل ي���أت إال مبا هو س���يئ وغري
انته���اكات صرحي���ة ومعلن���ة حلقوق
العراق بقرار منفرد.
إنس���اني؛ زاع ًما نشر الدين اإلسالمي
اإلنس���ان وللقانون الدولي اإلنس���اني،
األمر الذي َّ
حبد الس���يف ،وأن العقيدة املس���يحية
مثل ِر َّدة وصدمة ألطروحات
حقبة التس���عينيات اليت س���ادها التفاؤل بش���أن مزيد من تقوم على املنطق ،لكن عقيدة اإلسالم تقوم على أساس
االلت���زام الدول���ي باملواثي���ق اخلاصة حبقوق اإلنس���ان يف أن إرادة اهلل ال ختضع للعقل أو املنطق».
وقيت السلم واحلرب ،الس���يما أنها صدرت من الواليات
مث���ل هذه التصرحي���ات واملقوالت أث���ارت يف كل مرة
املتح���دة ال�ت�ي ارت���دت طوي ً
دفاعا عن
ال عب���اءة النض���ال ً
احتجاجات واس���عة يف العامل اإلسالمي ،تضمنت أعمال
حقوق اإلنسان.
عنف أع���ادت لألذه���ان ً
بعضا م���ن مش���اهد الصراعات
رابعها :بروز الدين كأحد عوامل الصراع الدولي بعد واحلروب الدينية يف أوروبا ،وأثارت العديد من التساؤالت
غي���اب دام قرو ًنا طويلة .فمن���ذ حرب الثالثني عا ًما واليت ح���ول مدى الق���درة على احتواء حالة الغضب يف الش���ارع
بدأت بثورة الربوتس���تانت ضد حاكمهم الكاثوليكي اإلس�ل�امي ،وإمكانية تطورها إىل ما هو أعمق وأخطر
يف إحدى الوالي���ات األملانية ،وامتدت لتصبح حر ًبا دولية من الغضب واالستياء الشعيب ،ال سيما مع إصرار بعض
بني النمس���ا وأس���بانيا من جانب ،وفرنس���ا والسويد من قي���ادات الغرب على التعامل مع اإلس�ل�ام كأيديولوجية
جانب آخر ،وانتهت بصلح وس���تفاليا ع���ام 1648م الذي ولي���س كدين مساوي يتبعه  1.5مليار ش���خص يف مجيع
كان عالمة فارقة يف تطور العالقات الدولية .فلم تشهد أحناء العامل.
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مستقبل النظام الدولي يف ضوء أزمة أوسيتيا

كم���ا أنه���ا دعمت ل���دى البعض فك���رة الصدام بني
احلض���ارات اليت طرحه���ا صموئيل هنتنجت���ون )10(،وأن
اإلس�ل�ام أصب���ح ه���و الع���دو األول للغ���رب بعد س���قوط
الش���يوعية ،وهزميتها بانهيار االحتاد الس���وفيييت ،وأن
الصراع يف النظام الدولي احلالي واملس���تقبلي س���يكون
صراعا بني احلضارتني اإلسالمية والغربية.
ً

على ذلك ،وتطويرها التكنولوجيا العس���كرية القادرة
على تفريغ املشروع األمريكي من جدواه؛ حيث متكنت
روسيا يف أبريل 2004م من إطـالق صاروخ توبول-إم (إس
إس –12م )2ثم (أر إس  )24متعددة الرءوس يف  29مايو
2007م الق���ادر عل���ى اخ�ت�راق ال���درع األمريك���ي املزمع
إنشاؤه.

خامس���ها :عودة االس���تعمار يف صورته التقليدية .فعلى
م���دى نصف ق���رن منذ ب���دء ح���ركات التح���رر الوطين
مطلع اخلمسينيات من القرن العشرين ،وحتى االحتالل
األمريكي للعراق ساد االعتقاد بأن االحتالل العسكري
املباش���ر كان مرحل���ة تارخيي���ة انقض���ت دون عودة ،إال
إن احت�ل�ال الوالي���ات املتحدة للعراق ع���ام 2003م بهدف
أساس���ي وهو الس���يطرة عل���ى ثرواته النفطي���ة ،وتأمني
احتياجاته���ا من الطاق���ة ،كان إيذا ًنا بعودة االس���تعمار
الغربي على حنو سافر ،وإن حروب وصراعات املستقبل
س���وف تتمحور حول إم���دادات النفط والغ���از ،وترتكز
حيث مناطق إنتاجهما وتصديرهما.

على صعيد آخر ،تشهد القدرات العسكرية الصينية
متزايدا لتطوير التكنولوجيا
واجتاها
طفرات ملحوظة،
ً
ً
العس���كرية بالتعاون مع روس���يا ،وبدرجة أقل إسرائيل
ال�ت�ي تعت�ب�ر البوابة اخللفية حلصول الص�ي�ن على التقنية
الغربية.

سادس���ها :ع���ودة س���باقات التس���لح عل���ى املس���تويني
اإلقليم���ي والدول���ي ،رغ���م احلدي���ث ع���ن التط���ور غ�ي�ر
املس���بوق يف حمادث���ات نزع الس�ل�اح ،واحلد من انتش���ار
األسلحة النووية .فالتفجريات النووية اليت أجرتها اهلند،
ثم باكس���تان يف أواخر التس���عينيات ،ثم إعالن كوريا
الش���مالية عن امتالكها الس�ل�اح النووي ،وسعي إيران
المت�ل�اك قدرات نووية قد تؤهلها المتالك أس���لحة نووية
يف املس���تقبل القريب يؤكد االجتاه حنو عودة س���باقات
التس���لح بصورة واضحة بني القوى اإلقليمية الكربى .بل
ً
تصعيدا وأكثر هدو ًءا بني
وأيضا ولك���ن على حنو أقل
ً
القوى الدولية الكربى.
ولعل االتفاقات اليت أبرمتها الواليات املتحدة يف  8يوليو
و 14أغسطس 2008م مع كل من التشيك وبولندا بشأن
إقامة الدرع املضاد للصواريخ ،ورد فعل روسيا االحتادية
(Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations .10 )10
)and the Remaking of World Order, (London : Free
.2002
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وقد عرب بعض احملللني األمريكيني عن قلقهم من تنامي
القدرات العسكرية لروسيا والصني ،وأشار البعض إىل
أن التفوق النووي األمريكي على وجه اخلصوص سوف
يرتاج���ع بوضوح خ�ل�ال العقدين القادم�ي�ن ،األمر الذي
سيؤثر حت ًما على ميزان القوى العاملي ،ويضع قيو ًدا على
ق���درة الواليات املتحدة على ف���رض إرادتها على الصعيد
()11
الدولي.
ورغم كون املواجهة الروس���ية اجلورجية يف أغسطس
2008م أزم���ة إقليمية ،إال إنها تعترب نقطة حتول مفصلية
وكاش���فة يف النظام الدولي وعالق���ات القوى فيه ،وهلا
دالالتها السياس���ية ،السيما فيما يتعلق مبستقبل النظام
الدولي والقوى الفاعلة فيه.

ثان ًيا :أزمة أوسيتيا اجلنوبية:

أوسيتيا اجلنوبية هي مجهورية ذات حكم ذاتي ضمن
مجهورية جورجيا ،إحدى مجهوريات االحتاد السوفيييت
الس���ابق اليت اس���تقلت عنه مع تفككه يف عام 1991م.
وتبل���غ مس���احتها  3900ك���م( 2حوالي  7,5من مس���احة
جورجي���ا) ،ويقطنها حوالي  70ألف نس���مة معظمهم من
ال���روس .وتقع أوس���يتيا اجلنوبية يف قل���ب منطقة القوقاز
(Bradley A. Thayer and Thomas M. Skypek, Russia. )11
Goes Ballistic, The National Interest, no. 97, September/
October 2008

329

الباب اخلامس  :العالقات الدولية

ذات األهمية اجليواسرتاتيجة والنفطية املتزايدة.

()12

حل���ف مشال األطلنطي ،وذلك قب���ل إعادة طرح املوضوع
يف قم���ة احللف املق���ررة يف ديس���مرب 2008م؛ حيث متت
اإلش���ارة إىل ذل���ك يف قمة احللف يف أبري���ل 2008م اليت
ناقش���ت قبول جورجي���ا يف عضويته .فق���د اعرتض عدد
من ال���دول األوروبية ،ويف مقدمته���م أملانيا على انضمام
جورجي���ا للحلف ليس فق���ط لعدم إثارة غضب روس���يا،
وإمن���ا لعدم متت���ع جورجيا مبقوم���ات االنضمام للحلف،
وأهمه���ا التمت���ع باالس���تقرار الداخل���ي ،حت���ى ال يتورط
احللف حال انضمامها مستقب ً
ال يف صراع داخلي.

وترج���ع قضي���ة أوس���يتيا اجلنوبي���ة جبذوره���ا إىل عام
1988م عندما تكونت اجلبهة الشعبية ألوسيتيا اجلنوبية
اليت أعلنت استقالهلا عن جورجيا يف  28نوفمرب 1991م،
وأجرت االستفتاء األول على هذا االستقالل عام 1992م
لتأكيد اإلرادة الش���عبية يف االستقالل ،األمر الذي أدى
إىل نشوب الصراع املسلح بني القوات األوسيتية الطاحمة
يف االس���تقالل والق���وات اجلورجية املتمس���كة باإلقليم
كج���زء م���ن جورجي���ا .ومل تس���تطع الق���وات اجلورجية
ثان ًي���ا :االعتقاد ب���أن القدرات العس���كرية اجلورجية
إخضاع مجهورية أوس���يتيا اجلنوبية لس���يطرة جورجيا،
حن���و ملح���وظ يف الس���نوات األخرية
وظلت تتمتع بدرجة عالية من االستقالل أكده االستفتاء ال�ت�ي تط���ورت على ٍ
الثاني الذي ُأجري عام 2006م ،وأيد فيه  %99من سكان بالتعاون مع الواليات املتحدة وإس���رائيل أصبحت كافية
ملواجه���ة الق���وات األوس���يتية اجلنوبية
أوس���يتيا اجلنوبي���ة االس���تقالل ع���ن
جورجي���ا .إال إن جورجي���ا رفضت هذا يف  29أبري���ل 2002م أعلن���ت الوالي���ات والدع���م الروس���ي هلا .فف���ي  29أبريل
االس���تفتاء واجتاح���ت وادي كودوري املتح���دة ع���ن ب���دء برنام���ج 2002 GTEPم أعلن���ت الوالي���ات املتح���دة عن
األوس���ييت ،ثم عادت والتزمت باتفاق لدعم القدرات اجلورجية يف مواجهة ب���دء برنام���ج  GTEPلدع���م القدرات
«اإلره���اب» ،وتضم���ن ذل���ك التزوي���د
()13
اجلورجي���ة يف مواجه���ة «اإلره���اب»،
وقف إطالق النار بني اجلانبني.
باألس���ـلــحة واملــعــ���دات العــس���ـكريــة
املختلفة ،وتدريب الضباط واجلنود .وتضم���ن ذل���ك التزوي���د باألس���لحة
وق���د اندلع���ت األزم���ة األخ�ي�رة إثر
واملع���دات العس���كرية املختلف���ة،
القص���ف املفاج���ئ ال���ذي قام���ت ب���ه
وتدري���ب الضب���اط واجلن���ود .هذا إىل
جورجي���ا ألوس���يتيا اجلنوبي���ة ،وال���ذي أدى إىل تدم�ي�ر
جانب املناورات املشرتكة بني اجلانبني ،ومنها تلك اليت
ش���به كام���ل لعاصمتها تس���خينفالي يف لي���ل الثامن من
ُعقدت قبل القصف اجلورجي ألوس���يتيا مباش���رة؛ حيث
أغس���طس 2008م .وميكن تفهم هذه اخلطوة من جانب
بدأت يف  14يوليو 2008م ملدة ثالثة أسابيع ،وشارك فيها
الرئي���س اجلورج���ي ميخائيل ساكاش���فيلي بالنظر إىل
 1200جندي أمريكي ،و 800جندي جورجي ،انطال ًقا
عدة اعتبارات:
من قاع���دة فازي���ان  Vazianiقرب العاصم���ة اجلورجية
أو ًال :االعتق���اد بأهمي���ة إخض���اع أوس���يتيا اجلنوبية ثم تبليسي .وال شك أن وجود القوات األمريكية يف جورجيا
أخبازي���ا يف مرحلة تالية للس���يطرة اجلورجية بالكامل ،عل���ى هذا النحو ،وكذل���ك التطمينات اليت رمبا حصل
وإغالق مل���ف القضايا االنفصالي���ة يف جورجيا ،وإثبات عليه���ا ساكاش���فيلي من وزي���رة اخلارجي���ة األمريكية
متتعه���ا باالس���تقرار كش���رط ض���روري النضمامها إىل خ�ل�ال زيارتها لتبليس���ي يف  9و 10يوليو 2008م ،أعطت
انطباعا خاط ًئا بأن روس���يا لن تتدخل
القي���ادة اجلورجية
ً
(. )12القوق���از إقلي���م جبلي يقع بني البحر األس���ود يف الغرب وحبر قزوين يف
حرصا على عالقاتها مع
بقوة لدعم أوس���يتيا اجلنوبي���ةً ،
الش���رق ،وكان يقع بالكامل ضمن االحتاد السوفيييت ،ولكن بعد انهياره
()14
تقاس���م اإلقليم حال ًيا أربع دول هي :روسيا ،وجورجيا ،وأذربيجان ،وأرمينيا.
الواليات املتحدة.
والقوقاز هو االس���م الش���ائع للمصطلح الروس���ي «القفقاس  .»Kaвkazوهي
منطقة غنية مبوارد الطاقة ،وأهمها النفط والفحم والغاز الطبيعي .باإلضافة
إىل املعادن مثل احلديد واملنجنيز والنحاس والرصاص والتنجسنت والزنك.
(Civil Georgia (online magazine), November 13th,. )13
2006
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فق���د أخطأ الرئيس اجلورجي يف تقديره حلجم الدعم
(Civil Georgia (online magazine), July 14th, 2008 )14

التقرير االسرتاتيجي السادس

مستقبل النظام الدولي يف ضوء أزمة أوسيتيا

األمريك���ي املتوقع ،وكذلك ،واألهم ،رد فعل روس���يا
وم���دى دعمه���ا ألوس���يتيا اجلنوبي���ة .فق���د جاء الس���لوك
حنو مل
دبلوماس���يا
حامس���ا
الروس���ي
ًّ
ًّ
ً
وعس���كريا عل���ى ٍ
تتوقعه القيادة اجلورجية .واس���تطاعت القوات الروس���ية
إجالء القوات اجلورجية من األراضي األوسيتية بل وإقامة
منطقة أمنية عازلة حوهلا داخل األراضي اجلورجية بعمق
 15 - 10كم.
ورغم أن احملللني الغربيني( ،)15ووسائل اإلعالم الغربية
حاولت تصوير األزمة على أنها اجتياح روس���ي جلورجيا،
فإن واقع تطور األحداث يش�ي�ر إىل أن الس���لوك الروسي
كان رد فع���ل للقص���ف اجلورج���ي لعاصم���ة أوس���يتيا
تهديدا مباش��� ًرا هلا
اجلنوبي���ة ،وال���ذي اعتربت���ه روس���يا
ً
وملصاحله���ا يف املنطق���ة ،وذل���ك بالنظ���ر إىل االعتبارات
التالية:
أو ًال :اهلوية الروسية ألوسيتيا اجلنوبية والروابط اإلثنية
والعرقية بني روسيا واإلقليم ،فرغم أن أوسيتيا اجلنوبية
تعت�ب�ر من الناحية القانونية ج���ز ًءا من جورجيا اليت تضم
مجهوريت�ي�ن أخرت�ي�ن تتمتعان حبكم ذات���ي ،وتطمحان
عمليا،
إىل االس���تقالل وهما أخبازي���ا وأدجاريا ،إال إنها ًّ
ومن الناحية الفعلية تتمتع بدرجة عالية من االس���تقالل،
فله���ا رئي���س مجهوري���ة وحكوم���ة وبرمل���ان وغريها من
ً
ارتباطا
املؤسسات السيادية للدولة املستقلة .وهى أكثر
واجتماعيا مبوس���كو منها بتبليس���ي .فحوالي
اقتصاديا
ًّ
ًّ
من  %80 –70من س���كان أوسيتيا هم من الروس الذين
حيمل���ون بطاق���ات هوية وجوازات س���فر روس���ية ،وتعترب
اللغة الروس���ية لغة رمسية يف أوسيتيا اجلنوبية إىل جانب
اللغة األوس���يتية ،كما أنها تس���تخدم العملة الروس���ية،
الروب���ل ،يف تعامالته���ا املالي���ة .ويعت�ب�ر اإلقلي���م امتدا ًدا
طبيعيا جلمهورية أوس���يتيا الش���مالية الروسية ،وكانت
ًّ
اجلمهوريت���ان وحدة واحدة يف ظل روس���يا القيصرية قبل
تقس���يمهما إىل مجهوريتني تتبع الش���مالية روسيا ،وتتبع
اجلنوبي���ة جورجيا ،وذل���ك يف إطار االحتاد الس���وفيييت
(Charles King, The Five-Day War: Managing. )15
Moscow After the Georgia Crisis, Foreign Affairs, vol. 87,
.no. 6, November/December 2008
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الس���ابق .ومن ثم جاء التدخل الروس���ي حلماية املواطنني
ال���روس يف أوس���يتيا اجلنوبي���ة انطال ًقا م���ن أن االعتداء
عليهم اعتداء على مواطنني روس.
ثان ًي���ا :اعتبار يتعلق بهيبة الدولة الروس���ية ،ومكانتها
ودوليا .فمن املعروف أن أوسيتيا اجلنوبية كانت
إقليميا
ًّ
ًّ
حت���ت املظلة األمنية لقوات حفظ الس�ل�ام الروس���ية اليت
دخل���ت اإلقليم بناء على طلب الرئيس اجلورجي الس���ابق
إدوارد ش���يفرنادزة يف نوفمرب 1993م ،الذي منح روس���يا
ً
أيض���ا مخس قواعد عس���كرية بعد احت���دام الصراع يف
جورجيا وزيادة سيطرة قوات املتمردين .ومل يكن اعتداء
جورجيا عل���ى أوس���يتيا اجلنوبية اعتدا ًء عل���ى املواطنني
الروس بها فقط ،وإمنا اعتداء على قوات حفظ الس�ل�ام
الروس���ية باإلقلي���م ً
أيضا .وم���ن ثم كان رد فعل روس���يا
دفاعا عن قواتها وهيبة ومكانة مؤسستها العسكرية،
ً
ب���ل وهيبتها كدولة .كما كانت األزمة فرصة س���احنة
درس���ا
لتلق�ي�ن الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكش���فيلي ً
و«تأديبه» من وجهة النظر الروس���ية؛ ملعارضته الصرحية
واملعلن���ة لروس���يا وحتدي���ه الواض���ح هلا ،وهلفه الش���ديد
لالنضم���ام إىل حلف مشال األطلنطي ،والس���ماح لقوات
احللف اليت هي باألساس قوات أمريكية بأن تقف على
احلدود الروسية يف استخفاف واضح بروسيا.
ثال ًث���ا :مقتضي���ات األم���ن القومي الروس���ي يف منطقة
القوقاز .فأوسيتيا اجلنوبية وكذلك أخبازيا هي منطقة
مالصقة لعدد من اجلمهوريات الروسية يف منطقة القوقاز
ذات النزع���ات االنفصالي���ة والطاحم���ة لالس���تقالل عن
روس���يا ذاتها ،ويف مقدمتها الشيشان .ورغم جناح روسيا
يف حتقي���ق االس���تقرار يف تلك املنطقة ،إال إن اس���تمرار
هذا االستقرار مقرتن بإحكام النفوذ الروسي فيما وراء
احلدود الروسية ،السيما يف جورجيا اليت اتهمتها روسيا
دو ًما بدعم االنفصاليني يف الشيشان.
راب ًعا :أمن الطاقة بالنس���بة لروس���يا وضرورة السيطرة
على خطوط نقل البرتول والغاز من آس���يا الوسطى وحبر
قزوي���ن ع�ب�ر املوان���ئ اجلورجية عل���ى البحر األس���ود إىل
أوروب���ا ،وضمان بقائها حتت النفوذ الروس���ي .فالصراع
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الدول���ي احلال���ي واملس���تقبلي ه���و ص���راع عل���ى مصادر
وحتدي���دا النفط والغاز الطبيع���ي .وإزاء النفوذ
الطاق���ة،
ً
النفط���ي املتزاي���د لروس���يا يف األس���واق األوروبي���ة أعلن
االحت���اد األوروبي مرا ًرا عزمه على تقليص دور ش���ركة
«غ���از بروم» الروس���ية يف إم���داد أوروبا بالغ���از من خالل
اللج���وء إىل مص���ادر أخرى من آس���يا الوس���طى والقوقاز
وإيران.
وتعت�ب�ر أذربيج���ان أق���وى املنافس�ي�ن لروس���يا يف ه���ذا
الص���دد؛ حي���ث مت إنش���اء خ���ط أنابيب الغ���از «باكو –
تبليسي – جيهان» ليس فقط لنقل الغاز اآلذري ،ولكن
القوق���ازي والرتكماني ً
أيض���ا إىل ميناء جيهان الرتكي
ع�ب�ر األراض���ي اجلورجي���ة إىل أوروب���ا .وقد أنش���ئ هذا
اخلط مبباركة ودعم أمريكي واضح ،ورغم املعارضة
الروس���ية القوي���ة له .وق���د تردد أن روس���يا قامت بقصفه
خالل األزمة األخرية يف أوسيتيا ،وهو ما نفته روسيا .وال
ش���ك أن روس���يا تهدف إىل تأكي���د وجودها ونفوذها يف
املنطقة ،وتسعى إىل أن تكون أي مشاريع مستقبلية لنقل
الطاقة عرب أراضيها ،أو على أقل تقدير بالتنس���يق معها.
يؤك���د هذا ً
أيض���ا جمموعة االتفاقات ال�ت�ي انتهى إليها
الرئيس الروسي بوتني خالل زيارته لكل من قازاخستان
وتركمانس���تان يف مايو 2007م بشأن التنسيق يف جمال
نق���ل نف���ط الدولتني ع�ب�ر األراض���ي الروس���ية من خالل
مشروعات مشرتكة مع روسيا.
يف ض���وء االعتب���ارات الس���ابقة ميكن تفهم الس���لوك
الروس���ي جت���اه القص���ف اجلورجي ألوس���يتيا اجلنوبية،
حامسا وف ّع���ا ًال وحمق ًقا للمصاحل الروس���ية
والذي ج���اء
ً
واأله���داف اليت حددتها القيادة الروس���ية ،ويف مقدمتها
تأكيد وضع روسيا كقوة كربى قادرة على الدفاع عن
مصاحلها .وميكن ً
أيضا تفهم اعرتاف روسيا باستقالل
ك ّل م���ن أوس���يتيا اجلنوبي���ة وأخبازيا يف  26أغس���طس
2008م رغم تباطؤ روس���يا وترددها بش���أن هذه اخلطوة
لسنوات طويلة.
فاع��ت�راف روس����يا باجلمهوريت��ي�ن أت����اح لروس����يا فرصة
إقامة قواعد عس����كرية ،واالحتفاظ بقوات حفظ السالم
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الروسية فيهما دون احلاجة ملوافقة احلكومة اجلورجية،
وه����و األمر ال����ذي مت بالفعل مبقتضى االتف����اق الذي وقعته
روس����يا مع أوسيتيا اجلنوبية يف  2س����بتمرب 2008م .والذي
أصب����ح ناف ًذا بع����د تصديق الربملان الروس����ي (الدوما) على
معاهدة الصداقة والتعاون بني روس����يا وكل من أوس����يتيا
اجلنوبية وأخبازيا يف  29أكتوبر 2008م .يضاف إىل هذا
أن اعرتاف الواليات املتحدة وعدد كبري من الدول األوروبية
باستقالل كوسوفو أعطى شرعية للموقف الروسي َّ
ومثل
س����ابقة دولية انطلقت منها روس����يا يف مواجه����ة االنتقادات
اجلورجية واألمريكية العرتافها بأوسيتيا اجلنوبية.
كما كانت املبادئ الستة اليت تضمنتها خطة السالم
اليت مت توقيعها بني روس���يا وجورجيا ،بوس���اطة الرئيس
الفرنس���ي الذي ترتأس بالده االحت���اد األوروبي يف الثاني
واضحا للشروط
انعكاسا
عشر من أغسطس 2008م،
ً
ً
اليت وضعتها روسيا ،ومتسكت بها داخل جملس األمن
لوقف إطالق النار حيث مشلت :عدم اللجوء إىل استخدام
الق���وة ،واإليق���اف التام جلمي���ع العمليات العس���كرية،
وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني ،وعودة
القوات اجلورجية إىل مواقع مرابطتها الدائمة ،يف مقابل
خروج القوات الروس���ية إىل اخلط الذي كانت عليه قبل
بداية العمليات العس���كرية ،وبدء مناقشات دولية حول
وضع أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا املستقبلي(.)16
وهو ما يعين أن روسيا ،وإن كانت قد أوفت بالتزاماتها؛
حيث انسحبت روس���يا بالفعل من املنطقة األمنية العازلة
يف الثام���ن من أكتوبر 2008م ،فإنها اس���تطاعت فرض
إرادته���ا ليس فقط على جورجي���ا ،ولكن على الواليات
املتحدة حليفها األساسي اليت بدت مكتوفة األيدي أمام
اهليمنة الروسية على إدارة األزمة .وهو ما يعين أن نظا ًما
جديدا يف طور التشكيل.
دوليا
ً
ًّ

ثال ًثا :مستقبل النظام الدولي يف ضوء أزمة
أوسيتيا اجلنوبية:
حيف���ل تاريخ العالقات الدولية بأزمات مفصلية عديدة
َّ
مثلت نقطة حتول يف النظام الدولي وعالقات القوى فيه.
(Novosti Press, August 12th, 2008. )16
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ومل تكن هذه النقاط املفصلية وليدة اللحظة ،ولكنها
كان���ت دو ًما نت���اج عملية تط���ور لألح���داث والتفاعالت
وتوازن���ات القوى .ومنها على س���بيل املثال حرب الثالثني
عا ًما اليت انتهت بصلح وس���تفاليا عام 1648م ،وكذلك
احلرب األملانية الفرنس���ية واهلزمية املوجعة لفرنس���ا عام
1870م ،ويف العص���ر احلدي���ث احل���رب العاملي���ة الثانية
(1945 – 1939م) ،ث���م ما ُيع���رف بانتهاء احلرب الباردة
بانهيار االحتاد السوفيييت عام 1991م.
ورغ���م أن املواجه���ة الروس���ية اجلورجية ال�ت�ي اندلعت
إث���ر القصف ال���ذي قامت به جورجيا ألوس���يتيا اجلنوبية
يف لي���ل الثامن من أغس���طس 2008م ،تبدو أزمة إقليمية
وال ترق���ى باملعاي�ي�ر العس���كرية إىل األزم���ات الدولي���ة
الس���ابق اإلش���ارة إليه���ا ،إال إنه���ا ال تق���ل عنه���ا م���ن
حي���ث دالالته���ا السياس���ية ،الس���يما فيم���ا يتعل���ق
مبس���تقبل النظ���ام الدول���ي والق���وى الفاعل���ة في���ه،
التقرير االسرتاتيجي السادس

واليت ميكن إجيازها يف ُبعدين أساسيني:

ّ
مصاف القوى الكربى الفاعلة
( )1عودة روسيا إىل
يف النظام الدولي:
عق���ب حقب�ت�ي الثمانيني���ات والتس���عينيات م���ن القرن
العش���رين ،واللتني ش���هدتا انهي���ا ًرا س���ري ًعا يف القدرات
الروس���ية االقتصادي���ة والعس���كرية ،ودرجة ح���ادة من
عدم االستقرار السياس���ي مل تشهدها روسيا منذ انتهاء
احل���رب األهلية ،وإعالن قيام االحتاد الس���وفيييت مطلع
العشرينيات من القرن املاضي ،أوضحت األزمة أن روسيا
اس���تعادت مكانتها كقوة كربى قادرة على الدفاع عن
مصاحلها وحلفائها ،وفرض إرادتها يف هذا اخلصوص.
ً
طوي�ل�ا إزاء التدخ���ل
فلق���د التزم���ت روس���يا الصم���ت
األمريكي يف اجملال احليوي هلا ،واملتمثل يف مجهوريات
االحت���اد الس���وفيييت الس���ابق ،والذي اختذ أبع���ا ًدا ليس
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فق���ط اقتصادية ،ولك���ن وهو األه���م واألخطر التدخل
العس���كري املباشر يف صورة قواعد عسكرية ،وتعاون
عس���كري واس���ع النطاق مع عدد من ه���ذه الدول ،ويف
مقدمته���ا جورجي���ا .فلم تكن روس���يا يف ذلك الوقت يف
وضع يس���مح هلا مبواجهات عنيفة ،ولو دبلوماس���ية ،مع
بعد من كبوتها
الواليات املتح���دة .ومل تكن قد تعافت ُ
على النحو الذي تتيح هلا قدراتها االقتصادية والعسكرية
وعالقاتها مع القوى األوروبية الكربى مثل هذه املواجهة
مع الواليات املتحدة.

باس���تقالل كل من أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا يف خطوة
كانت بعيدة متا ًما عن كافة التقديرات والتوقعات.
فقد عكست األزمة رغبة القيادة الروسية يف التأكيد
دولي���ا ال ميكن جت���اوزه ،أو
عل���ى ك���ون روس���يا الع ًبا ًّ
اخ�ت�راق دائ���رة أمن���ه القومي ،وه���ي حماولة م���ن جانب
روس���يا الس���تعادة بعض مواق���ع النفوذ ال�ت�ي فقدتها منذ
س���قوط االحتاد الس���وفيييت ،وتصحي���ح اخللل يف توازن
القوى مع الواليات املتحدة إىل عالقة أكثر تكافؤًا بني
متعدد القوى
ش���ريكني على قدم املساواة يف إطار نظام ّ
ينه���ي االحت���كار واالنفراد األمريكي يف إدارة الش���أن
الدولي.

يف هذا اإلطار ،اتس���م الس���لوك الروسي على الصعيد
اخلارجي الس���يما منذ وصول الرئيس بوتني إىل السلطة
عام 2000م باحلذر ،وعدم إطالق التهديدات أو الدخول
وكم���ا كان���ت جورجي���ا ه���ي أول
يف مواجهات غري حمس���وبة أو مأمونة
املوقف الروسي من األزمة فى أوسيتيا موط���ئ ق���دم للوالي���ات املتح���دة يف
النتائ���ج م���ع الوالي���ات املتح���دة .ومن
تغ�ي�را
حقيقيا منطق���ة الكومنولث ،ومنه���ا انتقلت
ًّ
اجلنوبية إمن���ا يعكس ً
ث���م ف���إن املوقف الروس���ي م���ن األزمة
ل���ه دالالت���ه فيم���ا يتعل���ق بالسياس���ة الث���ورة الوردي���ة كأول ث���ورة ملون���ة
يف أوس���يتيا اجلنوبي���ة إمن���ا يعك���س الروس���ية م���ن ناحية ،وت���وازن القوى
بدع���م أمريكي يف نوفم�ب�ر 2003م،
حقيقيا ل���ه دالالته فيم���ا يتعلق الدولي من ناحية أخرى.
تغ�ي�را
ًّ
ً
لي���س فقط ض���د النظ���م التس���لطية،
بالسياس���ة الروس���ية من ناحية وتوازن
ولك���ن ض���د النف���وذ الروس���ي ،إىل
القوى الدولية من ناحية أخرى.
أوكرانيا عام 2004م ثم قريجيزستان عام 2005م ،فإن
فرغ���م تصاع���د ح���دة الس���لوك اللفظ���ي م���ن جان���ب حتجيم النفوذ األمريكي بها س���يكون بداية االحنصار
الوالي���ات املتح���دة ،وتهديدها ووعيدها مبعاقبة روس���يا واالنكسار األمريكي يف املنطقة بأسرها .وقد عرب وزير
وعزهل���ا عن العامل ،فإن ش���ي ًئا من ه���ذا مل حيدث ،ومل اخلارجية س�ي�رجي الف���روف صراحة عن ذل���ك يف قوله:
تفلح هذه التهديدات يف إثناء روس���يا ع���ن موقفها .فإزاء «إنن���ا ن���درك أن جورجيا احلالية وليدة ملش���روع الواليات
التهدي���د األمريكي بضم جورجي���ا إىل حلف األطلنطي املتح���دة اخلاص ،كما ن���درك أن الواليات املتحدة قلقة
مستقب ً
ال ،وما صاحبه من مناورات أمريكية أوكرانية على مصري هذا املشروع».
يف البحر األسود ،واملضي قد ًما يف مشروع الدرع املضاد
س���اعد على ذلك التحس���ن امللحوظ يف أداء االقتصاد
للصواريخ مع بولندا والتشيك ،الذي تعتربه روسيا موج ًها
الروس���ي منذ عام 2000م ،والذي وصل إىل حد الطفرة؛
وتهديدا مباش��� ًرا ألمنها القومي ،وكذلك السلوك
إليها
ً
حيث حقق االقتصاد الروس���ي مع���دل منو بلغ حوالي %7
اللفظي املتغطرس للرئي���س األمريكي ووزيرة خارجيته
ً
وفائضا يف امليزان التجاري على
سنويا منذ عام 2003م،
ًّ
جتاه روس���يا والذي مل يعد مقب���و ًال ليس فقط من جانب
مدى السنوات األخرية وصل خالل الفرتة من يناير  -مايو
روس���يا ،بل ومن العامل أمجع؛ ثبتت روس���يا على موقفها
ً
وفائضا يف امليزانية
2008م فق���ط إىل  84.1مليار دوالر،
بل وص ّعدت م���ن ردود أفعاهلا هي األخرى ،وذلك بتوعد
الفيدرالي���ة بلغ  75مليار دوالر عام 2007م .كما حتتفظ
بولن���دا بإمكاني���ة اس���تخدام الس�ل�اح الن���ووي ضدها،
روسيا بثالث أكرب احتياطي عاملي من الذهب والعمالت
وتعليق تعاون روس���يا مع حل���ف األطلنطي ،ثم االعرتاف
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الصعب���ة (  597.3ملي���ار دوالر يف أغس���طس 2008م).
كذلك ،استعادت املؤسسة العسكرية الروسية هيبتها
وانضباطه���ا ،وتط���ورت قدراته���ا العس���كرية بش���كل
ملحوظ ،واس���تعادت مكانتها كأكرب ُمصدر للسالح
يف العامل .فاس���تطاعت روس���يا إعادة طرح نفسها كقوة
«أوروبي���ة» ك�ب�رى ذات عمق آس���يوي كم���ا كان عليه
احلال يف العهد القيصري .وقد كان انضمام روسيا إىل
جمموع���ة الدول الصناعية الكربى لتتحول إىل جمموعة
الثمانية يف يونيو 2002م ،واس���تضافتها ورئاس���تها لقمة
اجملموعة عام 2006م داللة واضحة على اس���تعادة روسيا
ّ
مص���اف القوى الكربى ،وهو اهلدف الذي
ملكانتها يف
سعى إليه الرئيس بوتني منذ توليه السلطة.

()17

يف ه���ذا اإلط���ار ج���اء رد الفعل الروس���ي عل���ى اهلجوم
حامس���ا إىل حد أذهل
اجلورج���ي على أوس���يتيا اجلنوبية
ً
الكثريي���ن .فروس���يا ألول م���رة من���ذ س���بعينيات القرن
املاضي يف مواجهة مباش���رة م���ع النفوذ األمريكي ،ويف
إص���رار وع���زم واضح عل���ى محاية مصاحله���ا يف منطقة
كان���ت ج���ز ًءا منه���ا حت���ى زمن لي���س ببعي���د ،مؤكدة
قدراتها ومكانتها كقوة كربى.

( )2إرهاصات ت���وازن جديد للقوى يف إطار نظام
دولي تعددي:
حت���دي روس���يا الواض���ح للضغ���وط األمريكي���ة،
إن
ّ
وال���ذي ب���دا غري متوق���ع ،ليس فقط من جان���ب جورجيا
ب���ل والواليات املتح���دة ذاته���ا ،واس���تمرار التصعيد بني
البلدين ،يشري إىل بداية االنكسار األمريكي ،وانتهاء
اهليمنة األمريكية على الشئون الدولية واإلقليمية ،رمبا
ألس���باب أخ���رى ال عالقة هل���ا باألزمة يف أوس���يتيا ،منها
مش���كالتها الداخلية االقتصادي���ة واالجتماعية ،واليت
تدرجييا إىل جانب فش���لها يف
ب���دأت تطفو على الس���طح
ًّ
إدارة محالتها العس���كرية يف أفغانس���تان والعراق .وهو
طبيعيا ،فتتبع تاريخ العالقات الدولية وتطورها
أمر يبدو
ًّ
يؤكد على أن س���يطرة أي قوة عل���ى قمة النظام الدولي
مهما طالت مدتها إىل زوال.
(.Novosti Press, August 22nd, 2008. )17
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ولع���ل أزمة أوس���يتيا اجلنوبي���ة يف ذلك تش���به إىل حد
كب�ي�ر أزم���ة العدوان الثالث���ي على مصر ع���ام 1956م،
واليت كش���فت بوضوح التغري يف النظام الدولي آنذاك،
وكان���ت إحدى عالمات هذا التغ�ي�ر ،وذلك بانتقاله من
نظ���ام تعددي إىل نظ���ام ثنائي القطبي���ة .فضغط القوتني
العظميني ،االحتاد الس���وفيييت والواليات املتحدة ،على
فرنس���ا وبريطاني���ا لوق���ف القتال واالنس���حاب من مصر
كان أول مؤش���ر واض���ح على أن الدولت�ي�ن مل َت ُعدا على
قم���ة النظام الدولي ،وال س���يدتا قرارهما ،وأنهما صارا
ق��� ًوى «من الدرجة الثانية» إذا جاز التعبري ،وليس���وا قوى
كربى مس���تقلة كما كان علي���ه احلال يف فرتة ما قبل
احل���رب العاملية الثانية ،وأنهما أصبحتا «تابعتني» بدرجة
أو أخرى لنفوذ قوة عظمى حتتل قمة املعسكر الغربي،
وهى الواليات املتحدة.
فأزمة أوس���يتيا اجلنوبية تعترب هي ً
أيضا أزمة كاشفة
ونقط���ة حت���ول مفصلية ،تش�ي�ر إىل بدء تغ�ي�ر حقيقي يف
هي���كل النظ���ام الدولي ،حن���و نظام متع���دد القوى على
غرار ذلك الذي س���اد العالقات الدولية يف القرن التاسع
عشر والنصف األول من القرن العشرين.
ً
حموريا يف ه���ذا النظام ،فرغم
فاع�ل�ا
وتعترب روس���يا
ًّ
أن التناق���ض األيديولوج���ي انتف���ى بني الوالي���ات املتحدة
وروسيا بانهيار االحتاد السوفيييت ،ورغم وجود مصاحل
وتفاهم���ات مش�ت�ركة ب�ي�ن البلدي���ن ،إال إن التناق���ض
احلض���اري واملصلحي م���ازال قائ ًما بينهم���ا .ومن ثم فإن
الصراع الدولي سوف يستمر بينهما وسوف يكون أكثر
وضوح���ا يف منطق���ة اجملال احلي���وي لروس���يا املتمثلة يف
ً
مجهوريات االحتاد السوفيييت السابق؛ حيث ثاني أكرب
احتياطي نفطي بعد منطقة الش���رق األوس���ط يف منطقة
حبر قزوين .فالصراع يف املستقبل هو صراع على مصادر
الطاق���ة .ومل يك���ن وج���ود الواليات املتح���دة يف اخلليج
واحتالهل���ا للعراق ،وتدخلها يف منطق���ة الكومنولث إال
هلذا اهلدف.
واضحا ً
متزايدا ورمبا حتال ًفا
أيضا أن تقار ًبا
كما بدا
ً
ً
مس���تقبليا ب���دأ يف التط���ور بني روس���يا وعدد م���ن الدول
ًّ
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منوا يف القوى اليمينية الطاحمة لدور
األوروبية اليت تشهد ًّ
أوسع نطا ًقا وأكثر استقاللية عن الواليات املتحدة ،ويف
مقدمتها أملانيا وفرنسا وإيطاليا ورمبا أسبانيا ً
أيضا .ويف
أثن���اء قمة حل���ف األطلنطي يف أبري���ل 2008م عند حبث
انضمام أوكرانيا وجورجي���ا إىل احللف عارضت أملانيا
وفرنسا وأس���بانيا وإيطاليا والربتغال وهولندا وبلجيكا
ولوكس���مبورج ض���م الدولت�ي�ن إىل خط���ة العم���ل لني���ل
العضوية ،اليت تعترب مرحلة إلزامية على طريق االنضمام
إىل احللف؛ جتن ًبا إلفس���اد عالقاتها مع روسيا .وهو أمر
ي���دل على تنامي التناقضات بني أوروبا والواليات املتحدة
م���ن ناحية ،وعلى التقارب بني روس���يا وع���دد من الدول
األوروبية اهلامة واملؤثرة على الساحة األوروبية من ناحية
أخرى.
فاالحت���اد األوروب���ي ،وعل���ى خ�ل�اف م���ا يتوقع���ه
الكث�ي�رون ،لن يتمك���ن من لعب دور سياس���ي يعتد به
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كفاعل دولي لالعتبارات الس���ابق اإلشارة إليها ،ورمبا
يس���تمر كعمالق اقتصادي إال إنه لن يس���تطيع الوصول
إىل رؤية موحدة وأولويات مش�ت�ركة فيما يتعلق بش���ئونه
اخلارجية واألمنية ،وستظل لألولويات الوطنية الغلبة يف
هذا الصدد ،خاصة مع التوسع املطرد يف عضويته ،ويف
هذا اإلطار سوف حيدث حت ًما تقارب وتفاهم بني روسيا
وعدد من الدول األوروبية الكربى.
إن املواجه���ة اليت ب���دأت بني روس���يا والواليات املتحدة
خالل أزمة أوسيتيا اجلنوبية هي إيذان ببدء حقبة جديدة
يف العالق���ات الدولية تتس���م بتعدد الق���وى؛ حيث ترتاجع
اهليمن���ة األمريكية ،وتلعب روس���يا ورمبا الصني وعدد
مهما وفعا ًال يف الش���ئون الدولية
من الدول األوروبية دو ًرا ًّ
واإلقليمية .وس���وف تتضح معامل ه���ذا التغيري ،وتتأكد
خالل الس���نوات القادمة ،وم���ا تنطوي عليه من تفاعالت
السيما بني روسيا والواليات املتحدة.
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معلومات إضافية

أهم األحداث منذ اندالع احلرب ،وحتى اعرتاف موسكو باستقالل أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا:
اجلمعة  8أغسطس 2008م:

 هجوم جورجي على أوسيتيا اجلنوبية .ومعارك عنيفة بني القوات األوسيتية واجلورجية حول العاصمة تسخينفاليشارك فيها الطريان.
 عمليات قصف روسية ملدينة غوري اجلورجية ومطار مارنيولي العسكري بشرق جورجيا. موسكو تندد حباالت «التطهري العرقي». نداءات دولية لوقف األعمال العسكرية. -اجتماع غري ناجح جمللس األمن الدولي للتوصل لقرار بشأن األزمة.

السبت  9أغسطس:

 اندالع معارك عنيفة يف أوسيتيا اجلنوبية وروسيا تقصف غوري ومرفأ بوتي اجلورجي على البحر األسود. جورجيا تعترب نفسها يف «حالة حرب» ،وتأمر بسحب جنودها البالغ عددهم  2000جندي من العراق. هجوم قوات أخبازيا على ممرات كودوري اجلزء الوحيد يف املنطقة االنفصالية اخلاضع لسيطرة اجلورجيني. رئيس الوزراء الروسي فالدميري بوتني يربر التدخل الروسي «بالسياسة اإلجرامية» اليت تنتهجها جورجيا. جورجيا تطلب «مساعدة دولية عاجلة». االحتاد األوروبي حيذر روسيا مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية «سيؤثر» على عالقاتهما. فرنسا تدعو إىل اجتماع وزراء خارجية االحتاد األوروبي األربعاء ،وترسل وزير خارجيتها برنار كوشنر يف مهمةوساطة للخروج من األزمة.
 دول البلطي���ق الث�ل�اث ،ليتوانيا وأس���تونيا والتفيا مع بولندا تطالب االحتاد األوروبي واحللف األطلس���ي مبعارضة«السياسة اإلمربيالية» لروسيا.
 فشل اجتماع جديد جمللس األمن الدولي ،واألمني العام لألمم املتحدة يدعو إىل إنهاء العمليات العسكرية. أذربيجان تعلق صادراتها النفطية عرب املرافئ اجلورجية. الرئي���س اجلورج���ي ميخائيل ساكاش���فيلي يقرتح وق ًفا إلطالق النار على روس���يا اليت تطالب بانس���حاب القواتاجلورجية من منطقة النزاع.

األحد  10أغسطس:

 اس���تمرار املعارك العنيفة يف أوس���يتيا اجلنوبية وعمليات قصف روس���ية ملمرات كودوري على مرفأ بوتي ،وملطارعسكري قرب تبليسي.
 تبليسي تعلن إرسال  1000جندي روسي إضايف وسفن حربية إىل جورجيا.السلطات األوسيتية اجلنوبية تعلن سقوط  1600قتيل يف تسخينفالي ،والسفارة الروسية يف تبليسي تقول :إن «ماال يقل عن  2000مدني» قتلوا .وتبليسي تقدر اخلسائر اجلورجية بـ 92قتي ً
ال.
 تس���خينفالي ختضع لس���يطرة اجليش الروس���ي ،وجورجيا تسحب قواتها من أوس���يتيا اجلنوبية وتطالب بوساطةالواليات املتحدة.
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 اتفاق بني روسيا وجورجيا على إقامة ممرات إنسانية إلجالء اجلرحى والالجئني. البيت األبيض حيذر روس���يا من أن «تصعيدها غري املتكافئ واخلطري» للنزاع يف أوس���يتيا اجلنوبية س���ينعكسبشكل كبري على عالقاتهما.
 مرس���وم صادر عن الرئيس األخبازي س�ي�رغي باغابش يعلن أخبازيا يف «حالة حرب» على جزء من أراضيها األحدملدة عشرة أيام.
 ميدفيديف يندد مبا وصفه بـ«إبادة» يف أوسيتيا اجلنوبية. ساكاش���فيلي يدعو احللف األطلس���ي واألمم املتحدة والواليات املتحدة إىل مساعدة بالده .وتبليسي تدعو روسياإىل الش���روع يف مفاوضات ،وتأمر قواتها بوقف إطالق النار .ويف املقابل موس���كو تؤكد أن القوات اجلورجية تابعت
إطالق النار.
 أخبازيا تقول :إن جورجيا حش���دت  4000جندي على امتداد حدودهما ،وسلطات جورجيا تتهم موسكو بقصفمطار تبليسي الدولي وروسيا تنفي.
 اتصال مباشر بني وزيري خارجية روسيا وجورجيا. تبليسي تسحب  1000جندي من العراق على أن تستكمل سحب سائر جنودها الح ًقا. واش���نطن تتهم موسكو بالسعي إلسقاط النظام اجلورجي ،وشن محلة «ترهيب» يف جورجيا ،وموسكو ترفضهذه االتهامات.
 وزارة الدفاع الروسية تعلن إغراق سفينة حربية جورجية قاذفة للصواريخ كانت حتاول مهامجة سفن حربية روسية. اللجنة الدولية للصليب األمحر تعلن نزوح حوالي  40ألف شخص عن ديارهم جراء النزاع. رئاس���ة األركان الروس���ية تعلن أن جورجيا تسحب قواتها من تس���خينفالي عاصمة أوسيتيا اجلنوبية اليت بسطتقوات حفظ السالم الروسية سيطرتها على «القسم األكرب منها».
 وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنر يصل تبليسي ،ويدعو إىل إجياد وسائل من أجل وقف إطالق النار فو ًرا يفالنزاع القائم بني جورجيا وروسيا ،ويقدم خطة سالم من ثالث نقاط يدعمها االحتاد األوروبي.

االثنني  11أغسطس:

 مقتل وإصابة عدة جنود روس يف قصف جورجي لعاصمة أوسيتيا اجلنوبية. الطريان الروس���ي يقصف قاعدة عس���كرية يف ضاحية العاصمة اجلورجية تبليسي .وأكثر من  50طائرة للقواتالروسية حتلق فوق األراضي اجلورجية.
 وزارة الداخلية اجلورجية تعلن أن مدينة غوري اجلورجية تتعرض لقصف «كثيف» من املدفعية والطريان الروسيني،وأن قوات برية تستعد لشن هجوم عليها.
 الرئيس ميدفيديف يعلن انتهاء العملية العسكرية الروسية. القيادة العسكرية الروسية تعلن توقف تقدم قواتها ،لكنها ستبقى يف املواقع اليت تتمركز فيها. روس���يا وجورجيا تقبالن خطة الس�ل�ام اليت عرضها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ،وتنص على انسحابكام���ل م���ن جانب القوات الروس���ية واجلورجية ،مع رفض تبليس���ي مفاوض���ات الحقة حول وضع أخبازيا وأوس���يتيا
اجلنوبية.

الثالثاء 12 :أغسطس:

 -الدبابات واملدرعات الروسية تقوم بدوريات يف غوري ،وسكان يف املدينة يتحدثون عن أعمال نهب.
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مستقبل النظام الدولي يف ضوء أزمة أوسيتيا

األربعاء  13أغسطس:

 -الرئيس األمريكي جورج بوش يؤكد متسكه بوحدة وسالمة أراضي جورجيا.

اجلمعة  15أغسطس:

 الرئي���س اجلورج���ي يوقع اتفاق وقف إطالق النار مع روس���يا خالل زيارة وزي���رة اخلارجية األمريكية كوندوليزارايس اليت محلت إليه توضيحات من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي حول بعض بنود االتفاق.

السبت  16أغسطس:

 الرئيس الروسي يوقع خطة وقف إطالق النار. القوات الروسية تعزز وجودها يف األراضي اجلورجية ،وتتمركز على بعد حوالي ثالثني كيلو مرتًا من العاصمةتبليسي.

األحد  17أغسطس:

 الغرب يص ّعد هلجته حيال موس���كو؛ لتنهي وجودها العس���كري يف جورجيا ،واملستشارة األملانية أجنيال مريكلتؤكد أن جورجيا «ستصبح عض ًوا يف حلف مشال األطلسي».

االثنني  18أغسطس:

 -موسكو تؤكد أنها بدأت سحب قواتها ،وتبليسي تتهمها بانتهاك شروط وقف إطالق النار والتوغل أكثر داخل أراضيها.

الثالثاء  19أغسطس:

 اجتماع طارئ حللف مشال األطلسي على مستوى وزراء اخلارجية يف العاصمة البلجيكية. -موسكو تنتقد إعالن احللف األطلسي الذي أكد أنه ال يستطيع مواصلة عالقاته مع روسيا «وكأن شيئا مل يكن».

األربعاء  20أغسطس:

 -موسكو تعلن استمرار سحب قواتها من روسيا وسط تشكيك غربي ،وجتمد تعاونها العسكري مع الناتو.

اخلميس  21أغسطس:

 -أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية تطلبان من روسيا االعرتاف باستقالهلما.

اجلمعة  22أغسطس:

 روس���يا تعلن اس���تكمال س���حب قواتها من جورجيا ،وتبليس���ي تنفي ،وواش���نطن وباريس تتهمان موسكو بعدمااللتزام خبطة وقف إطالق النار.

السبت  23أغسطس:

 هيئة األركان الروس���ية تعرض خريطة باملواقع اليت س���تحتفظ بها القوات الروس���ية على الطريق االس�ت�راتيجيالواص���ل ب�ي�ن العاصمة تبليس���ي والبحر األس���ود ،وتته���م جورجيا باإلعداد لعمليات عس���كرية جديدة ضد أوس���يتيا
اجلنوبية.
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األحد  42أغسطس:

 الرئيس الفرنسي يدعو نظريه الروسي إىل سحب قواته سري ًعا من مرفأ بوتي اجلورجي املطل على البحر األسود. -انفجارات عنيفة يف عاصمة أوسيتيا اجلنوبية تسخينفالي قيل :إنها لذخرية جورجية صودرت أثناء احلرب.

االثنني  25أغسطس:

 الربملان الروسي مبجلسيه يؤيد باإلمجاع االعرتاف باستقالل مجهورييت أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية. جورجيا تندد بقرار الربملان الروسي ،وحتذر من نتائجه «الكارثية». -ميدفيديف يهدد بقطع العالقات مع حلف مشال األطلسي.

الثالثاء  26أغسطس:

 الرئيس الروسي يوقع مرسومني فيما يتعلق باعرتاف االحتاد الروسي باستقالل إقليمي أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبيةعن جورجيا.

املصدر:
موقع «اجلزيرة نت» http://www.aljazeera.net
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