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تح ُّوالت النظام الدويل وتنامي مرحلة العاملية
�أمين البيماين
َكان للحروب الدينية يف �أوروبا الأثر الكبري يف ت�شكيل وظهور العديد من امل�صطلحات واملفاهيم والأنظمة والقوانني فيما بعد؛ ولع َّل �أبرزها :ابتكار م�صطلح «الدولة»؛ من خالل
«معاهدة و�ستفاليا» يف العام 1648م بعد �سنوات عديدة من التناحر الديني .ونناق�ش هنا مقال ُم َّمد جمال باروت ،واملن�شور يف جملة الت�سامح بعنوان «الدولة القومية ..الأمة
والهويات يف حتوالت النظام الدويل».
�أقرت هذه املعاهدة خروج الدولة احلديثة عن �سلطة امل�ؤ�س�سة الدينية ،والتي كان �شعارها «دين النا�س على دين ملوكهم»؛ وبالتايل ظهور منط الدولة القومية بعد تاريخ طويل
من احلروب ال�ضارية مثل «حرب املائة عام» ،و�آخر مراحل ظهورها كانت الثورة الفرن�سية عام 1789م.
وم��ا َي ْن َبغي معرفته هو الفارق بني مفهوم الدولة والأم��ة؛
ِ َّ
فم�صطلح الدولة هنا م�صطلح مُ بتكر جديد ،ولي�س مُ �ستنبطاً
من �أي مفهوم قدمي �آخر ،ويعني دولة مركزية حديثة قومية يف
ف�سره خالل القرن العا�شر وجود
نتائجها و�سيا�ساتها ،وهو ما ُي ِّ
ملك للفرجنة الغربية من غري �أن تكون هناك فرن�سا ،وملك
للفرجنة ال�شرقية من غري �أن تكون هناك �أملانيا.
ويف ن���ظ���ام الإم��ب�راط����وري����ات ال���ق���دمي���ة ،ك����ان امل���ل���وك ُم���� َّرد
�أ���ص��ح��اب �سلطات حملية تابعني لل�سلطة امل��زدوج��ة املتمثلة يف
ال��ب��اب��ا-الإم�براط��ور ،ولي�سوا م��ل��وك��اً لهم ���س��ي��ادة ت��ام��ة ،وعندما
ال�سلطة يف الدولة احلديثة واملنطق املركزي
� ْأ�ص َبح للملك تلك ُّ
التوحيدي للمجاالت اجلغرافية وال�سيا�سية واللغوية والدينية؛
�أن��ت��ج ت�شكيل م�صطلح متجان�س ومندمج ج��دي��د؛ وه��و :الأم��ة،
وال��ذي يعترب امل��واط��ن فيه من رعايا امللك ولي�س الإم�براط��ور.
وق��ام��تْ ال��دول��ة بعملية حت��دي��د امل��ج��ال ال��ب�����ش��ري دي��ن�� ًّي��ا ول��غ��و ًّي��ا
وث��ق��اف�� ًّي��ا واق��ت�����ص��اد ًّي��ا؛ م��ن خ�ل�ال ن�����ش��ر ���س��ك��ك احل���دي���د ،ورب��ط
الأط��راف والأري��اف واملدن ،ومركزه والء املواطنني حول الدولة
وامللك وخ�ضوع الكني�سة لهما ولي�س ل�سلطة البابا الروماين.
ويف ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة اجل���دي���دةَ ،ن َ
�����ش���أ مُ �����ص��ط��ل��ح ج��دي��د وه��و
«الأقليات» ،وقد ن�ش�أ تلقائ ًّيا ب�سبب قانون الدولة اجلديدة؛ �إما
االندماج مع �سيادة الدولة واملجتمع� ،أو التهمي�ش! وهذا ما �أنتج
�أقلية اليهود يف �أوروب���ا ب�سبب مقاومتهم لالندماج يف املجتمع
الأوروبي ،و�أقليات الأكراد يف �أملانيا وغريهم الكثري .وهنا ظهرت
م�شكلة «قومنة» الأقليات؛ مما دعا الدولة ملحاولة مد جذورها
وحدودها �إىل حيث يقطن �أبنا�ؤها يف ال��دول الأخ��رى .وبذلك؛
ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي ال��ق��وم��ي اجل��دي��د ق��د خَ ��لَ��ق مُ �شكلة مل
يعرفها االجتماع الإمرباطوري ال�سابق .وبذلك؛ � ْأم َكن الف�صل
بني اخل�صائ�ص الإثنية للأمة واملرتبطة باملعنى الأنرثوبولوجي
للثقافة ،واخل�����ص��ائ�����ص ال��ق��وم��ي��ة «الأح�����دث» ،وه��ي اخل�صائ�ص
الأي��دي��ول��وج��ي��ة ح��ول وح���دة وع��ي الأم���ة ومتا�سكها واندماجها
الطبيعي.
وي��ع��م ُ��ل منطق الإم�براط��وري��ة م��ن خ�لال ال��ت��ع��دُّ د يف الأدي���ان
والثقافة واملذاهب واللغات ،بينما يعمل َمنْطِ ق الدولة احلديثة
على عملية التوحيد يف ك ِّل �شيء ،وهو منطق قومي بامتياز ،وال
تفعل الدولة القومية �سوى �إ�ضفاء التما�سك على منطق ووعي
الأمة بوحدتها وم�صريها الواحد.
ومع �أحداث الثورة الفرن�سية 1789م� ،أخذ منوذج الدولة-الأمة
بالتبلور حول مفهوم القومية الدميقراطية العلمانية ،وكانت
عملية علمنة العامل الربوت�ستانتي لال�ستقالل عن البابا هينة
وب�سيطة ،بعك�س فرن�سا الكاثوليكية التي واجهت عنفاً �شديداً
ومقاومة كربى عند حماولة العلمانية �إخ�ضاع الكاثوليك �إىل

�سلطة الدولة الفرن�سية .وب�سبب �ضراوة ه��ذه العملية ،وقطع
الروابط الإقطاعية ،وحماربة اللهجات والديانات املحلية؛ ف�إ َّن
فرن�سا تعترب النموذج الأمت يف عملية الإدم���اج القومي جلميع
الفئات ومبختلف �أجنا�سهم و�أديانهم و�أعراقهم.
ونتيجة للثورة الفرن�سية ،فقد � َّأ�س�ست �أفكار الأنوار الفرن�سية
يف بنية الدولة-الأمة الفرن�سية من جهة ،وجعلت الدولة-الأمة
الفرن�سية حام ً
ال لهذه الر�سالة للعامل ب�أ�سره ،وبالتايل ف�إن ذلك
النظام الو�ستفايل ق��ام على �أ�سا�س حتويل الدولة املركزية �إىل
دولة قومية �إمرباطورية متطلعة لن�شر ر�سالتها خارج جمالها
ال�سيادي ،وهو ما � َّأ�س�س ملرحلة اال�ستعمار والتو�سع خارج احلدود
ال�سيا�سية .ونذكر هنا بالأخ�ص التزاحم على املمتلكات العثمانية
الأوروب���ي���ة ال���ذي ك��ان �أ���ش��د ���ض��راوة وع��ن��ف��ا ،ون�����ش���أت ع��ن��ه ح��روب
ون��زاع��ات ب�ين دول ق��وم��ي��ة�-إم�براط��وري��ة �أو ب�ين �إم�براط��وري��ات
َت ْ�س َعى لإع���ادة هيكلة على �أ�سا�س مركزية ال��دول��ة-الأم��ة .وبلغ
هذا ال�صراع �أ�شده يف القرن التا�سع ع�شر �إزاء ال�صراع العثماين
ال��رو���س��ي وبع�ض الإم�براط��وري��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف �أمل��ان��ي��ا ورو���س��ي��ا،
ف َ��ظ�� َه��ر م��ف��ه��وم «ت����وازن ال���ق���وى» ،وال����ذي ك���ان ال�����س��ب��ب الرئي�سي
يف ت�أجيل م�صري الدولة العثمانية ،و�ساعد على �إطالة عمرها
قلي ً
ال .
وم���ن خ�ل�ال ان�����ض��م��ام ال��دول��ة العثمانية �إىل م��ي��زان ال��ق��وى،
ك��ان��ت احل��ل��ق��ة الأ���ض��ع��ف ب�����س��ب��ب وه��ن��ه��ا و����ض���راوة ال�����ص��راع على
اقت�سامها من خالل حتويلها �إىل ملحق زراع��ي �أو منتج للمواد
اخلام ،فحاولتْ تدا ُرك نف�سها من خالل عملية «التنظيمات» يف
التوحيد القانوين وم��رك��زة ال��دول��ة مع والياتها ،و�إي��ج��اد هُ وية
عثمانية جديدة ،وت�أ�صيل اللغات القومية فيها ،لتت�ضافر جهود
الأمة مع اللغة والعرق ،وتنتج عاملاً عثمان ًّيا �إمرباطور ًّيا مُ عقَّداً
قوم ًّيا و�إثن ًّيا.
����ش���ه���دتْ احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ����س���ق َ
���وط الإم�ب�رط���وري���ات
(املتقومنة) ،والتي دبت فيها حركة القومية -مثل� :إمرباطورية
�آل روم��ان��وف يف رو�سيا ،و�آل هاب�سبورج يف �أملانيا ،و�آل عثمان يف
الدولة العثمانية -و�أنتجت جناح الدولة القومية الإمرباطورية
ذات من���وذج ال���دول���ة-الأم���ة امل���رك���زي .وب��ال��ت��ايل ،حت��وي��ل �شعوب
الإمرباطوريات املنهارة وتعميم �إع��ادة هيكلة العامل ب�أ�سره �إىل
دول��ة قومية م�ستقلة ذات �سيادة ،وان�ضمامها للنظام امل�ؤ�س�سي
ال���دويل اجل��دي��د (ع�صبة الأمم) ،ومل ت��ك��ن ه���ذه ���س��وى اللعبة
الكربى بني الدول القومية الإمرباطورية ،والتي َّ
مت من خاللها
الإج��ه��از على الدولة العثمانية وت�صفيتها �إىل دول م�ستقلة �أو
واقعة حتت حكم احلماية واال�ستغالل.
كانت وال ت��زال احل���روب ال��دول��ي��ة وال��ق��اري��ة ه��ي �أ���س��ا���س ن�شوء
وت��ط�� ُّور النظام ال���دويل ،ه��ك��ذا انبث َق ال��ن��ظ��ا ُم (الو�ستفايل) من

حرب املائة عام ،ونظام «ع�صبة الأمم» من احلرب العاملية الأوىل
والثانية ،ونظام «الأمم املتحدة» �أو «�سيادة النظام ال��دويل» من
احلرب الباردة بني القطبني ال�سوفييتي والأمريكي.
�سا َد النموذ ُج التدخُّ لي للدولة يف احلياة اليومية يف احلرب
الباردة؛ من �أجل تطوير ال�سوق الدويل وتعزيز ت�شابكاته؛ وذلك
يف زم��ن االزده���ار الأوروب���ي ال��ذي تط َّلب تعزي َز �سيادات الدولة
الداخلية؛ فظهرت ال�شيوعية بعد دمار وفناء النازية والفا�شية،
ثم دخل العامل الثالث كالعب جديد بني قطبني عامليني .ومع
نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان ال ب��د م��رة �أخ���رى م��ن �إع���ادة هيكلة
العالقات الدولية مع تنامي العوملة اجلديدة ،ف�ش َّكلتْ منطقتا
ال��ب��ل��ق��ان وال�����ش��رق الأو����س���ط ح��ق��ول ال��ع��م��ل��ي��ات احل��رب��ي��ة لإع����ادة
هيكلة النظام ال��دويل مرة أ�خ��رى؛ وبذلك ُ�س ِّميت حرب العراق
بـ»التحالف الدويل».
� ْأ�ص َبح العامل فج�أة �أمام نظام عاملي �أو�سع و�أ�شمل من النظام
ال�����دويل ،وك����ان مُ ��ع��ت��م��داً ب�����ش��ك��ل �أ���س��ا���س��ي ع��ل��ى ق����درات ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يف عملية العوملة اجلديدة .وبينما كان النظام
الدويل يعمل بني الدول� ،أ�صبحت امل�ؤ�س�سات اجليو-بوليتيكية-
االق��ت�����ص��ادي��ة ه���ي ال���وح���دة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال���ع���امل���ي؛ ف���زاد
الت�شابك العاملي من خ�لال ظهور ال�شركات العابرة للقوميات
واجلن�سيات ،و�أ�صبحتْ �أغلب دول العامل مُ ندجمة يف ت�شابكات
�إقليمية �أو ثنائية ،يف عامل �أ�صبحت فيه عمليات الإنتاج والتوزيع
واال���س��ت��ه�لاك ت��ت��م ع��ل��ى ن��ط��اق ع��امل��ي �أو����س���ع و�أ����ش���م���ل .ومل ت�� ُع��د
ال�شركات متعددة القوميات واجلن�سيات ور�ؤو�س الأموال ت�صطدم
ب�سلطات الدول القومية ،بل تزايد الطلب عليها والتكيف معها.
جميع م��ا ح��دث َي�� ْع�� ِن��ي لنا ان��دم��اج ال��داخ��ل اخل��ا���ض��ع ل�سيادة
ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي��ة ،م���ع اخل�����ارج اخل��ا���ض��ع ل��ل�����س��ل��ط��ة اخل��ارج��ي��ة
للدولة .ومل ي ُعد اخل��ارج ي�صعد فوق قنوات الدولة هرم ًّيا؛ بل
�أ�صبح يخرتقها وبكل قوة .وتو َّلت ال�شركات متعددة اجلن�سيات
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة غ�ير احل��ك��وم��ي��ة وب��رام��ج الأمم امل��ت��ح��دة...
وغ�ي�ره���ا ،ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل��ي��ات وال���رواب���ط ال�شبكية
الأفقية حول العامل.
وختاماً ..ال َي ْعنِي ك ُّ��ل ه��ذا دم��ا َر وف��ن��ا َء ال��دول��ة-الأم��ة؛ و� َّإن��ا
�سيكون لها دو ٌر يف عملية االت��ف��اق��ات وت�سيري ر�أ���س امل��ال وعوملة
القوانني العاملية ،و�ستخلق معها مفاهيم التوحيد واالن��دم��اج
للدول القوية� ،أو التجز�ؤ والتبعرث لإخ��ف��اق بع�ض دول العامل
التغيات الهائلة والكبرية التي
الثالث -ال�سودان كمثال -وهذه ُّ
تنطبق عليها م��ق��ول��ة ال��ك��ات��ب ال��رو���س��ي ال��ف��ذ «ت��ول�����س��ت��وي» على
م�شارف نهاية القرن الع�شرين�« :إ َّن��ه زم��نٌ ينها ُر فيه ُّ
كل �شيء،
ويبد�أ بالت�ش ُّكل من جديد».
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