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رأي

بداية «أوسلو»
الحسن ال يذكر بتاتًا أسباب اقتناعه بأن
الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة سـتـتـجــاوب بـقـ ّـوة مع
م ـب ــادرة م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
أدنــى مــن السقف الــذي حـ ّـددتــه الحكومات
ّ
منظمة التحرير.
املتعاقبة في الحوار مع
وفــي رســالــة الحـقــة ،يقول الحسن لعرفات
ّ
(فــي «تلكس» آخــر) إنــه أكــد للي هاملتون
ّ
(ك ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـف ــرع ــي ــة ل ـل ـشــرق
ّ
الخارجية VIII
األوسط في لجنة الشؤون
فــي مـجـلــس ال ـن ـ ّـواب األم ـيــركــي) أن الـحــرب
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان
«أنتجت عناصر ّ
مهمة» (ص .)٦٠ .والغرابة
أن ال ـح ـســن ك ــان م ـهــووســا ب ـشــأن املــواف ـقــة
ّ
األميركية على ما تقوم به منظمة التحرير
مــن مـبــادرات وسياسة .وهــو يقول لياسر
عــرفــات فــي رســالــة إن عليه أال يمضي في
م ـبــادرة فــرنـسـ ّـيــة ـ ـ ـ مـصـ ّ
ـريــة مـطــروحــة قبل
ّ
ّ
ال ـت ــأك ــد م ــن ع ــدم م ـع ــارض ــة أم ـيــركــيــة لـهــا.
(ص .)٦٣ .وي ـت ـبــع ه ــذه ال ــرس ــال ــة بــرســالــة
أخرى يقول فيها إنه ال يريد حصول فيتو
على قرار املبادرة املذكورة ،مع أن حصول
الـ ـفـ ـيـ ـت ــو (وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي زم ـ ـ ــن الـ ـح ــرب
ال ـب ــاردة) ُي ـعـ ّـد هــزيـمــة أمـيــركـ ّـيــة ألن تــراكــم
ّ
األميركية في
الفيتوات كان يقلق الحكومة
ّ
ّ
أهمية على وجهات
زمــن كانت تعلق فيه
الرأي العام العربي.
واعتماد عرفات على عــدد كبير من أقنية
ّ
ّ
يسهل
األميركية كان
التواصل مع اإلدارة
عـمـلـ ّـيــة ال ـخ ــداع والـتـضـلـيــل ال ـلــذيــن كــانــت
ال ـح ـك ــوم ـت ــان األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة واإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة
تـلـجــآن إليهما فــي الـتــواصــل غـيــر املباشر
م ـعــه .وكـ ــان امل ـحــامــي الـفـلـسـطـيـنــي ،ج ــواد
ج ــورج  ،IXيـقــوم بنقل رســائــل مــن اإلدارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة إل ــى ع ــرف ــات .وف ــي واح ـ ــدة من
الرسائل ،ينقل له عن وفــد من الكونغرس
األم ـي ــرك ــي زار ال ـش ــرق األوس ـ ــط أن جيش
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ي ـم ـلــك «م ـخ ـط ـط ــات الـ ـط ــواب ــق لـكــل
مبنى فــي بـيــروت» وأن «ع ــددًا مــن الجنود
ّ
سـيـتــولــى الـسـيـطــرة عـلــى كــل مـبـنــى» (ص.
ُ ّ
 .)٦٥ويشكك هواري في هذا الزعم ،ويمكن
ّ
العدو ،من
نفيه من أساسه .من الواضح أن
خــال اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة ،كــان يـمــارس هنا
ّ
ّ
الفلسطينية.
نفسية عـلــى املـقــاومــة
حــربــا
ل ـعــل وضـ ــع امل ـق ــاوم ــة وقـ ـي ــادة ع ــرف ــات فــي
حصار بـيــروت كــان يمكن أن يكون أفضل
لــو أنــه قـطــع ال ـحــوار مــع اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة

حركة «حماس» تعيد
التجربة نفسها ،إذ هي
تفاوض من موقف
ضعيف للغاية

وف ـ ـ ــاوض م ــع ج ـه ــة أخـ ـ ــرى حـ ــول ش ــروط ــه
للخروج من بيروت.
لــم يـكــن ه ـنــاك مــا يـمـكــن أن ي ـبـ ّـدد الـتـفــاؤل
ّ
الفلسطينية
امل ـف ــرط ال ــذي كــانــت ال ـق ـيــادة
— بإيعاز سعودي — تعقده على اإلدارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ك ــان امل ـس ــؤول ــون األم ـيــركـ ّـيــون
فـ ــي لـ ـق ــاء اتـ ـه ــم مـ ــع وفـ ـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن
ّ
األميركيني شديدي الوضوح في التعبير
ع ــن ع ــدائ ـه ــم امل ـط ـلــق ل ـل ـم ـطــالــب امل ـشــروعــة
ملـنـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة .ق ــال لهم
نـيـكــوالس فـلـيــوتــس بـصــريــح ال ـع ـبــارة إنــه
ال يمكن أن يجلس إلــى طاولة املفاوضات
أي م ــن أبـ ــو ع ـ ّـم ــار أو أبـ ــو ال ـل ـطــف أو أبــو
إيـ ـ ــاد أو أب ـ ــو جـ ـه ــاد .وزاد ف ـل ـي ــوت ــس أن ــه
ّ
الفلسطينية «شبح الفرصة»
ليس للدولة
ّ
بالنسبة إلى الحكومة األميركية( .ص)٨١ .
وجــاء توصيف فليوتس بعد أسابيع من
ّ
الخارجية
تصريح لجورج شولتز (وزيــر
يــوم ـهــا) وال ـ ــذي ن ـفــى ف ـيــه إم ـكــانـ ّـيــة إقــامــة
ّ
فلسطينية ول ــو بـعــد عـشــريــن سـنــة.
دول ــة
وصارحهم فليوتس أيضًا بــأن حق عودة
الالجئني ال يعني ألميركا إال «التعويض»
فـقــط .ونصحهم بــإهـمــال شـعــارات «تقرير
املـصـيــر» و«ح ــق ال ـع ــودة» .أم ــا ديـفـيــد مــاك
(دبـ ـل ــوم ــاس ــي أمـ ـي ــرك ــي آخـ ـ ــر) ف ـق ــد بـلـغــت
الـصـفــاقــة ب ــه أن طـلــب رس ـمـ ّـيــا م ــن منظمة
ّ
الجميل في الحكم.
التحرير مساعدة بشير
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(ص  )٨٤ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـمـ ّـر ق ـي ــادة
منظمة التحرير في التعويل على الحكومة
ّ
ّ
العدائية؟
األميركية بعد هذه التصريحات
لكن لــم يكن هناك مــن عــداء أميركي يمكن
أن ي ـث ـن ــي ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات عـ ــن املـ ـض ــي فــي
التفاوض ،وهذا بالضبط ما وقع فيه بعد
ّ
فــخ أوسـلــو ،عندما لم يحتفظ لنفسه بأي
من عناصر ّ
القوة في التفاوض.
ك ــان الــوقــت مـتــأخــرًا عـلــى عــرفــات ليكسب
ت ــأي ـي ــدًا ش ـع ـبـ ّـيــا ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــربـ ّـيــة كــي
يـنـ ّـوع خـيــاراتــه ،لـكــن الـقـيــادات اإلســامـ ّـيــة
وح ـت ــى ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ال ـغــربـ ّـيــة
ضـ ـغـ ـط ــت عـ ـلـ ـي ــه كـ ـ ــي ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج ،ولـ ـ ـ ــم ي ـع ــد
ّ
التمسك بخيار الصمود
بإمكان الـقـيــادة
إال بـتـعــارض مــع هــذه الـقـيــادات (لـكــن هذا
الـخـيــار كــان ممكنًا بسبب تأييد ذلــك من
ّ
ّ
ّ
وسوريني
وفلسطينيني
لبنانيني
مقاتلني
م ـح ـص ــوري ــن ف ــي ب ـ ـيـ ــروت) .ص ــائ ــب س ــام
(ال ــزع ـي ــم ال ـل ـب ـنــانــي ال ــوح ـي ــد الـ ــذي جــاهــر
ّ
ب ـت ــأي ـي ــد م ـ ـبـ ــادرة ال ـ ـسـ ــادات وال ـ ـ ــذي كــل ـفــه
آل س ـع ــود بـلـعــب دور الـ ـع ـ ّـراب اإلس ــام ــي
ّ
الجميل) صرخ بوجه عرفات أثناء
لبشير
ّ
الـحـصــار« :م ــاذا تــريــد؟ أن تـتـهــدم بـيــروت
نـهــائـ ّـيــا ويـتـشـ ّـرد أهـل ـهــا»؟  .Xأم ــا محسن
ابــراه ـيــم ،فـقــد نـقــل عـنــه أب ــو مــوســى قــولــه
لياسر عرفات «اعطونا بيروت .أعطيناكم
ل ـب ـن ــان ع ـش ــر س ـن ــن ت ـس ــرح ــوا وت ـم ــرح ــوا
وت ـع ـم ـلــوا ال ـلــي بــدكــم إيـ ــاه .وتـحـ ّـمـلـنــا كل
ّ
ردات ال ـف ـع ــل اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة (ب ــالـ ـح ــرف).
اع ـطــونــا ب ـي ــروت .بـمـعـنــى «ال ـل ــه يعطيكم
العافية .غادروا»XI .
ّ
ل ــم تـتـعــلــم ال ـق ـيــادة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة الـحــالـيــة
م ـ ــن تـ ـج ــرب ــة يـ ــاسـ ــر ع ـ ــرف ـ ــات ف ـ ــي ح ـص ــار
ب ـي ــروت .حــركــة «ح ـم ــاس» تـعـيــد الـتـجــربــة
ّ
العربية
نفسها ،إذ هي تفاوض مع الــدول
ّ
ّ
وتقدم
والغربية من موقف ضعيف للغاية،
التنازالت تلو التنازالت .مستقبل الحركة
يمكن قراء ُته في تاريخ «فتح» .وقد ّ
تبددت
عناصر ّ
القوة بسبب عوامل مختلفة؛ منها
ّ
ّ
التحالف املعلن بني العدو والدول العربية.
ل ـك ــن ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـن ـف ــق م ـم ـكــن ب ــإط ــاق
ّ
ّ
فلسطينية جــديــدة تتعلم
حــركــة مـقــاومــة
من تجارب أخطاء املرحلة املاضية ،وتعيد
النظر بأسلوب عمل وأفق ياسر عرفات (أو
«حماس» حاليًا).

هوامش
ّ
ّ
أميركيان لوفد فلسطيني
دبلوماسيان
 )Iقــال
ّ
ّ
إن امل ـغــرب وال ـس ـعــوديــة وول ـيــد خــالــدي يـقـ ّـدمــون
لعرفات صورة غير دقيقة (أي متفائلة جدا) عن
ّ
األميركية .ص )٩٣ .من الكتاب
موقف الحكومة
املذكور الحقًا.
 )IIص  ١١٣من كتاب ّ
هواري.
 )IIIراجع محضر اللقاء في خالد عايد« ،قطار
املوت» ،ص.٢٨٩ .
 )IVراجـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة عـ ـ ــرفـ ـ ــات فـ ـ ــي «شـ ـ ـ ــؤون
ّ
فلسطينية» ،العدد  ،١٣٧ - ١٣٦وهي مدرجة في
كتاب ّ
هواري ،ص .١٠٩ ،108
 )Vراج ـ ــع ك ـت ــاب ج ـ ــورج ف ــري ـح ــة« ،مـ ــع بـشـيــر:
ّ
ذكريات ومذكرات» ،ص.٢٢٢.
ّ
 )VIروى لــي الــراحــل إدوار سعيد أن بــســام أبو
شريف كــان يتصل به خــال األزمــة وأن القيادة
ّ
الفلسطينية كانت على يقني من أن سالحًا ّ
سريًا
ّ
خطيرًا كان بحوزة صدام حسني.
ّ
ّ
املسؤولية عن ضعف األداء
يتحمل عرفات
)VII
ُ
في الجنوب اللبناني وعن عدم التحضير املسبق
لـلـغــزو اإلســرائ ـي ـلــي ،بــالــرغــم مــن كــل الـتـحــذيــرات
لكن الصمود في
الـتــي أتـتــه مـ
ـن أكـثــر مــن طــرفّ .
ّ
الغربية وال ــذي رسـمــه بــدقــة «أبــو الوليد»
بـيــروت
ّ
الفلسطينية) كان
مع رفاق له في قيادة املقاومة
ّ
يمكن أن يـ ّ
ّ
بمجرد أن
ـؤدي إلى مكاسب تبخرت
وافق عرفات على االنسحاب من دون تحقيق أي
تنازل ُمضاد.
ّ )VIII
ّ
تغير اسم اللجنة الحقًا في مجلس النواب
ّ
األميركي إلى لجنة العالقات الدولية.
 )IXع ـمــل رئ ـي ـســا لـ ـ «امل ــؤت ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي في
ّ
للجمعية الــوطـنـ ّـيــة
أمـيــركــا الـشـمــالـ ّـيــة» ثــم مــدي ـرًا
للعرب األميركيني.
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حسام مطر *
مــع ث ــورة املـعـلــومــات واالت ـص ــال وان ـفــات املـنــافـســة في
سوق اإلعالم لجذب «الزبائن» بدوافع مالية وسياسية،
انكمش الخط الفاصل بــن البرامج السياسية وبرامج
ال ـتــرف ـيــه واإلثـ ـ ـ ــارة .فــأغ ـلــب ال ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـيــوم
ف ــي ب ــادن ــا يـمـكــن تـصـنـيـفـهــا ض ـمــن م ـجــال «الـتــرفـيــه
السياسي» .لذا ،أصبح صخب التغطية اإلعالمية يطمس
األحــداث السياسية التي ّيدعي كشفها ،فيجري تقديم
حرب أو مذبحة كأنها تغطية لحفل راقص أو مسابقة
فنية ،فنتأثر وننفعل ولكن يتقلص مدى وعي الحدث.
مع النمط اإلعالمي الحالي يصبح االنغماس االنفعالي
فــي التفاصيل هــو األس ــاس ،حـيــث ســرعــان مــا ينتقل
الفرد إلــى وسائط التواصل االجتماعي لينشر ويعلق
على الحدث ويدين ويشجب ويهاجم ويشتم ويحلل،
فيصبح جزءًا من انفعاالت القضية ،ال من فهمها.
األحـ ــداث الـسـيــاسـيــة هــي نـتــائــج وعـ ــوارض ومــؤشــرات
فــي آن واحـ ــد .هــي نـتــائــج مـتـعـمــدة لـسـيــاســات مــدبــرة،
وعـ ــوارض لـتـفــاعــات مــرئـيــة وخـفـيــة اخـتـمــرت بـمــا فيه
الكفاية ،وهي مؤشر لوالدة اتجاهات وتحوالت جديدة.
مناسبة املقدمة هي األحداث األخيرة في شبه الجزيرة
الـكــوريــة ،حيث المــس الـعــالــم ،بنظر الجمهور ،احتمال
مــواج ـهــة ن ــووي ــة ،بـيـنـمــا ح ـضــر ع ـلــى ال ـشــاشــة تــرامــب
وكيم والصواريخ والقنبلة النووية والحشود والعروض
العسكرية ،فيما كــان الـســؤال األهــم هــو الغائب األبــرز،
مل ــاذا يـحـصــل ذل ــك؟ اإلج ــاب ــة املقتضبة وامل ـبــاشــرة عن
دالالت األزم ــات والـصــراعــات املتزايدة حــول العالم هي:
إننا ندخل إلــى عالم شديد الخطورة بشكل لــم نعهده
سابقًا ،وهذه ليست إال البداية.
لنقرأ أحــد سيناريوهات املستقبل حــول البيئة الدولية
كـمــا ورد ف ــي تـقــريــر مـجـلــس االس ـت ـخ ـب ــارات الــوطـنـيــة
األميركي بعنوان «االتجاهات العاملية :معضالت التقدم»
(شـبــاط  ،)2017وهــو تقرير يصدر كــل أربــع سنوات.
يعكس النص مــدى الـســوداويــة والغموض والقلق الذي
يعتري مؤسسات صنع الـقــرار حــول مستقبل النظام
الــدولــي ودور أميركا داخـلــه .نحن اآلن في العام 2032
حيث يكتب مستشار األمن القومي للرئيس األميركي
«سميث» الذي شارفت واليته الثانية على االنتهاء ،في
مذكراته ما يأتي:
«في بدايات ّ ،2020قيدت السياسات القطبية واألعباء
املالية مشاركة الــواليــات املتحدة على املـســرح العاملي،
مــا عــزز التقديرات العاملية بــأن الــواليــات املتحدة تتجه
نحو فترة طويلة من االنكفاء .واعتبرت كل من الصني
وروس ـي ــا وإي ـ ــران ،أن تـلــك املــرحـلــة هــي فــرصــة لفرض
هيمنتها عـلــى الـ ــدول امل ـج ــاورة الــداخ ـلــة فــي مــدارات ـهــا
االقتصادية والسياسة واألمنية اإلقليمية ...قرر الرئيس
(األم ـي ــرك ــي) فــي ف ـتــرة والي ـت ــه األولـ ــى ()2028-2024
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــم تـعــد تستطيع أن تـقــف موقف
املتفرج وتسمح لهذه التطورات بأن تستمر بال هوادة،
فانتقل إلى حشد التحالفات وتفعيل القوات العسكرية
األمـيــركـيــة لحماية املعايير الــدولـيــة مثل حــريــة املالحة
البحرية .أدت استعدادات كل من إيران وروسيا والصني
لخوض صــراع تقليدي إلــى تكثيف التصورات العاملية
حــول وج ــود منافسة أمـنـيــة بــن هــذه ال ــدول والــواليــات
املتحدة وحلفائها .ومــا لم نتوقعه حينها أن الضغوط
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى األن ـظ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ن ـت ـي ـجــة امل ـطــالــب
االجتماعية واالقتصادية فــي روسـيــا والـصــن وإيــران
جعلتها أقــل رغبة في التنازل واملساومة مع أميركا...
ونتيجة هــذه الفوضى وقعت مواجهة نووية موضعية
بني الهند وباكستان».
ُ
كــثــرت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة الـكـتــابــات األكــاديـمـيــة عن
تعاظم الــايـقــن ،والـغـمــوض ،واملـفــاجــآت ،والتعقيد في
ال ـن ـظــام ال ــدول ــي وال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ،وه ــي خـصــائــص
عالجها الكاتب نسيم طالب في كتابه الشهير «البجعة
السوداء» .ترجع هذه الخصائص إلى جملة من الظروف
واملتغيرات والتحوالت مثل تفكك هرميات القوة وتفتتها،
األفول األميركي ،انتشار اإلرهاب ،صعود الالعبني الال-
دولـتـيــن ،ع ــودة سـبــاق التسلح وبـنــاء الـجـيــوش ،تباطؤ
االقتصاد العاملي ،ظهور األقـطــاب اإلقليمية ،النضوب
في املــوارد والثروات الطبيعية ،الكوارث البيئية ،انتشار
األوب ـئ ــة ،صـعــود دول ش ــرق آس ـيــا ،اه ـت ــزاز مشروعية
ال ـقــواعــد ال ــدول ـي ــة ،تـقـلــص فــاعـلـيــة املــؤس ـســات الــدولـيــة
الـحــالـيــة ،ض ـمــور الـطـبـقــة الــوسـطــى فــي ال ـغ ــرب ،تعاظم
معضلة العدالة االجتماعية ،تراجع الثقة بالعوملة ،صعود
الهويات ،صعوبة ممارسة الحكم في ظل ارتفاع توقعات
الـجـمــاهـيــر ب ــال ــرف ــاه ،ال ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة واالن ـف ـجــار
املـعـلــومــاتــي ،تــراجــع سـيــادة الــدولــة الوطنية وفعاليتها،
وتراجع اإليمان بالديموقراطية ودورها.
العالم إذًا يمر بمرحلة انتقالية ،من نظام ما بعد الحرب
العاملية الثانية أو ما بعد الحرب الباردة (بحسب اختالف
املقاربات) ،إلى نظام دولي جديد ،وامليزة املركزية للمرحلة
االنتقالية هي «الالنظام» أو «الفوضى» .في عام 2015

أطـلـقــت مــؤسـســة بروكينغز مـشــروعــا بحثيًا بعنوان
«النظام من الفوضى» بهدف التعرف إلى التحديات التي
تعصف بالنظام الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة وثم
النقاش في السياسات الالزمة لتكييف ذلك النظام مع
حقائق القرن الحادي والعشرين والدفاع عنه .املشروع
ينطلق من مقدمة أن نظام ما بعد نهاية الحرب الباردة
انتهى ،حيث عــادت الصراعات الجيوبولتيكية لتصعد
بشكل واضح كدليل أن العالم يمر بطور انتقالي.
فــي كـتــابــه األخ ـيــر« ،الـنـظــام الـعــاملــي» ( )2015يحاجج
كيسينجر أن العالم يكون في أقصى درجات خطورته
عندما يكون النظام الــدولــي ينتقل مــن نسق إلــى آخــر،
«تختفي الـقـيــود ُويـفـتــح املـجــال ألكـثــر االدعـ ــاءات كلفة
وألك ـثــر الـفــاعـلــن عـ ـن ــادًا» ...ثــم تـلــي ذل ــك الـفــوضــى إلــى
حني قيام نسق جديد من النظام .بــدوره يؤكد روبرت
كاغان ( )2013هواجس كيسينجر ،إذ إن «التاريخ ال
يـقــدم سببًا لـلـتـفــاؤل ،فالنظام الــدولــي ن ــادرًا مــا يتغير
عبر وسائل التحوالت امللساء ،بل عادة ما يكون هكذا
حفزة» .مع اإلشارة إلى أن
تغير كنتيجة الضطرابات ُم ِ
هذه «الهواجس» رغم صحتها إلى حد بعيد ،هي جزء
من التنظير األميركي لحفظ الوضع الدولي القائم عبر
الـتـهــويــل مــن آث ــار ت ـحــدي واشـنـطــن وإس ـق ــاط نظامها
العاملي.
نحن نختبر العالم بشكل لم نعهده في العقود األخيرة،
لــدى البشرية كــل األسـبــاب الكافية للتشاؤم والقلق،
بل والهلع .في حقبة كهذه ،التحسب للسيناريوهات
األسـ ــوأ ه ــو األصـ ــل ،وس ــرع ــة االس ـت ـجــابــة للتحديات
واملخاطر بمرونة وجرأة ضروري ،وامتالك موارد قوة
ذاتية ومتنوعة أمــر ال غنى عنه ،واإلحـســاس بحركة
ال ـتــاريــخ وقــوانـيـنــه وفـهــم االت ـجــاهــات أفـضـلـيــة وازن ــة،
وإنتاج أفكار جريئة وإبداعية ميزة حاسمة ،وقبل كل
ذلك وبعده التواضع في التحليل واالستشراف.
فــي كـتــابــه «التعقيد فــي الـسـيــاســة الــدول ـيــة» ()2006
يشير نيل هاريسون إلى أننا ال نزال نعلم القليل عن
العالقات الدولية لدرجة أن األحــداث ما زالت تفاجئنا،
وذلك ألن السياسة الدولية أكثر تعقيدًا مما تقدمه لنا
أغلب النظريات التي تفضل مقاربة العالم االجتماعي
أو الــدولــة باعتبارها نظمًا بسيطة مغلقة من السهل
ع ــزل ـه ــا م ـخ ـب ــري ــا وف ـح ـص ـه ــا واسـ ـتـ ـخ ــاص ق ــوان ــن
بـشــأنـهــا .بينما فــي ال ــواق ــع ،ت ـقــوم الـسـيــاســة الــدولـيــة
على مـبــدأ األن ـســاق املـعـقــدة واملـفـتــوحــة على تأثيرات
داخـلـيــة وخــارجـيــة وعـلــى تـغـيــرات وانـبـعــاثــات نوعية.
ولذا السياسة الدولية اليوم وأكثر من أي وقت مضى
«هي بدرجة ما نسق معقد ذاتي التنظيم حيث تنبثق
الخصائص الكلية من التفاعالت املجهرية» .وفي هذه
األنساق املفتوحة يمكن أن تكون املخرجات (أحــداث
ً
أو أزمات سياسية مثال) نتيجة لعدة أسباب مختلفة،
بل ويمكن لــذات السبب أن يــؤدي إلــى نتائج مختلفة.
وعليه ،تكون امليزة الجوهرية لألنساق املفتوحة هي
أنها غير قابلة للتوقع.
ول ـكــن بــال ـتــوازي ت ـقــدم ه ــذه املــرح ـلــة الـفــوضــويــة ذات
امل ـخ ــاط ــر ال ـع ــال ـي ــة ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة ل ـل ـق ــوى ال ـص ــاع ــدة
للمساهمة في تشكيل العالم الجديد ونظامه ،وإمكانية
للخروج من الهامش واملشاركة في رســم املستقبل.
هنا يبرز دور القوى الشعبية امللتزمة مصالح شعوبها
ك ـضــرورة فــي ظــل «أش ـبــاه الـ ــدول» كـمـصــدر رئيسي
لــاسـتـقــرار واألمـ ــان ،وال سيما متى اخـتــزنــت ثقافة
تقوم على االستقالل والشراكة والتنوع واملسؤولية
األخالقية تجاه الخير العام.
الــدولــة والـسـيــادة هــي مفاهيم يـعــاد إنتاجها وبناؤها
اجتماعيًا طوال التاريخ وتكييفها مع متطلبات الشعوب
ومصالحها .لذا ،إن ابتكار وتكريس توليفة فريدة بني
جـيــوش وطـنـيــة وق ــوى شعبية بـعــد الـتـجــارب الناجحة
األخيرة في سوريا والعراق ولبنان ،بات قضية ملحة.
البعض ال يجد ضيرًا في أن تستباح سيادة البالد من
قوى مالية واقتصادية معوملة تنهب خيراتها وتصادر
مقتضيات تحوالت النظام
قرارها باعتبار أن ذلك من
ً
الدوليَ ،
فلم ال تكون هذه التحوالت علة لخيارات تعكس
املصالح العميقة لشعوب املنطقة في األمن واالستقرار
في الحد األدنى.
في وسط كل هذه السوداوية والخراب ،يأتيك من يريد
إلــزامــك فــي أحــد بـلــدان الـعــالــم الـثــالــث َ
املنتهكة بتعريف
مــاكــس فيبر ( )1918لـلــدولــة واحـتـكــارهــا االستعمال
املـشــروع للعنف على حـســاب املـقــاومــة وســاحـهــا ،في
وقت تصف فيه «إسرائيل» جيشها بأنه أصبح جيشًا
من «البجع األسود» .يذهب خصوم املقاومة لالحتجاج
في كثير من األحيان بأن طبيعة أو شكل دور املقاومة
ووج ــوده ــا وسـيــاســاتـهــا غـيــر م ـشــروعــة لـكــونـهــا غير
مألوفة ،إال أنه في الواقع قد تكون هذه ميزتها الضرورية
فــي حـقـبــة الــان ـظــام وال ـش ــرور وامل ـخــاطــر الــامـتــوقـعــة.
باختصار ،علينا إنجاز «فروضنا املنزلية» على التمام،
إذ ستكثر «االختبارات املفاجئة».
* باحث لبناني

