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ترجم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب زمن املذلولني:
باثولوجيا العالقات الدولية للكاتب الفرنيس برتران بديع ،أستاذ
العالقات الدولية يف معهد العلوم السياسية يف باريس ،الصادر ضمن
سلسلة "ترجامن" التي تعدها وحدة ترجمة الكتب يف املركز .ويأيت
اختيار هذا الكتاب الق ّيم وترجمته إىل العربية ،بسبب أهميته يف
بحث العالقات الدولية من زاوية سوسيولوجية .وقد نجح الكاتب
يف تشخيص االختالل الحاصل يف عالقات الدول الذي ر ّده إىل مت ّرس
القوى الغربية يف إذالل دول العامل الثالث التي تحاول مجتمعاتها
العمل عىل إعادة توازن القوى ،وإنشاء نظام دويل جديد قائم عىل
املساواة والعدالة.
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من االقتناع أ ّن الضعيف يف العامل بات يدرك أ ّن بإمكانه أن يؤثر يف
التوازنات الكربى ويف القوى القدمية.
إ ّن املجتمعات يف ّ
كل دول العامل يجب أن يكون لها دو ٌر وكلم ٌة مؤثر ٌة
يف ميدان العوملة ،فام يحصل من رصاعات وإرهاب ،إمنا مرده إىل
الشعور باإلهانة واإلذالل .لذلك أصبح اإلذالل موضوع بحث ودراسة
سعى الكاتب من خالله إىل تقديم رؤي ٍة حول الكيفية التي يفرض
فيها اإلذالل عىل اآلخرين مكانة ال تليق بهم وال يرضونها .فالحرب
يف الزمن الحارض ما عادت هزمية فردية ألمري أو قائد يف ميدان
املعركة – كام كان يحصل يف العصور الغابرة – بل هي لشعوب وأمم
باتت معنية مبارشة مبا يحصل .عالوة عىل ذلك ،يرى بديع أن القوى
الغربية تخطئ يف تصنيفها الدول األخرى يف مرتبة أقل مكان ًة وشأنًا.
ورضب الكاتب عد ًدا من األمثلة التاريخية التي تخترص الفكرة
األساسية القامئة عىل إذالل الشعوب وإشعارها به .فاإلذالل يف رأيه
هو املنظم األبرز للعالقات الدولية يف العرص الحايل .فمهام متاهى
"املذلول" مع املست ِعمر ،فإنه يبقى مرفوضً ا .وطالب قادة القوى
الغربية بالكف عن حل النزاعات يف العامل كأنها مشكلتهم الخاصة
من دون العودة إىل املقررين املحليني؛ فالقوى الكربى ليست وحدها
يف هذا العامل الذي جاوز سكانه السبعة مليارات نسمة.

ما مي ّيز الكتاب غناه باملعلومات والتحليالت ،كام أنه يلقي الضوء عىل
إشكاليات حقيقية يف بنية النظام الدويل الحايل الذي تختلط فيها إىل
ٍ
حد كبريٍ عالقات الدول ببسط النفوذ والسيطرة؛ ففي هذا النظام ال
يوجد وزن وال تأثري إلرادة الشعوب املستضعفة التي تجهد لتكون
رشيكة فاعلة يف تقرير مصائر دولها .ومن هنا ركّز موضوع الكتاب
عىل إشكالية اإلذالل يف النظام الدويل باعتبارها باثولوجيا((( اجتامعية
ترسم العالقات فيام بني الدول.
لقد حاول الكاتب مقاربة اإلذالل ،ليس بوصفه ماد ًة تُ َّدرس من
منظور نفيس  -اجتامعي ،وإمنا بوصفه مبدأً منظ ًّم للنظام الدويل
رص مهي ِكلٍ للعالقات الدولية .فقد عالجه
الحايل مع تح ّوله إىل عن ٍ
الكاتب عىل أنّه اختالل أو عدم انتظام للنظام الدويل .إ ّن الدول
الصاعدة يف آسيا وأمريكا الالتينية تشعر أن ما عانته من إذالل وقهر
يشكّالن األساس الذي يربط بينها لتك ّون مجموع ًة تسعى لتؤكد
مكانتها يف الساحة الدولية .ومن ث ّم ،مل يعد يف اإلمكان حال ًيا اعتبار
"سائر أنحاء العامل" كأنها ٌ
دول ملحقة بالغرب فحسب ،بل ال بد
 1باثولوجيا  :Pathologyعلم األمراض ،يدرس طبيعة األمراض والتغيريات الرتكيبية
والوظيفية التي تقرتن بها؛ وهو مصطلح طبي يشري إىل الطريقة التي يعمل بها املرض ،فقد
مثل بإزالة الورم الخبيث من الجسم ،ولكن هناك حاجة إىل طبيب باثولوجي
يقوم الطبيب ً
متخصص حتى يشخّص هذا املرض إن كان خبيثًا أم حميدًا.

يقع الكتاب يف ثالثة أقسام؛ إذ تناول القسم األول تاريخ اإلذالل
يف العالقات الدولية ،أما القسم الثاين فتناول اإلذالل يف بنية النظام
الــدويل ،ويف القسم الثالث تطرق الكاتب إىل تداعيات اإلذالل
الخطرية وانعكاساته.

اختالل القوة
ودبلوماسية اإلذالل ونماذجه
ينطلق بديع يف الفصل األول من كتابه الذي حمل عنوان "أفخاخ
الحياة املشرتكة للشعوب" من فرض أسايس وهو أن الشأن الدويل
يصري اجتامعيًا وتزداد صورته التي شبهها بعملية تكتونية (تغري ضخم
يصيب تركيب املجتمعات) بالتزامن مع تكثيف التجارة الدولية
نشاطها عىل نحو هائل ،وكذا الطريقة التي يُنظَّم بها اإلنتاج ،تتسم
بأهمية بالغة ،ألنها ت ُعرب عن حياة الكائنات البرشية ،وذلك ألن منط
الحياة  Mode of Lifeكام يدعوه كارل ماركس ،هو "ما عليه الناس"،
يف الحقيقة((( ،فالناس "هم ما يقومون به"؛ أي بالسبل التي يع ّبون
 2دايفد باوترش ،النظريات السياسية يف العالقات الدولية ،رائد القاقون (مرتجم)،
(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية ،)2013 ،ص .684

مراجعات وعروض كتب
زمن المذلولين :باثولوجيا العالقات الدولية

فيها عن أنفسهم .فقد أىت ترسيع التبادالت عىل اختالف أنواعها ،ال
سيام ثورة االتصاالت التي ألغت املسافات ،ليحطم الحدود ويرشع
باب التواصل بني كل الناس .وعىل الرغم من أن كثافة هذه العالقات
غري متكافئة ،فقد أصبحت الحياة الدولية عاملية وبات الكل مرتابطًا
بالكل ،ثرا ًء وأم ًنا وآال ًما وآمالً وضغوطات وحتى مشاعر ،مام يهيئ
أرضية لإلذالل.
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والضعيفة ،والغنية والفقرية عىل حد سواء يخوضون يف شبكة كثيفة
من االعتامد املتبادل((( .وكام أ ّن هناك تجاه ًل آلثار عدم االنتظام
الناجم عن االعتامدية ،فإن بعض الفاعلني يف بنية النظام الدويل
يكسبون أقل من فاعلني آخرين .وإذا كنت تعتمد أكرث عىل طرف
آخر ،فهذا يعني أن لديه املزيد من التأثري يف مصريك؛ ومن ث ّم
املزيد من اإلذالل تحت مظلة التعاون واالعتامد املتبادل .إ ّن تاريخ
السياسة الخارجية األمريكية منذ الحرب العاملية الثانية فيه الكثري
من األمثلة حول كيفية استخدام الواليات املتحدة االعتامدية متفوقة
باألداء االقتصادي والعسكري تحت اسم التعاون ولكن الهدف تعزيز
املصالح السياسية واالقتصادية واألمنية الخاصة بها.
يستعرض بديع يف الفصل الثالث من القسم األول مناذج اإلذالل يف
العالقات الدولية ،وقد صنفها عىل النحو التايل:

اإلذالل هو تلك الظاهرة االجتامعية بامتياز لنظام دويل يتنازعه فيض
القوة والنقص املتنامي لفاعلية القوة .ومل تعد النزاعات تعكس املنافسة
وإمنا عدم املساواة؛ ما أدى إىل استبدال النمط االعتيادي لنزاعات القوة
الكالسيكية يف الزمن الوستفايل ،حيث املواجهة كانت بني متساويني
يقر أحدهام بحق اآلخر ومبقدرته عىل مشاركته يف إدارة ساحة دولية
أقل اتسا ًعا .أما عامل اليوم الذي يعيش عىل إرث اخرتاع أوروبا ملفهوم
"الدويل" فيبدو مرتد ًدا وعاج ًزا عن استنباط قواعد مقبولة للجميع.
ومن هنا فرض اإلذالل نفسه بوعي أو بال وعي عىل منط السلوك
الدويل ،وتجسد بأشكال دبلوماسية تكاد تكون مأمسسة وعمالنية
وتعمل بصورة روتينية ،كطرائق وجود سلوك نعتربها بديهية وحتمية
وال مفر منها :كأن يتم اإلعالن من باريس عن إجراء انتخابات يف مايل،
أو أن نحظر عىل فريقٍ امتالك السالح النووي ،بينام نجيز ذلك آلخر،
أو أن نسخر من تدخل قوة ناهضة يف حل مسألة دولية حساسة ،عىل
غرار ما فعلت الربازيل يف عهد الرئيس لوال وتركيا يف عهد أردوغان ،حني
أمسكا بامللف اإليراين يف أيار /مايو .2010
ويذهب بديع إىل أن مسألة اإلذالل تقود إىل اختالل القوة ومن ث ّم
إىل قصة "االندماجات الفاشلة" يف النظام الدويل لعدم أهليته يف
إرساء عالقات اجتامعية متينة ومعوملة ،وبهذا تحل مسألة االندماج
بديل من مسألة القوة ،متسببة باضطرابات ال مناص منها يف مجتمع
ً
األمميني الضيق .وبنا ًء عليه ،نجد بديع يتفق مع املفكّر الواقعي
كينث والتز الذي وصف االعتامدية بأنها أيديولوجية تستخدمها
الواليات املتحدة والقوى الفاعلة يف النظام الدويل لتمويه املكاسب
واملصالح التي تحققها يف السياسة الدولية ،حيث تبدو الدول القوية

ً
أول :اإلذالل بواسطة االنتقاص :ظهر بتطور الحرب ذاتها ،والعالقات
بني الدول التي يحفّزها طموح الهيمنة بعضها عىل بعض ،وهذا
يتسبب بحسد وكراهية متبادلة((( ،إضافة إىل أن هذه الصيغة تقيض
بتحجيمٍ ٍ
قاس للمهزوم؛ ما يخلق صدمة انفعالية داخل الرأي العام.
إنها تهدف إذًا إىل إعطاء حقيقة ذاتية للهزمية ،إىل حد جعلها غري
محتملة بالنسبة إىل من يقعون ضحيتها .وغال ًبا ما يفيض هذا الوضع
ٍ
إىل الثأرية التي تستند إىل حشد قوي يسعى إىل إيجاد توازنٍ
جديد
للقوة يكون ملصلحتها ،وبناء ذاكرة جامعية تحافظ عىل الحقد عىل
اآلخر وتع ّمقه .ومثال ذلك ما قامت به أملانيا بعد انتصارها عىل
فرنسا يف الحرب الفرنسية – الربوسية عام  ،1870إذ أُعلن امللك
"فليهلم األول" إمرباطو ًرا ألملانيا يف عام  1871يف قرص فرساي يف
باريس ونُزعت من فرنسا اإللزاس واللورين .وأدى ذلك إىل تعمق
مشاعر معاداة األملان يف فرنسا ،فانقلبت األدوار بعد الحرب العاملية
األوىل لتوقع أملانيا معاهدة االستسالم يف قرص فرساي يف باريس.
ثان ًيا :اإلذالل بواسطة إنكار املساواة :رسعان ما أفىض االنفتاح عىل
الواقع خارج اإلطار الوستفايل إىل منوذ ٍج آخر لإلذالل ،إ ّن النظام
الوستفايل كان مبنيًا عىل القوى املنضوية تحت لوائه عىل أنه تنظيم
للعالقات بني قوى متساوية .إال أ ّن اكتشاف اآلخر الذي يحمل
أيديولوجيا وثقافة وديانة وحتى عرقًا آخر ،ال ميكن معاملته باملساواة
نفسها وبالندية ذاتها .فالقاعدة الوستفالية ال تنطبق عليه .ذلك أن
هذا املنتمي إىل "الرببرية" "الحيوانية" و"الحامقة" و"التوحش" عىل
حد وصف رجال الفكر األورويب يف القرن التاسع عرش ،ليس يف إمكانه
3 Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” International
Security, vol. 25, no. 1 (2000), p. 16.
 4باوترش ،ص .194
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التوق إىل مكانة متكافئة ،وال حتى االلتحاق بنظام وستفاليا الغريب ،وهو
نظام ليس مطرو ًحا فيه أن تكون دول آسيا وأفريقيا رشيكة يف إرادته.
ووفقًا لذلك تتحول املركزية األوروبية إىل شكل من أشكال املركزية العرقية
اإلثنية باعتبارها مرك ًزا حضاريًا وثقافيًا متفوقًا عىل اآلخر خارج نطاقها
الجغرايف .وقد خلق ذلك ،عىل حد وصف األديب األملاين غونرت غراس،
صدا ًما ثقاف ًيا بني أصولية غربية وأصولية إسالمية ،فاألوىل يحكمها الشعور
بالهيمنة والتفوق املطلق ،والثانية يحركها الشعور بالنقص واإلذالل والرغبة
يف التعويض(((.
كام أ ّن هذا "اآلخر" دخل الحياة الدولية من الباب الضيق الذي مل يكن
مرغم عىل التحول أو تصويب
ميكن تصوره إال تحت وصاية ،خاض ًعا ،ذليلً
ً
املسار؛ أي االنتظام وفق "مقاييس الحضارة" .وكونه دون مستوى هذه
املقاييس ،فال ميكنه اإلفادة من الحقوق نفسها ،ولكنه ميكن أن يكون عرضة
لعقوبات أخرى .ومثال ذلك حني اعترب الغرب أن حظر املتاجرة باألفيون
"ميس الحرية" ،فقد شنت بريطانيا عام  1840حملة تأديبية ضد الصني
بقصد معاقبة إمرباطورها ،ألن هذا األخري أمر بحرق شحنات األفيون التي
كانت مراكب صاحبة الجاللة تنقلها إىل بالده من أجل إعادة التوازن يف
امليزان التجاري إلمرباطورية الهند .وبنا ًء عليه ،فإن اإلذالل يكمن هنا يف
رفض املساواة يف الحقوق.
ثالثًا :اإلذالل بواسطة اإلقصاء :إن إنكار املساواة يفتح الطريق بسهولة
أمام التصلب ،فحني نرفض القبول باآلخر كن ٍّد ونعلن ذلك عىل املأل ،فإن
ذلك يقودنا إىل العمل مبنهجية من أجل إقصائه عن الحوكمة العاملية أو
اإلقليمية وحرصه بدور يوازي عىل الساحة الدولية دور "املواطن السلبي"
ضمن منظومة األمم.
والعنرص األكرث حساسية يف هذا النوع من اإلذالل أنه ال يكمن يف اإلقصاء
بوصفه "حالة" فحسب ،وإمنا بوصفه "فعلً " أيضً ا ،أي فعل قوة تختار
الدفع باآلخر إىل موقع أدىن من ذلك الذي كان يتوقعه .ومثال ذلك ،يف
القرن التاسع عرش ،حني أُقصيت اإلمرباطورية العثامنية عن "الكونرست"
األورويب ،ومل تتم دعوتها إال بصورة متقطعة إىل املؤمترات الكربى التي
كانت مع ذلك معنية فيها مبارشة ،وبشكل خاص ما يتعلق منها بالبلقان.
ويف الوقت الحايل ،تعيش تركيا "التجربة املذلة" يف مسألة عضويتها يف
االتحاد األورويب ،فعىل الرغم من التحوالت الكربى التي شهدتها يف العقد
األخري وتحولها إىل قوة اقتصادية وسياسية مهمة ،فامزالت الدول األوروبية
تطالبها بتطبيق ما تسميه املعايري األوروبية لالنضامم إىل النادي األورويب.
 5خلدون الشمعة" ،متثيالت اآلخر يف الفكر الغريب" ،جريدة العرب اللندنية،2015/7/12 ،
شوهد يف  ،2016/7/12يف:
http://www.alarab.co.uk/m/?id=56923
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كام تعيش القوى الصاعدة (الربازيل ،الهند ،فنزويال) هذه التجربة املذّلة
بشكل دائم ،سواء أكان املقصود دخولها نادي الكبار الذي يضم األعضاء
الدامئني يف مجلس األمن ،عىل الرغم من تكاثر مظاهر التودد أو الوعود
الكالمية ،أو من خالل مشاركتها يف هيئات غري رسمية لصنع القرار .إن
التشكيل الطويل ملجموعة العرشين الذي كان يجب يف وقت من األوقات
أن يحل مكان مجموعة الثامين ،والذي ال ينفك يعاين التهميش عىل الصعيد
الدبلومايس ،هو أحد األمثلة يف هذا املجال.
راب ًعا :اإلذالل بواسطة الوصم :يرتكز عىل التنديد املزري باآلخر فيام مييزه
عنا ،وهذا النوع من اإلذالل يكتسب معناه يف سياق مزدوج :حني تتجمع
يف اآلخر سامت سياسية خاصة ثقافية متاميزة بقوة ،ال بل متعارضة عنا،
وحني يكون يف مستوى من القوة أدىن من قوتنا بوضوح .إن الرشط األول
يفرس حداثته النسبية.
مثال ذلك إطالق وصم الدول املارقة عىل سلسلة من الدول "كوبا ،كوريا
الشاملية ،إيران ،العراق تحت حكم صدام حسني ،ليبيا تحت حكم معمر
القذايف" .ويف عهد املحافظني الجدد كانت مثة عودة إىل مفهوم "محور
الرش" األكرث تشوي ًها للسمعة ،والذي استخدمه جورج دبليو بوش يف خطابه
عن حالة االتحاد يف  29شباط /فرباير  .2002كام تحاول "إرسائيل" جاهدة
وصم حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" باإلرهابية وربطها بتنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ،وتصور نفسها عىل أنها الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة.

نظام دولي يرويه اإلذالل
يف مقدمته لكتاب فرانز فانون الذي حمل عنوان" :بائسو األرض" ،أكد
جان بول سارتر أن املنطقة التي تطلق عىل نفسها اسم "أوروبا" ،والتي
أطلق عليها فيام بعد اسم "الغرب" ،قد غزت مناطق أخرى واستعمرتها
وقسمت العامل إىل متحرض ومتخلف .وكتبت تاريخ اإلنسان  Manمن
خالل صورتها عن ذاتها ،وحطّت من قدر مؤرشات الثقافة ،واآلداب،
والفنون الخاصة باآلخرين .ووضعتها يف مكانة الفلكلور الشعبي،
بالسحر .ومع التخلص من
واألساطري الخرافية ،والشامانية املتعلقة ّ
االستعامر ،اعترب سارتر أن املواطنني الجدد قد تح ّدوا اإلذالل وواجهوا
املكانة التي نصبها الغرب لنفسه عىل أنه ُمرش ٌع إلدارة العامل ،ومنف ٌذ
برشا ذوي إرادة
لوصيته((( .ومل يعترب هؤالء املواطنون الجدد أنفسهم ً
ووعي وصالحيات متميزة فحسب ،بل تخ ّيلوا أنفسهم مواطنني للعامل
 6مجموعة مؤلفني ،نظريات العالقات الدولية التخصص والتن ّوع ،تيم دان ،ميليا كوريك،
ستيف سميث (محررون) ،دميا الخرض (مرتجمة)( ،الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،بريوت ،)2016 ،ص .564-563
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مساوين لغريهم .وكغريهم ،فإنهم غري مقيدين بالزمان واملكان ،بحيث
إنه ميكنهم التفكري يف السياسة العاملية.
من هنا يشخّص بديع النظام الدويل بأنه
مصاب مبرض اإلذالل وهو
ٌ
مرض يروي شجرته وتنتج منه اسرتاتيجيات ويثري ر ّدات فعل من كل
األنواع ،تقوده إىل عمليات التقييد األكرث تعقي ًدا .إن رسوخ اإلذالل يف
النظام الدويل الحايل هو حصيلة ثالثة عوامل يتناولها بديع يف القسم
فصل بذاته.
الثاين من الكتاب ويخصص لكل منها ً

األول :الالمساواة التأسيسية:
الماضي الكولونيالي
انبثق النظام الدويل من تفكك النظام الكولونيايل يف عملية غري منضبطة
وجائرة شملت أكرث من ثلثي الدول الحالية .إن االستعامر من حيث
منظم ،بل هو يفرض منط هيمنة يقوم عىل
جوهره ليس شكلً مؤسس ًيا ً
المساواة ملموسة .هذه السمة ال بد من مقاربتها من منظور نظام دويل
ترتكز رشعيته الرئيسة عىل املساواة يف السيادة بني الدول ،وهو ما أكده
الحقًا ميثاق األمم املتحدة .إن ذكر هذه الالمساواة وخطورة دميومتها يف
مرحلة ما بعد االستقالل ته ّيئان الظروف إلذال ٍل متوطّن ،وال سيام أ ّن الذين
تسلموا الحكم يف منعطف األلفية عاشوا النظام القديم بكل جوارحهم.
الجدير بالذكر أن االستعامر كان عىل قدر كبري من القساوة يف تجلياته،
لكونه ازدهر يف سياق تداعي النظام الدويل .فمنذ النصف الثاين من القرن
التاسع عرش حتى عام  ،1945كان الغياب شبه الكامل ألي استقطاب يفتح
املجال واس ًعا أمام القوى االستعامرية ويضعها واقع ًيا يف منأى عن أي وصم
يأيت من معسكر منافس غري موجود أصلً  .وعىل العكس من ذلك ،كانت
لعبة التواطؤ ،التي أججت اإلذالل لدى أولئك الذين يعانون وطأته ،تتيح
لهذا الفريق أو ذاك تنفيذ مخططه يف ظروف مواتية.
عىل صعيد األحوال الشخصية ،هناك مزيج من القوانني التي أصدرتها
السلطات الكولونيالية القامئة عىل التمييز العنرصي للسكان املحليني
وإقصائهم عن إدارة شؤون البالد ،إذ كان ينظر إليهم ،يف أفضل األحوال،
عىل أنهم مواطنون سلبيون ،إال يف حال حصولهم عىل الجنسية الفرنسية
مثلً  .وميكن أن نسحب ذلك عىل املجاالت االقتصادية واالجتامعية .ذلك
أن نظام امللكية العقارية اتسم بانعدام املساواة التي بلغت حد اإلذالل
وتُرجم يف أغلب األحيان عرب مصادرة األمالك وعمليات الطرد ،وهذا ما أدى
إىل تفاوت املداخيل بشكل مأساوي بني املستوطنني والسكان األصليني،
مثل زمبابوي عندما حصلت عىل االستقالل كان لديها  4000مزارع من
البيض يستثمرون  11.5مليون هكتار تضم األرايض األكرث خصوبة ،فيام كان
هناك  850ألف مزارع أفريقي تقليدي يتقاسمون  16مليون هكتار من
األرايض األكرث جدبًا .يتكرر منوذج زمبابوي يف فلسطني حيث متت مصادرة
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 42يف املئة من أرايض الفلسطينيني ،وهناك يف وادي األردن  37مستوطنة
إرسائيلية و 9000مستوطن يتقاسمون مع الجيش  87يف املئة من األرايض
الصالحة لالستثامر .وقد رشعت اتفاقية أوسلو هذا التفاوت ،بحيث منحت
 80يف املئة من احتياطي املياه لإلرسائيليني ،و 20يف املئة للفلسطينيني.
إن التنكر للمساواة يندرج يف تفاصيل الحياة اليومية إبان السيطرة
االستعامرية ،فمن خالل اإلذالل املامرس يوم ًيا ،واملرتافق مع العذابات
الجسدية ،تك ّون نظام متثيل أفسح يف املجال أمام نظام سيايس امتزجت فيه
الشعبوية بالتسلط والتعسف والفساد .إن االستعامر الذي كان قامئًا فيام
مىض أنتج من خالل الزبونية السياسية نسخة منقحة أكرث نعومة تبتكر
نسخة جديدة للسيطرة الغربية ،وتطيل أمد إذالل الزمن الغابر .لقد خلقت
السياسة الفرنسية القامئة عىل دمج نخبة صغرية من السود "املتطورين"
و"املتحرضين" بالرتافق مع التمييز والالمساوة الصارخة ضد سائر السكان
رصاع والءات وصفه فانون ٍ
بجلد أسود ذي قنا ٍع أبيض ،وكتب رينيه مينيل
 Rene’ Menilأن األسود يرفض بالتدريج عرقه ،وينتهي به األمر إىل العيش
يف عامل غري حقيقي تحدده املثل واألفكار املجردة لشعب آخر .إن هذا
التذويب للشخصية هو جوهر اإلذالل القائم عىل الالمساواة(((.

المهيكلة:
الثاني :الالمساواة
ِ
أن تكون خارج النخبة
الالمساواة املهيكلة عند بديع هي التي تحول دون أن يكون لكل
فرص متساوية للمشاركة يف القرار الدويل ،ومن
دولة يف النظام الدويل ٌ
فرص متساوية للحصول عىل املوارد .وراحت هذه
مثن أن تكون لها ٌ
الالمساواة تضغط إىل حد أنها مل تعد تعكس حقيقة موازين القوى
الدميوغرافية واالقتصادية ،وحتى الثقافية والسياسية بني الدول.
إن الهرمية يف بنية النظام الدويل التي نشأت بعد الحرب العاملية
الثانية تتسم بالثبات والهيكلية .إن مفعول حق النقض يف مجلس
األمن كان بيد القوى الخمس الفاعلة .وقد استمر حتى بعد سقوط
جدار برلني .لكن فكرة الحكم املشرتك من خالل القوة العسكرية
مل تكن يف طريقها للزوال ،حتى إن مل تكن روسيا يف القرن الحادي
والعرشين بالقوة ذاتها التي كانت عليها طوال نصف قرن بعد
الحرب العاملية الثانية .إن هذه البنية املتدرجة ،والتي أنتجت ثقافة
الرتاتبية الدولية ،ال تتسبب بالالمساواة فحسب ،بل إنها تولّد أيضً ا
ترصفات ومرارات غاية يف التعقيد لدى أولئك الذين يطمحون يف
الرتقي ،أو بكل بساطة ،لتأكيد وجودهم .هذه اإلذالالت املكبوتة إىل
حد ما ،نجدها يف صفوف "القوى الوسطى" التي تحلم بعامل متعدد
 7نايجل يس غبسون ،فانون املخيلة بعد-الكولونيالية ،خالد أبو هديب (مرتجم)،
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .115
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األقطاب ،ويف صفوف "القوى الناهضة" ،كام يسميها املفكّر أبرام
أورغانسيك "غري القانعة" يف النظام الدويل((( ،والتي تعترب أنها بلغت
مكانة القوة العظمى ،ونجدها أيضً ا يف صفوف "الدول الصغرية" التي
تطمح يف البقاء يف النظام الدويل.

الثالث :الالمساواة الوظيفية:
أن تكون خارج الحوكمة
يرى بديع أن الالمساواة التأسيسية والالمساوة املهي ِكلة تستمدان
حيويتهام من "المساواة وظيفية"؛ أي أنّها ترتبط بظرف عمل وحوكمة
النظام الحايل بالذات ،وهذا النظام يصفه باألوليغاريش واإلقصايئ العفن.
إن النظام الدويل وقواعده هشة مل يتم صوغها بشكل تشاريك ،ومطبّقة
عىل بعض الدول دومنا اختيار فعيل ،وتقود إىل حوكمة ال يشكل كثريون
جز ًءا منها .إن اللعبة الدولية تجمع بشكل وثيق ما بني القوة السابقة
والعوملة الحالية ،والتضمني الظاهري والتشبث باإلقصاء ،وذاكرة مؤمتر
فيينا يوم كانت األولغارشية يف أوجها ،والبعد الكوين الذي يتنصل من
أي زعامة مطلقة .إن هذا التمييز املتكلف الذي يقوم به بعض الكبار
طقسا دبلوماس ًيا ،مع ما ميثله ذلك من خطورة يف
يجعل من اإلذالل ً
تجميد آليات الضبط التي تم إرساؤها بصعوبة.

تداعيات اإلذالل وخطره:
نحو نظام معاكس
يبحث بديع يف القسم الثالث من الكتاب يف السلوكيات التي تتبلور
نتيجة اإلذالل ،لذا ينبغي وضع مناذج سلوك تندرج ضمن إطار الرد
املعاكس عليه .إن رد الفعل املعاكس ،حسب رأيه ،يأيت يف مستويات
مختلفة يعمل عىل وصفها وتصنيفها .ويبحث أيضً ا يف الصلة التي تربطها
ببعضها ليشكل منها نظا ًما ،ال بل يشكل منها نظا ًما
معاكسا يتعارض
ً
 8أحمد قاسم حسني ونريوز ساتيك" ،التغريات يف بنية النظام الدويل وانعكاساتها عىل
الثورات العربية" ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 3متوز /يوليو  ،)2013ص .82-68
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مع ما يجري يف الساحة الدولية الرسمية .والجدير ذكره ،أن هذا النظام
يندرج ضمن الحداثة ،بل إنه يف صلب العوملة.
مستوى املجتمعات :ال ميكن تحليل النظام الدويل من خالل االكتفاء
بالنظريات الوضعية يف العالقات الدولية التي تشكل ركيزة أساسية يف
مهتم
تفسري القوى املحركة الخاصة بالسياسة العاملية ،سواء أكان الفرد ً
باإلقليمية أم بالهوية أم باألمن أم بالسياسة الخارجية ،فقد دخلت
املجتمعات يف اللعبة الدولية .كام أن انخراطها يف الحياة الدولية قد
رسع مامرسات اإلذالل وع ّممها .وهذا قاد إىل دخول "الثأرية" بقوة
ّ
إىل املجتمعات املعنية وساهمت يف تعبئتها من جهة ،ويف إثارة
النزعات الشعبوية ومختلف أشكال املشاعر الوطنية من جهة أخرى،
مام جعل مناذج اإلذالل القامئة عىل "الالمساواة ،واالنتقاص ،والوصم"،
تشمل املجتمعات.
ويستشهد بديع بثورات الربيع العريب التي وصفها باالنتفاضة االجتامعية،
فال يوجد قادة سياسيون يتزعمونها ،وال أحزاب طليعية تتوىل تنظيمها.
هناك خيط رفيع يجمع بني هذه الثورات االجتامعية ،تم التوافق يف
أغلب األحيان عىل أن يطلق عليه اسم "الكرامة"؛ وهي الرد الحديث ،بل
ر ّد ما بعد الحداثة عىل اإلذالل .إ ّن رسد الوقائع األوىل لهذه الحركة يعلمنا
كيف أ ّن مزي ًجا من الحقيقي واملتخيل بنى بشكل متعمد صورة اإلنسان
املذلول وسطة تعبئة اجتامعية تتمتع باالستقاللية .نعلم أن الحكاية
بدأت مع محمد بوعزيزي الذي أرضم النار يف نفسه يف  17كانون األول/
ديسمرب  2010ورسعان ما تحول إىل رمز للحظة من التاريخ الجامعي
الذي يتخطى حدود املجتمع التونيس .يف رصخته اليائسة الرافضة للعيش
يف حالة ذل ،واملتجسدة يف إحراق الذات ،نوع من الغضب املوجه ضد
الظلم الذي يشعر به الكثري من أبناء جيله(((.
مستوى الدبلوماسيات الخارجة عىل النظام :يتساءل بديع إن كان للدول
الخاضعة ألي منوذج من مناذج اإلذالل أن تستعيد زمام املبادرة من خالل
صوغها سياسات خارجية مستقلة تواجه التحوالت يف بنية النظام الدويل
وتساعد عىل التخلص من اإلذالل املامرس عليها أو التقليل من آثاره.
ويرى أننا يف هذه الحالة أمام مفرتق طرق :إما أن نكون أمام زبونية قوية
تستسلم لها أنظمة الجنوب وتقودها إىل العزوف عن اعتامد سياسة
خارجية مستقلة ،أو عىل العكس من ذلك ،أن تتحول هذه السياسة
إىل محور مركزي يف لعبة املسؤولني ووسيلة لتكوين تحالفات جديدة
وتعبئة السكان املحللني .يف الحالة الثانية ،هناك نوعان من الدبلوماسية:
دبلوماسية االعرتاض ودبلوماسية الجنوح ،وكالهام تظهران أكرث فأكرث
عىل أنّهام "خروج عىل النظام":
 9عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص.139-138
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قسم كب ًريا
•دبلوماسية االعرتاض :نوع من الدبلوماسية التي تخصص ً
من حركتها لالعرتاض عىل النظام الدويل بأكمله أو جزء منه ،بهدف
جني املكاسب من ذلك ،سواء عىل الساحة اإلقليمية أو الدولية.
وكانت حركة عدم االنحياز ومؤمتر باندونغ ومجموعة الـ  77تقوم
كلها عىل أساس دبلوماسية االعرتاض.

•دبلوماسية الجنوح :إن الحدود الفاصلة بني دبلوماسية االعرتاض
والجنوح ليست واضحة دامئًا .فهذه األخرية ميكن أن تبدو كأنّها
قياسا باألوىل ،وتدل عىل فن تحقيق املكاسب
زيادة يف التشدد ً
داخل النظام الدويل من خالل تجاوز قواعده ،ومعايريه ،وقيمه.
ومثال ذلك ،عندما سمح القذايف ملنارصيه اقتحام السفارة األمريكية،
وإعالنه عن عالقات تربطه بالجيش الجمهوري اإليرلندي .وكذا
عندما استقبل روبرت موغايب محمود نجاد يف هراري ووقّع معه
مثاين اتفاقيات تجارية ،فهو يعلن للمأل عن التضامن بني املعدمني
وأولئك الذين تفرض عليهم العقوبات الدولية.
مستوى الرصاعية :ال يشبه العنف الدويل اليوم ما كان عليه يف املايض،
فقد خرس من فرادته ومن طبيعته املنتظمة ،ومل تعد الجيوش تتواجه
معتمدة عىل االنضباط والتقاليد العسكرية املكتسبة عىل م ّر العصور.
مل يعد العنف حصيلة قتال بني متساويني ،وال هو يخضع للقواعد التي
حل رصاع املجتمعات
وضعها كارل فون كالوزوفيتز أو كارل شميت .لقد ّ
محل رصاع الدول وجيوشها ،وأصبح العنف الدويل اجتامعيًا .مل يعد
للعنف عالقة كربى بالحدود ،بل راح يشكل استمرارية مقلقة بني الداخل
والخارج ،وهو يرتبط بالحرمان والقهر ،ومن ث ّم باإلذالل .إنه عنف
اجتامعي منترش ،ومتشظّ ،ال ميكن ملنطق الدولة أن ميسك به ويحتويه.
إن إعادة إرشاك املجتمعات يف الحرب انطلقت يف البداية من عملية
التحرر من االستعامر ،ففي إطار هذه العملية مل تعد املواجهة تتم بني
دولتني وإمنا بني الدولة املستع ِمرة واملجتمعات ،التي تحركها يف األساس
وتؤلبها رغبة يف االنتصار وتجاوز اإلذالل.

خاتمة
نجد أن بديع يف هذا الكتاب يستقرئ التاريخ والسوسيولوجيا
السياسية ليصل إىل منابع اإلذالل وتنامي نزعات الثأرية يف حقبة ما
بني الحربني العامليتني والتحرر من االستعامر غري مضبوط اإليقاع.
ويحاول إظهار كيف أن مامرسة اإلذالل بشكل معتاد أدت بصورة
محرجة إىل دخول الرأي العام واملجتمعات الساحة الدولية .لكنها

كشفت أيضً ا عن عدم تأقلم القوى القدمية ودبلوماسيتها املعتمدة
مع عامل يتعومل أكرث فأكرث .لذا أصبح مل ًحا بناء نظام دويل جديد
يجد فيه املذلولون ومجتمعاتهم مكانًا لهم ،وبخاصة أن اإلذالل
بات اليوم أم ًرا عاديًا ومألوفًا يف العالقات بني الدول ،وخري دليل عىل
ذلك املامرسات الدبلوماسية التي نشهدها كل يوم والتي تحط من
قدر الدولة ،أو تخضعها للوصاية ،أو تبعدها عن مراكز القرار ،أو
تش ّوه سمعة مسؤوليها .لقد أصبحنا نعيش يف عامل يبدو فيه القهر
االجتامعي  -سواء أكان ماديًا أم رمزيًا  -أكرث تأث ًريا من حجة السلطة
أو القوة .فالنظام الدويل – أو الالنظام الدويل  -الذي كان يقوم فيام
مىض عىل الهيمنة ،يتشكّل اليوم عىل وقع قدرة املحكومني التفاعلية.
إن الرغبة يف إحالل السلم يف عرصنا الحايل تفرض علينا ،وأكرث من أي
وقت مىض ،أن نوافق الشاعر الروماين فرجيل الرأي يف هذا البيت
الشهري من الشعر الذي وضعه عىل لسان بطله أنشيز" :البد من
األخذ بيد املقهورين ،ومقارعة املتسلطني".
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