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Abstract:
The International New Order; its Present,
Futures and the impact on Africa.
This paper talked the issue of globalization
and the new international order and its reflections
on the situations in the developing countries in
general, and Africa in particular.
The paper highlighted the theoretical
foundations on which the new international order
was based, and investigated the terminologies
related to it and interpreted its cultural and political
indications.
امللخ�ص:

يتناول هذا البحث ق�ضية العوملة والنظام ال��دويل اجلديد،
وانعكا�ساته على �أو�ضاع الدول النامية عامة و�إفريقيا على وجه
اخل�صو�ص بح�سبانها الأك�ثر ت��أث��ر ًا باملتغريات املتالحقة التي
�أحدثتها موجة العوملة ،ويقدم البحث عر�ض ًا للأ�س�س النظرية
التي ن�ش�أ يف �ضوئها النظام الدويل اجلديد وامل�صطلحات املرتبطة
به .و�سعى لتف�سري دالالتها الثقافية وال�سيا�سية ،وكذلك يناق�ش
املدار�س واالجتاهات الفكرية التي حاولت تف�سري معطيات هذا
الواقع اجلديد �أو التربير له ،يو�ضح هذا البحث ،بالنقد والتحليل،
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الفل�سفة الذرائعية للواليات املتحدة الأمريكية ،ويغطي املجاالت
التي �شملتها العوملة ،وم��دى ت�أثري ذلك على الو�ضع يف �إفريقيا
اقت�صادي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،و�أخري ًا يعمل على حتليل بيئة النظام
الدويل اجلديد و�آلياته يف ظل ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
الأمريكية ،وانعكا�سات ذلك على م�ستقبل القارة الإفريقية.

مقدمة:
بنهاية احلرب الباردة ،و�إعالن الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش»الأب» تد�شني نظام عاملي جديد يف
1991م ،كانت �إفريقيا قد فقدت عدد ًا من �أهم �أن�صارها على ال�صعيد الدويل ،حيث تفكك االحتاد
ال�سوفيتي وانهار حلف وار�سو ،و�ضعف دور دول �شرق �أوروبا يف الت�أثري على ال�ش�أن العاملي ،وهي التي
كانت فيما م�ضى تدعم ق�ضايا �إفريقيا يف املنظمات الدولية وخا�صة الأمم املتحدة .هذه الأحداث
الكونية جعلت القارة الإفريقية تواجه واقع ًا دولي ًا جديد ًا �أعيد ترتيبه ليتوافق ومقت�ضيات النظام العاملي
اجلديد ومطامع قطبية �أحادية تهيمن فيها دولة عظمى ذات �أهداف تو�سعية وا�ستعمارية ا�ستحدث من
�أجلها مفهوم ًا جديد ًا لنمط �إدارة ال�ش�أن العاملي عرف فيما بعد بالعوملة (.)Globalization
هذا الواقع الدويل اجلديد وكما ي�شري �سيفرين روجومامو”�أعاد ترتيب �أولويات ال�ش�أن الإفريقي
على ال�صعيدين املحلي والدويل ،فمحلي ًا ووجهت الدول الإفريقية بتحديات جديدة �أ�ضيفت �إىل ما
تواجهه هذه الدول �سلف ًا من ت�سا�ؤالت حول و�ضعها التنموي وال�سيا�سي والأمني ،حيث �أ�صبح و�ضعها
يوحي بال�صراعات الدائمة وعدم اال�ستقرار امل�ستمر ،نتيجة لفقدانها م�ساحة املناورة التى كانت
متتلكها �أثناء املناف�سة بني القوتني العظميني فى املا�ضى� ،أما دولي ًا فتمثلت �أهم التحديات يف مواجهة
متطلبات الإندماج يف �صيغة نظام جديد يعترب العامل ب�أجمعه م�سرح ًا لن�شاطاته ويختزل احلدود
ال�سيا�سية للدول ،ويعيد تكييف مفهوم ال�سيادة ليتوافق وم�شروع الهيمنة الآحادية الذي تقوده الواليات
املتحدة الأمريكية”(.)1
�إن النظام الدويل اجلديد ،القائم على �أ�س�س فكرية ي�ؤمن �أ�صحابها بعاملية القيم ،ووحدانية
الثقافة والفكر االقت�صادي وال�سيا�سي ،جاء وهو يحمل بني طياته الكثري من التحديات والر�ؤى التي
�سعى منفذوه �إىل تغيري وجه العامل ب�أ�سره من خاللها ،وت�شري الكثري من الأبحاث والدرا�سات �إىل �أن
ت�أثريه على الدول النامية والفقرية يف �آ�سيا و�إفريقيا كان �أبلغ و�أو�ضح ،فمنظومة القيم الغربية التي
جاءت بها رياح العوملة وجدت يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي املاثل يف �إفريقيا
جما ًال لإجراء التجارب ،انطالق ًا من واقع �ضعف الدولة يف �إفريقيا �سيا�سي ًا ،وت�شتت جهودها ومواردها
يف مالحقة تنفيذ الو�صفات االقت�صادية املفرو�ضة عليها من قبل �أذرع وم�ؤ�س�سات هذا النظام اجلديد
كالبنك الدويل والأمم املتحدة وغريها من الأدوات(� ،)2أما ثقافي ًا فقد كان للتطور التكنولوجي الذي
�صاحب انفجار العوملة دوره يف متكني الدول الغربية من فر�ض ما ت�ؤمن به من قيم ثقافية على بقية
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املجتمعات حول العامل ،وبالرغم من روح املقاومة التي ات�سمت بها بع�ض الدول يف �إفريقيا جتاه حتديات
العوملة� ،إال �أن �آثارها تظل ماثلة يف الكثري من الدول الأخرى ،وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهذا
املنظور اجلديد لل�ش�أن العاملي ،وال�سلبيات التي �صاحبت تطبيقه� ،إال �أن هناك الكثري من الإيجابيات
التي ميكن التعرف �إليها من خالل �إعمال �أدوات البحث والتقييم العلمي ال�سليم.
الدالالت اللغوية والنظرية للعوملة وعالقتها بالآحادية القطبية:
�إن كلمة عوملة ،يف معناها اال�صطالحي واللغوي حتمل ما يكفي من الدالالت على �أنها مفهوم غربي
�صرف .وهذا الر�أي ي�ؤيده ما ذهب �إليه الكاتب واملحلل ال�سيا�سي د .ح�سن حنفي الذي يقول�»:إن العيب
هو البداية باملفهوم الغربي الوافد ثم التعرث يف �إيجاد مرادف له باللغة العربية .وك�أن امل�شكلة يف ق�صور
اللغة العربية على نقل امل�صطلح الأجنبي الوافد ،مع �أنها ق�ضية الرتجمة يف كل اللغات عندما يتم نقل
لفظ من لغة �إىل �أخرى .فقد مت نقل لفظ� Globalizationإىل الفرن�سية Mondialization
 ،ومل يكن ذلك ق�صورا يف اللغة الفرن�سية ،بل �إن لفظ العوملة ا�شنقاق من لفظ عامل  Globeالذي
يقابل  ،Worldولي�س من الكوكب الذي يقابل  ،Universeمما يجعل البع�ض يف�ضل لفظ كوكب
على عوملة ( )3ولكن اليوم �ساد م�صطلح العوملة يف البحوث الأكادميية ويف ال�صحف وو�سائل الإعالم
املختلفة وفر�ضت وجودها �أكادمييا و�إعالميا مما يعني انزواء املقرتحات الأخرى للرتجمة.
بوجه العموم ،ظهر امل�صطلح على ال�صعيد االكادميي �أول مرة بداية ال�ستينيات عندما ا�ستعمله
املحامي االمريكي املتقاعد كرنفينك كالرك ،امل�ست�شار الفاعل لعدد من وزراء اخلارجية يف البيت
الأبي�ض يف الثالثنيات والأربعينيات من القرن املا�ضي ،لكنه ورغم الظهور املذكور ،مل يدرج تعبريا
عاما يف الفكر ال�سيا�سي �إال بعد ثالثني �سنة على وجه التقريب .وكان �أول من ا�ستخدمه مبعناه احلايل
�أواخر الثمانينات غوربات�شوف 1989م ،وبو�ش 1990م ،والأمم املتحدة 1991م(.)4
ظهر م�صطلح»النظام العاملي اجلديد»على ل�سان جورج بو�ش الأب (1993-1989م) ،ومل
يدرك حينها الكثري من الأمريكيني خفايا التفا�صيل� ،أما الفقرة الثالثة فقد ظهرت على ل�سان جورج
بو�ش االبن (2001م ) عقب �أحداث  ،9/11حينما قال»:احلرب ال�صليبية» .لكن الإعالم الأمريكي
�سارع �إىل طمرها ،لأنه ك�شف عن خفايا احلقيقة ،ولو كان �شرتاو�س ( )5حيا لعنفه بال تردد (.)6
ويك�شف واقع الأح��داث �أن �أمريكا قد مار�ستها على العراق وال�صومال و�أفغان�ستان ،ومازالت
متار�سها �أب�شع ممار�سة يف العراق ومنذ االحتالل عام 2003م .هناك ر�أي يقول �إن بدايات ا�ستخدام
م�صطلح العوملة تعود �إىل عقد ال�سبعينيات من القرن الع�شرين عندما �أ�صدر مار�شال لوهان كتاب حرب
القرن الكونية ثم تبعه كتاب برزن�سكي م�ست�شار الأمن القومي يف عهد الرئي�س الأمريكي كارتر»�أمريكا
والع�صر الإلكرتوين» ،حيث �أو�ضح الكاتبان االجتاه الذي بد�أ يفر�ض نف�سه �آنذاك على �صعيد العالقات
الدولية بالت�أثري املتبادل بني خمتلف دول العامل .ومع بدايات عقد الت�سعينيات وانهيار االحتاد
ال�سوفيتي ،بد�أ احلديث من جديد عن بروز نظام عاملي جديد ليواكب التغريات اجلذرية يف م�ستوى
معادالت القوة العاملية� .إن العوملة متعددة الأبعاد هي �سيا�سة �أيديولوجية ،ثقافية ،والواقع ي�شري �إىل
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كثري من التحوالت يف جماالت �إنتاج ال�سلع واخلدمات والأموال والب�شر واملعلومات والت�أثريات البيئية،
وكذلك الأعراف والثقافة.
«تعترب العوملة مزيجا متباينا من الروابط والعالقات املتداخلة التي تتجاوز الدولة القومية،
(و�ضمنيا املجتمعات ) ،وهو ما ي�صنع النظام العاملي اجلديد� .إنها حتدد عملية ميكن �أن يرتتب عليها
للأحداث والقرارات والأن�شطة يف جزء ما من العامل نتائج مهمة بالن�سبة للأفراد واجلماعات يف
�أجزاء �أخرى بعيدة حول الكرة الأر�ضية (.)7
يقول الدكتور حممد عبدالقادر حامت :يرى فريق من املفكرين �أنه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي،
وجدت الواليات املتحدة نف�سها القوة العظمى الوحيدة يف عامل هو نف�سه يزداد ترابطا وتقاربا ،ذلك
التقارب الكبري يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد واملعلومات ،وقد واكب �إدراكنا لهذه الأو�ضاع اجلديدة
حقيقة مفادها �أن الواليات املتحدة متثل ركنا �أ�سا�سيا يف هذه املجاالت� ،إن مل يكن الركن الأو�ضح
فيها ،الأمر الذي �أوجد �صعوبة يف التفرقة بني ما هو عوملة وما هو �أمريكي ،مما �أوجد ذلك التداخل
بني مفهومي العوملة والأمركة (� )8إذ حاول بع�ض الباحثني ربط العوملة بالأمركة ،وعار�ضهم كثري من
الباحثني يف اجلانب الآخر� ،إال �أنه بعد العام 2001م بد�أ هذا الر�أي ي�أخذ م�صداقية كبرية بعد �أن
تعر�ضت الواليات املتحدة لأحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،و�سارع كثري من الزعماء �إىل �إعالن
ا�ستنكارهم لهذه العمليات الإرهابية .وحاول املجتمع الدويل �أن يفكر يف طرق عملية حلفظ الأمن
وال�سلم الدوليني ،فاقرتح البع�ض احللول الع�سكرية ،مما جعل بع�ض املفكرين يخ�شون من �أن تتحقق
ت�صورات �صمويل هنتجنتون حول �صراع احل�ضارات �إىل واقع .ولأن العوملة ،بقدر ما �أدت �إىل ظهور قوى
مهيمنة �أدت �أي�ضا �إىل ظهور حركات ودول مناه�ضة لتلك الهيمنة.
يقول الدكتور حممد عبدالقادر»ت�ستخدم الواليات املتحدة �سالحا جديدا يتمثل يف ال�ضغط
ال�سيا�سي وفر�ض عقوبات اقت�صادية والتهديد بالقوة الع�سكرية �أو �أحيانا ا�ستخدام القوة الع�سكرية،
والتراعي الواليات املتحدة �إال م�صلحتها الوطنية يف كل هذه الإجراءات (.)9
اجلدير بالذكر �أن وزارة اخلارجية الأمريكية قد �أ�صدرت يف ابريل 2001م� ،أي قبل �أحداث
�11سبتمرب ،تقريرا عن الإرهاب و�ضعت فيه �سبع دول على ر�أ�س ما �أ�سمتهم الدول الراعية للإرهاب
الدويل وهي على الرتتيب :كوبا� ،إيران ،العراق ،ليبيا ،كوريا ال�شمالية ،ال�سودان� ،سوريا .املالحظ
�أن هذه الدول هي دول عربية م�سلمة راف�ضة للتغريات يف النظام الدويل مقاومة له �أو الدول الأخرى
�شيوعية تعمل على مقاومة حم��اوالت ال��والي��ات املتحدة لالنفراد بالو�ضع ال��دويل وت�سيريه ح�سب
م�صاحلها االقت�صادية والأيديولوجية.
يقول الدكتور حممد عبدالقادر �إن الأمم املتحدة هي والقانون ال��دويل احلايل يف طريقهما
للتهمي�ش ،ويظهر اال�ستعمار بوجه جديد ،امربيالية ت�سيطر �سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا على العامل
( .)10ويتفق معه الي�سار املعار�ض الذي يرى �أن العوملة ماهي �إال ظاهرة ا�ستعمارية جت�سد رغبة الن�صف
ال�شمايل للأر�ض يف فر�ض �سيادته على اجلنوب وحتويله �إىل تابع ملراكز الثقل االقت�صادي والإ�شعاع
8

م�صطفى عثمان ا�سماعيل

احل�ضاري يف ال�شمال .وكذلك يرى �أنه حماولة لهيمنة منط الإنتاج الر�أ�سمايل على ما �سواه ،مما يعنى
ب�سط النفوذ االقت�صادي ،الذي ي�ؤدي بدوره �إىل مزيد من الفقر والتبعية والتهمي�ش� ،إ�ضافة �إىل جتميد
املقدرات الإنتاجية يف الدول الفقرية نتيجة للتطور الكبري لو�سائل الإنتاج يف الدول املتقدمة واحتكارها
للتكنولوجيا واملعلومات واملعرفة .وهنالك حتول مهم وهو الإنتاج الثقايف ،حيث يقول بلقزيز»االنتاج
الثقايف وتوزيعه �أ�صبح الآن بيد ال�شركات الكربى ،واحلقيقة هي ما ين�شره اخلرب وطريقة رواية اخلرب،
وحتولت الثقافة من املكتوب �إيل املقروء ،ومن الرواية و�إيل ال�سرد �إيل الو�سائل ال�سمعية والب�صرية
احلديثة� .أما من حيث امل�ضمون ،فثقافة العوملة هي ثقافة الك�سب ال�سريع والإيقاع ال�سريع والت�سلية
الوقتية ..فالعوملة هي اال�سم احلركي للأمركة (� .)11إذ �أنه بعد �سقوط �أحد قطبي القوى العظمى،
االحت��اد ال�سوفيتي ،انفردت الواليات املتحدة الأمريكية بدفة القيادة يف العامل باعتبارها القوة
العظمى.
�إن التحول يف بنية النظام لدويل قد جاء دون تدرج زمني منطقي� ،أي فور زوال نظام القطبية
الثنائية الفجائي� .صحيح �أن هناك بع�ض التدرج الن�سبي يف التغيريات الدرامية يف مفهوم كينونة الدول
وطبيعة حدودها و�سيادتها� .إن الطفرة املذهلة يف و�سائل الإعالم واالت�صال قد �ألغت احلدود اجلغرافية
للدولة القطرية مبعناها التقليدي ف�سادت مظاهر الرتابط واالت�صال بني �سائر �شعوب املعمورة ،غري
�أن ا�ستعرا�ض ذلك يف �إطار �سيادة مبد�أ القوة من جانب القطب الأوحد� ،أدى �إىل ما�شهدته الب�شرية
من �شعور وتنام باخلطر وغياب الأمن الدويل اجلماعي بل انعدام اال�ستقرار الإقليمي.
�صحيح �أن نهاية احلرب الباردة بالن�سبة للعامل الثالث كانت تعني نهاية اال�ستقطاب احلاد الذي
كان حمتدما بني القطبني ،والذي انعك�س على العديد من النزاعات وال�صراعات الإقليمية ،وال�سيما يف
�إفريقيا ومنطقة العامل الإ�سالمي يف ال�شرق الأو�سط .لكننا اليوم ن�شهد ا�ستقطابا يتم من قطب واحد
ويقوم على ت�أمني امل�صالح احليوية للقوة الكربى الوحيدة ،والأمتثال ل�سطوتها ،لي�س من جانب الدول
النامية التي ال حول لها وال قوة ،بل حتى من جانب امل�ؤ�س�سات الدولية التي ما �أن�شئت �إال لإقرار و�إنفاذ
امليثاق والقانون الدويل وحماية ال�شرعية.
�أما �أوربا التي كان من املمكن �أن متثل قطبا موازيا ،ورغم تقاربها الأيديولوجي مع الواليات
املتحدة ،فقد كانت تعاين من ال�صدمات املتكررة التي تعر�ضت لها ب�سقوط االحتاد ال�سوفيتي ،حيث
بد�أت الأنظمة اجلديدة بو�سط و�شرق اوروبا تبحث عن هوية جديدة جتمعها مع �أوربا الغربية ،والتي
بدورها كانت م�شغولة برتتيب بيتها الداخلي اجلامع ،حيث كانت املانيا ت�سعى للتوحيد � .أما على
ال�صعيد احل�ضاري والثقايف فقد �أدت نهاية النظام العاملي ثنائي القطبية �إىل بروز عدة م�صطلحات
كان �أبزرها م�صطلح نهاية التاريخ للمفكر الأمريكي الياباين الأ�صل فران�سي�س فوكوياما ثم نظرية
هنتجنتون حول �صدام احل�ضارات ،وغريها من الرموز وامل�سميات التي تر�سم مالمح املرحلة
اجلديدة (.)12
مكن �سقوط االحتاد ال�سوفيتي والتحوالت الكبرية يف �أوربا الواليات املتحدة من الهيمنة املطلقة
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على الأو�ضاع الدولية ،وتعززت ال�سيطرة الأمريكية �أكرث بعد عملية عا�صفة ال�صحراء التي وجهتها �ضد
العراق و�إخراج العراق من الكويت .هذه الأحداث �أعطت الواليات املتحدة الفر�صة ل�صياغة ما ا�سمته
بالنظام العاملي اجلديد املحكوم بالتفوق الع�سكري ،وحماوالت خلق واقع ال ي�ستند �إىل القوانني ال�سائدة
�إمنا ي�صنع قانونه من خالل الواقع .وبعد هذه التحوالت ت�أثر النظام الدويل متمثال يف ميثاق الأمم
املتحدة التي مل تعد قادرة على مواكبة التحوالت يف ال�ساحة الدولية ،بل ا�ستطاعت الواليات املتحدة
جتاوزها ،بل وت�سخريها يف كثري من املواقف والأزمات ال�سيا�سية والأمنية الدولية ،ف�أ�صبحت �أداة يف
يدها .هذه الآحادية والتفرد الأمريكي بال�ش�ؤون العاملية قد �أ�ضر كثريا بالعالقات الدولية ،بل و�أدخل
العامل يف �أتون احلرب الكونية الثالثة التي بد�أت مع احتالل كل من العراق و�أفغان�ستان ،كجزء مما
عرف باحلرب الأمريكية على الإرهاب.
وختاما ميكن القول �أنه يف مرحلة النظام الدويل اجلديد ن�ش�أت ثالثة اجتاهات ميكن �أن نقول
عنها ثالث مدار�س:
االجتاه االول االجتاه الواقعي:
برز هذا االجتاه بعدف�شل الأمم املتحدة يف احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني .ون�شط مروجو
هذا االجتاه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي وانفراد الواليات املتحدة بال�سيطرة على العامل .فجاءت
كتابات منظرو االجتاه الواقعي �أو املدر�سة الواقعية حت�ض على �أن تظل الواليات املتحدة الأمريكية
القوة العظمى بالمنازع .و�أن تعمل جاهدة لل�سيطرة على انت�شار الأ�سلحة النووية وكل �أ�سلحة الدمار
ال�شامل .و�أن حتا�صر بل وت�ضرب الدول التي حتاول �أن متتلك هذه الأ�سلحة ،كماحدث ذلك مع العراق
ويحدث الآن مع كوريا ال�شمالية و�إيران ،وميكن القول �إن هذه املدر�سة دعت �إىل ا�ستخدام املنظمات
الدولية كواجهة والقانون الدويل كرادع ،واملجتمع الدويل كقوة �ضغط.
االجتاه الثاين االجتاه االقت�صادي:
يذهب منظرو هذا االجتاه �أو هذه املدر�سة �إىل �ضرورة تركيز الواليات املتحدة على امل�سائل
االقت�صادية وجعلها هدفا رئي�سيا يف �سيا�ستها اخلارجية لأن ال�صراع العاملي يف املرحلة القادمة
�سيكون �صراع ًا حول امتالك القوة ومناف�سة دولية حول التجارة والرثوة .ويرى ه�ؤالء �أن اليابان كقوة
اقت�صادية عمالقة �ستكون العدو الأول للواليات املتحدة يف املرحلة القادمة( .)13وركز الكاتب هنا على
اليابان فقط ،ولكن �سالح االقت�صاد ا�ستخدمته اخلارجية الأمريكية يف عالقاتها مع العديد من الدول،
خا�صة الدول التي �صنفت ب�أنها عدو ،فقد مار�ست الواليات املتحدة عليها املقاطعة االقت�صادية ،ودعت
املجتمع الدويل �إىل مقاطعة هذه الدول اقت�صاديا وحرمانها من فر�ص اال�ستثمار واملعونات االقت�صادية،
وفر�ص التنمية .وقد كان ال�سودان من �ضمن هذه الدول التي عانت من املقاطعة االقت�صادية كما هو
وارد يف باب �سابق .ومن قبل العراق وحاليا و�سوريا و�إيران .وكذلك ا�ستخدم �سالح االقت�صاد يف تهديد
العديد من الدول لترتاجع عن بع�ض مواقفها التي تتعار�ض مع م�صالح الواليات املتحدة الأمريكية �أو
�إ�سرائيل.
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االجتاه الثالث االجتاه احل�ضاري:
ويرى منظرو هذا االجتاه �أو هذه املدر�سة �أن ال�صراع القادم �سيكون حول احل�ضارات ،ولذلك ف�إن
على الواليات املتحدة �أن ت�سعى ملواجهة بع�ض الثقافات ذات الطابع الدويل ،خا�صة الإ�سالم ال�سيا�سي،
الذي �أ�صبح يهدد الكثري من حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة العربية ،ويقود هذه املدر�سة �صمويل
هنتجنتون حمرر دورية (� .Foreign Affairs )14سخرت هذه املدر�سة �أدوات الإع�لام والبحث
الأكادميي وجماعات اللوبي املختلفة لإعالن احلرب على احلركات الإ�سالمية بتياراتها املختلفة با�سم
الإرهاب ،باعتبارها متثل املفهوم املتداول لديهم للإ�سالم ال�سيا�سي .وقد وجد هذا التيار يف �أحداث
� 11سبتمرب ذريعة لإيجاد ال�شرعية ل�ضرب التيارات الإ�سالمية والدول التي تتبنى توجها �إ�سالميا
�صريحا كال�سودان و�إي��ران وبع�ض احلركات والتيارات املتنفذة يف بع�ض الدول .هذه املدر�سة �أي�ضا
تعترب �أن الثقافات ال�شرقية عموماهي القوة املناف�سة لثقافة الغرب التي �ستقود معها ال�صراع القادم
بعد انهيار اال�شرتاكية التي كانت املناف�س القوي لليربالية الغربية.
وعلى �آية حال ،هذا الف�صل هو ف�صل نظري فقط بينما الميكن الف�صل عمليا بني هذه املدار�س
�أو التيارات�،إذ �أنها كلها متمثلة يف جمموعة املحافظني اجلدد .وتزداد �أهمية كل تيار �أو مدر�سة يف
مرحلة من املراحل ،بينما تت�ضاءل يف مرحلة �أخرى� ،أو وفقا للظروف الدولية املحددة .ويت�ضح هذا
الأمر يف املطالب القادمة من الدرا�سة.
جماالت العوملة:
متددت العوملة �إىل املجاالت املختلفة وجتمل يف :القوانني ،واالقت�صاد .وميكن تف�صيلها واحدة
بعد الأخرى:
ففي جمال القوانني �سعت الواليات املتحدة وال��دول املتحالفة معها �إىل تقنني و�ضع يكفل لها
ال�سيطرة واحلفاظ على مكامن القوة ..ومن �أمثلة تلك املراكز ،ما يتعلق منها بالأمم املتحدة واالتفاقات
الدولية ومنظمة التجارة العاملية .فا�ستنادا �إىل تفوقها الع�سكري� ،شرعت الواليات املتحدة – منذ حرب
اخلليج 1990م –�إىل �صياغة ما�أ�سمته بالنظام العاملي اجلديد ،الذي كانت مالحمه تتجاوز املنظمة
الدولية ،وب�صورة م�ألوفة من قبل وا�شنطون ،كما حدث يف حالة ق�صف م�صنع ال�شفاء للأدوية عام
1998م ،بال�سودان ،والتدخل يف ال�صومال و�أفغان�ستان ويوغ�سالفيا ،كل ذلك بتجاوز املواد التي حتد
من ذلك يف ميثاق املنظمة الدولية ،وكله جاء تذرعا مبحاربة الإرهاب ،فيما كانت احلقيقة هي الد�أب
يف ت�أكيد التفرد الأمريكي� ،إنفرادا بحكم العامل ،من واقع ال�سيطرة الع�سكرية على مناطق حيوية
بعينها -كاخلليج العربي – �أو الق�ضاء على �شتى التهديدات ب�شكل حا�سم� ،أو ا�ستهداف ال�صني والعمل
على تغيري نظام حكمها� ،أو تطوير نظام جديد بغية ردع الأنظمة املتمردة على الن�سق الأمريكي ،وقد
طر�أ تغيري عدلت به هذه الإ�سرتاتيجية �ضمانا لتاليف ما جابهته من خماطر يف �أفغان�ستان والعراق،
وقد �سميت اال�سرتاتيجية املعدلة بالقوة الرخوة ،التي تتجنب �إثارة العداءات يف حماوالتها �إقناع الآخر
باالتباع دون �إكراه ،مثلما يقول جوزيف ناي.
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�أما يف املجال االقت�صادي ،فتنه�ض منظمة التجارة العاملية ،لتج�سد واقع االتفاقيات التي تو�صلت
�إليها الدول يف جمال حترير التجارة،لتعرب املنظمة يف نهاية املطاف عن فكرة»العوملة املقننة»يف بعدها
االقت�صادي.
ومن جانبها ،خرجت الواليات املتحدة وهي على يقني ب�أن �سالح املرحلة املقبلة ،هو االقت�صاد
العاملي احلر عابر القارات والقوميات ،من �أجل التحكم يف العامل امل�ستهلك عرب حركة ر�ؤو�س الأموال
واملنتجات دومن��ا تقيد بالأطر ال�سيا�سية ،هذا ف�ضال عن االخ�تراق احل�ضاري الثقايف عرب تقنية
املعلومات ،متهيدا ل�سيادة احل�ضارة الر�أ�سمالية .ومن هنا يذهب البع�ض �إىل �أن العوملة لي�ست جمرد
تطور لالقت�صاد الرا�سمايل يقت�ضي �إعادة تق�سيم النفوذ يف العامل الثالث ك�سوق ا�ستهالكية ،بل هو
احتكار تام للقوة االقت�صادية والع�سكرية معا ،كما تبدو من خالل ما �سقناه �آنفا ،وهو عني ما عناه
الرئي�س الأ�سبق ريت�شارد نيك�سون ،حني ا�شار �إىل حق الواليات املتحدة يف ت�سخري املنظمات الدولية� ،أو
جتاوزها حينما تكون امل�صالح الأمريكية مهددة.
النظام العاملي اجلديد والفل�سفة الذرائعية للواليات املتحدة:
رغم �أن الفل�سفة الأمريكية متثلت طويال باملذهب الذرائعي الذي �أ�س�سه ت�شارلز بري�س (1839م-
1914م) وطوره �أكرث وليم جيم�س ( 1842م1910 -م) حيث ين�ص على �أن الإن�سان يتخذ من �أفكاره
و�آرائه ذرائع ي�ستعني بها على ا�ستمرار وجوده من ناحية ،وال�سري باحلياة نحو تطور وبلوغ الكمال من
ناحية �أخرى .واملق�صود بالأفكار هنا لي�ست املجردة بل العملية� .إذ كلما كانت الفكرة مثمرة واقعيا،
تعترب حقيقة يجب تقبلها بغ�ض النظر عن �سرب غورها .وهذا يعني ب�أن فكرة»الإميان»التي تبث فينا
�شحنة تفا�ؤلية ،ن�أخذ بحقيقتها كقوة روحية تزين لنا احلياة دون االكرتاث �إىل العامل العلوي� ،إن كان
حقيقة �أم ال (.)15
ويرى اجلبوري �أن فكرة بناء قوة �أمريكية كربى بغية حماربة ال�شر بالعامل ،تعترب فكرة عملية
ذات فائدة واقعية (.)16
على �أية حال ،ميكن اعتبار �شرتاو�س املرجع الفكرى الأعلى ملجموعة القيادة يف الواليات املتحدة
الأمريكية� ،أو جمموعة ما عرف باملحافظني اجل��دد ،وهم جمموعة من ال�سيا�سيني والع�سكريني
والأكادمييني واملفكرين الذين يدعمون اجتاهات هذا التفكري .وقد ن�شط املحافظون اجلدد مع انهيار
االحتاد ال�سوفيتي بداية الت�سعينيات 1991م ،وقيادة حرب اخلليج الأوىل التي يرى بع�ض املفكرين
�أنها �أعادت الثقة يف اجلي�ش الأمريكي .ركز املحافظون اجلدد على مبد�أ القوة ،ويعمل مبد�أ القوة
على �إعادة ت�شكيل العامل ح�سب م�صالح الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�ستخدام القوة لفر�ض ال�سالم
وال�سيا�سة الأمريكية املطلقة يف املجال ال�سيا�سي بفر�ض الدميقراطية ،ويف املجال االقت�صادي واملجاالت
االجتماعية والثقافية والفكرية .و�سيطرة فكرة عودة امل�سح �إىل الأر�ض لتحقيق نبوءة الكتاب املقد�س.
وركزت نظرياتهم على �أن اخلطر الرئي�سي الذي يهدد �أمريكا هو الإرهاب الذي تقوده جماعات �إ�سالمية
متطرفة .وقد تر�سخت هذه الفكرة بعد � 11سبتمرب .ون�شر العديد من املفكرين نظريات تب�شر بحتمية
12

م�صطفى عثمان ا�سماعيل

ال�صراع بني احل�ضارات ال�شرقية واحل�ضارة الغربية ،وافرتا�ضات بنهاية التاريخ ،بانت�صار الليربالية
التي تقودها الواليات املتحدة الأمريكية.
وبناء على هذه الأفكار ف�إن ا�سرتاتيجية الإدارة الأمريكية والتي عرفت با�سم»�إ�سرتاتيجية بو�ش
الكربى»تقوم على تو�سعه النفوذ الأمريكي �أو ما عرف بالتو�سع الإمرباطوري الأمريكي يف القرن الواحد
والع�شرين ،وهي �إ�سرتاتيجية ترتكز على القوة كعامل حا�سم ومهم .ولكن ميكن القول �أن الواليات
املتحدة الأمريكية ف�شلت يف احتواء ال�صراعات التي ن�ش�أت يف �أنحاء متفرقة من العامل ،وكذلك �صعود
قوى مناف�سة �صاعدة كال�صني والهند ورو�سيا االحتادية ،وهى قوى مت�صاعدة ذات ثقل اقت�صادي
و�سيا�سي ،مما حدا بالإدارة االمريكية �إىل التفكري يف �ضرورة �إعادة ت�شكيل منط �سيا�ستها اخلارجية
الآحادي النظرة ،و�إعادة ت�شكيل امل�ؤ�س�سات الدولية ،بحيث تراعي وجود هذه القوى اجلديدة .وميكن
القول �أن الواليات املتحدة الأمريكية حتاول �أن حتتوي هذه القوى ال�صاعدة وحتد من نفوذها وقوتها
حتى ال حتول دون حتقيق امل�صالح االمريكية يف م�سرح العامل.
ينت�شر املحافظون اجلدد يف �أو�ساط قيادة احلزب اجلمهوري بقوة ،وكذلك يتغلغلون يف �أو�ساط
احلزب الدميقراطي ،ولكن بدرجة �أقل ،يقينا ب�أن هذ االنت�شار على م�ستوى احلزبني ،يجيء ل�ضمان
الت�أثري امل�ستمر على الإدارة التي تفوز بالإنتخابات وت�شكل احلكومة.
كان املحافظون اجلدد يخططون �إىل مرحلة ما بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي �أن تكون الواليات
املتحدة هي القوة امل�سيطرة املنفردة بزعامة العامل بعامل القوة دون مناف�سة �أو مقاومة من �أي قوة
�أخرى ،ولكن مل يتحقق ما كانوا يخططون له ،حيث �إن رو�سيا االحتادية وال�صني ت�شكالن قوة اقت�صادية
وع�سكرية مناف�سة ،كما ت�شكل فرن�سا واملانيا قوة تبحث عن خط م�ستقل عن الواليات املتحدة.
ويتفق الكاتب الأمريكي رون جاكوب�س ،م�ؤلف كتاب»الطريقة التي تهب بها الرياح» ،مع االعتقاد
ب��أن املحافظني اجل��دد لن يتوقفوا عن الت�أثري يف توجهات ال�سيا�سة الأمريكية وي�ق��ول�»:إن النخبة
ال�سيا�سية الأمريكية داخل احلزب الدميقراطي ،و�إن كانت تعار�ض �أ�ساليب وطرق املحافظني اجلدد،
ف�إنها ت�شاركهم �أهداف الهيمنة التي و�ضعوها يف م�شروع القرن الأمريكي اجلديد (.)17
يقول دونالد رام�سفيلد وزير الدفاع ال�سابق «ولكن احلقيقة غري ذلك ،فكل ما علينا هو �أن
نن�أى جانبا عن»الأ�سلوب املريح»� ،سواء يف التفكري �أو يف التخطيط ،و�إن ننتهج بدال منه»الأ�سلوب غري
امل�ألوف» ،فرنكب ال�صعاب ونخو�ض املخاطر ،وجنرب كل ما هو جديد حتى يت�سنى لناردع �أعدائنا ،بل
وهزميتهم من قبل �أن يظهروا عليها (.)18
م�آالت الآحادية الدولية
�إن التحول الكبري يف ال�سيا�سة الدولية عقب انهيار االحتاد ال�سوفيتي و�سيطرة الواليات املتحدة
على مقاليد الأمور� ،أحدث حتوالت دولية على امل�ستوى ال�سيا�سي� ،إذ فقدت الدولة �سيادتها وو�ضعها
ككيان �سيا�سي يتمتع بحرية خا�صة وح�صانة كبرية وو�ضع دويل حتكمه القوانني والأعراف والقواعد
الدولية ،وكذلك حدثت حتوالت كبرية على امل�ستوى االقت�صادي والثقايف والفكري االيديولوجي،
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وحتوالت كبرية وخطرية على امل�ستوى االجتماعي فيما يتعلق ببناء املجتمعات يف قطاعات الأ�سرة
وامل��ر�أة والطفل والتعليم والأط��ر املتعلقة باحلريات ال�شخ�صية والقيم الأخالقية ،وكذلك الق�ضايا
املتعلقة بالأديان واملعتقدات .كل هذه املجاالت تعر�ضت لتحوالت كبرية �ساهمت فيها قوى ع�سكرية
واقت�صادية و�أكادميية فكرية ومنظمات دولية و�إقليمية .يف هذا اجلزء من البحث ندر�س هذه التحوالت
وكيف �أن الواليات املتحدة �أ�سهمت فيها وا�ستغلتها لإحكام �سيطرتها على الدول واملنظمات وكيف
وجهت �آلتها الإعالمية لبث ما يدعم هذا االجتاه .كما وجهت م�ؤ�س�ساتها الأكادميية لإنتاج النظريات
االقت�صادية واالجتماعية والأطر القانونية التي متكن لها من ال�سيطرة الفعلية والفاعلة.
على مفا�صل النظام الدويل القائم ،و�إجراء التحوالت الالزمة ملزيد من ال�سيطرة التي غابت
فيها قوانني املعاملة باملثل واحرتام القوانني والأعراف الدولية.
كتب �صمويل هنتجنتون بعد �سقوط �سور برلني كتابه �صدام احل�ضارات و�إعادة ت�شكيل النظام
العاملي The Clash of Civilization and the Remaking of World Order
ويقول فوكوياما يف كتابه نهاية التاريخ� The End of History and the last manإن
الب�شرية و�صلت نهاية التطور االجتماعي ،وانت�صرت الدميقراطية الغربية والنظام الليربايل على جميع
النظم التي تناف�س النظام الغربي ،فالعامل ،بعد �سقوط �سور برلني ،و�ضح له �أن الر�أ�سمالية هي �أح�سن
التنظيمات االقت�صادية ،و�إن الليربالية هي �أح�سن �أ�سلوب للحياة ،بل هي الأ�سلوب الوحيد .على الرغم
من �أن فوكوياما تراجع ( .)19عن موقفه من دعم احلرب على العراق� ،إال �أن هذا الرتاجع مل مينعه من
اال�ستمرار يف كتاباته وم�ؤلفاته ودعوة الواليات املتحدة �إىل ا�ستخدام القوة يف ن�شر الدميقراطية كخيار
البد منه ،ولكنه يرى �أن الأولوية يجب �أن تكون للدبلوما�سية و�إ�صالح التعليم ودعم م�شاريع التنمية يف
الدول املراد تغيري �أنظمتها .وقد انتقد فوكوياما �إدارة بو�ش واملحافظني اجلدد وخل�ص �أخطاءهم يف
النفاط التالية:
1 .1املبالغة يف ت�صوير خطر الت�شدد الإ�سالمي على الواليات املحدة.
�2 .2إ�ساءة تقدير بو�ش ل��ردود الفعل ال�سلبية وازدي��اد م�شاعر العداء للواليات املتحدة يف
العامل.
3 .3التفا�ؤل املفرط يف الرتويج للثقافة والقيم الغربية يف العراق خا�صة وال�شــرق الأو�سط
عامة (.)20
هذه العوامل الثالثة هي التي جعلت الواليات املتحدة الأمريكية ترتكب �أخطاء فادحة يف �سيا�ستها
اخلارجية جتاه الدول التي تعتربها م�صدر الت�شدد الإ�سالمي ،وكذلك القراءة اخلاطئة لردود �أفعال
ال�شارع العربي والإ�سالمي جتاه ما تقوم به الواليات املتحدة يف العراق� ،أفغان�ستان ،ال�سودان،
ال�صومال� ،أيران� ،سوريا الخ .على �أية حال� ،أدت تيارات املقاومة املختلفة �إىل ف�شل �سيا�سة املحافظني
اجلدد».ويتوقع الربوفي�سور فوكوياما� ،أن تتغري �أجندة املحافظني اجلدد يف �ضوء ف�شل جتربة العراق،
لت�أخذ مببد�أ التعاون مع الأطراف الدولية يف مواجهة الأزمات العاملية ،وهو �أمر بد�أ الأخذ به بالفعل
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يف التعامل الأمريكي مع امللف النووي الإيراين والربنامج النووي لكوريا ال�شمالية واالبتعاد عن منهج
احلروب اال�ستباقية وفر�ض الأجندة الأمريكية بالقوة امل�سلحة ( .)21وميتد هذا التحول يف حماوالت
الواليات املتحدة لتغيري خطتها يف التعامل مع ال�سودان ،حيث اعتدلت يف كثري من امللفات التي بد�أت
باملقاطعة االقت�صادية واحلرب الإعالمية والدبلوما�سية ،تلتها �ضربة ا�ستباقية يف العام 1998م
مل�صنع ال�شفاء ،ومل ت�ستمر يف نهج ا�ستخدام القوة بل جل�أت �إىل �سيا�سة االرتباط وممار�سة ال�ضغوط
والتوا�صل والتفاو�ض ،وقد �أبدى ال�سودان الرغبة يف التعاون يف كثري من امللفات العالقة بينهما.
ت�أكيدا لهذا االجتاه ،ي�ضيف الدكتور عمر حمزاوي ( )22كما يتوقع فوكوياما خيارين لتوجهات
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية بعد بو�ش :اخليار الأول ،العودة بال�سيا�سة الأمريكية �إىل �أ�سلوب الواقعية،
الذي انتهجه هرني كي�سنجر من خالل غ�ض النظر عن �إنتهاكات حقوق الإن�سان ،والتغا�ضي عن
املطالبة الأمريكية بالتحول الدميقراطي يف �أنحاء العامل ،والرتكيز بدال من ذلك على كيفية حتقيق
امل�صالح القومية الأمريكية� ،أما اخليار الثاين ،فهو انتهاج مبد�أ ن�شر الدميقراطية ب�إ�ستخدام و�سائل
�سلمية وب�سالح الإقناع واحلوافز ،ولي�س بالغزو والتدخل الع�سكري (.)23
�أمريكا وم�ستقبل النظام الدويل
تناول هذا اجلزء من البحث م�ستقبل النظام الدويل يف ظل ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية .فخالل
العقد الأخري من القرن الع�شرين حدثت حتوالت كبرية على م�ستوى النظام الدويل �أثرت على ال�سيا�سة
اخلارجية .كما �أن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف الن�صف الأخري من القرن الع�شرين خا�صة العقد
الأخري �أثرت بقوة يف ت�شكيل النظام الدويل والزالت ت�ساهم يف ت�شكيله .يف املباحث ال�سابقة تناولنا
التحوالت االقت�صادية والقانونية والثقافية التي �أحدثتها ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية والتي كانت
قائمة على القوة وا�ستخدمت فيها مبا�شرة القوة الع�سكرية والقوة االقت�صادية وو�سائل �ضغط �أخرى
لرتوي�ض الدول التي �صنفت ب�أنها متمردة� ،أو كما عرب عنها جورج بو�ش مبحور ال�شر� ،أو الدول التي
قاومت قوانني ما عرف بالنظام الدويل اجلديد.
�إن جوهر النظرة الأمريكية لل�سيا�سة اخلارجية وللعالقات الدولية يقوم على امل�صلحة الأمريكية
القومية العليا بالأ�سا�س ،والتي تتكون من ثالثية :الرثوة – القيم الدين – القوة .ويبدو هنا �أثر التحالف
الديني من املحافظني اجلدد و�أ�صحاب امل�صالح وجماعات اللوبي التي لها م�صلحة يف توجيه ال�سيا�سة
اخلارجية للواليات املتحدة خا�صة التي لها م�صالح يف منطقة ال�شرق الأو�سط� .إذ مل تكن ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية مرتبكة وغري حمددة كما ه ي الآن .فقد مار�س اليمني الديني عرب مراكز البحوث
والدرا�سات وو�سائل الإعالم املختلفة وال�شخ�صيات املتنفذة �ضغطا كبريا على الإدارة الأمريكية يف
ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
�إن حتالف ال�سا�سة ورجال املال ورجال الدين يف �أمريكا قد ر�سم اخللفية الفكرية احلا�سمة
للم�صلحة القومية العليا للواليات املتحدة ،التي القت بظاللها على �سيا�ستها اخلارجية ودورها يف
العالقات الدولية .ويعرب �أحد قادة البحرية الأمريكية عما �سبق بقوله»:على الواليات املتحدة �أن تن�شر
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نفوذها التجاري يف �أنحاء الأر�ض كلها ..والت�صدى للأهداف الإمربيالية الأوربية� ..إن مبد�أ مونرو
يوجب على الواليات املتحدة رف�ض اي نفوذ �آخر .الأمر حمكوم بامل�صلحة القومية وحدها ،وال يبدو �أن
له حدودا  .فعلى الواليات املتحدة االرتقاء �إىل م�صاف القوى العظمى ..وتكمن امل�صلحة القومية ،من
حيث جوهرها املعلن يف طلبها بهيمنة �أمريكية ممتدة �إىل ما بعد البحار (.)24
يتفق الباحث مع الر�أي القائل ب�أن اجلديد الذي ينتظره العامل بعد بو�ش ،هو خليط من عدة
�أفكار وا�سرتاتيجيات مطروحة من �أكرث من اجتاه ،من بينها ت�صورات املحافظني اجلدد ،خا�صة ما
ي�سمى م�شروع برن�ستون ،الذي يطرح ا�سرتاتيجية جديدة للواليات املتحدة يف القرن احلادي والع�شرين،
�شارك يف و�ضعها نخبة من ال�سيا�سيني واملفكرين من احلزبني ،من �أمثال زببيغنيو برجين�سكي،
م�ست�شار الرئي�س الأ�سبق جيمي كارتر ،و�أنتوين ليك ،امل�ست�شار ال�سابق للأمن القومي ،وجورج �شولتز،
وزير اخلارجية الأ�سبق ،وميكن و�صف م�شروع برن�ستون ،ب�أنه �أحد املتدخالت املطروحة لتغيري م�سار
التعامل الأمريكي مع ال�شرق الأو�سط وال�صني والقوى املناف�سة االخرى ،لكنه لي�س الوحيد ،حيث يعاود
املحافظون اجلدد االنت�شار داخل احلزب الدميقراطي .وميكن تق�سيم التيارات الداخلية يف احلزب
الدميقراطي الذى هو اليوم على �سدة احلكم �إىل جمموعتني:
الأويل :ي�سار الو�سط ،وهي املجموعة التي جاءت بكلينتون �إىل احلكم ،والتي كانت ت�ساند تر�شيح
زوجته ال�سناتور هيالري كلينتون والرئي�س باراك �أوباما.
الثانية :ي�سار الي�سار� ،أو الي�سار الدميقراطي ،وميثله حاليا عدد من مر�شحي احلزب النتخابات
الرئا�سة التي فاز فيها باراك �أوباما.
ولكن يبقى املجال مفتوحا �أمام ت�أثريات �أخري داخل احلزب الدميقراطي من �شباب املحافظني
اجلدد ومن الواقعيني ،الذين يقرتبون يف �أفكارهم مع نائب الرئي�س ديك ت�شيني ووزير الدفاع ال�سابق
رام�سفلد ،بالإ�ضافة �إىل املجموعات القريبة من اليمني الديني ،ولكن لي�ست بنف�س املنهجية التي جتمع
اليمني الديني داخل احلزب اجلمهوري مع املحافظني اجلدد .هذه امل�ؤثرات قائمة على الرغم من �أن
الرئي�س �أوباما طرح ر�ؤية جديدة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
يرى املفكر الليربايل الأمريكي ناعوم ت�شوم�سكي �أن الطبيعة الرباغماتية لل�سيا�سة الأمريكية
القائمة علي م�صالح متعددة �أهمها البرتول ،وهي جمموعة م�صالح مرتبطة ارتباطا مبا�شرا مب�صالح
كثري من �صقور ال�سيا�سة اخلارجية ،خا�صة يف فرتة الرئي�س بو�ش التي ي�سرت لها الو�صول ب�سهولة �إىل
م�صادر الرثوات يف العامل و�أ�سواقه ،جعل الواليات املتحدة خالل هذه الفرتات تتبنى �سيا�سة خارجية
ق�صرية النظر حتت �شعارات ن�شر الدميقراطية �أو الدفاع عن حقوق الإن�سان لتحقيق م�صاحلها
املادية .ولكن كثريا من املفكرين ومنهم فوكوياما يتوقع �أن تتغري �أجندة املحافظني اجلدد خا�صة بعد
ف�شل جتربتهم يف العراق و�أفغان�ستان .و�ستتبنى مبد�أ التعاون مع الأطراف الدولية املختلفة ملعاجلة
الأزمات الدولية ،وقد �أخذت احلكومة الأمريكية به يف التعامل مع امللف النووي الإيراين والربنامج
النووي لكوريا ال�شمالية� ،إذ �أنها ابتعدت عن منهج احلروب اال�ستباقية وفر�ض الأجندة الأمريكية
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بالقوة امل�سلحة.
وعليه يتوقع فوكوياما خيارين لتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية خالل فرتة الرئي�س اوباما:
اخليار الأول العودة �إىل نهج الواقعية الذي اتبعه م�ست�شار الرئي�س الوزير الأ�سبق هرني كي�سنجر،
وذلك بغ�ض النظر عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،والتغا�ضي عن املطالبة بالتحول الدميقراطي يف
العامل ،والرتكيز فقط على امل�صالح القومية الأمريكية.
اخليار الثاين انتهاج مبد�أ ن�شر الدميقراطية با�ستخدام الو�سائل ال�سلمية و�سالح الإقناع
واحلوافز واالبتعاد عن �أ�سلوب ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
هذا اال�سلوب يختلف عن الأ�سلوب الذي كانت تفكر به الإدارة الأمريكية يف الفرتة التي تلت
� 11سبتمرب مبا�شرة� ،إذ �أنها يف الإ�سرتاتيجية تبنت منهج ال�ضربات الوقائية �أو اال�ستباقية ،كما ورد
يف �إ�سرتاتيجية الأمن القومي بهدف»منع الدول املارقة من االنت�صار على التفوق التقليدي للواليات
املتحدة� ،إن عدو اليوم ال ي�ستخدم الأ�ساليب التقليدية يف الهجوم ،لأنه يعلم جيدا �أن تلك الأ�ساليب
م�صريها الف�شل .ومن ثم ،فهو يعتمد �أكرث على عمليات الإرهاب ،وعلى �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
ي�سهل �أحتوا�ؤها وتخبئتها� .أم��ا هدف هجمات ذلك العدو فيتمثل يف القوات الأمريكية واملدنيني
الأمريكيني ،وبناء على ذلك يتحتم على الإدارة الأمريكية �أن يكون لديها من ال�ضربات الوقائية ما
يدفع عنها تلك الهجمات الإرهابية (.)25
وبالنظر �إىل وجهات نظر املفكرين ناعوم ت�شوم�سكي وفوكاياما نالحظ �أن هناك تغيري كبريا
يف الر�ؤية بعد التجارب املريرة والف�شل الذي ات�سمت به الإدارة الأمريكية منذ بداية الت�سعينات .هذا
التغيري الي�شمل الأه��داف ولكن ي�شمل الو�سائل� ،إذ �أن الهدف هو متكني �سيطرة الواليات املتحدة
على العامل .وحتولت الو�سائل من الو�سائل الع�سكرية (الع�صا) �إىل ا�ستخدام الع�صا واجلزرة ،مثل
ال�ضغوط واحلوافز االقت�صادية وامل�ساعدات وحماوالت التعاون و�سيا�سة الأرتباط.
�سيكون هناك حتول كبري جتاه �إفريقيا خا�صة غرب �إفريقيا� ،أر�ض التناف�س على الرثوات ،من
قبل كل من الواليات املتحدة وال�صني وفرن�سا .يقول د .ح�سن حاج علي رغم ما تت�سم به اال�سرتاتيجية
الأمريكية من �أنها ا�سرتاتيجية كونية ،ال تقت�صر على قارة �أو �إقليم �أو منطقة ،بل ت�شمل العامل قاطبة،
�إال �أن هناك بع�ض املناطق ت�شكل لها جماال حيويا �أكرث من غريها ملا تتميز به من موقع ا�سرتاتيجي �أو
ثروات حالية �أو حمتملة ،ولعل هذا ما يجعل منطقة غرب �إفريقيا حتتل موقعا متميزا يف اال�سرتاتيجية
الأمريكية� ،إذ ميتد هذا الإقليم جغرافيا من موريتانيا غربا حتي النيجر �شرقا ،ومن موريتانيا �شماال
حتي ليبرييا جنوبا ،ومن ليربيا غربا حتي نيجرييا ،اما دوله :فهي :مايل ،نيجرييا ،غانا ،النيجر،
بوركينافا�سو� ،ساحل العاج ،موريتانيا ،غينيا،غامبيا ،بنني ،توغو ،ليبرييا� ،سرياليون ،ال�سنغال (.)26
وميكن �أن ن�ضيف لهذا امتداد ال�سودان وت�شاد ،املمتد من �سواحل البحر الأحمر ،هذا الإقليم ي�شكل
منطقة �صراع بني ال�صني ،وفرن�سا ،والواليات املتحدة الأمريكية ،وال�صراع فيها �صراع نفوذ وموارد
معا.
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�إفريقيا والعوملة
ما من �شك يف �أن خمرجات النظام العاملي اجلديد ونتائجه قد مثلت يف عمومها تقدم ًا واقعي ًا
يف جمال تنظيم املجتمعات املعا�صرة و�إدارتها ووجودها ،خا�صة تلك املجتمعات التي توافرت لها فر�ص
م�سبقة يف جمال التنمية االقت�صادية وتبلور هياكل الدولة الأ�سا�سية املو�صلة لال�ستقرار والر�شادة
ال�سيا�سية ،وال �شك يف �أن هذه الدول وجمتمعاتها قد دفعت ثمن ًا ما نظري هذه املكا�سب املتحققة من
حتوالت العوملة ونظامها الدويل اجلديد !..غري �أن العامل لي�س هو �أوروبا والواليات املتحدة وحدهما،
كما �أنه ال يت�شكل من دول �شرق �آ�سيا وبقايا تركة االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق �أي�ض ًا� ،إذ توجد دول
وجمتمعات �أخرى يختلف واقعها كلي ًا عن ذاك املوجود يف الدول الغربية ،فالدولة واملجتمع يف �إفريقيا
(مو�ضوع الدرا�سة) ،متيزها �سمات خا�صة على كافة الأ�صعدة تقع غالب ًا يف م�ستويات متدنية على
معيار التقدم والتطور الالزم ال�ستيعاب متغريات العوملة ،وجماراة �إيقاع نظام دويل تت�سارع فيه خطى
التغيري الهيكلي ب�صورة دراماتيكية ،ولعل الت�سا�ؤل الذي يربز يف �ضوء هذه الإي�ضاحات هو �أي ثمن
تدفعه �إفريقيا دو ًال وجمتمعات يف ظل النظام الدويل اجلديد..؟ وما هي م�آالت العوملة على �إفريقيا يف
ظل هيمنة قطب واحد منفرد على عن�صر القوة والت�أثري يف العامل..؟
واقع الدولة واملجتمع يف �إفريقيا
لكي تت�ضح لنا م�آالت العوملة والنظام العاملي اجلديد على واقع الدولة واملجتمع يف �إفريقيا ال بد
من �أخذ الواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي للقارة يف االعتبار ،والنظر �إليها من خالل البيئة
الكونية التي تتواجد بداخلها – ومع ذلك فلي�س يف نيتنا �أن نعيد �سرد تاريخ �إفريقيا– �إذ يكفي القول
ب�أن القارة الإفريقية كانت – ولعدة قرون – تواجه م�شكالت متعددة يف جمال الإندماج الكوين خالل
فرتات تاريخية خمتلفة ،فهي قد تعر�ضت خالل تاريخها لثالث حماوالت �إدماج عر�ضتها للكثري من
حاالت اال�ستغالل والتدمري النوعي وهي :مرحلة العبودية ومرحلة اال�ستعمار و�أخري ًا مرحلة اال�ستعمار
اجلديد ،ويف كل مرحلة من هذه املراحل تعر�ضت ال�شعوب واملجتمعات والبيئة الطبيعية للنهب وال�سلب.
ويف الوقت الذي نظر فيه �إىل م�شاركة �إفريقيا يف جتارة العبيد بو�صفه �أكرث النظم التجارية ا�ستغال ًال
على ال�صعيد االقت�صادي العاملي ،ف�إن اال�ستعمار ميثل مرحلة تاريخية طويلة مت فيها دمج �إفريقيا �سلب ًا
يف النظام الر�أ�سمايل العاملي عن طريق الإنتاج واال�ستثمار والتجارة وال�سيا�سات (.)27
وانتهى الأمر بت�شويه وتخلف االقت�صادات واملجتمعات الإفريقية ،فقد ت�شوهت هياكل الدولة كما
مت تهمي�ش الطبقات امل�سيطرة ،وت�شري»دبورا برتغمان» �إىل �أن»معظم الدول احلالية يف �إفريقيا كانت
دو ًال حديثة عند ا�ستقاللها يف ال�ستينيات حيث �أ�سبغ عليها رداء الدولة يف معظم احلاالت دون حماولة
لبناء �أمة موحدة �أو ًال .وعليه فلم يكن �أمام هذه الدول �سوى فرتة زمنية ق�صرية تتعلم فيها �إدارة
بريوقراطيات معقدة وذلك قبل حلول الأزمة االقت�صادية التي �ضربت هذه الدول يف منت�صف و�أواخر
ال�سبعينيات و�أدت �إىل انهيار القطاع العام» ،وعليه فهذه النظرة يف اخللفية التاريخية لن�ش�أة الدولة يف
�إفريقيا �إمنا ت�ؤكد على �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي الذي عانت منه القارة وما زالت ما
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هـو �إال نتاج ل�سنوات من اال�ستعمار الأوروبي (.)28
وعلى �صعيد تكوين الدولة يف القارة الإفريقية ف�إن الواقع املعا�ش للبلقنة الع�شوائية للكيانات
االقت�صادية وال�سيا�سية غري القادرة على احلياة تظهر بو�ضوح يف عدد وحجم الوحدات ذات ال�سيادة،
فقد ر�سمت احلدود دون �أدنى اعتبار للمعايري االجتماعية واالقت�صادية والتاريخية واللغوية التي ت�ؤ�س�س
عليها اجلماعات ،بالإ�ضافة �إىل هذا ف�إن نقاط ال�ضعف الكامنة داخل معظم هذه الكيانات هي بالدرجة
الأوىل ناجتة عن حجمها وت�شكيلها القومي الع�شوائي ،وكما يالحظ»جرييف هرب�ست»ف�إن»احلدود قد
و�ضعت على �أ�سا�س التق�سيم الإداري اال�ستعماري �أو باالتفاق بني القوى الإمربيالية .وقد ترك هذا
ال�تراث امل�ؤ�سف للحدود وال��دول القومية امل�صطنعة ب�صمته الوا�ضحة على تطور القارة ال�سيا�سي
واالجتماعي ،فنزاعات احلدود التي ن�شبت على مر ال�سنني قد �أدت مرار ًا وتكرار ًا �إىل تبني ال�سيا�سات
االنف�صالية القائمة على حق اال�سرتداد التاريخي ،ويف ال�سنوات ال�سابقة �أدت النزاعات حول موقع
احل��دود اال�ستعمارية �إىل ن�شوب �صدامات ع�سكرية بني نيجرييا والكامريون وبني �إريرتيا و�أثيوبيا
وكذلك بني بت�سوانا وناميبيا� .أما يف �أثناء احلرب الباردة فقد قام املع�سكران املتناف�سان بفر�ض
ا�ستقرار م�صطنع على القارة عن طريق تع�ضيد قوة قادة الدول املوالية ،لكن ومبجرد انتهاء احلرب
الباردة فقدت هذه الدول �أهم �أدوات التوازن اخلارجي يف حفظ ا�ستقرارها لت�شتعل احلروب فيها
ب�صورة متفجرة»(.)29
�أما على �صعيد البعد االقت�صادي فقد �أدت �سنوات اال�ستعمار �إىل هيمنة الزعماء الوطنيني على
اقت�صاديات مت ت�شويهها عمد ًا لتتما�شى مع احتياجات القوى اال�ستعمارية ،فال�صحة والتعليم والعلوم
والإدارة والقانون وو�سائل النقل والزراعة كلها عانت من التخلف حيث �إنها �صممت �سلف ًا خلدمة العالقة
اال�ستعمارية القدمية بد ًال من خدمة م�صالح �شعوب القارة ،والأ�سو�أ من ذلك هو عدم تبني �سيا�سات
من قبل الإمربيالية الغربية لإعداد امل�ستعمرات لال�ستقالل �أو احلكم الذاتي ،فاملوارد الب�شرية مل
تتطور وخا�صة يف جماالت التعليم التقني واملهني والتقنيات احلديثة يف الوقت الذي عجزت فيه البنية
العمرانية عن و�ضع االقت�صاديات الإفريقية على م�سار تنموي م�ستقر ،كما مل يهتم الزعماء الوطنيون
الذين ورثوا الدولة عن اال�ستعمار بالبحث عن بدائل جديدة حتى ولو كانت م�ستمدة من تاريخ القارة،
وبالرغم من وجود بع�ض التطلعات نحو �إعادة االعتبار للهوية الإفريقية لدى عدد من القادة الأوائل يف
�إفريقيا ككوامي نكروما وغريه من الآباء الأوائل� ،إال �أن االقت�صاد الإفريقي ظل �أ�سري ًا لتق�سيم دويل
للعمل كان معمو ًال به يف ظل اال�ستعمار ،وا�ستمرت اقت�صايات القارة تخ�ضع ل�شروط وفل�سفة اقت�صاد
ال�سوق املفرو�ضة من قبل الدول الغربية (.)30
النظام الدويل اجلديد وم�آالته على �إفريقيا
دخلت �إفريقيا �إىل ع�صر العوملة والنظام ال��دويل اجلديد وه��ي مثقلة بامل�شاكل والأزم��ات
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ،وتعاين �أو�ضاع ًا �أمنية م�ضطربة ت�سببت فيها احلروب الأهلية
والإقليمية وال�صراعات القبلية التي فتت عرى الوحدة الوطنية وعززت النزعات اجلهوية والعرقية يف
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�أغلب دول القارة.
وبالرغم من مظاهر التح�سن اخلادع التي بدت على املوقف ال�سيا�سي واالقت�صادي العام يف
�إفريقيا يف ال�سنوات الأخرية من الألفية ال�سابقة� ،إال �أن الو�ضع ظل يف الكثري من دول القارة يت�صف
باحتوائه دائم ًا على جملة من التحديات والفر�ص جنب ًا �إىل جنب .وباملقارنة الر�أ�سية فقد �شهدت
القارة تغريات �إيجابية على م�ستوى االقت�صاد وم�ستوى تقدمي اخلدمات للمجتمع واالهتمام بق�ضايا
احلريات وحقوق الإن�سان� ،أما على امل�ستوى الإفقي من خالل املقارنة مع �أقاليم �أخرى يف العامل ف�إن
التحديات التي تواجه القارة تظل قا�سية جد ًا ،خا�صة على �صعيد التنمية واال�ستقرار و�ضمان حقوق
الإن�سان ( .)31كان هذا املوقف العام للقارة الإفريقية حني بد�أت رياح العوملة تهب على العامل بفعل
قوة الدفع الإمربيالية التي �أوجدها �سقوط االحتاد ال�سوفيتي وبروز الواليات املتحدة ودعائمها يف
الغرب الأوروبي كقوة وحيدة غري مقيدة تتحكم يف العامل وتوجه �سيا�ساته وفق ًا مل�صاحلها و�أهوائها،
وقد انعك�س ذلك يف عمومه على الو�ضع يف �إفريقيا من خالل عدة �أوجه ميكن ح�صرهـــــا فيمــــا
()32
يــــلي:
الآثار االقت�صادية للعوملة على �إفريقيا
�إن املرجعية الفكرية والعملية يف تف�سري م�آالت العوملة االقت�صادية هو �أنها تتمحور حول مظهرين
�أ�سا�سيني الأول منهما يتمثل يف مدى القدرة على الإندماج وامل�شاركة يف ظل اقت�صاد عاملي �أ�صبح
متداخ ًال ومندجم ًا يف كافة جوانبه� ،أما املظهر الثاين ف�إن العوملة تنعك�س اقت�صادي ًا يف �شكل تركيز
للفوائ�ض االقت�صادية يف بلدان العامل التي ي�شار �إليها ب�أنها متقدمة ،وذلك على ح�ساب بلدان �أخرى
يف العامل النامي ومن بينها �إفريقيا ،فهي دول تفتقر للر�ساميل ويظهر �ضعفها االقت�صادي من خالل
حجم م�شاركتها يف ال�سوق العاملية (ت�ساهم �إفريقيا مبا ن�سبته  2%تقريب ًا يف التجارة الدولية)،
وميتاز االقت�صاد الإفريقي ب�شكل �أ�سا�سي بالوفرة املفرطة يف املوارد الأولية (نفط ،معادن ،مواد �أولية
زراعية) ،ويف ظل خ�ضوعها لقواعد تق�سيم العمل التقليدية القائمة على ت�صدير هذه املوارد وبعدها
عن القيام بتوظيف منتج ملقدراتها االقت�صادية ،ويف ظل تغري الأ�سعار العاملية للموارد الأولية بفعل
�أدوات النظام االقت�صادي الدويل اجلديد واجهت االقت�صاديات الإفريقية �أعباء متزايدة بفعل متدد
حجم الدين اخلارجي ب�صورة انحرف بفعلها اقت�صاد بلدان القارة عن م�سار الكفاية والتطور املتوقع،
()33
وانعك�س ذلك على خطط التنمية والتحديث التي كانت متثل �أحد �أحالم اال�ستقالل فيما �سبق
وعلى �صعيد �آخر فقد واجهت القارة حتدي تطبيقات نظم وبرامج التكيف الهيكلي كم�شروطية
تفر�ضها ال�سيا�سات اجلديدة للبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل يف ظل العوملة �إن التحليل املتعمق
لهذه الربامج ومرتتباتها يك�شف حقيقة مهمة وهي �أن هذه الربامج وال�سيا�سات م�صممة لت�ضمن
ا�ستمرارية التدفق الدائري للموارد وا�ستدامة نظم التق�سيم اال�ستغاليل للعمل ،حيث كانت لها العديد
من االنعكا�سات التي تثبت �صحة هذا الفر�ض ،ف�أغلب الدول التي تبنت هذه الربامج تعاين حالي ًا من
م�شكالت واختالالت اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية متجذرة ،فقد ت�سبب اعتماد هذه االقت�صادات على
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الديون والقرو�ض امل�شروطة التي متنحها الدول وامل�ؤ�س�سات الغربية يف ا�ستدامة الق�صور االقت�صادي
والتنموي يف �إفريقيا .وكما �أ�شارت اللجنة االقت�صادية بالأمم املتحدة اخلا�صة ب�إفريقيا �إىل �أن برامج
الإ�صالح الهيكلي ال متثل �سوى برامج �إدارة مالية ق�صرية املدى ولي�ست برامج تنموية م�ستدامة ،ويت�أكد
حالي ًا �أن ما حتتاجه القارة فعلي ًا لي�س هو برامج �إ�صالح هيكلي �أو تكيف بقدر ما حتتاج �إىل دعم برامج
تنموية حقيقية بد ًال عن هذه ال�سيا�سات املالية باهظة الثمن اقت�صادي ًا ،وفاقدة للح�س االجتماعي
والأخالقي ولعل �آثارها تنعك�س ب�صورة وا�ضحة يف تزايد معدالت الفقر يف �أو�ساط املجتمعات ،وتدين
معدل احلياة املتوقع للإن�سان الإفريقي من � 54إىل  44عام ًا (.)34
�أي�ض ًا فقد ارتبطت حرية التجارة كمنظومة اقت�صادية حديثة ارتباط ًا وثيق ًا مبتطلبات العوملة،
وهي الأطروحة التي قادتها و�سوقت لها منظمة التجارة العاملية ،حيث ُح��دِّ َدت �أهم معاملها خالل
قمة»الأورغواي» ،وقد بينت العديد من الدرا�سات �أن فر�ض حرية التجارة قد عمق الهوة بني الفقراء
والأغنياء حول العامل وجعل الدول املتقدمة والغنية ت�ستفيد فعلي ًا من تطبيق هذه ال�سيا�سة يف حني �أن
الدول الفقرية ظلت تدفع الثمن ،ففي الوقت الذي حتقق �أوروبا مث ًال نحو  80بليون دوالر والواليات
املتحدة واليابان حوايل  50بليون دوالر كعائدات من قوانني حرية التجارة كقوانني منع االحتكار وفتح
الأ�سواق واملناطق التجارية احلرة وتقييد �شروط دعم املنتجات وغريها من القوانني ،ف�إن �إفريقيا
باملقابل ال حتقق فائدة تذكر من هذه القوانني �إذ تقدر عائداتها يف  2001بحوايل  2بليون دوالر
فقط.
والأهم من ذلك �أن الأفارقة وبفعل �أنظمة حرية التجارة يفقدون العديد من الأدوات املهمة التي
كانت فيما م�ضى تعينهم على حتقيق بع�ض التوزان يف عالقتهم التجارية مع اخلارج ،فمث ًال فقدت
العديد من الدول حق ا�ستخدام تدابري و�سيا�سات مثل دعم ال�صادرات وحماية ال�صناعات النا�شئة،
كما �أن فر�ص ا�ستخدام �إجراءات مثل الدعم التجاري �أو فر�ض �شروط على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
تعترب حمدودة للغاية ،و�أ�صبحت القارة غري قادرة على تنظيم ن�شاط ال�شركات العابرة للقارات وحماية
�سكانها وبيئتها (.)35
العوملة و�أثرها على اال�ستقرار ال�سيا�سي والثقايف يف �إفريقيا
تتفق الكثري من الدرا�سات على �أن �أحد �أهم خماطر العوملة على الدول واملجتعات يف العامل الثالث
هو تهديدها لوجود هذه الكيانات واجلماعات بفعل ت�أثريها على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي،
وي�أتي هذا التهديد من حقيقة �أن هذه الدول تعترب ذات بنيات اجتماعية و�سيا�سية ه�شة ،حيث مل
تكمل بعد عمليات الإندماج ال�سيا�سي والقومي ،وكما ي�شري املزروعي ف�إن �أحدث �آثار العوملة يف �إفريقيا
هو ذلك الت�صاعد الكبري يف ال�شعور بالتهديد الثقايف للكيانات االجتماعية و�إ�شاعة �أجواء من ال�شك
والريبة ب�ش�أن الهوية»(.)36
ويف الوقت الذي ت�سعى فيه العوملة و�أنظمتها �إىل بناء وتعزيز التكتل االقت�صادي ،ف�إنها تعترب
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مدعاة �أ�سا�سية فيما يتعلق بالتجزئة والت�شتت على امل�ستوى الثقايف والإثني يف �إفريقيا ،مثلما تبني حالة
ال�صراعات العرقية والإثنية التي اجتاحت القارة يف �أعقاب �سقوط االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق و�إعالن
النظام الدويل اجلديد .ويف ذلك يذكر بوليه �أن»�آث��ار العوملة تبدو وا�ضحة متام ًا يف ت�شجيع الدعوة
للتق�سيم العرقي غري النهائي الذي انت�شـــر يف و�سط القارة الإفريقية»(.)38
وال �شك يف �أن العوملة يف �إطارها الثقايف قد �أحدثت جملة من ردود الأفعال الثقافية املتعقلة
بالهوية بني اجلماعات الإثنية املتعددة يف القارة ،وعززت من النزعة التجاوزية والتهمي�شية بفعل
ت�أييدها لأ�شكال جديدة من �أ�شكال املقاومة الثقافية ،وقللت بالتايل من م�شروعية الدولة و�شجعت
فئات من ال�سكان على الت�شكيك بها وب�ضرورتها وترتب على هذا الأمر العديد من التهديدات لوجود
الدول وترتبت عليه حالة من الإحباط العام يف فر�ص اخلروج من �أزمة ال�صراعات الإثنية واجلهوية
لدى جمتمعات القارة (.)39
العوملة و�أزمة التنمية الب�شرية يف �إفريقيا
تك�شف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ال�صادرة عن منظمات الأمم املتحدة �أن �إفريقيا تدفع حالي ًا
ثمن ًا باهظ ًا يف مواجهة ما تفر�ضه �سيا�سات العوملة والنظام الدويل اجلديد فهي – �أي �إفريقيا – بها
�أعلى ن�سبة من الفقراء عاملي ًا ،وبها �أكرب عدد من الدول الأقل منو ًا حول العامل ،و�أكرث الدول ه�شا�شة
وعر�ضة للف�شل ،فالفقر مث ًال ي�ؤثر على حياة  60%من �سكان القارة جنوب ال�صحراء و  26%منهم
ب�شمالها ،وتقدر منظمة الأغذية والزراعة �أن هناك ما ال يقل عن  16مليون ًا �إفريقيا ال يجدون الغذاء
الكايف ،كما �أن حوايل ن�صف ال�سكان يعي�شون حتت م�ستوى خط الفقر العاملي ،وميوت حوايل �سد�س
الأطفال دون �سن اخلام�سة ،كما ت�شري املعلومات �إىل �أن معدل االلتحاق بالتعليم يف م�ستواه االبتدائي
يعادل حوايل ( 57%فقط) ،بينما ال يكمل حوايل ثلث ال�سكان درا�ستهم.
�أما �صحي ًا فيكفي الإ�شارة �إىل �أن القارة الإفريقية تعترب مركز ًا النت�شار الأوبئة والأمرا�ض ،وال
زال  56%من ال�سكان ميوتون نتيجة لأمرا�ض ميكن معاجلتها ،كاملالريا وغريها من الأمرا�ض،
وذلك بفعل عدم توافر الرعاية الطبية الالزمة ،كما �أن حوايل  30مليون ًا �إفريقي ًا ميوتون بفعل انت�شار
مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز) (.)40
خامتة
نخل�ص يف خامتة هذه الدرا�سة �إىل �أن العوملة والنظام العاملي اجلديد� ،أ�ضحى ي�شكل حقيقة
واقعة يتعامل معها العامل �أجمع ويت�أثر بها �سلب ًا و�إيجاب ًا ،حتى و�إن كانت قد جاءت بفعل �إرادة �إمربيالية
ت�ستخدم كافة الو�سائل يف فر�ض ر�ؤيتها كقطب واحد م�ؤثر يف جمريات احلياة الدولية.
وال �شك يف �أن هذا الو�ضع اجلديد لل�سيا�سة واالقت�صاد الدوليني كانت له العديد من الآثار
املتنوعة على الدولة واملجتمع يف �إفريقيا� ،سواء �أكان اقت�صادي ًا �أو �سيا�سي ًا �أو ثقافي ًا ،بل و�أدى �إىل
تعميق م�شكالت القارة القائمة �سلف ًا ،وزاد من �إفقارها وحد من قدرتها على حتقيق التنمية والتطور،
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بف�ضل افتقاره كنظام لال�ستغالل العاملي للكثري من القيم الإن�سانية والأخالقية.
ويبقى �أمام القارة ،دو ًال وجمتمعات ،العمل على جتاوز حتدياتها املاثلة ملواجهة الآثار املرتتبة
على اندماجها يف هذا النظام ،وميكن يف هذا ال�صدد الإ�شارة �إىل النقاط التالية:
 .1تقوية م�ؤ�س�سات الدولة الإفريقية ملقاومة عمليات الإخ�ضاع التي تتم بفعل �أدوات
النظام الدويل اجلديد �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.
 .2دعم التوجهات الوحدوية والت�ضامنية بني دول القارة لتوفري فر�ص �أكرب للمناف�سة
مع التكتالت النظرية حول العامل.
 .3تفعيل دور الدول يف حماية ال�شرائح الفقرية من الآثار املرتتبة على تطبيق �سيا�سات
التكيف الهيكلي ،واحل��د من ظاهرة انت�شار الفقر ،وتوفري نظم ملكافحة الأمرا�ض
والأوبئة.
 .4العمل على فر�ض اال�ستقرار االقت�صادي العام ،ويتطلب ذلك من احلكومات
الإفريقية الرتكيز على خلق الفر�ص واال�ستقرار يف املجاالت الرئي�سية لالقت�صاد
الكلي.
�	.5أيجاد �صيغة منا�سبة للتعامل يف ظل �سيا�سة حترير التجارة العاملية ،و�إنزال �شروط
تطبيقها ب�شكل تدريجي مدرو�س يحقق احلماية لل�صناعات واملنتجات الإفريقية.
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