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حروب القرن الواحد والعشرين

  

  إينياسيو رامونيه: املؤلف 

أنطوان أبوزيد: ترمجة 

  يانات النشرب

  التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بريوت

)٢٠٠٧(الطبعة األوىل 

  ٢٣٧: عدد الصفحات 

  عرض مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

، أن يلقي الضوء على أبرز رئيس حترير جريدة املوند دبلوماتيك، "إينياسو رامونيه"حياول الكاتب 

ولعله مثل غريه من . ٢٠٠١ت العامل يتسم ا بعد أحداث سبتمرباخلصائص اجليوسياسية اليت با

مالمح جديدة قد ارتسمت بعد تلك األحداث اليت هزت الواليات املتحدة احملللني يرى أن 

  .وجه العامل اجلديد: ؛ وهلذا كان عنوان الفصل األول من كتابه هواألمريكية

مل كما مل تسده أي دولة أو إمرباطورية من الواليات املتحدة تسود العاويرى يف هذا الفصل أن 

قبل، فهي تتمتع بتفوق كبري يف ااالت السياسية واالقتصادية والعسكرية والتقنية والثقافية بشكلٍ 

والشك يف أن هذا التفوق . جعلها بنظر املراقبني متسك بزمام الصيغة العصرية لإلمرباطورية الكونية

ومكّنها من حتجيم كثري من البقع اجلغرافية يف العامل، قد ساعدها على بسط سيطرا على 

، وصار من املألوف أن ترى جيوشاً كانت فيما مضى تعتز بنفسها باتت صالحيات األمم املتحدة
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كما هو األمر بالنسبة للجيش اليوم جمرد قوى إضافية تتبع اجليش األمريكي، وتعمل حتت إمرته، 

  . الربيطاين

اليت باتت دول العامل كافة منخرطة فيها، مشرياً إىل أن مثة فرقاً  ة العوملةظاهروتطرق املؤلف إىل 

؛ إذ يشهد العامل اليوم جوهرياً بني ما حيدث اآلن وما كان حيدث يف زمن املستعمرات واالستعمار

سيطرة للشركات الكربى وأرباب األموال من القطاع اخلاص والصناعيني الذين ينحدرون من 

وقد حدث ذلك بفضل عوامل عدة  .الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واليابان ثالثة أماكن هي

ومن املتوقع أن يشهد . متركز رأس املال والسلطة، والثورات التقنية يف عامل املعلوماتية: منها

إذ إن خصخصة اجلينات التقنيات اجلينية؛ العامل قفزات جديدة يف السنوات القادمة مع تطور 

ويرى . آفاقا جديدة النتشار الرأمساليةعميم تسجيل ملكيتها يف حياة الفرد سيفتحان البشرية وت

أن العوملة اليت تم بافتتاح األسواق أكثر من اهتمامها بافتتاح البلدان أو تنميتها تسببت املؤلف 

بسلسلة من التدمريات املدهشة كااليار االقتصادي املذهل الذي أصاب األرجنتني يف ديسمرب

٢٠٠١.  

ويرى رامونيه أننا نواجه حتديات كبرية تتمثل يف جتنب االحنرافات اليت يسببها العامل الذي طغت 

فيه التقنية بشكل خميف، واحلد من آثار التلوث، واحملافظة على تنوع الكائنات احلية، وعدم استفاد 

إضافة إىل التحديات . املوارد، وإجياد الوسائل الكفيلة بتغذية حنو عشرة مليارات كائن بشري

احلد من مساوئ العوملة، ومعاجلة مشكلة املماثلة على الصعيدين السياسي واالجتماعي، مثل 

  .التفاوت الطبقي احلاد، ومظاهر العنف اجلماعي، ومقاومة الفاشيات اجلديدة

ه ، وفي"احلرب العاملية على اإلرهاب: سبتمرب ١١"أما الفصل الثاين من الكتاب، فجاء بعنوان 

تشن حرباً أشار املؤلف إىل ما كانت تقوم به الواليات املتحدة خالل احلرب الباردة، حني كانت 

ووصف تلك احلقبة  .صليبية ضد الشيوعية يف عدد من الدول مثل إيران وغواتيماال والصني وفيتنام

  .بأا الصفحات األشد كراهية يف كتاب اإلمربيالية األسود

وقوا ال تستطيع بلوغ األهداف اليت املتحدة على الرغم من جربوا  ويرى املؤلف أن الواليات

، فقد أعلنت يف البداية أا تريد القضاء على أسامة بن الدن، وهذا ما مل حددا هي ملعاركها
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مث أعلنت أا تريد القضاء على . يتحقق إىل اآلن على الرغم من كل حماوالا يف أفغانستان

خلت يف معارك متعددة مل تستطع أن حتقق انتصاراً واضحاً فيها، بل ميكن اإلرهاب الدويل، فد

  .القول إا تتكبد اخلسائر يف أكثر من مكان

اإلسرائيلي يف الفصل الثالث من الكتاب، الذي جعله حتت -وتطرق املؤلف إىل الصراع العريب

الصراع، بدءاً من موضحاً تشعبات هذا ". حرب املئة عام اجلديدة: الشرق األدىن: "عنوان

املعارك واحلروب، مروراً باملفاوضات والتسويات على خمتلف اجلبهات، وانتهاء بالدعوات األخرية 

فئتني يف كل طرف، فئة  وحاول رامونيه أن يربز وجود. إىل التعايش بني دولتني عربية ويهودية

تتخذ العنف أداة هلا يف الصراع، وفئة تغلب لغة احلوار والسالم، مؤكداً ضرورة أن تتاح الفرصة 

ألنصار الفئة الثانية من الطرفني؛ ألنه ال جيوز للمصاحلة أن تتأخر طويالً، ويستشهد املؤلف بدعوة 

من العرب " روجيه غارودي"أصدقاء  اليت خاطب فيها" إدوارد سعيد"املفكر الفلسطيين الراحل 

إن األطروحة اليت تقول بأن إبادة اليهود مل تكن إال بدعة صهيونية جتول هنا وهنالك على : " قائالً

فلماذا ننتظر من العامل أمجع أن يتعاطف مع آالمنا كعرب، بعد أن يعيها، إن مل . حنو غري مقبول

  !".ىت لو كانوا جالدين؟نكن قادرين على إدراك آالم الشعوب األخرى، ح

، ويرى أن الصراع بني مؤيدي العوملة ومعارضيهاوينتقل رامونيه ليتحدث يف الفصل الرابع عن 

وقد حاول أن حيلل األسباب اليت دفعت كل طرف إىل . هذين الفريقني ميثل حرباً اجتماعية كونية

الذي عقد سنة " رتو أليغريهبو"تبين وجهة نظر مؤيدة أو خمالفة للعوملة، مث يتوقف عند مؤمتر 

سياسة اإلفراط اليت متارسها الليربالية وهو مؤمتر مل يهدف إىل التظاهر واالحتجاج ضد . ٢٠٠٢

، بل كان يهدف إىل وضع أساس نظري وعملي قادر على تصور عوملة من طراز جديد املستحدثة

البيئة وحل أزمة التفاوت  أقل عدائية لإلنسان وأكثر تضامناً معه، وذلك عرب الدعوة إىل محاية

  .الطبقي واالجتماعي والعناية حبقوق اإلنسان

حرب كوسوفو اليت شنها حلف مشال وجاء الفصل اخلامس من الكتاب ليلقي الضوء على 

ويرى املؤلف أن تلك احلرب اتسمت باالرجتال من قبل احللف الذي . األطلسي على يوغسالفيا

الذي " رامبوييه"كان باإلمكان تأجيل احلرب، والسيما أن مؤمتر  بدا غري مستعد هلا، مشرياً إىل أنه
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كان قد تبىن األهداف نفسها اليت قامت من أجلها احلرب، وهي إقامة حكم  ١٩٩٩عقد يف يناير 

ذايت إلقليم كوسوفو، وإجبار بلغراد على احترام احلريات السياسية والدينية والثقافية واللغوية 

لكاتب إىل أن عناد القوى الغربية، والسيما الواليات املتحدة، هو الذي إلقليم كوسوفو، وأشار ا

كما ناقش املؤلف يف هذا الفصل تبدل كثري . يف حتقيق أهدافه" رامبوييه"تسبب يف إخفاق مؤمتر 

  .تراجع دور األمم املتحدة لصاحل اهليمنة األمريكيةمن املفاهيم نتيجة تلك احلرب، إضافة إىل 

، مثل خماطر التلوث املخاطر اليت دد النظام البيئي العامليالسادس عن  وحتدث يف الفصل

النووي، والتصحر، والقضاء على الغابات، والتلوث البحري واجلوي، إضافة إىل الفقر واجلوع 

  .واألوبئة واألمراض القاتلة اليت تؤرق البشرية

فصل أشبه ما يكون بأمنيات وهو ". من أجل تغيري العامل: "وختم املؤلف كتابه بفصل بعنوان

خيتلط فيه الواقع باحللم، ويتصور فيه أن جنيناً من اتمع املدين الدويل آخذ يف التشكل، جيمع يف 

ويأمل . ذاته العشرات من اجلمعيات غري احلكومية، وجمموعات ونقابات متعاونة من بلدان كثرية

لدولية الكربى يف كل ما يتعلق بالبيئة أن يسهم هذا املولود اجلديد يف املفاوضات ا" رامونيه"

والصحة واهليمنة املالية والشأن اإلنساين واهلندسة اجلينية، ويسهم كذلك يف توزيع جديد لتراتبيات 

العمل وعائداته، وينطلق بعد ذلك ليهتم بأمور أخرى مثل احملكمة اجلزائية الدولية وحترير املرأة 

  .على الصعيد العاملي

تشخيص الواقع لرسم آلية للخروج من املأزق الذي يف كتابه هذا أن ينطلق من  لقد أراد املؤلف

وبسبب اهليمنة الغربية اليت ال ، يرى أن العامل قد دخله بسبب سياسات العوملة والليربالية املستحدثة

وهلذا جاء كتابه مفعماً مبحاولة اخلروج على تلك اهليمنة،  تفكر كثرياً يف مصري اإلنسانية،

  .دعوة إىل متكني اإلنسان يف كل بقع العامل من احلصول على حقه يف كل ااالتوبال


