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يف املشهد و دورها  هاتمكانادة لتحديد اليوم ج تعمل فهيلذا  أن تفكر يف ذاهتا،فّكرت أوراب يف العامل قبل 

دبلوماسيني و املثقفني رجال السياسة و المل تكن هذه هي انشغاالت رسم معامل هويتها. لجاهدة تسعى  الدويل كما

ما  ،األمر مسلم به  نظرهم التفكري يف أوراب، إذيف الضرورة ال تستدعي عند هناية القرن التاسع عشر. األوربيني

 1885سنة   Jules  Ferry جيل فريي اعترباحلضارة الوحيدة اجلديرة هبذا االسم.  هلم هيأوراب ابلنسبة  دامت

اعتربه ما  و هو األجناس الدنيا " على " من أجل أن تشع بنوره، الغرب يقوم به"  متدييندور االستعمار " دور  أن

ل آنذاك إضفاء معىن ". مل يكن الشغل الشاغ األبيض الرجل " عبء R. Kiplingالشاعر االجنليزي كيبلن 

 على صورهتا.برمته العامل  كان تنظيمعلى أوراب،  بقدر ما  
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 العاملي صعيدال إىلاألوريب..  صعيدمن ال

العالقات بني تقنني العالقات الدولية. لقد حرصت القوى األوربية على على صعيد املشروع،  هلذامثيل  ال

بدء ( الذي مجع ملوك أوراب،  1815املنعقد سنة )مؤمتر فيينا جتلى ذلك يف ارة األوربية. القإطار  احلكومات يف

. العالقات بني الدول: كانت قاريةإرادة تنظيم  فيما بعدت قيصر روسيا. تغريّ  إىلمن ملك بريطانيا العظمى 

 ألول مرة، عاملية.و  تصبحأ

 ابقي ألقى بظالله علىمذهال، صف الثاين من القرن التاسع عشر حتوال سوسيواقتصاداي عرفت أوراب عند الن

و  1840سنة  ما بني، انتقلت شبكة السكك احلديدية الدولية بكيفية سريعة. تطورت وسائل التواصل الدول

و اهلاتف فيما بعد. فرض  التلغرافك  تقنيات جديدة ظهرت .ألف كلم 370 إىلكلم ألف   8من  1880سنة 

األموال العابرة لألوطان. رؤوس األشخاص و املمتلكات و تدفق  تضخمف ،و ممارسةاحلر " نفسه لغة  التبادل" 

، ذروة الغزو االستعماريأيضا شّكل . كما 1وىل "وملة األعال" على هذا الوضع مصطلح  االقتصادبعض علماء أطلق 

أغلب األحيان. يف هذا  مباشرة يف هامبراقبت، جل دول املعمورمع مطلع القرن العشرين، على  أوراب،هيمنت  إذ

 .أبسره يف العامل التفكري اآلن فصاعدا، ، منتستدعيضرورة أن الحكام أوراب و مثقفوها  السياق اعترب

ن إعال على غرار، جادة األوربيةت احلكومات سعكانت العوملة اجلديدة واقعا و مشروعا يف اآلن معا. 

هو هذا  ا دامم شؤوهنا اخلارجية:تصور عاملي عن إلعداد  ألملانيا،" سياسة عاملية " عن  1896غيوم الثاين سنة 

 العاملي. صعيدعلى ال ةمقبولبكيفية بني الدول،  لعالقاتتنظيم امن الالزم إذن ف ،قوهتا مقام

. جتاوزت كوينال هابعديف ة حو طم( حماولة  1899الدولية )  كانت معاهدة التسوية السلمية للصراعات

أابطرة الصني و الياابن و ملك سيام و  أيضا مشلتإذ  1815سنة الذي حدده مؤمتر فيينا  طاراإلإىل حد بعيد 
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كانت .  النور اتالنزاعاحملكمة الدائمة للفصل يف رأت عقب هذا اللقاء بالهاي  شاه الفرس و السلطان العثماين.

 .و ما زالت تشتغل إىل اليوم تسوية اخلالفات بني الدولتسعى ل ةكونيمحولة  أول هيئة حقوقية ذات حبق 

األوربيون دعا . و وظيفي هو تقينا مبالعاملي  صعيداألوربية لتنظيم العالقات الدولية على ال اإلرادة انشغلت

، لكنها جتاوزهتم يف نفس رن التاسع عشرقالتطورت عليها خالل النصف الثاين من  عوملة التبادل، ابلكيفية اليتل

إنشاء االحتاد الدويل للتلغراف سنة  رلتقنيات التواصل يفس عيسر ال فإن التطور. هكذا بعض جوانبهااآلن يف 

العاملي سياسي و التطور الطابع الوطنية ذات الصاحل املبني  توفيقلل(  لالتصال) سلف االحتاد الدويل  1865

  حبكم طبيعتها احلدود بني الدول. مث التليفون ـ  ال تعرف التلغرافألداة ـ 

( و اجلمعية  1875و املكتب الدويل للوزن و القياس)  1874االحتاد الدويل للربيد سنة  أتسيسكان 

 أيضاسياسية و اقتصادية متشاهبة. بدأت ضرورات  واب عنجمبثابة (  1884الدولية ملؤمتر السكك احلديدية ) 

 مناظرات 1907و  1875انعقدت و بكيفية منظمة بني سنيت  كما  سياق العوملة، لغة دولية جديدة.، يف تتشكل

ذه كان هل  املكتب الدويل للصحة العمومية، اللبنة األوىل للمنظمة العاملية للصحة. إبنشاءهتم جمال الصحة، توجت 

، مبا يف ذلك دول املعمور ابقي قوي علىأتثري يون أبنفسهم و لصاحلهم، احملاوالت املتعددة اليت صاغها األورب

  .رةاملستعم   و غريرة لدول املستعم  ا

عامل غري الغريب، لعل اتساع رقعة هيمنتها االستعمارية خري تعبري عن ذلك. لأقوى حتد ل أوراب آنذاكشّكلت 

يكتسي  بلت عسكرية أم تقنية أم جتارية، مادية حمضة، سواء أكان مظاهر ال يقاس، مع ذلك، هذا التحدي يف

 ،القوى األوربية فرضت .ال مناص منها راءة العاملقإنتاج شبكة لعلى قدرة األوربيني الفائقة  ا:استكشافي ابعد أيضا

، اعاملي ا  بعد دنيوي يكتسي سياسينظام ل هار بتصو و  الصعيد العامليعلى لعالقات بني احلكومات لابستحضارها 
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 لاستحا كما  ،كليا  كانت  رؤية األوربيني للعامل غريبة عنهمإذ   :عسري يف جانبيهبتمرين القيام البلدان األخرى على 

لضبط هي حالة اإلمرباطورايت األسيوية ـ العثمانيون و هذه  اب آخر. م عمليا، من جهة أخرى، تقدمي بديلعليه

الدول هي نفس وضعية  اإلمرباطورايتاالستعمار األوريب. مل تكن وضعية هذه جاهدة الصينيون ـ  اليت قاومت 

الغزو جراء اليت تشكلت الشمالية و اجلنوبية  أمريكا دولو ال هي وضعية ال حول و ال قوة هلا، املستعم رة، دول 

إىل جانب الياابنيني يف املشهد الدويل اجلديد. واجه العثمانيون و الصينيون،  عمليا اليت اندجمتو  ،ألمريكا األوريب

يتمتع بنظامه الدويل اخلاص به؛ الباب العايل ابلنسبة للعثمانيني  اوضعا معقدا و مبهما. كل واحد منهم ،و الكوريني

و الثقايف، التخلي عن ذلك دي أ، سواء من اجلانب العملي  و املا الوسط ابلنسبة للصينيني. يتعذر إمرباطوريةو 

أو  اسطنبول، سواء يف متارس السلطة .يف أحضاهنمو السقوط  معناه اخلضوع لسلطة األوربيني يام هبذاقل، االنظام

اجلغرايف مل  صعيدالبكني، بواسطة ما ميكن تسميته " كومسولوجية حملية ": نظرة للعامل تنشد الكونية لكنها على 

 تكن ابلضرورة عاملية.

 

 ربابرةال احلضارة و

ستند النخبة يف جممل االختالف بني األسيويني و األوربيني عند هناية القرن التاسع عشر. تهذا كان 

 هذا هو واقعهم. بشكل واضح. اقارة مل  تتحدد ختومه حدود يفل ام دويل يشتغالعتيقة لنظالشرق  إمرباطورايت

ّم  على تعديل تفوقهم، حبكم إىل أن أرغمهم األوربيون، ، ا عامليةأبعاد" عاملهم " إن مل يكتس  ابلنسبة إليهمما ه 

 وجهة نظرهم و تغيريها. 
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ـ مبجمل معايريه و قواعده االقتصادية و  الوسط هو يف اآلن نفسه نظام دويل إمرباطوريةيف  اجلباية نظام

(  wenming)  " احلضارة "هي مل يقوم على مبدأ مركزية الصني. عن العا تصورو  لفلسفية ـو ا الدبلوماسية

، الفرنسينيعلى رأسهم اإلجنليز و  . متثلت إرادة األوربيني،خارج العاملما داموا  ( yi)  " برابرة " الدول األخرىو 

 يف مراقبة اإلمرباطورية الصينية من خالل إعادة النظر يف نظامها.

ابلكيان الرببري  لالعرتاف 1842 اجنليزي سنة، و بعد انتصار عسكري اصطدام اضطرت بكني، بعد أول

" برابرة " (  yi)السلطات الصينية عن استعمال كلمة  تختل كما(.  ) الكومسولوجييف أفقها الكوين  إدماجهو 

قراره يف لندن و الذي مت  إ ،لقد فرض النظام العاملي .1858بعد اهنزامها أمام األوربيني سنة  الرمسية واثئقها من

. تُرجم اهنيار احمليط اهلندي إىلأن تكون مستقلة من البوسفور  تدرجييا يف ربوع آسيا املفرتض نفسهو برلني، ابريس 

أليم لقواعد  و عسريندماج ابو أاالستعمار أو احلماية،  أي ما خبضوع كلي للغرب،اإلمرباطورايت األسيوية إ

ام اجلباية و اخنرطت بعد تردد رجت كوراي من نظخحتت اهليمنة الفرنسية،  1862الغرب. سقطت الفيتنام سنة 

بدء من سنة  . اضطرت الياابن،ذهب هبا إىل أبعد مداهات مل ، لكنهاةيغربال عملية عصرنة يف صورهتا كبري يف

اخلروج لصيغة املشهورة آنذاك: " وفقا ل جذرية إبصالحاتداخلية متعددة، للقيام و فنت ، جراء اضطراابت 1868

و أول دولة خارج الغرب  بدستورأسيوية تتمتع  حكومةت طوكيو أول أصبح. 2 االلتحاق ابلغرب "و  آسيامن 

ستعمارية يف جتربة إ لو دخالمما أاتح هلا ـ  1902تقييم حتالفا مع القوى األوربية ـ املعاهدة الياابنية االجنليزية لسنة 

 . 1905نة سبفرض وصايتها على كوراي بدء من 

اليت  كونيةالقواعد الجممل  إدماجضرورة  فإن، اإلصالحيف كل الدول غري املستعمر ة   مهما كانت إرادة

لذلك سبيال، الحرتام  ت، مهما استطاعمدعوةكل الدول   تواقعا ال مفر منه. كان قد أضحى الغرب سطرها
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 ند و الفرسو التايالنا نفهم حضور العثمانيني القواعد اجلديدة، إن هي أرادت أال تقصى من اللعبة العاملية. من ه

عن يعرب هذا . ال سلميا الدوليةالنزاعات ل حلالتأسيسية  لجمعيةل 1899نة سهاي و الصينيني و الياابنيني لال

كي لابألساس  غري متكافئة واألسيويني األوربينيبني  الشرق و الغرب، كانت عالقات القوىحوار صادق بني 

 . ي جديدسلواقع سيا انعكاسا  د كان األمر ابألحرىقمن معىن. لذا املصطلح هلا، بكل ما محيصل وفاق بينه

التصور  جسدوا هذاكما األرضية،  الكرة صعيد فصاعدا العالقات الدولية على  اآلناألوربيون من تصور 

 املشهديؤثت  ، اثنوايكان دورهم كان األسيويون ملزمني ابملشاركة فيه و إن    عاملي.دبلوماسي  خالل مشروع من

من ، تقنيةالعرتاف أببعاده شهد العاملي اجلديد، هو أيضا ا. املسامهة يف امل  les figurantsليس إال الياسي

سنة  لتلغرافاد الدويل لالياابن ابالحت إمرباطوريةاالخنراط يف املنظمات العاملية حديثة النشأة. التحقت خالل 

عن رغبتهم يف الشرقيني، يف مقدمتهم الياابن،  اإلصالحدعاة  . لقد عرب 1883نة و مملكة التايالند س 1879

كاملدرسة   ألوربينيليف األصل تعود عتماد  مؤسسات اب كليا   نظامهم االجتماعي وا ، إذ غري ندماج عاملياال

  و سياسة الصحة العمومية. اإللزامية

 

 اهليمنة األمريكية الصاعدة

للتبادالت  : منو مذهلخمتلفةهر اظيف م هناية القرن التاسع عشرالعوملة اليت رأت النور يف أوراب عند  جلىتت

 .اخلاضعة للهيمنة أو نة عميق لكل اجملتمعات، سواء املهيم  صالح إمصحوبة ، العابرة للحدود

كي   جيدةبكيفية  جمرايت الواقع يف تحكم لاو قدرهتم على  لغربينيبناء يعكس إرادة اأيضا كانت العوملة 

بعد هذا التاريخ حجم . سينهار  1914سنة حدود  إىل. هكذا استمرت مسرية األوربيني يتسىن هلم مراقبة نتائجه
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دة، أي عند الثمانينيات، عندما يعدلن يستعيد عافيته إال بعد عقود  وة بكيفية متواصلالتدفق التجاري و املايل 

جع اجليو سياسي األوريب الرت الثانية، فضال عن ذلك، بداية لية كانت احلرب العامل  .بدأت العوملة الثانية تتشكل

 لصاحل الوالايت األمريكية.

لكنهم مل يقدموا فعال سيناريو يرسم  معماريته العامة، سامهوا يف ،األبعاد وربيون مشهدا دوليا عاملياأل أقام

أتمالت متباينة و  مالحظات ومجلة ابستثناء ا عامليا رى مل يتصور األوربيون ابلضبط اترخيخيحدث. بعبارة أسما 

حنو نزوع القوى األوربية صح القول  إنكان .  ألبيض "" الرجل اع هبا يضطليت لا"  ضاريةخمتلفة حول " املهمة احل

، مغايرةسياسية ـ جيوحكاية من جهتهم يكتبون فس أما األمريكاناية يف ذاته فقط. غعلى الصعيد العاملي يمنة اهل

 مشرتك للعامل أبمجعه. اتريخلصياغة تطمح 

( متمسكة خبطاب مغاير كليا  1917اخنرطت الوالايت املتحدة األمريكية يف احلرب العاملية األوىل ) 

ال حتركها البداية أن بالده  T.W.Wilson د أكد الرئيس األمريكي توماس ويلسن ق. لاألوربينيحللفائها 

و أن مواطنيه يقاتلون قبل كل شيء دفاعا عن  القارة العجوزخالفا حلكومات  طموحات استعمارية ) ترابية (

 ال وجود ألية إحالة لالستعمار و فضائله املفرتضة:و و األنظمة الكليانية األخرى  األملايناحلرية، أي ضد االستبداد 

. كونيا  طاابـ جاعلة منها خ املتحدةحصل على استقالله من اململكة استثمرت أمريكا جتربتها اخلاصة، جتربة شعب 

  ". احملتوم رهاقدجانب الدول احلرة، هذا هو "  إىلستكون أمريكا دائما 

ها ختوض كل معركة حامسة عند  هلا، هبذا يكون ويلسون قد وضع آنذاك أسس أعظم حكاية، سيتداو 

حييل الشر. و اخلري  حكاية صراع على الصعيد العاملي بني إهنا . من تعاقب على السلطة بعده ،والايت املتحدةال
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 عشية اإلرهابيف مع بوش أخريا يتجسد ، ل الكليانيةلفاشية و ابيرتبط الثاين و  احلريةعلى مع ترومان  األول

 .2001شتنرب  11 تفجريات

( و  1942يناير  6 )F.Roosevelt   فرانكلني روزفلت خطاابت شكلت

(  2001شتنرب  21)  G.W.Bush ( و جورج بوش 1947مارس  12)    H.S.Trumamترومان

تتشابه ـ خطاابت فيما بعد  اإلرهاباحلرب على  يف صراع عاملي ـ احلرب الباردة مث يف جمملها دعوة لالخنراط

 إبحكامراسخ  معطى. يعرب هذا عن  1917لسون يف أبريل  حجتها املبدئية، مع تصرحيات ويبكيفية مدهشة يف

 ألطلسي.العابرة لبعني االعتبار من طرف األوربيني يف أتويلهم للعالقات  يؤخذ ما ملهو  و يف املخيلة األمريكية

أن أيضا نسجل   .اجليوسياسية األمريكية احلكاية، إابن احلرب العاملية الثانية حول إمجاعهناك شبه  كان

لغالبية كفاية ابلنسبة البعد " العاملي " هلذه املعركة الثانية للحرية ضد أعدائها مل يكن ابلضرورة واضحا مبا فيه ال

، فاعال  1919حدود  إىل. مل تكن واشنطن، 1945 إىل غاية، ربيةاألو املستعمرات  يف ذلكمبا  دول املعمور،

األوربيني يف وجه مهيمنا كما أضحت عليه فيما بعد، كانت جتد و تكد لكي تفرض تصورها اخلاص عن العامل 

رفضهم منتخبيها الذين أهانوا ويلسون حني  ةواجهواشنطن أيضا يف مكما كانت   ،رتايبلا املتحصنني يف جماهلم

م سيق ا أمريكا تصور  فرضتاحلرب الباردة حيث خالل  هذه الوضعيةتغريت األمم. عصبة اهلادف إلنشاء شروعه مل

 متيف حد ذاهتا  3صيغة " احلرب الباردة " الغرب ضد الشرق.  ،قطبني: احلرية ضد الكليانيةل العامل من جديد

ابلنسبة العامل  هذا التصور؛ االحنيازحركة عدم  ت.  رفضدول املعمورل هار يالوالايت املتحدة قبل تصد يفابتكارها 

سياسية مضادة لقيت أحياان دعما من طرف األوربيني، خاصة  ـجيو حكايةفقر، إهنا مشال و جنوب، ثروة و  إليها

ها الذين يف مواجهة أعدائـ احلرية جورج بوش اليت دافع عنها التقاطب الثنائي للعامل طروحة أتبقى اليوم   نسا.فر 
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لكنها مع ذلك مقبولة، مع بعض  يف السياسة الدولية. اإلمجاعمل يتم حوهلا  و قة" ـ معل   اإلرهابينيعليهم "  قيطل

 الياابن و أسرتاليا.مبن فيهم بريطانيا العظمى و من طرف حلفاء الوالايت املتحدة األوفياء ، االختالفات

 كوينحاملة خلطاب  مة أ اأمريكي

مع  العراق و، كما وقع حلظة اجتياح حوله إمجاعمل حيصل كان دور الوالايت املتحدة مثار خالف كبري و   

يف مناخ سياسي  الربهنة خاصة ابإلمكان و االعرتاض عليه. الوقوف يف وجههيتعذر فإن موقفها املهيمن ذلك 

هيمنة كهذه، يف وجه  الوحيد املؤهل خللق توازن مقبول و مستساغقد يكون أن االحتاد األوريب  يتسم بعدم اليقني

هي  2001منذ  ةملحوظ بكيفيةو اليت تطورت  بني أمريكا و أوراب املقارنةاحلال أن  .اإلمكاانتلو توفرت لديه 

لعالقات الدولية بني ة حتكم اسيادة يشتغل بكيفية مركزية كالسيكي منها ومهية. واشنطن فاعل ميتلكجانب يف 

، قد أنسف خارجية موحدة سياسةلك ال ميو  و عابرة للوطنأوطنية هي ال  ،االحتاد األوريب ليس بدولة ايت.الوال

لذلك، لكنه نقاش آخر. سلك االحتاد األوريب و الوالايت املتحدة، مبعزل عن هذا االختالف اجلوهري، مسارا 

 للعامل،تدرجييا قراءهتا اخلاصة  تقدمها طيلة القرن العشرين. فرضتمسرية واصلت أمريكا  .1945متباينا جدا منذ 

اصة، صورة تشكلت ابلكاد بفعل تقلبات اخل فظت على صورهتايلة قرن من الزمن. حامل يلحقها التغري طقراءة 

مل يكن كان الثمن.   عنه مهماو الدفاع  عن احلرية، مستعدة حلمايتهكوين خلطاب   الزمن و حمنه، صورة أمة حاملة

 ت جللإذ حص، ابلنسبة إليها منعطفا حامسا 1945. لقد شكل ما بعد الذي سلكته أوراب املسارهذا هو 

 ال مثيل له. أوريب للتعاون فضاء وجودلظهر ل كما  استقالهلا، املستعمرات على

أوال مث لمجموعة األوربية ل إبقامتهاأحدثت مركزيتها يف املشهد العاملي.  مستعمراهتافقدت أوراب ابستقالل 

نا اختلف متوقعها بشكل كبري هل. ال على املستوى العاملي بل احملليجديدا  نظاما دوليا االحتاد األوريب فيما بعد،
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حتديد غية بُ  حلرية ـ جتاه العامل. تستند أمريكا لتارخيها الوطين اخلاص هبا ـ أمريكا أرض ا أمريكاالذي اختذته ذاك عن 

أوراب طريقا مغايرا: تنطلق من الكوين لتحدد احمللي. يعرتف كل بلد عضو يف االحتاد  تسلكيف حني  ،ما هو كوين

 أساسية ختص جمموعة جغرافية حمددة. إايها مبادئ معتربا و دولة احلق ـ اإلنسانوق قـ الدميقراطية، ح أساسيةيم قب

دولية لعالقات  اإىل اآلن خمترب  القرن الواحد و العشرين، فما زالت وراب السياسي يفمهما كان مستقبل أ

القواعد و  جمموع حلكومات و اجملتمعات.لتعاون بني اترب فيه بشكل يومي أمناط جديدة ل، ختفريدة من نوعها

كما   أوراب يف زمن العوملة.مييزها و هذا ما  غري قابلة للتطبيق خارج حدود االحتاد األوريب املعايري اليت تنجم عنها 

ما صيغة   مبعىن من املعاين هناإ .  ovniاهلوية   جمهول سم طائرجب شبيهة J. Delors جاك ديلور  هاوصف

ملكتسب املشرتك ) االحتاد األوريب فيها اانطبع  " كومسولوجية حملية " جديدةإهنا الوسط ،  مرباطوريةإلبعد حداثية 

القرن التاسع  أواسط، هم كذلك يف الصينيون عاش. اليوم برابرة ""  هم " و من ليسوا كذلك ضارةاحل" طابع ب (

العامل ". " عاملهم " هو " ، إذ مل يعد يف النظام العاملي ابستحالة حتكمهموعيهم  عية األليمة حنيضعشر نفس الو 

ن العشرين، و إن بكيفية أقل حدة، جتربة انزايح عن املركز، ، يف النصف الثاين من القر عرف األوربيون هم أيضا

مشروع التعاون اإلقليمي يف التشكل مع مطلع اخلمسينيات من القرن بدأ األوربيون عندما اعتقد ا. يهة هببش

ذلك املؤرخ شارل عرّب عن لعقود خلت، كما  مهندسيهاملشهد الدويل الذي كانوا من  ا يف قلباملنصرم، أهنم ما زالو 

 .4 بفكرة تنظيم العامل "األوريب فكرة االحتاد طويلة  لقد امتزجت و لفرتة" : قائال ibeCh. Zorgb زوركبيب 

 .مشكل رسم حدود أوراب التطورخري دليل على هذا ممكنا. االلتباس ليوم هذا مل يعد ا

لطلب لطُرح حبدة بعد سقوط حائط برلني، الذي مشكل التوسع ال يرجع أين تبدأ أوراب؟ و أين تنتهي؟ 

. لقد أابنت هناية احلرب الباردة، مبا ال يدع جماال لالنضمام لإلحتاد األوريب لدول املعسكر االشرتاكي سابقا املتزايد
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