مسلمو ماينمار في ميزان العالقات الدولية المعاصرة
يعتبر مفھوم السيادة الوطنية أحد أكثر المفاھيم قبوالً في دراسة وممارسة العالقات الدولية .في
نفس الوقت ينطوي ھذا المفھوم على واحدة من أكثر االفتراضات الخاطئة حول العالقات بين
الدول ،وھو افتراض المساواة .ھذا االفتراض يعتبر أساس للصورة التقليدية للعالقات الدولية
والتي تحتل خيال كثير من دارسي ھذا التخصص .صورة لتفاعل دول مستقلة ذات سيادة في
إطار تغيب عنه السلطة .أي في ھذا المستوى فان الدول متساوية في حقيقة تمتعھا بمبدأ " ال
سلطة فوق سلطة الدولة" .على عكس األفراد في النظام السياسي المحلي التراتبي الذين يخضعون
لسلطة شرعية قانونية معترف بھا ،فان الدول في النظام السياسي الدولي يفترض أنه ال تخضع
ألي سلطة وأن أي تراتبية بين الدول ھي تراتبية مؤقتة نتيجة لموقع الدول في توازن القوى
المادي :االقتصادي/العسكري.
ھذه الصورة على الرغم من سيطرتھا على الجانب النظري لدراسة العالقات الدولية اال أنھا ال
تمثل واقعھا ،او على األقل تخفي الكثير مما يجري في واقع العالقات الدولية .ھذا الزيف الناتج
عن الربط بين السيادة وبين المساواة يعود الى عدم وضوح خصائص وأبعاد السيادة في العالقات
الدولية .في كتابه السيادة :النفاق المنظم يفرق ستيفين كريزنر بين السيادة الدولية القانونية
) (International Legal Sovereigntyوبين السيادة الوستفالية ) Westphalian
 .(Sovereigntyحيث تتمحور السيادة القانونية الدولية حول االعتراف الدولي
) (Recognitionوالوضع القانوني للكيانات السياسية كأعضاء في العالقات الدولية ومجتمعھا

الدولي .يعتبر األساس القانوني للسيادة الدولية القانونية ھو االعتراف بالكيانات السياسية التي
نجسد دولة مؤسسة على إقليم محدد وتتمتع على ھذا اإلقليم باستقالل قانوني رسمي.
ھذا االعتراف يسمح لھذا الكيان بممارسة "حياته" الدولية بشكل قانوني واالستمتاع بالحقوق
المرتبطة بھذا االعتراف من ابرام اتفاقيات الى مشاركة في المنظمات الدولية والتصويت على
قرارتھا ،الى الحصانة الدبلوماسية وغيرھا من الحقوق .اذن ھذا النوع من السيادة يشبه "بطاقة
العضوية" التي تسمح لك بالحركة في إطار اجتماعي ما من خالل شخصية قانونية لھا حقوق
وواجبات .جودة "الحياة" في ھذا اإلطار تعتمد على السيادة الوستفالية والتي كما يقترح االسم
تمثل مبادئ سالم ويستفاليا لعام  .1648يعتبر األساس السياسي للسيادة الوستفالية ھو استبعاد
سلطة أي فاعل خارجي من ھيكل السلطة المحلية أو الوطنية .بمعنى ،استبعاد سلطة أي فاعل
خارجي من التأثير على العالقة بين الحاكم والمحكوم داخل الدولة.
ال يوجد تالزم بالضرورة بين البعدين ،فقد تتمتع دولة بسيادة ويستفالية واستقالل حقيقي لما يدور
داخل حدودھا مع افتقارھا لالعتراف الدولي .والعكس ،قد تتمتع الدولة باعتراف دولي مع تدخل
سلطات خارجية في كل ما يخص العالقة بين الحاكم والمحكوم باإلضافة الى سياساتھا الخارجية
بالطبع .اذن ,قد تتساوى الدول فيما بينھا بمقياس السيادة الدولية القانونية ،وقد تتمايز بميزان
السيادة الوستفالية .ھذا التمايز في السيادة الوستفالية ال يمثل حاالت متفرقة ھنا وھناك ،بل ھو
واقع العالقات الدولية الذي يجب أن ينظر له باحثي ومنظري العالقات الدولية .قد تغيب السلطة
بمعناھا القانوني الرسمي عن العالقات الدولية لكن ھذا ال يعني غياب العالقات السلطوية بين

الدول بل أنھا متغلغلة ومجسدة في العالقات الدولية ،بمعنى :العالقات الدولية عالقات تراتبية
وليست عالقات غير سلطوية .فاالعتراف الدولي القانوني بدولتك يجعلھا جزء من المجتمع
الدولي ولكنه ال يضمن لھا .مكان معين في ھيكل التراتبية الدولية ناھيك عن المساواة في
الممارسات الدولية .أي أننا نتحدث ھنا عن عضوية تراتبية.

ھنا نحتاج الى تفريق آخر يخص معنى السلطة ،ھذه المرة يقدمه ديفيد اليك في كتابه التراتبية
في العالقات الدولية والذي يفرق فيه بين السلطة القانونية ) (Legal Authorityوالسلطة
العالقاتية ) .(Relational Authorityفاألولى تعني بالسلطة القانونية الرسمية الناتجة عن
تولي منصب في ھيكل اداري ،وھذه غير موجودة في النظام السياسي الدولي .أما الثانية فتعني
باالتفاق بين فاعل ) (Aوفاعل آخر أو مجموعة من الفاعلين ) (Bيتنازلون بموجبه عن حريتھم
في إدارة شؤونھم أو بعضھا في مقابل تقديم الفاعل ) (Aنظام يحفظ الحد األدنى من حقوقھم
بحيث يضمن ھذا النظام عدد من المبادئ األساسية كالحق في الحياة )األمن( ,الحق في الملكية
الخاصة )االقليم( والحق في ابرام وضمان التزام جميع األطراف بالعھود والمواثيق .على أن
يتنازل ،كما ذكرنا ،الفاعل ) (Bعن جزء كبير من حريته في اتخاذ السياسات في مختلف
القطاعات .بالطبع ال يوجد ميزان ثابت لما يقدمه كل من الطرفين في ھذا االتفاق بل تعتمد تلك
العالقة السلطوية ،كما يرى اليك ,على عمليات تفاوض مستمرة بين مقدم النظام وضامن منافعه
من جھة وبين التابعين من جھة أخرى ,مما ينتج عنه طيف من االحتماالت للعالقات السلطوية
بين الطرفين.

قد تتخذ تلك العالقات أيضا ً مسار ثنائي مباشر بين الدولة المسيطرة وبين الدولة التابعة ،ومسار
ھيكلي غير مباشر بين إرادة الدولة المسيطرة مجسدة في مجموع ثقافة وقيم وقوانين ومؤسسات
النظام وبين الدولة/الدول التابعة .في الحالة األولى ،عادة ،يغلب الطابع المادي على أساس العالقة
السلطوية ،أما في الحالة الثانية فيغلب الطابع الحضاري على أساس تلك العالقات .دول الخليج
على سبيل المثال تمثل مثال جيد على الطرف التابع في النوع األول من العالقات السلطوية ذات
الطابع المادي المباشر الذي يعتمد على التنازل عن حرية اتخاذ الكثير من السياسات األمنية
واالقتصادية في مقابل نظام يقدم منافع أمنية واقتصادية لھذه الدول .بينما يمكن اإلشارة الى دول
شمال أوروبا مثالً كأطراف تابعة في عالقات سلطوية ذات طابع حضاري .ھذا ال يعني أن دول
الخليج ،كمثال ھنا ،ال تتبع السلطة الحضارية لمقدم النظام ،فقط أن الطابع المادي والمنافع المادية
المتبادلة بين الطرفين تغلب على تلك العالقة .كذلك ھذا ال يعني أن دول شمال أوروبا ال تنتفع
أمنيا ً واقتصاديا ً بشكل مباشر من عالقاتھا السلطوية مع مقدم النظام ،فقط أن الطابع الحضاري
والقيمي يغلب على العالقات السلطوية بين الطرفين.
سواء دول الخليج ،أو دول شمال أوروبا ،أو دول أمريكا الوسطى ،أو جنوب شرق آسيا ،في كل
األحوال ال يعني غياب السلطة الرسمية عن اإلطار الذي تتفاعل خالله ھذه الدول المساواة
بينھا بل يعني وجود ھيكل تراتبي يتضمن عالقات سلطوية مختلفة تربطھا بمقدم النظام ومن
خاللھا ترتبط ببعضھا البعض .بالطبع لكل من ھذه الدول إرادة سيادية لكن ھذا ال يعني المساواة
بل يعني أن العالقات الدولية محل ترتيب تلك االرادات السيادية ماديا ً وحضاريا ً .ھنا تظھر

السيادة القانونية كشرط بل منصة للتنازل عن السيادة الوستفالية ،فحتى توقع على اتفاقية
أمنية تتنازل بموجبھا عن حرية اتخاذ القرارات األمنية يجب أن تتمتع بسيادة قانونية .حتى
يتم التدخل في شؤون األسرة داخل الدولة يجب أن تتمتع بسيادة قانونية حتى تلتزم بھذا
التنازل .ھل يعني ھذا المساواة في الحق في التدخل في شؤون االسرة في الدول الغربية مثالً؟
ال ،ألن تلك الدول تحتل مرتبة أعلى ،حضاريا ً وماديا ً في العالقات الدولية المعاصرة.
ھذا ال يعني أن الدول ليس لھا خيار اال التنازل عن سيادتھا أو عن الجزء األكبر من سيادتھا.
فھناك دائما ً مجال للمقاومة .ھناك دائما ً مساحة للمقاومة الحضارية والمادية .ھذا ال يعني الخروج
من النظام بالضرورة والتخلي عن العضوية )السيادة القانونية( بل يعني محاولة بناء القدرات
االزمة للتفاوض مع مقدم النظام حول شروط العضوية )السيادة الوستفالية( .الصين ھنا ليست
مثال جيد فقط بل أيضا ً فاعل أساسي في معاناة مسلمي ماينمار .قد ال يتفق البعض مع التعامل
مع الصين كدولة تابعة ،لكن في النھاية نحن ال نعيش في نظام عالمي صيني ،بل نظام عالمي
ليبرالي غربي تضمن أمنه واستقراره ومنافعه الواليات المتحدة والمؤسسات الدولية التي تجسد
رؤيتھا للعالقات الدولية ،والصين جزء من ھذا النظام اال أن مقاومتھا الحضارية والمادية داخل
النظام ،وليس للنظام ،ضمنت لھا مستوى عال من االستقاللية ،تلك االستقاللية ھي جوھر السيادة
الوستفالية وھدف اإلرادة السيادية اال أنھا ال تتحقق بشكل تام اال لحفنة قليلة من الدول .فالصين
من أكثر الدول انتفاعا ً اقتصاديا ً وأمنيا ً من النظام دون التنازل عن حريتھا في التعامل مع عدد
من القضايا كطبيعة النظام السياسي وحقوق االنسان وكذلك حقوق األقليات .بل أن المقاومة

المادية والحضارية للصين ضمنت لھا نطاق تأثير إقليمي ) (Sphere of Influenceتعمل
على توسعته جغرافيا ً ليغطي جنوب آسيا بما في ذلك ماينمار ومحيطھا ،وتنوعه قطاعيا ً ليشمل
ھيمنة اقتصادية من خالل مبادرة ) (Belt and Roadالتي تھدف كما يقال الى خلق "عولمة
صينية" تعتمد على شبكة من الطرق والموانئ تغطي آسيا من شمالھا الى جنوبھا ومن شرقھا
الى غربھا وصوالً الى البحر المتوسط .أضف الى ذلك تمتع الصين بعضوية دائمة في مجلس
األمن مما يضعھا في مرتبة عالية في العالقات الدولية المعاصرة .مرة أخرى ،ھذا ال يعني أن
كل ھذا يحدث بعيداً عن نظر أو إرادة مقدم النظام الواليات المتحدة بل على العكس يعني أنه
سيكون خاضع للتفاوض والوصول الى نقطة توازن ) (Equilibriumيحفظ مصالح الواليات
المتحدة كقائد للنظام والصين كقائد لإلقليم.
ھناك داخل ھذا الھيكل التراتبي يتم قتل واغتصاب وتشريد المسلمين في ماينمار .ال يوجد سبب
لالعتقاد بأن نقطة التوازن التي سيصل لھا كل من الواليات المتحدة والصين ستشمل رفع المعاناة
عن مسلمي ماينمار ،قد تستخدم الواليات المتحدة تلك المعاناة كأحد أوراق التفاوض خاصة وأن
حقوق األقليات دائما ً ما كانت أحد أھم تبريرات التدخل في شؤون اآلخرين منذ نشأة النظام ،اال
أن الصين كما عرف عنھا من مقاومة مادية وحضارية في حماية سيادتھا ليس فيما يخص عالقة
الحاكم والمحكوم فقط بل حتى في سياساتھا اإلقليمية ال يعتقد أنھا سترضخ.
أنا وأنت ،ننظر لمسلمي ماينمار داخل ھذه العالقات التراتبية وال نستطيع أن نفعل الكثير .لدينا
دول تمثلنا ،دول ذات أغلبية مسلمة .دول تتمتع باعتراف دولي قانوني ولكنھا تفتقر الى حد يمكن

احترامه من السيادة الوستفالية ،دول تقبع في قاع التراتبية الدولية .شروط عضويتنا أو عضوية
الكيانات التي تمثلنا قد تكون األسوأ حتى وان ظھر علينا االستمتاع بفتات النظام .فنقص المقاومة
الحضارية والمادية نتج عنه نقطة توازن بيننا وبين مقدم النظام تميل بنا الى مستوى عال من
التبعية والتخلي عن السيادة في مقابل القليل من المنافع ،فنحن نفتقر الى قائد إقليمي أو تمثيل
مؤثر في البنى المؤسسية الدولية في مقابل التنازل عن سياساتنا األمنية والدفاعية والى حد كبير
الخارجية .ھذا يعني أنك لن تفعل شيء بشكل مباشر لرفع المعاناة عن إخواننا في ماينمار ألن
ارادتك السيادية مجسدة في استقالل السياسة الخارجية خاضعة لإلرادة السيادية للواليات المتحدة
مقدم النظام .قد تحاول التفاوض معھا حول شروط التبعية في محاولة يائسة إلقناعھا بتبني قضية
مسلمي ماينمار في إطار خطاب حقوق األقليات واطاره الحضاري الدولي .ھنا ،ستنظر الواليات
المتحدة الى الطرف اآلخر :ماينمار وستجد أنه ينتمي الى منطقة نفوذ الصين المقاومة حضاريا ً
وماديا ً لمثل ھذه التدخالت .ستنظر في شروط العالقة مع الصين وتنظر في شروط العالقة معك،
ستنظر في موقع الصين من التراتبية الدولية وتنظر الى موقعك ،بل ستنظر الى موقع ماينمار
في التراتبية الدولية وتنظر الى موقعك وستجد أنك تحتل موقع أدنى في التراتبية الدولية ،ولن
تفعل لك شيئا ً.
السيادة أو المساواة بين االرادات السيادية ال تأتي مع بطاقة العضوية في العالقات الدولية بل
تحتاج من يحميھا ويحارب من أجلھا خاصة ان كانت لك التزامات عابرة للحدود األمر الذي قد
يتطلب قھر اإلرادة السيادية لآلخرين ،ھذا ھو واقع العالقات الدولية.

ھذا

