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كتب هنري كيسنجر هذه الكلمات في شبابه، قبل سنوات 
من ترؤسه االستثنائي إلدارة السياسة الخارجية األمريكية. ومع ذلك، 

وخالل العقود التي انقضْت منذ ذلك الحين، واصل كيسنجر فقط 
المبالغة في الثناء على مؤسّسي ما ُيعرف بنظام دول الوفاق األوروبي 

)The Concert of Europe(2. وعالوًة على ذلك، لم يكن هو صانع 
السياسات األمريكي البارز الوحيد الذي تأّثر بتلك الحقبة: حيث تصور 

 Versailles( أن تسوية فرساي )Woodrow Wilson( وودرو ويلسون
League of Nations Cove�( وميثاق عصبة األمم )settlement

nant( يقفان على النقيض من “نظام فيينا” )“Vienna System”( الذي 
أقامته دول الوفاق األوروبي، ولكن بعد فشل عصبة األمم في الحيلولة 
دون وقوع الحرب العالمية الثانية )World War II(، استخدم فرانكلين 
روزفلت )Franklin Roosevelt( نظام دول الوفاق األوروبي كمعلم 
رئيسي ُيسترَشد به لتصميم اتحاد القوى العظمى الذي قد يصبح فيما 

 United Nations Security[( بعد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 Mark( 3 وبحسب ما الحظه المؤّرخ مارك مازوير.)Council [UNSC
Mazower( مؤّخرًا، فإن كيسنجر وروزفلت “لم يكونا وحدهما َمن درس 

الماضي وسعى لالستفادة منه في توجيه العالم نحو مستقبل أقل فوضوية، 
وال َمن َوَجد في السالم الطويل الذي تحّقق في القرن التاسع عشر دلياًل 
على عصٍر ذهبيٍّ لفن ُحكم مديد البصر”.4 بالفعل، فإن المالحظة التي 
تقول بضرورة أن يتبع صانعو السياسات األمريكيون اليوم قواعد اللعبة 

االستراتيجية األساسية التي وضعها مهندسو نظام دول الوفاق األوروبي 
في الماضي قد َشاَرَفْت على أن ُتصبح حقيقًة بديهية.5 

وّجهْت الثورة الفرنسية ضربة ربما كانت فتاكة إلى الحق اإللهي للملوك؛ غير أن ممّثلي هذه العقيدة ذاتها كانوا مطالبين 
بإنهاء جيل من سفك الدماء. وما ُيثير الدهشة في هذه الظروف، هو ليس كم كانت معيبة تلك التسوية التي تم التوّصل إليها، 

نما كم كانت  نما كم كانت منطقية؛ وليس كم كانت “رجعية” وفقًا للعقائد المعتّدة بنفسها من تأريخ القرن التاسع عشر، واإ واإ
متوازنة. صحيح أنها لم تحّقق ربما كل آمال الجيل الذي طمح إلى المثالية، إال أنها قّدمْت لهذا الجيل ربما ما هو أثمن 

بكثير: أي فترة من االستقرار سمحْت آلماله بأن تتحقق دون حرب كبرى أو ثورة دائمة.
1)Henry A. Kissinger( هنري آيه. كيسنجر –

ومع ذلك، بالرغم من حجم االهتمام واإلعجاب المواكبين المتولدين 
عنه، فإن نظام دول الوفاق األوروبي للقرن التاسع عشر ال يزال ُيربك 

أولئك الذين يسعون إلى فك تعقيداته وآلياته الدقيقة. وحتى بعد كل 
هذا الوقت، ال تزال الدراسة منقسمة حول كل وجه أساسي تقريبًا من 
أوجه نظام دول الوفاق األوروبي: ماذا كان؟ وكم من الوقت استمّر؟ 

وماذا كانت العوامل األساسية التي أسهمت في نجاحاته في بادئ األمر، 
وتراجعه في وقٍت الحق؟ وما هي الدروس المستفادة )إن وِجَدت( 
التي ينبغي لصانعي السياسات اليوم استقاؤها من نظام دول الوفاق 
األوروبي؟ تضطلع هذه الورقة بمهمة النظر في هذه القضايا تباعًا. 

وعلى وجه التحديد، فإنها تسعى إلى اإلجابة عن خمسة أسئلة مركزية، 
هي كما يلي: ماذا كان نظام دول الوفاق األوروبي على وجه التحديد؟ 
وماذا كانت مبادئه التأسيسية الجوهرية؟ وماذا كانت اآلثار الجلّية التي 
أحدثها نظام دول الوفاق األوروبي على سلوك الدول والنتائج الدولية؟ 
ومتى انهار نظام الوفاق األوروبي، وماذا كانت الجذور السببية وراء 
زواله؟ وأخيرًا، ما الدروس التي يمكن أن يستقيها صانعو السياسات 

األمريكيون من تجربة نظام دول الوفاق األوروبي في محاولتهم لتعزيز 
رؤيتهم الخاصة بالنظام الدولي في يومنا الحاضر؟

لإلجابة عن هذه األسئلة، ُكنت قد أجريت استطالعًا شاماًل لكتب 
التاريخ الثانوية حول نظام دول الوفاق األوروبي، ومعظمها من عمل 
مؤّرخين دبلوماسيين وأخصائيين في العلوم السياسية. وحيثما يتم تأكيد 

التفسيرات الواردة عبر هذه الدراسات السابقة مع معارضة قليلة أو 
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غير ذات أهمية، فإنني أتعامل معها بوصفها إجماعًا علميًا. وحيثما 
تكون التفسيرات الواردة في هذه الدراسات السابقة الثانوية متعارضة 

فإنني أستند إلى المصادر األولية – النصوص األصلية للمعاهدات ذات 
الصلة أو مراسالت صانعي السياسات المعنيين – للفصل في أيٍّ من 

التفسيرات المتنافسة تحظى بأكبر قدر من التأييد.

ماذا كان نظام دول الوفاق األوروبي؟

The Con� )يمكن تقسيم الدراسة عن نظام دول الوفاق األوروبي 
cert of Europe( – في كل من االختصاصات األكاديمية للعالقات 

التاريخية والدولية على حدِّ سواء – بشكل عام إلى ثالث فئات. تتوافق 
كل فئة منها مع واحد من النماذج الثالث األكثر بروزًا في نظرية 

العالقات الدولية: الواقعيون )realists(، وهم الذين يؤّكدون على أولوية 
lib�( الليبراليون  التوزيع الدولي للقوة، والمصالح الذاتية الوطنية للدول؛
erals(، وهم الذين يرّكزون على قدرات المنظمات الدولية للتخفيف من 
آثار الفوضى الدولية التي يؤّكد عليها الواقعيون، ولمساعدة حتى الدول 

األنانية على تحقيق أهداف مشتركة؛ والبنائيون )constructivists(، وهم 
الذين يشيرون إلى أهمية الهويات الجماعية العابرة للحدود الوطنية التي 
ُيزعم أنها تتشّكل بين الدول كنتيجة لتفاعالتها. إّن إعادة النظر بإيجاز 

في ُكلٍّ من هذه التفسيرات لنظام دول الوفاق األوروبي هي عملية 
ُمنّورة. وأزعم هنا بأن نظام دول الوفاق األوروبي ُيقارب إلى حدٍّ كبيٍر 

خليطًا من منظوري الليبرالية والبنائية.

عندما يتعّلق األمر بالنظام األوروبي للقرن التاسع عشر، فإن الواقعيين 
هم المتشككون في نظام دول الوفاق األوروبي، حيث يزعمون أن نظام 

دول الوفاق األوروبي غير موجود في الواقع، أو أنه كان يتأّلف فقط 
من بالغة سامية المبادئ لم يكن لها تأثيٌر ملموٌس على سلوك الدول.6 
وعلى الرغم من أن العلماء الذين تبّنوا منظورًا واقعيًا حول حقبة نظام 
دول الوفاق األوروبي– مثل كورينا كاغان )Korina Kagan(، وماثيو 

 Branislav( وبرانيسالف سالنتشيف ،)Matthew Rendall( رندال

Slantchev( – قد سّلطوا الضوء بشكٍل ناجٍع على بعض أوجه 
القصور في الدراسة المتعلقة بنظام دول الوفاق األوروبي، إال أنهم 
أخفقوا في دحض الدليل الجوهري الذي يقول بأن القادة تحدثوا – 

والدول تصّرفت – بشكٍل مغايٍر تمامًا لما قد افترضته النظرية الواقعية 
على امتداد الجزء األكبر من القرن التاسع عشر7. وعالوًة على ذلك، 

فإن االدعاء الواقعي بأن نظام دول الوفاق األوروبي لم يكن أكثر 
من مجرد تفكير تقليدي عن “توازن القوى” – بمعنى مبدأ استراتيجي 
أساسي هيمن بالفعل على الدبلوماسية األوروبية لمدة 100 سنة على 

األقل قبل نظام دول الوفاق األوروبي – هو موقف لم يعد من الممكن 
الدفاع عنه لدى األغلبية العظمى من الدراسة حول نظام دول الوفاق 
األوروبي. وكما قالت جنيفر ميتزن )Jennifer Mitzen( مؤخرًا إن 

المنظور الواقعي 

يتجاهل حقيقة أن القادة أنفسهم أردوا إدارة أوروبا معًا. 
عادة  ولم يتوّقعوا أن تكون إلعادة رسم خريطة أوروبا، واإ
توزيع األقاليم والسيطرة السياسية . . . القوة للحفاظ على 

السالم. وهذا هو بالتحديد السبب وراء اختيارهم تجديد 
دراج فقرة في  التحالف في نوفمبر/تشرين الثاني 1815 واإ

تلك المعاهدة التي دعت إلى التشاور8.

وعلى الرغم من خالفاتهم المستمرة حول نظام دول الوفاق األوروبي، 
فقد اتفق مختلف العلماء بشكٍل عاٍم على أن مهندسي نظام دول الوفاق 

األوروبي رأوا بأن ما كانوا يقومون به َشكََّل، من نواح عديدة، نبذًا 
لدبلوماسية توازن القوى، بداًل من إعادة التأكيد عليها9.

وعلى النقيض، يرى العلماء المؤيدون لرأي العالقات الدولية الليبرالية 
أن نظام دول الوفاق األوروبي هو نسخة بدائية إال أنها ناجحة لمنظمة 

دولية تتوسط لتسوية الصراعات. وعلى وجه التحديد، يصف الليبراليون 
نظام دول الوفاق األوروبي بأنه إما: )1( منتدى متعّدد األطراف ُيقلِّل 
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من صعوبات التفاوض بين العديد من األطراف )تكاليف المعامالت( مع 
زيادة المعلومات الموثوقة التي يمكن لكل طرف أن يحصل عليها بما 
يتعلق باآلخر في هذه المفاوضات )الشفافية( أو )2( نسخة مؤّسساتية 
بشكل خاص لتحالٍف عسكريٍّ تضّمن أحكامًا جديدًة للحّد من ممارسة 

القوة الغاشمة من قبل أعضائه األكثر هيمنة، أي بريطانيا العظمى 
وروسيا.10

وأخيرًا، يركز بنائيو العالقات الدولية قلياًل على هذه العمليات 
المؤّسساتية الرسمية، مقارنة بتركيزهم على نظام دول الوفاق األوروبي 
الذي يرونه مثااًل ناجحًا للتقارب المعياري واإلجماع بين القوى العظمى 

في أوروبا، التي، حسب اإلطار الخاص، طورت نوايا ومصالح 
جماعية، أو حتى هوية مشتركة عابرة للحدود الوطنية.11

في حين يتمّيز كل منظور من هذه المناظير بمزايا محّددة، إال أن 
لكٍل من التفسيرين الليبرالي والبنائي ُمحددات خاصة. وبالنظر إلى 

رأي الليبراليين، يبدو وصف نظام دول الوفاق األوروبي كهيئة دولية 
بدائية مماثلة لألمم المتحدة )United Nations( أو منظمة حلف شمال 
األطلسي )الناتو ]NATO[( إشكاليًا. حيث لم يكن لدى نظام دول الوفاق 
األوروبي أية بيروقراطية رسمية أو دائمة – وخارج إطار المعاهدات 

األولية، والمذكرات أو محاضر االجتماعات أو التصريحات التي قّررت 
الوفود الفردية تدوينها – فلم يتم تدوين أي شيء تقريبًا عن إجراءاته 
وعملياته ومبادئه. وفي الواقع، ال يعزو عدد من العلماء فّعالية نظام 

دول الوفاق األوروبي إلى وجود ضمانات أمنية جماعية قوية أو 
التزامات مؤسساتية، بل إلى نقٍص واضٍح في هذه السمات التي سمحْت 

له بالمرونة الالزمة والتكيف مع الظروف المتغيرة.12 لكن، وبما 
يتعارض مع رأي البنائيين، لم تكن التنشئة االجتماعية في نظام دول 

الوفاق األوروبي قريبًة يومًا من التقّدم كما هي الحال اليوم مع االتحاد 
األوروبي على سبيل المثال، وهو ما ُيستدل عليه جزئيًا من استخدام 

الدول المتواتر للتهديدات اإلرغامية ضد بعضها البعض في اجتماعات 
ن لم تكن تتصرف وفق هذه  نظام دول الوفاق األوروبي )حتى واإ

التهديدات إال في حاالت نادرة(.13 وعالوًة على ذلك، فإن أي إجماع 
معياري قد تحقق اقتصر بشكل كامل تقريبًا على مجموعة صغيرة من 
الُنخب، وليس على جماهيرها الوطنية. كما تعترف السرديات البنائية 

البارزة حتى بأن غياب التنشئة االجتماعية على مستوى أعمق ربما قد 
أّدى في نهاية المطاف إلى زوال نظام دول الوفاق األوروبي.14

تعتمد هذه الورقة بالتالي تصّورًا مفاهيميًا لنظام دول الوفاق األوروبي 
يتوّسط اآلراء الليبرالية والبنائية. في جوهره، كان نظام دول الوفاق 
األوروبي اتفاقًا بين نخبة من رجال دول القوى العظمى في أوروبا، 
نفاذًا لمجموعة معينة من المبادئ التي تحكم عالقات  وذلك التزامًا واإ

هذه الدول مع بعضها البعض في القارة األوروبية. وفي بعض األحيان، 
بدا أن هذه المبادئ ُوجدْت بشكل “معايير” غير رسمية، إال أنها قوية 

بالمعنى البنائي، بحيث أن محتواها المعياري قد تم استيعابه بشكٍل 

في جوهره، كان نظام دول 
الوفاق األوروبي اتفاقًا بين 
نخبة من رجال دول القوى 
العظمى في أوروبا، وذلك 

التزامًا وإنفاذًا لمجموعة 
معينة من المبادئ التي 

تحكم عالقات هذه الدول 
مع بعضها البعض في القارة 

األوروبية.
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عميٍق من قبل الجهات الفاعلة التي شاركته. وفي أحيان أخرى، كان 
لهذه القواعد تأثيرها األكبر كنقاط اتصال أساسية وّفرت للبلدان ذات 
المصلحة الذاتية وغير المتفقة مجموعة من اإلجراءات لتفادي وقوع 
صراع مدمِّر دون المستوى األمثل بشكل أكثر سهولة، وهو منظور 

أكثر انسجامًا مع الرأي الليبرالي. ولكن بغض النظر عّما إذا تم تدوينها 
كقانون دولي، أم أنها مّثلت قيمًا وهواياٍت عميقة تشاركها القادة الذين 

دافعوا عنها، فإن األمر األكثر أهمية هو حقيقة أن هذه المبادئ قد 
حظيت باعتراف واسع النطاق )في الخطاب السياسي( وُنفِّذْت على 

نطاق واسع )في السلوك( على حدٍّ سواء من قبل القوى العظمى على 
امتداد حقبة نظام دول الوفاق األوروبي.

وهكذا، فإن نظام دول الوفاق األوروبي شّكل غالبًا مجموعة من قواعد 
غير رسمية ولكنها مع ذلك مؤثرة ومتفق عليها من قبل القوى العظمى 
في أوروبا: بريطانيا العظمى، والنمسا، وروسيا، وبروسيا، وفي وقٍت 

الحٍق فرنسا بعد الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية.15 كانت بريطانيا 
العظمى القوة المهيمنة من حيث الثروة والموارد الفعلية، في حين كان 
مقّدرًا لروسيا أن تلعب دورًا كبيرًا في نظام ما بعد نابليون باعتبارها 
النظام السياسي الذي يتمتع بأكبر قدر من القوة. وعلى الرغم من أن 

النمسا لم تتمكن من منافسة أي من هاتين الدولتين من حيث القوة 
المادية، إال أن مركزيتها في مصير الدول األلمانية في قلب أوروبا، 

إلى جانب اللباقة الدبلوماسية الشهيرة لوزير خارجيتها األمير كليمنس 
فون ميترنيخ )Klemens von Metternich(، ضِمنت لها موقعًا من 

الدرجة األولى على طاولة صنع السالم. باإلضافة إلى ميترنيخ، ضّمْت 
قائمة كبار مهندسي نظام دول الوفاق األوروبي وزير خارجية بريطانيا 
العظمى القوي، فيكونت كاسلريه )Viscount Castlereagh(؛ وقيصر 

روسيا نفسه غريب األطوار الذي ال يمكن التنبؤ بأفعاله، ألكسندر 
األول )Alexander I(. كما لعب رئيس وزراء بروسيا، األمير كارل 

أوغست فون هاردنبورغ )Karl August von Hardenburg(، دورًا 
نما أقل نسبيًا، في التفاوض على التسويات النهائية، كما فعل  مهمًا، واإ
وزير الخارجية لَمَلِكيَّة بوربون )Bourbon Monarchy( المستعادة 

Charles Mau� )حديثًا في فرنسا، األمير تشارلز موريس دي تاليران 
.)rice de Talleyrand

في صياغٍة لتسويٍة بعد الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية، سعى هؤالء 
القادة إلى معالجة وتدارك اثنين من المخاوف المترابطة للمستقبل وهما: 
)1( المزايدات الالحقة للهيمنة القارية والتي يمكن أن تكون بنفس قدر 

الدمار وقريبة من النجاح الذي حققه نابليون في مسعاه؛ )2( الحركات 
الثورية الراديكالية التي قد تنجم عنها أعمال عدوانية تؤدي إلى تغيير 

على نطاق األنظمة الحاكمة، كما حدث في فرنسا خالل الحروب 
الثورية والنابليونية. في الواقع، َمثََّل الشاغل األول مظهرًا أحدث فحسب 

من مظاهر الخوف القديم والمتكّرر من صعود قوة واحدة تسيطر 
على كامل أوروبا، والذي سبق وأن تّمْت معالجته في تسويات السالم 

الرئيسية في وستفاليا )Westphalia( في العام 1648 وأوتريخت 
)Utrecht( في العام 1713. إال أن هذا الخوف قد تجّدد بعد التهديد 
األحدث عهدًا واألكثر قوًة للنزعة القومية الثورية التي حّولت فرنسا 

الثورية إلى تهديد حقق تقريبًا الهيمنة الكاملة على أوروبا.16 

وقد كان القادة الذين اجتمعوا ألول مرة في العام 1814 لصياغة 
تسوية من شأنها إنهاء تلك الحروب مصممين على منع تكرار حدوث 
أي من هذه الحروب مرة أخرى. هذا وُتعرف المبادئ التأسيسية كلها 

Vienna Sys� ”التي أسفرت عنها هذه المفاوضات باسم “نظام فيينا” )
tem”(، وهي إشارة إلى مؤتمر فيينا الشهير الذي انعقد على مدار 

عامي 1813–1814. حيث لم ُيثمر االجتماع الذي دام ألشهر طويلة 
بين أهم ممثلى السياسات الخارجية ألنظمة أوروبا السياسية سوى عن 
جزء صغير من القواعد التي حّددت نظام فيينا. إال أنها عززت كثيرًا 

من الروح التي أدَّت إلى حاالت التعاون الملحوظ خالل العقود التي تلت 
ذلك. 17 ويلخص الجدول رقم 1 المعالم الرئيسية لنظام فيينا وأهميتها 
بالنســبة للنظام الناشــئ، والذي ُيشــار إليه حاليًا باســم “نظام دول الوفاق 

األوروبي”.
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األهمية بالنسبة للنظام األوروبياالتفاقيةالتاريخ

معاهدة شومونمارس/آذار 1814
)Treaty of Chaumont(

يتعهد الحلفاء في الحرب ضد فرنسا بالتفاوض مع فرنسا إلنهاء الحرب على نحو جماعي فقط وليس فرديًا؛ ويتعهدون 
أيضًا بإبقاء التحالف قائمًا لمدة غير مسبوقة ال تقل عن 20 عامًا.

معاهدة باريس األولىمايو/أّيار 1814
)First Treaty of Paris(

في بند منفصل وسري لهذه المعاهدة يملي شروط السالم مع فرنسا، َتمنح القوى الُعظمى - بريطانيا الُعظمى والنمسا 
نفاذ شروط السالم في القارة. وروسيا وبروسيا – نفسها أوضاعًا وحقوقًا باعتبارها “قوى ُعظمى” مما يخّولها إمالء واإ

الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينايونيو/حزيران 1815
)Vienna Final Act(

تثمر المفاوضات والمعاهدات المنفصلة في مؤتمر فيينا )Congress of Vienna( عن موجز ومجموعة من 
التسويات اإلقليمية الهائلة؛ وُيعد هذا أمرًا هامًا يدل ضمنًا على أن هذه التسويات المنفصلة أصبحت اآلن جزءًا من ُكٍل 

ٍد وال يمكن اختزالها في مكوناتها الفردية. مَوحَّ

التحالف المقدسسبتمبر/أيلول 1815
)Holy Alliance(

ُتَوقُِّع النمسا وروسيا وبروسيا اتفاقًا غامضًا لمساعدة بعضها البعض؛ واليوم ُينظر إلى هذا إلى حدٍّ كبيٍر على أنه اتفاق 
خاٍو لم تستخدمه سوى القوى الشرقية فيما بعد لتبرير التدخالت المناهضة لليبرالية في جميع أنحاء القارة.

معاهدة باريس الثانيةنوفمبر/تشرين الثاني 1815
)Second Treaty of Paris(

أثمرت هذه المعاهدة عن تسوية أكثر عقابية بعض الشيء إزاء فرنسا في أعقاب فرار نابليون )Napoleon( وهزيمته 
في واترلو )Waterloo(؛ فهي تضم اللغة األكثر واقعية حتى اآلن مما يدل ضمنًا على أن الشعور المناهض لليبرالية/

المعادي للثورية هو بمكانة ُمكّوٍن مهٍم في النظام الناشئ بعد الحرب.

معاهدة التحالف )Treaty Alliance(نوفمبر/تشرين الثاني 1815
)]Quadruple Alliance[( التحالف الرباعي(

ُتَجدُِّد هذه المعاهدة التحالف الطويل األمد والعام اْلُمَشكَّل في معاهدة شومون؛ َحْيُث ُتعِلن عقد اجتماعات دورية للقوى 
الُعظمى للحفاظ على السالم والهدوء معًا في جميع أنحاء أوروبا.

معاهدة إكس ال شابلأكتوبر/تشرين األول 1818
)Treaty of Aix‐la‐Chapelle(

ر هذه  َب بفرنسا في التحالف الرباعي )الخماسي اآلن( ونظام دول الوفاق األوروبي وشراكة القوى الُعظمى؛ وتكرِّ رحِّ
المعاهدة تأكيدها بقوة أكبر على اتفاق القوى الُعظمى لعقد اجتماعات دورية لمعالجة المسائل الجيوسياسية األوروبية.

الجدول رقم 1

)Vienna System( االتفاقات األساسية لنظام فيينا

ماذا كانت المبادئ التأسيسية لنظام دول الوفاق 
األوروبي؟

ُكِتَب الكثيُر في محاولة إلدراك المبادئ األكثر أهمية لنظام دول الوفاق 
األوروبي، وقد يستطيع المرء بسهولة اختيار قائمة من عشرة أو 20 
قاعدة مميزة من حفنة من مصادر هذا النظام. ومع ذلك، تبرز هذه 
الورقة أربع قواعد فحسب - لسببين. أوالً، إنني أؤكد على أن هذه 
القواعد كانت األكثر عموميًة وتأسيسًا وأنها أرست األساس لمبادئ 
أصغر حجمًا وأكثر تحديدًا للسياق. وثانيًا، إن المبادئ األربعة التي 

ُأْبِرُزَها هي المبادئ التي لديها اأُلسس األرسخ ليس في المصادر 
التاريخية الثانوية األشَهر فحسب بل أيضًا في نصوص المعاهدات نفسها 

)راجع الجدول رقم 1(.

انطوى المبدأ التأسيسي األول لنظام فيينا )Vienna System( على 
تحديد وضٍع خاٍص للجهات الفاعلة األكثر قوًة في النظام في المقام 
األول. وعلى الرغم من أنه من المألوف اآلن التفريق بين “القوى 

الُعظمى” والدول األخرى، فإن هذا التفريق لم يكن معترفًا به في أوروبا 
قبل القرن التاسع عشر. إال أنه في تسويات ما بعد الحقبة النابليونية، 
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وألول مرة كوحدة جماعية في التاريخ، )1( منح منتصرو الحروب من 
القوى العظمى أنفسهم وضعًا جديدًا رسميًا بصفتهم فئة دول منفصلة 
أكثر أهمية ومالءمة على نحو فريد لُتملي على أوروبا مصيرها. وقد 
يكونون وحدهم مسؤولين عن الحفاظ على السالم في القارة وتحديد ما 

َس هذا المبدأ ألول مرة في بند  الذي قد يبدو عليه ذلك السالم.18 وقد ُكرِّ
 )First Treaty of Paris( سري ُأِضيَف إلى معاهدة باريس األولى
)مايو/أّيار 1814(، التي أشارت إلى أن “العالقات التي يتحقق من 

خاللها استخالص توازن حقيقي ودائم للقوة في أوروبا، يجب أن تكون 
ُمستَمدًة وُمنظََّمًة ... من خالل المبادئ التي تحددها القوى المتحالفة فيما 

بينها”.19 لم يكن هذ التفريق مفهومًا مجردًا ُوِلَد في عقول رجال الدول. 
َر فيها القوة  بل َعَكَس أيضًا حقيقة مادية واجتماعية جديدة يمكن أن ُتَسخَّ

العسكرية الشاسعة من قبل األنظمة التي لديها أكبر عدد من السكان، 
وللمرة األولى في التاريخ الحديث، من خالل ظهور التجنيد اإلجباري.20

ذا كانت القاعدة األولى قد أنجزت مهمة أولية ضرورية، فإن الثانية  واإ
أوضحت ما كان ليصبح المبدأ الوحيد األهم في جوهر نظام دول الوفاق 
األوروبي: )2( إقرار القوى العظمى بأنها معًا فحسب قد ُترِسخ الوضع 
السياسي واإلقليمي الراهن في القارة وتدافع عنه وُتعيد تحديده حسب 
الضرورة. وببساطة، لم يكن من الجائز إجراء تغييرات إقليمية أحادية 
دون موافقة من )أو على األقل تشاور مع( القوى العظمى التي تعمل 

ن هذا المبدأ عبر َعَدٍد من االتفاقات المهمة وكان  بشكٍل ُمتضاِفر. وقد دوِّ
حدثًا جديد تاريخيًا بُطُرٍق ِعدَّة. تعهَّدت القوى العظمى األربع في معاهدة 

شومون )Treaty of Chaumont( )مارس/آذار 1814( بالتفاوض 
فقط على سالم نهائي مع فرنسا كوحدة جماعية واحدة. والتزمت كذلك 
بهذه الوحدة الجماعية لما ال يقل عن 20 عامًا بعد انتهاء الحرب في 

حال عاود التهديد الفرنسي الظهور مجددًا - وهو التزاٌم لمدة غير 
مسبوقة ألية دولة، ناهيك عن الدول األقوى، في ذاك الحين.21 هذا 
وأصدر مؤتمر فيينا )Congress of Vienna( وثيقة فيينا النهائية 

)Vienna Final Act( )يونيو/حزيران 1815(، وكانت اتفاقًا بارزًا 

شاماًل جميع التسويات اإلقليمية األصغر التي جرى التفاوض عليها في 
 Jennifer( المؤتمر في معاهدة واحدة أكبر. وكما َزَعَمت جنيفر ميتزن
Mitzen(، “ُأعِطَي كل اتفاق مفرد تأييدًا إضافيًا كونه جزءًا من الخطة 
الشاملة للسالم واالستقرار القاريين. جعلت الوثيقة الختامية االستقرار 

األوروبي غير قابل للتجزئة، كما جعلت ضمان ذلك من مسؤولية جميع 
الموقعين عليها”.22

ومع ذلك، اعترفت القوى العظمى أيضًا بأن اإلقرار بمسؤوليتها للعمل 
بشكٍل متضافٍر لم يكن سوى خطوة أولى، وليست األخيرة، في ضمان 

االستقرار الدائم في القارة. لذا قامت في هذا النظام بتضمين )3( 
آلية رحبة للتشاور وحل النزاعات من خالل اجتماعات دورية للقوى 
 Quadruple( العظمى.23 وعلى وجه التحديد، ذكر التحالف الرباعي

Alliance( )نوفمبر/تشرين الثاني 1815( أنه

لتوطيــد الروابــط التــي توّحــد فــي الوقــت الراهــن الدول 
األربع ذات السيادة توحيدًا وثيقًا لسعادة العالم، اتفقت 

األطراف السامية المتعاقدة علی تجديد اجتماعاتها لفترات 
محددة، إما تحت إشراف مباشر من قبل الدول نفسها ذات 

السيادة، أو من خالل وزرائها المعنيين لغرض التشاور 
بشأن مصالحها المشتركة، والنظر في اإلجراءات التي 
ُتَعّد األكثر نجاعًة في كل فترة من تلك الفترات لراحة 

وازدهار األمم والحفاظ على السالم في أوروبا.24

إذا نشأت صراعات، قد تجتمع القوى العظمى ثم تتفاوض فيما بينها 
للتوصل إلى حل ما، مع اللجوء إلى استخدام القوة فقط على النحو 

المتفق عليه معًا، وعند الضرورة فقط الحتواء اختالل أكبر للوضع 
الراهن.25 وفي االجتماع األول من هذه االجتماعات الذي ُعِقَد في آخن 

)Aachen(، بروسيا، 26 في العام 1818، وّسعت القوى التزامها 
رسميًا بالبقاء متحدًة بشأن المسائل المتعلقة بالتهديد الفرنسي لجميع 
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المبدأ العام انقطاعًا مهمًا عن الممارسة السابقة في أنه َأَقّر تدّخل القوى 
الُعظمى في الشؤون الداخلية للدول األوروبية األخرى. كما يوضح 

،)Andreas Osiander( أندرياس أوزياندر

كانت المحاولة األولى في التاريخ لنظام دول أوروبا 
ٍد لعضوية ذلك النظام – حيث كان  لتوفير معياٍر ُمَجرَّ
معيار المسيحية السابق شرطًا ضروريًا فحسب وليس 
كافيًا للعضوية. وبهذه الصفة، كان للمفهوم تأثير معين 
في فيينا: حيث ساهمت األهمية التي أعطيت له، وربما 

بشكٍل حاسم، في عدم إعادة إنشاء جهات فاعلة سابقة غير 
ساللية )جنوة، البندقية، بولندا(. كما ساعدت في الوقت 

نفسه، في الحؤول دون تدمير دولة أخرى )ساكسونيا(.32

المخاوف األمنية األوروبية بشكل أعم.27

حدث في نفس المؤتمر الذي ُعِقَد في العام 1818، أن أنهت القوى 
الُعظمى احتالل فرنسا رسميًا، على النحو الُمقرر بموجب معاهدة 

باريس الثانية )Second Treaty of Paris( )نوفمبر/تشرين الثاني 
1815(. واألهم من ذلك، أن تلك القوى رحبت بخصمها الثوري 

السابق – بأمان اآلن تحت حكم النظام الملكي الُمستعاد – في اتحاد 
القوى الُعظمى الخاص بها. ثم أعلنت القوى العظمى الخمس اآلن معًا 

أن “االتحاد الحميم الذي ُأنِشئ بين الملوك، الذين يعدون أطرافًا مشتركة 
لهذا النظام، بمبادئهم الخاصة، التي ال تقل عن مصالح شعوبهم، يقدم 

ألوروبا أكثر التعهدات قداسًة لهدوئها المستقبلي”.28 ولم يكّرر هذا 
اإلعالن تأكيده فقط على تعهدهم السابق بالعمل المتضافر فحسب، 
بل أشار أيضًا إلى إضافة مبدأ عام آخر إلى نظام فيينا: )4( فيما 

يتعلق بتقييم األنظمة السياسية في جميع أنحاء أوروبا التي قد تسعى 
لالعتراف بالسيادة والحمايات الُمَضمََّنة في نظام فيينا، فإن القوى 
الُعظمى قد تبدو من اآلن فصاعدًا إيجابية فقط تجاه تلك التي لديها 

مؤسسات سياسية داخلية ومحافظة )غير ليبرالية( وغير ثورية.

ُيَعدُّ هذا المبدأ أكثر صعوبًة من غيره من حيث تحديده بدقة في 
المعاهدات الرسمية. ومع ذلك، فإن الفحص الدقيق يكشف تأثيره - 
ن كان اتجاهًا خفيًا – على العديد من الوثائق األكثر أهميًة  حتى واإ

لتلك الحقبة.29 وغالبًا ما تُبرز دراسة نظام دول الوفاق األوروبي ما 
ُيعرف بـ“التحالف المقدس” )“Holy Alliance”( )نوفمبر/تشرين الثاني 

1815(، وهو اتفاٌق موجٌز وغامٌض ِصيَغ رسميًا من قبل النمسا 
وروسيا وبروسيا أثناء تواجدهم في باريس للتفاوض بشأن السالم 

مثُِّل الوثيقة إشــارة صغيرة نوعًا ما لنوع النظام.30  الثاني مع فرنســا. ُت
إال أن مؤّرخي نظام دول الوفاق األوروبي يحددون أهميتها ال فيما 

تقوله بالفعل، بل في الطريقة التي ُاعِيَد استخدامها في وقت الحق من 
قبل ميترنيخ )Metternich( كمبرر لتدّخل القوى الُعظمى ضد الثورة 
الليبرالية.31 وأيًا كان الشكل الذي اتخذه عبر وثائق مختلفة، مثَّل هذا 

إذا نشأت صراعات، قد تجتمع 
القوى العظمى ثم تتفاوض 
فيما بينها للتوصل إلى حل 
ما، مع اللجوء إلى استخدام 

القوة فقط على النحو المتفق 
عليه معًا، وعند الضرورة فقط 

الحتواء اختالل أكبر للوضع 
الراهن.
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ُتعد األحداث التي يشير إليها أوزياندر توضيحية: في مفاوضات 
السالم وبعدها، كان رفض الغزو األحادي )القاعدة رقم 2 من نظام 

دول الوفاق األوروبي( غالبًا ما ُبَطَبق بشكل انتقائي لحماية استقاللية 
األنظمة “التقليدية” فحسب )ساكسونيا على سبيل المثال(، في حين أن 

األنظمة الليبرالية )جنوة على سبيل المثال( إما ُتِرَكت لتدافع عن نفسها 
ق القوى  أو امتصتها دول استبدادية أكبر.33 وعندما اقترن بقاعدة َتَفوُّ

الُعظمى، فإن مبدأ العضوية هذا َمَنح مبّررًا للقوى يخولها التدخل 
شبه المستمر في الشؤون الداخلية لألنظمة السياسية في جميع أنحاء 

أوروبا.34

ومع ذلك، كانت األحداث قد تكشف قريبًا أن ليس كل القوى متحمسة 
لهذا المبدأ كغيرها. تم اإلدراك متأخًرا بأنه يظهر أن غموض المبدأ 

في االتفاقات الُمدوّنة حجب وجود انقساٍم بين الدولتين الغربيتين األكثر 
ليبرالية، وهما بريطانيا الُعظمى وفرنسا، والقوى الشرقية الثالث 

المحافظة، وهي النمسا وروسيا وبروسيا – ولكن كان الخالف بين 

تــم اإلدراك متأخًرا بأنه يظهر 
أن غموض ]المبدأ[ في 

االتفاقات الُمدوّنة حجب 
وجود انقساٍم بين الدولتين 

الغربيتين األكثر ليبرالية، 
والقوى الشرقية الثالث 

المحافظة.

كاسلريه وميترنيخ – حول كيفية تفسير الوضع الُمفَضل الُمعَلن لألنظمة 
لى أي مدى يمكن دفع تنفيذه. هذا وتُناَقش نتائج هذا الخالف  التقليدية واإ

في القسم التالي، الذي يركز على اآلثار السلوكية لمبادئ نظام دول 
الوفاق األوروبي في جميع أنحاء القارة.

لماذا اعُتِبَر نظام دول الوفاق األوروبي مرغوبًا 
فيه؟

هذه الورقة هي جزء من مشروع أوسع نطاقًا عن النظام الدولي 
المعاصر. وکما يوضح مقال المشروع التمهيدي، فإن استخدام مصطلح 

النظام الدولي قد يعني ضمنًا إما )1( مجموعة من المؤسسات أو المبادئ 
الُمصمَمة عمدًا )النظام كُمدَخل( أو )2( اآلثار أو النتائج السلوكية لبعض 
آليات النظام )النظام كُمخَرج(.35 وقد اســتخدمُت هذا المصطلح حتى اآلن 

بمعنى اإلدخال، ولكنني اآلن أعتبره الُمخَرجات )أنماط السلوك في 
أوروبا القرن التاسع عشر( التي نبعت من تلك الُمدَخالت )مبادئ نظام 

فيينا ]Vienna System[(. إذا كانت هذه المقاربة وجيهة، قد يكون 
من المفيد معالجة الُمدَخالت والُمخَرجات ال كمفاهيم بديلة للنظام ولكن 
عوضًا عن ذلك كمكونين مهمين ألي نظام مفرد. ذلك أننا نهتم بمبادئ 
نظام ما )الُمدَخالت( على وجه التحديد ألننا نعتقد أن غالبًا ما تكون لها 
تأثيرات كبيرة على السلوكيات والنتائج )الُمخرَجات(. وهذه هي الحال 

 :)Concert of Europe( بالطبع في مثال نظام دول الوفاق األوروبي
َلة في  حيث من الُمرجح أن يهتم المراقبون اليوم قلياًل بالمبادئ الُمَفصَّ
القسم السابق إذا لم يكن هناك دليل على أنها َأثََّرْت على سلوك الدول 
األوروبية والنتائج المنهجية على نطاق القارة بدرجة مهمة إلى حدٍّ ما.

تبعًا لذلك، يحدد هذا القسم أربعة مجاالت مترابطة كان لوجود المبادئ 
األساسية لنظام دول الوفاق األوروبي فيها تأثيرات واضحة على سلوك 
الدول أو النتائج فيما بينها أو كليهما. وأؤكد أن النتائج السلوكية الثالث 

َزًة للذات في حقبة نظام دول الوفاق األوروبي؛ أي أن  األولى كانت ُمَعزِّ
سلوك الدول التي تتصرف بالطرق النمطية التي ُتَشكُِّل تلك النتائج من 
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خارجيتهم الرئيسيين والمؤتمرات على مستوى الوسطاء. وتجلت 
الطبيعة الهائلة لهذا المسعى حتى مع المؤتمر االفتتاحي في مرحلة ما 
 )congress of Aix‐la‐Chapelle( بعد 1815 في إكس ال شابل

– “وهو المؤتمر األول من نوعه على مستوى الوسطاء الذي ُعِقَد بين 
الدول لتنظيم العالقات الدولية في وقت السلم”.37

وال تزال مسألة عدد االجتماعات التي ُعِقَدت فيما بعد مصدرًا لخالف 
ذا أخذ المرء ُيحصي فقط عدد المؤتمرات على مستوى رؤساء  كبير. واإ

الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين - فإن تلك االجتماعات التي 
حضرها رؤساء الدول )مثل القيصر ألكسندر( أو وزراء خارجيتيهم 
الرئيسيين )مثل ميترنيخ وكاسلريه( – يكون عددها أقل من عشرة.38 

شأنه أن يزيد من أرجحية استمرار تلك األنماط - والنظام العام كذلك. 
وعلى النقيض، فإنني أزعم بأن النتيجة السلوكية الرابعة لنظام دول 

الوفاق األوروبي كانت مزعزعة لالستقرار الذاتي؛ فإن حدوثها مرارًا 
وتكرارًا على مر الزمن أضعف فعليًا استمرار النظام ذاته الذي أنتجها. 

كٌل من الُمدَخالت التي وِصَفت في القسم السابق والنتائج التي نوِقَشت 
هنا مبينة في الشكل رقم 1. 36

نة ألول مرة في التحالف  أواًل، ومن خالل قاعدة التشاور الدوري الُمدوَّ
الرباعي )Quadruple Alliance(، أنشأ نظام دول الوفاق األوروبي 
مقدارًا غير مسبوق من االتصال والتشاور على مستوى الُنَخب من 

خالل مؤتمرات القوى العظمى على مستوى رؤساء الدول أو وزراء 

الُمدَخل

النظام كاتفاق القوى العظمى على مجموعة من القواعد غير الرسمية

1. تكتسب القوى العظمى وضعًا خاصًا
2.  تتعهد القوى العظمى بدعم الوضع الراهن إقليميًا بالتضافر واالمتناع عن االنتهازية 

اإلقليمية األحادية
3.  تتفق القوى العظمى على الحفاظ على جماعيتها معًا من خالل اجتماعات دورية 

مستقبلية عند الضرورة
4.  ُتميز القوى العظمى األنظمة المحافظة غير الثورية باعتبارها أكثر األنظمة 

السياسية الشرعية التي تستحق االستقالل الذاتي والحماية )غير شاملة(

النظام كسلوكيات نمطية ومعززة للذات أو كنتائج

1. عقد  اجتماعات دبلوماسية متواترة للقوى العظمى من أجل معالجة األزمات 
أو تسوية الخالفات فيما بينها

تجنب اإلذالل العلني للقوى العظمى أ.  
ب. االنصهار السريع لألنظمة السياسية الجديدة أو الُمعاد تشكيلها في النظام

2. معدل منخفض للنزاع المسلح
3. استقرار إقليمي عاٍل

العديد من حاالت تحلي القوى العظمى بضبط النفس على المستوى الفردي أ.  
ب. تطوير القوى العظمى لمجاالت نفوذ لحفظ األمن

إنشاء ناجح لمناطق حيادية أو عازلة جديدة ج. 
 4. انعدام اليقين والخالف المتواترين حول عالقة نظام دول الوفاق األوروبي بالثورة 

ونوع النظام )مزعزعة لالستقرار الذاتي(        

الُمخَرج

الشكل رقم 1

)European Concert( المبادئ التأسيسية واآلثار السلوكية لنظام دول الوفاق األوروبي
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ومع ذلك، إن احتساب المؤتمرات الرسمية على مستوى الوسطاء - 
تلك التي حضرها السفراء المعنيون إلى البلد الذي يستضيف االجتماع 

- يرفع عدد االجتماعات التابعة لنظام دول الوفاق األوروبي بشكل 
ملحوظ.39 ومن جهتي فأنا أتبع هذا المسار األخير. )إستنادًا إلى النموذج 

المشترك للمؤتمرات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم 
الرئيسيين والمؤتمرات على مستوى الوسطاء الذي اعتمده المؤرخون 
البارزون للحقبة، مثل تشارلز وبستر ]Charles Webster[ وأف. 

إتش هينسلي ]F. H. Hinsley[، يلخص الملحق بإيجاز 26 اجتماعًا 
معترفًا به على نطاق واسع كجزء من نظام دول الوفاق األوروبي.40( 

ولكن بغض النظر عن العدد الدقيق لالجتماعات التي يعدها المرء 
كجزء من نظام دول الوفاق األوروبي، تبقى حقيقة األمر أن مشاورات 
القوى العظمى في القرن التاسع عشر بعد 1815 كانت أكثر تواترًا مما 
كانت عليه قبل ذلك، وكثيرًا ما أحدثت تأثيرًا تحسينيًا في سلوك الدول. 
وكما أورد بول شرودر )Paul Schroeder(، وهو أحد أوائل العلماء 

كان أحد المبادئ بحكم 
الواقع متولدًا خالل 

االجتماعات المتواترة وتجسد 
في القاعدة القائلة بأنه ال 
ينبغي التقليل من احترام 

أية قوة عظمى أو إهانتها أو 
إذاللها بشكل علني. 

األمريكيين الذين شهدوا حقبة نظام دول الوفاق األوروبي، قائاًل “يمكن 
لرجال دول القرن التاسع عشر، بالحد األدنى من حسن النية والجهد، 
التوصل مرارًا وتكرارًا إلى نتائج قابلة للتطبيق ومتفق عليها للمشاكل 

الحرجة المتنازع عليها بشدة. وببساطة، إن القرن الثامن عشر لم يسجل 
إنجازات دبلوماسية من هذا القبيل”.41

َز عددًا من المبادئ  كان نظام االجتماعات هذا ناجحًا جزئيًا ألنه َعزَّ
الفرعية والممارسات المنتظمة. وسأبرز بإيجاز اثنين منها. كان أحد 
المبادئ بحكم الواقع متولدًا خالل االجتماعات المتواترة وتجسد في 

المعيار القائل بأنه ال ينبغي التقليل من احترام أية قوة عظمى أو 
 Richard( إهانتها أو إذاللها بشكل علني. ويضيف ريتشارد إلرود
Elrod( كاتبــًا “مــا دام نظــام دول الوفــاق األوروبــي عامــاًل، فــإن القــوى 

الخمس العظمى قد تلقت تأكيدًا يفيد احترام حقوقها المشروعة وكرامتها 
على حدٍّ سواء”. على سبيل المثال، “لم يدُع أحد تحت أي ظرف كان 
وبأية صفة كانت دولة من الدرجة الثانية أو الثالثة كانت عدوًة لقوة 

عظمى.”42 وباإلضافة إلى ذلك، ثمة ممارسة منتظمة نتجت من خالل 
االجتماعات المتواترة هي إعادة دمج سريع وسلمي لألنظمة السياسية 

الُمعاد تشكيلها في نظام دول الوفاق األوروبي. وكان التساهل تجاه فرنسا 
في كلتا تسويتي باريس للسالم ومجددًا في مؤتمر 1818 من األمور 

الجديرة بالمالحظة. وهو ما يشير إلى اإلدراك بأن دولة فرنسية راضية 
نه لحدس  نسبيًا وحدها يمكن أن تساعد على ضمان الهدوء في القارة – واإ

غير عادي ومديد البصر للدبلوماسيين في ذلك الوقت.43 ولم تنتِه هذه 
الممارسة مع فرنسا الُمستعادة. على الرغم من أن حمالت التوحيد التي 
يطاليا إلى دوٍل قويٍة ُنِظر إليها نظرًة يشوبها الحذر من  َلْت ألمانيا واإ َحوَّ
قبل أعضاء نظام دول الوفاق األوروبي في ستينيات وسبعينيات القرن 
التاسع عشر، إال أنه من المدهش كيف أن هذه القوى العظمى نفسها 

رحبت بهذه الدول الجديدة في النظام بسالسة.44

ثانيًا، ترتبط حقبة نظام دول الوفاق األوروبي بمعدل منخفض الفت 
للنظر في الصراعات بين الدول في أوروبا. وهو ما يتناقض مع فترات 
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 زمنية مماثلة في القرنين الثامن عشر والعشرين، إال أن الفترة ما بين
1815 و1914، وخاصة بين 1815 و1853، ُتعد الفتة لالنتباه نظرًا 

النخفاٍض كبيٍر في تواتر الصراعات، ومدتها وعدد ضحاياها.45 
ن من أكثر األمور الالفتة لالنتباه ندرة الصراع المسلح بين القوى  واإ

العظمى. وباستثناء حرب القرم )Crimean War(، لم تكن هناك 
أية صراعات على نطاق النظام تضم جميع أو حتى أغلب القــــوى 

العظمـــى بيـــن 1815 و1914، هـــذا وتبُرز الفتــرة بين 1815 و1853 
كفترة سلمية بشكل خاص. ومع ذلك، استفادت دوٌل صغيرٌة أيضًا من 

االتجاهات السلمية، وُأتيَحت لها عادًة نفس سبل الحماية حالها حال 
القوى العظمى.46 وكما يالحظ شــرودر، “لم تكن هناك أبدًا حقبة في 
التاريــخ األوروبــي قبــل 1815 و1848، أو منــذ ذلــك الوقــت كان يمكــن 
لدولة صغيرة أن تشعر فيها بالثقة الكاملة بأنها قد ال تكون هدفًا لغزو 

أو ضم من قبل بعض القوى العظمى”.47 في الواقع، تشــير البيانات 
إلى أنه ال توجد دولة أوروبية عانت من فناء على مستوى الدولة 

)عنيفة كانت أم غير ذلك( بين 1815 و1859. ولم تكن حاالت فناء 
الدول األوروبية القليلة التي حدثت في النصف الثاني من القرن سوى 

يطالية ناجحة.48 ولم تتأَت أي من هذه  مكونات لحمالت توحيد ألمانية واإ
الطمأنينة من عدم وجود خالف أو غياب أزمات خطيرة في أعقاب 

الحروب النابليونية )Napoleonic Wars(. في حين أن الهيكلية 
االستيعابية والمرنة لنظام دول الوفاق األوروبي نفسه هي التي منحت 

القوى العظمى ُمْنَتًدى يمكنها من خالله حل خالفاتها سلميًا.

وبالنظر إلى أول اثنتين من التأثيرات الواضحة لمبادئ نظام دول 
الوفاق األوروبي على السلوك، فإن األثر الثالث على األرجح يأتي 

بقليل من المفاجأة: إنه درجة غير مسبوقة من االستقرار اإلقليمي في 
أوروبا. ببساطة، لم تتغير حدود أوروبا السياسية إال قلياًل بين 1815 
و1853، خاصًة عند مقارنتها بحقب مماثلة في القرنين الثامن عشر 
والعشرين، وكذلك القرن التاسع عشر فيما بعد. ومع ذلك، يمكننا أن 

نالحظ أيضًا وجود ثالثة أنماط أكثر تحديدًا مرتبطة بهذه النتيجة األوسع 

نطاقًا.49 أواًل، إن كل قوة عظمى تحلت بضبط النفس مرارًا وتكرارًا 
عن االنتهازية اإلقليمية لصالح الحفاظ على وحدة نظام دول الوفاق 

األوروبي.50 وهناك حاالت كثيرة على وجود القوى العظمى الفردية 
التي تمارس ضبط النفس.51 هذا وامتنعت روسيا مرارًا وتكرارًا عن 

استغالل اإلمبراطورية العثمانية )Ottoman Empire( المضمحلة 
بناًء على إلحاح حلفائها من نظام دول الوفاق األوروبي، وال سيما 

 Greek Wars( ممارسة ضبط النفس خالل حروب االستقالل اليونانية
 )Mehemet Ali( وفي أزمات محمد علي ،)of Independence

في مصر، وفي شروط التسوية في العديد من الحروب الروسية-
ــداد القــرن.52 هــذا وَأيَّــَدت  التركيــة )Russo�Turkish Wars( علــى امت

بريطانيا العظمى حيادية هولندا عندما كان من الممكن أن تضمها 
بسهولة كتابع.53 حتى فرنسا – التي كانت القوة العظمى األكثر صخبًا 

حيال قلب عناصر رئيسية لتسوية 1815 مع مرور القرن - كثيرًا 
ما أظهرت ضبط نفس ملحوظًا في تسيير سياستها الخارجية، خاصًة 

ح بها علنًا.54 بالنظر إلى طموحات قاداتها اإلقليمية الُمصرَّ

لم تتغير حدود أوروبا 
السياسية إال قلياًل بين 1815 
و1853، خاصًة عند مقارنتها 

بحقب مماثلة في القرنين 
الثامن عشر والعشرين، 

وكذلك القرن التاسع عشر 
فيما بعد.
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ثانيًا، نشأ نظام بحكم الواقع ذو مجاالت نفوذ مضبوطة بين القوى 
Trop� )العظمى، وهو تطوٌر كان مكونًا رئيسيًا في مؤتمري تروباو 

pau( واليباخ )Laibach( بين عامي 1820�55.1821 ويوضح 
تشارلز كوبشان )Charles Kupchan( بالتفصيل كيف بدا هذا 

الترتيب من الناحية العملية:

لم تتمتع القوة موضوع البحث بمطلق الحرية في هذه 
المجاالت، غير أن األعضاء اآلخرين كانوا يميلون إلى 
مراعاة تفضيالتها. حيث أشرفت بريطانيا على البلدان 
المنخفضة وشبه الجزيرة اإليبيرية وأمريكا الشمالية، 

في حين امتد النفوذ الروسي ليشمل أجزاًء من أوروبا 
الشرقية وبالد فارس واألراضي العثمانية. وبسطت 

النمسا سيطرتها في شمال إيطاليا، واشتركت مع بروسيا 
في إدارة االتحاد األلماني. هذا وُقيَِّد نفوذ فرنسا مبدئيًا 
بعد هزيمتها، ولكنها حصلت تدريجيًا على نفوذ خاص 
في جنوب البحر األبيض المتوسط وشرقه. ومن خالل 

اإلقرار بأن األعضاء األفراد لديهم مصالح بارزة بشكل 
خاص في مجاالت نفوذ محددة، أتى تخصيص مناطٍق 

للنفوذ ليحول دون وقوع خالفات كان من شأنها تعريض 
ترابط المجموعة للخطر. وقد ساعدت هذه المجاالت في 
إدارة واحتواء األزمات في األطراف من خالل التوزيع 

الفّعال للمسؤوليات اإلقليمية بين أعضاء نظام دول الوفاق 
األوروبي.56

تمثلت النتيجة النهائية في نظام حافظت فيه كل قوة على مجال للنفوذ، 
وأقر أعضاء آخرون تابعين لنظام دول الوفاق األوروبي بأن شرعية 

الدولة تتمثل في أن تتصرف وفق ما تراه ضروريًا ضمن ذلك 
المجال.57 ونظرًا ألن حجم هذه المجاالت “كان يتبع بشكل وثيق إلى 

حد ما قدراتها العسكرية النسبية”، شعرت كل قوة بالرضا نسبيًا معظم 

الوقت من كمية األراضي التي ُعِهَدت إلى سيطرتها من قبل اتحاد 
القوى العظمى.58

إن القوى العظمى نجحت بشكٍل خاٍص في إقامة مناطق عازلة فيما بينها 
وهو ما يمثل الُمكِون الثالث واألخير لالستقرار اإلقليمي األكبر لنظام 
Vienna Sys� )دول الوفاق األوروبي. وقد سعى مهندسو نظام فيينا 

tem( إلى إنشاء كيانات سياسية تعمل كعوازل لتحقيق التوازن الصحيح 
بين إقامة أنظمة سياسية ضعيفة بحيث ال تهدد أمن القوى، ولكنها قوية 

بما يكفي لردع القوى عن إغراءات االنتهازية األحادية. وتجسدت 
التجربة الناجحة األكثر شهرة وأهمية في هذا الصدد بإنشاء االتحاد 

 Congress( في مؤتمر فيينا )German Confederation( األلماني
of Vienna(.59 ومع ذلك، حققت القوى نجاحات مماثلة مع وجود 

 )Swiss Confederation( عوازل حيادية في شكل االتحاد السويسري
 Kingdom of( ومملكة هولندا المتحدة ،)Scandinavia( واسكندنافيا

60.)the United Netherlands

إن هذه النتائج النمطية الثالث - االجتماعات المتواترة، والعنف 
المنخفض، واالستقرار اإلقليمي المرتفع - جميعها صبت في تعزيز 
نظام دول الوفاق األوروبي والتزام القوى العظمى بمبادئه األساسية. 

الرابعة لم تحقق ذلك. وبداًل من ذلك، ُيحتمل أن هذه النتيجة – انقساٌم 
متزايٌد بين القوى حول إمكانية وكيفية االستجابة للثورات الليبرالية 

في أنحاء القارة – قد لعبت دورًا على األقل في زوال نظام دول 
الوفاق األوروبي في النهاية. حيث نبعت، كما نوقش سابقًا، من عدم 
وضوح االتفاقات األولية المتعلقة بمبدأ العضوية المناهض للليبرالية، 
حيث من المرجح أن كاًل من كاسلريه وميترنيخ اعتقدا أن تفسيرهما 
الخاص قد فاز في تسويات 1815. إال أن ذلك لم يؤدِّ إال إلى إخفاٍء 

مؤقٍت لما كان في الواقع اختالفات كبيرة حول دور نظام دول الوفاق 
األوروبي في تشــكيل النتائج الداخلية والدولية بالقدر نفســه.

أضحت هذه االختالفات واضحة بشكل يدعو للقلق فور اندالع الثورات 
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واألهمية الكبرى وال يصح إال إذا انبثق عن ظروف 
الحالة الخاصة.63

شّكل هذا فاصاًل واضحًا بين اثنين من أهم مهندسي نظام دول الوفاق 
األوروبي حول أحد مبادئه التأسيسية أال وهو اختالف الرأي والتفسير 

بين قوى نظام دول الوفاق األوروبي الشرقية والغربية التي قد يستحيل 
التوفيق بينها.

ومن هذا المنطلق، استخدمت القوى الشرقية الثالث باستمرار )إن لم 
يكن إال بشكل متقطع في أغلب األحيان( نظام دول الوفاق األوروبي 
لتبرير عقيدة التدخل المحافظ والمناهض للثورة. وبالمثل، عارضت 
بريطانيا العظمى هذه العقيدة باستمرار )إن لم يكن ذلك بشدة دائمًا( 

وتبعتها فرنسا بعد ذلك بوقت قصير. وقد أرست الثورة الفرنسية في 

الليبرالية عبر العديد من األنظمة السياسية األوروبية في العام 61.1820 
وطالبت القوى الشرقية فورًا بعقد مؤتمٍر على مستوى رؤساء الدول أو 
وزراء خارجيتهم الرئيسيين لتنظيم استجابة متضافرة. إال أن بريطانيا 

العظمى )من خالل كاسلريه( اعترضت زاعمًة أنه طالما لم تهدد 
الثورات الهدوء الدولي بشكٍل واضح، فهي خارج نطاق نظام دول 

الوفاق األوروبي. وفي ظل غياب كاسلريه عن حضور مؤتمري تروباو 
واليباخ )ليوبليانا(، قاد ميترنيخ القوى الشرقية للتحقق من فوز تفسيراتها 
الخاصة. وأعلنوا معًا في بروتوكول تروباو )Troppau Protocol( أن

الدول التي مرت بتغيير الحكومة من جراء ثورة، وتسببت 
في تهديد دول أخرى، لم تعد تلقائيًا عضوًا في التحالف 

األوروبي )European Alliance(، وتظل مستبعدة 
منه إلى أن توّفر أوضاعها ضمانات بتحقيق النظام 

ذا كان ثمة خطر مباشر من  واالستقرار القانونيين. واإ
جراء هذه األوضاع يهدد دواًل أخرى، ُتلزم القوى نفسها 
 Great( بإعادة الدولة الُمداَنة إلى كنف التحالف العظيم

Alliance( سواء من خالل الوسائل السلمية أو حتى عن 
طريق السالح.62

وقد أوضح رد كاسلريه السريع على هذا اإلعالن أن بريطانيا العظمى 
بطبيعتها لم تناهض التدخل، بل إنها دعمت في الواقع حق كل قوة 

عظمى في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لما هو في مجال نفوذها. غير أنه 
شدد على أن بالده

ال يمكن أن تقبل بأن هذا الحق يمكن أن يحظى بتطبيق 
عمومي وعشوائي على كافة الحركات الثورية دون 

اإلشارة إلى تأثيرها المباشر على دولة معينة أو بعض 
يًا أساسًا لتحالف. – وَتعَتِبر  الدول أو تشكيله مستقبل
أن ممارسته بمثابة استثناء للمبادئ العامة ذات القيمة 

شّكل مؤتمر ]تروباو[ فاصاًل 
واضحًا بين اثنين من أهم 

مهندسي نظام دول الوفاق 
األوروبي حول أحد مبادئه 

التأسيسية أال وهو اختالف 
الرأي والتفسير بين قوى نظام 
دول الوفاق األوروبي الشرقية 

والغربية التي يستحيل 
التوفيق بينها.
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العام 1830 مقترنة بقانون اإلصالح )Reform Act( البارز لعام 
1832 في بريطانيا دعائم الحكومات األكثر ليبرالية إلى حد كبير في 

باريس ولندن. وفي بريطانيا العظمى، شمل هذا اللورد بالمرستون 
)Lord Palmerston( الُمنَمق والقوي والذي أصبح فيما بعد رئيس 
الوزراء الذي قد َتَحكَّم في السياسة الخارجية البريطانية منفردًا تقريبًا 
على مدى السنوات الخمس وثالثين الالحقة. كان بالمرستون ليبراليًا 

معتدًا بنفسه ومن دعاة التدخلية. وبناًء على ذلك، لم يقتصر سعيه 
على مواصلة ُعرف كاسلريه المعارض للتدخالت المناهضة للليبرالية 

الُمتضافرة، بل بدأ أيضًا في تقديم الدعم الخطابي وحتى المادي للقضايا 
الثورية المؤيدة للليبرالية في الخارج. وليس غريبًا أن هذه األعمال التي 

تمت غالبًا بدعٍم من فرنسا دفعت ميترنيخ والقوى الشرقية لمضاعفة 
ممارساتها التدخلية المناهضة للثورة بشكل غير مسبوق، مما أدى على 

األقل إلى زعزعة ثقة بعض القوى في نظام دول الوفاق األوروبي 
وبين بعضها البعض.64 ويستعرض القسم التالي التداعيات الدقيقة لهذا 
االنقسام على اآلفاق الطويلة األمد لنظام فيينا، متناواًل توقيت وأسباب 

انهيار نظام دول الوفاق األوروبي.

متى ولَم انهار نظام دول الوفاق األوروبي؟

ال يزال العلماء مختلفين بشأن توقيت زوال نظام دول الوفاق األوروبي. 
حيث يزعم البعض أنه واصل القيام بدوره إلى حين اندالع الحرب 

العالمية األولى )World War I(.65 ويأتي دعم هذا المنظور من سلسلة 
المؤتمرات شبه المستمرة على مستوى السفراء التي استمر انعقادها في 

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تحديدًا حتى العام 
1914. ونجحت العديد من هذه المؤتمرات على مستوى السفراء في 
حل قضايا إقليمية واستعمارية معينة وسمحت للقوى بمواصلة العمل 

بشكٍل متضافر )راجع الملحق(. ومع األسف الشديد، يقَوض هذا الموقف 
من جراء إخفاق حتى مثل هذه االجتماعات المستمرة لوقف أنواع 
التجاوزات التي كانت أقل تواترًا بكثير في العقود السابقة. وشملت 
هذه اإلخفاقات تزاحمًا جديدًا على المستعمرات خارج أوروبا والتي 

بالرغم من ذلك بدأت في التأثير على السياسة القارية؛ إلى جانب انعدام 
القدرة للسيطرة على أو تشكيل األحداث في الحركات القومية البولندية 

واإليطالية وخاصة األلمانية؛ واألهم من ذلك، الفشل في منع اندالع 
صراعات القوى العظمى البارزة مثل القرم والصراعات النمساوية-

البروسية، والفرنسية-البروسية.66 وبعد فترة توقف سلمي، عادت 
الحرب الكبرى لتندلع من جديد في أوروبا.

وتزعم مجموعة ثانية من العلماء أن نظام دول الوفاق األوروبي انتهى 
قبل ذلك بكثير، وأنه لم يستغرق وقتًا طوياًل بالفعل بعد نشأته، مع 

الخالفات األولية حيال الثورات الليبرالية في أوائل عشرينيات القرن 
التاسع عشر.67 يأتي الدعم لهذا الرأي على شكلين، ينطوي األول على 

سقوط سريع لكاسلريه )Castlereagh( نفسه. حيث انتحر وزير 
الخارجية في صيف 1822، وكان يعمل بشغف ولم يحَظ بشعبية في 

 George( وطنه، وربما كان مريضًا عقليًا. وكان َخَلفه جورج كانينغ
Canning( متشككًا نسبيًا في نظام دول الوفاق األوروبي، وحسبما 
أفيد، الحظ، في وقت مبكر من فترة واليته، عن الشؤون في القارة 
أن “األشياء تعود إلى مسارها الصحيح مجددًا. كل أمة تحمي نفسها 

واهلل يحمي الجميع!”68. واألكثر موضوعية هي الحجة القائلة بأن 
 )Holy Alliance( ع القوى الشرقية بما ُيعرف بالتحالف المقدس تذرُّ
لقمع الثورات الليبرالية أدى إلى انقساٍم ال رجعة فيه دّمَر بشكٍل ُمهِلٍك 
نظام دول الوفاق األوروبي. بينما يرى مؤيدو هذا التفسير أن القضية 
الخاصة بالثورات الداخلية ونظام دول الوفاق األوروبي لم ُتحل قط. 

باإلضافة إلى ذلك، وبعد 1822، توقف معظم القادة األكثر أهمية بشكٍل 
كامٍل تقريبًا عن االجتماع مباشرًة مع بعضهم البعض )المؤتمرات على 
مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين(، واختاروا بداًل 

من ذلك السماح لوسطائهم بتمثيلهم )المؤتمرات على مستوى الوسطاء( 
)راجع الملحق(.69

ومع ذلك، من المغاالة اقتراح أن هذه كانت ببساطة نهاية نظام دول 
الوفاق األوروبي. وذلك لسبب واحد، وهو أن هناك دلياًل كبيرًا على أن 
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وحرب القرم )Crimean War( في الفترة بين 1853 و71.1856 
بدت ثورات 1848 ُمصمَمة تمامًا تقريبًا لتحقيق أسوأ مخاوف ميترنيخ 

)Metternich( بشأن التأثيرات المحتملة للثورات الليبرالية. بالرغم 
من أن فرنسا كانت قد استسلمت بالفعل لثورة ليبرالية مرة من قبل في 
حقبة نظام دول الوفاق األوروبي )في العام 1830(، إال أنه على األقل 
ن كانت أكثر ليبراليًة ومن  ِكية مرة أخرى )واإ َل َم اسُتعيَدت نسخٌة من ال

النوع المحدود(. لم يكن هذا في العام 1848، حيث أعلنت فرنسا نفسها 
َبت ابن أخ  جمهوريًة للمرة األولى منذ حروب نابليون، وفي الواقع َنصَّ
 )Louis Napoleon( ذلك القائد – الشعبوي المتهور، لويس نابليون

- أول رئيس لها. وكانت أصداء ذلك عبر أوروبا سريعة وشديدة. 

الصدع بشأن الثورات الليبرالية كان أقل كشرخ عبر نظام دول الوفاق 
األوروبي بأكمله، وأكثر كاعتراف ضمني بالموافقة على عدم االتفاق 

على القضايا األيديولوجية الداخلية والتدخل منذ ذلك الحين فصاعدًا. كما 
زعم ريتشارد إلرود،

بشكٍل ال يمكن إنكاره، إن صدعًا أيديولوجيًا قد نشأ 
بين الشرق والغرب منذ عشرينيات القرن التاسع عشر 
  )Holy Alliance( فصاعدًا، وأصبح التحالف المقدس

وعدم التدخل رمزين وشعارين مالئمين في النقاش 
الناتج. إال أن الدبلوماسية الُمتضافرة واصلت عملها. وقد 

واصلت ذلك ألن إجماع القوى العظمى استمر وتجاوز 
األيديولوجية السياسية. ... وعلى الرغم من االختالفات 
األيديولوجية، فإن القوى األوروبية لم تزل ُمتِفقًة على 

ضرورة السالم فيما بينها، وَقِبَلت الدبلوماسية الُمتضاِفرة 
كوسيلة إلدارة األزمات التي قد تعّرض ذلك السالم 

للخطر.70

فضاًل عن ذلك، تحّقق بعض أعظم نجاحات نظام دول الوفاق األوروبي 
- على سبيل المثال، في تعزيز ضبط النفس الروسي في الحروب 
اليونانية والتركية )Greek and Turkish Wars(، ردع انتهازية 

 Ottoman( القوى العظمى األحادية ضد اإلمبراطورية العثمانية
Empire( المتداعية، والحّد بشكٍل ناجٍح من التأثيرات على نطاق النظام 
للثورات الليبرالية اإلضافية في فرنسا – في السنوات التي تلت مؤتمري 

)Troppau( واليباخ )Laibach( حيث ُيفتَرض أن يكون هذا الصدع 
قد حدث.

عوضًا عن ذلك، إن المنظور األقوى بشأن زوال نظام دول الوفاق 
األوروبي ُيَقسُِّم الفارق بين اآلخرين وُيَركُِّز على حدثين في منتصف 

القرن أال وهما: الموجة الليبرالية للثورات عبر أوروبا في العام 1848 

إن المنظور األقوى بشأن 
زوال نظام دول الوفاق 

ُم الفارق بين  األوروبي ُيَقسِّ
ُز على حدثين  اآلخرين وُيَركِّ

في منتصف القرن أال وهما: 
الموجة الليبرالية للثورات عبر 

أوروبا في العام 1848 وحرب 
القرم )Crimean War( في 

الفترة بين 1853 و1856.
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وأجبرت الثورات في فيينا ميترنيخ على االستقالة والهرب من النمسا، 
يطاليا وهنغاريا  وهو حدٌث حفََّز نجاحات ليبرالية إضافية في بروسيا واإ

وأماكن أخرى.72

هذا وأصابت الثورات نظام دول الوفاق األوروبي بشكٍل مميٍت بطرٍق 
ِعدَّة. حيث أكملت دورة إزاحة آخر مهندسيه عن السلطة، وبالتالي 
َعَهدت بنظام فيينا )Vienna System( إلى قادة يملكون القليل من 

الخبرة السابقة بأموره أو الثقة في بعضهم البعض. لقد كان من الممكن 
التغلب على هذه االنتكاسة باستثناء حقيقة أن هذا الجيل الجديد من 

القادة كان األول من نوعه في حقبة دول الوفاق األوروبي من حيث 
كونه أكثر عرضة للمحاسبة إلى حدٍّ كبيٍر من قبل جماهيره الداخلية - 

عندما لم يعد نظام دول 
الوفاق األوروبي محميًا من 

السياسة الداخلية بهذه 
الطريقة، أصبح من الصعب 

بكثير على الُنَخب أن ُتبِرر 
لشعوبها تعاونها المستمر 

مع أنظمة حاكمة أجنبية 
بغيضة على حساب المصالح 

الوطنية التي على ما يبدو 
أنها أكثر إلحاحًا.

وبالتالي كثيرًا ما كانت تشغله هذه الجماهير. وعندما لم يعد نظام دول 
الوفاق األوروبي محميًا من السياسة الداخلية بهذه الطريقة، أصبح من 

الصعب كثيرًا على الُنَخب أن تُبِرر لشعوبها تعاونها المستمر مع أنظمة 
حاكمة أجنبية بغيضة على حساب المصالح الوطنية التي على ما يبدو 
أنها أكثر إلحاحًا. وتضاعفت حاالت القوى العظمى الُمنشَقة عن مبدأ 
العمل الُمتضاِفر. وفي كل مرة سعت قوة واحدة إلى مكسب أحادي 
على حساب معايير نظام دول الوفاق األوروبي، أصبح من األسهل 

قلياًل لآلخرين االنشقاق عن حلقة نظام فيينا المثمرة واالستسالم إلغراء 
قصير األمد.

وكما نوقش سابقًا، كانت هذه عملية ربما تكون قد بدأت مع االنقسام 
حيال الثورات الليبرالية في عشرينيات القرن التاسع عشر. وفي القسم 

السابق، أسميُت هذا االنقسام زعزعة لالستقرار الذاتي ألنه أحدث 
صدعًا، على األقل في هذه المسألة، استمر في االتساع بشكٍل أكبر 

بمرور الوقت. ومع ذلك، فما إذا كان هذا الصدع وحده قد دمَّر نظام 
دول الوفاق األوروبي األكبر حتى من دون ثورات 1848، يظل سؤااًل 

ن كان بال إجابة. وعوضًا عن ذلك، ما َنعلمه فقط  مثيرًا لالهتمام، واإ
َل سريعًا من عمل هذه االتجاهات  هو أن الثورات قد حدثت، مما عجَّ
المزعزعة لالستقرار. فالقادة الجدد غير الُملمين بمعايير نظام دول 
الوفاق األوروبي بشكٍل كامل، باإلضافة إلى كونهم أقل انعزااًل عن 
الجماهير الداخلية غير الُمِلمة بهذه المعايير فاقم فقط اتجاهًا متناميًا 

لالنتهاكات الروتينية للمعايير. وتسَبَبت هذه العوامل بعملها ُمجتمعًة بعد 
العام 1848 في االنهيار الُمطَلق لنظام دول الوفاق األوروبي.

ومع ذلك، فإن زوال النظام قد ال يصبح واضحًا للمشاركين أنفسهم، 
حتى اندالع حرب القرم، وهي صراٌع كان بمثابة َعَرٍض النهيار نظام 

دول الوفاق األوروبي أكثر منه كُمَسِبب.73 وبالنسبة للمراقبين اليوم، فإن 
جذور الحرب تبدو عادة ُمعقدًة وغامضة.74 ولكن من الجدير بالذكر أنها 

كانت ُمعقدًة وغامضًة أيضًا حتى بالنسبة للمشاركين في ذلك الوقت، 
وكان هذا تحديدًا نوع الصراع – الذي ما زال متمحورًا حول كيفية 
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إدارة التشرذم التدريجي لإلمبراطورية العثمانية – الذي سبق لنظام دول 
الوفاق األوروبي الفّعال أن قام جيدًا بمنع حصوله في العقود السابقة.75 

وبداًل من ذلك، أصبحت سلسلة غامضة من الخالفات بين فرنسا 
وروسيا حربًا شاملًة مندلعًة تؤلب روسيا على بريطانيا العظمى وفرنسا. 

وبعد ثالث سنوات من الحرب الوحشية واالستنزافية، ُتِرَكت روسيا 
بشدة من تسوية السالم التي ُفِرَضت  مهزومًة تمامًا وُمحَبَطًة وُمستاءًة 
عليها. ويتحمل القيصر الروسي قدرًا كبيرًا من المسؤولية عنها، ألن 

أفعاله المتهورة أكثر من أي شيء آخر كانت هي التي أشعلت الحرب. 
إال أن بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا ُمدانتين أيضًا في تعامالتهما مع 

تلك القوة الشرقية التي عملتا معها كثيرًا بشكٍل ُمتضافر. وبذلك التعامل، 
قامــت القــوى الغربيــة فــي نهايــة المطــاف “بخــرق القانــون األول لنظــام دول 
الوفاق األوروبي القائل بأنه، ‘ال ينبغي تحدي أية قوة عظمى أو السعي 

إلذاللها’، وبالتالي ساعدت على ضمان ... زوال نظام دول الوفاق 
األوروبي نفسه.” 76

واستمرت المؤتمرات على مستوى الوسطاء المشابهة لنظام دول الوفاق 
األوروبي في العقود التي تلت تسوية السالم للعام 1856 - وكثيرًا ما 

نجحت حتى في حل الصراع. ومع ذلك فإن النظام الذي بقى على حاله 
لم يُعد قادرًا على التوصل إلى إجماع حول تلك القضايا التي كانت 

ثارًة للجدل بالنسبة للقوى العظمى. وظل جزٌء من نظام  األكثر أهميًة واإ
فيينا - اتفاٌق على تفوق القوى العظمى ونسخٌة ُمَضعَّفٌة من المعيار 
الستمرار االجتماعات المتعددة األطراف، وهما اثنان من المبادئ 

التأسيسية األربعة للنظام. إال أن التحرير العابر للحدود الوطنية كان، 
د النظام من أي تضامٍن ُمحاِفٍظ بين ُنخب  بحلول هذا الوقت، قد َجرَّ

نظام دول الوفاق األوروبي، ُمدِمرًا بذلك أحد مبادئ نظام دول الوفاق 
األوروبي.77 واألهم من ذلك، أن المبدأ األكثر مركزيًة لفّعالية النظام 
– القائل بتسوية المسائل السياسية واإلقليمية األوروبية بالتضاُفر – قد 

تالشى بوضوح بحلول العام 1856.

ماذا ُيمِكننا أن نتعّلَم من نظام دول الوفاق 
األوروبي؟

إذن، فما الدروس التي قد يستقيها صانعو السياسيات األمريكيون من 
نظام دول الوفاق األوروبي )The Concert of Europe( في سعيهم 
للحفاظ على رؤيتهم وتعزيزها فيما يتعلق بالنظام الدولي اليوم؟ األكثر 

وضوحًا، أنهم قد يحتاجون إلى أن يقّرروا ما إذا كان ترتيب ُمشاِبه 
لنظام دول الوفاق األوروبي اليوم مرغوبًا ومجديًا على حدٍّ سواء. بينما 
من الممكن بالتأكيد تمييز أوجه التشابه بين الحقبتين التي قد تضع مثااًل 

ُيحتذى به لنظام دول الوفاق األوروبي في إطار تصورات صانعي 
السياسات، فهذا ال يمنع وجود وفرة من الفوارق أيضًا. إن الفارق 

األكبر هو أن تضاُفر القوى العظمى اليوم قد يحتاج بشكٍل شبه مؤكٍد 
إلى أن يكون عالميًا ليتسنى له أن يكون متوازنًا وفّعااًل. وعلى النقيض، 

فإن نظام دول الوفاق األوروبي كان بمثابة ترتيبًا إقليميًا بحت.78

إن ضرورة أن يكون هناك نظام عالمي ُمتضاِفر للقرن الحادي والعشرين 
ُتعقِّد أيضًا مسألة العضوية. وبينما كانت العضوية في نظام دول الوفاق 
األوروبي واضحة إلى حد ما، فهي مهمٌة أكثر تعقيدًا من حيث البت في 
أي من الدول قد يستحق العضوية في نظام عالمٍي ُمتضافٍر اليوم. ومع 
ذلك، حاول فريٌق حديٌث من العلماء الدوليين، وهو مؤلف من مجموعة 

 The 21st Century Concert Study تدرس القرن الحادي والعشــرين
Group )التي أنا عضو فيها( أن يفعل ذلك تمامًا، مستخدمًا معايير 
لتحديد األشكال لنظام عالمي معاصر ُمتضاِفر بعشرة أو 13 أو 17 
عضوًا.79 وعلى وجه التحديد، حددت مجموعة الدراسة ثالثة معايير 

للعضوية وهي: قوة مادية كافية، ورغبة واضحة للمشاركة في “صوٍن” 
عالمي، واعتراف دولي من قبل اآلخرين بأن مصالح هذه الجهة الفاعلة 

يجب أن تؤَخَذ بعين االعتبار بشأن القضايا العالمية. ولقياس هذه 
المعايير، تنظر المجموعة إلى المؤشرات الثمانية التالية:

حجم الدولة  •
عدد السكان  •
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إجمالّي الناتج القومي   •
النفقات العسكرية  •

 Group of Twenty( العضوية في مجموعة الدول العشرين  • 
)]G20[

)UNSC( خدمة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  •
درجة المركزية اإلقليمية  •

•  المساهمات في عمليات السالم األخيرة التي أقرتها وقادتها األمم 
المتحدة. 

ُيعد البلد الذي ُيَصنَّف من بين أفضل 15 بلدًا في العالم في فئة 
مؤشرات معينة أنه قد استوفى هذا المؤشر بنجاح. وبالنسبة للشكل 

األكثر انتقائية لنظام عالمي ُمتضاِفر، فإن الدول العشر الُمختاَرة 
هي الدول الوحيدة في العالم التي استوفت ما ال يقل عن خمسة من 
المؤشرات الثمانية. وتلك البلدان هي البرازيل واالتحاد األوروبي 

والهند )ملبيًة جميع المؤشرات الثمانية(؛ الصين وروسيا والواليات 
ندونيسيا واليابان والمكسيك  المتحدة )ملبيًة سبعة من ثمانية مؤشرات(؛ واإ
والمملكة العربية السعودية )ملبيًة خمسة من ثمانية مؤشرات(.80 وسواء 
يتفق المرء أم ال مع معايير مجموعة الدراسة، فإن عملها ُيشكِّل نقطة 
انطالق مهمة لقضية العضوية المثيرة للجدل في نسخة عالمية لنظام 

دول الوفاق األوروبي للقرن الحادي والعشرين.

وبغض النظر عما إذا كان صانعو السياسات األمريكيون يحاولون 
صراحًة إعادة إنشاء ترتيٍب مشابه لنظام دول الوفاق األوروبي، تظل 
هناك دروس أخرى مهمة يمكنهم استقاؤها من حقبة نظام دول الوفاق 
األوروبي. أواًل، يجب على قادة اليوم أن يقروا ويقبلوا بأن وحده نظام 

دولي ُمستِند إلى الحقائق القائمة للقوة المادية لديه الفرصة لالستقرار 
واالستمرارية. وكما ُنوِقَش سابقًا، لم يتأسس نظام دول الوفاق األوروبي 

كنظام توازن للقوى. ومع ذلك، فإن مهندسيه قد أولوا اهتمامًا دقيقًا 
لحقائق التوزيع األوروبي للقوة في العام 1815. ومع تحديد القوى 

العظمى كقوى خاصة، قام مهندسو نظام دول الوفاق األوروبي بعناية 

بإيجاد مسار بين إقامة الرابط التعاوني الذي اعتقدوا أنه قد يكون 
ضروريًا لمنع الفوضى المستقبلية واالعتراف بمشاكل العمل الجماعي 
الكامنة في إعطاء جميع جهات أوروبا الفاعلة وضعًا يخولها المشاركة 

في اتخاذ القرارات. وقد تم انتقاء الدول الُمعَتَرف بها كرعاة لذلك 
النظام ليس ألنها تشاركت قيمًا معينًة أو روابطًا تاريخيًة بل ألنها كانت 
الجهات الفاعلة األكثر أهميًة وقدرًة ماديًا في نهاية الحروب النابليونية 

)Napoleonic Wars(. كما تم االعتراف بأوجه عدم المساواة في 
القوة حتى داخل اتحاد القوى العظمى، حيث احتل إرضاء بريطانيا 

العظمى وروسيا األولوية على حساب إرضاء القوى العظمى األقل، مثل 
بروسيا. وبالمثل، فإن القادة األمريكيين اليوم ربما ال يحّبذون االحتمال 
القائل برفع أوضاع أي من دول مجموعة بريكس )BRICS( الناشئة 
)مجموعة غير رسمية تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 

أفريقيا( - والصين على وجه الخصوص - ضمن النظام القائم. إال أنه 
يتعين على القادة األمريكيين أن يعوا أيضًا أنه لن يبقى أي نظام عالمي 

صالحًا حقًا لفترة طويلة في حال لم ُتمَنح هذه الدول مكانة مميزة فيه.

ثانيًا، ينبغي أن ُيركَِّز بناُة النظام على تعزيز معايير عملية رحبة بداًل 
من معايير ذات خصوصية حول الجوهر. وربما كان سنُّ المبادئ 

الثالثة األولى لنظام دول الوفاق األوروبي ثوريًا في ذلك الوقت، إال 
أن المبادئ نفسها – أي تفوق القوى العظمى، والحفاظ الجماعي على 

الوضع الراهن، واالتفاقات التي تفيد االجتماع بشكٍل جماعيٍّ عند 
الضرورة - كانت وال تزال ال جدال عليها نسبيًا. وُيعزى هذا إلى أنها 

في الغالب قواعٌد إجرائيٌة وليست جوهرية. حيث لم ينشئوا إال نظامًا 
استطاعت من خالله القوى العظمى أن ترصد بشكٍل جماعيٍّ التهديدات 

التي تواجه القارة، وأن تتفق على التشاور فيما بينها بشأن كيفية 
االستجابة لهذه التهديدات. ولم يذُكر هذا شيئًا عن ماهية أنواع القوات 
التي شكَّلت تهديدًا، وأنواع سلوكيات السياسات الخارجية سواء كانت 
شرعية بطبيعتها أم غير شرعية، والتركيب الداخلي لألنظمة الحاكمة 

الداخلية للقوى العظمى، أو اإلجراءات المحددة أو القواعد الرسمية التي 
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War( أو بعدها. كما أن الطبيعة التناوبية للمقاعد العشرة األخرى 
لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة لفترة قصيرة مدتها سنتين تمنع 

باستمرار غالبية أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من استيعاب 
المعايير اإلجرائية للمنظمة بالطرق المصحوبة بالتفاعل المتكرر بمرور 

الوقت. وبهذه الطريقة ُيقاَرن نظام دول الوفاق األوروبي هذا إيجابيًا 
بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، حيث إن رحابته ومواطن غموضه 

اإلجرائية غالبًا ما كانت خير منقذ له. ولو كانت بروسيا تمتلك حق 
نقض )فيتو( رسميًا على سبيل المثال، فإن قضية ساكسونيا كانت لتقلب 

مؤتمر فيينا )Vienna Congress( رأسًا على عقب، مما يحتمل أن 
يقضي على نظام دول الوفاق األوروبي في مهده. ولو نجا من تلك 

الحادثة، لكان وصل إلى طريٍق مسدوٍد بحلول العام 1820 بسبب قضية 
التدخل المناهض لليبرالية. وبداًل من ذلك، في كلتا الحادثتين، سادت 

َشكََّلت عملية التشاور. وعوضًا عن ذلك، لم ينشئوا سوى منتدى ونقطة 
اتصال أمكن من خاللها التوصل إلى اتفاقات موضوعية. وقد نجحوا 

في فعل ذلك حول قضايا مثيرة للجدل مثل التعامل مع فرنسا فيما بعد 
ق القوى العظمى في الدول األلمانية، والعالقات األوروبية  الحرب، وتفوُّ
مع اإلمبراطورية العثمانية )Ottoman Empire(، واالعتراف بأنظمة 
سياسية جديدة عبر القارة. وتحققت هذه اإلنجازات ألن النظام اإلجرائي 

ذا كانت القوى قد حاولت  الذي تفاوضوا من خالله قد ُطبَِّق فعليًا. واإ
معالجة هذه القضايا الموضوعية أواًل، فمن المحتمل أال تكون قد َتَمكَّنت 

من تحقيق مثل هذا النجاح المدهش.

ُيساعُد هذا الدرس أيضًا على إبراز مواطن الضعف في كل من 
المؤسسات الدولية القائمة والمنتديات المخصصة والمعنية بالقضايا في 
السياسة العالمية المعاصرة. وكما أوَضَحت األحداث األخيرة، فإن َعقد 

ِقَمٍم مخصصة بشأن هذه القضايا كاألزمة المالية العالمية أو الحرب 
ِح غالبًا أن  األهلية السورية دون إطاٍر ُمسبٍق للتفاوض من غير الُمَرجَّ
يحل هذه القضايا الخالفية. وُيعزى هذا جزئيًا إلى عدم وضع معاييٍر 

إجرائيٍة لكيفية مقاربة مثل هذه المفاوضات، في حين أن الجهات الفاعلة 
الرئيسية غالبًا ما ال تتحلى بالثقة فيما بينها والتي من شأن التفاعل 
المتكرر حتى داخل إطار مؤسساتي غير رسمي أن يحققه بمرور 

الوقت. وكانت دول نظام الوفاق األوروبي غالبًا قادرة على استخدام 
المدفوعات الجانبية على قضايا أخرى لحل مآزق متعلقة باألزمات 

الرئيسية المطروحة وذلك من خالل التركيز على قضايا متعددة بداًل من 
تناولها معًا فقط للمسائل األكثر إثارًة للجدل واألشد حرجًا.

وفيما يتعلق بالوجه اآلخر للمسألة، غالبًا ما تكون المؤسسات الرسمية 
- مثل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )UNSC( - ُمثَقلًة للغاية من 
جراء التطبيق الصارم لقواعد ُمرِهقة. ولقد جّسد حق النقض )الفيتو( 

غير المشروط لألعضاء الدائمين في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
غالبًا أكثر القضايا إثارة للجدل، بل أكثرها أهمية أيضاً، الُمستبَعدة من 
 Cold( جدول أعماله على مدار تاريخه، سواء خالل الحرب الباردة

وكما أوَضَحت األحداث 
األخيرة، فإن َعقد ِقَمٍم 

مخصصة بشأن هذه القضايا 
كاألزمة المالية العالمية أو 

الحرب األهلية السورية دون 
إطاٍر ُمسبٍق للتفاوض من غير 

ِح غالبًا أن يحل هذه  الُمَرجَّ
القضايا الخالفية.
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رحابة نظام دول الوفاق األوروبي: حيث أرَغَمت القوى األخرى بشكل 
ناجح بروسيا - التي َقدََّرْت اإلجماع قبل كّل شيء – على العودة عن 

قرارها بشأن ساكسونيا في العام 1815، في حين أن المأزق بشأن 
الثورات الليبرالية كثيرًا ما اعتُِبر ثانويًا بعد العام 1820 لصالح إيجاد 

إجماع بشأن قضايا أكثر إلحاحًا.

ثالثًا، يتعين على بناة النظام األمريكي أن يدركوا أن إجماع المجموعة 
كثيرًا ما يكون سلعًة َقيَِّمًة في حد ذاتها. فمن ناحية، كان نظام دول 

الوفاق األوروبي أكثر نجاحًا عندما كانت القوى ُملتِزمًة مسبقًا بالعمل 
للتوصل إلى إجماع بشأن القضية المطروحة، حتى مع عدم وجود 

ضمانة بشأن المضمون الذي ربما يكون عليه ذلك اإلجماع. ومن ناحية 
أخرى، كان نظام دول الوفاق األوروبي األقل نجاحًا عندما انخرطت  

فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية األمريكية اليوم، 

يتمثل الدرس المستفاد هنا 
في إنشاء تسلسل هرمي 

واضح ألولويات الواليات 
المتحدة )U.S( داخل النظام 

الدولي وكل منطقة على 
مستوى العالم على حدٍّ 

سواء.

الجهات الفاعلة في المشاورات واضعًة في اعتبارها نقطة نهاية 
موضوعية، ثم رفضت االنحراف عنها. هذا وَأَثمََّرت المقاربة األولى 
عن عدٍد ملحوٍظ من التسويات المتفاوض عليها، ليس ذلك فحسب، بل 

أنها َبَنْت أيضًا ودائع ثقة وحسن نية بين القوى العظمى التي كان يمكن 
“صرفها” فيما بعد على قضايا أكثر إثارًة للجدل. وعلى النقيض، فإن 

هذه القوى نفسها التي َسَعت باستمرار في السنوات األخيرة لنظام دول 
الوفاق األوروبي إلى تحقيق مكاسب قصيرة األمد بشأن قضايا الساعة 

وجدت في النهاية أن الفوز بهذه المعارك الصغيرة يعني خسارة الحرب 
 Austria’s Dual( األكبر. فعندما كان نظام النمسا الملكي المزدوج

Monarchy( في َأَمّس الحاجة لنظام دول الوفاق األوروبي في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، على سبيل المثال، اكتشف 

قادته أنه قد مرت فترة طويلة منذ أن أنفقوا أية ودائع حسن نية، وتسّبب 
ذلك جنبًا إلى جنب مع أفعال مماثلة من جانب القوى األخرى في إفالس 

صميم ُأسس النظام.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية األمريكية اليوم، يتمثل الدرس المستفاد 
 )U.S( هنا في إنشاء تسلسل هرمي واضح ألولويات الواليات المتحدة

داخل النظام الدولي وكل منطقة على مستوى العالم على حدٍّ سواء 
)أو على األقل تلك التي تقع تحت إشراف النظام مباشرًة(. وفي كال 

المجالين )على الصعيدين الدولي واإلقليمي تحديدًا(، ينبغي التمييز بين 
األولويات األولية والثانوية، وينبغي أال َتنَتِزع المصالح الثانوية في 

مجال واحد أو أن تكون لها األسبقية على حساب المصالح األولية في 
المجال اآلخر. وقد تكون إحدى األولويات األولية في النظام الدولي 

متمثلًة في تجنب اإلذالل المباشر لقوة عظمى أخرى في موطنها. كما 
قد تكون هذه األولوية ذات أهمية قصوى ولم تكن لتكون تابعة إال إذا 
تعارضت مع مصلحة أمريكية أولية )دوليًا أو في منطقة معينة(. ومن 

شأن التوّترات مع الصين حول الحكم الذاتى لتايوان أن تضع األولويات 
األمريكية األولية فى آسيا مقابل األولويات األولية للحفاظ على ترابط 

النظام الدولّي، وفى هذه الحالة يجب أن تكون األسبقية لألولويات 
األمريكية األولية. ومع ذلك، ففي مناطق القضايا التي يحددها القادة 
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السياسة الداخلية والرأي العام أمرًا حيويًا وال بدَّ أن يحتل صدارة 
االهتمامات إلقامة نظاٍم ُدَوِليٍّ ُمستدام. وهذا صحيح ألن القادة الذين 

يستسلمون إلغراء الضغوط الداخلية يمكن مع مرور الوقت أن يسمموا 
 )Palmerston( مساعي التفاوض. ومثلما أدى استخدام بالمرستون

االستراتيجي للرهاب الروسي )Russophobia( إلى إعاقة قدرة 
بريطانيا العظمى عن العمل مع روسيا في منتصف القرن التاسع 
عشر، فإن الحديث الحاد عن بلدان مثل المملكة العربية السعودية 

والصين وروسيا في دورة االنتخابات الرئاسية للعام 2016 ربما َعرَقل 
مساعي التعاون المستقبلية التي ال يمكننا حتى اآلن تخيلها )أو في أي 

وقت مضى(. ومن الُمسَلم به أنه إذا تبين أن رئيسًا أمريكيًا يتعاون 
مع مستبدين وحشيين أو يذعن لهم سيجعله هذا يبدو سيئًا من منظور 

األمريكيون كأولويات ثانوية، ينبغي أن يفضلوا تجنب حدوث تصدعات 
في النظام على مصالحهم اإلقليمية الخاصة. وربما َينِفُر قادة الواليات 

المتحدة من فكرة الحصول على أقل مما يريدون بشأن تخصيص 
األراضي في بحر الصين الجنوبي )South China Sea( على 

سبيل المثال. ومع ذلك، فإنهم قد يحتاجون إلى أن يدركوا أن تخفيف 
تفضيالتهم بشأن القضايا التي ال ُتعد األكثر حيوية بالنسبة لهم في 

منطقة ما لبناء إجماع وحسن نية مع اآلخرين ُيعد ثمنًا ضروريًا لتحقيق 
نتائج أكثر مرغوبية بشأن أولويات عليا في المستقبل.

وأخيرًا، يتعين على بناة النظام األمريكي أن يظلوا حذرين من االنحرافات 
واإلغراءات السياسية الداخلية. ولقد َزَعْمت بأن الشواغل المتزايدة 

للقادة بالرأي العام كانت سببًا رئيسيًا في اضمحالل نظام دول الوفاق 
األوروبي. وعلى الرغم من أن القادة الُمنتَخبين ديموقراطيًا ال يسعهم 

تجاهل الرأي العام، فإن هؤالء القادة أيضًا ينبغي أال يصبحوا أبدًا عبيدًا 
لهذا الرأي إذا كانوا يتطلعون إلى بناء نظاٍم ُدَوِليٍّ واستدامته على أساٍس 
من التشاور واإلجماع بين القوى العظمى. وعوضًا عن ذلك، يجب أن 

يعترف القادة بأن الرأي العام سيبالغ دائمًا تقريبًا في تقدير المكاسب 
ثباتات العزم األحادية وُيقلل من شأن الحل الوسط وبناء  الفورية واإ

عالقات طويلة األمد مع الُنخب األجنبية. وقد مثَّل هذا ُمشكلًة للواليات 
المتحدة من َقبل: حيُث ُأْلِقَي اللوم على الشعور العام، على سبيل المثال، 
لتقويض اتفاق ذي مجاالت نفوذ مشابه لنظام دول الوفاق األوروبي بين 
القوى العظمى، خاصًة الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي، في أوروبا 

في نهاية الحرب العالمية الثانية )World War II(.81 ولذلك يتعين على 
القادة األمريكيين الراغبين في السعي لرؤية ُمتضاِفرة للنظام الدولي 

اليوم أن يعوا ضرورة الشروع إما في حملٍة عامٍة ُمستداَمٍة لكسب ِودِّ 
الجماهير لمواقف السياسات الالزمة لتحقيق رؤية كهذه أو إيجاد طريقة 
لحماية الجمهور األمريكي والمداوالت الداخلية الُمتضاِفرة من بعضها 

البعض.

هذا بالطبع أسهل بكثير قواًل من الفعل. ومع ذلك، ُيعد حل مشكلة 

على الرغم من أن القادة 
الُمنتَخبين ديموقراطيًا ال 

يسعهم تجاهل الرأي العام، 
فإن هؤالء القادة أيضًا ينبغي 

أال يصبحوا أبدًا عبيدًا لهذا 
الرأي إذا كانوا يتطلعون إلى 
بناء نظاٍم ُدَوِليٍّ واستدامته 

على أساٍس من التشاور 
واإلجماع بين القوى العظمى.
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العالقات العامة، على األقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، ينبغي للرئيس 
أن يثق بأن اإلخفاق في تفادي حدوث فوضى أو كارثة مستقبلية لمجرد 

عدم رغبته في العمل مع منافسين محتملين سيجلعه يبدو أكثر سوءًا 
على المدى الطويل.

ومع ذلك، كان اللورد كاسلريه )Lord Castlereagh( مكروهًا على 
نطاق واسع من الجمهور البريطاني عندما كان على قيد الحياة، وُيعزى 

ذلك إلى حدٍّ كبيٍر إلى تعاطفه المزعوم مع الُنخب الخارجية “الشائنة” 
التي كثيرًا ما تعاون معها. وُأفيَد بأن المتفرجين ممن حضروا موكب 
جنازته أطلقوا صافرات استهجان على تابوته، وكتب اللورد بايرون 

)Lord Byron( “القصيدة” التالية المنشورة عقب وفاته إلى رجل الدولة 
الذي خدم لفترة طويلة والتي تعكس هذا الشعور الذي كان سائدًا على 

نطاق واسع:

لن ترى األجيال القادمة
قبرًا أنبل من هذا

ُهنا ترُقد عظام كاسلريه
توقف! أيها المسافر، وأزدِر!82

واليوم، يتذكر الناس كاسلريه ليس لهذه األشياء ولكن المتالكه البصيرة 
والحكمة لبناء نظاٍم أوروبٍي ربما ساهم في تجُنِب حرٍب أخرى بين 

القوى العظمى في حين من المؤكد تقريبًا أنه غيَّر مسار التاريخ الدولي 
لألفضل. فالدرس واضح ومفاده أنه: يتعين على صانعي السياسات 

األمريكيين الذين يلتزمون باستراتيجية تعاوٍن ُمستداٍم بين القوى العظمى 
أن يعوا أنهم سيعانون حتمًا من بعض التكاليف السياسية الداخلية، وهو 

ثمٌن ينبغي أن يكون القادة مستعدين لدفعه من أجل حوكمٍة ُمتضاِفرٍة 
للقوة العظمى.

هذا وتقترح تجارُب نظام دول الوفاق األوروبي للقرن التاسع عشر 
مجتمعًة على صانعي السياسة األمريكيين استراتيجية أساسية تتسم 

بالتعّقل من خالل ضبط النفس الدبلوماسي. ويشمل ذلك ضبط النفس في 
منح القوى الصاعدة مزيدًا من االعتبار بما يتناسب مع قوتها المادية 

المتزايدة؛ وضبط النفس من حيث االقتناع بالمعايير اإلجرائية بداًل 
من التي هي موضوعية كأساس لتعاون قوى عظمى؛ وضبط النفس 
في االعتراف بعدم اعتبار كل المصالح األمريكية أولوية أولية، وأن 
إلحاق األولويات الثانوية بترابط القوى العظمى غالبًا ما يكون بمثابة 

استراتيجية طويلة األمد جديرة باالهتمام؛ وضبط النفس في التخلي عن 
االنتصارات السياسية قصيرة األمد في الداخل لتحقيق الغرض األوسع 

نطاقًا الُمَتمِثل في حوكمة قوى عظمى فّعالة للنظام الدولي. وفوق 
كل شيء، هذه هي الدروس الرئيسية المستفادة من نظام دول الوفاق 

األوروبي.
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ملحق. المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين وعلى مستوى الوسطاء لحقبة 
نظام دول الوفاق األوروبي

باستخدام النموذج المشترك للمؤتمرات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين وللمؤتمرات على مستوى الوسطاء الذي اعتمده مؤرخو 
الحقبة البارزون، ُيلخِّص هذا الملحق بإيجاز 26 اجتماعًا معترفًا به على نطاق واسع كجزٍء من نظام دول الوفاق األوروبي )Concert of Europe(. يتم 
تمييز المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين – تلك االجتماعات التي حضرها رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين 

– بالخط العريض. أما البقية فهي مؤتمرات رسمية على مستوى الوسطاء - تلك التي حضرها السفراء المعينون إلى البلد الذي يستضيف االجتماع.83

A.1 الجدول رقم

 Concert of( المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين وعلى مستوى الوسطاء لنظام دول الوفاق األوروبي
)Europe

العام

المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول 
أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين أو 

القراراألطراف المعنيةالسببعلى مستوى الوسطاء
نهاية الحروب النابليونية فيينا1814�1815

)Napoleonic Wars(
بريطانيا العظمى، وفرنسا، 
وبروسيا وروسيا، والنمسا

الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا )Vienna Final Act( التي ضّمت 
الـ100+ تســوية إقليمية تم التوصل إليها على مدى المؤتمر الموســع 

على مستوى الوسطاء

تسوية ما بعد الحرب، الهزيمة الثانية باريس1815
لنابليون

بريطانيا العظمى، وفرنسا، 
وبروسيا، وروسيا، والنمسا

التأكيد على التحالف الرباعي )Quadruple Alliance(؛ ونهاية 
الحرب؛ وقرار بشأن إلغاء تجارة الرقيق

بريطانيا العظمى، وفرنسا، التعويضات الفرنسيةإكس ال شابل1818
وبروسيا، وروسيا، والنمسا

َقِبَلت فرنسا تعويض الحرب في مقابل انسحاب القوات األجنبية؛ 
وأضاف التحالف الرباعي فرنسا بشكٍل غير رسميٍّ

إسبانيا، ونابولي، وصقليَّة، الثورات الليبرالية في إسبانيا ونابوليتروباو1820
وبريطانيا، العظمى، وفرنسا، 

وبروسيا، وروسيا، والنمسا

تم النظر في شروط التدخل في نابولي، وُطِرَحت المسألة للنقاش؛ 
وتقرر استخدام القوة المأذون بها ضد الدول الثورية )وافقت بروسيا 

وروسيا والنمسا فحسب(

نابولي، وصقليَّة، وبريطانيا نابولي، مجددًااليباخ1821
العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 

وروسيا، والنمسا

ُألغَي الدستور النابولي؛ ثم َغَزت النمسا نابولي واستعادت النظام الحاكم 
السابق

�Italian Quesفيرونا1822 ]لمسألة اإليطالية  ا
tion[ )االحتالل النمساوي(، وتمرد 

المستعمرات اإلسبانية، والمسألة 
 [Eastern Question[ الشرقية

)تركيا في اليونان(

إسبانيا، ونابولي، وصقليَّة، 
وبريطانيا العظمى، وفرنسا، 
وبروسيا، وروسيا، والنمسا

َظلَّْت النمسا في شمال إيطاليا؛ وُطِرَحت المسألة الشرقية للنقاش؛ 
وأوِقَف التدخل اإلسباني بقيادة روسية من قبل بريطانيا العظمى

بريطانيا العظمى، وفرنسا، االستقالل البلجيكي عن هولندالندن1830�1832
وبروسيا، وروسيا، والنمسا، 

وبلجيكا، وهولندا

ُأرسَيت الملكية البلجيكية المستقلة، ضد الرغبات األولية للتحالف 
المقدس )Holy Alliance(؛ وأمَّنت بريطانيا العظمى وفرنسا االستقالل 

البلجيكي
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العام

المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول 
أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين أو 

القراراألطراف المعنيةالسببعلى مستوى الوسطاء
إصالح الدويالت البابوية )الدولة روما1831�1832

البابوية( في مواجهة االضطرابات
بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، والدويالت البابوية 

)الدولة البابوية(

َلْت فرنسا والنمسا في إيطاليا. في النهاية انسحبت النمسا.  َتَوغَّ
َفِشَلْت اإلصالحات، على الرغم من احتواء الصراع

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، االستقالل البلجيكي، مجددًالندن1838�1839
وروسيا، والنمسا، وبلجيكا

إعادة افتتاح مؤتمر 1832 على مســتوى الوســطاء؛ أذعنت بلجيكا 
للمطالب البريطانية والبروسية والنمساوية

الصراع العثماني الداخلي بين فيينا1839
السلطان والوالية المصرية )المسألة 

)]Eastern Question[ الشرقية

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، وتركيا

اقتــرح ميترنيــخ )Metternich( عقــد اجتمــاٍع فيينــٍي؛ إال أن قضيــة 
دبلوماسية تشمل روسيا تسببت في انفراط عقده

الصراع العثماني الداخلي المستمر لندن1840�1841
)المسألة الشرقية(

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، وتركيا

تغيرت روسيا قلبًا وقالبًا عن االجتماع السابق؛ وَوقََّعْت القوى 
 the second London Straits( اتفاقية لندن الثانية للمضائق
 )Bosporus( التي أغلقت مضيقي البوسفور ،)Convention

والدردنيل )Dardanelles( أمام السفن الحربية، بما في ذلك سفن 
حلفاء تركيا وأعدائها

حرب شليسفيغ-هولشتاين لندن1850�1852
)Schleswig�Holstein War(

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، والدنمارك، 

والسويد

استعادة الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب: بروتوكول لندن 
)London Protocol(، الذي نصَّ على أن شليسفيغ وهولشتاين 

كانتا جزءًا من الدنمارك، ُوقَِّع في العام 1850 وُنقَِّح في العام 
1852

اندالع حرب القرم ]Crimean فيينا1853
War[ )المسألة الشرقية(

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، وتركيا

َصَدَرْت وثيقة فيينا )Vienna Note(، وهي حل وسط إلنهاء 
الصراع بين روسيا وتركيا، إال أن االتفاق في النهاية كان عديم 

الفّعالية

مقترٌح إلنهاء حرب القرم )المسألة فيينا1855
الشرقية(

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، 
وروسيا، والنمسا، وتركيا، والسويد

أقنع ضغٌط دبلوماسٌي مارسته بريطانيا العظمى وفرنسا بشكٍل 
ناجٍح روسيا بالحضور رسميًا لمؤتمر باريس الُمقَرر

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وتركيا، قرار حرب القرمباريس1856
وروسيا

اسُتعيَدت أراضي روسيا وتركيا إلى حدود ما قبل الحرب؛ اتُِفَق 
على حيادية البحر األسود؛ وضمان خارجي باستقالل تركيا

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، ثورة فالحي سورياباريس1860�1861
وروسيا، والنمسا، وتركيا

ل قوى عظمى متعدد األطراف وعملية لحفظ السالم تدخُّ

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، صراع شليسفيغ-هولشتاين، مجددًالندن1864
وروسيا، والنمسا، والدنمارك

َفِشَل وقف إطالق النار عندما عارضت بروسيا والنمسا أية تسوية 
متفاوض عليها للقضية وفي النهاية احتلتا الدنمارك
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العام

المؤتمرات على مستوى رؤساء الدول 
أو وزراء خارجيتهم الرئيسيين أو 

القراراألطراف المعنيةالسببعلى مستوى الوسطاء
بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، أزمة لوكسمبورغلندن1867

وروسيا، والنمسا، ولوكسمبورغ، 
وهولندا

احتلت بروسيا لكسمبرغ، إال أن هولندا طالبت بها بموجب اتفاقيات 
1815؛ تم الحفاظ على السالم في النهاية من خالل القوى العظمى 

التي أمََّنت استقالل لوكسمبورغ وحيادها

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، التمرد الكريتيباريس1869
وروسيا، والنمسا وتركيا، والواليات 

المتحدة

قرار التمرد الكريتي من تركيا: رفضت الواليات المتحدة نداء كريت 
طلبًا للمساعدة؛ واسُتعيد الوضع الذي كان قائمًا آنذاك وُقِمَع الكريتيين

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، عسكرة البحر األسودلندن1871
يطاليا وروسيا، والنمسا، واإ

ُألِغَيت حيادية البحر األسود

اإلصالحات البوسنية )المسألة القسطنطينية1876
Eastern Ques� ]الشرقية 

)]tion

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، 
يطاليا وروسيا، والنمسا، واإ

تم تناول اإلصالحات في األراضي العثمانية البوسنية/البلغارية التي 
Herzegovinian Upris� )اعتُِبَرت ضرورية بعد الثورة الهرسكية 

ing( في العام الذي سبق ذلك؛ ونتج عنها إقامة مقاطعٍة بوسنيٍة مستقلة 
ومقاطعتين بلغاريتين

قرار الحرب الروسية-التركية برلين1878
)Russo�Turkish War(

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، 
وروسيا، والنمسا، وتركيا

ُنقَِّحت تسوية السالم للحرب الروسية-التركية؛ مما سمح للنمسا باحتالل 
البوسنة والهرسك

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، استقالل المغربمدريد1880
سبانيا،  وروسيا، والنمسا، واإ

والدنمارك، والمغرب، والبرتغال، 
يطاليا،  والسويد، والنرويج، واإ

وبلجيكا، والواليات المتحدة

“استقالل” المغرب المكفول من قبل فرنسا والحلفاء بعد انتهاء الحرب 
مع إسبانيا )1859(؛ وبعد ذلك تحكَّم هؤالء الحلفاء في مصارف 

المغرب وتجارتها وأجهزتها األمنية، إلخ

التزاحم على المستعمرات برلين1884�1885
األفريقية

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، 
وروسيا، والنمسا

ُأْضِفَيْت الشرعية على “االحتالل الفّعال” األوروبي السابق للمستعمرات 
في أفريقيا؛ وُأرِسَيت التجارة الحرة في جميع أنحاء حوض الكونغو 
)Gongo Basin(؛ وُفِتَح نهرا النيجر والكونغو أمام حركة المالحة 
 Congo Free( الدولية؛ وُأعِلَنت شكليًا سيادة دولة الكونغو الحرة

State(، وهي نظام سياسي َظلَّ رغم ذلك تحت سيطرة بلجيكا

األزمة المغربية “األولى” الجزيرة الخضراء1906
 First” Moroccan”(

)Crisis

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، 
وروسيا، والنمسا، والمغرب

َسَعت ألمانيا إلى مغرٍب مستقٍل حقًا؛ وعارض ذلك فرنسا ودول 
أخرى؛ وُأعِلَن استقالل المغرب شكليًا، إال أن فرنسا انتصرت في 

النهاية وتخلت عن القليل من سيطرتها على المغرب

بريطانيا العظمى، وفرنسا، وبروسيا، البلقانلندن1912�1913
وروسيا، والنمسا، وصربيا

ُأنهَيت حرب البلقان األولى إال أنها نثرت بذورًا ألزمة مستقبلية
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A Twenty-First Century Concert of Powers—( ” القوى العظمى لما بعد الحقبة العبر أطلسية
Promoting Great Power Multilateralism for the Post-Transatlantic Era(، فرانكفورت: 

معهد فرانكفورت لبحوث السالم )Peace Research Institute Frankfurt(،         ؛ وتوماس رايت 
 The Rise( ” صعود وسقوط نظام دول الوفاق األوروبي األحادي القطب“ ،)Thomas Wright(

and Fall of the Unipolar Concert(، واشنطن كوارترلي )Washington Quarterly(، مجلد 37، 
رقم 4، 2015.

 The( ” الوعد الكاذب للمؤسسات الدولية“ ،)John J. Mearsheimer( 6  راجع جون جيه. ميرشايمر

International Secu-( إنترناشيونال سكيورتي ،)False Promise of International Institutions
rity(، مجلد 19، رقم 3، 1995/1994، صفحات 34-37؛ كورينا كاغان )Korina Kagan(، “أسطورة 

نظام دول الوفاق األوروبي: النقاش الواقعي المؤسساتي وسلوك القوى العظمى في المسألة الشرقية 
 The Myth of the European Concert: The Realist-Institutionalist Debate (” 41-1821

Securi-( سكيورتي ستاديز ،)and Great Power Behavior in the Eastern Question, 1821-41
ty Studies(، مجلد 7، رقم 2، 1997؛ ماثيو رندال )Matthew Rendall(، “روسيا، ونظام دول الوفاق 

Russia, the Concert of Eu-( ” 1821-29: اختبار الفرضيات بشأن نظام فيينا  األوروبي، واليونان
rope, and Greece 1821-29: A Test of Hypotheses About the Vienna System(، سكيورتي 
 Branislav( مجلد 9، رقم 4، صيف 2000؛ وبرانيسالف أل. سالنتشيف ،)Security Studies( ستاديز

Ter-( ” اإلقليم وااللتزام: نظام دول الوفاق األوروبي باعتباره توازن ذاتي اإلنفاذ“ ،)L. Slantchev
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University Press(،        ، الفصل 5؛ ميتزن )Mitzen(،        . حول تطوير هوية مشتركة عابرة 
للحدود الوطنية، راجع بروس كرونين )Bruce Cronin(، “مجتمٌع تحت الفوضى: الهوية العابرة 

Community Under Anarchy: Transnational Identi-(  للحدود الوطنية وتطور التعاون ”
 Columbia( نيويورك: دار نشر جامعة كولومبيا ،)ty and the Evolution of Cooperation

University Press(،        ، الفصل 3؛ مارك أل. هاس )Mark L. Haas(، “األصول األيديولوجية 
 The Ideological Origins of Great Power Politics,( ” 1998-1789 ،لسياسة القوى العظمى

 ،        ،)Cornell University Press( إيثاكا، نيوجيرسي: دار نشر جامعة كورنيل ، )1989–1789
ل السياسة األوروبية، 1848-1763 ”  الفصل 3؛ وبول دبليو. شرودر )Paul W. Schroeder(، “َتَحوُّ

)The Transformation of European Politics, 1763–1848(، نيويورك: دار نشر جامعة 
.        ،)Oxford University Press( أكسفورد

12 إلرود )Elrod(،        ؛ سالنتشيف )Slantchev(،        ، خاصًة الصفحات 591، 606؛ وكوبشان 

)Kupchan(،        ، صفحات 200-196.

.        ،)Lindley( 13 ليندلي

 ،)       ( )Haas( هاس ،)       ( )Cronin( 14 دراسات حالة نظام دول الوفاق األوروبي في كرونين

وكوبشان )Kupchan( )       ، صفحات 200، 238-239( جميعها يؤيد عناصر هذه الحجة.

15 في الدراسة الحالية بشأن نظام دول الوفاق األوروبي، ُيعد هذا التعريف على األرجح أكثر شبهاً 

.        ،)Elrod( بتعريف إلرود

16 بناًء على هذه المخاوف – سواء في حالة الثورية الفرنسية أو في الصراعات والخالفات 

األيديولوجية بشكل أكثر عمومية – راجع جون أم. أوين الرابع )John M. Owen IV(، “ِصدام 
األفكار في السياسة العالمية: الشبكات العابرة للحدود الوطنية، والدول، وتغيير األنظمة الحاكمة، 

 The Clash of Ideas in World Politics: Transnational Networks, States,( ” 2010-1510
Prince-( برينستون، نيوجيرسي: دار نشر جامعة برينستون ،)and Regime Change, 1510–2010

.        ،)ton University Press

Mit-( وأهميته، راجع ميتزن )Vienna System( 17 لالطالع على ُملخٍص أخيٍر ممتاٍز لنظام فيينا

zen(،        ، الفصل 3.

 David( صفحات 163-165؛ وديفيد كينغ ،        ،)Elrod( 18 راجع، على سبيل المثال، إلرود

 Vienna,( ” فيينا، 1814: كيف َصَنَع ُغزاٌة نابليون الحب والحرب والسالم في مؤتمر فيينا“ ،)King
 1814: How the Conquerors of Napoleon Made Love, War, and Peace at the Congress

of Vienna(، نيويورك: ثري ريفرس برس )Three Rivers Press(،        ، ص. 50.

19 راجع إدوارد هيرتسليت )Edward Hertslet(، “خريطة أوروبا بموجب المعاهدة: التغييرات 

 The Map of Europe by Treaty: Political( ” 1814 السياسية واإلقليمية منذ السالم العاّم لعام
and Territorial Changes Since the General Peace of 1814(، مجلد 1، لندن: باترورث 

)Butterworths(،        ، ص. 18.

20 راجع أندرياس أوزياندر )Andreas Osiander(، “نظام دول أوروبا، 1640-1990: ُصنع السالم 

 The States System of Europe, 1640–1990: Peacemaking and( ” وشروط االستقرار الدولي
 Oxford( نيويورك: دار نشر جامعة أوكسفورد ،)the Conditions of International Stability

University Press(،        ، ص. 236. كان عدد السكان الكبير، بطبيعة الحال، شرطاً ضرورياً ولكن 
لم يكن كافياً لتجنيٍد إلزامٍي ناجح. حيث كان التنظيم البيروقراطي )من جانب الدولة( والروح 

الوطنية الموحدة )من جانب الجماهير( غالباً شرطين مسبقين ضروريين لتحويل عدٍد كبيٍر من 
السكان إلى جيٍش كبيٍر وفّعال.

21 إيكينبيري )Ikenberry(،        ، صفحات 93-96؛ كينغ )King(،        ، ص. 247.

22 ميتزن )Mitzen(،        ، ص. 95.

23 كيسنجر )Kissinger(،        ، ص. 186؛ كينغ )King(،        ، صفحات 310-309.

24 هيرتسليت )Hertslet(،        ، ص. 375، التشديد ُمضاف.

.        ،)Schroeder( صفحات 163-168؛ شرودر ،        ،)Elrod( 25 راجع إلرود

26 ُعِرَف مؤتمر آخين )Aachen( بمسمى إكس ال شابل )Aix-la-Chapelle( عندما ُعِقَد سابقاً من 

قبل فرنسا وال يزال ُيشاُر إليه غالباً بهذا المسمى في الوثائق الرسمية )ألن المعاهدات بشكل أكثر 
أرجحية كانت مكتوبة في األصل باللغة الفرنسية(.

27 على وجه التحديد، “توصلت القوى الخمس . . . بحزم إلى أال تتخلى، ال في عالقاتها المتبادلة، 

وال في تلك التي تربطها بدول أخرى، عن مبادئ االتحاد الحميم التي كانت وال تزال تحُكم جميع 
عالقاتها ومصالحها المشتركة ” )بحسب االقتباس في كرونين ]Cronin[،        ، صفحات 61-60(. 

على الرغم من أن هذا الخطاب الذي على ما يبدو أنه سامي المبادئ ربما يبدو كعالقات عامة 
مبهمة، كان في الواقع جزءاً من بروتوكوٍل سري، فقط للقوى العظمى، ولم ُيكَشف عنها للجمهور 

أو لدول أخرى.

 F. R. Bridge( ص. 573؛ راجع أيضاً أف. آر. بريدج وروجر بولن ،        ،)Hertslet( 28 هيرتسليت

 The Great Powers( ” 1914-1814 ،القوى العظمى ونظام الدول األوروبية“ ،)and Roger Bullen
and the European States System, 1814–1914(، الطبعة الثانية، هارلو، المملكة المتحدة: 

)بيرسون إديوكيشن ليمتد ]Pearson Education Limited[(،        ، صفحات 11-4.

29 في معاهدة باريس الثانية )Second Treaty of Paris(، على سبيل المثال، امتدحت القوى نفسها 

لحفاظها على “فرنسا وأوروبا من االضطرابات العنيفة التي تعرضتا لها من ِقَبِل المشروع األخير 
لنابليون بونابرت )Napoleon Bonaparte(، ومن ِقَبِل النظام الثوري الُمعاد إنتاجه في فرنسا، 

لتعزيز نجاحه . ” والحظت أيضاً كيف أن “ترتيب األمور . . . قد أُعيَد إرساؤه بسعادٍة في فرنسا ” مع 
استعادة َمَلِكيَِّة بوربون قبل المضي ُقدماً في صياغة هدٍف مماثٍل يتمثل في “استعادة العالقات بين 
فرنسا وجيرانها من حيث الثقة المتبادلة وحسن النية التي تسببت اآلثار المميتة للثورة ونظام الغزو 

في تعطليها لفترة طويلة من الزمن ” )هيرتسليت ]Hertslet[،        ، صفحات 343-342(.
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30 تنص الوثيقة على أن “الملوك الثالثة المتعاقدين سيظلون متحدين بروابط األخوة الحقيقية وغير 

القابلة لالنحالل . . . ]كما[ أنهم سيمدون إلى بعضهم يد العون والمساعدة في جميع المناسبات 
واألماكن ” )هيرتسليت ]Hertslet[،        ، ص. 318(.

Alexan-( من بين جملة أمور، أن الفكرة األولية أللكسندر ،)Kissinger( 31 يزعم كيسنجر

der( والتعبير عن التحالف المقدس )Holy Alliance( كانا غير واضحين؛ حيث كان ميترنيخ 
)Metternich( هو َمن أعطى لالتفاق معنى ملموساً فيما بعد من خالل ربطه باألنظمة الليبرالية 

واالضطرابات الداخلية. راجع كيسنجر )Kissinger(،        ، ص. 189؛ 1994، ص. 83.

32 أوزياندر )Osiander(،        ، ص. 223.

33 كينغ )King(،        ، ص. 317.

34 راجع مارثا فينمور )Martha Finnemore(، “الغرض من التدُخل: تغيير المعتقدات حول 

 ،)The Purpose of Intervention: Changing Beliefs About the Use of Force( ” استخدام القوة
إيثاكا، نيوجيرسي: دار نشر جامعة كورنيل )Cornell University Press(،        ، صفحات -117

.121

35 مايكل جيه. مازار )Michael J. Mazarr(، وميراندا برييب )Miranda Priebe(، وأندرو رادين 

Under-( ” فهُم النظام الدولي الحالي“ ،)Astrid Cevallos( وأستريد سيفالوس ،)Andrew Radin(
 ،RAND سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)standing the Current International Order 

RR-1589-OSD،         ، صفحات 10-9.

 ،        ،)Mazarr et al.( 36 الشكل رقم 1 يحاكي عمداً تصميم الشكل رقم 2.1 في مازار وآخرين

ص. 9.

37 إيكينبيري )Ikenberry(،        ، ص. 81.

38 هذه هي وجهة النظر الُمتخَذة ِمن كيسنجر )Kissinger(، على سبيل المثال.

39 حول هذا التمييز، راجع أف. أيتش هينسلي )F. H. Hinsley( “القوة والسعي للسالم: النظرية 

 Power and the Pursuit of Peace: Theory and( ” والممارسة في تاريخ العالقات بين الدول
Practice in the History of Relations Between States(، نيويورك: دار نشر جامعة كامبريدج 

)Cambridge University Press(،        ، صفحات 214-213.

 The Art and Practice of( ” فن وممارسة الدبلوماسية“ ،)Charles Webster( 40 تشارلز وبستر

 ،)Hinsley( ص. 69؛ وهينسلي ،       ،)Barnes & Noble( نيويورك: بارنز ونوبل ،)Diplomacy 
1963، ص. 214. لالطالع على رأٍي يحدد عدداً أكبر بكثير للمؤتمرات المهمة على مستوى السفراء، 
راجع ماثياس شولز )Matthias Schulz(، “المعايير والممارسة: نظام دول الوفاق األوروبي للقوى 
 Normen und Praxis: Das Europäische Konzert( ” 1860-1815 ،العظمى كاستراتيجية أمنية
der Grossmächte als Sicherheitstrat, 1815–1860(، ميونخ: أولدنبورغ، 2009، صفحات 684 - 

.685

41 شرودر )Schroeder(،        ، ص. 3.

42 إلرود )Elrod(،        ، صفحات 166-167. راجع أيضاً كرونين )Cronin(،        ، صفحات 64-63.

 Vienna( على وجه الخصوص في إقناع اآلخرين في مؤتمر فيينا )Castlereagh( 43 َنَجَح كاسلريه

Congress( بأنه “إذا دفعنا األمور اآلن إلى أقصى حد، فإننا لن نترك للملك ]الفرنسي الُمعاد حديثاً[ 
أي شيء في نظر شعبه سوى نبذنا؛ وبمجرد أن تتولد ضدنا هذه المشاعر ”، قد يضيع االستقرار 

األوروبي )أوزياندر ]Osiander[،        ، ص. 202(. وحول دور كاسلريه في إعادة االندماج السلس 
هذا، راجع كيسنجر )Kissinger(،        ، صفحات 177-180. من الالفت للنظر أيضاً أن فرنسا نفسها 
لم تكن ُمالمًة وال ُمدانًة لفرار نابليون )Napoleon( واستئناف الحرب في العام 1815، وربما كانت 

“المرة األولى في التاريخ أن دوالً قد أعَلَنت حرباً بشكٍل فّعاٍل على شخٍص واحد ” بدالً من النظام 
السياسي األكبر الذي كان يقوده ذلك الشخص )كينغ ]King[،        ، ص. 242(.

44 راجع شرودر )Schroeder(،        ، صفحات 9-5.

45 ماثياس شولز )Matthias Schulz(، “هل اعُتِبرَت المعايير مسألٌة مهمٌة في العالقات الدولية 

 Did Norms( ” للقرن التاسع عشر؟ التقدم والتدهور في ‘ثقافة السالم’ قبل الحرب العالمية األولى
 Matter in Nineteenth-Century International Relations? Progress and Decline in the
Culture of Peace‘ Before World War I’(، في هولغر أفلرباخ )Holger Afflerbach( وديفيد 

ستيفنسون )David Stevenson(، “حرٌب غير محتملٍة: اندالع الحرب العالمية األولى والثقافة 
An Improbable War: The Outbreak of World War I and Euro-( ” 1914  األوروبية قبل العام
pean Culture before 1914( نيويورك: بيرغان بوكس )Berghan Books(،        . ويستشهُد شولز 

)Schulz( وآخرون ُكُثر ببيانات جاك ليفي )Jack Levy( الشاملة عن الحرب لدعم وجهة النظر هذه. 
 War in the Modern( ” 1975-1495 ،راجع جاك ليفي، “الحرب في نظام القوى العظمى الحديث
 University( ليكسينغتون، كنتاكي: دار نشر جامعة كنتاكي ،)Great Power System, 1495–1975

of Kentucky Press(،        ، الفصل 4.

46 إلرود )Elrod(،        ، صفحات 166-165.

47 شرودر )Schroeder(،        ، ص. 25.

48 راجع بيانات وفاة الدولة التي ُجِمَعت وُعرَِضت في تانيشا أم. فازال )Tanisha M. Fazal(، “وفاة 

 State Death: The Politics and Geography( ” ِّم الدولة: سياسة وجغرافية الغزو، واالحتالل، والضَّ
of Conquest, Occupation, and Annexation(، برينستون، نيوجيرسي: دار نشر جامعة برينستون 

)Princeton University Press(،        ، صفحات 23-21.

49 أترك للقارئ ما إذا كان من األفضل تحديد خصائص هذه األنماط الثالثة على أنها مؤشراٌت/تأثيرات 

لالستقرار اإلقليمي أو أسباٌب/آلياٌت الزمة لها. وأظن أنها مزيٌج ِمن االثنين معاً.

50 في اتفاٍق يعترف باستقالل اليونان عن اإلمبراطورية العثمانية )Ottoman Empire( في 

عشرينيات القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، أعَلَنت القوى العظمى معاً أن “القوى المتعاقدة لن 
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تسعى، في هذه الترتيبات، إلى أي توسٍع إقليمٍي، أو أي نفوٍذ حصرٍي، أو أية ميزٍة تجاريٍة لرعاياها، 
والتي قد ال تحصل كل دولة أخرى عليها بنفس القدر ” )جيرفيس ]Jervis[،        ، ص. 73(.

51 حول هذه النقطة، والتواتر النسبي لكل حالة من حاالت االنتهاكات األحادية من قبل قوة عظمى 

لنظام دول الوفاق األوروبي بشكٍل عام، راجع شولز )Schulz(،        ، صفحات 54-52.

52 رندال )Rendall(،        ؛ وهاس )Haas(،        ، صفحات 90-75.

53 كوبشان )Kupchan(،        ، صفحات 192-190.

54 في معرض تفسيره لسبب إيقافه لالنتهازية الفرنسية في مصر في العام 1841، على سبيل المثال، 

زعم الملك لويس فيليب )Kind Louis Philippe( أن فرنسا “ترغب في الحفاظ على التوازن 
األوروبي، الذي ُتعد رعايتُه من مسؤولية جميع القوى العظمى. وينبغي أن يكون الحفاظ عليه 

بمثابة مجدها وطموحها الرئيسي ” )كوبشان ]Kupchan[،        ، ص. 192(.

55 سالنتشيف )Slantchev(،        ، ص. 585.

56 كوبشان )Kupchan(،        ، صفحات 193-192.

ل ” كقاعدٍة تأسيسيٍة عامٍة لنظام  57 هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعني لعدم إدراج “عدم التدخُّ

ل بشكٍل أحاديٍّ في  دول الوفاق األوروبي، كما يفعل البعض اآلخر. وقد ُسِمَح للقوى العظمى بالتدخُّ
شؤون األنظمة السياسية ضمن مجاالِت نفوذ ُكّل منها. 

ُد سالنتشيف كذلك على أهمية الدولتين األقوى،  58 سالنتشيف )Slantchev(،        ، ص. 590. ُيَشدِّ

وهما بريطانيا العظمى وروسيا، اللتين كانتا األكثر ارتياحاً عن مجاالت نفوذهما عقب التسويات.

59 ُيلّخُص كيسنجر )Kissinger( باقتداٍر حل مؤتمر فيينا )Congress of Vienna( الُمبتَكر للمسألة 

األلمانية: “كان االتحاد األلماني )German Confederation( ُمقسماً بدرجة ال تمّكنه من أن يتخذ 
إجراء هجومي ولكن متماسك بما فيه الكفاية لمقاومة الغزوات األجنبية في داخل أراضيه. وقد مثََّل 

َل تهديداً للقوتين  هذا الترتيب عقبًة أمام غزِو أوروبا الوسطى )Central Europe( دون أن ُيشكَّ
 ،        ،]Kissinger[ الرئيسيتين على جانبيه، أي روسيا من الشرق وفرنسا من الغرب ” )كيسنجر 

ص. 64(.

60 شرودر )Schroeder(،        ، صفحات 20-17.
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يشرُح المنطَق وراء نظام دول الوفاق األوروبي هذا، وُيقيُِّم تأثيراته، ويستخلص دروسًا للسياسات األمريكية.

American Uni-( من الجامعة األمريكية )James Goldgeier ه المؤلُف الُشكَر لجيمس جولدجير  )يوجِّ
versity( وجيمس دوبينز )James Dobbins( من مؤسسة RAND )RAND Corporation( على 
تعليقاتهم القيِّمة في مراجعة الورقة، باإلضافة إلى دريك ماكفارلين )Drake MacFarlane( لمساعدته 

البحثية الممتازة.

 ،)Building a Sustainable International Order( ُتَمثُِّل هذه الورقة جزءًا من بناِء نظاٍم دوليٍّ ُمستدام
وهو مشروٌع أكبر لمؤسسة RAND يسعى إلى فهم النظام الدولي القائم، وتقييم التحديات الحالية للنظام، 

والتوصية بالسياسات األمريكية المستقبلية فيما يتعلق بالنظام. للحصول على مزيٍد من المعلومات حول هذا 
www.rand.org/nsrd/projects/international-order المشروع، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

ُأجرَيت هذه الدراسة برعاية مكتب التقييم الصافي )Office of Net Assessment( التابع لمكتب وزير 
الدفاع )Office of the Secretary of Defense( في مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي التابع لمعهد 

 International Security and Defense Policy Center of the( للدفاع الوطني RAND أبحاث
RAND National Defense Research Institute(، وهو مركز بحوث وتطوير يعمل بتمويل فدرالي 
وبرعاية مكتب وزير الدفاع وهيئة األركان المشتركة وقيادة المقاتلين الموّحدة وقّوات البحرية وقّوات مشاة 

البحرّية ووكاالت الدفاع ومجموعة استخبارات الدفاع.

للحصول على مزيٍد من المعلومات حول مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي، الرجاء زيارة الموقع 
اإللكتروني www.rand.org/nsrd/ndri/ centers/isdp أو االتصال بالمدير )المعلومات المتعلقة بذلك 

متوفرة على صفحة الموقع(.

http://www.rand.org/nsrd/projects/international-order
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