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تغيرات التى تؤدى تستهدف هذه الدراسة اختـبار الظروف وا
ـوازيـة إلى الـدبـلومـاسـيـة الـتـأسـيـسـية إلـى حتول الـدبـلـومـاسـيـة ا
وحتلل مظاهر هذا التحول. ومن أجل ذلك  تقسيم الدراسة إلى
ثالثـة أقـسـام. يـعـمـد الـقـسم األول إلى الـتـميـيـز بـ الـدبـلـومـاسـية
وازية والدبـلوماسية الـتأسيسية فيما يـحلل القسـم الثانى أبعاد ا
وازيـة إلى الدبلوماسية الـتأسيسية. أما التحول من الدبـلوماسية ا

القسم الثالث واألخير فيحاول تفسير هذا التحول.
وتـنبـع أهمـيـة دراسـة الدبـلـوماسـيـة الـتأسـيـسـية مـن أنه لم يتم
اخــتـبــارهـا عـلـى نـطـاق واسع مـن قـبل الـدارسـ كــمـا هـو احلـال
وازية ولكن تمت دراستها فى إطار دراسة بالنسبة للدبلوماسية ا

الفعالية الدولية للكيانات ما دون القومية بصفة عامة.
وجتـرى مـنـهـاجـيـة الـدراسـة الـتى تـسـعى إلى مـعـاجلـة
ـظـاهر الـدبلـومـاسيـة التـأسـيسـية. إشكـالـيتـها حتـليال وصـفيا 
ويعـتمد ـتأنى مـرحلـة أساسـية فى كل أنـواع البـحوث  فـالوصف ا
قارنة االستدالل الـسببى عـليه. عالوة على ذلك تستخدم أداة ا
لـعـدد كـبـيــر من حـاالت األقـالـيم الــتى انـتـهـجت أو تـنــتـهج تـوجـهـا
كن انفصالـيا فى سياساتـها اخلارجية بهدف استخالص نتائج 

وذج تفسيرى للظاهرة موضع البحث. االستفادة منها فى بناء 
وبـالنـسـبة لـإلطار الـنـظرى تـفـتـقـر الدراسـات الـسـابـقة إلى
وازية إطار نظرى متمـاسك يتيح للباحث فهم حتول الـدبلوماسية ا
إلى الــدبـلــومـاســيــة الـتــأســيـســيــة. لـذلك تـقــتــرح هـذه الــدراسـة
باالستفادة من األدبـيات السابقة إطارا نظريا يـفسر إعادة توجيه
ط من السياسة اخلارجية يسعى إلى وازية نـحو  الدبلوماسية ا

Wannabe State. "نشودة حتقيق "الدولة ا
وازية والدبلوماسية أوال- التمييز ب الدبلوماسية ا

التأسيسية:
ـوازية إلى األنـشـطة الـدولـية لألقـاليم أو تشـيـر الدبـلومـاسـية ا
انـخـراط األقالـيم فى الـسيـاسـة الدولـية من خالل إقـامة اتـصاالت
(Cornago, دائمة أو مؤقتـة مع كيانات خارجـية عامة أو خاصة
(  (1999بـهدف تـمثـيـلهـا لـدى هذه الـكـيانـات (الـفاعـلـ الدولـي

ــوازيــة أو انــخــراط غــدت ظــاهــرة الـــدبــلــومــاســيــة ا
الــكــيـــانــات مــا دون الـــدولــة/األقـــالــيم(١) فى الـــشــئــون
اخلارجية ظاهرة متنامـية وشائعة فى العالقات الدولية
ى مـتزايـد للتـكيف مـعهـا من جانب الدول وثمـة اجتاه عا
نـظمـات الدولـية ومـأسسـتها بل وتـطبـيعـها قـانونـيا وا

(Cornago, 2010; Utomo, 2017).

سئولة عن تبلور تـغيرات الداخلية واخلارجـية ا واحلقيقة أن ا
ـوازيــة ال تـزال فى تـنـام. وعـلى رأس هـذه ظـاهــرة الـدبـلـومـاسـيـة ا
Mi- "ة وتصاعـد موجة اإلقـليميـة "اجلزئية تغـيرات عملـية العو ا
cro-Regionalism وزيــادة أهـمــيــة الــقــضــايــا الــدولــيـة ذات
قراطى األبعاد الـداخلية Intermestic Issues والتحـول الد
وتزايد االجتاه نحو الالمركزية. وقبل كل ذلك ترتبط الظاهرة فى

شاعر قومية "طبيعية" (الدسوقى ٢٠٢٠). معظم احلاالت 
ـوازيـة فى الـسـنوات ويـتـوقع أن تـزداد أهـمـيـة الدبـلـومـاسـيـة ا
الـقـادمـة ألنـهـا تـعـد بـصـفـة خـاصـة أداة لــتـقـلـيل األبـعـاد عـابـرة
القومـية للصـراعات اإلثنية ووسيلة لـتعزيز الثـقة واألمن اإلقليمى
كمـا أنها وسـيلـة فعـالة لـلتـعامل مع تـهديـدات األمن عابـرة القـومية
(Cornago, 2018). عالوة عـلى ذلك يــتـوافــر لـلــدبـلــومـاســيـة
ـشكالت الـبيـئيـة وحتقيق ـوازية مـقومـات اإلسهـام فى معـاجلة ا ا
(Sergunin, 2014; Happaers, van ــسـتـدامـة الـتـنــمـيـة ا

der Brande, & Bruyninckx, 2010).

شكـلة الـبحـثية فى أن اخلبـرة العـملـية وتـتجـلى أبعـاد ا
ـوازية لعـدد من األقاليم. أبانـت عن توجه انفـصالى للـدبلومـاسية ا
وما حـاالت كيـبيك وتـتارسـتان واسـكتـلنـدا وكردسـتان-الـعراق
وكـتـالـونـيـا وفـالنـدرز وهـوجن كـوجن عـنـا بـبـعــيـد. وعـنـدمـا تـتـبـنى
األقاليم توجها انفصاليا فى سياساتها اخلارجية أى عندما تعيد
ط ــوازيــة تــكـــون قــد انــتـــقــلت إلى  تــوجـــيه دبــلــومـــاســيــتـــهــا ا
الدبـلـومـاسـيـة التـأسـيـسـية(٢) Protodiplomacy. هـنـا يـثور
وازية إلى ط الدبـلوماسية ا ـاذا يتم التحول من  التساؤل كيف و

الدبلوماسية التأسيسية?

الدبلوماسية التأسيسية لألقاليم الساعية لالنفصال .. 
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أستاذ العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
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صير والـتكامل اإلقلـيمى وهى قضايـا كانت مناطا وحق تقريـر ا
(Kuznetsov, لـلــبــحث الـســيــاسى لـفــتــرات طـويــلــة من الـزمن
وعلى (2015. ويـنـطبق وصـف الدبـلـومـاسـيـة التـأسـيـسـيـة كذلك 
عــكـس مـــا قــد يـــدعـــيه الـــبـــعض (de Vicuna, 2015) عـــلى
األنشـطـة اخلارجـيـة لألقالـيم التـى تسـعى إلى تـأم مـكانـة مـعيـنة
ـكـنه دعم االنـفـصـال كـفـاعل دولى وبـنـاء نــظـام من الـتـحـالـفــات 
الفعلى. وقد تـكون الرواية التى يروج لـها فى اخلارج ال تركز على
صـير. ا عـلى شرعـيـة العـملـية الـداخلـيـة لتـقريـر ا االستقالل وإ
لـكن مـجرد وجـود حـركـة شعـبـيـة تـدعو لالسـتـقالل أو حق تـقـرير
صيـر لسكـان اإلقليم من دون أن تتـمكن من تأمـ تأييـد شعبى ا
غالب أو تؤسس نفسها فى هيكل تـنظيمى واضح يتبنى برنامجا
انفصـاليا فى حركـته اخلارجية ليس مؤشـرا لتحـول الدبلـوماسية
وازيـة إلى الدبلـوماسية الـتأسيسـية. مثـال ذلك حركة كالـيكسيت ا
[خـروج كـالـيـفـورنــيـا] وحـركـة "تـيـكــسـيت"(٣) [خـروج تـكـسـاس]
اللتان تناديان باستقالل كـل من كاليفورنيا وتكساس عن الواليات

.(French, 2020) تحدة ا
ويـطـلق عـلى الدبـلـومـاسيـة الـتـأسيـسـيـة مسـمى "الـدبـلومـاسـية
ـوازية االنـفـصـالـيـة" أو الـصـورة االنـفصـالـيـة من الـدبـلـومـاسـيـة ا
(Bingol, 2016). وهـنــاك أمــثـلــة عــدة عــلى أقـالــيم تــنــتـهج أو
انــتـهــجت هــذا الـنــمط من الــفــعـالــيــة الـدولــيـة مـنــهــا الـشــيــشـان
انيا وفالندرز فى بلـجيكا وتتارسـتان فى روسيا وبافاريـا فى أ
وكـوسوفـا وجنـوب السـودان قبل اسـتقاللـهما وإقلـيمـيا دونـيتسك
ولـوجـانـسك (أوكـرانيـا) الـلـذان أعـلـنـا االسـتقـالل من جـانب واحد
عـام ٢٠١٤ وإقـليـمـيـا أبخـازيـا وأوسـيـتيـا اجلـنـوبيـة فى جـورجـيا
وإقـليم نـاجورنـو كارابـاخ فى أذربيـجان وإقلـيمـا أرض الصـومال
وبـونت الند فى الـصـومال وإقـلـيم كـردسـتان-الـعـراق والـصـحراء

الغربية.
وازية ونظيـرتها التـأسيسية بيـد أن العالقة ب الدبـلوماسيـة ا
مـن جـهــة واالنـفــصـال من جــهــة أخـرى تــكـشف عن ظــاهـرة ذات
وجــهــ يـتــعــلق الــوجه األول بـالــعالقــة االرتــبـاطــيــة بـالــطــبع بـ
الدبلوماسية الـتأسيسية واالنفصال. فيما يتصل الوجه اآلخر بأن
ـوازيـة قد تـكـون أداة سـيـاسـيـة لـتـقـلـيل االدعاءات الـدبـلـومـاسـيـة ا
االنـفصـاليـة لألقالـيم. وعلى هـذا الصـعيد ينـظر إلـى الدبـلومـاسية
وازيـة عـلى أنهـا تـمنح األقـاليـم السـاعيـة لالنـفصـال متـنـفسـا قد ا
كن يـكبح انـدفاعـها إلـيه. وفى هذا الـصدد يسـتنـتج "وولف" أنه 
ـوازية على أنـها ضرورة وفـرصة لعـملية الـنظر إلى الـدبلومـاسية ا
ـصــيـر ــتــعـلــقـة بــتــقـريــر ا ـمــتـدة ا إدارة وتــسـويــة الـصــراعــات ا
(Wollf, 2007). ولـــعل هــــذا كـــان دافع روســــيـــا لـــلــــســـمـــاح
لتـتارستـان باالنخـراط فى العالقات الدولـية طبـقا لالتفـاق الثنائى
بــ الـــطـــرفــ عـــام ١٩٩٤. وقــد  تـــطــبـــيق هـــذا الــنـــمــوذج فى
الشـيـشان وإن لم يـحقق درجـة كـبـيـرة من الـنجـاح كـمـا فى حـالة
تــتـارســتــان. كــمــا أن هــذا كــان دافع الــصــ بــالــســمـاح إلقــلــيم
"سيـنكيـاجن" ذى األغلبيـة األويجوريـة بعقد اتـفاقات مع جـمهوريات
ـنصرم آسيا الـوسطى الـسوفيـتيـة السابـقة فى ثـمانيـنيـات القرن ا

.(Tavares, 2016)

ومتابعة مـصاحلهم االقتصادية أو إلبراز التميـز الثقافى والقومى
للعالم اخلارجى أو السعى لنيل االعتراف الدولى بالذات القومية
أو لغـيـر ذلك من األغـراض الوظـيـفـية والـسـياسـيـة. بعـبـارة أخرى
ـوازيـة عن "قــدرة الـكـيـانـات مـا دون الـدولـة تـعـبـر الـدبـلــومـاسـيـة ا
ــارســة الــســيــاســة اخلــارجــيـة Sub-State Entities عــلى 
تابعة مـصاحلها الـدولية اخلاصة" ومشاركـتها فى اجملال الـدولى 

.(Wolff, 2007, 141)

وقــد تـكـون الـنـشـاطـات اخلـارجـيــة لألقـالـيم مـبـاشـرة أو غـيـر
ركـزية أو مبـاشرة متـوافـقة مع الـسيـاسـة اخلارجـيـة للـحكـومـة ا
مكـمـلة لـها أو متـعارضـة معـهـا. وتتـعلق هـذه الـنشـاطات بـقضـايا
الـسـيـاسة الـدنـيـا والـسيـاسـة الـعـليـا جـمـيـعا وتـهـدف إلى حتـقيق

أهداف وظيفية وسياسية ومعيارية محددة.
الحـظـة اإلمـبيـريـقـية عن أنه لـيس لـغـالبـيـة األقـاليم وتـكشف ا
التى تنخرط فى الـشئون اخلارجية تطلعات لتـكوين دولة مستقلة.
لـذلـك يـسـتـخـدم مــصـطـلح "الــدبـلـومـاسـيــة الـتـأسـيــسـيـة" لـوصف
مـبـادرات األقـالـيم وأنـشـطـتـهـا اخلـارجـية وروابـطـهـا الـسـيـاسـيـة
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بالدول األجنبية التى تتضمن
رسالة انفصالية بشكل أو بآخر (Duchacek, 1990). بعبارة
أخرى حتمل الدبلوماسـية التأسيسيـةرسائل استقاللية من جانب
اإلقـلـيم إلى الـساحـة الـدولـية وتـرادف الـسعـى اخلارجى لـتـحـقيق
: فهى تسعى إلى احللول عنى ذات وجه االستقالل وهى بهذا ا
(Stav- محل دبـلومـاسيـة الدولة الـتى يـنتمـى إليـها اإلقلـيم حـاليا
(ridis, & Pasquier, 2008 وتـمــثل األسـاس الـذى سـتـبـنى
يـقــصـد ــنــشـودة. بــعــبـارة مــحـددة  عــلــيه دبـلــومــاسـيــة الــدولـة ا
وازية "إدارة الـشئون الـدولية من قِـبل حكومـة غير بـالدبلـوماسيـة ا
(Kaminski, "مـركـزيـة تـهــدف إلى إقـامـة دولـة كـامـلـة الـسـيـادة
(p.17 ,2018. من هــنـا نــفـهـم وصف الـبــعض لــلـدبــلــومـاســيـة
ــــوازيــــة ذات الــــتــــأســــيــــســـــيــــة بــــأنــــهــــا "الــــدبـــــلــــومــــاســــيــــة-ا
Sovereign Paradiplomacy (Tavares,"الـــــــســـــــيــــــادة
(2016. كأن "الدبلوماسية التأسيسية" هى دبلوماسية سنوات ما
قـبل االسـتـقالل أى أنـهـا تـمـثل العـمل الـدبـلـومـاسى الـتـحـضـيرى
لالنــفـــصــال والــســعى لـالعــتــراف الــدولى بـه. وفى هــذه احلــالــة
تستـخدم احلكـومة اإلقـليمـية تفـاعالتهـا اخلارجيـة لتـقوية روابـطها
بالدول األجنبية من أجل كسب الـدعم السياسى لكفاحها من أجل
االسـتـقالل أى تـسـتـخـدم هذه الـتـفـاعالت وسـيـلـة لـنـيل االعـتراف
الدولى باإلقليم وتمهيد الطريق لالنفصال من خالل إعداد الرأى
ى واكـتـساب أصـدقـاء يـكـونـون مـسـتـعـدين لالعـتراف الـعـام الـعا
(McHugh, 2015; Bingol, بـاسـتـقالله فى مـرحـلـة مـبـكـرة

.2016)

وازية عـلى أنهـا ظاهرة عنى يـنظر إلى الـدبلـوماسيـة ا بهـذا ا
ة فيمـا تغيرت تـبادل والعو طبيـعية فى عالم يـقوم على االعـتماد ا
نظـرة اجملتـمع الدولـى إلى ظاهـرة الدبـلومـاسـية الـتأسـيسـية التى
كانت تعد غـير شرعية وتمـثل حتديا للتكامـل اإلقليمى للدولة بعد

احلرب الباردة عما كانت عليه فى أثنائها كما سيتضح الحقا.
شـكالت السـيادة وترتـبط ظاهـرة الدبـلومـاسيـة التـأسيـسيـة 
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فى احلكم قد تـتجه األقاليم إلى انـتهاج الـدبلوماسـية التأسـيسية
ومن ثم تسعى إلى احلـصول على اعتراف حـقيقى كدولة مـستقلة.
كـأن احلــدود أو الـفــواصل بـ الــنـمــطـ لــيـسـت دائـمــا واضـحـة
ـــــــســــــــاعى (Sharafutdinova, 2003). وقـــــــد تـــــــراوحـت ا
تعلق اخلارجـية للـكيانـات دون مستوى الـدولة فى حتقـيق هدفهـا ا
بتـأسيس دولـة منـشودة بـ النـجاح (سـلوفـينـيا وجـنوب الـسودان
وكـوسـوفـا) والـفـشل (اسـكـتـلـنـدا وكـتـالـونـيـا). وهـنـاك حـاالت كان

مثل حالة كردستان. حظها وضعا ب النجاح والفشل
بــصــفـــة خــاصــة يــصــعب وضع فــواصـل بــ أحــد أشــكـال
وازية ذات البعد القومى وازية وهو الدبلوماسية ا الدبلوماسية ا
ـسـتــنـدة إلى الـهـويـة والـدبــلـومـاسـيـة ـوازيـة ا أو الــدبـلـومـاسـيــة ا
وازية ذات الـتأسيسـية. فالدبـلوماسيـة التأسـيسية والـدبلوماسـية ا
الـبـعـد الـقـومى يـشـتـركـان فى الـتـأكـيـد عـلى اخلـصـائص الـقـومـيـة
والــلــغــويــة والـثــقــافــيــة لإلقــلـيـم. ولـكـن الـبــعــد الــقــومى/الــثــقـافى
ـوازيـة يــشـيـر إلى انـخـراط األقــالـيم فى الـشـئـون لـلـدبـلــومـاسـيـة ا
الدولية من أجل تأكيد تمـيزها الثقافى واللغوى أو إظهار "التميز
اخلارجى" كما يسميه الدارسـون. من هنا ندرك أهمية االعتراف
ـعـنى االعـتـراف به كـأمـة مـتـمـيزة. وال الـدولى بـالـنـسـبـة لإلقـلـيم 
ـوازية بـتحـدى احلكـومة يتـسم النـمط "القـومى" من الـدبلـوماسـية ا
(Kaminski, 2018) ركزية فى الشئون الدولية بصفة عامة ا
كــمـــا أنه لــيـس مــرادفـــا لالنــفـــصــال دائـــمــا. هـــنــا تــبـــرز حــالــة
تـرانـسـنيـسـتـريا Transnistria فى مـولـدوفا الـتى تـسعى من
وازيـة ذات البـعد الـقـومى إلى تأمـ درجة خالل دبلـوماسـيتـهـا ا
أكـبـر من االستـقالل الذاتـى فى اجملاالت الـسيـاسـية واالقـتصـادية

.(Kosienkowski, 2013) ضيفة وغيرها عن الدولة ا
ستندة وازية ا يرتبط بذلك إشارة الباحث إلى الـدبلوماسية ا
إلى الهوية Identity Paradiplomacy التى تهـدف إلى بناء
وتعزيز الهوية القومية من خالل االنخراط فى أنشطة دولية. وهذا
الـنمط مـن الفـعالـيـة الدولـيـة لألقالـيم أكـثـر كثـافة مـن الدبـلـوماسـية
وازية االعـتيادية ومختـلفا عن الدبـلوماسيـة التأسيـسية فى أنها ا
ـا تـهـدف إلى حتـقـيق هـدف مزدوج ال تـهـدف إلى االسـتقالل وإ
يتمثل فى حتـفيز التنمـية وحتقيق االعتراف الـدولى باإلقليم كأمة.
ـاط الــثالثـة لـلـفـعـالـيـة الـدولـيـة ويـصـور "بـاكـوين" الـعالقـة بـ األ
ـوازيـة ويـنــتـهى لألقـالــيم عـلى مــتـصل يــبـدأ من الــدبـلـومــاسـيــة ا
ـوازية بـالـدبلـومـاسـيـة الـتـأسـيـسـية وتـتـوسـطهـمـا الـدبـلـومـاسـيـة ا
ستندة إلى الهوية (Paquin, 2018). وإن كان الباحث كاتب ا
هـذه الــسـطـور يــرى أن األخـيــرة جـزء من ظــاهـرة الـدبــلـومــاسـيـة
ـوازيـة لألقالـيم ذات الـنـزعة ـوازية. ولـكن رسـوخ الـدبلـومـاسيـة ا ا
تـطورة قد يتـطور إلى دبلومـاسية تأسـيسية يـكون هدفها القـومية ا
ـزيـد من االعتـراف والـشـرعيـة الـدولـية تـمـهـيدا الـرئيـسى كـسب ا

لالستقالل.
طـ مخـتلـف أما االجتـاه اآلخر فـيرى أصـحابه أنـنا أمـام 
ــوازيــة من الــفـــعــالــيـــة الــدولــيـــة لألقــالـــيم أى الــدبـــلــومــاســـيــة ا
والـدبــلـومـاســيـة الـتــأسـيــسـيـة. ويــعـضـد ذلك أن دوشــاسـيك صك
مـصـطـلح الـدبـلـومـاسـيــة الـتـأسـيـسـيـة لإلشـارة إلى الـدبـلـومـاسـيـة
.(Duchacek, 1990) ـوازيـة الـتى تـعزز الـتـوجه االنـفـصالى ا

على أية حال ثمـة اجتاهان فى األدبـيات السـابقة فـيما يـتعلق
ـوازية والدبلومـاسية التأسيـسية. ينظر بالتـمييز ب الـدبلوماسية ا
االجتـاه األول وهــو االجتــاه الــغـالب إلى ظــاهـرة الــدبــلـومــاســيـة
وازية. أما االجتاه التأسيسية على أنها متـفرعة من الدبلوماسية ا
ـطــ مـخـتـلـفـ من الـفـعـالـيـة اآلخر فـيـرى أصـحـابه أنـنـا أمـام 

الدولية International Activism لألقاليم.
الـذى تـتبـنـاه هذه الـدراسة تقع فطـبـقا ألنـصـار االجتاه األول
ـفـهوم ظاهـرة الـدبـلـومـاسـيـة الـتـأسيـسـيـة ضـمن الـنـطـاق الـواسع 
ـوازية. وينـظر إلى األولى عـلى أنها مـرحلة مـتطورة الـدبلومـاسية ا
ـوازيـة أو انـحـراف عـنـها وبـاجلـمـلـة هى مـفـهـوم لـلـدبـلـومـاسـيـة ا
Keatingمتـفرع عنـها. وفى هـذا اخلصوص يرى مـايكل كـيتنج
وازية تـتضمن كل النـشاطات الدولية  (1999) أن الدبلومـاسية ا
للـوحدات مـا دون الدولة سـواء كانت اقـتصـادية أو اجـتمـاعية أو
ـنـوال نـفسه ثـقـافـية أو سـياسـيـة تـهـدف إلى االنـفصـال. وعـلى ا
يــذهب كل من كـوزنــتـسـوف Kuznetsov (2015) واسـتــيـفـان
Tavares أمــــا رودريــــجـــو تــــافـــارس .Wolff (2007) وولف
ـوازية على أنـه مفهـوم متعدد (2016) فيـنظر إلى الـدبلومـاسية ا
الــطــبــقــات يــســاعــدنــا عــلى فــهـم أربع ظــواهــر عــلى األقل وهى
ـوازيـة ذات ـوازيــة االحـتـفـالـيـة والــدبـلـومـاسـيـة ا الـدبـلــومـاسـيـة ا
وازيـة الـكونـية والدبـلـوماسـية وضـوع الـواحد والـدبلـومـاسيـة ا ا
ـصطلح الذى استخدمه لإلشارة إلى وازية ذات السيادة (وهو ا ا
الدبلوماسية التأسيسية). وتنبع أهمية وجهة نظر تافارس من أنها
ـمــارسـة الــعـمـلــيـة. فــبـاإلضـافــة إلى كـونه جتــمع بـ الــنـظـريــة وا
ـيـا فإنه شـغل منـصب رئـيس مكـتب الـشئـون اخلارجـية فى أكاد

والية ساو باولو البرازيلية (٢٠١١-٢٠١٤).
وفى الكـتـاب الرائـد الذى حـرره كل من فـرانـسيـسـكو ألـدكوا
مارسة العملية وازية فى ا ومايكل كيتنج بعنوان: الدبلوماسيـة ا
أوضح احملرران أن الـفـاعلـيـة الـدوليـة لألقـاليم ظـاهـرة مظـلـة تضم
األنشطة الطبيعية "الوظيفيـة والسياسية" للكيانات ما دون القومية
وكذلـك التـوجـهات والـسلـوكـيات اخلـارجـية االنـفـصالـيـة. وفى هذا
ـنـظور هـناك قـدمـة: "ومن هذا ا اخلـصوص كـتب احملـرران فى ا
ــتـعـلق مــنـطق وظـيــفى قـوى لالنــخـراط اخلـارجى لألقــالـيم وهـو ا
بـاحلاجـات االقـتصـادية أو انـتـشـار اختـصـاصاتـهـا الداخـلـية فى
الـــســاحـــة الــدولـــيــة وبـــاحلــاجــة فى بـــعض احلــاالت إلى إدارة
الصراعات اإلثـنية والقوميـة على حدودها مع ما تـمثله من قضايا
أمـنـيـة. ولـكن الـوظـيـفيـة ال تـفـسـر كل شىء ونـحـتـاج إلى إضـافة
ـنبثـقة من أهداف واسـتراتـيجيـات النخب الـتفـسيرات الـسياسـية ا
اإلقلـيمـية مـثل بنـاء وتطـوير أقـاليـمها وفى بـعض احلاالت تـمهـيد
(Keating, & Aldecoa, 1999, "الــــســـبــــيـل لالســــتــــقالل

.p.8)

ويــعــضــد من حــجج االجتــاه األول أن أبــعــاد الــدبــلــومــاســيـة
ـوازية وأن هـناك الـتـأسـيـسـية هى نـفـسـهـا أبـعـاد الدبـلـومـاسـيـة ا
وازية أقـاليم تتـضمن تفـاعالتهـا الدوليـة مزيجـا من الدبلـوماسيـة ا
ونـظـيـرتهـا الـتـأسيـسـية مـثل تـتارسـتـان فى روسـيا أو تنـتـقل ب
هـذين النمـط فى فـترات زمـنية مـتبـاينة مثل كـيبيك وكـردستان
والبـاسك وكتـالونيـا واسكـتلـندا. فـعنـدما تـكون األحـزاب القـومية
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ـمـثـلـيـات الـعـامة وبـالـنـسبـة لـلـتـمـثـيل اخلـارجى كلـمـا زادت ا
ـتــخــصــصـة ــكــاتب الــتــمــثـيـل ا لألقــالــيم فـى اخلـارج مــقــارنـة 
(لألغراض االقـتـصـاديـة والتـجـاريـة والثـقـافـية) عـد ذلك مـؤشرا
لـلـدبلـومـاسـية الـتـأسيـسـية ألن مـكـاتب الـتمـثـيل الـعامـة أقـدر على
ـهمة الـترويج للـبرنـامج االستقاللى وتشـكيل شـبكات من القـيام 
ـنشـودة فى أجل تـأمـ الـتـأيـيـد اخلـارجى لـغـرض إقـامـة الـدولـة ا
ـثـلـيـة فى اخلـارج من بـيـنـهـا ـطـاف. وتـمـلك كـيـبـيك ٣٣  نـهـايـة ا
ـثلـيات عـامة. إال أن الـتمـثيل اخلـارجى للـمقـاطعـة بدأ فى ثـمانى 
(Ta- ـثل رسـمى لـهـا فى بـاريس عـام ١٨٧١ عـنـدمـا  تـعـيــ 
(vares, 2016. وحتـوز كــتـالــونـيــا حـالــيـا ١٨ وفــدا/مـفــوضـيـة
Delegations أومــكـتـبــا بـاخلــارج تـغـطـى قـارات الـعــالم الـست
(Government of Catalonia, 2020) غــيـر أن الــتـمــثـيل
اخلـارجى للـمـقاطـعة بـدأ فى عام ١٩٨٦ عـندمـا أسست أول مـكتب
فى بروكـسل فى العام ١٩٨٦ وهـو العام نـفسه الذى انـضمت فيه
إســــبـــــانــــيــــا لـالحتــــاد األوروبى (Tavares, 2016). ويـــــديــــر
ـثلـية عـامة بـاخلارج على الـتوالى كـردستـان وفالندرز ١٥ و١٢ 

(عبابكر ٢٠٢٠).
ـثـلـيـاتـهـا واألهم من ذلك أن هـذه األقـالـيم اخـتـارت تـأسـيس 
العامة فى دول مؤثرة فى السيـاسة الدولية وفى االعتراف بالدولة
ـنـشـودة التى تـسـعى إلـيـهـا وهو مـا يـعـد مـؤشرا مـلـمـوسـا على ا
ـثال ط الـدبـلومـاسـية الـتـأسيـسـية. فـعـلى سبـيل ا اجتـاههـا إلى 
تحدة وفرنسا اختارت اسكتلـندا تأسيس مكاتبهـا فى الواليات ا
ــانــيـا وكــنـدا ومــقــر االحتـاد األوروبـى بـبــروكــسل والــصـ وأ
ـستـغرب أن يـكـون لإلقلـيم مـكتـبا وجمـهـورية أيـرلـندا. ولـيس من ا
تمثيـليا فى عاصمـة الدولة األم لتنسـيق العالقات احلكوميـة البينية
كتب ـستـغرب كمـا فعـلت اسـكتـلندا أن يكـون ا وغيـرها ولكن ا
(Scottish !تـابـعـا لـوزيـر الــشـئـون األوروبـيـة والـتــنـمـيـة الـدولـيـة

.Government, 2019)

ـهمـة لـلدبـلومـاسـية الـتـأسيـسيـة أن تـستـخدم ـؤشرات ا ومن ا
ـثـلـيـاتـهـا أو مكـاتـبـهـا الـتـمـثيـلـيـة فى اخلـارج كـمـشروع األقالـيم 
سـفـارات أو قـنـصــلـيـات لـدولــة مـحـتـمـلــة ذات سـيـادة. وفى بـعض
ـمـثـلـيـات بـتـلك ـستـقـبـلـة هـذه ا ـكن أن تـعـامـل الـدول ا احلاالت 
ـقاطعة كـيبيك فـى فرنسا مثـلية الـعامة  الطريقة. مـثال ذلك حالـة ا
اضى. وقد تـكون الدول فى الـستيـنيات والـسبعـينـيات من القـرن ا
حـاولة اإلقليم لـتحويل مـكتبه التـمثيلى ـستقبـلة على دراية تـامة  ا
إلى مـــشـــروع ســفـــارة. فـــفى ظل عـــدم وجـــود حــمـــايـــة رســمـــيــة
لـلدبـلـوماسـيـة الـتأسـيـسـية فى الـقـانـون الدولى فـإن مسـألـة تـمدد
أنشـطة الـدبلـوماسـية الـتأسـيسـية فى الـدول األجنـبيـة بصـفة عـامة
مـتـروك تــمـامـا لـألخـيـرة. فـبــعض الـدول قـد تــقـيـد هــذه األنـشـطـة
ـد نطـاق االعتـراف واحلمـايـة لبـعض أنشـطة وبعـضهـا اآلخر قـد 
ا فى ذلك استعداء الدبلوماسية الـتأسيسية ألغراضه اخلاصة 
.(McHugh, 2015) أو إحراج أو حتى تقويـض دولة منافسة
كـمـا يالحظ أن األقـالـيم الـتى تـتــبـنى تـوجـهـا انـفـصـالـيـا نـادرا مـا
ـثلـياتـها -فى اخلـارج- أعمالـها مع سـفارات وقـنصـليات تـنسق 
ـمـثـلـيـات الـعـامـةالـ ١٥ إلقـلـيم كـردسـتـان الـدولـة األم. مــثـال ذلك ا

باخلارج.

كمـا ينظر كـورناجو إلى الدبـلوماسيـة التأسيـسية على أنـها ظاهرة
نادرة أو استثنـاء من الفعاليـة الدولية لألقاليم حتى ب تلك التى
ضيفة تتوافر لديها إرادة واضحة للتميز أو االختالف مع الدولة ا

.(Cornago, 2010)

ـوازية إلى ثـانـيا- أبـعـاد التـحـول من الـدبلـومـاسيـة ا
الدبلوماسية التأسيسية:

عـنـدمـا تـأخــذ الـسـيـاسـة اخلــارجـيـة لإلقـلــيم فى الـتـحـول إلى
ـوازية تـكتـسب أبـعاد هـذه الـسيـاسة سواء كانت الـدبلـوماسـية ا
أبــعــادا مـؤســســيــة أو عـامــة أو مــحــددة أو تـفــاعــلــيـة دافــعــيـة
ومـضــمـونـا جــديـدين. فـالــسـيـاســة اخلـارجـيـة لـألقـالـيم الــسـاعـيـة
لالنفصال (الدبلومـاسية التأسيسية) تـكون مقادة بدوافع سياسية
نشودة ومضمونـها يكتسب أساسا تتعـلق بتحقيق هـدف الدولة ا
ـذكور. ويـتـضح ذلـك وغيـره من مـظـهـرا جـديـدا يـتـسق والـهـدف ا

خالل استعراض هذه األبعاد جميعا كما يلى.
ؤسسى: ١) البعد ا

ـوازيـة عـلى الـهـيكل ؤسـسى لـلـدبـلـومـاسيـة ا يـشـتـمل الـبـعـد ا
ـسـئـولـة عـن إدارة وتـسـيـير ـؤسـسـات ا الـتـنـظـيـمى (األجـهـزة أو ا
ـالــيـة والـبـشـريـة ـصـادر ا الـنــشـاط اخلـارجى لألقـالـيم) وحـجم ا
اخملـصــصـة لـلــشـئـون اخلــارجـيـة والـتـمــثـيل اخلــارجى. بـصـورة
وازية من ؤسـسية لـلدبـلومـاسيـة ا إجمـالية كـلمـا زادت األبعـاد ا
الـنـاحـيـتـ الـكـمـيـة والـكـيـفـية عُـدّ ذلك من مـؤشـرات الـتـحـول إلى

الدبلوماسية التأسيسية.
وكـلــمـا زاد حـجم وتـعـقــيـد الـهـيـكل الــتـنـظـيـمى لـلــدبـلـومـاسـيـة
ـوازيـة وزاد مـعه بـالــطـبع حـجم األمــوال والـقــدرات الـبــشـريـة ا
اخملــصـصــة لــلـنــشــاط اخلـارجى عُـدّ ذلـك مـؤشــرا عـلـى انـتــهـاج
الـدبلومـاسية الـتأسـيسيـة. وفى مثل هـذه احلالة قد ينـشئ اإلقليم
وزارة للعالقـات الدولية كمـا فى حالة كـيبيك(٤) أو يـتم تسمـيتها
ؤسـسيـة والشـفافـية كـما فى وزارة الـعمل اخلـارجى والعالقـات ا
حـالـة كــتـالـونـيــا(٥) أو قـسم الـشـئــون اخلـارجـيـة كــمـا فى حـالـة
فالندرز أو دائـرة الـعالقـات اخلـارجـيـة كـمـا فى حـالـة كـردسـتـان
الـعــراق(٦). وفى اسـكـتـلـنـدا تـدار الـشـئـون اخلـارجـيـة بـواسـطـة
حـقيـبـت إحـداهـمـا عـضـو مـجـلس الـوزراء مـسـئـول عن الـشـئون
الـدسـتــوريـة واألوروبـيــة واخلـارجـيـة واألخـرى وزيــر مـسـئـول عن
أوروبا والتنمية الدولية. ويتم مأسسة إدارة الشئون اخلارجية أيا
كــان اســمــهـا بــواسـطــة إصــدار قــانــون يـنــظم عــمــلــهـا ويــحـدد
صالحـيتـها كمـا فى حـالـتى كـردستـان وكـتـالـونيـا. وعـادة مـا يتم
سئولة عن إدارة الشـئون اخلارجية فى األقاليم تصميم األجهـزة ا
الــتى تـنــخـرط فى الــدبـلــومـاسـيــة الـتــأسـيــسـيـة عــلى غـرار وزارة
ـنـزلة وزارة ـركـزية ويـعـد عـدد مـنـهـا  اخلـارجـيـة فى احلـكـومـة ا
خارجيـة كاملة تعـمل لتـنسيق الـشئون الـثنائـية ومتـعددة األطراف

.(Tavares, 2016)

وبـالــنـســبــة حلـجم الــعـنــاصــر الـبــشـريــة اخملـصــصــة لـلــعـمل
ـسـتغـرب أن تـكون فالنـدرز األولى فى هذا اخلارجى فـليس من ا
الصـدد. كـما تـخـصص كيـبـيك وكردسـتان قـدرات بـشريـة مـعتـبرة

للعمل اخلارجى.
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Scot- الـدولى مـثل اإلطـار الــعـام لــلـتــحـرك الـدولى ألســكـتــلـنـدا
land's International Framework (2017)
واسـتـراتـيـجيـات لـلـتـعـامل مع الـهـنـد (فـبـراير ٢٠١٦) وبـاكـسـتان
ـتحدة (مارس ٢٠١٧) وكندا (مارس (مارس ٢٠١٦) والواليات ا
٢٠١٧) والــصــ (يـونــيـو ٢٠١٨) وأيــرلــنــدا (ديــســمــبـر ٢٠١٩)
(Scottish Government, 2019). وكـذلك فـعـلت كتـالـونـيا
بـإصـدار عـدة خـطط لــلـعـمل اخلـارجى مـثـل خـطـة أوروبـا وخـطـة
إفــــريـــــقــــيــــا ٢٠٢٠ إلـى ٢٣ وخــــطـــــة الــــيـــــابــــان ٢٠٢٠ إلى ٢٣
(Government واالستـراتيـجيـة الكـتالـونيـة للـمتـوسط وغيـرها
(of Catalonia, 2020. وبـالـتواكب مع اتـسـاع مدى سـيـاسته
اخلـارجــيـة أصـدر إقــلـيم فالنــدرز عـدة اســتـراتــيـجــيـات لـتــوجـيه
نـشاطـاته اخلـارجـية مثـل ميـثاق Pact 2020 الذى يـحـدد عددا
ذكور من األهـداف السـياسيـة حلكـومة فالنـدرز مع مطـلع العـام ا
الحظـات السيـاسية  Policy Notesالتى يـقدمهـا السكـرتير وا

.(Tavares, 2016) ان العام للشئون اخلارجية إلى البر
وتـنخـرط األقالـيم فى الـدبـلومـاسيـة الـعامـة لـتحـسـ صورتـها
الـدوليـة من أجل حتـقـيق منـافع اقـتـصاديـة واجـتـماعـيـة وثقـافـية.
ولـكن إذا ســعت جـهـود الــدبـلـومــاسـيـة الــعـامـة إلى حتــقـيق هـدف
سيـاسى يتمـثل فى التـرويج لإلقليم كـأمة متـميزة واحلصول على
ـنـشـودة كـان ذلك مـؤشـرا مـهـما عـلى االعـتـراف الـدولى بـالـدولـة ا
الدبـلومـاسيـة التأسـيسـية. ومن أمـثلـة ذلك حالـة أسكـتلـندا فى ظل
حـكم احلـزب الـقـومى األسـكـتـلـنـدى وحـالـة كـتـالـونـيـا قـبل تـنـظـيم
ـصـيـر فى عامى ٢٠١٤ و٢٠١٧ وكـردسـتان استـفـتاءيـن لتـقـرير ا

قبل استفتاء االستقالل فى عام ٢٠١٧.
٣) الـبـعــد احملـدد: الـســلـوكـيــات واالتـفـاقــات الـدولـيـة

ساعدات التنموية: وا
ــهــمـات اخلــارجــيـة يــتــضــمن الـبــعــد الـســلــوكى الــزيـارات وا
ؤتـمرات نـتديـات وا نـظمـات وا ـشاركـة فى أنـشطـة ا الرسـمية وا
ـهـمـات اخلـارجـيـة الـدولـيـة. وقـد الحـظ الـدارسـون أن الـزيـارات وا
الـتى يـسـتـقـبـلـهـا اإلقـلـيم أكـثـر أهـمـيـة ألنـهـا جتسـد االهـتـمـام به
وتـتـضـمن اعـتـرافـا بـاختـصـاصـاته الـدولـيـة. ويـنـظـر إلى الـزيارات
ـهـمـات اخلـارجـيـة كـمـؤشـر لـلـتـوجه االنـفـصـالى لـلـدبـلـومـاسـيـة وا
وازيـة فى حالـة تواترهـا وتكثـيفهـا وعلو مـستواها واستهـدافها ا
ــؤثــرة فى دعم بــرنـامـج االنـفــصـال اإلقــلــيـمى الــدول الـكــبـرى وا
(Nganje, 2013) وأن يـتم تــصـمـيــمـهـا عــلى مـثــال الـتـقــالـيـد

الدبلوماسية للدول.
وتعد االتفاقات الدولية من أهم أبعاد الدبلوماسية التأسيسية
ألنهـا تـعنى اعـتراف الـفـاعلـ الدولـيـ اآلخرين صـراحـة باإلقـليم
لك عدد مـحدود جدا من األقـاليم احلق فى إبرام كفـاعل دولى. و
معـاهدات أو اتـفاقـيات دولـية مـثل والونـيا وفالنـدرز فى بلـجيـكا.
تاحة لـألقاليم للدخول فى اتـفاقات رسمية ولكن قائمـة اخليارات ا
مع فـاعــلــ دولـيــ آخـرين واســعـة ومن دون أن يــطــلق عــلــيــهــا
معاهدات دولية بالضرورة وإن كانت ال تختلف فى مضمونها عن
عـاهدات مـثل اتـفاقـيـات التـعـاون (مذكـرات اتـفاق اتفـاق قرض ا
دولى بــروتـوكــول/خــطــاب نــوايـا) ومــذكــرات الــتــفـاهم وتــبـادل

.(El-Dessouki, 2018) اخلطابات واإلعالن السياسى

ـثـلـيـات لـدول أجـنـبـية ب مـكاتب كـمـا تـسـتـضيـف األقالـيم 
إقـليـمـيـة لـلـسـفـارات وقـنـصلـيـات عـامـة وفـخـريـة ومـكـاتب جتـارية
ومـكـاتب لـتـمــثـيل األقـالـيم األخـرى لـديـهـا ومـكــاتب دائـمـة لـبـعض
ـمـثـلـيات ـنـظـمات الـدولـيـة (الـدسوقى ٢٠٢٠). وكـلـمـا زاد عدد ا ا
والقـنـصـليـات األجـنـبيـة الـعامـلـة فى اإلقـليم عد ذلك مـؤشـرا على
انتهاج الدبـلوماسية التـأسيسية ألن ذلك ذات صلة بـتأم التأييد
اخلـارجى لـبـرنـامج انـفـصـالى حـالْ أو مـسـتـقـبـلى. من هـنـا تـولى
حكـومات األقاليم السـاعية لالنفـصال أهمية السـتضافة قـنصليات
تستضيف نظمـات الدولية فى أراضـيها. فمثال  ومكاتب لـلدول وا
هـوجن كـوجن نـحـو ٦٢ قـنـصـلـيـة عـامـة و٥٧ قـنـصـلـيـة فـخـريـة و٦
(HKSAR Constitutional and Main- مـكــاتب رسـمـيـة
(land Affairs Bureau, 2020. كـما تـستـضـيف اسكـتلـندا
أكثر من ٦٠ قنصلية ب عامة وفخرية ومكاتب قنصـلية وثقافية
ومـكاتب لـلمؤسـسات األوروبـية. ويسـتضـيف إقليم كـردستـان نحو
ثلية لـدول أجنبية ب مكاتب إقلـيمية للسـفارات وقنصليات  ٣٧
عـامـة وفـخـريـة ومـكـاتب جتـاريـة بـاإلضــافـة إلى مـكـاتب دائـمـة أو
ـتـحـدة واالحتاد ـنـظمـات الـدولـية مـثل األ ا ـثـلـ لعـدد من ا
األوروبى واليونيسـيف واليونسكو واإلنـتربول وغيرهم. فى هذا
الـشأن أعـلـنت حـكـومـة كـردسـتـان اإلقـلـيـمـيـة عن تـخـصـيص حى
مثـليات األجنبـية العاملة فى "دبلومـاسى" فى أربيل للقنـصليات وا

اإلقليم (الدسوقى وعبابكر ٢٠١٩).
٢) الـــبـــعـــد الـــعـــام: األهــــداف واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات

والدبلوماسية العامة:
ثـمة أهـداف وظـيفـيـة ومـعيـاريـة وسيـاسـية تـسـعى األقـاليم إلى
حتـقـيـقـهـا من االنـخـراط فى الـشـئـون اخلـارجـيـة بـيـد أن األقـالـيم
الساعية لالنفصال توظف فعـاليتها الدولية من أجل تمهيد األرض
لالستقالل والـتأكـد من أن اجملتـمع الـدولى سوف يـكون مـؤيدا له
Keating, 2010 وعبابكر ٢٠١٩ فى حالة حدوثه (الدسوقى 
El-Dessouki, 2008).  بــعـبــارة أخـرى فـإن الــدبـلــومـاســيـة
التـأسيـسيـة مقـادة بدوافع سـياسـية أسـاسا تـتعـلق بتـحقـيق هدف
ــنـــشــودة وإن حـــافــظـت األقــالـــيم عــلـى أهــداف أخــرى الــدولـــة ا

سياسية ووظيفية ومعيارية.
وتـعـمـد األقـالـيـم الـتى تـنـتـهج الـدبـلـومــاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة إلى
إصـدار استـراتيـجيات خـارجيـة عامـة تتضـمن تصـورها لـلعالقات
الــدولـيــة ودورهــا فــيــهـا وحتــدد بــشـكـل واضح مــصـالـح اإلقـلــيم
اخلـارجـيـة وأهداف وأولـويـات نـشـاطه اخلارجى وأخـرى مـحددة
تتـضمن تصـورها للـعالقات مع دول أو منـظمات دولـية بعـينها مع
الـتركـيـز عـلى الـفـاعـلـ الـدولـيـ مصـدر الـتـأيـيـد احملـتـمل لـلـدولة
نـشودة وسـاحة الـتفـاعالت اخلـارجيـة بعـد االستـقالل (فرنـسا ا
ومنظمـة الدول الفرانكفـونية بالنسـبة لكيبيك والدول اإلسكندنافية
ـتحدة واالحتـاد األوروبى بالـنسـبة ألسـكتـلندا وتركـيا والـواليات ا
ثال أصدرت حـكومـة كيـبيك بـالنـسبـة لكـردستـان). فعلـى سبيـل ا
اخلـطـة االسـتـراتـيـجـيـة لـعام (٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣) الـتى تـهدف إلى
قاطـعة اخلاصة على الـساحة الدولية حددت احلفاظ على مـكانة ا
فيها رؤية وزارة العالقات الدولية ومهامها (MRI, 2019). كما
سـتوى وضعت احلـكـومة األسـكتـلـنديـة عدة اسـتـراتيـجيـات عـلى ا
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عالوة عــلى ذلك فــإن اســتــضــافـة الــفــعــالــيــات الــدولــيـة من
كن أن تـؤشر إلى التـوجه نحو معـارض ومؤتـمرات وأولـيمـبيات 
هو ـثـال األبـرز فى هـذا الـصـدد  الـدبـلـومــاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة. وا
استـضـافـة برشـلـونة لأللـعـاب األوليـمـبـية عـام ١٩٩٢ والـتى كانت
فرصة للـترويج للتميـز الثقافى والهويـة الكتالونية ونيل االعتراف
(Tavares, اخلـارجى بـقـدرات "الـدولـة" الـتى حتـوزهـا كـتـالـونـيا

.2016)

(٤) البعد التفاعلى:
ا يهتم هذا البـعد بالتفاعالت مع الفـاعل الدولي اآلخرين 
ــنـتــديـات ـشــاركــة فى ا ــنــظـمــات الــدولــيـة وا فى ذلك الــدول وا
ؤتمرات الدولية والتعاون اإلقـليمى. وتركز األقالـيم التى تنتهج وا
الدبـلـوماسـيـة التـأسيـسـية عـلى الـعالقات مع الـدول ألنـها تـضفى
على الـفـاعـليـة الـدولـية لألخـيـرة اعـترافـا دولـيا وتـكسـب نشـاطـها
الـدولـى نـوعـا من الـشـرعـيـة (Nganje, 2013). ويـؤخـذ مـعـيـار
ـستوى الثنائى فى االعتبار فى أى تنوع الشركاء السيما على ا
دراسة تختبر الدبلوماسية التأسيسية. وفى هذا اخلصوص تبرز
جتـربــة كـتــالـونــيـا الــتى اسـتــطـاعت أن تــؤسس شـبــكـة قــويـة من
بـاشر العالقـات مع الدول تضم ثالث دوائر هى دائرة اجلـوار ا
غـاربية) ودائرة الـشركاء (أنـدورا وفرنـسا والـبرتـغال والـدول ا
ـتـحـدة والـواليـات ـمـلـكـة ا ـانـيـا وا االقـتـصـاديـ الـرئـيـسـيــ (أ
تـحدة واليـابان وفنـلندا) ودائرة أمـريكـا الالتينـية حـيث تتسم ا
الـسياسـة الكـتالونـية جتاه هـذه الدائرة بـالدينـامية ألسـباب ثقـافية.
وانــضـمت حــديــثـا دائــرة رابـعــة إلى دوائــر احلــركـة اخلــارجــيـة
الكتالونية تشمل االقتـصادات الصاعدة مثل البرازيل والص
والـهـنـد (de Vicuna, 2015). وكـلـمـا تـكـثـفت هـذه الـعالقـات
والسيما إذا أفضت إلى تأسيس عالقات خاصة (كيبيك وفرنسا
ـتحدة واسكـتلنـدا والدول االسـكندنـافية وكردستـان والواليات ا
وجــزر فــارو وأيـــســلــنــدا) عـــد ذلك مــؤشـــرا قــويــا عــلـى الــتــوجه

وازية. االنفصالى للدبلوماسية ا
بصـورة عـامة تـسـتخـدم األقالـيم تـفاعالتـهـا اخلارجـية سواء
كـانت سـياسـيـة أو اقـتـصاديـة أو ثـقـافـية أو اجـتـمـاعـية من أجل
تأمـ تأييد دولى إلعالن فـعلى باالسـتقالل. وكمـا قدمت آنفا فإن
مضـمـون هذه الـتـفاعـالت هو األهم فى داللـته عـلى انـتهـاج اإلقـليم
الـدبـلـومـاسيـة الـتـأسـيـسيـة. فـإذا كـان الـسعـى وراء إظهـار الـتـمـيز
وازيـة (حالـة أونتـاريو الثـقافى لـلخـارج أحد أبـعـاد الدبـلومـاسيـة ا
مثال) فإن التحـول إلى الترويج لـ"االستـقالل الثقافى" فى اخلارج
(حـالـة كيـبـيك) هـو أحـد أهم مؤشـرات الـدبـلـوماسـيـة الـتأسـيـسـية.
لذلك كانت كـيبـيك فاعال رئـيسـيا فى اجلـهود الـدبلـوماسـية لتـبنى
اليـونسكو مـيثاق حمـاية وتعزيـز تنوع التـعبير الـثقافى عام ٢٠٠٥
ومن أوائل مـن دافعـوا عن إنـشاء جـهـاز دولى يـعتـرف بـحق الدول
(Tavares, واحلكـومـات فى تـطويـر سـياسـاتـها الـثـقافـيـة بحـرية

.2016)

ـنـظـمــات الـدولـيـة السـيــمـا اكـتـسـاب ـشـاركـة فـى ا كـمــا أن ا
الـعضـوية والقـيام بـدور رسمى فـيها واالنـخراط فى عـملـية صنع
ـنظـمات الـدولية القـرار بها واسـتضـافة مـكاتب وأنـشطـة بعض ا
همة على التوجه نحو الدبلوماسية التأسيسية. فى ؤشرات ا من ا

وكلما أصر اإلقليم على إبرام اتفاقات دولية (ثنائية أو متعددة
نـظـمـات الدولـيـة. وإذا كـانت هذه األطراف) السيـمـا مع الـدول وا
االتــفـاقــات تـتــجــاوز واليـته الــدسـتــوريـة وتــمس االخــتـصــاصـات
ـركز ـشـتـركـة بـ ا ـركـزيـة أو نـظـيـراتـها ا احلصـريـة لـلـحـكـومة ا
ــركــزيــة واإلقــلــيم أو تــتــعـــارض مع اخــتــصــاصــات احلــكــومــة ا
والتـزامـاتهـا الـدوليـة. وكـلمـا زاد عـدد هذه االتـفـاقات وكانت ذات
طبيـعة سياسـية كليـا أو جزئيا عد ذلك من مؤشرات الـدبلوماسية

التأسيسية.
مـارسة العمليـة لألقاليم خالل العقدين ومن خالل تتبع واقع ا
اضي نالحظ أن هناك كماً هائـالً من االتفاقات الدولية وقعتها ا
األقاليم وأن بـعضـها قـد جتاوز نـطاق اختـصاصـاتهـا الدسـتورية
(Travers, 2016). فـوفـقـا للـمـوقع الـرسمى حلـكـومـة فالندرز
(www.fdfa.be/en) فـــإن فالنـــدرز شــريـــكــا فى نـــحــو ٥٨٤
مـعـاهدة واتـفـاقيـة ومذكـرات تـفاهم ثـنائـية ومـتعـددة األطراف مع
ـتــحـدة ــنـظــمــات الـدولــيـة كــاالحتــاد األوروبى واأل ا الـدول وا
يـة ومـجلس أوروبـا ومـنظـمة والـيونـسكـو ومـنظـمـة التـجـارة العـا
الــتــعــاون والــتــنــمــيـة واألقــالــيم األخــرى مــثل واليــة ســاو بــاولـو
بالـبرازيل وكيـبيك وكتـالونيـا وهوجن كوجن ومـكاو. كذلك دخلت
مقـاطـعة كـبيك فى الفـترة من ١٩٦٤ إلى ٢٠١٩ فـى ٧٨٢ اتفـاقية
دولـية مـنـهـا ٤١٣ اتـفاقـيـة ال تـزال نـافذة (MRIF, 2019) مع
دول ومنـظمات دولـية وأقالـيم أخرى حول الـعالم دون احلديث عن
عـشرات االتـفـاقـات الثـنـائيـة ومـتـعددة األطـراف الـتى وقـعهـا إقـليم
هــــوجن كـــــوجن ذو احلـــــكم الـــــذاتى مـــــنــــذ ١٩٩٧ وحـــــتى الـــــيــــوم
(HKSAR Constitutional and Mainland Affairs
أسسة عالقاتها اخلارجية أبرمت حكومة (Bureau, 2020. و
كـتالونـيا عدة مـذكرات تـفاهم مع شـركائهـا من الدول (أوروجواى
واألرجــنــتــ وإسـرائــيل وغــيــرهــا) واألقـالــيم (مــاســيــشــيـوتس
(Ta- ـنـظـمــات الـدولـيـة مـثل الــيـونـسـكـو وفالنـدرز وكـيـبــيك) وا

.vares, 2016)

بـالنسـبة لـلمسـاعدات الـتنمـوية الـدولية فإن عـددا محدودا من
األقـاليم ينـخرط فى هـذا النشـاط. وعلى الرغـم من األبعاد اخلـيرية
لهذا الـنشاط فإن مـساعدات التـنميـة الدولية تـسبغ الشـرعية على
األقاليم وتسهل لها فرص اكـتساب االعتراف الدولى. وال غرو أن
الغـالبيـة الغالـبة من األقالـيم الرائدة فى هذا اخلصوص هى تلك
وعلى الـتى أظـهرت تـوجـهـا انفـصـالـيا فى سـيـاسـاتهـا اخلـارجـية 
رأسها كيبـيك وكتالونيا وفالندرز واسـكتلندا. فمثال تعد كيبيك
انح اخلـمسة الـكبار ضمـن الفرانكـوفون. وقد طورت من أكبـر ا
برنامـجا للتضـامن الدولى يستهـدف البلدان الفـرانكوفونيـة النامية
.(Tavares, 2016) فى إفريـقيـا والكاريـبى وأمريـكا الالتيـنية
وطبقا لـلموقع الرسـمى حلكومة فالندرز قدرت مساعدات الـتنمية
الرسمية الفلمنجية بنحو ٥١٫٦ مليون يورو عام ٢٠١٩ استهدفت
الــدول اإلفــريــقــيــة والــشــرق األوسط ودول أمــريــكــا الـالتــيــنــيـة
والـكاريـبى وشرقـى آسيا وشـرقى أوروبـا. وبالـنسـبة السـكتـلندا
يزانيـة سنوية تـقدر بعشرة فقد أسست صـندوق التنمـية الدولية 
ماليـ يورو يــسـتــهـدف مـاالوى وروانــدا وزامـبــيـا وبـاكــسـتـان

.(Scottish Government, 2019)
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(Tavares, الـثــمـانـيـنـيـات كـان مع مـقـاطـعــة كـيـبـيك عـام ١٩٨٩
.2016)

وازية إلى ثـالثـا- تفسـير الـتحـول من الدبـلومـاسيـة ا
الدبلوماسية التأسيسية:

تفتقر الدراسات السابقـة إلى بلورة إطار نظرى متماسك يتيح
ــوازيـة إلـى الـدبــلــومـاســيـة لـلــبــاحث فـهـم حتـول الــدبــلـومــاســيـة ا
كن االستفادة منـها فى بلورة إطار نظرى التأسيسية. ومع ذلك 
ط من الدبلومـاسية أو سياسة يفسر حتـول األقاليم إلى انتهـاج 
خـارجــيـة تــهـدف إلى االنــفـصــال عن الـدولـة األم وتـكــوين الـدولـة
ـنشودة. ويـتكون هـذا اإلطار النـظرى من عدة مـتغيـرات مستـقلة ا
ـتـعـلق بـدور الـقـيـادة اإلقـلـيـمـيـة ـتـغـيـر الـفـردى ا هى الـقـومـيـة وا
ومــتــغــيــرات الـهــيــكل الــداخــلى (اإلطــار الـدســتــورى والــقــانـونى
ط الـعالقـات احلكـومـية الـبـينـية) ومـستـوى االسـتـقالل الذاتى و
ة والتكامل القارى ودور الدول تعـلقة بالعو تغيرات اخلارجية ا وا
ــتـغــيــرات يـرتــبط بــعــضــهـا بــعــضـا الـكــبــرى. ويالحظ أن هــذه ا
وتتـضافر جميـعا فى تفسـير اندفاع الـكيانات مـا دون القومية إلى

انتهاج دبلوماسية تأسيسية.
(١) القومية والعامل الفردى:

يـرى الــبـاحث أن الــقـومــيـة  Substate Nationalismهى
الـعـامل الـرئـيـسـى فى دفع الـوحـدات اإلقـلـيـمـيـة إلى االنـخـراط فى
الـشئـون اخلارجيـة لتـعزيز بـرنامـجها االنـفصـالى. ذلك أن األقاليم
الــتى تــشـهــد حــركـات قــومــيـة قــويـة السـيــمـا إذا كــانت األخــيـرة
مـسـيـطـرة عـلى احلـكم فى إقـلـيـمـهـا تـكـون -بـصـفـة عـامـة- أكـثـر
احـتـمـاال ألن تتـبـنى تـوجـها انـفـصـاليـا فى سـيـاسـاتهـا اخلـارجـية.
واألمثـلة على ذلك كـثيرة وتتـضمن كيـبيك وكتـالونيـا وأسكتـلندا
(Lecours, & Moreno, وتـتارسـتـان وإبخـازيـا وكردسـتان
2001; Tavares, 2016; Ababakar, 2020; Da-
ة (nilovich, &Abdulrahman, 2017. واحلقيقة أن العو
Conditions of Possibility عــــززت شــــروط اإلمــــكــــانــــيـــة
(Cox, للـحـركـات القـومـية ذات الـنـزعـة االنفـصـاليـة داخل الـدولة
(2008 كـمــا سـيــتـضح الحــقـا. ومـن هـنـا تــنـبـع أهـمــيـة دراسـة
احلركة القومية من حيث تنظيـمها وخطابها السياسى وأهدافها
ـصـالـح اإلقـلـيـمـيـة ودورهـا فى عـمــلـيـات بـنــاء الـهـويـة وحتـديـد ا
والتعبئة السياسية والسعى لنيل االعتراف اخلارجى (الدسوقى

٢٠٠٨أ).
يالحظ أن الـدبـلـوماسـيـة الـتـأسيـسـيـة لألقـاليم تـتـضـمن جـهدا
ميـزة لكل منها. كبـيرا لتحـديد احلدود اخلارجـية للهـوية القومـية ا
ومن ثم فإن اعـتـبـارات الهـويـة اجلمـعـية حتـتل أولـويـة متـقـدمة فى
الـسيـاسة اخلارجـية حلـكومات هـذه األقالـيم. من هنا نـفهم أهـمية
ـعـنـى االعـتـراف بـه كـأمـة االعـتــراف الـدولى بــالـنــسـبـة لـإلقـلـيـم 
متـميزة ومشـروع دولة تتطـلع إلى االستقالل. لـذلك جند أن معظم
الـنـشـاطـات اخلـارجـية لـهـذه األقـالـيم هى أنـشـطـة لـصـنع الـصورة
(Sharafutdinova, 2003). كــــأن االنـــخـــراط فى الـــشـــئـــون
اخلارجية تقدم لألقاليم فرصا مهمة إلظهار التميز اخلارجى وهو
جانب مهم من جوانـب الهوية يحدد كـيف تميز الوحـدة السياسية

هـذا الـصدد تـشـارك هـوجن كوجن عـضـوا أو عـضـو مـشارك فى
٣٩ مـنــظـمـة دولـيــة حـكـومــيـة ذات عـضــويـة حـصــريـة لـلـدول مـثل
مجموعة العشرين والوكالة الدولـية للطاقة الذرية والفاو ومنظمة
ية الـعمل الدولـية ومجـموعـة البنك الـدولى ومنظـمة الصـحة العـا
ـيـة. كـمـا تـشـارك فـى ٥٤ مـنـظـمـة دولـيـة ومـنـظــمـة الـسـيـاحـة الـعــا
حكـومية ليـست حصريـة على الدول مثل اآلبك ومـنظمـة التجارة
(HKSAR Constitutional and Mainland ـــيـــة الـــعــــا
(Affairs Bureau, 2018. وتــضـع وزارة الــعـــمل اخلـــارجى
ـنظـمات الكـتالـونيـة ضمن أولـوياتـها تـعزيـز حضـور كتـالونـيا فى ا
نظمات الدولية وانتداب شاركة فى فعاليات ا الدولية عن طريق ا
خبـراء من احلكومـة الكتـالونيـة إليها واستضـافة مقـار بعض هذه
ـنــظـمــات. فى هـذا الــصـدد تــشـارك كــتـالــونـيـا فـى اجـتــمـاعـات ا
ومــشـروعـات وبـرامج الـيــونـسـكـو. كـمـا بــدأت مـنـذ ٢٠١٥ بـرنـامج
ــتـحـدة انـتــداب إلى الـيـونــسـكــو والـيـونــيـسـيـف وبـرنـامج األ ا
ـتـحـدة لـلـمرأة. ـوئل) ومـنـظمـة األ ا لـلـمـسـتـوطـنات الـبـشـريـة (ا
ـتـوسط ومـكـاتب وتـســتـضـيف بـرشــلـونـة مـقـر االحتــاد من أجل ا
وئل ية وبرنامج ا نظمات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العا
.(Generaliat de Catalunya, 2019) واالحتاد األوروبى
ومن أهم مـؤشرات الدبـلومـاسية الـتأسيـسيـة أن ينتـهج اإلقليم
ـا تكـون مـعـارضة ـنـظمـات الـدولـية ور سـياسـة مـسـتـقلـة جتـاه ا
ــركــزيــة. ومن ذلك مــعــارضــة احلــكــومـة لــســيــاســة احلــكــومــة ا
األسـكـتـلـنـديــة لـسـيـاسـة اخلـروج من االحتـاد األوروبى وإعالنـهـا
(Percival, اســتــمــرار روابــطــهــا بــاالحتـــاد بــعــد الــبــريــكــست
(2020. وبصـفة عـامة يـنـظر إلى الـدبلـوماسـيـة التـأسيـسيـة على
أنـهـا تـرادف تـبـنّى ومـتابـعـة سـيـاسـة خـارجيـة مـسـتـقـلة مـن جانب

.(Tavares, 2016) األقاليم
وتـركز األقالـيم التى تنـخرط فى الدبـلوماسـية التـأسيسـية على
مثل  (Nganje, 2013) ـنـتـديـات الـتى تـهـيـمن عـلـيـهـا الدول ا
"مـنـتـدى دافـوس" االقـتـصـادى ومـؤتـمـر مـيـونخ األمـنى. وفـى هذا
نتدي اخلصوص تبرز مشاركة حكومة كردسـتان اإلقليمية فى ا
األخـيرين وبـنحـو مـسـتقـل عن احلكـومـة الـعـراقيـة. كـمـا أن بعض
ـية الـتى تهيـمن علـيها نـتديـات العا نظـمات الـدولية احلـكومـية وا ا
الـدول تـخـاطب احلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة مـبـاشرة مـتـجـاوزة فى ذلك
ركـزية. فـمثال تـمت دعوة حـكومـة كردسـتان اإلقـليـمية احلـكومـة ا
إلى حـضـور مـؤتـمـر "مـيـونـيخ األمـنى" فى دوراته ٢٠١٥ و٢٠١٦
و٢٠١٧ وبـشــكل مـســتـقل عن وفــد حـكــومـة الــعـراق نــظـرا لـدور

.(Palani, et al., 2019) "اإلقليم فى محاربة "داعش
أحــيـانـا يــنـظـر إلى ســعى احلـكــومـات اإلقـلــيـمــيـة إلى تـنــمـيـة
عالقــاتـهــا مع األقــالــيم األخــرى عــلى أنه مــؤشــر لــلـدبــلــومــاســيـة
الـتـأسيـسـيـة. مـثال ذلك سـعى احلكـومـة األسـكـتـلنـديـة إلى تـنـمـية
عالقــاتـهــا مع األقـالــيم الــصـيــنـيـة (Percival, 2020) وكـذلك
الشـراكة بـ كيـبيك وكـاليـفـورنيـا. ولكن سـعى األقالـيم إلى تعـزيز
عالقاتهـا باألقاليم الـتى تشاركهـا نفس التوجه االنـفصالى مؤشر
أهم عــلى الــدبــلـومــاســيــة الــتـأســيــســيــة. ولـذا جنــد أن احلــلــفـاء
الـتقليـدي لكـتالونـيا همـا فالندرز وكيـبيك. ومن اجلديـر بالذكر أن
أول اتـفــاق دولى عــقـده إقــلــيم فالنـدرز بــعـد أن  تــأســيـسه فى
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ــطـالــبـة بـاالنــفـصــال وصـعـود حــول تـأثــيـر الـقــومـيــة فى مـوجـة ا
احلركـات الـقومـيـة االنـفصـالـية فى أقـالـيم أوروبا بـعـد عام ٢٠١٠.
ظاهـرات احلاشدة فى كتـالونيا فى واحلالة األبـرز بالطـبع كانت ا
عـام ٢٠١٢ ثم عام ٢٠١٧ لـلمـطالـبة بـاالنفـصال التى أفضت إلى
صـيـر فى عـامى ٢٠١٤ و٢٠١٧ على تنـظـيم اسـتفـتـاءين لـتقـريـر ا
الـتوالى ثم إعالن اسـتـقالل كـتالـونـيـا فى أكتـوبـر ٢٠١٧ الذى لم
ان اإلقـلـيم. وفى عام ٢٠١٩ يـدخل حيـز الـتنـفـيذ بـعـدما أقـره بـر
شـهـد اإلقـليم مـظـاهـرات احتـجـاجـية اتـسمت بـالـعنف عـلى حكم
طالبة باستقالل اإلقليم احملكمة العليا اإلسبانية بحبس القيادات ا
("إسـبانيـا: اشتـباكـات عنـيفة" ٢٠١٩) وتكـررت االحتـجاجات فى

العام التالى فى الذكرى السنوية إلعالن االستقالل.
وفى فالنـدرز فـاز "الـتــحـالف الـفـلـمـنــكى اجلـديـد" ذو الـتـوجه
ان اإلقليم وأصبح أكبر االنفصـالى عام ٢٠١٠ بأغلبـية مقاعـد بر
حـزب سـيــاسى فى بـلـجـيـكــا بـفـوزه بـنـحـو ١٧٫٤% من األصـوات.
وعـزز التـحالف وضـعه فى انتـخابـات ٢٠١٤ بفـوزه بنـحو ٢٠٫٢%
من األصـوات فى عـمـوم الـبالد. واسـتـخـدم رئـيس الـوزراء خـطـابه
فى الـيوم الوطـنى للتـأكيد عـلى أن فالندرز يجب أن تـكون مسـئولة
عن ســيـاسـتـهـا اخلــارجـيـة اخلـاصـة. وفـى انـتـخـابـات ٢٠١٩ فـاز
الـــتــحـــالف بــنـــحــو ١٦% من األصـــوات. ولــكـن نــفـــوذ الــقـــومــيــ

االنفصالـي تعزز من خالل صعـود حزب األسرة الفلـمنكية (
مـتـطـرف) الـذى أصـبح ثـانى أكــبـر حـزب فى بـلـجـيـكـا حـيث فـاز
احلـزبـان بـنـحـو ٥٠% من األصوات بـنـحـو ٢٨% من جـمـلـة مـقـاعد

ان البلجيكى. البر
قاعد فى اسكتلندا فاز احلزب القومى األسـكتلندى بأغـلبية ا
ان األسكـتلندى عام ٢٠١١. وفور اإلعالن عن فوزه أعلن فى البر

عن خـطط إلجـراء اسـتــفـتـاء لالنـفـصـال عن بـريـطـانـيـا وهـو ما 
بــالــفــعـل عـام ٢٠١٤ والــذى رفض فــيه غــالــبـيــة األســكــتــلــنــديـ
تـحـدة. وال يـزال احلزب مـلـكـة ا (٥٥٫٤%) خيـار االسـتـقالل عن ا
ان وحـكـومة اإلقـليم الـقومى األسـكـتلـندى الـذى يـسيـطر عـلى بـر
الذى يـواصل دبـلـومـاسـيـته الـتـأســيـسـيـة بـعـد إقـرار الـبـريـكـست 
ـان عــارضه أغـلــبـيــة األسـكــتـلــنـديـ وتــدعـيـم أغـلــبــيـته فـى الـبــر
األسـكــتـلــنـدى عــقب انـتــخـابـات ٢٠١٩ وال تــزال زعـيــمـة احلـزب
Nicola Stur- والوزيـر األول فى اسكـتلـندا نيـكوال سـتورج
ـا يـكون geon مصـرة عـلى عـقد اسـتـفتـاء آخـر لالسـتقالل. ور
ذلـك نــتـيــجــة أو ســبـب لـلــجــوالت الــتـى قـامـت بــهــا لــدول االحتـاد
األوروبى من أجل تــأيــيــد قــضــيــة االســتــقالل. وإذا عــزز احلــزب
القـومى األسـكتـلنـدى مكـاسـبه االنتـخابـية فـى االنتـخابـات القـادمة
ــكــان عــلى (مــايــو ٢٠٢١) فــإن ذلك ســيــجــعـل من الــصــعــوبــة 
احلكـومة الـبريـطانـية رفض الـطلب األسـكتـلنـدى اخلاص بـضرورة

.(Percival, 2020) عقد استفتاء جديد لالستقالل
وبـعـد البـريـكـست أيـضا الـذى عـارضه أغـلب سكـان أيـرلـندا
" Sinn Fein الـقومى الـفـائز الـشمـالـية ينـشط حزب "شـ ف
بـالـتـصويـت الشـعـبى فى االنـتـخـابات الـتـشـريـعيـة (بـحـصـوله على
) فى فـبـرايـر ٢٠٢٠ من أجل عـقـد ٢٤٫٥% من أصـوات الـنـاخـبـ
اسـتـفتـاء لـتوحـيـد جمـهـورية أيـرلـنـدا وإقلـيم أيـرلنـدا الـشمـالـية فى
" القومى غضون خـمسة أعـوام. ويالحظ أن جناح حزب "شـ ف

.(Belanger, 2002) نفـسهـا عن اآلخرين السيـما الـدولة األم
ــركـز وزاد وكـلــمـا ازدادت درجــة صـراع الــهـويــة بـ اإلقــلـيم وا
مـستـوى تـهمـيش الهـويـة اإلقلـيمـية زاد احتـمـال توجه اإلقـليم إلى
ـكن فــصل الـتـحـول إلى الـدبـلـومـاســيـة الـتـأسـيــسـيـة. ذلك أنه ال 
الدبـلـومـاسـية الـتـأسـيـسـية عـن بنـاء أو تـعـزيـز الهـويـة الـقـومـية فى

األقاليم.
ـنــزلـة الــدافع واحملـفـز بــعـبــارة مـحـددة يــعـد عـامـل الـهـويــة 
ـوازيــة وزيـادة اتـسـاعـهـا وكـثـافـتـهـا أيـضـا و/أو لـلـدبـلـومـاسـيـة ا
حتـولـهـا فـى بـعض احلـاالت إلى الـدبـلـومـاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة. ومن
دهش أن حالة هوجن كوجن برغم أن معظم سكانها (٧٫٥ مليون ا
ـقـاطـعة نـسـمـة) صـيـنـيـون فـإنه يـنـطـبق عـلـيـهـا ذلـك. فـقـد تـنـشـأ ا
الـصينـية على هـوية مخـتلفـة عن هوية الـص تمـاما مثل نـظرائهم
. فشعب هوجن كوجن يـتحدث الكـانتونية التـايواني والسـنغافوريـ
ويــســتــخــدمـون  Mandarin ــانــدرين Cantonese  ولــيس ا
بسطة التى األبجدية الصينية التقليدية وليس احلروف الطباعية ا
قـاطعـة وليس إلى فرضـتهـا بك ويـعرّفـون أنـفسـهم نسـبة إلـى ا
(Clemens, Jr., الص ومـعظـمهم يـتحـدث اإلجنلـيزية بـطالقة

.2019)

ـصالح اإلقليـمية وصيـاغتها. فى كمـا تتعلق الـقومية بـتحديد ا
سرح هذا اخلصوص تـتبنى احلـكومـات اإلقليـميـة العامـلة عـلى ا
الــدولى خــطــابــا يــشــبه خــطــاب الــدول من جــهــة أنــهـا تــعــبــر عن
(Lecours, ـصـلـحـة الـقـومـية ـعروف بـا تـفـضـيالت فى اإلطـار ا
ـصـلـحة ـصـالـح اإلقـلـيـمـيـة وا (2002. وكـلـمـا اتـسع الـبـون بـ ا
ـركـزيـة تـزايـد احـتـمـال تـوجه الـقـومـيـة كـمـا حتـددهـا احلـكـومـة ا

القادة اإلقليمي إلى الدبلوماسية التأسيسية.
ويـعـزز تـبـنى تــوجه اسـتـقاللى فى الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة قـدرة
القـادة اإلقليمـي على التـعبئة الـسياسيـة الداخلية فى نزاعهم مع
ـا يـجعل ـصالح.  ركـز حـول الهـويـة والشـرعـية الـسـياسـية وا ا
ـطـا من الـصراعـات اإلقـليـمـية (داخل الـدبلـومـاسـية الـتـأسيـسـية 
الـدولة بـ مسـتـويى احلكـومة) أكـثر صـعوبـة فى إدارته فى الدول
(Lecours, 2002; متعددةالقومية مقارنة بالصراعات التقليدية

.Lecours, & Moreno, 2001)

فـارقـة أن الدبـلـوماسـيـة التـأسيـسـية قـد تـزدهر فى حـالة من ا
ـركـز واإلقـليم كـمـا فى حـالـة بلـجـيـكا غـيـاب صـراع الهـويـة ب ا
حيث ال توجد هوية بلجيكية "حقيقية". والسبب هنا يعود باألساس
ـســتـنـد إلـى الـلـغــة أسـاسـا بـ اإلقـلـيـم إلى صــراع الـهـويـة ا
الرئـيسـي فى بـلجـيكا وهـما فالنـدرز ووالونـيا. وألسـباب كـثيرة
جند أن الـتـوجه االنـفصـالى أوضح فى احلـالـة الفـلـمـنكـيـة عنه فى
احلـــالــــة الــــوالـــونــــيـــة  (Traynor, 2010)لــــدرجـــة أن يــــفـــوز
االنـفــصـالــيــون بـنــحـو ٥٠% من األصــوات فى انــتـخــابـات ٢٠١٩
زدهر. ويكرس وغدوا يشكلون التيار الرئيسى فى إقليم فالندرز ا

التحالف الفلمنكى اجلديد جهوده على انفصال سلمى تدريجى.
نطقى فى ظل وجود حركة قومية قوية داخل اإلقليم أن من ا
وازية إلى الدبلوماسـية التأسيسية. وهذا ما تتحول الدبلومـاسية ا
أوضحه كـريسـتوفـر كونولى (Connolly, 2013) فى دراسته
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فـارقة الـدبـلومـاسـية الـتـأسيـسـية (الـدسوقى وعبـابـكر ٢٠١٩). ا
هـنـا أن الـنـظــام الـسـيـاسى الـفـيـدرالى الـعـراقى بـعـد عـام ٢٠٠٣
والـذى كان من ضـمن أهـدافه احلئـول دون انفـصال كـردستـان قد
أسهم على نحـو كبير بفضل ما حـصل عليه الكـرد من استقاللية
سـتـوى فى إدارة شئـونهم فى تـعزيـز النـزعـة االنفـصالـية عـاليـة ا
لـقــادة اإلقـلـيم عـبـر خـطــة عـمل "كـرديــة" مـوجـهــة لـتـدعــيم الـهـويـة
ـا يـتـجاوز ـكـثف فى الـشـئـون اخلـارجيـة  الـقـومـية واالنـخراط ا

.(Ababakr, 2020) الصالحيات الدستورية لإلقليم
فى هـــذا الـــصـــدد يـــرى كـــامـــران بـالنى وزمالؤه أن اإلطـــار
الـدستـورى والـقـانونى كـرس وضـعيـة إقـلـيم كردسـتـان كـونه شبه
ـا منـح اإلقلـيم قوة دولـة أو حـالة اسـتـقالل بحـكم األمـر الواقع 
فى مـواجـهـة حــكـومـة بـغـداد الـضـعـيـفـة وأعـطـاه دفـعـة قـويـة جـدا
لتـطـوير ديـنامـيـات تفـاعالته اخلـارجيـة لكـسب مـزيد من االعـتراف
الـدولى وزيــادة اسـتــقالله الــداخـلى فى مــواجـهــة بـغــداد. وكـانت
محصلة ذلك زيادة ثقة قادة اإلقليم التى بدورها شجعتهم إلجراء
اسـتفـتاء االسـتقالل. فـاإلقلـيم بعـد إقرار الـدستـور العراقى جنح
فـى االحـتـفــاظ بـقــواته اخلـاصــة "الـبــيـشــمـركـة" وزيـادة مــأسـسـة
الــعالقــات اخلــارجــيــة واحلـــفــاظ عــلى اســتــقــراره االقــتــصــادى
والـسـيـاسى (Palani, et al., 2019). وفى عـام ٢٠٠٩ تـبـنى
كردستان مشـروع دستور لم يتم إقراره بـعد برغم أنه معمول به
(El-Dessouki, فى اإلقـليم يـعـزز الـتوجه االنـفـصـالى لإلقـليم

.2019)

وفى حالـة كتالـونيا  تبـنى قانون احلـكم الذاتى عام ٢٠٠٦
الذى يـتـضمن إمـكانـيـة تأسـيس مكـاتب سـياسـية خـارجـية لـتمـثيل
قاطعة ومهّـد السبيل لـلحكومـة القومية الـكتالونـية لعقـد استفتاء ا
االستقالل فى عام ٢٠١٤ (de Vicuna, 2015). وفى سبتمبر
ـان كـتـالـونيـا قـانـونـا يـحـدد أسس االسـتـفـتـاء على ٢٠١٧ أقـر بـر
اســتـقالل اإلقـلـيم عن إسـبـانـيـا والــذى جـرى بـالـفـعل فى أكـتـوبـر

.٢٠١٧
وفى حالة اسكـتلندا سمحت اإلصالحات الـدستورية فى عام
devolution of power ١٩٩٧ فـيـمـا يـعــرف بـنـقل الـسـلـطـة
ان وحـكومـة فى اإلقليم بتـأسيس نـظام شـبه فيدرالى وتكـوين بر
(El- ا سـمح بـسيـطـرة الـقومـيـ على مـؤسـسات احلـكم هـناك
(Dessouki, 2008 ودفــــعــــهم فى اجتــــاه الــــدبــــلـــومــــاســــيـــة
التأسيسية األمر الذى كشف عنه استفتاء االستقالل عام ٢٠١٤
وإصرارهم على عـقد استفتـاء آخر لالستقالل بـعيدا عن شعارات

شاركة فى السيادة" أو "االستقالل فى أوروبا". "ا
وفى حـالـة فالندرز أسـهـمت إصالحـات الـدولـة (اإلصالحات
الدسـتـورية) السيـمـا فى أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٣ و٢٠٠١ فى دعم
التوجه االسـتقاللى لـلسـياسـة اخلارجـية الفـلمـنكـية. فـقد أدت هذه
اإلصالحــات عـمــومـا إلى زيـادة الــصالحـيــات اإلقـلـيــمـيـة ومن ثم
تــعـزيــز مـســتــوى االسـتــقالل اإلقــلــيـمى. وأدت زيــادة صالحــيـات
in عروف بـ بـدأ ا و حـقيبـتها اخلـارجية فى ظل ا األقالـيم إلى 
ــــارســــة  forointerno, in foroexterno principleأى 
احلكـومة اإلقلـيمـية الخـتصـاصاتـها الدسـتوريـة داخلـيا وخـارجيا.

ا شمل أيضـا أيرلندا لم يقـتصر فقط عـلى أيرلندا الـشماليـة وإ
ا أثار توقعات جادة بأن إمكانية توحيد أيرلندا ليست بعيدة فى
ـسـتـقـبل (Duggan, 2020; Brotman, 2020). ويـصـمم ا
"  Sinn Feinعــلى إنـــهــاء احلــكـم الــبــريـــطــانى حـزب "شـ ف

أليرلندا الشمالية وإعادة توحيد أيرلندا.
ـطــالـبـة هـكــذا نـرى أن اسـتــنـتــاجـات كـونــولـولى عن مــوجـة ا
بـاالنـفـصـال وصـعـود احلـركـات الـقـومـيـة االنـفـصـالـيـة فى أقـالـيم
ـالحظـات اإلمـبـيـريـقـيـة بـعـد عام أوروبـا بـعـد عـام ٢٠١٠ تـؤيـدها ا
ـوجـة قوة فى ٢٠١٣ (تـاريخ نـشـر بـحثه) ويـتـوقع أن تزداد هـذه ا
ــتــغــيـر أوروبــا الــغــربــيـة. يــدل ذلك عــلى أن الــقــومــيـة بــحق هى ا
سـألة انفصـال األقاليم ومن ثم لـتوجهـها نحو التـفسيـرى األقوى 

الدبلوماسية التأسيسية.
مع ذلك ال تــقـول هــذه الــدراسـة إن الــقـومــيـة شــرط ضـرورى
وكـــاف لــلــدبــلــومــاســيــة الــتــأســيــســيــة أو أن الــتــوجه اخلــارجى
االنـفـصـالى دالة مـبـاشـرة فى قـوة احلـركة الـقـومـيـة اإلقلـيـمـيـة. ما
تقـصده الـدراسة هـو أن األقـاليم الـتى تشـهـد حركـات قومـية قـوية

وازية توجها انفصاليا. من احملتمل أن تضمن دبلوماسيتها ا
تـغير الفردى أى تغيـر القوميـة أهمية اخـتبار دور ا ويرتـبط 
الـقـيـادة اإلقـلـيـمـيـة فى تـفـسـيـر تـبـنى تـوجه انـفـصـالى لـلـسـيـاسـة
اخلارجية لألقـاليم. فى هذا اخلصوص يرى  بعض الدارس أن
طـبـيـعة الـسـيـاسات اخلـارجـيـة لألقـاليـم وتوجـهـهـا تتـحـدد أسـاسا
سـتقبل باخلـصائص الـشخصـية حلـاكم اإلقليم السيـما تصـوره 
وحدته اإلقليمية (Kincaid, 1984). فى هذا الصدد يبرز دور
مـسعـود الـبارزانى رئـيس كردسـتـان الـسابق فى تـبنـى ومتـابـعة
التـوجه االنـفصـالى لـلدبـلومـاسـية الـكردسـتـانيـة األمر الـذى الذى
صير للشعب تكررة عن حق تقـرير ا وضح جليا فى تصريـحاته ا
الكردى وأن الـكرد من حـقـهم تأسـيس دولـة مثل سـائر األ فى
الـعـالم. وقد بـلغ دوره مـداه بدعـوته السـتفـتاء االسـتـقالل وإجرائه
وإعـالنه عن حتـمــله وحـده تــبـعـات ذلك. األمــر نـفــسه يـنـطــبق عـلى
ون الذى دعا السـتفتاء رئيس كتالـونيا السابق كارليس بـوتشد

االستقالل فى عام ٢٠١٧.
تغيرات الهيكلية الداخلية: (٢) ا

تتوافق األدبيات الـسابقة على أن اإلطار الـدستورى والقانونى
يعد مـتغـيرا مـهما فى تـفسـير الـفعالـية الـدوليـة لألقالـيم. لكن كيف
ــتــغـيــر إلى تــبــنى تــوجه انــفـصــالى فى ــكن أن يــدفــعــهـا هــذا ا
سـياساتـها اخلـارجية? ال تـتوافـر إجابة قـاطعـة لدى البـاحث لكن
تفيد دراسة حـاالت متعددة فى وضع إطار قـد يسمح باإلجابة عن

مثل هذا التساؤل.
ففى حالة كردستان ثمة شكوى دائمـة واحتجاج مستمر من
ـتـعـلـقة بـاخـتـصـاصات أن نـصـوص دستـور الـعـراق لـعام ٢٠٠٥ ا
ـشتركة غير مفـعلة من جانب األقاليم سواء احلـصرية مـنها أو ا
ركـزية وأن ذلك كـما كـرر الـقادة األكـراد مرارا كان احلكـومـة ا
وراء سـعى األكـراد إلى احلـصـول عـلى االعـتـراف الـدولى بـالـدولة
نـشودة وهـو األمـر الذى جتـسد عـمـليـا فى استـفـتاء االسـتقالل ا
ط (٢٠١٧) والــذى مـثّل حــدثـا كــاشـفــا لـتـحــول كـردســتـان إلى 
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االنفـصـالى فى سـياسـاتـها اخلـارجـية. ولـعل ذلك يـنـطبق أكـثـر ما
ينطبق على الفيدرالية فى بلجيكا والعراق.

ط الـتشـرذم (أو الـصـراع احلـاد) فى الـعالقات وكلـمـا سـاد 
كان  Intergovernmental Relations احلـكـومـيـة الـبـيـنـيـة
ذلك مؤشرا على انتقال اإلقليم إلى الدبـلوماسية التأسيسية حيث
ركـزية أيـة سـيطـرة على الـنـشاطـات اخلارجـية ال تمـلك احلـكومـة ا
لإلقـليم الـتى تـكون تـفـاعالته الـدولـيـة أقـرب إلى نـظيـراتـهـا لـلدول
سـتـقلـة. والـواقع أن الطـابع الـغـالب للـعالقـات ب األقـالـيم التى ا
ـركـزيـة يـغـلب عـلـيه تـتـابع دبـلـومـاسـيـة تـأســيـسـيـة واحلـكـومـات ا
الصراع الدائم. لذلك يعـرف "كورناجـو" الدبلـوماسيـة التأسـيسية
بـأنها دبـلوماسـية األقاليـم التى تتـعمد إثـارة التوترات مـع احلكومة
كن أن يكون ركزية (Cornago, 2018). وفى هذه احلالة  ا
االنفـصال إما سبـبا أو نتيـجة للـفعاليـة الدولية لإلقـليم. وقد ترسخ
ـوازية ال تـسـبب الصـراع الـداخلى وإن نظـريـا أن الدبـلـومـاسيـة ا
(Kuznetsov, كـانت تصـدّر هذا الـصراع إلى الـساحـة الدولـية
(de Vicuna, 2015 ;2015. ومع ذلك فـــإن بــعض األقــالــيم
تـسـتــخـدم سـيـاسـاتــهـا اخلـارجـيــة لـتـدويل الــصـراع الـداخـلى مع
ـركـزيـة. فـالـتـطـورات الـتى قـادت إلى عـقـد اسـتـفـتاءات احلـكـومـة ا
لـالسـتــقالل فـى كـيــبــيك (١٩٨٠ و١٩٩٥) واســكــتــلــنـدا (٢٠١٤)
وكردستان (٢٠١٧) وكتالونيا (٢٠١٤ و٢٠١٧) وإجراء انتخابات
تـمـهـيـديــة فى هـوجن كـوجن احـتــجـاجـا عـلى قــانـون األمن الـوطـنى
ـفـروض من بـك كل ذلك يـقـدم دلـيال قـويـا على (يـونـيو ٢٠٢٠) ا
ــعـنى ـط الـعالقــات احلـكــومـيــة الـبــيـنــيـة حــد الـتــطـرف ( بــلـوغ 
الـتـشـرذم). فالـصـراع الـداخـلى بـ هـذه األقـالـيم والـدولـة األم قد
انتـشر فى السـاحة الدولـية عنـدما دولت األولى رهانـها لالستقالل
(الدسوقى وعبـابكر ٢٠١٩). فى هـذا الصدد يالحظ الدارسون
وازيـة وزادت درجته أنه كـلـما غـلب الصـراع على الـدبـلومـاسيـة ا
كان ذلك مؤشرا لتوجه اإلقليم إلى انتهاج دبلوماسية تأسيسية.

تغيرات اخلارجية: (٣) ا
تغيـرات اخلارجية تفسر توجه األقاليم نحو ثمة مجموعة من ا
ة والـتكـامل القارى انتهـاج الدبـلومـاسية الـتأسـيسـية وهى العـو

ودور القوى الكبرى.
ـو التـوجه االنفـصالى ـة حتـفز  ثـمـة دليل قـوى على أن الـعو
لـكن ذلك يـكـون فـى األقـالـيم الـتى تــوجـد بـهـا حـركــات انـفـصـالـيـة
ـة تــسـمـح لـلــحـركــات الـقــومـيــة بـتــأسـيس روابط بـالــفـعل. فــالـعــو
ـا يــؤدى إلـى زيـادة اقــتــصـاديــة مـع الــدول واألقـالــيـم األخــرى 
االستقالل الوظيـفى لوحدتهم اإلقليـمية عن الدولة األم. وقد وجدت
دراسـة سـكـورنس  (Scorens, 2004)أن الــنـزعـة االنـفـصـالـيـة
زادت فى األقـالـيم الغـربيـة (موضع الـدراسة) بـطريـقة مـتوافـقة مع
كن أن يتخذ خطوة كاملة نحو ة. وبعض هذه األقاليـم  تقدم العو
ة فى زيادة ـستـقبل. وبـصفـة عامة أسهـمت العـو االنفـصال فى ا
الـدور والــوزن االقـتــصـادى لألقــالـيم وأتـاحت لــهـا فــرصـا أكــبـر
للتعبير عن هوياتها وخـصوصياتها كما أتاحت لها وسائل عديدة
ومـتــنـوعـة لـتــأكـيـد "الـتــمـيـز اخلـارجى" وتـأمـ االعـتـراف الـدولى
ضـيـفة تـنشـد تـقـرير بـكيـانـاتـهـا كـونهـا أمـة مـتـمـيزة عن الـدولـة ا

مصيرها.

ـوازية ذات ويعـد فالندرز من أبـرز األقالـيم متـابعـة للـدبلـوماسـية ا
.(Tavares, 2016; Criekemans, 2006) السيادة

وفى حالة كـيبيك جند أن الـدولة األم (كـندا) هى الـوحيدة فى
العالم الـتى تعترف بحق مـقاطعاتـها فى االنفصال فى ظل شروط

.(Tavares, 2016) معينة
الحــظــتــ إمــبــيــريــقــيــتــ ــكن الــدفـع  عالوة عـــلى ذلك 

اسـتخـلصـتا من جتـارب عدة أقـاليم تـتعـلق إحداهـما بـأن إصرار
اإلقليم على جتـاوز واليته الدستورية خاصة فيـما يتعـلق بالشئون
ـركـز إزاء ذلك أو عــدم قـدرته عـلى إيـقـافه اخلـارجـيـة وتـسـامح ا
ألسباب أو ألخرى قد يـشجع الـقيادات اإلقـليمـية على تـبنى توجه
الحـظة األخـرى بأن انـفصـالى فى عالقـاتهـا اخلارجـية. وتـتصل ا
ـركـز واإلقـلــيم حـول من له احلق فى الـنــزاعـات الـدسـتـوريــة بـ ا
إدارة الــشــئــون اخلـــارجــيــة قــد يـــؤدى إلى تــغــذيـــة الــصــراع فى
الـعالقــات احلـكـومــيـة الــبـيـنــيـة األمـر الــذى قـد يـدفـع اإلقـلـيم إلى
ـا احلـصـول عـلى االعـتـراف اخلـارج لـتـأكـيـد ذاته اإلقـلـيـمـيـة ور

الدولى بدولة منشودة.
كـما والـواقع أنـه إذا زاد مـستـوى االسـتـقالل الـذاتى لـإلقلـيم 
ــــظالت عـــام ٢٠١٤ فـى حـــاالت هــــوجن كـــوجن(٧) بــــعــــد ثـــورة ا
وكــردســتـــان الــعــراق بــعــد حـــرب اخلــلــيج الـــثــانــيــة عــام ٢٠١٤
ـان فى عام ١٩٩١ وكـتـالونـيـا بـعد وأسكـتـلـندا بـعـد تـأسيس الـبـر
ـا شـجع هـذا احلـكـومة إقـرار الـقـانـون األسـاسى عام ٢٠٠٦ فـر
اإلقـلـيـمـية عـلى انـتـهـاج الـدبلـومـاسـيـة الـتأسـيـسـيـة. لذلك جند أن
الـدبـلـومــاسـيـة الـتـأسـيــسـيـة من سـمـات الــعـمل اخلـارجى ألشـبـاه
الـــدول(٨) Quasi States الــــتى يــــأتى عــــلى رأس أهــــدافــــهـــا
(Ko- احلــصــول عــلى االعــتــراف الــدولى بــهــا كــدول مــســتــقــلـة
وتـتــضـمن (sienkowski, 2013. واألمـثــلـة عــلى ذلك كـثــيـرة 
وأبـخــازيـا وكـردســتـان وشــمـالى قــبـرص  الـصــحــراء الـغــربــيـة 

وأوسيتيا اجلنوبية وناجورنو كاراباخ.
بيـد أن الـعالقـة ب زيـادة مـسـتوى االسـتـقالل الـذاتى لإلقـليم
والـتـوجه نـحـو الـدبلـومـاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة تـعـد مـحض إشـكـالـية.
فـاألقـالـيم تـنـخـرط فى الـشـئـون اخلـارجـيـة ضـمن أهـداف أخـرى
ا يشـجعها إذا لزيـادة مستـوى استقاللهـا الذاتى األمر الـذى ر
حتقق عـلى تـبنى تـوجه انفـصالى فى سـياسـاتهـا اخلارجـية! كـما
أنه ال يـوجـد دليـل دامغ على أن مـنح اإلقـلـيم مزيـدا من االسـتقالل
الذاتى قد يؤدى إلى تقليل الـتوجه االنفصالى. ففى بعض األحيان
(Scor- قد يفعل وفى حاالت أخرى قد يؤجج النزعة االنفصالية

.ens, 2004)

هنا البد من إثارة موضوع النظام الفيدرالى وعالقته بكل من
ـوازية ونـظيـرتـها الـتـاسيـسيـة. فـاألدبيـات الـسابـقة الـدبلـومـاسيـة ا
وازية مقتنعة بوجود عالقة ارتباطيـة ب الفيدرالية والدبلوماسية ا
(El-Dessouki, 2008). ولــكـن إذا لم تـــتـــوافـــر فى الـــنـــظــام
الفـيدرالى روابط وطنـية تربط الـوحدات الفـيدرالية بـعضهـا بعضا
مـثل األحـزاب الـسـيـاسـيـة الـوطـنـيـة أو قل الـتـأيـيـد الـشـعـبى لـهذه
األحــزاب داخل هـذه الــوحـدات أو ضــعـفت الــرابـطــة اجملـتــمـعــيـة
(الهوية اجملتمعية) فى الدولة كان ذلك دافعا لألقاليم على التوجه
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تـرد عـليـه الدولـة بـالقـمع. من خالل هـذه الـدائرة تـزيد الـتـوجـهات
االنـفصـالـيـة لـدى شعـوب الـكـيـانات مـا دون الـقـومـية وتـتوجه إلى
اخلــارج ســعــيــا لــلــدعم واالعــتــراف وكــسب الــشــرعــيـة. رابــعـا
وأخـيرا هنـاك تـغـيرات فى وسـائل اإلعالم الـكـونيـة وتـكـنولـوجـيا
مارسات االنفصالية. علومات تتيح تعظيم آثار اكتساح وإثبات ا ا
عالوة على ذلك الحظ الدارسون أن األزمات االقتصادية التى
ة قد شجـعت التوجهـات االنفصاليـة فى السياسات صاحبت الـعو
اخلارجـية لعـدد من األقاليم مثل كتـالونيـا واسكتـلندا وفالندرز.
ـية الـتى صاحـبت انـتـشار كـمـا الحـظوا أن األزمـة الـصحـيـة العـا
فــيــروس كــورونــا (كـــوفــيــد-١٩) قــادت إلى تــدعـــيم الــتــوجــهــات
االنـفصـالـية وتـعـزيـز شعـبـيـة األحزاب الـقـومـية الـتى تـتـبنـى نهج
ـــذكـــورة (Parker, 2020). فـــفى االســـتـــقالل فى األقـــالــــيم ا
اسكتلندا أدى االختالف ب احلكومـت البريطانيـة واألسكتلندية
-حول معاجلـة أزمة كورونا واعتقـاد األسكتلـندي بأن حـكومتهم
جنــحت أكـثـر مــقـارنـة بـاألولى فـى مـعـاجلـة تــداعـيـات األزمـة- إلى
تـعـزيـز التـوجه االنـفـصـالى السـكتـلـنـدا. وتـظهـر آخـر اسـتـطالعات
ز (أغـسطس ـصلـحة صـحيـفة تـا الرأى الـعام أجـرته "يوجـوف" 
بهامش ـؤيديـن لالستـقالل (نحـو ٥٣%) يفوق  ٢٠٢٠) أن نـسبة ا
عـارض وهو حتـول راديكالى عن نـتائج استـفتاء بسيط نسـبة ا
(Per- ٢٠١٤ الــذى رفض فـيـه أغـلب األســكـتــلـنــديـ االســتـقالل

.cival, 2020)

ة والـدبـلومـاسيـة التـأسـيسـية تـتوقف بيـد أن الـعالقة بـ العـو
عـلى رؤيـة الـنـخـبـة احلــاكـمـة أو رغـبـتـهـا فـى الـتـوجه االسـتـقاللى
ـثـال البـارز على ذلك ووجـود حـركة قـوميـة قـوية داخل اإلقـليم. وا
ناخ - مثال- هو إقـليم كيبيك الـذى استغل بفـعالية كـبيرة قضـية ا
لـدعم التـوجه االستـقاللى لسـياسـته اخلارجـية. فـفى ظل انـسحاب
كـندا من بـروتوكـول كيـوتو عـام ٢٠١٠ نشـطت مقـاطعـة كيـبيك فى
هذه القضيـة وكأنها دولة مسـتقلة عن كندا. فقـد قام اإلقليم بإيفاد
ـنـاخ. وفى عـام ٢٠١٧ ـبـاحـثـات الـدولـيـة حـول ا مـنـدوبـ له فى ا
ـنــاخ. واجلـديـر وقــعت كـيــبـيك ٤٦ اتــفـاقــيـة دولـيــة مـلــزمـة حــول ا
قـاطعـات صالحيـات كبـيرة نـح ا باإلشـارة أن الدسـتور الـكنـدى 
ـناخ فى مـتـابـعـة سـياسـاتـهـا اخلـاصة بـخـصـوص قـضـية تـغـيـر ا
واالشتراك أيضـا مع الوفد الكنـدى الرسمى فى الفعـاليات الدولية
قاطـعة وحدها بهذا بخصوص القضية. ومع ذلك فإن اضطالع ا
الـشـأن بـعـد عـام ٢٠١٠ قـد يـبـدو وكـأن كـنـدا مجـزأة بـالـفـعل إلى

.(Kooistra, 2017) دولت
ا ور وبـالـنــسـبـة لـلـتــكـامل الـقـارى فـهـو مـتـغـيـر ذو وجـهـ 
مـتـعـارضـ من حـيث الــتـأثــيـر فى االنــخـراط فـى الـدبــلـومــاسـيـة
ـوازيـة وتــوجـهـهـا نـحـو االنـفــصـال. فـمن الـنـاحـيــة اإلمـبـيـريـقـيـة ا
شجـعت جتـارب الـتكـامل الـقارى فى أوروبـا واألمـريـكتـ األقـاليم
عـلى االنـخـراط فى الـشـئـون اخلـارجـيـة بل وقـامت بـدور مـهم فى
نتمـية إلى أعضائـها ألنها تسـك النزعـات االنفصالـية لألقالـيم ا
ـتمـيزة ومـتابـعة أتـاحت لهـا نافـذة خارجـية لـلـتعـبيـر عن هويـاتـها ا
مصاحلـها احملددة. بـعبارة أخرى فإن مشـاركة األقاليم الـرسمية
Continental Re- وغـيـر الــرسـمــيـة فى الـتــنـظــيـمـات الــقـاريـة
كن أن يعمل كصـمام لتصريف الضـغوط القومية ومن  gimes

كن الـقول إن ثـمة أربـعة مـتغـيرات مـرتبـطة بـعمـلية
Conditions of ة أدت إلى تعزيز شروط اإلمكانية العو
Possibility للـحركـات الـقومـيـة ذات النـزعة االنـفـصالـية
داخل الدولة ومن ثم توفير بيئة مالئمة للدبلوماسية التأسيسية.
ـتـغـيرات بـإضـعاف قـدرات الـدولة والـتغـيـر فى قيم وتتـعـلق هذه ا
الــنـظــام الـدولى وجـاذبــيــة الـنــداءات والــتـوجــهـات االنــفــصـالــيـة
(Cox, ـعـلـومـات والــتـغـيـرات فى وسـائـل اإلعالم وتـكـنـولـوجــيـا ا

.2008)

ـة إلى إضــعــاف قــدرات الــدولـة أوال قــادت عــمـلــيــات الــعــو
ا يعزز إمكانية تبنى برنامج انفصالى السيما فى دول اجلنوب 
ثـمة مـن جانب الـقـادة الـقـومـيـ والـترويج لـه فى اخلارج. ثـانـيا 
تـغـيـر طـرأ عـلى الـنـظـام الـدولـى بـعد احلـرب الـبـاردة فـيـمـا يـتـصل
بـقـيـمـة "احلـدود" أو الـتـكـامل األرضى لـلـدول. فـبـعـد أن كـان مـبدأ
قـدسـية احلـدود واحلـفـاظ عـلـيهـا من أهم األسس الـتى قـام عـلـيـها
نـظــام احلــرب الـبــاردة(٩) فــإن الـدول الســيـمــا الـكــبــرى مـنــهـا
أصبحت أكثر حريـة فى انتقاء احملاوالت االنفصـالية التى تؤيدها
وهـو مـا مارسـته بـالـفـعل بدرجـات مـتـبـاينـة من االلـتـزام. وبـصرف
ـادى فـإنه عـزز إمـكــانـيـة الـقـادة الـنـظـر عن درجـة هــذا الـتـأيـيـد ا
القـوميـ فى تـبنى مـشـروع انفـصالى واحلـصـول على االعـتراف
الـدولى به وعــزز احــتــمــاالت حتـقــيق أهــدافــهم. آيــة ذلك أنه فى
الفترة من (١٩٩٠ إلى ٢٠٠٧) حققت ٢٥ محاولـة انفصالية هدفها
وفشلت نـشودة وتأمـ االعتـراف الدولى بـها  بـتأسـيس الدولـة ا
ــتــأخـر مــحــاوالت أخــرى عــديــدة. ويــشــمل ذلك الــدعم الــغــربـى ا
انيا النشط الذى للحركـات االستقالليـة فى دول البلطيق ودعم أ
تبـعه آخرون السـتـقالل كـرواتيـا وسـلـوفيـنـيا واالعتـراف الدولى
ة لم بـحق إريتريـا وتيمـور الشرقـية فى االسـتقالل. ففى ظل الـعو
كن للدول أن تعد احلـدود ثابتة أو مـحصنة كـما كانت من قبل و
ـكنة فى أثـناء احلرب تـؤيد احلركـات القومـية اآلن بطـرق لم تكن 
ــا حـسن من شــروط اإلمـكـانــيـة الـتى تــعـمل فى ظــلـهـا الـبـاردة 
ـة من جاذبـية احلركـات القـوميـة داخل الدول. ثـالثا عززت الـعو
الــقـومــيـة وأصـبح اســتــهالك واسـتــقـبــال الــنـداءات والــتـوجــهـات
االنفـصالـية جـذابا وغدا احلـن إلى الـهويـات القومـية والـتحصن
بها إحدى الوسائل الدفاعية الـتى تلجأ إليها الشعوب فى مواجهة
ا وفر للحـركات القومية بيئة مالئمة للعمل ة اجلارف  تيار العو
ـة الــتى ـكــانى بــ قــوى الــعــو واحلــركــة. فــالــفـصـل الــزمـانـى وا
يـتعـرضـون لهـا  اعتـباره انـتهـاكا أو حـتى غزو من جـانب طرف
أجــنــبى. وقــد انــعــكس ذلك عــلى مــشــاعــر عــدم األمـن واخلـوف
والقـلق واحلنـ إلى ماض أسـطورى حـيث كان الـناس هم الذين
يـرسـمون مـصـيرهم بـأيـديهم مسـتـمتـعـ بثـمـار احلريـة الـقومـية.
ناطق اآلمنة والتى يتصور أن ويتحقق هـذا احلن باللـجوء إلى ا
اجملــتـمع الـقــومى يـوفـرهـا وتـمـثّل مــواقع لـلـسـلــوى واحلـمـايـة من
ـة. وهـذا الـقفـول إلى الـقـومـية يـؤدى إلى تـقـوية تـقـلبـات قـوى الـعو
احلـدود الـرمـزيـة بـ "نـحن" و"هم". ويـتـعـزز هـذا االجتـاه بـصـورة
أقوى فى حـالة سيـطرة جماعـة إثنيـة/قومية مـعينـة على الدولة مع
استـبـعاد اآلخـرين. وعـندمـا يـقع عبء التـكـيف الهـيـكلى أكـثـر على
األقليات يـتولـد لدى األخـيرة مقـاومة مـوجهـة نحـو الدولة وهو ما
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اسـتفـتاء االسـتقالل فى عـامى ٢٠١٤ و٢٠١٧ معـتبـرة أنهـا مسـألة
داخلية إسبانية.

وتوضح حـالة مـقـاطعـة كيـبيك الـتعـاضـد ب مـتغـيرى الـقومـية
قاطـعة على تـبنى توجه ودور الدول الـكبـرى (فرنسـا) فى حتفيـز ا
(Le- "اسـتـقاللى فى سـيـاسـتـهـا اخلـارجـيـة. فـوفـقـا لـ "لـيـكـورس
 (cًours, 2002كانت كـيبيك مثـاالً حياً للـدبلوماسـية التأسـيسية
فى مرحلـة االستعداد الستـفتاء االستقالل عـام ١٩٩٥ مضيفا أن
ــقـاطــعــة اخلـاصــة بــفــرنـســا قــد حـفــزتــهـا عــلى انــتــهـاج عالقــة ا
الدبلوماسية التأسيسية فى فترات مختلفة من تاريخها وتشجيع
ــا أفــضى فى الــنــهــايــة إلى الــتــوجه االنــفــصــالى فـى الــداخل 
ـوازيـة الـنـشـطة ـذكـور. من هـنا تـعـد الـدبـلـومـاسيـة ا االسـتـفـتـاء ا
ـدفــوعـة بـحــركـة قــومـيــة قـويـة خـاصـة فى مــسـاعــيـهـا لـألقـالـيـم ا
لـتـأسـيس روابـط ثـقـافـيـة بـيــنـهـا وبـ أقـالــيم ودول قـومـيـة أخـرى
مـرحـلـة انـتـقـالـية مـن أجل تـأسـيس دبـلـومـاسـيـة انـفـصـاليـة. فـتـلك
الـروابط الثـقـافيـة الـقويـة لإلقـليم تـسـتخـدم للـضـغط علـى احلكـومة

.(Kooistra, 2017) ركزية من أجل االنفصال ا
وفى حـــالــة كـــردســـتــان الــذى دشـن مــرحـــلـــة مــتـــقـــدمــة من
(El-Dessouki, ـــوازيــة بـــعـــد عــام ٢٠٠٣ الــدبـــلــومـــاســـيــة ا
(2016 عبـرت به أحـيـانـا (أو كـثيـرا) اخلط الـفـاصل الـدقـيق ب
كن إنكار دور وازية والـدبلوماسية التأسيسية ال  الدبلوماسية ا
ـتحدة فى هذا الصدد الدول الكبرى وبصـفة خاصـة الواليات ا
وبالرغم من ذلك فإن دور األخيرة فـى تشجيع التـوجه االنفصالى
ـسـبـقة لإلقـلـيم اكـتـنـفه الـغـموض عـلى األقل بـسـبب الـتـصورات ا
تحـدة لالنفصال برغم ورود للـقيادة الـكردية عن تأيـيد الواليـات ا
معـلـومـات عن اإلدارة األمريـكـيـة تفـيـد بـأن األمريـكـي وإن كـانوا
يشعـرون بالتعـاطف جتاه القضـية الكردية فإنهم يفـضلون تأجيل
استـفتـاء االستقالل. ومن ثم مضت الـقيـادة الكرديـة فى طريـقها
وعـقــدت االسـتـفـتـاء عـام ٢٠١٧. وكـانت الـنـتـيـجـة إضـافـة مـحـاولـة
فـاشــلـة أخـرى حملـاوالت تــأسـيس دولـة كـرديــة (عـبـابـكـر ٢٠٢٠).
ـا يجب مالحـظته أيـضا أن الـتفاعـالت اخلارجيـة الكـردستـانية و
مـنـذ أزمة االسـتـفتـاء وحتى اآلن -عـلى األقل- تـخلـت عن الرسـالة
االنفـصالية الـتى كانت تتضـمنها قبـل االستفتاء. لـكن هذا ال يعنى
تخلى األكراد عن حق الـدولة الكردية أو تخلى حكومة اإلقليم عن
ارسة الـدبلوماسيـة األساسية. لـكن االستفتاء وتـداعياته قد أكد
أن األكـــراد البــد من أن يـــعــيــدوا حـــســابـــاتــهم االســـتــراتــيـــجــيــة

(الدسوقى وعبابكر ٢٠١٩).
وبالنسـبة لهوجن كوجن تتهم احلكـومة الصينيـة الدول الغربية
تحدة بدعم التوجه االنفصـالى للمقاطعة وعلى رأسها الواليات ا
من خالل عالقــات واتــفــاقــات سـريــة وأخــرى عــلـنــيــة. وعــزز هـذه
االتــهـامـات الــعـقــوبـات الــتى فـرضــتـهـا واشــنـطن عــلى مـســئـولـ
صيـنـيـ وفى هـوجن كوجن بـعـد فـرض بكـ قـانـون األمن الـوطنى
تحدة حلت قاطعة فى يونيو ٢٠٢٠. واحلـقيقة أن الواليات ا على ا
مــحل بــريــطــانــيـا كــونــهــا أكــبــر داعــمى هــوجن كــوجن العــتــبـارات
اسـتراتيـجيـة تتعـلق بالـعالقة مع الصـ وأخرى اقـتصاديـة تتصل
(Neves, ـــتــنــامــيــة فى اإلقــلــيم ــتــحــدة ا ــصــالح الــواليــات ا

.2000)

ـتــعـلـقـة بـاالنــفـصـال. فـمـثال أسـهم االحتـاد ثم تـقـلـيـل الـطـلـبـات ا
األوروبى فى توفـير مـنافـذ لألقالـيم األوروبيـة للـتعـبيـر عن هويـاتها
وتـقد ومــصـاحلـهـا بـشـكل أكـبـر واالعـتـراف بـالـثـقـافـة احملـلـيـة 
مسـاعـدات تنـمويـة إلـيهـا عبـر الـصنـاديق الهـيـكلـية وتوفـيـر فرص
(Connolly, مـتــعـددة لــهــا لالنـخــراط فى الــشـئــون اخلـارجــيـة
ولذلك نـفهـم تأيـيـد األحزاب  . 2008) 2013, El-Dessouki
القومية فى األقاليم األوروبيـة لعملية التكامل األوروبى بل إن هذه
األحزاب تضع على قمة أجنـدتها االلتحاق باالحتاد األوروبى حال
االسـتــقالل. كـمــا أن االحتـاد األوروبى يــدعم الـدول األعــضـاء فى
مواجهـة أية محاوالت انفـصالية. فـقد أدار االحتاد األوروبى ظهره
لـلـكـتـالـونـي حـيـنـمـا طـالـبـوا بـالدعم األوروبـى لالسـتقـالل فى عام
فـاوضات ب احلكومـة اإلسبانية ٢٠١٧ ولم يكن له أى دور فى ا

وكتالونيا.
لكن خبرة البريكـست أبانت عن توجه مغاير لالحتاد األوروبى
تحدة. ففى مقابالت مع مسئول أوروبي فى جلنة ملكة ا جتاه ا
مثل األعلى للـسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األقاليم ومكتب ا
ـسـئـولـون أن االحتـاد األوروبى (٢٤ يـولـيـو ٢٠٢٠) -أبـان هــؤالء ا
األوروبى قد يؤيـد استقالل اسكـتلندا حال حتققه وسوف يرحب
بــعـضـويــتـهــا فى االحتـاد. دون احلــديث عن أن مـعــارضـة احلـزب
الـقـومى األسـكتـلـنـدى وغـالبـيـة األسـكتـلـنـديـ للـبـريـكست (٦٢%)
ورغـبـتهـم فى استـمـرار االرتـبـاط بـاالحتـاد االوروبى يـعـزز الـتوجه

كثفة مع بروكسل. االنفصالى لإلقليم فى تفاعالته ا
ـؤسسات بـاشرة فى ا شـاركة ا من ناحـية أخرى إن قصـر ا
الـقـاريــة عـلى الــدول األعـضـاء وفى الـوقت نــفـسه تـوفــيـر فـرص
ـفــردهـا وجــنى عــوائـد ـكن أن تــعــمل  لألقـالــيم إلظــهـار أنــهــا 
التـكامل يعـنى أن جتارب الـتكـامل الـقارية وعلى رأسـها االحتاد
كنها تشـجيع التطلعات االنفصـالية. هكذا نفهم كيف األوروبى 
وازيـة لألقاليم األوروبية السيما التى يرتبط تـنامى الدبلومـاسية ا
توجد بها حركة قومية ناشطة باعتقاد مؤداه أن االحتاد األوروبى
ا يـجعل االسـتقـالل أكثـر عمـليـة ومرغـوبـا فيه ألنه يـتيح لـلدول ر
نـحـهـا سـبـيال جاهـزة لـلـمـشـاركة فى الـصـغـيـرة تـمـثـيال زائدا و
ــشـتــركـة (Connolly, 2013). دون احلـديث عن أن الــسـوق ا
كأزمة األزمـات التى اخـتـبرهـا االحتاد األوروبى مـنـذ عقـد ونيف 
ية وجائـحة كورونا أسهمت فى اليـة العا منطقـة اليورو واألزمة ا
ـدعـوم بـنزعـة قـومـيـة قـوية تـنـامى الـتـوجه االنفـصـالى فى أوروبـا ا

ومتطورة.
وبالـنـسـبـة لـدور الـقـوى الـكـبرى فـقـد سـبقـت اإلشارة إلى أن
الدول الكـبرى أصبحت أكـثر حرية فى تأيـيد احلركات االنـفصالية
فى النظام الدولى مـا بعد احلرب الباردة. واحلـقيقة أن دور القوى
الـكـبـرى يعـد مـتـغـيرا مـهـمـا فى تـشـجيع األقـالـيم عـلى تـبـنّى توجه
انفصالى فى سياسته اخلارجية أو جناح التجربة وفشلها. ولعل
حاالت سـلوفيـنيا وكـوسوفا وكـتالونـيا وكردسـتان وهوجن كوجن
مـهـمــة فى هـذا الـسـيـاق. فـى احلـالـتـ االولـيـ كـان دور الــقـوى
جناح ويـفـسـر ضـمـن عـوامل أخـرى  الــكـبـرى واضــحـا ومـؤيـدا 
. وفى حـالة كـتـالونـيا عـزفت الدول األوروبـيـة عن تأيـيد الـتجـربـت
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ـستوى الـثنائى فى االعتبار معيـار تنوع الـشركاء السيـما على ا
تستخدم فى أى دراسة تختـبر الدبلومـاسية التأسـيسية. وإجماالً 
األقاليم تفاعـالتها اخلارجية سواء كانت سياسـية أو اقتصادية
أو ثــقــافــيــة أو اجــتــمــاعــيــة من أجـل تــأمــ تــأيــيــد دولى إلعالن

االستقالل.
خـلـصت الـدراسـة إلى وجـود عــدة مـتـغــيـرات تـفــسـر حتـول
األقاليم إلى التوجه نحو الدبلوماسية التأسيسية تأتى القومية فى
ـتـغـيـر التـفـسـيـرى الـرئـيـسى. بـعـبارة مـقـدمـتـها الـتى تـعـد بـحق ا
أخرى فإن األقـاليم الـتى تـشهـد حـركات قـوميـة قـوية من احملـتمل
وازيـة توجـها انـفصـاليا. بدرجـة كبيـرة أن تضـمن دبلـوماسـيتـها ا
ـتـغـير الـفـردى أى الـقـيادة ـتـغـير الـقـومـيـة أهمـيـة دور ا ويـرتـبط 
اإلقليـمية فى تبـنى توجه اسـتقاللى للـسياسـة اخلارجيـة لألقاليم.
ـة أدى إلى ومن الـصـحـيح أن انـخـراط األقـالـيم فى عـمـلـيـات الـعو
زيادة شروط اإلمكانية للدبلوماسية التأسيسية. بيد أن العالقة ب
ة والدبلومـاسية التأسيسية تتـوقف على دور القيادة اإلقليمية العو
أو رغبتها فى التوجه االستقاللى ووجود حركة قومية قوية داخل

اإلقليم.
بـــاإلضــافــة إلى ذلك يــعـــد اإلطــار الــدســـتــورى والــقـــانــونى
ط الــعالقــات الــبـيــنــيــة بـ ومــســتــوى االســتــقالل اإلقــلــيــمى و
ـركزية كـلهـا متـغـيرات مـهمـة فى تشـكيل احلـكومتـ اإلقلـيمـية وا
الـدبـلـومـاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة. لـكن الـتـنـظـيـمـات الـقاريـة تـلـعب دورا
وازية مـزدوجا فى الـتأثـير فى انـخراط األقالـيم فى الدبـلومـاسيـة ا
وتـوجـههـا نـحـو االنـفـصـال. فـمن نـاحـية تـشـجع جتـارب الـتـكامل
الـقـارى األقالـيم علـى االنخـراط فى الشـئـون اخلارجـية بل وقامت
بـدور مـهـم فى تـسـكـ و/أو مـعـارضـة نـزعـاتـهـا االنـفـصـالـيـة. من
السيما وازيـة لألقاليم  ناحية أخرى يرتـبط تنامى الـدبلومـاسية ا
التى توجـد بها حـركة قوميـة ناشطة باعتـقاد مؤداه أن التـنظيمات
وتـقلل الـقـاريـة جتـعل نـهج االسـتـقالل أكـثـر عـمـلـيـة ومـرغـوبا فـيه 
مـخـاطـره االقـتـصـاديـة. وأخـيرا يعـد دور الـقـوى الـكـبـرى مـتـغـيرا
مـهما فى تـشجـيع األقاليم عـلى تبـنى توجه انفـصالى فى سـياسته
اخلارجـية أو جناح الـدبـلومـاسـية الـتـأسيـسـية وفـشـلهـا. وقد زاد

هذا الدور بعد احلرب الباردة.

∫WLðUš
عـمـدت الدراسـة إلى حتـلـيل أبـعـاد الـتـحول إلى الـدبـلـومـاسـية
الــتـأســيــسـيــة وتــفـســيـره وخـلــصت إلى أنه كــلــمـا زادت األبــعـاد
ـؤسـســيـة لـلـعالقـات اخلــارجـيـة لإلقـلـيم مـن الـنـاحـيـتـ الـكـمـية ا
والكـيفـية عُدّ ذلك مـؤشرا لـلتـحول إلى الـدبلـوماسـية الـتأسـيسـية.
عالوة على ذلك تعمد األقاليم التى تنتهج الـدبلوماسية التأسيسية
إلـى إصدار اسـتـراتـيـجـيـات خـارجـية مع الـتـركـيز عـلى الـفـاعـل
ـنــشـودة وســاحـة الــدولــيـ مــصــدر الـتــأيــيـد احملــتـمـل لـلــدولــة ا
ـهـمات الـتـفـاعالت اخلـارجـيـة بـعـد االسـتـقالل. وتـعـد الـزيـارات وا
وازية فى حالة اخلارجية مؤشرا للتوجه االنفصالى للدبلوماسية ا
تواتـرهـا وتـكـثيـفـهـا وعـلو مـسـتـواها واسـتـهـدافهـا الـدول الـكـبرى

ؤثرة فى دعم برنامج االنفصال اإلقليمى. وا
ـنـظـمــات الـدولـيـة السـيــمـا اكـتـسـاب ـشـاركـة فـى ا كـمــا أن ا
العضوية واستضـافة مكاتب وفـعاليات بـعضها وانتهـاج سياسة
ـهـمـة عـلى الـتـوجه نـحـو ـؤشـرات ا مـسـتـقـلـة جتـاهـهـا كـلـهـا من ا
الـدبـلــومـاسـيـة الـتـأسـيـســيـة. وتـركـز األقـالـيم الـتـى تـتـبـنى تـوجـهـا
ـنـتديـات الـتى تـهـيمن انـفـصـاليـا فى سـيـاساتـهـا اخلـارجـية عـلى ا
عـلـيـهـا الدول مـثل مـنـتدى دافـوس االقـتـصادى ومـؤتـمـر مـيـونيخ

األمنى.
وكـلـمــا أصـر اإلقـلـيم عـلى إبــرام اتـفـاقـات دولـيـة السـيـمـا مع
نـظمات الـدولية خاصة إذا كـانت هذه االتفاقـات تتجاوز الدول وا
ركزية واليته الـدستوريـة أو تتعارض مـع اختصاصـات احلكومـة ا
والتـزاماتـها الـدولية وزاد عدد هذه االتـفاقات وكانت ذات طبـيعة
سـيــاسـيـة كــلـيـا أو جــزئـيـا عـد ذلك من مــؤشـرات الــدبـلـومــاسـيـة
التـأسيسيـة. وقد لوحظ أن الغـالبية الـغالبة من األقـاليم الرائدة فى
مجـال مـسـاعـدات الـتنـمـيـة الـدولـية هى تـلك الـتى أظـهـرت تـوجـها

انفصاليا فى سياساتها.
وتـركـز األقـالـيم الـتى تـنـتـهج الـدبـلـومـاسـيـة الـتـأسـيـسـيـة عـلى
العالقـات مع الـدول ألنهـا تـضفى عـلى الـفاعـلـية الـدولـية لألخـيرة
اعترافا دوليا وتكسب نشاطها الـدولى نوعا من الشرعية. ويؤخذ
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الهوامش:

ركزية ويطلق عليه إجماال مسمى "األقاليم" ستوى احلكومة ا ستوى األول األدنى مباشرة  ١- تركز هذه الدراسة على ا
.Substate Units "ستوى الوطنى وأحيانا "الكيانات ما دون القومية" Subnational Entities أو "الوحدات دون ا

ـذكـورة اجتـهاد ٢- ال يوجـد اتـفاق بـ اجلـماعـة العـلـميـة عـلى ترجـمـة مصـطلح Protodiplomacy وتـمـثل التـرجـمة ا
صطـلح من قـبيل: الـدبلـوماسـية االنـفصـاليـة والدبـلومـاسيـة التـكويـنية ولكن األولى البـاحث. وثمـة اجتـهادات أخـرى لتـرجمـة ا

صطلح "التأسيسية". ترجمة محملة بقيم واألخرى مرادفة تقريبا 
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٣- تأسـست حركـة (نعم كالـيفـورنيا) عقب فوز دونـالد تـرامب بالـرئاسة األمـريكـية عـام ٢٠١٦ وتبنت شـعار (كـاليـكسيت
Calexit) وهى كلمة مستلهمة من (بريكسيت) التى حتيل إلى خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى. وقد اكتسبت زخما قبل
انـتخـابات الـرئاسـة األمريـكيـة عام ٢٠٢٠ حتـسبـا لـفوز تـرامب بواليـة ثانـية. أمـا خطـة "تكـسيت" Texit الـتى أطلـقتـها حـركة
تكـساس الـقومـية منـذ عام ٢٠١٦ فـترمى إلى اسـتقالل الـوالية لـلسبب نـفسه الـذى خرج به الـبريـطانـيون من االحتاد األوروبى

(تكلفة البقاء أكبر من عوائده).
٤- يطـلق عـلـيهـا وزارة الـعالقـات الدولـيـة ومـنظـمـة الـفرانـكـوفون مـنـذ عـام ١٩٨٥. وقد تـأسـست الـوزارة عام ١٩٦٧ حتت
مــسـمـى وزارة الـشــئــون احلـكــومــيـة Ministry of Intergovernmental Affairs الــتى كــانت قــد حـلـت مـحل وزارة

.Ministry of Federal-Provincial Relations الشئون الفيدرالية-اإلقليمية
٥- تعد السكرتارية حقيبة وزارية شاملة موجهة بشعار أن التدويل أداة مهمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

أسسة  إصدار قانون التحرك اخلارجى والعالقات األوروبية عام ٢٠١٤. فى اإلقليم. ومن أجل مزيد من ا
(Department of Foreign Relations/ ٦- أسس إقـلــيم كـردسـتـان فى عــام ٢٠٠٦ دائـرة الـعالقـات اخلـارجـيـة
ـنـزلة وزيـر خـارجيـة اإلقـليم كـما يـتـمـتع رؤساء نـزلـة وزارة خارجـيـة موازيـة لإلقـلـيم. ويعـد رئـيس الدائـرة   (DFRلـتـكـون 
وجبه ديريـات برتب وزاريـة. وفى ينـاير ٢٠٠٩ صدر األمـر التـنفـيذى رقم (١٤٣) بشـأن دائرة الـعالقات اخلـارجية والذى  ا
اكتسـبت الدائرة صالحـيات واسعـة لتـنسيق الـنشاط اخلـارجى جلميع مـؤسسات ووكـاالت اإلقليم الـعامة. وقـد قيمت احلـكومة
أسـسة األمر التنـفيذى جملاالت واسـعة من نشاطات ثل تهـديدا قويا لوحـدة العراق. و الـعراقية األمر الـتنفيـذى ذاك على أنه 
اإلقليم الداخلـية لتندرج ضمن الـنشاط اخلارجى لإلقليم عُدّ هذا األمر أبـرز مؤشرات التوجه االنفـصالى لإلقليم. ذلك أن هذا
ـا أدى إلى بروز اإلقـليم كأنه دولـة مسـتقـلة يـدير عالقات كن  األمر الـتنـفيذى وسّع نـشاط اإلقـليم اخلـارجى ألقصى مـدى 

.(Sharif, 2015) خارجية ويبرم اتفاقات متنوعة فى جميع اجملاالت بعيدا عن بغداد
ادة ٢ من وجب ا كفول  ٧- تتمـتع هوجن كوجن بدرجـة عالية من االسـتقالل الذاتى فى ظل جمـهورية الص الـشعبية وا

قانون هوجن كوجن األساسى الذى بدأ العمل به فى عام ١٩٩٧.
٨- يـشيـر مفـهوم "شـبه الـدولة" إلى أى كـيان يـتـمتع بـوضعـية أكـثـر من مجـرد وضعـية مـا دون األمة Infranation لكن
اجملـتمع الـدولى ال يعـترف به بوصـفه دولة كـاملـة السيـادة. بعـبارة أخرى يـقصـد بأشـباه الدول تـلك الكـيانـات السـياسـية التى
تتـمتع بالـسيادة الـداخلية لـكنهـا تفتـقر إلى مـظاهر الـسيادة اخلـارجية وتتـطلع فى الوقت نـفسه إلى توسـيع درجة استـقاللها
الذاتى أو حيازة االسـتقالل الـكامل. ويـقتضى أن تـتمـتع الوحدة الـسيـاسية بـشرطـ على األقل كى توصف بـأنهـا شبه دولة
أولهمـا: أن تسـيطـر قيـادتهـا السـياسـية عـلى إقلـيمـها (أو مـعظـمه). وثانـيهـما: أنـها سعـت إلى نيل االعـتراف الـدولى بهـا كدولة

.(El-Dessouki, 2016) مستقلة ولكنها لم تستطع حتقيق ذلك
٩- جنـحت مـحـاولـة انـفـصـالـيـة واحـدة فـقط هى بـنـجالديش فى الـفـتـرة من عـام ١٩٤٥ إلـى ١٩٨٩ فى تـأمـ االعـتراف

الدولى.


