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مقدمة
رئيسا
منذ أن انتُخب دونالد ترامب يف ترشين الثاين /نوفمرب ً 2016
للواليات املتحدة األمريكية ،مل يُ ِ
خف الباحثون املهتمون مبسألة
توجسهم وتشاؤمهم
التوازنات الدولية ،والسياسة الخارجية األمريكية،
َ
املتزايد من حالة ومستقبل ما س َّموه "النظام العاملي الليربايل"؛ ذلك
أن العودة األمريكية التدريجية إىل تبني األيديولوجيا االنعزالية ،وإن
كانت تقلي ًدا تاريخيًا لطاملا لجأت إليه كلام واجهت قيو ًدا دولية عىل
انعكاسا لتغري عميق يشمل الفهم الدويل
مصالحها ،ميكن أن تكون
ً
الناظمة لهذا النظام .ولعل ِ
للقواعد واألسس ِ
الناظر إىل عناوين أعاملهم
الصادرة يف العام نفسه ،أو يف العام الذي بعده ،يتأكد من ذلك مرا ًرا،
إذ اختارت مجلة فورين أفريز  Foreign Affairsعنوانًا كب ًريا لعددها
الخاص الصادر يف شباط /فرباير  ،2017هو "خارج النظام :مستقبل
النظام العاملي" .ونرشت الباحثة آن ماري سلوتر مقالة بعنوان "عودة
كتاب جحيم النيات الحسنة لستيفن وولت،
الفوضوية" ،وأخـ ًرا َ
والوهم العظيم :األحالم الليربالية والوقائع الدولية لجون مريشامير.
إن أزمة النظام العاملي الليربايل ،أو نهايته املفرتضة التي تحدث عنها
هؤالء ،هي يف أصلها رسدية أو أسطورة ،بحسب تعبري جوزيف جوف،
لطاملا كانت حارضة يف كتابات منظري السياسة الدولية ومحلِّليها،
بل مالزمة لرسدية أخرى أكرث تعلقًا بالصعود واألفــول األمريكيني
عىل الساحة الدولية ،ارتبطت ببعض األحداث التي اعتربت مفصلية
بالنسبة إىل السياسة األمريكية تحدي ًدا ،داخل ًيا وخارج ًيا ،كإطالق
السوفيات القمر الصناعي "سبوتنيك" عام  ،1957واألزمة النفطية
عام  1973ويف الثامنينيات؛ مع تحول االقتصاد األمرييك من اقتصاد
صناعي إىل معلومايت((( .وقد تزامنت الفرتة الالحقة ملا اصطُلح عليه
بـ "نهاية الحرب الباردة" مع نقاش حا ٍّد آخر حول "الصعود الزئبقي
للصني" ومدى انسجام ذلك ،أو تعارضه ،مع النظام العاملي الليربايل،
انخرط فيه  -منهج ًيا ومعرف ًيا  -مختلف منظري السياسة الدولية
الذين راوحت وجهات نظرهم بني من نظر إليها بتشاؤمٍ متزايد ،ومن
اعتربها فرصة لتأكيد أن حداثة واحدة ال تكفي جميع الشعوب ،وأنها
الفرصة السانحة لظهور نظام عاملي بديل أكرث تلبية واستجابة ملختلف
الرضورات اإلنسانية.
لذلك ،فإن هذه الرسدية التي عــادت للظهور مجد ًدا يف أغلب
النقاشات الدولية الحالية ستتعرض لها املقالة بالنقاش والتحليل؛ من
خالل مراجعة نقدية لكتابني من أهم الكتب التي تقع عىل طريف
نقيض فيام يتعلق بصعود النظام العاملي وأفوله ومستقبله .فالكتاب
األول هو لجيلفورد جون إكنربي ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الدولية يف جامعة برنستون ،وأحد أشد املدافعني عن الليربالية األممية
كدعامة للنظام العاملي ،أما اآلخر فهو ألميتاف أشاريا ،أستاذ العالقات
الدولية يف الجامعة األمريكية بواشنطن ،وهو من أفضل املتخصصني يف
1 Josef Joffe, The Myth of America's Decline: Politics, Economics, and a Half
Century of False Prophecies (New York: Liveright, 2014), pp. 1 - 2.
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شؤون جنوب رشق آسيا وآسيا ،واملدافعني عن الالمركزية الغربية يف
التنظري الدويل ،والداعني إىل أن تُؤخذ أهمية القوى الصاعدة يف عملية
الحوكمة العاملية يف االعتبار.
ستكون مراجعة الكتابني من خالل مقارنة واستخالص ملقاربتَي
الباحثني لثالثة مواضيع رئيسة تقع يف صلب التحليل النظمي؛ هي
محددات تعريف النظام العاملي ،واملوقف من القوى الصاعدة
(أو القوى غري التقليدية) ،والتصور املقدم ملستقبل النظام العاملي
الحايل .ويف األخري ستحاول املراجعة ،من خالل استعراضها ألدبيات
من مختلف جغرافيات العامل وفلسفاته ،الجدال مبدى إمكانية ظهور
نظام عاملي بديل.

"النظام العالمي" في نسخته
"الليبرالية" :في أصوله ومكوناته
يكمن الشغل الشاغل يف ميدان السياسة العاملية ،بحسب إكنربي،
يف البحث عن منطق الهيمنة وآلياتها ،ويف الطريقة التي تخ ّول من
خاللها توزيعات القوة بني األمم تشكيل مختلف التكوينات السياسية
التي ستن ِبئُنا بالطريقة التي تُ ا َرس بها القوة ،وت ُش َّيد قواعد النظام
العاملي؛ لذلك فإن "الليفياتان الليربايل" ،يف أصله ،يُعد بحثًا يف أصول
النظام العاملي الليربايل ،ويف أزماته التي م َّر بها ،ويف آفاقه املستقبلية.
وقد انطلق إكنربي يف تحليله من تعريف النظام الدويل بأنه "القواعد
واملؤسسات املتفق عليها املو ِّجهة لسلوك الدول ،والتي تختلف من
املأس َسة ،وأشكال التعاون،
حيث النطاق (إقليمية أو عاملية) ،ودرجة َ
وعدد الدول املهيمنة ،واآلليات الضامنة لشكله واستقراره ،واملراوحة
بني توازن القوى أو التسلط أو التوافق الدويل"(((.
وباستخدام إكنربي مصطلح "النظام الدويل" بدلً من "النظام العاملي"،
يكون قد تحيّز إىل ثنائية الدولة والقوة كمعيار محدد لطبيعة
التفاعالت العاملية؛ األمر الذي يثبته توصيفه الالحق لبِنية النظام الذي
ال نزال نعيشه ،واملشيّدة قواعده منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،
وذلك من خالل قوله إنه "نظام هرياريك ذو خصائص ليربالية ،شُ يد
حول مجموعة من الصفقات السياسية واالقتصادية واألمنية التي
عقدتها الواليات املتحدة مع دول أوروبا ورشق آسيا"(((.
ويقصد بالهرياركية (الهرمية) متكّن الدولة التي ترتقي أعىل سلم هرم
القوة العاملي من تشكيل القواعد واملؤسسات الناظمة للمنظومة
العاملية؛ كونها غال ًبا ما تسعى الستعامل مزايا قوتها الخاصة لتغيري
بيئة العمل الدولية مبا يتوافق ومصالحها .وبقيامها بذلك فإنها ،بقصد
أو من دون قصد ،تقوم بإنشاء النظام الدويل .أما "الليربالية ال َه ْي َم ِن ّية"
2 G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and
Transformation of the American World Order (Princeton University Press,
2011), p. 47.
3 Ibid., p. 160.
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فيقصد بها توظيف الواليات املتحدة ،التي انتهت إىل منزلة القوى
الكربى ،آليات ليربالية للسيطرة عىل باقي الدول .وبقيامها بذلك ،فإنها
نجحت يف قيادة أحد أكرث األنظمة الدولية متي ًزا مل تش ّن فيه حرب بني
القوى الكربى ،كام أرست أعظم ازدهار اقتصادي شهده التاريخ(((.

طويل أمام االنتقادات
إن أسطورة "النظام الليربايل الهيمني" مل تصمد ً
املوجهة إليها من داخل الحقل األكادميي الــدويل ،حتى من أشد
املدافعني عنها من أمثال إكنربي الذي ص ّعد امتعاضَ ه ،بعد عام ،2017
مبقالته "هل هي نهاية النظام العاملي الليربايل؟" التي يوحي عنوانها
بأنه اعرتاف مبطن بأن النظام الذي كانت تهيمن عليه الواليات املتحدة
وأوروبا يفسح املجال اضطرا ًرا لدول صاعدة ،تحمل أفكا ًرا ومامرسات
وأجندات يف أصلها غري ليربالية .وكذلك األمر بالنسبة إىل أشاريا يف
الطبعة الثانية من كتابه نهاية النظام العاملي األمرييك الذي أكّد فيه،
عىل غرار ادعائه السابق يف الطبعة األوىل منه ،أنه إذا كانت نهاية
أساسا بالصني وغريها من
هذا النظام تُعزى إىل عوامل خارجية تتعلق ً
القوى الصاعدة ،فإن ترجيح الناخب األمرييك لدونالد ترامب ،وإرصار
وليسا سببني لنهاية هذا
الربيطانيني عىل "الربيكست" ،هام نتيجتان َ
النظام ،وتأزمه من الداخل(((.

إن نجاح قيادة الواليات املتحدة لهذا النظام يعزى إىل عوامل عديدة،
منها ما هو متعلق بالداخل األمرييك ،وما هو متعلق بإسرتاتيجياتها
املوجهة إىل الخارج .ففي الداخل ،مع نهاية الحرب العاملية الثانية،
كام الحظ املؤرخ ميلفني ليفلر ،تضاعفت القوة األمريكية؛ بسبب
امتالكها ثلثي احتياطيات العامل من الذهب ،وثالثة أرباع رأس ماله
املستث َمر ،ونصف سفن الشحن الخاصة به ،ونصف قدرته التصنيعية،
إضافة إىل أن ناتجها القومي اإلجاميل كان ثالثة أضعاف ناتج االتحاد
السوفيايت ،وأكرث من خمسة أضعاف من مثيله الربيطاين((( .وقد
استغل صناع القرار األمرييك هذه الفرص ،فطوروا إسرتاتيجية كربى
موجهة إىل الخارج ،هدفها جعل البيئة الدولية مالمئة ألمن الواليات
املتحدة ومصالحها يف املدى البعيد ،عىل خالف اإلسرتاتيجية الكربى
املوضعية التي اعتادت القوى التقليدية انتهاجها ،والتي تقترص عىل
مواجهة الدول املنافسة والحد من قوتها وتهديدها((( .أما يف الخارج،
فقد أرست الواليات املتحدة معامل "النظام الليربايل الهيمني" بتطبيقها
سبع منطقيات ع ّززت كل منها األخرى؛ إذ كانت البداية بتأكيدها
امليس للنفاذية األمريكية إىل أسواق العامل
االقتصاد العاملي املفتوح ّ
وموارده ،ثم تأكيدها رضورة أن توفر الدميقراطيات الصناعية مست ًوى
جدي ًدا من الدعم االجتامعي ملواطنيها؛ لتحقيق االستقرار وحامية
مجتمع السوق ،أو ما يُعرف بـ "دولة الرفاه" ،وهو ما تأكد بعد عام
 1950بسبب الزيادة املطردة يف نسبة اإلنفاق الحكومي عىل مختلف
برامج الحامئية االجتامعية .أما املنطق الثالث ،فقد متثل يف الدفع إىل
"التعاون املؤسيس املتعدد األطراف" ،كآلية لتجاوز عدم كفاية الحلول
الوطنية ،من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي واألمن الوطني؛ وهو
نوع من االلتزام الذي تقدم فيه الواليات املتحدة بعضً ا من التنازالت
والقيود عىل قوتها ،مقابل الحصول عىل نظام تعاوين مستقر ،تقيّد
من خالله الدول املشرتكة فيه ،وتقلل من املخاطر والشكوك املرتبطة
بحالة الفوضوية الدولية ،واملنافسة األمنية غري الواضحة فيام بينها.
وأما املنطق الرابع ،فهو يتمثل يف التعزيز األمرييك ملشاعر التضامن
الغريب الدميقراطي من خالل تأكيد خطايب مفاده أن أوروبا والواليات
املتحدة تشكالن مجتم ًعا سياسيًا واح ًدا؛ بسبب تقاسمهام تاريخًا
وفضل عن ذلك ،اعتمدت الواليات
ً
وقيم ومامرسات ليربالية مشرتكة.
ً
املتحدة منطق "القيادة الهيمنية" للنظام ،بتوليها زمام تقديم الحامية
األمنية لباقي الدول وتحريكها للنمو االقتصادي العاملي بسبب عوملة
عملتها (الدوالر) ،وسوقها الداخلية(((.

وقد بارش أشاريا ،متب ًعا الطريقة نفسها ومؤيّ ًدا لص ّحتها ،انتقاده
لرسديّات "النظام العاملي الليربايل" ،بد ًءا مبصطلحاته املتداولة ،كالنظام
األطليس ،وتجمع الدميقراطيات ،والعامل الحر ،وغريها املناقضة لبعضها؛
كونها مل تق ّدم إشارة واضحة بشأن االمتداد الجغرايف بالنسبة إىل
مثل،
من ينتمي إىل هذا النظام أو العضوية فيه .فالعامل األطليسً ،
كل من أسرتاليا ونيوزيالندا ،و"العامل الحر" املشحون
يستثني جغراف ًيا ً
(((1
أيديولوجيًا استخدم أداة للدعاية الغربية يف أثناء الحرب الباردة .
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النظام العالمي في نسخته
الليبرالية :في نقد سردياته
كانت الباحثة إيزابيل غرونربغ قد فككت ،سابقًا ،أسطورة "نظرية
االستقرار بالهيمنة" التي متاهت فرضياتها كث ًريا وأسطورة "النظام
العاملي الليربايل" (األمرييك) ،من خالل االستعانة بتحقيقات تاريخية
يف أهم رسدياتها ،فنجحت يف إثبات فشل النظرية يف تلبية معايري
فضل عن
معقولة من حيث الدقة التجريبية واالتساق التحلييلً ،
محتواها األسطوري .فرسدية االرتباط الوثيق بني الهيمنة واالنفتاح
االقتصادي ،فككتها الباحثة مستعين ًة بتحقيق ستيفن كراسرن النظري
الذي أثبت عدم تطابقهام خالل ثالث فرتات متتالية؛ عام 1951
يف الواليات املتحدة ،حيث فُرضت حصص االسترياد عىل املنتجات
الزراعية الجديدة ،وأصبحت قطاعات كبرية من الصناعة والزراعة
محمية بالتعريفات عام  1953بعد تسنم أيزنهاور هرم السلطة ،بل
شملت اتفاقيات التجارة ،يف كثري من األحيان ،إعالنًا مفاده أن مرشوع
القانون ال يعني املوافقة عىل االتفاقية العا ّمة للتعريفات والتجارة(((.
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إن الفكرة الرئيسة التي أراد أشاريا إيصالها إىل قارئ كتابه تكمن
يف االبتعاد عن الرؤية األحادية للعامل التي تخترص تجارب األمم
التاريخية ،وأفكارها ومامرساتها ،يف قالب واحد ،وتحجب مساهامتها
السابقة والحالية واملستقبلية؛ حتى يف إطار األفكار واألعراف الليربالية.
وهذه الرؤية املستندة إىل تعددية مصادر املعايري الليربالية وتفسرياتها
من شأنها أن متنح باقي الفواعل غري الليربالية فضا ًء أوسع ،وشعو ًرا
مبلكية النظام الذي تعيش فيه ،وهو ما ميكنها من التالؤم ومعايريه،
بل إنه يساعدها عىل تطويرها ،فقد جادل أشاريا بأن الدول النامية
فعل يف تطوير معايري وأمناط َحوكمية عاملية ،مستن ًدا إىل
ساهمت ً
مجموعة من األبحاث قُدمت يف هذا اإلطار؛ كأعامل سيكينك كاثرين
التي جادلت بدور دول أمريكا الالتينية املؤسس ملعايري حقوق اإلنسان
بسبب تطويرها أحد أكرث الصيغ القانونية قوة ملبدأ عدم التدخل،
و"إعالنها األمرييك الخاص بحقوق اإلنسان وواجباته" الصادر عن
منظمة الدول األمريكية ،يف نيسان /أبريل  ،1948قبل أشهر من اعتامد
الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( .((1أما
الباحث إيريك هيليرن ،فأوضح املساهامت املهمة لدول أمريكا الالتينية،
ودول أوروبا الرشقية ،إضافة إىل الصني والهند ،يف إنشاء املؤسسات
االقتصادية العاملية ودعمها ،يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية،
مبا فيها مساهامت بريتون وودز ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك
الدويل( .((1وقد واصل أشاريا إشاراته إىل املساهامت غري الغربية يف
مجال التنمية والسالم العاملي؛ كنموذج غرامني للتمويل الصغري،
وتنمية املجتمع املخالف للمامرسات املرصفية التقليدية الذي طوره
أستاذ االقتصاد البنغايل محمد يونس ،وأفكار التنمية البرشية واألمن
البرشي التي طورها االقتصادي الباكستاين محبوب الحق واالقتصادي
الهندي أمارتيا صن ،والتي كانت مبنزلة نقد الذع لليربالية االقتصادية
املستندة يف تقييمها للتنمية إىل ناتج الدول املحيل ومنوذج "األمن
القومي" الذي روجت له األكادميية األمريكية كذلك(.((1
إن رسدية الدور الحميد لـ "النظام العاملي الليربايل" ،وللواليات املتحدة،
اعتربها أشاريا مبالغًا فيها لعدة أسباب .فمامرسات الواليات املتحدة
غري الليربالية التي ميزت "الحرب األمريكية عىل اإلرهاب" ،وغزوها
ألفغانستان والعراق ،كانت من بني املؤرشات الواضحة الدالة عىل تبديد
أسطورة ارتباطها بالقيم الليربالية وباقي الدول التي أضفت الطابع
املؤسيس عىل حقوق اإلنسان كدعامة للنظام العاملي .وعىل الرغم من
أن أشاريا مل ينكر املساهمة اإليجابية للمعايري الليربالية ،كاالعتامدية
املتبادلة واملؤسسات والدميقراطية يف تحقيق السالم ،فإنه أكد رضورة
11 Kathryn Sikkink, "Latin American Countries as Norm Protagonists of
the Idea of International Human Rights," Global Governance, vol. 20, no. 3
(2014), pp. 389 - 404.
12 Eric Helleiner, Forgotten Foundations of Bretton Woods: International
Development and the Making of the Post war Order (New York: Cornell
)University Press, 2014
13 Acharya, pp. 42 - 43.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

االعرتاف بعدم كفايتها( .((1أما الباحثان إدوارد مانسفيلد وجاك سنايدر،
فقد ف َّندا يف أعاملهام الفكرة الراسخة يف العالقات الدولية التي مفادها أن
"الدميقراطيات ال يقاتل بعضها بعضً ا"؛ واستدلَّ مبا حدث يف يوغوسالفيا
السابقة وإندونيسيا عىل أن التحول نحو الدميقراطية ميكن أن يزيد من
خطر االضطراب الداخيل ،ومن الحروب بني الدول؛ عىل األقل يف األمد
القصري( .((1كام أن املؤسسات املتعددة األطراف تع ّرضت ،أيضً ا ،إلساءة
االستخدام من طرف القوى الكربى وتحالفات القوى الصغرى ،وما ُ
حال
األزمتني الليبية والسورية إلّ مثال صارخ لهذا التالعب.
وبالنسبة إىل الصعود الصيني ،والدول الصاعدة األخرى ،ممثلة يف
الربيكس  ،BRICSومجموعة العرشين  ،G20رأى إكنربي أن التحول
انتقال من نظام َهيمني أمرييك إىل آخر صيني ،بل هو
ً
الحاصل ليس
انتشار تدريجي للسلطة ،بعي ًدا عن الغرب( .((1فالنظام العاملي الليربايل
كافأ هذه الدول بسبب انفتاحها االقتصادي وتب ّنيها منوذ ًجا تنمويًا قامئًا
عىل التجارة الخارجية ،بقدر ما قيَّد نفوذها وح َّد من نزعتها العدائية
بسبب آلياته ومؤسساته .وعىل سبيل املثالُ ،منحت الصني من خالل
وفرصا للقيادة العاملية،
عضويتها الدامئة يف مجلس األمن صوتًا مساويًاً ،
إىل جانب القوى العاملية األخرى ،كام أنها ال تزال تدرك حاجتها إىل
النظام االقتصادي املفتوح الذي انخرطت فيه؛ وليس ذلك الستمرارية
تيسريه ولوج اقتصادها إىل أسواق العامل فقط ،بل لتوفريه أيضً ا آليات
لتسوية النزاعات يف حال تعرضها إلجراءات متييزية أو حامئية من
دول أخرى ،وهذه حال االقتصاديات الناشئة( .((1إن هذه الحجة هي
الحجة نفسها التي ذهب إليها راندل شولر وشياو يو بو؛ إذ جادال
بأن الصني متارس "املقاومة ال َحقانية" التي تعني ضمنيًا قبول الفواعل
الضعيفة لرشعية املهيمن وسعيها الغتنام فرص النمو وتحدي الظلم
الواقع عليها من ناحية أخرى .فسعي الصني لتوسيع اقتصادها ،وزيادة
نفوذها وهيبتها السياسية ،وتعزيز وضعها ،بوصفها العبًا سياسيًا يف
رشا
النظام العاملي الحايل ،مع تجنبها ما من شأنه أن يكون تحديًا مبا ً
للهيمنة األمريكية ،واعتامدها تقنيات العمل اإلقليمي واملؤسيس
املتعدد األطراف ،ودفاعها عن هذه التقنيات ،كل ذلك يقع يف سياق
مشاركتها النشطة يف النظام القائم ،بدلً من مواجهته(.((1
لقد وافق أشاريا هذا الطرح بسبب عدم كفاية قدرة هذه الدول
االستعراضية للق ّوة ومحدودية قدرتها الرتويجية والجاذبة أليديولوجياتها،
14 Ibid., p. 44.
15 Edward Mansfield & Jack Snyder, "Democratization and the Danger of
War," International Security, vol. 20, no.1 (Summer 1995), p. 5.
"?16 G. John Ikenberry, "The end of liberal international order
International Affairs, vol. 94, no. 1 (January 2018), p. 17.
17 G. John Ikenberry, "The Rise of China and the Future of the West: Can
the Liberal System Survive?" Foreign Affairs, vol. 87, no. 1 (January-February
2008), p. 32.
18 Randall L. Schweller & Xiaoyu Pu, "After Unipolarity: China's Visions
of International Order in an Era of U.S. Decline," International Security, vol.
36, no.1 (Summer 2011), pp. 52 - 53.
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فضل عن رصاعاتها العديدة مع دول جوارها؛ كالتوتر بني الصني والهند
ً
بسبب النزاع الحدودي يف منطقة دوكالم ،ومعارضة الصني محاولة الهند
االنضامم إىل مجموعة مو ّردي املواد النووية ،وإحباطها إدراج مسعود
أزهر ،زعيم تنظيم "جيش محمد" املعادي للهند ،ضمن قامئة مجلس
األمن السوداء ،ويف املقابل ت ُعارض الهند املبادر َة الصينية "حزام واحد
طريق واحد" ،وهي كلّها مؤرشات تدل عىل أن أقوى دولتني صاعدتني
ال متلكان رؤية مشرتكة للنظام العاملي( .((1وعىل الرغم من ذلك ،فإن
انخراط إحدى هذه الدول يف مؤسسات هذا النظام وقواعده ،بحسب
ما رأى ماركوس تورينو ،ال يعني قبولها بالهيمنة األمريكية عليه؛ ألنها
ال تزال رافض ًة ومقاوم ًة ملامرسات الهيمنة املصاحبة له ،كالربازيل
ً
مثل( .((2وبحسب أشاريا ،ستظل الدول الصاعدة ُمرتابة يف أي مخطط
جديد قد تضعه الدول الغربية للحفاظ عىل النظام القائم ،وستطالب
مبزيد من اإلصالحات عىل مستوى املؤسسات الدولية؛ لعلها تُ نح صوت ًا
أعىل فتكون أقدر عىل التأثري .وهذه املالحظة نفسها قدمتها كريستني
وهم ،وأنها أصبحت
هوبويل التي اعتربت أن صعود دول الربيكس ليس ً
قوة سياسية مهمة يف نظام الحوكمة االقتصادية العاملي؛ ألنها أظهرت
درجة ملحوظة من الوحدة والتعاون ،والعمل بتناغم تا ٍّم ،ونجحت يف
تحدي الهيمنة األمريكية .وما جولة الدوحة ،عام  ،2001إلّ مثال بارز
عىل عرقلة هذه الدول إلحدى املؤسسات التقليدية األساسية يف النظام
االقتصادي الليربايل(.((2

النظام العالمي في نسخته
الليبرالية :بين االستمرار واألفول
بنا ًء عىل ما تقدم ،نجد أن "النظام العاملي الليربايل" يف طريقه إىل
األفول ،بغض النظر عن قوة الواليات املتحدة ،أو ضعفها ،فهو يعاين
سمها إكنربي،
تأز ًما مهام تعددت تسميات األزمة؛ "أزمة سلطة" كام ّ
أي عجز الواليات املتحدة عن قيادة العامل مبفردها ،أو "أزمة صدقية"
بحسب رأي أشاريا .إذًا ،ما املستقبل الذي ينتظر العامل؟ أهو األفول
التام أم الجزيئ؟ وهل مثة إمكانية لظهور بديل؟
يرى إكنربي أن النظام الليربايل ،حتى إن تعرض ألزمات متتالية ،ميلك
فرصا لالندماج يف ميادينه
آليات ذاتية املنشأ تحفز دوله ومتنحها ً
السياسية واالقتصادية األساسية ،تحقيقًا ملصالحها؛ ومن ثم تَضمن
بقاءه واستمراريته( .((2فالدول الليربالية ستمكِّن من ظهور "النظام
19 Amitav Acharya, "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex
World Order," Ethics & International Affairs, vol. 31, no. 3 (2017), p. 275.
20 Acharya, The End of American World Order, pp. 47 - 48.
21 Kristen Hopewell, Breaking the WTO: How Emerging Powers Disrupted
the Neoliberal Project (Stanford: Stanford University Press, 2016), p. 3.
22 G. John Ikenberry, "Why the Liberal World Order Will Survive," Ethics
& International Affairs, vol. 32, Special Issue. no. 1, Rising Powers and the
International Order (Spring 2018), pp. 24 - 25.
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الليربايل ما بعد الهيمني" ،نسخ ًة ثالثة من "الليربالية األممية" ،بعد
نسختها الثانية يف عهد فرانكلني روزفلت ،ونسختها األوىل يف عهد
وودرو ويلسون ،يف حال متكّنها من تجاوز أخطائها السابقة ،واعتامدها
"التوسع" منطقًا لعملها الدويل ،سواء كان توس ًعا من حيث الفواعل
غري الغربية التي يجب إرشاكها يف هياكل الح ْوكمة العاملية ،أو توسي ًعا
للسيادة "الويستفالية" بسبب عقيدة "مسؤولية الحامية" ،إضافة إىل
اعتامدها أنظمة أمنية واقتصادية ،ترتابط وتتداخل عىل نحو متزايد(.((2
من جانب آخر ،رأى أشاريا أنه لن يكون النظام العاملي الناشئ نسخة
مستحدثة من العامل الليربايل ،وال عال ًَم متعدد األقطاب ،بل سيكون
"النظام العاملي التعددي"  Multiplex World Orderالذي يختلف
عن سابقيه بكونه عامل ًا يتسم بالتنوع الثقايف والسيايس ،وباالعتامدية
املتبادلة الكبرية بني فواعله ،كام أن الرتكيز فيه لن يكون عىل عدد
القوى الكربى وقدراتها املادية ،بل عىل طبيعة تفاعلها .فهو عبارة عن
عامل المركزي حيث ال دولة واحدة مهيمنة عليه ،بل مستويات متعددة
متداخلة من الحوكمة العاملية واإلقليمية واملحلية( .((2إن النظام
التعددي سيحتفظ بخصائص النظام الليربايل ،لكن االختالف يكمن يف
الحضور املوازي لفلسفة "الليربالية األممية" وللغرب من حيث هو
كتلة جيوسياسية وباقي فلسفات العامل ودوله التي لكل منها مقاربة
مغايرة لألفكار وال ُن ُهج التي تُدار بها قواعد النظام العاملي ومؤسساته.
وسيكون هذا النظام كذلك أشد تركي ًزا عىل ظاهرة "اإلقليمية" التي
أصبحت ،بعد التغيريات املفاهيمية والنظرية الكبرية التي أحدثت
مهم يف تشكيل العالقات السلمية بني دول
إلطارها املعريفً ،
عامل ً
(((2
اإلقليم ،ويف تحديد الدور والتأثري اإلقليميني والعامليني للدول .
إن التصور الذي قدمه أشاريا للنظام العاملي يعترب امتدا ًدا ملرشوعه
األوسع يف الحقل الدويل .فاألساس لتقديم أي فهم معياري للنظام
العاملي يكمن ،بحسبه ،يف رشعيته املرتكزة عىل التمثيل واملشاركة؛ أي
املدى الذي يشمل فيه النظام الجزء األوسع من املنظومة العاملية ،وما
إذا كان ال يتمتع بدعم القوى القامئة فيه ومشاركتها فقط ،بل باقي
الفواعل أيضً ا ،سواء الضعيفة أو الجديدة أو الصاعدة إقليميًا ،املالكة
فهم مختلفًا ملا يشكل نظا ًما عامل ًيا مرشو ًعا وف ّع ًال(.((2
ً
النظام العاملي التعددي ما هو ،إذًا ،إلّ استعارة من تعددية الوكالء
 Agencyيف عملية هيكلة النظام العاملي ،وهذه التعددية تعترب
جوهر فكرة "العالقات الدولية العاملية الناشئة" ، Global IRبوصفها
دعوة نظرية للباحثني من عامل الجنوب إىل توسيع مشاركتهم يف
23 G. John Ikenberry, "Liberal Internationalism 3.0: America and the
Dilemmas of Liberal World Order," Perspectives on Politics, vol. 7, no. 1
(March 2009), pp. 71 - 87.
24 Acharya, The End of American World Order, p. 9.
25 Ibid., p. 84.
26 Amitav Acharya, Constructing Global Order Agency and Change in
World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), p. 13.
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حقل العالقات الدولية(((2؛ لذلك ،فإن فهمنا العميق للعامل التعددي،
وللعالقات الدولية العاملية ،يتطلب م ّنا بحثًا يف مدى إمكانية القدرات
املادية والتصورية والتفاعلية ملختلف الفواعل ،سواء الدول أو غريها،
بخصوص التأثري املتعلق مبامرساتها ،والتي ميكن أن تكون إنشا ًء ،أو
رفضً ا ،أو مقاومة ،أو إعادة تشكيل لألنظمة اإلقليمية والعاملية.
ففي السياق الصيني ،استنا ًدا إىل بعض املفاهيم املتجذرة يف الفلسفة
الكونفشيوسية والتاريخ اإلمرباطوري الصيني؛ كمفهومي "الجميع
تحت السامء"  ،Tianxiaو"نظام الروافد" ،Tributary system
فهم مغاي ًرا للنظام العاملي ،يقر بحقيقة
قدم الباحثون الصينيون ً
العالقات االجتامعية غري املتكافئة ،كالتي بني األب وأبنائه؛ فهي غري
متكافئة ،لكنها حميدة وليست كنظام "ويستفاليا" الذي يساوي بني
الدول مقابل وضعها يف تنافس ورصاع .إن الطريقة الصينية التقليدية
للحكم التي اصطلح عليها العامل الصيني فانغ يل تيش ،Fang Lizhi
هي الحكم استنا ًدا إىل األحكام األخالقية ،والتي ارتكزت عىل العالقات
الخمس (بني األب واالبن ،واإلمرباطور والوزير ،واألخ األكرب واألصغر،
والزوج والزوجة ،والصديق وصديقه) ،وعىل األوارص االجتامعية األربع
(األدب واالستقامة والرصاحة واإلحساس بالخجل)( .((2فالنظام العاملي،
وفقًا لذلكَ ،ه َرمي ،تقع مسؤولية الحفاظ عليه عىل عاتق دولة
َهيْ َمنية حميدة تديره لصالح الجميع الواقعني تحت السامء ،حتى
أولئك الذين ال تتوافق ثقافاتهم والكونفوشية ،وسيكون ارتقاء الصني
تقدي ًرا إلنجازاتها الثقافية ،وتفوقها املعرتف به ،وليس بسبب حجمها
الكبري ،أو قوتها العسكرية ،أو االقتصادية(.((2
بديل للنظام العاملي
ومن جانبهم ،ق ّدم الباحثون الهنود تصو ًرا ً
يف ِخضم إجابتهم عن إشكالية :كيف ميكن ملفهوم "الوحدوية
األدفايتية"( ،Advaitic monism ((3بوصفه مصد ًرا إبستيمولوجيًا
محتمل ،أن ميهد الطريق لبناء نظرية دولية ما بعد غربية؟ إن الفهم
ً
الوحدوي لـ "األدفايتا" ينطلق من تصور الكوكب بأكمله ،باعتباره
حقيقة واحدة مرتبطة مسبقًا؛ حيث األهمية الوجودية املتساوية لكل
من الدولة والعامل .وبالنظر إىل هذا الوضع األنطولوجي املتكافئ ،فإن
معي ،باعتباره وحدة التحليل
مسألة إعطاء األولوية لكيان أنطولوجي ّ
(((3
األساسية ،يبقى مسألة اختيار ذي دوافع سياسية .
27 Amitav Acharya, "Global International Relations (IR) and Regional
Worlds: A New Agenda for International Studies," International Studies
Quarterly, vol. 58, no. 4 (2014), pp. 647–659.
"?28 Yaqing Qin, "Why is there no Chinese international relations theory
in: Amitav Acharya & Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations
Theory Perspectives on and beyond Asia (England: Routledge, 2010), p. 42.
29 June Teufel Dreyer, "The 'Tianxia Trope': Will China Change the
International System?" Journal of Contemporary China, vol. 24, no. 96 (2015), p. 2.
 30األدفايتا هي فلسفة هندية قدمية تعني "الالثنائية" ،أي عدم اإلميان بأن العامل وما فيه
من ظواهر يتشكل من ثنائيات.
31 Deepshikha Shahi & Gennaro Ascione, "Rethinking the Absence of
Post-Western International Relations Theory in India: 'Advaitic monism' as
an Alternative Epistemological Eesource," European Journal of International
Relations, vol. 1, no. 22 (2015), p. 14.
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إن االفرتاضات املنهجية البديلة للوحدوية األدفايتية تفيد أن مكونات
الكوكب (األفراد والدول والطبقات واملجتمعات والثقافات والشعوب
واإليكولوجيا) هي حقائق فرعية متنوعة ،متضَ منة يف الحقيقة العاملية
النهائية ،وأن اإلدراك الفكري لـ "ترابط هذه املكونات" ميكن أن
يدفعنا إىل إعادة تفسري تنوع الهويات السياسية القامئة فيه ،ومن ثم
سيسمح بخلق مجال أخالقي جديد إلدانة السياسات املحلية والدولية
املثرية لالنقسام(.((3
ويف موضوع النظام العاملي ،حاججت الباحثة الهندية ِم ْدها بيشت،
بوجود تصور متقدم للنظام ،ميكن استخالصه من وظائف الدولة الداخلية
والخارجية املذكورة يف املدونة الهندية القدمية أرتاشاسرتا Arthaśāstra
التي اعتاد الواقعيون تقدميها بوصفها أحد روافدهم الفكرية .ففي
الداخل يجب عىل الدولة ،ممثلة بامللك ،أن تحقق اإلدارة العادلة كرشط
أسايس ومسبق؛ ليس الستقرارها وازدهارها فقط ،بل لرتاكم ثروتها ،ثم
(((3
توسعها أيضً ا .أما خارج ًيا ،فقد اسرتشدت الباحثة بنظرية "املانداال"
التي قدمت تصو ًرا لكل مكون من مكونات النظام التي وضعها باحثو
املدرسة اإلنكليزية لـ "املجتمع العاملي" ،وهي:

•املؤسسات :تعني  -بحسب أرتاشاسرتا " -املبادئ الستة" التي
متثل دليل السياسة الخارجية للدول ،وهي :زيادة القوة ،والنفوذ،
والتفوق الدبلومايس عىل العدو ،وتشكيل الحلفاء ،والحرب
مالذًا أخ ًريا .أما املبدأ السادس الذي ركزت أرتاشاسرتا عليه،
فهو أهمية اتباع الدولة السلوكيات العادلة ،واتفاقيات السالم.
وقد لخص باتريك أوليفيل هذه املبادئ تحت مسمى "األمناط
املجنبة للحرب واملسهلة للسالم"(((3؛ إذ يرى أن الحرب والسلم
إسرتاتيجيات سياسية ال تعني حرف ًيا املعنى املوضوع لهام ،بل
تعني املبادئ العملية لتنفيذ السياسة الخارجية ،وهي نوع من
إسرتاتيجيات إضعاف الخصم؛ من خالل القدرة عىل مقاومة
هجامته ،وتدمري مصادر دخله .وهذه اإلسرتاتيجيات هي مؤرش
دال عىل مأسسة النظام عامل ًيا لتجنب الفوضوية.
•الوكالء والبنى :منحت أرتاشاسرتا مكانة خاصة للدولة ،وملدى
أساسا لتنفيذ قراراتها،
اتباعها السلوكيات السبع التي ُوضعت ً
وللحفاظ عىل مركزها املهيمن يف دائرة الدول  -املانداال .وقواعد
السلوك هذه مهمة؛ ألنها مؤرش لقياس مدى نجاح الدبلوماسية
من خالل معرفة الهدف الذي تريد كل دولة تحقيقه ،ويصنفها
ضمن دائرة املانداال ،إما حليفًا وإما عد ًوا وإما محاي ًدا(،((3
فالعدالة ،إذًا ،من حيث هي القيام باملهامت املنوطة ،وفق

32 Ibid., p. 15.
 33مصطلح سنسكريتي يشري إىل مجموعة الرموز الهندسية التي اعتمدها الهنود القدماء
لتقديم صورة الكون.
34 Medha Bisht, "The Concept of 'Order' in Arthashastra: Re-engaging
the Text," South Asian Survey, vol. 21, no. 1 - 2 (2017), p. 220.
35 Ibid., pp. 221 - 222.

مراجعات وعروض كتب
نهاية التاريخ بطبعته األميركية مراجعة في كتابي "نهاية النظام العالمي األميركي"
و"اللفياثان الليبرالي :أصول النظام العالمي األميركي وأزمته وتحوله"

الرشوط املنصوص عليها يف أرتاشاسرتا ،ت ُعترب العامل الرئيس يف
إضفاء املعنى عىل النظام ،عىل املستويني الداخيل والعاملي(.((3
ويف السياق اإلسالمي ،وجب يف البداية توضيح أنه يوجد نوعان من
الكتابات التي تناولت مسألة الربط بني اإلسالم والعالقات الدولية.
فالنوع األول حرص فيه غري املتخصصني يف الحقل الدويل تركيزهم
يف دراسة القواعد املقننة لعالقات املسلمني بغريهم يف زمن السلم
والحرب ،أو ما ُعرف بـ "دار السلم" ،و"دار الحرب" ،و"دار العهد".
معي هو واقع الق ّوة
ومثل هذا التقسيمً ،
فضل عن كونه خاض ًعا لواقع ّ
وفضل عن عدم مساءلة هؤالء الباحثني
ً
زمن الفتوحات اإلسالمية،
ألسباب ظهوره ،ومدى صالحيته ،ومدى الخالف بني األسانيد الرشعية
أي إمكانية إلجراء حوار حقيقي
ل ُدوره الثالث( ،((3هو تقسيم يقلّل من ّ
وباقي الحضارات .أما النوع الثاين ،فهو متعلق مبحاولة املتخصصني
تطوير نظرية إسالمية للعالقات الدولية عرب عدة مستويات ،هي:
التقديم ألصول التعامل مع املصادر اإلسالمية وقواعده ومناهجه عند
التنظري للعالقات الدولية ،وتقديم إمكانية معرفية الستنباط العالقات
والسنة وخربة
الدولية ،سواء من األصول اإلسالمية التقليدية ،كالقرآن ُ
الخلفاء الراشدين ،أو املستمدة من التجربة التاريخية للمسلمني ،أو
املستمدة من الفكر السيايس اإلسالمي(.((3
هذه األبحاث ،عىل أهميتها وقدرتها العالية عىل التعامل النقدي مع
املحطات الفكرية املختلفة التي مر بها الحقل ،اكتفت بطرح األسئلة
أكرث من تقديم البدائل النظرية واملفاهيمية التي ميكن استخدامها لردم
الفجوة الحاصلة لحظة التخيل اإلبستيمولوجي عن املفاهيم الغربية
للعالقات الدولية .فعىل الرغم من اعرتاف هذه األبحاث بأن ولوجها
إىل الحقل سببه انفتاح الحقل نفسه عىل دراسة القوة التفسريية
للمعايري والقيم والدين ،يف تحليل سلوك الدول والعالقات بينها ،فإنها
مل تتمكن من تقديم فهم ديني  -سيايس جديد للدولة ،يتجاوز البعد
أساسا للتقسيم ،ومل تتمكن من
ال َعقَدي الذي اعتاد الباحثون اعتامده ً
املوازنة بني املعايري والقيم املستمدة من الرتاث التاريخي والديني،
واملصالح والتفاعالت الحالية للشعوب اإلسالمية يف عالقاتهم بغريهم.
لذلك ،ميكن أن تركز النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية (يف حالة اختيار
الدين معيا ًرا للنظرية) عىل البعد املعياري؛ بالنظر إىل امتالك اإلسالم،
36 Ibid., p. 224.
أساسا لفهم التنظري اإلسالمي
 37رسخت الكتابات العربية والغربية مفهوم "الجهاد" ً
تقسيم فرضيًا بني عوامل مختلفة ،انظر :خديجة أبو أتلة ،اإلسالم
الدويل الذي يفرض لزا ًما
ً
والعالقات الدولية يف السلم والحرب (القاهرة :دار املعارف)1983 ،؛ وهبة الزحييل ،العالقات
الدولية يف اإلسالم (بريوت :مؤسسة الرسالة)1981 ،؛
Majid Khadduri, The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1966); Majid Khadduri, War and Peace in
the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955).
 38ملدة عرش سنوات ،قام عدد من أساتذة العلوم السياسية من تخصصات مختلفة
بتقديم "مرشوع العالقات الدولية يف اإلسالم" ،وقد صدر منه  12كتابًا عن املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي .للتفاصيل أكرث ،انظر :نادية محمود مصطفى ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،ج
 ،1املقدمة العامة للمرشوع (القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.)1996 ،
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فهم مغاي ًرا ملصدر الحقيقة الدولية؛
بوصفه ً
بديل دين ًيا وأخالق ًيا وحضاريًاً ،
كام فعل عيل أكرب عيل دخاين بتقدميه ثالث بنى مستقاة مبارشة من
القرآن والسنة النبوية ميكنها أن تكون حاكمة للعالقات بني األمم والدول:

•املعرفية  -اإلبستيمولوجية :أي األسس املعرفية واإلدراكية للقادة
واألنظمة السياسية املشكِّلة لقوام صنع السياسة دول ًيا ،وهي
تبني موقف محرتم تجاه البرش ،واالعرتاف بتعددية األديان واق ًعا،
وأصالة اإلرادة الحرة ،واالختيار الحر للبرش.
•العقالنية  -األخالقية :أي القواعد السلوكية التي تتأسس األنظمة
االجتامعية مبوجبها ،وتت ّم املحافظة عليها؛ وهي التعايش
السلمي ،وتجنب العنف ،وااللتزام باملبادئ األخالقية.
•العملية والسلوكية :تُعنى باألساليب التي يجب عىل الدول
اتباعها يف تفاعلها مع الدول األخرى .وتتلخص يف تعزيز الحوار،
وأهمية االلتزام باالتفاقات واملعاهدات ،وبالعدالة آلي ًة عملية،
واالعرتاف بحقوق األطراف املتنازعة ،وتأكيد اإلطار األخالقي
لالنتقام ،وتعزيز القوات املسلحة ألغراض وقائية(.((3

مالحظات ختامية
مام تقدم ،ميكن القول إن "النظام العاملي" ،باعتباره مبادئ وتوجيهات
ِ
ناظمة لكل الفواعل يف العامل لتحقيق غايات وأهداف معيارية معينة،
ال ميكن أن تع ّرفه وتفرض تطبيقه فواعل بعينها عىل البقية؛ ذلك
أن إرصار أنصار الليربالية األممية عىل رفضهم أي بديل لنموذجهم
الليربايل ،قابله إرصار التعدديني عىل تقيص أي بديل معريف أو مامرسايت
يفيض إىل تحدي ِخطَاب "امل َه ْي ِمن" ،حتى إن تطلب األمر توجههم
املعريف نحو آسيا التي مل ت ُعد موقع الرتكز العاملي للقوة والرثوة فقط،
محتمل لتطوير صيغ تعددية للحقل الدويل أيضً ا.
ً
بديل
بل باتت ً
إذًا ،هل هي حقًا نهاية النظام العاملي الليربايل؟ هذه إشكالية ال ميكن
أن تجد لها إجابة واحدة؛ ألن الرؤى املتعددة حولها  -كام حاولت
هذه املراجعة تقدميها  -تقع ،يف أصلها ،يف صلب النقاشات يف حالة
التأزم التي وصل إليها الحقل الدويل ،وال سيام مسألة عدم توافق
مصادر التنظري فيه واملواضيع العاملية املختلفة التي مل ي ُعد يف اإلمكان
مقاربتها باملفاهيم التي أنتجتها مرحلة ما بعد الحداثة الغربية؛ لذلك
فإن السؤال الذي طرحه مارتن وايت ،منذ أكرث من أربعني عا ًما:
"ملاذا ال توجد نظرية دولية؟" سيظل يرتدد يف أذهان باحثي الحقل
وكتاباتهم ،يف محاولة استفزازية لهم لتطويره الدائم؛ متاشيًا والحقائق
العاملية  -الدولية املتغرية ،حتى إن تغريت صيغة السؤال وصارت:
"ملاذا ال توجد نظرية دولية غري غربية؟" ،وهي الصيغة التي طرحها
كل من أشاريا وباري بيوزان مرتني ،عا َمي  2007و.2017
39 Ali Akbar Alikhani, "Fundamentals of Islam in International
Relations," in: Deina Abdelkader, Nassef Manabilang Adiong & Raffaele
Mauriello (eds.), Islam and International Relations Contributions to Theory
and Practice (UK: Palgrave Macmillan, 2016), pp. 7 - 21.
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