
ما بعد العالم الغربي
تداعيات الديمقراطية الرأسمالية وتهافتها
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قد ال يكون إمام السلطة النافذة يف الغرب اليوم سوى اجرتاح الحلول املناسبة إلعادة تكييف 

أوضاعها مع التحوالت التي يشهدها العامل منذ عقدين انرصما. بيد أنه عىل الرغم من َسْيل 

االسرتاتيجيات التي توضع بهدف االحتفاظ بالهيمنة عىل العامل يف العقود املقبلة، فإن مثة 

ات عىل ظهور تعددية قطبية يف النظام الدويل قد تؤدي إىل إخفاق هذه االسرتاتيجيات  مؤرشِّ

أو عىل األقل التقليل من فاعليتها. 

ما  كتابه”  أوليفر ستونكل  يف  األملاين  واألكادميي  املفكِّر  عليها  أضاء  املؤرشات  هذه 

بعد العامل الغريب”، حيث أشار بعمق إىل تداعيات الدميقراطية الرأساملية وتهافتها، كام بنّي 

اآلثار الناجمة عن التنافس الحاد املفتوح ما بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة، والقوى 

الناشئة، وعىل رأسها الصني، من جهة ثانية.

املحرِّر 

املؤسسات  تقويض  إىل  تسعى  سوف  الناشئة  القوى  أن  الغربيني  العلامء  من  العديد  يعتقد 

بأن  خاطئ  فهم  عىل  قائم  االعتقاد  هذا  عليها.  تقوم  التي  واملعايري  القواعد  وإضعاف  الغربية، 

القواعد املعمول بها اليوم هي يف طبيعتها غربية بحتة، وبالتايل فهي غريبة عن القوى الناشئة مثل 

الصني والهند. 
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هذه الفكرة هي نتاج الرؤية العاملية التي تتمحور حول الغرب من دون أن تعرتف بالدور املهم 

بالركائز  يتعلق  ما  الحايل، خصوًصا يف  العاملي  النظام  إرساء  الغربية يف  القوى غري  لعبته  الذي 

باالستمالك يوضح سبب  الشعور  اإلنسان. هذا  والسيادة، وحقوق  تقرير املصري،  مثل  األساسية 

عدم اقرتاح صّناع السياسة يف برازيليا ونيودلهي وبكني قواعد جديدة. وهنا تعترب مسؤولية الحامية 

مثااًل جيًدا، ففي حني يعتقد املعلقون الغربيون يف الغالب أن دواًل مثل الصني والهند والربازيل ال 

تتفق مع معيار مسؤولية الحامية، توافق القوى الناشئة تاًما عىل هذا االعتقاد من حيث املبدأ، ومع 

ذلك فهي تشعر بالقلق بشأن الطريقة التي توظّف بها القوى الغربية هذه املسؤولية كام بات واضًحا 

يف أعقاب التدخل العسكري الذي قاده حلف شامل األطليس يف ليبيا يف العام 2011.

لذلك، سيكون من الخطأ افرتاض أن املؤسسات الجديدة - من بنك االستثامر يف البنية التحتية 

اآلسيوي، ومرصف التنمية الجديد، إىل مؤتر تدابري التفاعل وبناء الثقة يف آسيا - سوف تضطلع 

بصياغة املعايري الجديدة والوازنة التي تعتمد عىل املعايري الدولية، أو أنها ستعزز مثل هذه املعايري 

التي يجب، باالستناد إليها، تنظيم الشؤون الدولية يف حقبة ما بعد العامل الغريب. بدالً من ذلك، 

تسعى الصني من خالل إنشاء مؤسسات جديدة وقيادتها، إىل محاكاة القيادة عىل النمط األمرييك: 

الحق  ومن  الكامن  النفوذ  من  املزيد  من  تخلو  أن  دون  من  دة  محدَّ قواعد  القامئة عىل  تلك  أي 

الذي  الحق  هو  وهذا  لذلك-  األخرض”  “الضوء  دون طلب  من  واآلخر،  الحني  بني  الترصف  يف 

يسمح بخرق القواعد إذا ما ارتأى ذلك صناع القرار يف بكني. يف الياق عينه، تفعل القوى الصاعدة 

الذي  بالقرار  ما تثَّل  وهو  إقليمي،  مستوى  إمنا عىل  نفسه  اليشء  والهند  الربازيل  مثل  األخرى 

اتخذته الربازيل بتجاهل حتى الطلب الذي تقدمت به لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الدول 

األمريكية لوقف بناء سد يف غابة األمازون ألن الحكومة قد فشلت باستكامل املشاورات الرشعية 

مع السكان األصليني. فعىل مدى فرتة طويلة ظل هذا النوع من “اإلقصاء اإلقليمي” شائًعا، ولكن 

يف ظل النظام الحايل، باتت الواليات املتحدة وحدها من يتمتع “باإلقصاء العاملي”، الذي يُرمز 

إليه بحرية انتهاك القانون الدويل مراًرا وتكراًرا، والتدخل عسكريًا يف الدول البعيدة جغرافيًا منذ 

الحرب العاملية الثانية، من دون معاقبٍة من املجتمع الدويل.

برصف النظر عن الحق يف الترصف من دون طلب “الضوء األخرض” عندما تكون املصلحة الوطنية 

عىل املحك، تتمتع الواليات املتحدة بنفوذ إضايف منحتها إياه مجموعة من االتفاقات الرصيحة 

أو الضمنية. ستسعى الصني وغريها من الدول إىل محاكاة االمتيازات نفسها يف املؤسسات التي 

تنشئها. مثة ميزة إضافية واضحة جًدا هي املوقع الجغرايف. ففي حني توجد مقرات األمم املتحدة 

وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف الواليات املتحدة، مام يوفر للحكومة األمريكية سهولة 
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الواليات  الجديدة يف الصني. ويف حني تستطيع حكومة  تقع مقرات املؤسسات  إليها،  الوصول 

املتحدة تعيني رئيس البنك الدويل، فإن الحكومة الصينية ستلعب دوًرا كبريًا يف اختيار الهيكليات 

القيادية ملؤسسات مثل البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، عىل الرغم من أنها قد تحاول 

القيادة  السيطرة عىل عملية اختيار  التقليل من أهمية  البداية أن تبدو أقل استغالاًل. فال ميكن  يف 

بالنسبة إىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وينجم عن هذه السيطرة القدرة عىل تفضيل بعض 

الواليات  استخدمت  وقد  االسرتاتيجية،  املصالح  أساس  أخرى عىل  الحكومات عىل حكومات 

املتحدة وأوروبا، عىل مدى العقود املاضية، هذا االمتياز عىل نطاق واسع.

لها، إال  الدعم  تقديم  القامئة بشكل مبارش، ستواصل الصني  عوًضا عن مواجهة املؤسسات 

أنها يف الوقت نفسه ستسعى إىل شغل مساحاتها املؤسسية الخاصة. وهو ما سوف يساعدها عىل 

الحؤول دون احتامل أن تؤدي االنتهاكات العرضية إىل طردها. ويعترب الرد عىل تدخل الواليات 

املتحدة يف العراق مثااًل عىل ذلك: فنظرًا لوضعها املؤسيس املميز، مل يطرح أحد يف ذلك الوقت 

وفيزا  ماسرتكارد  مطالبة  أحد  يقرتح  ومل  الثامين.  مجموعة  من  املتحدة  الواليات  استبعاد  فكرة 

بالتوقف عن التعامل مع البنوك األمريكية والعمالء األمريكيني. وحتى لو أن أحًدا ما قد اقرتح ذلك، 

لكان أمرًا مستحيل التحقق نظرًا ألن مقر الرشكتني يف الواليات املتحدة. من وجهة نظر مؤسسية، 

تتمتع الواليات املتحدة باملركزية التي تجعل من غري املمكن معاقبتها، مام يضفي الطابع الرسمي 

عىل املوقف االستثنايئ باحتكار الحق يف الترصف من جانب واحد كلام شعرت برضورة ذلك.

التنافسية، حيث اختارت الساحة املؤسسية  التعددية  لقد احتكرت الواليات املتحدة مامرسة 

لحل بعض املشاكل املحددة وفق ما يتناسب مع مصلحتها الوطنية. وعليه، ستفسح املؤسسات 

الجديدة التي تقودها الصني املجال أمامها لتبني تلك االسرتاتيجيا بذاتها، مام سيؤدي إىل شكل 

جديد من التعددية التنافسية  بني قوتني رئيسيتني تحظيان بالدعم من هياكلهام املؤسسية الخاصة، 

وهذا سيتيح لكل منهام رسم صورة تناسبه عن “األمربيالية املؤسسية”.

الليربالية ومعركة االمتي�از
يشري العديد من النقاد إىل أن القوى الناشئة قد شكَّكت كثريًا باألسس التي يقوم عليها النظام 

وفًقا  السلطة.  وتوزيع  القواعد،  وموقع  التعاون،  نطاق  حول  متباينة  آراء  وردت  حيث  الليربايل، 

لهذا الرأي، أظهرت جميع القوى الناشئة خالفات جوهرية حول السياسات املوضوعية املتعلقة 

باإلجامع حول الليربالية يف مرحلة ما بعد الحرب. كانت النتيجة عبارة عن تحٍد للمرشوع الليربايل 

وعدم  الحامية،  ومسؤولية  اإلنسان،  وحقوق  التجارة،  مثل  متميزة  جوهرية  مجاالت  يف  الدويل 
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االنتشار النووي. نتيجة لذلك، يرى املحللون أن القوى الناشئة “ليست جاهزة للقضايا الكربى” أو 

أنها قد تتحول “جهات معنية غري مسؤولة” يف النظام العاملي. ولقد فشل مثل هذا التقييم يف ُحسن 

ى بالنظام الغريب الليربايل، إذ أنه يخلط ما  فهم املخاوف التي تنتاب القوى الناشئة بشأن ما يسمَّ

بني النظام القائم عىل القواعد وقيادته الغربية.

التعاوين  واألمن  الدولية  املؤسسات  سبيل  عىل  األساسية  القضايا  مع  الناشئة  القوى  تتفق 

ويأيت  القانون.  وسيادة  املشرتكة  والسيادة  الجامعية  املشكالت  وحل  الدميقراطي  واملجتمع 

اتفاقها هذا لسبب واضح: فهذا النظام القائم عىل القواعد واملنفتح نسبيًا هو الذي ساهم إىل حٍد 

كبري يف نهوضها االقتصادي الهائل عىل مدار الستني عاًما املاضية. لقد ساعد الحكومة الصينية يف 

تنفيذ أكرب برنامج للحد من الفقر يف تاريخ البرشية )وادعاء الفضل يف ذلك(. وعند التساؤل عام إذا 

كانت الصني أو غريها من القوى الناشئة لها مصلحة يف الرتاجع عن هذا اإلطار الدويل، يغيب عن 

بال املتسائل أن مثل هذه الدول بحاجة إىل أن تظل يف مكانها عىل مدى العقود املقبلة لتحديث 

اقتصاداتها والتحّول إىل دول غنية.

يف هذا املجال، كتب أميتاف أتشاريا أن مجرد استفادة القوى الصاعدة من النظام الدويل الذي 

تسيطر عليه الواليات املتحدة ال يعني أنها سترتكه عىل حاله وتتبع للنفوذ األمرييك. يف الواقع، 

ترى القوى الناشئة أن نظام اليوم تشوبه الكثري من العيوب، وغالبًا ما يقلّل من شأنه مؤسسو النظام 

التسلسالت  )بدرجات متفاوتة(.  فالربازيل وجنوب إفريقيا والهند عىل وجه الخصوص تعارض 

الهرمية الضمنية والظاهرة التي تحكم املؤسسات الدولية واالمتيازات الكبرية التي تتمتع بها القوى 

أكرث  امتيازات  لديها  أن  من  الرغم  األخرى- وعىل  هي  الصني  الدولية.   املداوالت  العظمى يف 

من تلك الدول وأكرث اضطالًعا منها يف العديد من املؤسسات مثل مجلس األمن – تتعض من 

االمتيازات التي تتحىل بها الواليات املتحدة يف ظل النظام الحايل. وليس هذا انتقاًدا للنظام الراهن 

القائم عىل القواعد، بل هو نقد للهيمنة التي تحكمه.

من هنا، فإن الشك حيال تسيري املعايري الليربالية، وليس األهداف والقيم التي توجهها، هو الذي 

يصوغ عالقة “الربيكس” بالنظام العاملي الحايل. وهذا ما يدعو القوى الناشئة إىل أن تُفّس أحيانًا 

األممية الليربالية عىل أنها شكل من أشكال األمربيالية الليربالية، وتّصور قوة الواليات املتحدة يف 

مركز النظام الليربايل عىل أنها تشّكل تهديًدا.

ما  غالبًا  الذين  مؤسسيه،  تجاوزات  بسبب  كامل  غري  الليربايل  النظام  أن  الناشئة  القوى  تعترب 

مثل حق  بسيطة  تفاصيل  الخاصة” عرب  و”الحقوق  االمتيازات  هذه  إىل  ويُشار  شأنه.  من  يقللون 
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القواعد  قدرتها عىل خرق  من خالل  وكذلك  الدويل،  البنك  رئيس  تعيني  املتحدة يف  الواليات 

من دون أن يُعاقبها أحد، كام حدث عندما تدخلت من دون مسّوغ قانوين يف العراق ومل تواجه 

فهم  مقيدين تاًما،  أبًدا  ليسوا  املهيمنني  “أن  بيتس،  ريتشارد  يشري  كام  العواقب.  من  القليل  إال 

يستفيدون من االستثناءات، والبنود التي تسمح لهم بالتهرّب، وحقوق النقض وغريها من اآلليات 

التي تسمح للدول األقوى يف العامل أن تستخدم املؤسسات أدواٍت للسيطرة السياسية”.

هذا األمر يشري إىل العنرص الحاسم يف نظام اليوم، والذي ميثّل يف الوقت نفسه أكرب نقاط قوتها 

وأكرب نقاط ضعفها: وهو الغموض حول كيفية مواءمة املبادئ الهرمية مع القواعد التي من املفرتض 

أن تنطبق عىل الجميع، بغض النظر عن قوة كٍل منهم. يف كتاب “ليفياثن الليربالية”، يلخص جون 

ليربالية”. يحاول  ذا خصائص  “نظاًما هرميًا  اليوم  نظام  اعتباره  التناقض من خالل  إيكينبريي هذا 

املؤلف رشح هذا التناقض بعيًدا من الدخول يف سجال أن القواعد ال تقيّد الهيمنة، ألنها قادرة عىل 

“تخطي القواعد”، ومن املمكن استخدام القواعد “أدواٍت تخدم املزيد من التحكم السيايس”، كام 

يشري رصاحة إىل استثنائية الهيمنة من خالل اإلشارة إىل “البنود التي تسمح بالتهرّب، والتصويت 

املرجح، واتفاقيات االنسحاب، وحقوق النقض”. 

قد تتساءل بعض الدول األخرى عن مدى اختالف ذلك عن النظام اإلمربيايل غري املقيّد، حيث 

يرتفع الفريق األقوى فوق القانون. فام قيمة القواعد إذا كان للقوي القدرة عىل كسها عندما أراد؟ 

ميكن ملثل هذا النظام أن يعمل بطريقة تلقائية يف أحادية قطبية متطرفة، حيث ال تتوان البقية عن تبني 

قواعد الهيمنة. ومع ذلك، مبجرد أن تتفكك القوة االقتصادية والعسكرية وتنشأ قوى أخرى، فإن التوتر، 

الذي يعتقد إيكبريي أنه قابل للحل من خالل دمج القيادة األمريكية يف التعاون، يبدأ يف االزدياد. وهنا 

يوحي العلامء الليرباليون األمريكيون أنه عندما تدّمر العامل الثاين مع نهاية الحرب الباردة، أصبح النظام 

النظر هذه  البقية. ولكن وجهة  بالنسبة إىل  النظام “الخارجي”  الغريب األول هو  “الداخيل” للعامل 

تتمحور حول الغرب كثريًا وهي مرفوضة يف الصني والهند، وحتى يف الدول “املعتدلة” مثل الربازيل، 

وجميعها دوٌل تشكك كثريًا يف الغرض املرجو من حلف شامل األطليس.

القوى  تقول  الدويل،  النظام  إىل  تستند  التي  الفكرية  املبادئ  يف  التشكيك  من  وبدالً  اليوم، 

يف  الجميع.  عىل  نفسها  القواعد  فيه  تسي  األطراف  متعدد  نظام  إنشاء  إىل  تسعى  إنها  الناشئة 

الواقع، هذا يعني، كام يتضح لنا من أزمة القرم، أن سعي هذه الدول سوف يتزايد لالستحصال عىل 

معاملة خاصة تلقاها ضمن نظام الحوكمة العاملي الحايل. األمر الذي سيسمح لهذه القوى بوضع 

جدوٍل لألعامل يتناول القضايا التي تهمها وتطبيقه، سواء من خالل إدخال تعديالت عىل القواعد 

استثنائية، ما  بعبارة أخرى، ستتزايد مطالبتها مبعاملة  الرسمي املعزز.  التأثري غري  أم عرب  الرسمية 
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ينطوي عىل خرق القواعد إذا كان االلتزام بها يقوض مصلحتها الوطنية. ويف حني ستسعى الصني 

للحصول عىل “استثناء عاملي”، فإن القوى الناشئة األصغر منها، مثل الربازيل، ستكون راضية عن 

“االستثنائية اإلقليمية”، أي القدرة عىل كس القواعد كلام دعت الحاجة إىل ذلك عىل املستوى 

النظام  عن  راضية  الصني  إن  قائلني  املزاح  الصينيني  للباحثني  يطيب  اإلطار،  هذا  يف  اإلقليمي. 

العاملي كام هو )والقواعد واملعايري كام هي(، طاملا أن بكني تحل محل واشنطن؛ تتحّمل هذه 

املزحة عنرًصا من الحقيقة. ليس ألن القوى الناشئة لها مصلحة معينة يف خرق القواعد. إمنا مع 

زيادة قوتها االقتصادية، ينمو تعريفها للمصالح “الحيوية”، مام يؤدي إىل الرغبة يف إيجاد مجال 

نفوذ إقليمي )وعاملي الحًقا(. وبالتايل فإن املخططني عىل املدى الطويل يف الصني سيضمنون 

عدم تكُّن أي ممثل آخر من حرمانهم من املوارد الالزمة للحفاظ عىل النمو االقتصادي.

املزيد من  الصاعدة  القوى  الدويل، ستوفر  لدى املجتمع  قبوالً  أكرث  التجاوزات  لجعل هذه 

لتأمني  كافية  فوائد  النظام  يوفّر  أن  وبالتايل ضامن  واالقتصاد،  األمن  مجاالت  العامة يف  املنافع 

الدعم من اآلخرين. بالنسبة إىل الصني، تشمل هذه املنافع العامة مشاريع البنية التحتية الواسعة 

النطاق يف آسيا الوسطى )من خالل صندوق طريق الحرير( وأمريكا الالتينية وأفريقيا. كام الواليات 

املتحدة اليوم، سوف تحافظ الصني والقوى الناشئة األخرى بعناية عىل التوازن بني كس القواعد 

وتوفري املنافع العامة. من جانبها، توفر القوى الصاعدة الصغرية، مثل الربازيل والهند، عدًدا أقل 

يكون  خاصة  معاملة  عىل  الحصول  يف  حقها  فإن  وبالتايل،  العاملية،  العامة  املنافع  من  بكثري 

التنمية واملساعدات  الهند إىل جهة مانحة مهمة يف مجاالت  محدوًدا جًدا. ومع ذلك، تحولت 

اإلنسانية يف املنطقة، أما الربازيل فقد قامت مبحاوالت مامثلة يف منطقتها ويف العديد من البلدان 

األفريقية. ومنذ عام 2004، قادت أيًضا بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف هايتي، يف حني يقود 

أحد مواطنيها بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

دية تن�افسية عاملية حنو تعدُّ
كذا   ،)2003( الدويل  القانون  نطاق  خارج  العراق  يف  املتحدة  الواليات  تدخلت  كام  تاًما 

ستفعل الصني )ورمبا غريها من القوى الناشئة( يف كسها للقواعد إذا لزم األمر، أو كونها انتقائية 

القوى  الدولية وفًقا الحتياجات  أيًضا االستفادة من املؤسسات  يف هذا املجال. وسيشمل ذلك 

الناشئة وما ترتئيه. عىل سبيل املثال، يف العام 2009، أقصت الدول الغربية بقيادة اململكة املتحدة 

والواليات املتحدة الجمعية العامة لألمم املتحدة، وضمنت عدم لعبها الدورالرئييس يف مناقشة 

األزمة املالية العاملية وآثارها، ذلك بهدف أن ترتك املوضوع عرضًة للمنظامت التي تضم الدول 
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من  تدابري  أي  اقرتاح  عدم  عىل  حريصة  كانت  الحال،  بطبيعة  التي،   - الغرب  عليها  يسيطر  التي 

شأنها أن ترّض باملصالح الغربية. يف ذلك الوقت، نجحت سوزان رايس يف التفوق عىل من سعى 

إىل منح الجمعية العامة دوًرا أكرب. نتيجًة لذلك، نفى األمني العام بان يك مون الحصول عىل أية 

الرغم  عىل  مستقل.  تقرير  لتقديم  العامة  الجمعية  كلفتها  التي  “ستيغليتز”،  للجنة  مالية  مساعدة 

من أهلية اللجنة، رأت الواليات املتحدة بأنه كان “مجاالً محتدًما... ال تلك األمم املتحدة ال 

الخربة أو الوالية اللذين يسمحان لها بأن تكون الساحة املناسبة لدراسته أو لتوجيهه”. كام مارست 

عقدت  الغرب،  أراد  كام  لالستقالة.  اللجنة  أعضاء  عىل  الدبلوماسية  الضغوط  املتحدة  اململكة 

مجموعة العرشين املناقشات األولية، واستأنف صندوق النقد الدويل )حيث ال يزال الغرب هو 

املسيطر( دور املنتدى الرشعي الوحيد للدخول يف املناقشات واملفاوضات الصعبة. بالطريقة 

نفسها، نجح الغرب تقريبًا يف العام 2012 يف منع مؤتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية – الذي 

تهيمن عليه الدول النامية – من االنخراط يف املزيد من تحليالت األزمة املالية العاملية. وهكذا 

تكون التعددية التنافسية بقيادة الواليات املتحدة هي االسرتاتيجيا املفضلة. وتقول روث ويدجوود 

يف هذا املجال:

مع  امليض  أو  فرديًا  امليض  إما  يف  املتمثل  الصارخ  الخيار  التنافسية  دية  التعدُّ فكرة  تتجنب 

األمم املتحدة. ال يزال يتعني عىل أمريكا دعم أهداف األمم املتحدة؛ إنه تحالف تاريخي، فهي 

نتاج الحرب العاملية الثانية، وتظل املنظمة الوحيدة املوجودة حاليًا التي تشمل جميع األطراف 

السياسية. تتمتع أمريكا بصالحيات العضو الدائم يف مجلس األمن الذي يصعب جمعه مرة أخرى. 

لكن يبقى لدينا بعض املرونة يف الطريقة التي نختار من خاللها مقاربة التعاون الدويل.

كفة  برتجيح  لها  يسمح  كان  أفضل  الغربية يف وضع  القوى  طويلة، ظلت  مدى سنوات  عىل 

التعددية التنافسية لصالحها، حيث تكنت بذكاء من نقل املناقشات من مؤسسة إىل أخرى لتحقيق 

أهدافها عىل أفضل وجه. ومجموعة العرشين هي مثال بارز: تم إنشاؤها لتجنب املناقشة حول 

األزمة املالية يف الجمعية العامة لألمم املتحدة أو املجلس االقتصادي واالجتامعي، حيث قام 

الغرب بعد ذلك بتهميشها وإعادة تركيزه عىل مجموعة السبع )بعد استبعاد روسيا(. وكام يكتب 

لالقتصاد  القديم  الداخيل  املالذ  إحياء  “تعيد يف جوهرها  اإلجراءات  هذه  فإن  باتريك،  ستيوارد 

العاملي، الذي تخلت عنه الدول بعد األزمة املالية العاملية التي استوجبت التعاون مع الصني”. 

دامئًا ما تستخدم القوى الغربية النظام الحايل مبا يتناسب مع مصلحتها أو مع الحفاظ عىل نفوذها، 

قرارات  وفرنسا يف  بريطانيا  تتحكم  ؟؟، حيث  القلم”  حامل  “نظام  من خالل  املثال  سبيل  عىل 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والتي تتمحور حول مستعمراتهام السابقة.
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يف الواقع، إن قدرة الغرب عىل استخدام القواعد واملؤسسات لصالحه، واالتحاد يف الفرتات 

الحاسمة )أكرث بكثري من قدرة “الباقني” عىل ذلك(، يطيالن أمد تأثريه يف الحكم العاملي إىل حد 

ى   بـ “الباقني” ليس وحدة متامسكة: يف الواقع هو وحدة متنوعة للغاية بحيث ال  كبري، ألن ما يسمَّ

ميكن استخدامها لتكون مفهوًما تحليليًا. حتى املجموعات األصغر مثل “الربيكس” هي غري قادرة 

السنوات  العجز عىل مدى  العديد من الحاالت، ولقد طرح هذا  التوفيق بني اهتامماتها يف  عىل 

صعوبة كبرية يف التعبري عن املقرتحات املشرتكة.

تعهدت كل من الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا يف إعالن “الربيكس” الصادر 

الشؤون  يف  والنامية  الناشئة  الدول  صوت  “تعزيز  برضورة   ،2011 العام  من  نيسان  يف  سانيا  يف 

الدولية”. ومع ذلك، عندما تراجعت القوى الغربية بعد شهر عن وعدها الذي قطعته يف العام 2009 

بـ “تعيني رؤساء املؤسسات املالية الدولية وقيادتها العليا من خالل عملية اختيار مفتوحة وشفافة 

وتستند إىل الجدارة” بحيث سارعت إىل تعيني وزير املالية الفرنيس الغارد ليحل محل دومينيك 

شرتاوس - كان، مل يكن بيد القوى الناشئة حيلًة سوى الرضوخ للواقع والقبول بأن تختار أوروبا 

مرة أخرى رئيًسا ملجلس إدارة صندوق النقد الدويل. كانت القوى الناشئة تتوقع أن يتنحى الغارد 

قبل العام 2016 ليحل محلها سٌم غري أورويب، وهو ما كان مجرد وهم. لقد أضاع “الربيكس” فرصة 

إظهار أن منظمته ذات أهمية وإجبار الغرب عىل اإلخالل باتفاق رشف قديم يقيض مبنح رئاسة 

العامل،  املائة من سكان  90 يف  أكرث من  يشّكل تيزًا ضد  أوروبية، مام  فقط لشخصية  الصندق 

ويقلل من رشعية صندوق النقد الدويل.

اعترب  السعة؟  بهذه  يتبخر  أن  الناشئة  القوى  بني  الظاهرة  اإلصالحية  للحامسة  ميكن  كيف 

الربيكس  مينح  ومل  للجميع،  مفاجئًا  كان  شرتاوس  رحيل  أن  والهنود  الربازيليون  الدبلوماسيون 

سوى القليل من الوقت لتنسيق الرّد املشرتك أو حتى طرح اسم مرشح مشرتك. لكن األمر نفسه 

ينطبق عىل الواليات املتحدة واالتحاد األورويب اللذين استقرَّا بسعة عىل مرشحهام. بالنظر إىل 

التفاصيل املسيئة التي ظهرت حول ثقافة االنحياز الجنساين التي تطبع العمل يف صندوق النقد 

تعيني  إن  يقولوا  أن  الذين ميكن  األوروبيني،  قبل  من  ذكية  كان خطوة  امرأة  اختيار  فإن  الدويل، 

الغارد ميثل تغيريًا مهاًم بالنسبة إىل الصندوق. من ناحية أخرى، طالبت القوى الناشئة، من غري 

بينها عىل من يجب أن يكون هذا  تتفاوض أوالً يف ما  األوروبيني، بتويل املنصب، من دون أن 

بينها،  التي أمكنهم االختيار من  العديد من األسامء املناسبة  املرشح. كان لدى هؤالء األطراف 

وكان الكثري منهم عىل األقل مؤهلني كام السيدة الغارد يف مجال االقتصاد الدويل، إن مل نقل أكرث 

منها أهليًة. يف النهاية، يتمتع االقتصاديون القادمون من دول مثل الربازيل وتركيا بخربة عالية يف 
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إدارة األزمات االقتصادية بنجاح، وهو ما ميكن أن يساعد البلدان األكرث ترضراً يف أوروبا.

لقد شّكل اعرتاف مسؤول برازييل بسخرية بأنه “ من املرجح أن تبقي أوروبا قبضتها محكمة 

عىل هذا املنصب”، اعرتافًا ضمنيًا بأن القوى الناشئة، مع فشلها يف االتفاق عىل بديٍل قوٍي لوزير 

املالية الفرنيس، قد سمحت للغرب بأن يتفوق عليها. يف حني أن أوروبا والواليات املتحدة لديهام 

ما يكفي من األصوات لدعم أي مرشح، إال أنه كان من الصعب عليهام رفض خيار معقوٍل يتمتع 

من  العديد  فإن  األرجح،  أفريقيا. عىل  والربازيل وروسيا وجنوب  والهند  الصني  من  كامل  بدعم 

أعربوا عن  الدبلوماسيون األسرتاليون  “الربيكس”. فحتى  لتنضم إىل  األوروبية كانت  الدول غري 

قلقهم إزاء تعنُّت أوروبا.

كان العثور عىل “مرشح الربيكس” أمرًا مستحياًل نظرًا إىل اختالف اآلراء بني الدول األعضاء، 

العامل وثالث  ومصالحهم االسرتاتيجية، ووجهات نظرهم. قد ترى الصني، ثاين أكرب اقتصاد يف 

أكرب مساهم يف صندوق النقد الدويل )بعد الواليات املتحدة واليابان(، اختالفًا بسيطًا بني املرشح 

الفرنيس واملرشح املكسييك. كذلك األمر، قد ال تشعر الربازيل بأي حافز يدفعهم لبذل رأساملهم 

املرشح  تقويض  إىل  تسعى  قد  أنها  حتى  السنغافوري.  املرّشح  سبيل  يف  معركة  يف  السيايس 

األرجنتيني أو املكسييك، وفق املنطق نفسه الذي قد يدفع الهند إىل تفضيل املدير األورويب عىل 

املدير الصيني. إن حملة القوى الناشئة الخجول من أجل إيجاد البديل الذي يحل محل سيايس 

أورويب آخر مديرًا عاًما لصندوق النقد الدويل، تكشف أنه عىل الرغم من أحقيتها وجاذبيتها، فإن 

مثلام حدث  بالوعود،  االلتزام  وقت  يحني  عندما  يعتقدون.  موحدة كام  ليست  “الربيكس”  دول 

بعد سقوط شرتاوس كان، انهار تحالف القوى الناشئة ألنها مل تكن قادرة عىل ارتقاء إىل مستوى 

الخطاب الكبري الذي كنا نسمعه يف كثري من األحيان يف مؤترات قمة “الربيكس”.

أنه سيتنحى عن منصبه يف  السيناريو نفسه حدث بعد عام واحد، عندما أعلن روبرتو زوليك 

قائالً: “سنتخذ موقًفا مشرتكًا مع  مانتيغا  الربازييل  املالية  أعلن وزير  آنذاك  الدويل.  البنك  رئاسة 

الربيكس، ونتبنى قراًرا مشرتكا”، مام أثار اآلمال يف أن يفوز أوكونجو إيويال من نيجرييا بدعم كبريٍ 

الروسية دعمها  الحكومة  أعلنت  بفرتة وجيزة،  بعد ذلك  لكن  والناشئة.  النامية  القوى  أوساط  يف 

لجيم يونج كيم، املرشح األمرييك، وهو قرار “مل يتم تنسيقه بالكامل مع بقية دول الربيكس”، وفق 

ما علق دبلومايس هندي. ووفًقا له، سمعت الحكومة الهندية عن هذا القرار الرويس من وسائل 

اإلعالم، مام يدل عىل أنه حتى يف مسألة بسيطة نسبيًا )يعترب كثريون أن املرشح النيجريي مؤهل 

أكرث(، مل يكن لدى دول “الربيكس” القدرة عىل تنسيق مواقفها. كان السباق بني املرشح األفريقي 

لقد  “الربيكس” وحدتها.  دول  تظهر  فريدة ليك  فرصة  يتيح  الضعيف  األمرييك  واملرشح  القوي 



159االستغراب ما بعد العالم الغربي

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

ببعضها  النامية  الدول  ثقة  أن عدم  الحادثة أوضحت “كيف  أن هذه  كان وايد محًقا يف مالحظته 

البعض يجعل من السهل عىل األمريكيني تقسيمهاعن طريق الصفقات الثنائية.” كل هذا يشري إىل 

الصعوبات التي تحول دون إقامة تحالفات موازنة فاعلة ضد الهيمنة.

إن األحداث املذكورة أعاله تجعل املراقبني يتساءلون عام إذا كان الغرب قد نجح يف تحويل 

القوى الناشئة اليوم إىل “أغبياء مفيدين”، وهم فخورون للغاية بأنهم جزء من مجموعة العرشين 

ظهور  يكون  قد  املنظور،  هذا  من  النامية.  البلدان  مصالح  عن  يدافعون  يعودوا  مل  أنهم  لدرجة 

برازيليا  يف  عنهم  قويًا  مدافًعا  الفقراء  خس  حيث  الغرب،  إىل  بالنسبة  إيجابياً  تطوراً  “الربيكس” 

وبريتوريا ودلهي، بعدما أصبحوا يدافعون بشكل متزايد عن مصالح القوى الكربى، إىل أن استفاقوا 

عىل مجموعة العرشين تهمشها مجموعة السبع الصاعدة. يف الوقت نفسه، ال ينبغي عىل القوى 

الناشئة أن تتذمر: فمن الطبيعي أن يفعل الغرب كل ما بوسعه للمحافظة عىل سلطته، حتى الصني 

ليست ملتزمة تاًما إدخال الربازيل والهند يف عضوية دامئة يف مجلس األمن. لقد حققت الدول 

الغربية حتى اآلن نجاًحا الفتًا يف جهودها الرامية إىل السيطرة عىل املناصب القيادية. يعود نجاحهم 

يف ذلك إىل بعض القواعد املؤسسية التي كانوا قد أرسوها قبل وقت طويل من بدء الحديث عن 

صعود الجنوب. ومع ذلك، فإن الجنوب هو املسؤول نوًعا ما عن عدم قدرته عىل توحيد جهوده 

ا. ال يقترص االختالف بني  وطرح األفكار األقوى حول األسباب التي تجعل من اإلصالح أمرًا ملحًّ

القوى الناشئة عىل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. عىل سبيل املثال، ما من إجامع بني دول 

“الربيكس” حول الحاجة إىل إجراء إصالحات داخل مجلس األمن، خصوًصا أن روسيا والصني 

عضوان دامئان فيه وبالتايل أقل دعامً من الربازيل والهند وجنوب إفريقيا لجهة إصالح هيئته.

تظهر روح املبادرة املؤسسية يف الصني أنها تسعى إىل قلب الطاولة والخوض يف لعبة التعددية 

التنافسية وفًقا لقواعدها. وبالتايل، ما من جديد يُذكر يف مجال البحث عن الساحة األنسب، وقد 

تفوقت القوى الغربية يف الوصول إىل ساحة تعددية األطراف لعدة عقود، كام سبق وأوضحنا.

عىل الرغم من االسرتاتيجيات الناجحة التي يضعها الغرب للمحافظة عىل السلطة بقبضته يف 

العقود املقبلة، فمن املحتمل أن تظهر قوى ناشئة، عىل رأسها الصني، تكون قادرة عىل استخدام 

النظام الدويل وفًقا ملصالحها. ويف حني أن جوانب النظام العاملي املعارص التي يسميها إيكبريي 

“ليربالية” )املؤسسات، وسيادة القانون، وما إىل ذلك( موضع ترحيب أسايس من جانب القوى 

ترافق  ما  غالباً  التي  املهيمنة  املتحدة  الواليات  مقاومة هذه األخرية ملامرسات  الناشئة، ستتزايد 

ذلك النظام، ساعيًة ببطء إلفساح املجال أمام نفسها.
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تقبل القوى الناشئة الخصائص الليربالية للنظام العاملي، ومن املرجح أن تحافظ عليها، لكنها 

سوف تغرّي من التسلسل الهرمي الذي يقوم عليه هذا النظام. وبرصف النظر عن املؤسسات الجديدة 

التي أسستها هذه القوى، فإن العديد من املؤسسات الدولية املوجودة حاليًا قد ال تبدو مختلفة عام 

كانت عليه منذ عقود، وال حتى القواعد واملعايري التي تقوم عليها. ورغم أن الواليات املتحدة هي 

التي تستطيع اليوم أن تنتهك القواعد وتفلت من العقاب، فإن هذا االمتياز سيكون قريباً يف جعبة 

الناشئة األخرى. وما من دليل يشري إىل أن هذه  الصني ورمبا يف يوم من األيام يف حوزة القوى 

الدول سوف تختلف عن الواليات املتحدة يف استخدامها هذا االمتياز عىل مدى العقود املاضية.

وحريٌّ القول أن املوجة الجديدة من التعددية التنافسية ستبدو غري مألوفة لدى القوى الغربية 

واللعب عىل  غربية.   قوى غري  أسستها  التي  الجديدة  املؤسسات  من  كبريًا  عدًدا  ألنها ستشمل 

أرض الصني سيضع  جدول أعامل أكرث صعوبة أمام من يرسمون السياسات يف واشنطن ولندن. 

وعليه، فإن املفاوضات الحاسمة بشأن التحديات العاملية -  مثل التوترات الجيوسياسية يف آسيا 

الوسطى، أو خطة اإلنقاذ الرضورية إلحدى الدول نامية التي تعاين من املتاعب – سوف تركز أوالً 

عىل املكان الذي ستتم فيه مناقشة مثل هذه القضايا يف املقام األول.

ما من شٍك يف أن تعدد املعايري يف بعض املجاالت مثل البنوك قد يجعل من الرضوري عىل 

تزايد عدد  أن  دامغة تشري إىل  أدلة  ما من  نظام واحد. ولكن  أكرث من  املالية تشغيل  املؤسسات 

بنوك التنمية قد أثر سلبًا عىل مامرسات اإلقراض. قد يكون للزيادة املطَّردة يف أعداد املؤسسات 

نتائج إيجابية مهمة. فعىل الرغم من كل يشء، يبقى االحتكار قادًرا عىل تقويض سري أي مؤسسة 

أفضل  وتطوير  الجديدة  األفكار  تقديم  املساعدة يف  قادرة عىل  املنافسة  أن  وفعاليتها، يف حني 

املامرسات الجديدة. لذلك، رحب عدد كبري من املراقبني داخل البنك الدويل بصعود بنوك تنمية 

جديدة. عىل سبيل املثال، لعب االتحاد األفريقي دوًرا مهاًم يف النقاش حول حفظ السالم. كام أنه 

سيساعد عىل السامح للدول التي تعيش فيها الغالبية من سكان العامل أن تلعب دوًرا ذا أهمية أكرب 

عندما يتعلق األمر بالتعامل مع التحديات العاملية. ولقد كانت صحيفة “فاينانشال تاميز” محقة يف 

افتتاحيتها الصادرة بعد قمة “الربيكس” السادسة، والتي ورد فيها:

“تشري التحوالت يف القوة االقتصادية العاملية إىل أن التغريات يف القوة املؤسسية قد تكون 

منطقية أو حتى ال مفر منها. ملاذا يجب عىل الواليات املتحدة أن تضع القواعد يف مجال اإلنرتنت، 

يف حني أن معظم حركة استخدام شبكة اإلنرتنت مل تعد تشمل األمريكيني؟ ملاذا يجب أن يكون 

االقتصاد  املتحدة هي جوهر  الواليات  تعد  العاملية، يف حني مل  االحتياطية  العملة  هو  الدوالر 

العاملي بال منازع؟”
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واألهم من ذلك، كام ورد أعاله، أن القوى العظمى ستحرص دامئًا عىل خلق موازنة استثنائية 

ال تخلو من توفري املنافع العامة العاملية واالستقرار الذي تحتاجه لحامية مصالحها الحيوية. باتت 

إال  نفوذ سيايس  القاسية إىل  قوتها  ترجمة مصادر  أنه من غري املمكن  اإلدراك  تدرك تام  بكني 

عندما تلتزم بالقواعد واملعايري املتفق عليها. وال ميكن أن تتحمل عبء اعتبارها منتهكًة للقواعد 

العاملية وال تهتم ببقية العامل. إن الفهم الذي كوَّنته حول وجوب دمج القوة الصينية ضمن شبكة 

من القواعد واملعايري حتى تحصل عىل الرشعية هو ما جعل صناع السياسة فيها يؤسسون العديد 

من املؤسسات التي سبق وأتينا عىل ذكرها يف الفصول السابقة.

يف حني يتطلب إدخال التحوالت يف السلطة الدخول يف مفاوضات، توافق القوى العظمى مع 

بقية العامل عىل إعادة هذا التفاوض باستمرار، وهو ما ال يُعترب أمراً سيئًا بالنسبة إىل مستقبل القواعد 

واملعايري العاملية.

اخلاتمة
كام يوضح التحليل أعاله، من غري املرجح أن تُفيض املناقشة حول ما إذا كانت القوى الصاعدة 

ستقبل أو ترفض النظام الذي يقوده الغرب إىل إجابات مرضية. ونظرًا ألن القواعد واملعايري الحالية 

ليست غربية كام يفرتض كثريون، فإن القوى غري الغربية لن تتحداها بشكل مبارش. إن االفرتاضات 

السابقة الذكر التي ترى أن الصني ستعيد تأسيس نظام الروافد الهرمي الذي كان معمواًل به منذ آالف 

السنني يف آسيا ال يأخذ يف عني االعتبار أن القوة االقتصادية والعسكرية العاملية اليوم باتت موزعة 

بالتساوي إىل حد يجعل من الصعب العودة إىل الهيكليات األمربيالية. باإلضافة إىل ذلك، فإنها 

تتجاهل الدور الرئييس الذي لعبته الصني يف تأسيس نظام الحايل، مام يعني أن هذا النظام هو “غري 

طبيعي” إىل حد ما بالنسبة إليها، وأنها سوف تطيح به تلقائيًا.

منفردة ومجتمعة،  الربيكس،  تتجه نحوها دول  التي  “إن امليول  أرميجو وروبرتس،  كام يشري 

أيًا من  بشأن النظام العاملي، تشّجع عىل اإلصالح والتطور وليس عىل الثورة. ومن املفاجئ أن 

القوى الناشئة )أو التي ظهرت من جديد كام هو حال الصني وروسيا( مل تُظهر أهدافًا ثورية يف ما 

يتعلق بإعادة ترتيب النظام الدويل”.

لدعم هذا الرأي، يقول أحد الدبلوماسيني الهنود إن “وجهات نظرنا هي أكرث ما تكون ال غربية، 

من كونها معادية للغرب”. وبالتايل، من غري املرجح أن يشكل ظهور نظام مواٍز تهديًدا عىل قواعد 

النظام الحايل ومعايريه. لكن هذا ال يعني أن املؤسسات ستنجح يف معالجة جميع مخاطر انتقال 

السلطة. يف حني أن التنبؤات حول الفوىض يف حقبة ما بعد الغرب تفتقر إىل أسس تاريخية أو 
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نظرية، وتستند إىل اعتقاد محدود يتمحور حول الغرب، ويرى أن الواليات املتحدة وأوروبا هام 

التي  املفاهيم  تبدو  واقعًة.  حقيقًة  العظمى  القوى  بني  التنافس  يظل  القيادة،  لهام  يحق  من  فقط 

إيكنبريي،  جون  يرى  كام  تاريخية”،  عملية  يُعترب  يعد  مل  الحرب  عىل  القائم  “التغيري  أن  مفادها 

غري واقعية، عىل الرغم من أن الحرب غري مرجحة البتة يف هذه املرحلة. يف املقابل، قد يساعد 

صعود الصني يف التخفيف من حدة الخطاب الليربايل املفرط يف التفاؤل الذي تستخدمه تحديًدا 

األوىل  العاملية  الحرب  كانت  والت،  ستيفن  يرى  وكام  ويلسون.  وودرو  منذ  املتحدة  الواليات 

العامل مكانًا “آمناً  الثانية لتجعل  العاملية  الحرب  اندلعت  ثم  الحروب”.  أنهت كل  التي  “الحرب 

للدميقراطية”. لكننا شهدنا عىل الحرب الباردة بدالً من ذلك. وعندما انتهت، تكلّم الرئيس جورج 

أن “الحسابات  بيل كلينتون  الرئايس  اتش دبليو. بوش عن “نظام عاملي جديد” وأعلن املرشح 

التهكمية بشأن سياسة القوة... مل تكن متناسبة مع العرص الجديد”. وقد تاىش املثقفون الالمعون 

مع هذا املوقف، مدعني أن الجنس البرشي قد وصل إىل “نهاية التاريخ” وأن الحرب باتت شيئًا 

فشيًئا تيل إىل “الزوال”... إن االعتقاد بأننا تخطينا التنافس بني القوى العظمى بالكامل هو أمر 

مفرط يف التفاؤل، ورمبا خطري، وبرصاحة، سخيف.

وعىل الرغم من هذا التحذير، يُظهر التحليل أعاله أن مثة القليل من الدالئل التي تشري إىل أن 

صعود النظام املوازي هو نذير بنهاية النظام الليربايل. إن املحرّك وراء التنبؤات املتعلقة باالزدواج 

العاملي هي الوسطية الغربية، وليس التحليل املوضوعي للديناميات التي ستشكل النظام العاملي. 

ويُعترب بروز املزيد من املؤسسات املتعددة األطراف تأكيًدا للقوى الناشئة بأن املستقبل سيظل 

خاضًعا لهيمنة نظام عاملي قوي، وإن كان غري كامٍل يف كثري من األحيان، وقائٍم عىل القواعد.

بدالً من التنبؤ باملستقبل، سعى هذا الكتاب إىل وصف بعض الديناميات التي من املحتمل 

متعدد  الواقع  مع  العاملية  للشؤون  منظورنا  تكييف  أهمية  عىل  د  وشدَّ املستقبل،  هذا  تشكل  أن 

األقطاب.

لقد كُتب هذا التحليل يف وقت كان مير فيه عامل الجنوب بأزمة. بعد سنوات من النمو الساطع، 

بأدن  ينمو  الصيني  فاالقتصاد  اقتصادية.  أزمة  يف  الهند  باستثناء  “الربيكس”  دول  جميع  سقطت 

معدالته منذ سنوات. وروسيا والربازيل، اللتان فشلتا يف تنويع اقتصاداتهام يف خالل مرحلة الطفرة 

يف السلع، تعانيان من ركود اقتصادي. وقد تباطأ النمو أيًضا يف إندونيسيا وتركيا، حيث تواجه هذه 

األخرية تحواًل مثريًا للقلق نحو االستبدادية. أما جنوب أفريقيا، العضو الخامس يف “الربيكس”، فتعيقه 

حكومة فاسدة وغري قادرة عىل إجراء اإلصالحات الهيكلية الالزمة. نيجرييا، واحدة من الدول القليلة 

التي كان أداؤها ساطًعا يف السنوات املاضية، ال تزال تقاتل ترًدا دمويًا متطرفًا يف شامل البالد. وتعد 
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الهند، الدميقراطية األكرب يف العامل وعام قريب الدولة األكرب يف العامل من حيث عدد السكان، النقطة 

املضيئة الوحيدة، التي من املقرر أن تنمو بوترية أسع من الصني يف السنوات املقبلة.

باتت اآلثار السياسية لهذا التطور واضحًة عىل نطاق عاملي. فقد أدى النمو املخيب لآلمال 

يف العامل الناشئ إىل تخفيف الضغط عىل الواليات املتحدة وأوروبا لجهة إدخال اإلصالحات 

يشعر  السياق،  هذا  يف  والهند.  الربازيل  مثل  أخرى  دول  تثيل  وزيادة  الدولية  املؤسسات  عىل 

أنهم استيقظوا  لو  الواليات املتحدة وأوروبا كام  السياسة واملعلقني يف  عدد متزايد من صانعي 

يبدو أن األمور عادت إىل توزّع  الزمان. حاليًا، لحسن الحظ،  أخريًا من كابوس استمر عقًدا من 

السلطة “الطبيعي” الذي كان سائًدا يف القرن العرشين. لقد نضبت األموال السهلة املنال من بنك 

االحتياطي الفيدرايل، وتزايد تركيز الصني عىل زيادة االستهالك املحيل. ونتيجة لذلك، فإن القوى 

الناشئة، التي تعتمد عىل الصني، باتت تعاين بشدة.

من املفيد القول أنه ال ميكن للنمو االقتصادي املنخفض املؤقت يف عامل الجنوب أن يقيض 

عىل التقدم التاريخي الذي حققته القوى الناشئة، خصوصاً يف خالل العقد املاض الذي شهد 

الهدوء  أن  األفريقية. كام  القارة  الجنو، مبا يف ذلك يف  التحرير يف عامل  درجة غري مسبوقة من 

الذي عرفته الدول الناشئة ال يغري من التوقعات الطويلة األجل التي ترى أن الصني سوف تتفوق 

عىل االقتصاد األمرييك. وكام سبق وأوضحت يف مختلف فصول الكتاب، إنها ظاهرة طبيعية إىل 

حد كبري بالنظر إىل الهيمنة الدميوغرافية للقوى الناشئة. عىل الرغم من املشكالت الحالية، بات 

من الراسخ أن الهند ستصبح ركيزة أساسية لالقتصاد العاملي خالل هذا القرن. فهذا االقتصاد لن 

يعود إىل ما كان عليه بعد الحرب العاملية الثانية من توزيعٍ السلطة. وكام يقول زاكريكارابيل، يف 

ما يتعلق بهذه التغيريات:

رمبا تكون املشاعر قد تغريت بشكل جذري... ولكن يبقى أن مثة فرقًا كبريًا بني ذلك وبني 

مقارنًة  النمو  يف  تباطؤًا  تشهد  الناشئ  العامل  اقتصادات  باتت  نعم،  واألزمة.  الهيكيل  االنهيار 

النشاط  إىل  التحول  السهل  من  وليس  األخرية،  السنوات  يف  عرفتها  التي  املرتفعة  باملعدالت 

االقتصادي املحيل القائم عىل الطلب. لكن هذا ال مياثل إعادة كتابة ما حدث يف العقد املاض 

وتحويل إنجازات العديد من هذه البلدان إىل ساب.

عندما يحني الوقت لكتابة قصة السنوات األوىل من القرن الحادي والعرشين، فإن السد العاملي 

لن يكتفي بالحديث فقط عن كفاح الواليات املتحدة للتكيف مع عامٍل انترشت فيه القوة، أو عن 

صعود الصني وتراجع أوروبا. ستتناول الرواية الطريقة التي خرجت بها أجزاء كبرية من الكوكب 
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من الفقر الزراعي إىل املراحل األوىل من الرثاء الحرضي. وستتناول كيف بدأت شبكة اإلنرتنت 

الشاسعة من  التي ترتكز عىل صعود الصني يف إعادة تشكيل املناطق  الهواتف املحمولة  وثورة 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ وكيف بدأت الطبقات الوسطى يف الهند يف إعادة تعريف هوية 

ذلك البلد، وكيف تخلص املاليني يف أمريكا الالتينية من عقود من عدم الكفاءة االستبدادية وبدأوا 

يف االزدهار. مل يحدث يف تاريخ البرشية أن يصبح عدد كبري من الناس أكرث ثراًء بسعة أكرب من 

السنوات األوىل من القرن الحادي والعرشين.

 عىل الرغم من ظهور نظاٍم مواٍز، تظل الحاجة أساسية إلجراء إصالح يف هياكل الحكم العاملية. 

فبالنسبة إىل صانعي السياسات يف أوروبا والواليات املتحدة، يُعترب إرشاك القوى الناشئة الطريقة 

الوحيدة التي تضمن بقاء عمل املؤسسات الدولية التقليدية مبجرد أن تفقد القوى التقليدية السيطرة. 

لقد بدأت للتو عملية صعبة تستوجب التكيف مع واقع جديد. يف السنوات والعقود القادمة، سيتعني 

ادخال إصالحات شاملة – يف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومجلس األمن – إذا ما أريد 

لهذه املؤسسات أن تحافظ عىل رشعيتها يف القرن الحادي والعرشين. يف املحصلة، ال بد من أن 

يؤدي عدم التوافق بني التوزيع الفعيل للسلطة وتوزيع السلطة داخل املؤسسات إىل التوتر. وكام 

العرشين عاماً:  أزمة     The Twenty Years’ Crisis: 1919 – 1939 الوضع يف كتابه يصف كار 

1919-1939، لقد فشل نظام فرساي بسبب الفجوة املتزايدة بني النظام الذي ميثله والتوزيع الفعيل 

للسلطة يف القارة األوروبية. إنها نتيجة جزئية لحالة عدم التطابق هذه، حيث يتعني عىل املؤسسات 

القامئة حاليًا أن تزيد من تنافسها مع املؤسسات املامثلة التي تقودها الدول الصاعدة التي ميكن 

وصفها يف املجمل عىل أنها نظام مواٍز أويل.

باإلضافة إىل إصالح املؤسسات الدولية، من الرضوري تبني وجهة نظر تتناسب مع حقبة ما 

بعد الغرب، حيث تأخذ يف االعتبار وجهات نظر متباينة حول النظام العاملي. ولتقييم مدى تطور 

النظام العاملي يف العقود املقبلة بشكٍل كاٍف، نحتاج إىل تجاوز النظرة العاملية املتمركزة حول 

الواليات  يف  تُصدر  الغالبة  الدولية  العالقات  أدبيات  تزال  فال  إضافية،  عقبات  مثة  إمنا  الغرب. 

املتحدة واململكة املتحدة، يف حني أن األفكار التي تولد يف أماكن أخرى غالبًا ما تكون إما غري 

الالزمة للظهور يف املجالت  النظرية  ترتقي إىل مستوى املعايري  أو ال  باللغة اإلنكليزية،  متوفرة 

العلمية الرائدة يف للنرش يف الكتب. صحيح أن بعض الصحف الصينية أو الهندية تقدم نظرة عاملية 

مشابهة لتلك التي نرشتها “فاينانشال تاميز” أو “نيويورك تاميز” أو “ذي إكونومست”. ومع ذلك، 

مل تطرأ يوًما الحاجة لسامع موقف أولئك الذين يسعون إىل األخذ يف االعتبار أشكال االستثنائية 

والربازيل  والهند  الصني  أيًضا  األمريكية ولكن  املتحدة  الواليات  لرؤية  وفًقا  فقط  ليس  والوسطية 



165االستغراب ما بعد العالم الغربي

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

وغريها من الدول، إذ ال تويل الوكالة الغربية األهمية نفسها كام يف املاض والحارض واملستقبل.

اآلثار املرتتب�ة على صانعي السياسة 
تشري الحجج الرئيسية األربع التي يتم تنظيم هذا الكتاب حولها إىل سلسلة من اآلثار املرتتبة 

عىل صانعي السياسة.

التقليل من أهمية الدور الذي  *أوالً: إن نظرتنا إىل العامل املتمحورة حول الغرب تقودنا إىل 

املعارصة  الدولية  السياسة  الساحة  وتلعبه عىل  الغربية يف املاض  األطراف غري  فقط  ليس  لعبه 

فحسب، بل وأيًضا من أهمية الدور امللموس الذي من املحتمل أن تلعبوه يف املستقبل. يجادل 

هذا الكتاب بأن نظام ما بعد الحقبة الغربية لن يكون بالرضورة أكرث عنًفا من النظام العاملي الحايل.

عىل مستوى السياسة، يعني ذلك تقييم املؤسسات التي تقودها جهات فاعلة غري غربية مثل 

البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، و”الربيكس”، ومنظمة شنغهاي للتعاون بشكل أكرث 

موضوعية، ويتساءل يف املقام األول عام إذا كانت قادرة عىل توفري املنافع العامة العاملية وتحسني 

العالقات بني أعضائها، بدالً من التساؤل عام إذا كانت تشكل تهديًدا عىل الهيمنة األمريكية. يف 

حالة البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، فشلت الواليات املتحدة يف اتخاذ هذا املوقف 

الرباغاميت. وال ميكن تفسري قرارها مبعارضة هذا البنك الذي تقوده الصني، وما تبعه من كارثة 

دبلوماسية، إال من خالل مقاربة إما الربح أو الخسارة القصرية النظر. لقد قاد ذلك صنَّاع السياسة 

يف واشنطن إىل املخاطرة بإطالق حكم خاطئ حول قدرتهم عىل إقناع الدول يف جميع أنحاء 

العامل – بريطانيا وأملانيا والربازيل وكوريا الجنوبية واليابان وأسرتاليا – بعدم االنضامم إىل هذه 

املؤسسة الجديدة. رمبا األكرث إثارة للحرية، يبقى قرارهم بتأطري تأسيس البنك اآلسيوي لالستثامر 

يف البنية التحتية واعتباره سباقًا دبلوماسيًا. لو أن الواليات املتحدة سعت إىل الدخول يف عضوية 

هذا البنك يف وقت مبكر، أو قررت فقط عدم التعليق عىل هذه املسألة، ملا كان املراقبون حول 

أنها  عىل  ليفسوها  كانوا  ما  أو  اليوم،  املؤسسة  لهذه  االهتامم  من  نفسه  القدر  أولوا  قد  العامل 

نقطة حاسمة يف االنتقال من األحادية القطبية إىل التعددية القطبية. لقد جرى رسم االسرتاتيجيا 

الغالب  الصني يحدث يف  أن صعود  البنك عىل فرضية  الواليات املتحدة حول هذا  تبنتها  التي 

يف سياق التوتر املحتوم والرصاع املحتمل. إن اإلبقاء عىل اسرتاتيجيا تعديلية بشأن كل خطوة 

تخطوها القوى الناشئة هو أمر مضلل ومحدود. وما تأسيس البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية 

املساعدة  الغربية عىل  الناشئة غري  القوى  استعداد  تأكيد عىل  إال  الجديد  التنمية  وبنك  التحتية 

يف إصالح نظام مل يعد يلبي االحتياجات الحالية. وقد تسعى الصني إىل مراجعة الرعاية الغربية 
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لهذا النظام، ولكن ليس بالرضورة مراجعة القواعد واملعايري األساسية التي يقوم عليها.

من وجهة نظر تاريخية، ُتثّل نهاية الهيمنة الغربية أكرث بقليل من نهاية االنحراف الذي عرف 

تركزًا كبريًا للرثوة والقوة يف جزء صغري نسبيًا من الكرة األرضية. من الطبيعي أن ينتهي هذا الرتكيز 

غري العادي – وبحسب البعض غري الطبيعي. وعىل الرغم من كل الصعوبات التي سيحدثها هذا 

التحول، فإن املزيد من الرثوة والقوة املوزعة بالتساوي يف جميع أنحاء العامل هي ظاهرة إيجابية 

ينبغي، من حيث املبدأ، أال نخشاها بل أن نرحب بها.

ال ريب يف أن الصعود االقتصادي للدول الباقية، وخصوصاً الصني، سيسمح لها بتعزيز قدرتها 

العسكرية، ويف نهاية املطاف سيضاعف من تأثريها عىل الساحة الدولية وقوتها الناعمة. وستكسب 

هذه الدول املزيد من األصدقاء والحلفاء، تاًما كام فعل الغرب يف املاض. بالطبع، مل يكن لدى 

االتحاد السوفيايت سوى قوة ناعمة محدودة للغاية يف الغرب، لكنه مع ذلك استطاع جذب أتباٍع 

له حول العامل يتمتعون بقدر كاٍف من القوة إلجبار الغرب عىل تبني سياسة قامئة كليًا عىل القوة 

الصلبة وليس الناعمة: لقد أظهرت التدخالت العسكرية األمريكية يف أمريكا الوسطى والهند الصينية 

وأفريقيا أن القوة الناعمة وحدها مل تكن قادرة عىل التأثري يف الرأي العام العاملي، وعىل عكس 

االعتقاد السائد، مل تقابل نهاية الحرب الباردة باالحتفاالت يف دلهي وبكني وبرازيليا، ولكن برتدد 

ومخاوف من صعود األحادية القطبية.

الصني ومؤثرات قوتها الناعمة
قد تكون القوة الناعمة الصينية محدودة للغاية يف أوروبا والواليات املتحدة، لكن من الخطأ 

القول أن ذلك يأيت مبثابة الدليل الكايف عىل أن اإلسرتاتيجيا الصينية يف مجال القوة الناعمة قد 

فشلت عىل مستوى العامل. إن املعالجة املوضوعية البحتة للدور الذي تلعبه الصني يف أفريقيا 

تعني أيًضا التشكيك يف بعٍض  من الخطاب حول مامرسات الغرب يف القارة، التي ال تختلف غالبًا 

عن تلك التي تتبعها القوى الناشئة. وهذا يعني أيًضا إدراكًا رصيًحا للواقع الذي يقول إن الصني 

تؤمن بالفعل قدًرا كبريًا من املنافع العامة عىل الساحة العاملية، وتشجع عىل هذا االتجاه. يجب 

الرتحيب باملزيد من املساهامت من جانب الصني والهند وجهات أخرى يف جميع املجاالت – 

حفظ السالم وعمليات مكافحة القرصنة والتغري املناخي واملساعدات التنموية وما إىل ذلك. يف 

الواقع، سوف تضاعف القوى الصاعدة األكرث تكامالً من عدد املنصات التي توفر تنسيًقا مكثًفا، 

مام يقلل من مساحة سوء الفهم التي قد تؤدي إىل تعاوٍن ما دون املستوى أو حتى إىل الرصاع.  

الناشئة علًنا إىل االنخراط،  القوى  الغربيني دعوة  السياسة  لزاًما عىل صانعي  بات  أنه  يعني ذلك 
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صانعي  عىل  كام  حًقا.  لتشملها  حاليًا  املوجودة  املؤسسات  داخل  كافية  مساحة  توفري  وكذلك 

السياسة يف الصني والهند والربازيل وغريها من القوى الناشئة، عىل سبيل املقارنة، أن يتجرأوا أكرث 

ويطالبوا بدور البطولة عندما يتعلق األمر باملناقشة حول القواعد واملعايري العاملية.

الربازيل ومفهوم املسؤولية واحلماية
ثانياً: من نواٍح كثرية، كانت مبادرة الربازيل إلطالق مفهوم املسؤولية أثناء الحامية – وهي إضافة 

االسرتاتيجيا  إىل  ترمز   – اإلنساين  التدخل  لرصد  شفافية  أكرث  آلية  نحو  للحامية  املسؤولية  عىل 

وراء  ساٍع  وإىل  وسيط،  وإىل  للجسور،  باٍن  إىل  التحول  اتباعها:  إىل  برازيليا  تطمح  التي  نفسها 

اإلجامع من خالل قيادة الفكر. كان مرشوع الحامية من األسلحة النووية، عىل الرغم من عيوبه، 

اقرتاًحا مبتكرًا وبناًء لسد الفجوة بني حلف شامل األطليس التّواق للحرب والصني وروسيا اللتني 

كانتا تبالغان يف مقاومتهام. وقد أشاد األكادمييون يف الربازيل والخارج بهذه املبادرة، إذ كانت 

أفضل مبادرة متعددة األطراف تقدمها اإلدارة الربازيلية.

ومع ذلك، بعد مرور عام عىل إطالقها يف ترشين الثاين من العام 2011، اعرتف الدبلوماسيون 

يف نيويورك بخيبة أملهم إزاء ما وصفه البعض بـ “تراجع الربازيل”. لقد انترش مفهوم املسؤولية 

غري  ومن  له.  للرتويج  سعت  صغرية  مجموعة  بذلتها  التي  الدؤوبة  الجهود  بسبب  فقط  للحامية 

املرجح أن يكون لهذا املفهوم التأثري الطويل عىل النقاش يف ظل غياب الراعي القوي واملوثوق. 

وبغض النظر عام إذا كانت الربازيل قد انسحبت بقرار منها أو تحت تأثري ما، فإن هذه الخطوة قد 

أرضت مبصلحتها الوطنية: فاملحاوالت املستقبلية للعمل عىل جدول أعامل قد تاُلقى بالكثري من 

الرتدد بسبب عدم تيقن اآلخرين من استعداد الربازيل ملواجهة النقد األويل )والعادي(. من ناحية 

أخرى، رمبا كانت مبادرة املسؤولية خالل الحامية مفيدة يف تقديم ملحة عام تستطيع الربازيل 

تحقيقه عىل نطاق عاملي. فعىل الرغم من محدودية قوتها الصلب، إال أنها تولت القيادة الدولية 

مؤقتًا يف ظل نقاٍش من املحتمل أن يشّكل صورة الشؤون الدولية يف العقود قادمة.

*ثالثاً: بدالً من مواجهة املؤسسات املوجودة أصالً بصورة مبارشة، باتت القوى الناشئة )الصني 

بالدرجة األوىل( تبني يف صمٍت ما يسمى بالنظام املوازي الذي سيكّمل قبل كل يشء املؤسسات 

الدولية الحالية. بات هذا النظام قيد التنفيذ بالفعل، مبا يف ذلك مؤسسات مثل بنك التنمية الجديد 

بقيادة “الربيكس” والبنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية )لتكملة البنك الدويل( ومجموعة 

التصنيف االئتامين العاملي )لتكملة موديز وأس آند يب S&P( وتشاينا يونيون باي )لتكملة ماسرتكارد 

وفيزا(، والربيكس )لتكملة مجموعة السبعة(. مل تربز هذه الهيكليات ألن الصني وغريها من الدول 
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تتلك أفكاًرا جديدًة حول كيفية مواجهة التحديات العاملية؛ بل عىل العكس، إنهم يؤسسون هذه 

الكيانات من أجل إظهار قوتهم، كام فعل الفاعلون الغربيون من قبل.

إن اآلثار املرتتبة عىل هذه السياسات باتت واضحة لدى جميع األطراف. فكل من القوى الناشئة 

الجديدة  املؤسسات  هذه  احتضان  أجل  من  تضاعف جهودها  القدمية سوف  الفاعلة  والجهات 

منه )وقد تسارع  أمر طبيعي وال مفر  أو محاولة عزلها. إن ظهورها هو  انتقادها  بدالً من  بالكامل 

منوها بسبب املقاومة إلصالح املؤسسات املوجودة(، ومعارضتها سيضعف الغرب. لقد تبنت 

بريطانيا العظمى مثل هذا املوقف بعيد النظر والرباغاميت، وأصبحت أول حكومة غربية كربى تقدم 

بطلب للحصول عىل عضوية يف البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، ويجب عىل واشنطن 

أن تحذو حذو بريطانيا. إن وقف الجهود الرامية إىل إقحام الصني وغريها يف املؤسسات املوجودة 

أصالً، يف رد فعٍل عىل ريادة األعامل املؤسسية يف الصني، سيكون خطأً فادًحا، مام يحد من عدد 

املنصات التي سيدير   من خاللها صناع السياسة يف الصني والغرب الثنائية القطبية غري املتامثلة 

يف العقود املقبلة. ال ينبغي إساءة فهم دعم موقف بريطانيا العظمى تجاه البنك اآلسيوي لالستثامر 

يف البنية التحتية واعتباره دعوًة للحفاظ عىل الهدوء يف القضايا التي تسعى الصني إىل تجنبها، مثل 

حقوق اإلنسان. عىل العكس من ذلك، ينبغي عىل دوٍل مثل كوريا الجنوبية وأملانيا وأسرتاليا أن 

ترص رصاحًة عىل أن تتضمن قواعد الحكم يف هذا البنك املعايري الواضحة حول حقوق اإلنسان.

رابًعا: يف إطار اسرتاتيجيا التحوُّط، ستواصل القوى الناشئة – بقيادة الصني – االستثامر يف املؤسسات 

القامئة، واحتضان معظم عنارص “النظام الهرمي الليربايل” الحايل، لكنها ستسعى إىل تغيري التسلسل 

الهرمي يف هذا النظام لالستحصال عىل “امتيازات الهيمنة” التي ال تتمتع بها حتى اآلن سوى الواليات 

املتحدة. فإنشاء العدد األكرب من املؤسسات املتمركزة يف الصني سيسمح لها بأن تتبنى منطًا خاًصا 

بها من التعددية التنافسية، فيتسنى لها االنتقاء واالختيار من بني األطر املرنة وفًقا ملصالحها الوطنية – 

وبالتايل إضفاء الطابع املؤسيس شيئًا فشيئًا عىل االستثنائية التي تتبناها وتعزيز استقاللها السيايس من 

خالل حصولها عىل الحصانة املتزايدة ضد التهديدات الغربية الهادفة إىل إقصائها.

رمبا تكون هذه النقطة األخرية مؤملة للغاية بالنسبة إىل صانعي السياسة الخارجية يف الغرب، 

ما  التي غالبًا  السابق،  كانوا يستخدمونهايف  الذي  املناورة  يواجه  بالفعل تحديًا مهاًم  وقد تشكل 

كانت تُستخدم لصالحهم عن طريق مامرسة الضغط عىل الدول األصغر حجاًم من وراء الكواليس 

أو عن طريق اختيار املنصة التي من املرجح أن تسمح للغرب بأن يتسلم الدفة. لذلك، سيكون من 

الخطأ اتهام الدول الصاعدة غري الغربية بالسعي الستخدام النظام املتعدد األطراف لصالحها. ففي 

النهاية، ظل الغرب يفعل ذلك عىل مدى  عقود.
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لقد استفاد بشكل كبري من قدرته عىل تصميم مرشوع مشرتك يف عدة مجاالت، وهو ما يتمثل 

يف منظامت عىل شاكلة حلف شامل األطليس ومجموعة الدول السبع واالتحاد األورويب ومنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية. بالطريقة نفسها، واجهت مجموعات مثل الربيكس أو منتدى الهند 

صياغة  يف  كبرية  صعوبة  التاريخية  الناحية  من  وسبعني  السبع  قمة  أو  أفريقيا  وجنوب  والربازيل 

مرشوٍع مشرتٍك، ومثة احتامل ضئيل أن تشهد السنوات املقبلة تحوالً جذريًا يف هذا املجال، وهو 

األمر الذي سيفسح املجال أمام الغرب للعب دور كبري مستقباًل.

من منظور الصني، تتسم خطة إنشاء املؤسسات املستقلة بالذكاء والفهم التام، وسينقص هذا 

السيناريو الجديد من قدرة القوى الغربية عىل تحوير اللعبة لصالحها. وهي ستصبح،يف املستقبل، 

الغربية يف  القوى  فعلت  اختياره، كام  األمثل وسيسهل عليها  تراه  الذي  النظام  اختيار  قادرة عىل 

املاض.

إن هذا السد التاريخي الكالسييك املتمركز حول الغرب، كام يُظهره هذا التحليل، هو أحادي 

املعارصة  االتجاهات  لفهم  سعينا  يف  لنا  مفيًدا  يكون  لن  العاملي  للنظام  فهاًم  ويوِجد  الجانب 

وإدراكها. يُبالغ هذا النظام يف التشديد عىل دور الغرب يف التاريخ العاملي، كام يبالغ يف تقدير 

أسباب نهوضه، وبالتايل يؤدي إىل فكرة خاطئة مفادها أن عملية االستقطاب املتعددة الحالية هي 

مبثابة الخرق الرئييس الذي سيؤدي حتامً إىل تغيريات جوهرية.


