"عالم ما بعد أميركا" لـ "فريد زكريا"
نقد األطروحة األمريكية من باب احلرص عليها

[*]

حسني پور أحمدى ميبدي[[[ ،أمري عبايس خوشكار

[[[

يتع ّرض كتاب “عامل ما بعد أمريكا” ملؤلِّفه فريد زكريا إىل خصائص التح ُّوالت يف الساحة
العاملية عىل املستويات السياسية واالقتصادية بشكل رئيس .يرى املؤلف أن ظهور القوى
املتغيات الهامة يف بنية النظام الدويل ،ويض ّيق
االقتصادية متمثِّلة بالصني والهند والربازيل هو من
ِّ
الخناق عىل الواليات املتحدة األمريكية .فهذه القوى الصاعدة تسعى ـ باالستفادة من مصادرها
وثرواتها الداخلية يف التعاطي مع املحيط الخارجي ضمن تحقيق القوة االقتصادية ـ إىل تحقيق
االمتيازات السياسية ،وال تنوي التغايض عن حصتها من كعكة السلطة العاملية .ويطلق زكريا
عىل هذه الظاهرة الجديدة مصطلح “نهوض اآلخرين” .أما طريق الحل ،كام يراه ،فيكمن يف
إقبال الواليات املتحدة عىل التعددية القطبية ،والقبول باملحدوديات البنيوية املفروضة عليها.

املحرر
فريد زكريا كاتب ومحقق وصحفي ومقدم برامج هندي  /أمرييك يعمل يف قناة الـ ()CNN
األمريكية .كتب يف حقل العالقات الدولية والسياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية ،وصدر له
حتى عام  2016م خمسة كتب ،هي“ :الكفاح األمرييك”[[[ ،و”من الرثوة إىل السلطة”[[[ ،و”مستقبل
*ـ عنوان املقال يف أصله الفاريس( :نقدي بر كتاب جهان پسا ـ آمريكايي) .وقد نرش يف مجلة پژوهش نامه انتقادي متون وبرنامه هاي
علوم انساين وپژوهشگاه علوم انساين ومطالعات فرهنگي ماه نامه علمي ـ پژوهيش ،السنة الثامنة عرشة ،العدد ،6 :ص  35ـ  ،55شهريور
عام  1397هـ ش.
[[[ -باحث يف العالقات الدولية من جامعة طهران (كاتب مسؤول).
[[[ -باحث وأكادميي ،جامعة طهران.
 ترجمة :حسن عيل مطر.[3]- The American Encounter, 1998.
[4] - From Wealth to Power, 1999.
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الحرية”[[[ ،و”عامل ما بعد أمريكا”[[[ ،و”دفاع عن املفاهيم الليربالية”[[[ .كام صدرت ترجمة كتاب
“عامل ما بعد أمريكا” ،من قبل بسام شيحا ،سنة  2009م ،يف  248صفحة ضمن سبعة فصول[[[.
بعد الحرب الباردة ـ وبشكل خاص بعد هجامت الحادي
عرش من أيلول  /سبتمرب عام  2001م ـ ظهر اتجاهان غالبان
يف السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية :االتجاه
األول يقوم عىل رؤية القطب الواحد والهيمنة ،وذهب إليه
الجمهوريون بشكل رئيس ،واستم ّر حتى آخر فرتة رئاسة
جورج دبليو بوش االبن ،أما االتجاه الثاين فيقوم عىل التعددية
القطبية ،وقد ظهر يف فرتة رئاسة باراك أوباما .يندرج كتاب
“عامل ما بعد أمريكا” ضمن أدبيات االتجاه الثاين ،ومن
هذه الناحية يع ُّد مصدرا ً زاخرا ً باملعلومات واملشاهد القوية
والواقعية عن العالقات الدولية ،والسياسة الخارجية للقوى
العظمى والقوى الصاعدة ،وبيان النامذج التي تحكم السياسة
الخارجية يف الواليات املتحدة األمريكية.
هذا الكتاب ،كان يف املصادر اإلنكليزية عرضة للكثري
من التعاريف والخالصات واالنتقادات ،يف مختلف املجالت والصحف ،ويف ما ييل نشري إىل
مصدرين اثنني .املصدر األول مقالتان قصريتان عن كاتبني ،هام :جفري بارلو[[[ ،وإمتياز باهايت[[[.
حيث عمد بارلو يف مقالته املقتضبة بعنوان “إطاللة عىل كتاب عامل ما بعد أمريكا” إىل اختصار
املحاور الهامة ملوضوعات الكتاب يف إطار التحوالت التقنية واالقتصادية والسياسية العاملية.
أما باهايت فاكتفى بذكر نقطتني :النقطة األوىل :أن فريد زكريا قد أخفق يف عرض صورة دقيقة عن
مسائل السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية ،وال سيام يف خصوص أزمة العراق بعد
عام  2003م ،حيث ال نجد لديه ما يقوله يف هذا الشأن .النقطة الثانية :أنه مل يق ِّدم بحثاً جادا ً بشأن
[1] - Future of Freedom, 2003.
[2] - American World, 2008.
[3] - In Defense of a Liberal Education, 2015.
[[[ .صدرت ترجمة الكتاب أيضاً ،باللغة الفارسية للم ّرة األوىل من قبل األستاذ أحمد عزيزي سنة  1393هـ ش ،يف  275صفحة بالفصول نفسها.
تعريب :حسن عيل مطر الهاشمي[5]- Barlow, Jeffrey. 2009. The Post American World (Review), The Journal of Education Community
and Values, Vol. 8.
[6] - Bahatti, Imtiaz. 2009. The Post American World (Book Review), Policy Perspectives, Volume 16, Spring.
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األخطاء األمريكية السابقة .وهذا الضعف يتجىل للعيان يف الحرب الفييتنامية ،ويف اإلخفاقات
األمريكية يف فرتة الحرب الباردة بشكل أكرب ،وبالتايل ال يوجد يف هذا الكتاب حتى معلومة واحدة
عن التعقيدات التي تحكم االقتصاد العاملي.
إنطالقاً مام سلف ،تسعى هذه املقالة لعرض خالصة املحاور النظرية الهامة الحاكمة عىل
كتاب “عامل ما بعد أمريكا” ،باإلضافة إىل نقده وتقييمه .يف القسم األول سنقوم بتقديم خالصة
بالنقاط واالدعاءات النظرية املذكورة فيه .ويف القسم الثاين سرنصد بحث االتجاه األصيل للكاتب
ضمن سائر االتجاهات األخرى .ويف القسم الثالث سنستعرض بيان بعض النقاط ضمن إطار
النقد الشكيل واملضموين للكتاب .مع اإلشارة إىل أن األسلوب املتبع يف هذه املقالة هو أسلوب
بياين وانتقادي ،ويف ما يتعلق بجمع املعطيات واملصادر ،متّت االستفادة من األسلوب اإلسنادي
واملكتبي.

القسم األول :خالصة الكتاب
يتألف كتاب “عامل ما بعد أمريكا”من سبعة فصول.
 الفصل األول تحت عنوان “نهوض البقية” ،وقد استهله فريد زكريا بالحديث عن ثالثةمتغيات يف بنية السلطة العاملية عىل مدى القرون الخمسة املنرصمة[[[.
ِّ

 يف الفصل الثاين تحت عنوان “الكأس التط ُّوف” ،تناول بعض األبحاث واملسائل بشأنالتح ّول واالنتقال من النظام القديم إىل النظام الجديد من خالل بروز املشاكل االقتصادية والبيئية،
وظهور القوى االقتصادية األخرى عىل املستويات اإلقليمية والعاملية .والبحث األول من هذا
الفصل يخص التحول يف منطقة الرشق األوسط ،حيث يعد ظهور األصولية اإلسالمية من أهم
التح ّوالت .بيد أن هذا التح ّول يف بنية السلطة العاملية مل يؤ ّد إىل انتقال السلطة[[[.
واملتغيات يف حقل تقنية املعلومات
لقد تع ّرضت بنية االقتصاد العاملي نتيجة للتحوالت
ّ
واالتصاالت والسلطوية املتح ّينة للفرص من قبل بعض القوى السياسية ،لتح ّول وتغيري جوهري.
وقد استعرض املؤلف هذه التحوالت يف الصفحة  25و 26عىل النحو اآليت:
“إن الحركة الحرة لرثوة القوة املالية املحركة يف هذه املرحلة الجديدة ،متثل ظاهرة حديثة نسبياً.
[[[ -أنظر :زكريا ،فريد ،جهان بسا ـ آمريكايي (العامل ما بعد الواليات املتحدة األمريكية) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :أحمد عزيزي ،ص
 ،4نرش هرمس ،ط  ،2طهران 1393 ،هـ ش.
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  13ـ .16
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وإىل جوار النقود التي تحظى بجريان حر ،حدثت ثورة أخرى يف حقل السياسات أيضاً :اتساع البنوك
املركزية املستقلة والسيطرة عىل التضخّم .إن التضخم املنفلت من أسوأ اآلفات االقتصادية التي
ميكن أن تحيق بشعب ما .هذه اآلفة تقيض عىل قيمة النقد ،وعىل التوفري ،وعىل رؤوس األموال،
وبالتايل تستأصل حتى فرص العمل ،ولهذا تداعيات أسوأ حتى من الركود االقتصادي”[[[.
إن املناخ االقتصادي لعامل ما بعد الواليات األمريكية املتحدة ،يقوم عىل محور انبعاث سائر
القوى الصاعدة وخروج الواليات املتحدة من محورية النظام والسلطة االقتصادية والسياسية يف
العامل .وقد رشح زكريا تبل ُور هياكل السلطة السياسية االقتصادية األمريكية عىل النحو اآليت:
“لقد أكد املتخصصون يف العلوم السياسية عىل أن العامل الذي يشعر فيه الجميع بالقدرة ،ميكن
للدول أن تعمل فيه ـ من خالل التجاوز الكامل للمحور الغريب ـ عىل توثيق العالقات يف ما بينها.
ومن املمكن يف عامل ما بعد أمرييك أال يبقى هناك محور يف األساس ميكن التامهي والتناغم
معه ...رمبا كان توصيف القرن الحادي والعرشين للميالد بالطرق املنقوطة وخارطة تحليق جديدة
يتم تحديدها بشكل يومي هو األنسب .لقد تغريت مراكز االهتامم .وأخذت البلدان تهتم أكرث من
ذي قبل بالتقارب من بعضها ،والتعويل عىل نهضتها ،والتقليل من االعتامد عىل الغرب والواليات
املتحدة األمريكية”[[[.
الفصل الثالث”عامل غري غريب” ،يرجع اعتبار تف ّوق الغرب إىل بداية استعامر الرشق والحفاظ

عىل اإلمكانات الثقافية واالقتصادية والسياسية امللهمة والبناءةألسس قوة الحضارة الغربية .إن
القوى الصاعدة تسعى ـ من خالل االنضامم إىل ساحة القوة العاملية ـ إىل تسجيل بصمتها يف
الحداثة املص ّنعة غربياً .إن الحضور الثقايف واالقتصادي لقوى أمريكا الالتينية وآسيا يشكل تح ّديا

للتالحم الغريب الحديث.

الفصل الرابع بعنوان “املتحدِّ ي” ،ظهور الصني والتعاطي االقتصادي املسامل لهذا البلد بعد

عام  1980م مع الغرب .لقد تم تقييم تح ّول االقتصاد السيايس والسياسة الخارجية للصني عىل
أي بلد غري غريب
أساس التحوالت الثقافية والنخبوية الحاكمة عىل هذا البلد .الصني بدورها ـ مثل ّ

آخر ـ قد أعدت من أجل ازدهارها يف القرن الحادي والعرشين للميالد مزيجها الثقايف الذي يشكل

جزء منه جانباً رشقياً ،والجزء اآلخر جانباً غربياً[[[.
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .27
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .40
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .119
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الفصل الخامس بعنوان”الحليف” ،يختص بالسياسة الخارجية للهند ،والعنارص املؤثرة عىل
ازدهارها االقتصادي يف العقود األخرية .وقد رصد زكريا اختالف التنمية االقتصادية بني الهند
والصني يف العنارص اآلتية:
"هناك يف الصني دولة مقتدرة ترشف عىل هذا االزدهار .لقد قامت بالنظر إىل حاجة البالد البحتة
ببناء مطارات جديدة ،وطرق مواصالت عمالقة ،ومحطات صناعية بديعة خالل بضعة أشهر ..وأما
ازدهار الهند فلم يكن بتدخل من الدولة ،وإمنا رغامً عنها .فلم يكن هذا االزدهار من األعىل
إىل األسفل ،وإمنا من األسفل إىل األعىل ،ولذلك كان هذا االزدهار فوضوياً ،وغري مدروس أو
مربمج إىل حد كبري .ويعد القطاع الخاص الواقعي ،وحقوق امللكية ،والعقود املنطقية ،واملحاكم
املستقلة ،وحكم القانون ،من املزايا الرئيسة لهذا البلد .إن القطاع الخاص يف الهند ميثل العمود
الفقري الزدهار وتنمية هذا البلد"[[[.
يف الفصل السادس الذي يحمل عنوان “نفوذ أمريکي” ،تم تشبيه أفول الواليات املتحدة
األمريكية باإلمرباطورية الربيطانية يف مبالغتها يف التدخالت العسكرية ،واالندحار يف الحروب من
طرف واحد مع الدول الضعيفة .كام متّت محاكمة قدراتها الصناعية واملالية يف مختلف الحقول
االقتصادية.
“إن تقدم منطقة اليورو وانتعاشها بنسبة  6 / 5يف طريقه إىل تجاوز الواليات املتحدة األمريكية،
وقد بلغ مجموع األرباح املرصفية والتجارية ألوربا يف عام 2005م ،ما مقداره  98مليار دوالر
تقريباً ،ليوازي أرباح الواليات املتحدة األمريكية البالغة  109مليار دوالر[[[.
يف الفصل السابع واألخري وهو بعنوان “الغاية األمريكية” ،متّت اإلشارة ـ ضمن تبويب التحوالت
املتقدمة يف الفصول السابقة ـ إىل نقاط قوة الواليات املتحدة األمريكية وضعفها يف التعاطي مع
الواقع القائم[[[.
ويف الصفحة رقم  241من الكتاب اقرتح املؤلف عىل واضعي السياسة الخارجية يف الواليات
املتحدة أن يضطلعوا بدورهم يف لعب دور جديد يف السياسة الدولية .وذكَّر بأحداث القرن التاسع
عرش يف أوروبا قائالً:
“إن بإمكان هذا البلد [الواليات املتحدة األمريكية] أن يكون كام كانت عليه أملانيا يف نهاية
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .41
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .211
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .237
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القرن التاسع عرش للميالد مبساعدة بسامرك[[[ ،الواسطة األمينة[[[ األوروبية ذات العالقات القريبة
مع كل واحد من البلدان الرئيسة ،واألقرب من االرتباط القائم بني تلك البلدان يف ما بينها .لقد كان
هذا البلد ميثل مركز الثقل يف النظام األورويب .إن الزم الواسطة العاملية ال يكمن يف انخراط الدولة
األمريكية فقط ،بل ويف انخراط املجتمع األمرييك يف هذا الشأن أيضاً ...إن الدور الجديد يختلف
عن الدور التقليدي للقوة العظمى بالكامل ،فهو يستلزم االستشارة والتعاون وحتى الوفاق .إن قوة
هذه الدولة تكمن يف تعيني خطة العمل وبيان املسائل وبناء التحالفات .إن هذا ليس دورا ً صادرا ً
من األعىل إىل األسفل حيث تكون الواليات املتحدة هي من تقرر ،وتعمل عىل مجرد إبالغ قرارها
إىل العامل املذعن (أو الصامت) .والدليل عىل ذلك أن تعيني خطة العمل وتنظيم التحالفات يف
عامل يكرث فيه الالعبون ،يع ّد من أهم أشكال السلطة .إن رئيس الهيئة اإلدارية من خالل قدرته عىل
توجيه وهداية مجموعة من املدراء املستقلني ،يبقى محافظاً عىل إدارته املقتدرة”[[[.
ويف الختام ،قدم زكريا ستة مقرتحات لتستفيد منها الواليات املتحدة من الفرص املتوفرة،
واإلدارة األكرث تدبريا ً للسياسة العاملية ،والتقليل من أفولها ،خالصة هذه املقرتحات هي وضع
القواعد وات ِّباع األسس الجاهزة والقامئة عىل التعددية بني الدول ،فضالً عن السلوك القائم عىل
كسب املرشوعية الجامعية ،وعدم الخروج من الهياكل الحقوقية واملنطقية[[[.

القسم الثاين :موقع فريد زكريا يف النظريات الواقعية واإلجابات النظرية لما
بعد احلرب الباردة
يف هذا القسم سنستعرض وندرس املوقع النظري لفريد زكريا يف البعدين؛ موقعه بني الواقعيني،
وجوابه عن رضورات السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة ما بعد الحرب
الباردة .وعىل الرغم من أوجه الشبه بني الواقعيني ،ميكن مشاهدة بعض نقاط االختالف أيضاً.
فزكريا يُع ّد واحدا ً من الواقعيني الذين يسعون إىل الجمع بني البنى الداخلية للسياسة الخارجية
وبنية النظام الدويل من جهة ،وإىل الجمع بني الليربالية والواقعية من جهة أخرى .وقد عمد يف
نقد الواقعية الجديدة إىل اتهام املفكرين يف هذا التيار بتجاهل السياسات الداخلية وتأثري العنارص
[[[ -أوتو إدوارد فون بسامرك ( 1815ـ  :)1898رجل دولة وسيايس برويس  /أملاين .شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بني عامي
 1862ـ  1890م ،وأرشف عىل توحيد الواليات األملانية وتأسيس اإلمرباطورية األملانية أو ما يسمى بـ (الرايخ الثاين) .وبسبب دوره الهام
خالل مستشاريته للرايخ األملاين فقد أثرت أفكاره عىل السياسة الداخلية والخارجية ألملانيا يف نهاية القرن التاسع عرش للميالد ،وعرف
لذلك بلقب (املستشار الحديدي) .املع ّرب.
[2]- Honest Broker.
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .242
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  243ـ .259
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الداخلية[[[ عىل السياسة الخارجية ،ومن ناحية أخرى اتهم الواقعيني الدفاعيني بتضخيم املصادر
الداخلية بشكل متط ّرف ومبالغ به[[[.

ويع ُّد الرتكيز عىل العنارص النفسية واالتجاهات اإلدراكية للزعامء السياسيني ،من الخصائص
األخرى لزكريا التي متيّزه من سائر املفكرين املاديني الواقعيني ،األمر الذي أ ّدى إىل تصنيفه ضمن
املفكرين العقالنيني الواقعيني .وهناك أمثلة مشابهة القرتابه من األبحاث املعرفية وإدراك الزعامء
والقادة يف تراث الواقعية .فقد تع ّرض شولر[[[ ـ يف تحليل سلوك السياسة الخارجية للبلدان التي
تدعو إىل التغيري ـ إىل ظاهرة السالم الدميقراطي واالتجاهات العنيفة لبعض القادة الدكتاتوريني.
وتوصل ستيفن وولت[[[ يف بحث تبلور التحالفات إىل مفهوم توازن التهديد من أجل فهم صناعة
التحالفات بشكل أفضل[[[ .وعمد إىل تقييم إدراك الزعامء والقادة لتهديد اآلخرين يف اعتبار قدرات
الدول األخرى تهديدا ً أو عدم اعتبارها كذلك ،بوصفه أمرا ً بالغ األهمية .كام ذهب وولفورث[[[ ـ يف
[[[
رؤية مشابهة لفريد زكريا ـ إىل اعتبار فهم القادة والزعامء للسلطة[[[ أهم من وجود السلطة الخام
نفسها يف اتجاه السياسة الخارجية للقوى العظمى.

إن االهتامم بالبنى واملصادر الداخلية أمر مل يت ّم الخوض فيه عند تحليل بعض الواقعيني.
من هنا ،عمد فريد زكريا ـ ضمن تقييمه الدقيق ملصادر وإمكانات الدول والحكومات يف
استثامر الفرص الداخلية ـ إىل التدقيق العلمي يف هذا النوع من التحليل عىل نحو بارز يف وضع
السياسات الخارجية للقوى العظمى[[[ .لقد اهتم يف تحليالته للسياسة الخارجية للقوى العظمى
واملتغيات التكنولوجية الجديدة يف حقل االقتصاد
بالهياكل الداخلية .أما االهتامم بالتحوالت
ّ
ومصادر الطاقة ،من قبيل رشكة شيل للغاز[ ،[[1والرتكيز عىل مفهوم السالم الدميقراطي واملطالبة
بالجمهوريات الليربالية ،فقد أضفت محتوى ليربالياً عىل تنظرياته[ .[[1وهو ق ّدم يف مقال له بعض
[1]. Domestic
[2]- Legro, Jeffrey and Moravesik, Andrew 1999, Is Anybody Still A Realist?, International Security, Vol.
24, No. 2, F11. P. 24.
[3]- Schweller.
[4]- Stephen Walt.
[5] - Balance of Threat.
[6]- Wohlforth.
[7] - Perception of Power.
[8] - Raw Power.
[[[ -أنظر :مشريزاده ،حمريا ،تحول در نظريه هاي روابط بني امللل (التحول يف النظريات الخاصة بالعالقات الدولية) ،ص  ،131نرش
سمت ،الطبعة السابعة ،طهران 1391 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[10]- shale gas,2012,http://www.washingtonpost.com
[11] - Legro, Jeffrey and Moravesik, Andrew 1999, Is Anybody Still A Realist?, International Security,
Vol. 24, No. 2, F11. P. 29.
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املقرتحات االقتصادية من أجل إحياء األحالم والطموحات األمريكية ،هي:
 1ـ االتجاه من االستهالك إىل االستثامر.
 2ـ أهمية التعلّم.

 3ـ االهتامم بحقل السالمة.

 4ـ رفع اإلنتاج واملستوى الكيفي لألعامل[[[.

يع ُّد االفتقار إىل نظرية لبيان كيفية أداء الدولة يف استخراج املصادر من صلب املجتمع ،من
أهم االنتقادات الواردة عىل األعامل النظرية لفريد زكريا .أما يف ما يتعلق بحقل أبحاث دورة
السلطة يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،والتأمل يف السياسة الخارجية للواليات األمريكية املتحدة
يف هذه املرحلة ،فهناك طائفتان من اآلراء.
قبل الخوض يف هذين الرأيني يجب القول أن لدراسة وبيان دورة السلطة بني القوى العظمى
وتبلور القوى الصاعدة يف هذه الدورة ،سابقة متتد لعقود عدة .فوليام ماكنيل[[[ ،وإدوارد جيبون[[[،
وأوسفالد شبينغلر[[[ ،وبول كينيدي[[[ ،وصاموئيل هنتنغتون[[[ باإلضافة إىل أبرامو أورجانسيك[[[ هم

[1]- How to Restore the American Dream, 2010, http://fareedzakaria.com/201021/10/.
[[[ -وليام ماكنيل ( 1917ـ  2016م) :كاتب ومؤ ّرخ عاملي أمرييك  /كندي من أصل إسكتلندي .درس يف جامعة كورنيل متخصص
بالحضارة الغربية .املع ّرب.
[[[ -إدوارد جيبون ( 1737ـ  1794م) :مؤ ّرخ إنكليزي .صاحب كتاب (اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها) الذي يعدّ من أهم
وأعظم املراجع يف موضوعه .أثار جيبون جدالً فلسفياً ال يزال قامئاً حتى اليوم؛ إذ يرجع سقوط روما إىل هجامت الربابرة وتفيش املسيحية،
ويرجع أسباب انتصار املسيحية وغلبة ق َيمها إىل أسباب نفسية وفلسفية .وقد تعدّ ى نفوره من املسيحية إىل نفوره من الديانة اليهودية حتى
اتهمه البعض مبعاداة السامية ،ومن مقوالته الشهرية عن اليهود( :البرش مخدوعون بالرواية الفظيعة بأن اليهود ملتزمون) .املع ّرب.
[[[ -أوسفالد أرنولد غوتفريد شبينغلر ( 1880ـ  :)1936مؤ ّرخ وفيلسوف أملاين .شملت اهتامماته الرياضيات والعلم والفن أيضاً .يُعرف
بكتابه (انحدار الغرب) الذي ترجم إىل العربية بعنوان( :تدهور الحضارة الغربية) .وقدم نظرية جعل فيها عمر الحضارات محدوداً وأن
مصريها إىل األفول ،ورمبا تأثر يف ذلك بنظرية ابن خلدون .املع ّرب.
[[[ -بول كينيدي ( 1945ـ ؟ م) :جيوسيايس وأستاذ جامعي ومؤرخ بريطاين .عضو يف األكادميية الربيطانية واألكادميية األمريكية للفنون
والعلوم .وهو مؤلف كتاب( :نشوء وسقوط القوى العظمى) ،الذي توقع فيه انحسار اإلمرباطورية األمريكية بحلول عام  2010م .املع ّرب.
[[[ -صاموئيل فيليبس هنتنغتون ( 1927ـ  2008م) :عامل وسيايس ومفكر أمرييك محافظ .تصفه جامعة هارفارد ـ التي عمل فيها عىل مدى
 58عاماً ـ بأنه معلم جيل من العلامء يف مجاالت متباينة عىل نطاق واسع ،وأحد أكرث العلامء تأثرياً يف النصف الثاين من القرن العرشين
للميالد .وأكرث ما عرف به عىل الصعيد العاملي كتاب (رصاع الحضارات) ،والذي قال فيه إن رصاعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون
متمحورة حول خالفات أيديولوجية بني الدول القومية ،بل بسبب االختالف الثقايف والديني بني الحضارات الكربى يف العامل .املع ّرب.
[[[ -أبرامو فيمو كينيث أورجانسيك ( 1923ـ  1998م) :مفكر أمرييك أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميشيغان .صاحب نظرية تح ّول القوة
قسم الدول إىل
( )Power transition theoryوالتي قدّ م فيها تص ّوراً علمياً وواقعياً شارحاً اآللية التي ّ
يتغي وفقها النظام الدويل ،حيث ّ
ثالثة أنواع :يف ق ّمة الهرم دول قانعة مبكانتها .ويف املستوى الثاين دول قانعة موقتاً وغري قانعة بعد حني .ويف املستوى الثالث دول متوسطة
وضعيفة تتأثر باملستويني السابقني .وقد متثلت الفكرة العميقة لهذه النظرية يف أن التغيري يحصل مع وجود طفرة اقتصادية ناتجة من منو
اقتصادي كبري يسهم يف زيادة قوة إحدى الدول يف النسق الثاين لتصبح غري قانعة مبكانتها وتسعى إىل الوصول إىل قمة الهرم .ويتمثل
التطبيق اإلجرايئ لنظرية أورجانسيك بتجربة الصني االقتصادية والطفرة املحدثة رغم األزمة االقتصادية العاملية .املع ّرب ،نقالً عن مقال:
(هل أضحت الصني قانعة مبوقعها يف النظام الدويل) ،بقلم :حمزة مصطفى املصطفى.
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من بني املفكرين الذين عمدوا إىل إنتاج اآلثار العلمية يف حقل انتقال السلطة من الرشق إىل الغرب،
وتبويب أقطاب القوة والسلطة بينهام .من ذلك عىل سبيل املثال أن بول كينيدي يف كتابه الشهري
“نشوء وسقوط القوى العظمى” يك ّرس اهتاممه بالعوامل الداخلية[[[ ،وال سيّام تكاليف بسط السلطة
العسكرية ،وخفض السلطة االقتصادية يف انتقال السلطة عىل مدى القرون الخمسة املنرصمة[[[.
وقد قالت السيدة أليس آمسدن[[[ يف بحثها الذي تركّز فيه عىل الدول الرشقية الصاعدة ،بأن التعاطي
التقني ،والبنية املالية الداخلية ،ومن بينها املصارف والبورصة ،مع الدولة ،يؤثر يف انتقال السلطة.
وذهبت إىل االعتقاد بأن هذا التعاطي قائم يف البلدان الرشقية الصاعدة عىل نحو جيّد[[[.

بعد انتهاء الحرب الباردة وبداية أفول الواليات املتحدة األمريكية ،نكون أمام سؤالني :إىل متى
ستبقى األحادية القطبية يف العامل؟ وهل ميكن الستمرار الهيمنة األمريكية أن يكون مربحاً؟[[[ ويف
عرض الجواب عن هذين السؤالني العامني ،هناك طائفتان من اآلراء .يف الرأي القائل باألفول يذهب
كل من كينيث والتز[[[[[[ ،وكريستوفر الين[[[[[[ ،إىل االعتقاد بأن الواليات املتحدة األمريكية ستجنح ـ
بعد الحرب الباردة ـ إىل التوازن ،وسوف تزول هيمنة القطب الواحد .وقد كان شعار هذين املفكرين
هو أفول مصري الهيمنة ،وكالهام ميثالن يف أعاملهام باتحاد هابسبورغ والحروب العاملية من أجل
الحيلولة دون ظهور الهيمنات اإلقليمية والعاملية[ .[[1لقد ذكر كريستوفر الين ـ يف مقاالته التي نرشها
يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين للميالد ،يف ضوء التحوالت السياسية واالقتصادية
الراهنة ـ لقد حدث منذ األزمة املالية يف عام  2008م أمران هام :أوالً :انتقال الرثوة العاملية والسلطة
[1]. Internal Factors.
[[[ -أنظر :كينيدي ،بول ،پيدايش وفروپايش قدرتهاي بزرگ (نشوء وسقوط القوى العظمى) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :عبد الرضا
غفراين ،انتشارات اطالعات ،طهران 1370 ،هـ ش.
[3]- Alice Amsden.
[4]-Amsden, Alice. 2001. The Rice of the Rest: Challenges to the West from late Industrializing
Economies, Oxford University Press.
[5]- Layne, Christopher, 2010. This Time It Is Real: The End of Unipolarity and the Pax American,
International Studies Quarterly, Vol. 56. P. 204.
[6]- Kenneth Neal Waltz
[[[ -كينيث نيل والتز ( 1924ـ  2013م) :مفكر أمرييك أستاذ العلوم السياسية .عضو الهيئة العلمية يف جامعة بريكيل وجامعة كوملبيا.
وكان من أبرز املحققني يف حقل العالقات الدولية .وهو مؤسس الواقعية البنيوية يف العالقات الدولية ،وقد ذكر يف رسالته أن انتشار أسلحة
الدمار الشامل من شأنه أن يزيد من فرص بسط السالم يف العامل .املع ّرب.
[8]- Layne Christopher
[[[ -كريستوفر الين ( 1949ـ ؟ م) :كاتب وعامل يف حقل السياسة من الواليات األمريكية املتحدة .املع ّرب.
;)[10]- Waltz, KN. 1993. The Emerging Structure of International Politics, International Security, 18 (2
Layne, C. 1993. The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise: International Security, 17 (4).
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من الغرب إىل الرشق ،وثانياً :تراجع التفوق األمرييك عىل املستوى االقتصادي[[[.
وقد قال ريتشارد ماهر[[[ يف استدالل مشابه ملا ذهب إليه كريستوفر والتز ،بأن انخفاض وتراجع

جة
القوة األمريكية يعود إىل زيادة املسؤولية[[[ والتآكل[[[ .وذهب إىل االعتقاد بأن الق ّوة الف ّ

[[[

للواليات املتحدة األمريكية ال تتحول من تلقائها إىل تف ّوق[[[ .إن صعود القوى األخرى يتجه
باألوضاع إىل ما بعد القطبية الواحدة[[[ ،[[[.وهنا يقرتح عىل ساسة البيت األبيض يف مرحلة ما

بعد األحادية القطبية :أن يعملوا عىل إقامة النظم السيايس املستقر[[[ من خالل التعاطي مع القوى

الكبرية األخرى ،وأن يضعوا ق ّوة الردع وتوازن القوى[ [[1عىل جدول أعاملهم .وميكن للمؤسسات
الدولية أن تساهم يف تفوقها ،وبالتايل الح ّد من تف ّوق القوى اإلقليمية من خالل االستعانة بوسائل

التوازن[ .[[1ويف االتجاه األول الذي تقدم البحث عنه نجد أن أفول الق ّوة األمريكية والتح ّرك نحو
العامل املتعدد األقطاب ـ بوصفات مختلفة طبعاً ـ ميثل املحاور البارزة يف هذا االتجاه.

يف الرؤية الثانية هناك تفاؤل باستمرارية الهيمنة األمريكية يف النظام العاملي .فاملحققون من أمثال

وليام وولفورث[ [[1ـ من الذين ال يزالون متفائلني ببقاء حالة القطبية الواحدة ـ يقولون :إن الواليات

األمريكية املتحدة من القوة والعظمة بحيث أن سائر القوى األخرى لن تجد بُدا ً عىل املدى البعيد من

[1]- Layne, Christopher, 2012. This Time It Is Real: The End of Unipolarity and the Pax American,
International Studies Quarterly, Vol. 56. P. 203.
[2]- Richard Maher
[3]- Murdens.
[4] - Suseceptibilities.
[5]- Raw Power.
[6] - Pereferences.
[7]- Post – Unipolar.
[8]- Maher, Richard. The Paradox of American Unipolarity: Why the United States May Be Better off In
A Post – Unipolar World, Orbits. 2011. P. 55.
[9]- Stable Political Order.
[10]- Deterence and Power Balancing.
[11]- Maher, Richard. The Paradox of American Unipolarity: Why the United States May Be Better off
In A Post – Unipolar World, Orbits. 2011. P. 67.
تغياً
[ -[[1وليام يس .وولفورث ( 1959ـ ؟ م) :مؤلف كتاب (استقرار عامل القطب الواحد) ،والذي رأى فيه أن انهيار الشيوعي قد أحدث ّ
كبرياً يف العالقات السياسية التي استقرت بني القوى العاملية منذ الحرب العاملية الثانية؛ فقد زالت ـ بسقوط موسكو ـ القطبية الثنائية التي
ظلت تشكل السياسات األمنية للقوى العظمى عىل مدى نصف قرن من الزمن ،وأضحت الواليات املتحدة األمريكية تتمتع بهامش تف ّوق
عىل أقوى الدول التالية لها .املع ّرب.
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التخيل عن سعيها إىل تحقيق التوازن معها[[[ .وقد رصح يف عمل مشرتك له مع بوكس[[[ بأن الهيمنة
األمريكية عبارة عن أمر حميد[[[ ،وليس هناك مؤرش عىل توازن القوى .إن للهيمنة األمريكية مصالح
اقتصادية وأمنية كبرية بالنسبة إىل حلفاء الواليات املتحدة [[[ .إذا مل تسع الواليات املتحدة إىل تهديد
اآلخرين ،فلن يكون هناك احتامل لسعي اآلخرين نحو تحقيق التوازن[[[.
وقد ذهب جوزيف صموئيل ناي[[[ـ يف تحليل مختلف ،وبيان مؤيد ـ إىل القول بأن بقاء الهيمنة
األمريكية رهن بتعزيز قوتها املرنة ( .[[[)Soft Powerوقد ذهب إىل عدم انتفاء استمرارية واقع
الهيمنة.
يُع ّد فريد زكريا من بني املحققني القائلني باألفول .وهو ـ ضمن التفاته إىل املصادر الداخلية ـ
يدعو ساسة البيت األبيض عىل الدوام إىل التعاون االقتصادي والسيايس أحياناً من أجل كبح سائر
القوى املوجودة يف أمريكا الالتينية ،والرشق األقىص ،وآسيا الوسطى بقيادة روسيا.

القسم الثالث :نقد الكتاب
أ ـ النقد الشكيل
يف ما يتعلق بالجامعية الصورية للكتاب هناك العديد من النقاط اإليجابية والسلبية .فهو
يفتقر إىل توطئة ومقدمة ،ويدخل مبارشة يف الفصل األول من دون التقديم له مبقدمة متهيدية.
كذلك مل يتم تبويب أقسامه عىل شكل فصول ،وإمنا يتم ذكر رقم فوق عنوان كل قسم ،وهذا يع ّد
من النقاط السلبية يف عرض الكيفية الفنية لهذا األثر العلمي .أيضاً مل يتم دعم الكتاب بجداول
[1]- Wholforth, WC. 2002. U.S Strategy In A Unipola World, In America University. CornellUniversity
Press; and Wholforth,WC. 1999. The Stability of A Unipolarity World, International Security, 24 (1).
[2]- Books.
[3] - Benevolent.
[4] - Books, SG and Wholforth, WC. 2002. America Primacy In Perspective, Foreign Affairs 81 (4).
[5]- Books, SG and Wholforth, WC. 2008. World Out of Balance:International Relations and The
Challenge of American Primacy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
[[[ -جوزيف صموئيل ناي (االبن) ( 1937ـ ؟ م) :مفكر أمرييك .أستاذ العلوم السياسية من الحزب الدميقراطي ،وعميد سابق ملدرسة
جون كينيدي الحكومية يف جامعة هارفارد .أسس باالشرتاك مع روبرت كوهني مركز الدراسات الليربالية الجديدة يف العالقات الدولية.
وتوىل مناصب رسمية عدة منها :مساعد وزير الدفاع للشؤون األمنية الدولية يف حكومة بيل كلنتون ،ورئيس مجلس االستخبارات الوطني.
اشتهر بابتكاره مصطلحي( :القوة الناعمة) ،و(الق ّوة الذكية) ،وشكلت مؤلفاته مصدراً رئيساً لتطوير السياسة الخارجية األمريكية يف عهد
املتغية
باراك أوباما .من مؤلفاته( :مستقبل القوة) ،و(القوة الناعمة) ،و(فهم النزاع الدويل) ،و(قوة القيادة) ،و(وثبة نحو القيادة :الطبيعة
ّ
للقوة األمريكية) .املع ّرب.
[7] - Nye, JS. 2002. The Paradox of American Power: Why The World Only Superpower Can not Go
Alone, New York: Oxford University Press.
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وصور ومناذج وأشكال توضيحية من أجل البيان األكمل والتفهيم األسهل ،وتم وضع عناوين
طويلة ومملة .ال نرى يف الكتاب خالصة لفصول أو أسئلة اختبارية أو تعليمية .وال يشتمل عىل
فصل باملراجع واملصادر ،األمر الذي يحرم القارئ من فرصة توسيع قراءاته ودراساته حول
املوضوع املرتبط بالكتاب.
يف املقابل ،تعد كتابة الهوامش يف امتداد كل قسم من النقاط اإليجابية يف الفهرست .لقد تم
ذكر األهداف من وراء تأليف الكتاب يف الفصل األول عىل شكل أسئلة جوهرية وأساسية .ويف
الحقيقة فإن الهدف والغاية من التأليف هو اإلجابة عن هذه األسئلة[[[ .يع ّد تقديم املقرتحات
لواضعي السياسة الخارجية يف الواليات املتحدة األمريكية يف إطار املوارد الستة ،من بني النقاط
اإليجابية يف قسم تقييم الجامعية الصورية .كام يفتقر الكتاب إىل فصل يرصد االستنتاجات
واستخالص ال ِعرب .وقد أدى ذلك بدوره إىل اإلرضار بالفصول املتقدمة منه.
ويف ما يتعلق بنقد وتحليل الكيفية الطباعية والفنية يتم البحث يف سبعة موارد .يف نقد شكل
الغالف وتصميمه ميكن القول أنه إنه أجنبي عن موضوع الكتاب الخاص بتعامل الواليات املتحدة
األمريكية مع سائر القوى الصاعدة .كام أن الصورة املبهمة لعدد من األبنية عىل ظهر الغالف
والخلفية ذات اللون األسود بالكامل ال تتناسبان أبدا ً مع العنوان أيضاً .وتعد كتابة فقرة من نص
الكتاب عىل الغالف الخلفي من الكتاب من النقاط اإليجابية التي تسجل لتصميم الغالف .يُعد
تنضيد الحروف بااللتفات إىل حجم الصفحات أمرا ً متناسباً ،ويحظى بجودة عالية يف تنضيد
الحروف .إن عرض صفحات الكتاب يحظى ببساطة الكتب الصادرة عن دار نرش هرمس[[[ ،وقد
متّت مراعاة كتابة الهوامش يف كل صفحة .وأما نوع ورق الكتاب وعطفه فهو يف غاية الضعف
ويفتقر إىل الكيفية الالزمة التي يجب أن يتمتع بها كتاب عىل مستوى النص العلمي املرتجم من
الطراز العاملي .ويف املجموع فإن الثقل الكمي والكيفي لشكل الكتاب ورعاية النقاط الفنية
وتدوين قواعد التأليف يتمتع بكيفية متوسطة ،وهو متناسب مع عرضه يف أسواق الكتب ،واألروقة
العلمية ،والعالقات الدولية ،والعلوم السياسية.
ب ـ النقد املضموين
يتم النقد املضموين يف إطار عرشة شواخص .النقد البنيوي يف ما يتعلق بارتباط الفصول بعضها
[[[ -أنظر :زكريا ،فريد ،جهان بسا ـ آمريكايي (العامل ما بعد الواليات املتحدة األمريكية) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :أحمد عزيزي،
ص  1393 ،7هـ ش.
[[[ -باللغة الفارسية.
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ببعض بغية تحقيق الغاية من التأليف .لقد تم تدوين الكتاب يف سبعة أقسام مستقلة ،ويحتوي كل
قسم عىل فصول ترتاوح ما بني الخمسة والسبعة .ويعكس ترتيب العناوين من القسم األول إىل
القسم السابع ،الخطة والخريطة الذهنية للمؤلف يف ما يتعلق باإلجابة عن األسئلة ،وعرض البحث
يف ما يتعلق بالتحوالت واملتغريات الخاصة بعد نهاية مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،واإلجابة عن
التحديات املاثلة أمام السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية يف هذه املرحلة .إن العناوين
املرصودة يف كل قسم هي عناوين مقتضبة وتتناسب مع مضمون ومحتوى ذلك القسم .أما سلسلة
مراتب وضع العناوين فتبدأ من تبلور التح ّول عىل الساحة الدولية ،وتستمر مع اإلشارة إىل ظهور
القوى غري الغربية ،لتختتم يف نهاية املطاف بعزم الواليات املتحدة األمريكية عىل التعامل والتعاطي
املؤثر والبناء مع الوضع القائم.
 القسم األول من الكتاب بعنوان “نهوض البقية” ،ويتع ّرض فريد زكريا فيه إىل الخوض يفالطرح األصيل للكتاب يف إطار تقديم أسئلة نهائية .وقد اهتم يف ختام هذا القسم بذكر ثالثة أسئلة
رئيسة من أجل توجيه دفة الكتاب بشكل عام .وهذه األسئلة الثالثة هي:
 1ـ ما هي الفرص والتحديات التي تشتمل عليها التحوالت [االقتصادية والسياسية] ،وما هي
الرسائل التي تحملها للواليات املتحدة األمريكية ومكانتها العظمى؟
 2ـ ما هو شكل املرحلة الجديدة بلحاظ الحرب والسالم االقتصادي والتجاري والفكري
والثقايف؟
 3ـ ما هو معنى ومفهوم الحياة يف عامل خال من الواليات املتحدة األمريكية؟

[[[

وقد تم تنظيم سائر األقسام والفصول األخرى يف إطار اإلجابة عن األسئلة املعروضة يف هذا
القسم.
واملتغيات الراهنة،
 القسم الثاين بعنوان “الكأس املرتعة” ،وهو لإلجابة عن التح ّوالتّ
وتصوير الوضع القائم .تأيت الكأس هنا بوصفها استعارة لفضاء وساحة السياسة العاملية التي
تتبلور بشكل رئيس يف ضوء تعامل القوى العاملية واإلقليمية الكربى .لقد ت ّم يف هذا القسم
رصد القوى املؤثرة يف إتراع كأس السياسة العاملية .ومن بني هذه القوى“ :الخطر اإلسالمي”،
و”التنمية الكربى” ،و”القوى الثالث :السياسة واالقتصاد والتقنية” ،و”املسائل االجتامعية والبيئة”،
و”االنبعاث القومي”[[[ .ومن بني هذه القوى ـ بسبب الرؤية الواقعية لفريد زكريا إىل السياسة الدولية
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .7
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  10ـ .50
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ـ نجد تنمية القوى الرشقية يف البعد االقتصادي أكرث جذباً لالنتباه من سائر القوى األخرى ،بحيث
تم الرتكيز عىل انبعاثة هذه القوى الصاعدة ،مع تخصيص الحجم األصيل لسائر فصول الكتاب
بهذه القوى.
 القسم الثالث كتب يف امتداد القسم السابق بتفصيل أكرب .وهو يعمل عىل توضيح األصولالعامة والحديثة للنظام الالغريب ،ليكون مشتمالً عىل جانب من اإلجابة عن أسئلة القسم األول .إن
العامل غري الغريب يحتوي عىل أصول وأسس حديثة الظهور ،تعكس موت وزوال نظام شبه الهيمنة
السابق ،حيث تكون هناك إمكانية لتحقيق التنمية بالنسبة إىل قوة عظمى وأصل ثابت .ويذهب
زكريا إىل االعتقاد بأن كل واحدة من القوى الصاعدة تسعى حالياً ـ ضمن االستفادة من تجارب
التنمية الغربية ـ إىل االهتامم الالزم يف الوقت نفسه بالنامذج الوطنية والقومية الخاصة بها أيضاً[[[.

إن تحديات الدول االقتصادية والسياسية الصاعدة من أجل الحصول عىل حصتها من كعكة
السلطة العاملية ،وأسواق االستهالك ،والتنافس الجيوسيايس ،ميثل جانباً آخر من إجابة املؤلف
عن خصائص التح ّوالت السياسية  /االقتصادية الراهنة .لقد دخلت الصني والواليات املتحدة
األمريكية ـ أو “التنني والنرس” عىل حد تعبريه ـ مناخاً جديدا ً من التنافس االقتصادي واألمني .إن
التناقضات املاثلة أمام هذين الالعبني العامليني ،تتبلور عىل شكل التبويبات االقتصادية واألمنية
املوجودة .ويف القسم الالحق يت ّم رصد النصف اآلخر من الكأس ،أي حقل املصالح املشرتكة
والتعاون بني هاتني القوتني العظميني .إن تعزيز نظام املناعة يحول دون انتشار اإلرهاب وكبح
جامحه ،باإلضافة إىل أن التعاون االقتصادي ميثل قسامً آخر من بناء أجواء السالم بني الصني
والواليات األمريكية املتحدة .ويرى فريد زكريا يف هذا التصوير أن الهند هي الالعب األقرب
إىل الواليات املتحدة األمريكية املتحدة من الصني ،ويعتربها نافعة يف الحفاظ عىل االستقرار
السيايس واالقتصادي العاملي ،ليواصل دراسته التفصيلية يف هذا الشأن[[[.

ال ريب يف أن أن التفوق األمرييك يف القرن الحادي عرش للميالد ،سيواجه تحدياً أكرب من قبل
الخصوم غري الغربيني باملقارنة مع القرن السابق .ويف حقل السياسة واالقتصاد ـ عىل الرغم من
تف ّوق الواليات املتحدة األمريكية عىل سائر الخصوم واملنافسني ـ متكن خصومها من تقليص
املسافة بينهم وبينها ،ويف الفصل األخري ،يكتفي فريد زكريا ـ من أجل تكميل مرشوعه التحقيقي
واإلجابة عن السؤال القائل :ما الذي يجب فعله؟ ـ باالتجاه التعددي والحركة يف مسار التعارض
والتعاون مع سائر القوى[[[.
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  61ـ .78
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  96ـ .159
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  186ـ .250
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إن ترابط الفصول واالتجاه العام ملجمل الكتاب من أجل تقديم صورة عن العامل ما بعد الحرب
الباردة ،عمل عىل تظهري عنارص االقتصاد الرأساميل ،باإلضافة إىل تقديم بعض املقرتحات من
أجل الحيلولة دون املزيد من األفول األمرييك يف مضامر االقتصاد والسياسة العاملية ،أضفى
عىل الكتاب نظامً وتسلسالً منطقياً .هناك تناقض يف محتوى املنظومة الفكرية لفريد زكريا يف
بحث تصوير الوضع القائم تناقض جوهري ،وقد تسلل هذا التناقض إىل مقرتحاته التي يقدمها إىل
السياسة الخارجية يف الواليات األمريكية املتحدة ،حيث ال يتحقق التعاون بني االقتصاد والسياسة
عىل نحو ما كان يصوره دامئاً عىل شكل تعارض وتعاون بني قطبني .ويف الحقيقة ،فإن الصورة
التي يقدمها عن تعاطي االقتصاد السيايس للقوى العظمى ،والتصوير الثنايئ يف العالقات بني
القوى الكربى ،مع أصل التضاد الدائم بني مصالح القوى العظمى يف ما بينها يف النظام الرأساميل،
حيث نشهد أبعاده األكرث تعقيدا ً يف حروب العملة الصعبة والتوازن التجاري ،وتجاهله وغفلته عن
سائر الالعبني العامليني مثل روسيا يف التعامل بني الغرب والرشق ،كل ذلك أدى إىل نقاط ضعف
وتناقضات قامئة عىل اإلفراط يف تبسيط تعقيدات النظام الرأساميل ،والتنافسات االسرتاتيجية .إن
منطق التصوير واالقرتاحات التي يقدمها زكريا ال تنسجم مع املناخ والفضاء املضطرب يف السياسة
واالقتصاد العاملي ،والصور واملقرتحات التي يقدمها شديدة التعميم ومبهمة وكاريكاتورية .ومع
ذلك فإن منطق تسلسله يف مواصلة ومتابعة ذلك الخط االستداليل الذي بدأه يف مستهل الكتاب،
قد تواصل حتى النهاية من دون أن يواجه أدىن نقص محتمل .ويف معيار تقييم املصادر املعتمدة
يف الكتاب نجد الواقع العلمي ضعيفاً من هذه الناحية .ويف الفصول السابقة مل يعمد فريد زكريا
إىل االستفادة الكافية واملقنعة من املؤلفني والكتَّاب ـ من أمثال :كينيث نيل والتز ،والين ـ من
الذين تناولوا بحث أفول وتوازن القوة األمريكية بالنسبة إىل سائر الخصوم .ويف الحقيقة فإن هذا
الكتاب يفتقر إىل اإلحاالت الكافية إىل املصادر النظرية الهامة يف حقل العالقات الدولية يف
دائرة النظام الدويل يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة .إن الكاتب بسبب ما يتحىل به من األسلوب
صب يف قدر األبحاث النظرية
الصحفي والتقريري ،يغفل عن أهمية اإلحاالت النظرية ،وقد
ّ
للكتاب مزيدا ً من اآلراء الشخصية.
يف قسم الكتب ،استفاد فريد زكريا من مصادر كبار املؤلفني يف العالقات الدولية ،من أمثال
هنتنغتون وفريغوسن ،إال أن عدد هذه اإلحاالت بالنظر إىل حجم الكتاب قليل جدا ً .ويف قسم
املقاالت استفاد كثريا ً من أعامل كبار املفكرين من أمثال :منزس وليندز ،إال أن هذا القسم بدوره
مثل فصول االستفادة من الكتب ،يعاين من نقص وضعف يف االستفادة الكافية من املصادر
املعتربة أيضاً .ويف قسم اإلحصاءات نجد الكثري من مدعياته مفتقرة إىل املصادر املناسبة .من
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 9

االستغراب 17

سالا
بارغت
فريد زكريا
أميركا لـ
عالم ما بعد

283

ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أنه عمد يف الصفحة رقم  121إىل تقديم بعض االحصاءات االقتصادية
من دون ذكر مصادرها[[[ .إن بعض مدعيات زكريا تفتقر إىل املصدر وتعوزها األمانة العلمية يف
تصنيف النصوص العلمية والجامعية .ففي بعض مدعياته التي قدمها عىل شكل إحصائيات تجاهل
ذكر مصادره ومستنداته يف هذا الشأن .من ذلك ـ مثالً ـ أن املدعيات اإلحصائية املذكورة يف
الصفحة رقم  100و 113تفتقر إىل املصادر واإلحاالت .وعند طبع الكتاب تم إدراج املصادر
يف نهايته عىل شكل كل فصل عىل حدة ،ومن هذه الناحية ميكن توجيه نقد آخر يف خصوص
اإلحاالت؛ حيث كان من األفضل أن يؤىت عىل ذكر مصادر كل فصل يف نهايته ،أو عىل شكل
هوامش يف أسفل كل صفحة تسهيالً عىل القارئ يف الوصول الرسيع إىل مصدر املعلومة .وبسبب
الضعف يف اإلحالة إىل املصادر واالفتقار إىل املقرتحات املناسبة إىل القارئ يف إطار املزيد
من البحث ،فإن هذا األثر العلمي قبل أن يحتوي عىل صبغة علمية وتحقيقية من الطراز العاملي
الرفيع ،ميكن اعتباره بوصفه مصدرا ً مناسباً للمزيد من التعرف عىل آراء املفكرين األمريكيني بشأن
تحوالت ما بعد الحرب الباردة ،واالستفادة منه بوصفه نصاً إعالمياً  /دعائياً.
إن نقطة االستدالل األساسية يف هذا الكتاب تكمن يف تق ّدم سائر القوى غري الغربية يف البُعد
االقتصادي عىل الواليات املتحدة األمريكية[[[ .وقد ت ّم إثبات هذا األمر الهام بواسطة البحث حول
املصادر ودوافع هذه القوى واإلحصاءات االقتصادية يف العقد األخري .إن كيفية التحليل بسبب
ضعف االستفادة من املصادر العلمية والتكرار املفرط لألبحاث عىل شكل إحصايئ يشتمل عىل
بعض النواقص ونقاط الضعف .كان من املمكن أن يتم بيان وبحث توجهات السياسة الخارجية
الصينية والهندية بتفصيل أكرب بااللتفات إىل التحوالت التاريخية لهذين البلدين يف مرحلة ما بعد
الحرب الباردة التي أدت إىل نهضتهام .والواقع أن مؤلف الكتاب مل يعمل عىل نقد آراء اآلخرين،
وإمنا اكتفى مبجرد إثبات مدعياته .ويف ما يتعلق مبسألة التحقيق ،فإنه بسبب إحاطته باملسائل
السياسة العاملية بوصفه صحفياً وكاتب عمود يف املجالت والصحف ،ميتلك قدرات علمية
ملحوظة تخ ّوله بيان الفضاء املتبلور حديثاً بشكل دقيق .ولكنه يعاين من نقاط ضعف واضحة
وخفية يف تقييامته النظرية وبيانه النظري الدقيق لتصوراته يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة .فزكريا
مؤلف يذهب إىل االدعاء بأنه إمنا يخوض يف مسألة االنبعاثة االقتصادية لسائر القوى يف مواجهة
الواليات األمريكية املتحدة فقط ،ولكنه يف إطار هذا البحث ،وبسبب متسكه وتعلقه بالثقافة
والتقاليد الغربية واألمريكية ،يعمل عىل نقد وتقييم مواطن ضعف القوى الصاعدة ضمن األبعاد
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .121
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  18ـ .21

االستغراب 17

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 9

284

االستغراب
فضاء الكتب

السياسية والثقافية بالنسبة إىل الحضارة الغربية وبواسطة املعايري الغربية واألمريكية .ففي الصفحة
رقم  15من الكتاب تم التعريف بالحركات اإلسالمية املخالفة للغرب بأنها حصيلة اآلراء الفارغة
واملتف ّرقة ،ويتم تحليلها خطأ باشتاملها عىل القوة واالنسجام[[[ .إن هذه املجموعات ـ من وجهة
نظر فريد زكريا ـ ال متتلك هدفاً واحدا ً .ويف الصفحة رقم  104يذهب إىل االعتقاد بأن حكام
الصني يخشون من االنتفاضات الداخلية ،وهذا التحليل يقوم عىل املعايري الغربية يف فهم الحرية
والتف ّرد يف اتخاذ القرار[[[ .هذا يف حني أن الصينيني يف ثقافتهم الكونفوشيوسية ،ال يع ّرفون الحرية
والتعاون الجمعي بشكل مامثل للتعريف الغريب متاماً .إن االتجاه الدائر مدار الغرب والقائم عىل
ق َيم الليربالية الدميقراطية والرأساملية الغربية يف البحث عن تقييم الدول يف االقتدار ،وما يطلق
عليه فريد زكريا عنوان “االنبعاثة” ،أمر ملحوظ يف جميع استدالالته .أما الق ّوة االقتصادية والتنافس
حسن أو قبح السياسية الخارجية يف
السيايس فيمثالن جوهر استقطاب الق ّوة يف الغرب ومعايري ُ
إطار حضارة الغرب ومعتقدات التموضع عند فريد زكريا.
إىل ذلك ،تع ُّد اإلبداعية واملعارصة من الخصائص التي تحظى مبكانة عالية يف تقييم نصوص
العلوم السياسية والعالقات الدولية .فعرض انبعاثة سائر القدرات غري الغربية وتوازن الق ّوة األمريكية
ال يُع ّدان إبداعاً نظرياً وتحليلياً .يف الفصول السابقة تحدثنا عن اتجاهني نظرين يف ما يتعلق بالنزعة
الواقعية بالنسبة إىل ظهور وسقوط القوى الكربى ،ولذلك ال نرى حاجة إىل تكرارها .وينبغي القل
أن زكريا مل يقدم نظرية جديدة يف ما يرتبط بالعالقات الدولية .وعليه ،يعود امتياز هذا الكتاب عىل
سائر اآلثار العلمية ،إىل األسلوب املمزوج بذكر املصادر واإلحصائيات االقتصادية التي يسوقها
املؤلف ،ورؤيته الخاصة بشأن تن ّوع مصادر الق ّوة عند القوى العظمى .إن الرصاحة املقرونة
باالستفادة املتكررة من اإلحصاءات من أجل إثبات مدعياته ،ميثالن منوذجني من اإلبداع التأليفي
الذي قلام نجده يف اآلثار الخاصة بالعالقات الدولية التي يكتفي بعضها بذكر التعميامت واألمور
الكلية .إن بنية البحث ال تحتوي عىل إبداع ،وهو مثل سائر األعامل الجامعية يشتمل عىل مدعيات
نظرية وتحليل وتوظيف بعض املعلومات واملعطيات االنتقائية من أجل إثبات املدعيات األوىل.
بااللتفات إىل استفادة الكاتب من اإلحصائيات االقتصادية يف اإلطار األصيل الستدالله ،كنا نتوقع
أن تكون مصادره اإلحصائية من املصادر األوىل ملراكز اإلحصاء الوطني والعاملي .ولكننا نجد ـ
لألسف الشديد ـ أن املؤلف قد استند إىل املصادر اإلحصائية املوجودة يف سائر الكتب بشكل
ثانوي واإلحالة إىل مؤلفي الكتب ،وليس إىل مراكز اإلحصاء األصلية الوطنية والعاملية .لقد طبع
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .15
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .104
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الكتاب سنة  2008م ،وكانت املصادر املعتمدة قد صدرت ما بني عامي  2002ـ  2006للميالد،
ومن هذه الناحية يكون الكاتب قد سعى إىل االستفادة من املصادر املعارصة والحديثة الصدور.
وهذا يعد من نقاط ق ّوة هذا الكتاب.

من نافل القول أن الفرضيتني اللتني يروم الكاتب تناولهام عىل التوايل هام :تف ّوق االقتصاد
وعنارص الرأساملية عىل الق ّوة العسكرية يف انبعاثة سائر القوى األخرى والتبادل يف بنية القوة
العاملية يف العقود القادمة .إن كلتا هاتني الفرضيتني قد ت ّم ذكرهام يف بداية الكتاب بشكل غري
مبارش[[[ .ويف القسم الثاين عمد فريد زكريا من خالل االستفادة من استعارة الكأس املرتعة إىل
بروز العنارص االقتصادية يف بلورة التحوالت املوجودة ال يف هذا القسم فقط ،بل ويف سائر
األقسام األخرى ،من خالل ذكر أمثلة عىل فرضياته من القدرات البنيوية االقتصادية للصني والهند.
ونشري إىل أن جميع مواضع القسم الثاين من الكتاب زاخرة باإلحصاءات حول النمو االقتصادي
يف الهند والصني[[[.
لقد ت ّم خفض التعاطي بني السياسة والدين يف هذا الكتاب إىل الح ّد األدىن ،وت ّم رصد
الدين يف إطار الثقافة بوصفه أداة يف خدمة االقتصاد والقدرات املادية .والواقع أن هذا النوع
من الرؤية منبثق عن الثقافة العلمية العلامنية الغربية التي ترى كل يشء بوصفه وسيلة وأداة
للهيمنة والسيطرة الدنيوية .يف الفرضيات النظرية للمؤلف نجد بعض العنارص التحليلية من قبيل
الهيمنة والسيطرة املادية بوصفها أمرا ً ج ّيدا ً ومطلوباً ،وأن النمو االقتصادي والسيايس بوصفه غاية
لألهداف البرشية .يف حني أن هذه املوارد تتعارض مع األصول الدينية واإلسالمية التي تعترب أن
غاية األهداف اإلنسانية تكمن يف السعادة األخروية ،وتعطي الدور املحوري للمفاهيم األخالقية.
إن األدوات التي متّت االستفادة منها إليصال وبيان األهداف املنشودة للمؤلف ،عبارة عن:
الكتب واملقاالت والتقارير التي قام بتوظيفها بشكل انتقايئ .واالنتقادات التي ت ّم إيرادها عىل
املصادر التي اعتمدها ذكرت يف قسم نقد املصادر .النقد اآلخر هو أنه قد تم تجاهل وتنايس الصور
والخرائط والجداول اإلحصائية والتفصيلية ،رغم اهتامم الكاتب بالجانب الكمي من أبحاثه .فنحن
أي صفحة أثرا ً لجدول بياين وإبداع تصويري أو منوذج توضيحي ،وهذا يع ّد واحدا ً من
ال نجد يف ّ
نقاط الضعف الرئيسة يف توظيف األدوات والوسائل العلمية الرضورية .لقد عمد فريد زكريا ـ من
أجل البيان األدق للمسائل مورد البحث يف الكتاب ـ إىل االستفادة من املصطلحات واإلبداعات
املفهومية لسائر املحققني .إن مصطلح “العامل الحديث” يف إطار الفهم الدقيق لرؤية املهاجرين
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  3ـ .7
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  12ـ .55
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إىل أمريكا الشاملية ،وبلورته يف القسم الثالث ،ومصطلح “املجتمع املنسجم” لوصف الروابط
الداخلية املختلفة يف الصني ،ودورها العاملي يف النظام الدويل ،من بني املفاهيم املستعارة من
قبل فريد زكريا .لقد قام بإبداع مفهومي .إنه مفهوم “انبعاثة اآلخرين” ،الذي يع ّد متناسباً مع ما
املغية لبنية النظام الدويل املفهومي .أما
يسعى إىل بيانه من أجل تقديم صورة أدق عن التامهيات
ّ
مفهوم “الواسطه األمينة” الوارد يف الصفحة رقم  241من الكتاب ،فهو مفهوم أبدعه فريد زكريا[[[،
وميثل جواباً عن الغموض الذي ت ّم اقرتاحه يف الدور الجديد ألمريكا يف عامل ما بعد الواليات
املتحدة األمريكية.
يف ما يتعلق بحاجة املجتمع اإليراين  /اإلسالمي بسبب وجود املباين املادية والليربالية
الحاكمة عىل الكتاب ضمن افتقاره إىل نظرية جديدة يف العالقات الدولية ،تتمتع بالح ّد األدىن
من تلبية الحاجات النظرية والعلمية للمجتمع البحثي والتحقيقي اإليراين ،نرى أن تقديم صورة
عن النظام الدويل من زاوية مفكر جامعي أمرييك ونقده لهذه الصورة ،من شأنه أن يكون من
أهم نقاط ق ّوة كتاب فريد زكريا للمحققني والجامعيني اإليرانيني .ميكن لهذا الكتاب أن يعمل
عىل توظيف هذا اإلدراك ـ من زاوية رؤية مفكر أمرييك قائم عىل كيفية رؤيتهم للعامل ـ عىل
املستوى النظري والتحلييل .إال أن املباين املنشودة لزكريا تتعارض بشكل جاد مع األهداف
الثورية واإلسالمية للقامئني عىل تأسيس النظام التعليمي يف قطرنا .ومن هنا فإن االستفادة من
هذا املصدر يجب أن تكون مقرونة باالحتياط النظري ،وبالنظر إىل املباين اإلسالمية.

يف تقديم خالصة عن هذا القسم ،نرى أن هذا الكتاب يتمتع مبستوى كيفي جيد للعرض يف
مكتباتنا من أجل رفع مستوى املعرفة النظرية واملهارات التحليلية للطالب يف حقل العالقات
الدولية والعلوم السياسية .بغض النظر عن نقاط ضعف الكتاب يف مختلف األبعاد التي ت ّم بيانها
يف السطور املتقدمة بشكل تفصييل ،إال أنه يشتمل عىل قيمة كبرية يف ما يتعلق بالتع ّرف عىل
مسائل عامل ما بعد الحرب الباردة والتحوالت االقتصادية املتسارعة.
د ـ النقد والتحليل األسلويب
يف العلوم اإلنسانية ـ ويف العلوم السياسية عىل وجه التحديد ـ ثالثة أنواع من العلوم ،هي:
 1ـ العلم األمربيايل والتكنولوجي الناظر إىل السيطرة الذرائعية عىل املحيط.
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص .241
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 2ـ العلم التأوييل أو التفسري التاريخي والثقايف املرتبط بالحاجة إىل الفهم والتعاون املوضوعي
املتبادل.
 3ـ التحليل الديالكتييك  /االنتقادي املرتبط بالرغبة إىل التحرر والخالص.
إن النوع الثالث من العلوم الناظر إىل الخالص[[[ ،قد ذهب املؤلف إىل اعتباره من علوم
النوع األول .ويع ّد فريد زكريا من النخب الذرائعية يف املجتمع الجامعي واإلعالمي يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وهو مثل الكثري من النخب املؤثرة يف السياسة الخارجية األمريكية ،من
أمثال :هنتنغتون ،وجورج كينان[[[ ،وجوزيف صموئيل ناي ،وكينيث نيل والتز ،يحمل هاجس
أفول الواليات املتحدة األمريكية ،والتحديات املاثلة أمام السياسة الخارجية لهذا البلد ،وأخذ
ذلك بوصفه هاجساً دامئاً .نقطة تركيز زكريا تتمثل يف بقاء سلطة الواليات املتحدة األمريكية
عىل مستوى العامل ،والتقليل من احتامالت أفولها .ولتحقيق هذا األمر الهام عمل يف البداية ـ
عرب االستفادة من األسلوب التحقيقي الرتكيبي الشامل لألسلوب الكمي والتفسريي ـ عىل تقديم
صورة عن الوضع القائم ،ثم عمد بعد ذلك إىل االستفادة من االتجاه القيايس واالستقرايئ بشكل
منفصل يف مختلف أقسام الكتاب ضمن إثبات مدعياته ،وتقدميها كوصفة يف السياسة الخارجية
للواليات املتحدة األمريكية للنخب من ص ّناع القرار األمرييك .إن مبادرته إىل توظيف مختلف
األساليب يعترب من بني نقاط ق ّوة كتابه .فاالستقراء أسلوب يعمل عىل توظيفه من خالل تقديم
اإلحصاءات الكم ّية واالستنتاج منها من أجل تشكيل صور مختلفة من مراحل ما قبل الحرب
الباردة يف أكرث سطور الكتاب وبشكل خاص يف القسم الثاين والقسم الثالث[[[ .والقياس أسلوب
آخر يعمل عىل توظيفه يف إطار املقارنة بني واقع األمرباطورية األمريكية ووضع األمرباطورية
الربيطانية ،وتشابههام يف الحروب العسكرية مع القوى الصغرية التي أدت إىل أفولهام[[[.
حري القول أن هذه الجهود التي قام بها فريد زكريا واجهت نقدا ً جادا ً من قبل امتياز باهايت[[[.
ٌّ
فهو يذهب ـ ضمن إشارته إىل اضطراب األسلوب املعريف والصور الناقصة والغامضة التي يقدمها
عن بنية النظام العاملي ـ إىل االعتقاد بأن زكريا قد أخفق يف عرض صورة دقيقة عن مسائل السياسة
[[[ -أنظر :منوتشهري ،عباس وآخرون ،رهيافت وروش در علوم سيايس (املدخل واألسلوب يف العلوم السياسية) ،ص  ،27سمت،
طهران 1387 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[[[ -جورج فورست كينان ( 1904ـ  2005م) :سيايس ودبلومايس أمرييك .عضو يف قسم الشؤون الخارجية للواليات املتحدة األمريكية عىل
مدى سنوات طويلة؛ حيث عمل كمخطط للسياسات الخارجية يف أواخر األربعينات والخمسينات .يعترب مهندس الحرب الباردة بدعوته إىل
احتواء االتحاد السوفيايت .من مؤلفاته( :الواقعية يف سياسة أمريكا الخارجية) ،و(روسيا ترتك الحرب) ،و(صور من الحياة) .املع ّرب.
[[[ -أنظر :زكريا ،فريد ،جهان بسا ـ آمريكايي (العامل ما بعد الواليات املتحدة األمريكية) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :أحمد عزيزي ،ص  23ـ .75
[[[ -أنظر :املصدر أعاله ،ص  177ـ .180
[5]- ImtiazBahatti.
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الخارجية للواليات املتحدة األمريكية ،يف ما يتعلق بالتورط األمرييك يف العراق ،حيث ال نجد
لديه ما يقوله يف هذا الشأن .ثم يواصل باهايت نقده من خالل اإلشارة إىل األحداث التاريخية يف
الكتاب ،ويقول :إنه مل يقدم بحثاً بشأن األخطاء األمريكية السابقة ،وإن الحلول التي يقدمها إىل
السياسة الخارجية لدولة عظمى ـ عىل مستوى الواليات األمريكية املتحدة ـ يف طريقها إىل األفول،
ال تحظى بضامنة تنفيذية[[[.

ـ النتيجة
لقد كان فريد زكريا يف كتابه “عامل ما بعد أمريكا” ،يسعى إىل تقديم صورة سياسية  /اقتصادية
عن تحوالت ما بعد الحرب الباردة ،ليعمل يف ظل ذلك ـ ضمن بيان الوضع القائم ـ عىل تقديم
مقرتحات تطبيقية ومقارنة إىل النخب العاملة يف حقل السياسة الخارجية للواليات األمريكية
املتحدة .إن ظهور القوى الرشقية يف الصني والهند عىل مستوى االقتصاد العاملي ،وكذلك الربازيل
يف أمريكا الالتينية ،قد أدى إىل تغيري بنية القوى الدولية .لقد متكنت الصني ـ من خالل هدايتها
الحكومية لالقتصاد الداخيل ،وسيطرة الحزب الشيوعي عىل التنمية االقتصادية املتوالية عىل مدى
العقود األخرية ـ من خطف قصب السبق من الكثري من الخصوم الرشقيني ،وهي باإلضافة إىل ذلك
تسعى إىل التنافس مع الغرب والواليات املتحدة األمريكية .وإىل جانب الصني ،اهتمت الهند ـ من
خالل قطاعها الخاص الفعال واملقتدر ـ باإلضافة إىل توظيفها للتقليد والرتاث العمالين الهندي
يف السياسة الخارجية ـ مثل الصني ـ بالتنمية واالزدهار عىل مستوى النظام العاملي .يف هذا
السياق ،يرى فريد زكريا أن طريقة الحل يف مواجهة الظروف والرشائط املعقدة القامئة ،تكمن يف
التعددية والوساطة األمريكية يف األزمات اإلقليمية والدولية الهامة ،يف إطار الحيلولة دون املزيد من
األفول األمرييك .وهو يذهب يف السطور األخرية من هذا املقال إىل االعتقاد بأن الكتب واملصادر
العلمية املكتوبة يف ما يتعلق بالسياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية من أجل تأميم علم
العالقات الدولية نافعة وبناءة يف داخل القطر .وذلك أوالً :ألن قراءة هذا النوع من الكتب إذ يرفع
من مستوى املعلومات والقابليات التحليلية لدى الباحثني يف الداخل ،يعد تدريباً ومتريناً جيدا ً
عىل مزاولة التنظري والتأليف يف حقل العالقات الدولية ،يف ضوء االستفادة من مباين وأسس الثورة
اإلسالمية .وهو ما نجح زكريا يف القيام به من خالل االستفادة من العلم الغريب العلامين يف كتابه
الراهن والسابق .وثانياً :ألن نقد هذا النوع من الكتب يف ظل االستفادة من أصول التفكري اإلسالمي
والثوري يساعد عىل تدقيق وصقل املباين النظرية لعلم العالقات الدولية اإليرانية  /اإلسالمية.
[1]- Bahatti, Imtiaz. 2009. The Post American World (Book Review), Policy Perspectives, Volume 16,
Spring. P. 117 – 121.
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:املصادر
 أحمد: ترجمه إىل اللغة الفارسية،) جهان بسا ـ آمريكايي (العامل ما بعد الواليات املتحدة األمريكية، فريد،زكريا
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