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مدير وحدة العالقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية

ملخص الدراسة
لقد شهد التاريخ صعو ًدا لقوى كبرى ظهرت في بقع جغرافية بعينها قبل أن تتوسع في جوارها اجلغرافي
لتعب���ر البحار والقارات حتى متدد س���يطرتها إلى أقصى حيز ممكن؛ وهو مث���ال تكرر تاريخ ًّيا منذ عصر
اإلمبراطورية الرومانية ،مرو ًرا باإلمبراطوريتني الفرنسية والبريطانية ،وصوالً إلى الواليات املتحدة األمريكية
أيضا ،وهكذا ينش���غل العلماء من
في عصرنا الراهن .ومثلما عرف التاريخ صعود األمم فقد عرف هبوطها ً
قدمي األزل باكتش���اف عوامل صعود وهبوط القوى الكبرى ،وحتدي���د صيرورتها التاريخية ،وهو ما يعرف
باقتراب حتول القوة في العالقات الدولية .Power Transition
وتهدف هذه الدراس���ة إلى بحث ظاهرة حتول القوة ف���ي العالقات الدولية من منظور قيمي لصالح قوى
جدي���دة صاعدة حتمل أبعا ًدا قيمية قد ال تتف���ق بالضرورة مع قيم القوة التقليدي���ة املهيمنة واملتمثلة في
الواليات املتحدة األمريكية .وتتمثل املش���كلة البحثية للدراس���ة في تساؤل رئيس أال وهو :كيف ميكن للقوى
اإلسالمية االستفادة من ظاهرة حتول القوة في العالقات الدولية؟
وتستخدم الدراسة اقتراب حتول القوة  Power Transitionلتحليل ظاهرة صعود وهبوط القوى في العالقات
الدولية واألطر النظرية املفسرة لها ،مع التطبيق على دول مجموعة البريك  BRICاألربع (البرازيل ،وروسيا،
والهند ،والصني) التي تعد الدول األسرع من ًوا في العالم وفقًا للتقديرات الدولية ،وذلك بغرض االستفادة من
جتربة صعود تلك القوى إس�ل�ام ًّيا مبا يحقق رقي األمة وتقدمها وريادتها حاض ًرا ومستقب ً
ال ،مع احتفاظها
بثوابتها العقدية وخصوصيتها القيمية.
فلقد أدركت قوى (البريك) أن التنمية القائمة على مفاهيم العوملة التي قدمت كحل ملشاكل الدول النامية
أو املتخلفة ،ليس���ت إال الوجه اآلخر لتغريب العالم وفقًا للنموذج القيم���ي األمريكي املعاصر ،ومن ثم فقد
سعت تلك القوى إلى كسر هذا املنظور التغريبي املعولم بأن شقت لنفسها سبي ً
ال تنمو ًّيا يحتفظ بخصوصيته
القيمية وال يتماهى مع قيم اآلخر السائد أو املهيمن.
وهذا ما يجب أن تأخذه األمة اإلس�ل�امية في اعتبارها؛ حيث إن طبيعة اإلسالم كدين من ناحية وطبيعة
النسق القيمي املنبثق عنه من ناحية أخرى تفرضان البحث في ظاهرة حتول القوة في العالقات الدولية من
منظور قيمي إسالمي؛ اتسا ًقا مع خصوصية الرسالة من جهة ،وخصوصية األمة من جهة أخرى.
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مدير وحدة العالقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
ثمة تبدالت وحتوالت ش���هدتها خريطة القوى الفاعلة في العالقات الدولية في النظام الدولي املعاصر خالل
العقدي���ن األخيرين ،فمع انهيار نظام القطبي���ة الثنائية  Bi-polarityنهايات الق���رن الفائت عبر تفكك االحتاد
السوفييتي عام 1991م ،برزت الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى مهيمنة على مجريات النظام الدولي الذي
أضح���ى أحادي القطبية  Uni-polarityعبر ما أطلق عليه آنذاك «النظام العاملي اجلديد» ،the New World Order
حيث ك ّثفت القوة األمريكية جهودها للهيمنة على قيم وثقافات األمم والشعوب ونشر قيمها بدعوى العوملة حيث
ش���طح اخليال بالبعض حتى أطلق على القرن احلادي والعش���رين مسمى «القرن األمريكي» American Century
تعبي ًرا عن انفراد واشنطن بقيادة العالم دومنا منازع.
بيد أن هذه الصورة التقليدية التي سادت منط العالقات الدولية ،أو التي رمبا حاولت آلة اإلعالم األمريكية
املهيمنة أن توحي بها لم تس����تمر طوي ً
ال؛ حيث لم يلبث النظام الدولي أن ش����هد بروز قوى أخرى على الساحة
الدولي����ة باتت تهدد بش����كل أو بآخر النموذج القيمي األمريكي املزعوم املهيم����ن على مقدرات العالم ،مبا حدا
ببعض احملللني أن يص����ف النظام الدولي احلالي بأنه بات يتجه صوب منط التعددية القطبية Multi-polarity
والذي يعني أن مقدرات القوة لم تعد متركزة في قطب أوحد أو حتى قطبني اثنني ،كما كان احلال طوال الستني
عا ًم����ا املاضي����ة ،ولكنها باتت موزعة بني مجموعة من الدول أو األقطاب في إطار ش����به متكافئ تقري ًبا ،األمر
الذي يشي بس����يادة منط األحالف واألحالف املضادة الذي ساد العالقات الدولية خالل القرنني الثامن عشر
(((
والتاسع عشر.
وتهدف هذه الدراسة إلى بحث ظاهرة حتول القوة في العالقات الدولية من منظور قيمي لصالح قوى جديدة
صاع���دة حتمل أبعا ًدا قيمية قد ال تتفق بالضرورة مع قيم القوة التقليدية املهيمنة واملتمثلة في الواليات املتحدة
األمريكية.
وتتمثل املشكلة البحثية للدراسة في تساؤل رئيس أال وهو :كيف ميكن للقوى اإلسالمية االستفادة من ظاهرة
حتول القوة في العالقات الدولية؟
ويتفرع عن هذا التس���اؤل عدد من األس���ئلة الفرعي���ة لعل أهمها :ماهية اقتراب حت���ول القوة في العالقات
الدولية؟ وما هي أبرز القوى الصاعدة؟ وكيف ارتقت إلى مصاف القوى الكبرى في العالم؟ وكيف تخلصت تلك
القوى الصاعدة من أسر النمط التنموي القيمي الغربي الذي تتبناه القوى الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة
األمريكية ،باعتباره الوصفة السحرية الوحيدة للتقدم دون سواه؟
((( محمد السيد سليم :تطور السياسة الدولية في القرنني التاسع عشر والعشرين ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار الفجر اجلديد للنشر والتوزيع2004 ،م،
ص .18-15
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الباب الرابع  :العالقات الدولية

وتس���تخدم الدراس���ة اقتراب حتول القوة
 Transitionلتحلي���ل ظاهرة صعود وهبوط القوى في
املفس���رة لها ،مع
العالقات الدولية ،واألطر النظرية
ّ
(((
التطبيق عل���ى دول مجموعة البريك  BRICاألربعة
(البرازيل ،وروس���يا ،والهند ،والصني) التي تعد الدول
األس���رع من ًّوا ف���ي العالم وفقًا للتقدي���رات الدولية،
وذلك بغرض االس���تفادة من جتربة صعود تلك القوى
إسالم ًّيا مبا يحقق رقي األمة وتقدمها وريادتها حاض ًرا
ومستقب ً
ال مع احتفاظها بثوابتها العقدية وخصوصيتها
القيمية.

Power

اقرتاب حتول القوة ..التعريف واألطر النظرية:

تتباين دول العالم املختلف���ة فيما بينها على خلفية
ما متتلكه من محددات للقوة بشقيها املادي واملعنوي،
وتدرك كل دولة في ظ���ل البيئة الدولية احلالية التي
يحكمها منطق الصراع باألس���اس أن حماية حدودها
ومكتس���باتها الوطنية ،فض ً
ال ع���ن حتقيق مصاحلها
القومية ،رهن بامتالك القوة والسعي الدائم إلى زيادة
هذه القوة إلى أبعد مدى ممكن ،وذلك بإضافة مصادر
أو ط���رق أو وحـ���دات إنتاج جديدة للق���وة (حتالف،
تعاهد ،تفوق علمي وعسـكري .. ،وغيرها) أو بالعمل
على إضـعاف قوى اآلخـرين بش���تى الطـرق (احلرب،
احلرب النفسية ،التفريق ،التقسيم .. ،وغيرها) خللق
(((
التوازن املطلوب لضمان أمنها وصيانة استقاللها.
ولقد شهد التاريخ صعو ًدا لقوى كبرى ظهرت في بُقع
جغرافية بعينها قبل أن تتوسع في جوارها اجلغرافي
لتعب���ر البحار والق���ارات حتى متدد س���يطرتها إلى
أقصى حيز ممك���ن؛ وهو مثال تكرر عبر التاريخ منذ

((( يعد جيم أوني���ل  Jim O'Neillرئيس البحوث االقتصادية مبجموعة
جولدمان س���اش البنكي���ة  ، Goldman Sachsأول م���ن ابتكر هذا
املصطلح عام 2001م .وفي تقرير البنك لعام 2003م تنبأ أونيل بإعادة
تشكيل الهيكل االقتصادي العاملي بحلول عام 2050م ،وأن دول البريك
األربع س���وف تتفوق على معظم الدول الغربية املتقدمة مثل بريطانيا،
وفرنس���ا ،وإيطاليا ،وأملانيا ،وستش���كل مع الواليات املتحدة واليابان
االقتصاديات الستة الرئيسة في العالم.
((( حامد عبد الله ربيع ،األبعاد االستراتيجية لصراع القوى الكبرى حول
ح���رب اخلليج العربي ،القاهرة ،معهد البحوث والدراس���ات العربية،
1983م ،ص.61 - 54
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عصر اإلمبراطورية الرومانية ،مرو ًرا باإلمبراطوريتني
الفرنس���ية والبريطانية ،وصوالً إلى الواليات املتحدة
األمريكية في عصرن���ا الراهن .ومثلما عرف التاريخ
أيضا ،وهكذا ينشغل
صعود األمم فقد عرف هبوطها ً
العلماء من قدمي األزل باكتشاف عوامل صعود وهبوط
القوى الكبرى وحتديد صيرورته���ا التاريخية((( ،وهو
ما يُعرف باقتراب حت���ول القوة في العالقات الدولية
 Power Transitionوالذي يشير إلى فقدان الدولة
املهيمن���ة موقعها القيادي لصالح قادم جديد س���ريع
التنامي.
ولك���ي يحدث حت���ول للقوة؛ فإنه يتع�ي�ن على هذا
القادم اجلديد أن يحصل على مصادر للقوة أكبر مما
لدى الدولة املهيمنة أو عل���ى األقل يحدث تعادالً مع
املقدرات القومي���ة للدولة القائد اآلفلة أو اآلخذة في
األفول ،وه���ذا يعني أنه يتعني على القادم اجلديد أن
يحاول اللحاق بالدولة القائد بالشكل الذي يجعل من
املقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد التساوي.
ويب�ي�ن مفهوم حت���ول القوة أن الدول���ة املهيمنة أو
املس���يطرة تبدأ في فقدان س���يطرتها لصالح ُمتَ َح ٍّد
صاعد جديد ،وهذا الفقدان والتحول في ميزان القوة
من طرف لصالح طرف آخر ،يحدث باألساس بسبب
التغيرات الت���ي تطرأ على اإلمكانات القومية لكل من
القوتني اآلفلة والصاعدة ،شريطة أن توجد حالة من
عدم الرضا الشديد عن الوضع الدولي القائم من قبل
القوة الصاعدة؛ ومن ثم فإن احتمالية نش���وب حرب
بني القوتني تبقى قيد االحتمال.
وجدير بالذكر أن مفه���وم حتول القوة ليس قاص ًرا
على اس���تعالء دول���ة على أخرى ،أو مج���رد محاولة
الس���يطرة عليها ،أو التحكم فيها عب���ر أدوات القوة
أيضا أدوات
الصلدة  ،Hard Powerوإمنا يتسع ليشمل ً
القوة الناعمة  Soft Powerمن قبيل انتشار ثقافة معينة
مغايرة ،وصعودها في مجتمع ما على حساب الثقافات
والعادات والتقاليد األصيل���ة في ذلك املجتمع ،ولعل
((( مصطف���ى اللباد ،اإلمبراطوريات :منطق الس���يطرة العاملية ،اجلريدة
الكويتية2009/3/12 ،م.
http://www.aljareeda.com/AlJarida/Article.aspx?id=101029

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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أبرز مثال على ذلك عوملة الثقافة األمريكية وانتشارها ملمارساتها واس���تراتيجياتها اإلمبريالية أو التوسعية،
(((
والتي تتحني اللحظة التاريخية إلس���قاط تلك القوى،
حول العالم.
يفس���ر لنا ظاهرة صع���ود وهبوط القوى الكربى ،ب���ل رمبا محاول���ة إرث دورها العامل���ي أو اإلقليمي،
ورمبا ّ
ع�ب�ر التاري���خ اإلنس���اني ،ع���دد م���ن األس���باب لع���ل من استنا ًدا إلى س���نة التداول التي حتكم حركة البشرية
(((
منذ ب���دء اخلليقة وإل���ى أن يرث الل���ه األرض ومن
أهمها:
أوالً :جتاوز القوة الكبرى حلركة التوس���ع والهيمنة عليها ،قال تعال���ى { :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}
بدرجة تفوق الطاقات االستيعابية الذاتية التي قامت [آل عمران.]140 :
ووفقً���ا ألورجانس���كي  Organskiفإنه ميكن تقس���يم
عليها تلك القوة في البداية ،مما يجعل حركتها تسير
وفق معادلة مفادها :مزيد من التوسع يعني مزي ًدا من الفاعل�ي�ن الدولي�ي�ن إلى أربع���ة فئات طبقً���ا ملعياري
املقدرات ودرجة الرضاء عن املوقع في النس���ق الدولي
االقتراب نحو االنهيار أو التالشي.
السائد ،وهي :دول قوية وراضية،
وثان ًيا :التعبئة السياسية والتشتت
إن ظاهرة صعود وهبوط القوى الكبرى
ًّ
تاريخيا ودول قوي���ة وغي���ر راضية ،ودول
العس����كري مما يق����وي حتركات
األطراف الرافضة لس����يطرة تلك إنما ترجع إلى مجموعة من العناصر المتداخلة ضعيف���ة وراضي���ة ،ودول ضعيفة
يتعل��ق بعضه��ا بممارس��ات تل��ك الق��وى
(((
القوة والعاملة على التخلص منها ،وتفاعالته��ا على الس��احة الدولي��ة ،في حين وغير راضية.
يتعل��ق البعض اآلخر باألط��راف المناوئة لتلك
وي���رى أورجانس���كي أن الفئة
ويزيد من فاعليتها.
القوى والرافضة لممارساتها واستراتيجياتها
وثال ًثا :ما ينشأ عن حركة القوة اإلمبريالية أو التوسعية ،والتي تتحين اللحظة الثاني���ة – القوية غير الراضية-
هي األكثر تهدي ًدا للقوى املهيمنة
الكبرى من صراع���ات ثقافية التاريخية إلسقاط تلك القوى.
ف���ي النظ���ام الدول���ي ،واألكثر
وحضارية تؤثر على مركز تلك
حرصا على الس���عي نحو حتويل
ً
القوة نفس���ه بعد اتساع نطاق
الق���وة لصاحلها في التفاع�ل�ات الدولية ،ورمبا تعد
تواصله مع األطراف املراد الهيمنة عليها.
أملانيا خالل حقبة ما ب�ي�ن احلربني العامليتني األولى
وراب ًعا وأخي��� ًرا :املقاومة التي جتدها القوة الكبرى
والثاني���ة ،ودول مجموعة البريك –البرازيل وروس���يا
من األطراف التي تهيمن عليها في حلظة تاريخية ما،
والهند والصني -في الوقت احلالي خير جتسيد لهذه
وألس���باب قد يكون ما سبق بعضها؛ حيث تتدرج تلك
الفئة من الدول.
املقاومة بنا ًء على وضع القوة الكبرى وحالتها ،وصوالً
إلى املقاومة املسلحة التي قد تختلط بالعنف.
القوى الصاعدة ..مؤشرات الصعود:
وم���ن ثم ميك���ن القول :إن ظاه���رة صعود وهبوط
ولع���ل اختيارن���ا ملجموعة البري���ك  BRICكنموذج
الق���وى الكبرى تاريخ ًّيا إمن���ا ترجع إلى مجموعة من
يجس���د حقيقة
للقوى الصاعدة في العالقات الدولية ّ
العناصر املتداخلة يتعلق بعضها مبمارسات تلك القوى
حتول الق���وة احلاصل في النظام الدولي لصالح قوى
وتفاعالته���ا على الس���احة الدولية ،ف���ي حني يتعلق
جدي���دة ،وذلك باعتراف األمريكيني أنفس���هم؛ حيث
البعض اآلخر باألطراف املناوئة لتلك القوى الرافضة
عك���ف العديد من اخلبراء باملراكز البحثية املعنية في
((( أحم���د عبد الله الطحالوي ،مفهوم حتول القوة في نظريات العالقات واش���نطن بتحليل بنية التفاع�ل�ات الدولية الراهنة؛
الدولية دراس���ة احلالة الصينية ،رس���الة ماجس���تير ،كلية االقتصاد لبحث أفضل اخليارات املمكنة أمام صانع القرار في
والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة2009 ،م ،ص.29-24
البيت األبيض واملؤسس���ات األمريكي���ة األخرى ذات
 (2) Herfried Mükler, Empires: The Logic of World Domintion from Ancient Rome to the United States.
http://www.foreignaffairs.org/articles/63070/g-john-ikenberry/empires
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الثق���ل للتعاطي مع املخاطر االس���تراتيجية الناجمة
عن تراجع مكانة واش���نطن إزاء قادمني جديدين باتا
يشكالن تهدي ًدا وحتد ًيا بالغًا لسياسة الواليات املتحدة
األمريكية أبرزهم الدول األربع سالفة البيان((( ،والتي
باتت متثل نحو  %40من مجموع س���كان العالم ونحو
(((
 %15من الناجت اإلجمالي العاملي.
خريطة ()1

وتتميز بلدان البري���ك األربعة بكونها متتلك ثروات
بشرية وطبيعية متفردة –وخاصة في مؤشرات الكتلة
احليوية املتعلقة باألرض والس���كان -ال متتلكها بلدان
أخرى تنتمي ملجموع���ة الدول األكثر تصني ًعا واألقوى
اقتص���ا ًدا في العال���م مثل اليابان وكندا .وتنس���حب
مؤش���رات الكتلة احليوي���ة الهائلة على املؤش���رات
الفرعية اخلاصة بعدد السكان واملساحة الكلية للبلد،
وإجمالي الناجت احمللي ،ونسبة النمو السنوية
التي تُعتبر من النسب األرفع في العالم.

وفيم���ا يتعل���ق بالبعد اجلغراف���ي ،متتلك
البرازيل مس���احة تغطي نح���و  8.5ماليني
كيلو مت ًرا مرب ًعا ،فيما متس���ح أراضي روسيا
االحتادية الضعف أي ما يعادل نحو  17مليون
كيلو مت ًرا مرب ًعا ،في حني تبلغ مساحة الهند
 3.3ماليني كيل���و مت ًرا مرب ًعا ،وتأتي الصني
 Resource : http://en.wikipedia.org/wiki/BRICفي املرتبة الثانية بعد روس���يا بـ  9.6ماليني
مساحة دول الربيك بالنسبة ملساحة العامل
Resource : http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC
كيلو مت ًرا مرب ًعا ،وعلى صعيد الكتلة البش���رية
تتس���م دول البريك بعدد السكان الضخم كذلك ،وإن
شكل ()1
بتفاوت كبير فيما بينها ،ففي حني يصل عدد س���كان
معدالت النمو يف دول الربيك مقارنة بأهم القوى
الصني إلى نحو  1.3مليار نس���مة((( ،تأتي الهند في
االقتصادية عامي 2009 -2008م.
مرتبة قريبة منها بنحو  1.1مليار نسمة((( ،والبرازيل
في مرتبة بعيدة بنحو  193مليون نس���مة((( ،ثم روسيا
(((
االحتادية بنحو  142مليون نسمة.
وعلى صعيد الناجت اإلجمالي احمللي ومعدالت النمو
الس���نوية؛ فقد حققت دول البريك قفزات هائلة في
هذا الصدد خالل العقد األول من القرن احلالي ،فقد
بل���غ إجمالي الناجت احمللي للصني ع���ام 2009م نحو
أربعة تريليونات و 984ملي���ا ًرا و 730مليون دوالر(((،
مبعدل منو بلغ نح���و  %9.5للعام 2010م) ،(8في حني
((( راجع في ذلك دراس���ة مايكل شيفر مسئول برنامج حتليل السياسات
مبؤسسة ستانلي البحثية األمريكية:
Michael Schiffer, The US and Rising Powers, The Stanley
Foundation, January 2009.
_http://www.stanleyfdn.org/resources/US__Rising_Powers
Great_Decisions_Chapter.pdf

((( وكالة األنباء الفرنسية2009/6/15 ،م.
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(3) http://data.worldbank.org/country/china
(4) http://data.worldbank.org/country/india
(5) http://data.worldbank.org/country/brazil
(6) http://data.worldbank.org/country/russian-federation
(7) http://data.worldbank.org/country/china
(8) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
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بل���غ إجمالي الناجت احمللي للهن���د نحو تريليون و310
مليارات و 170مليون دوالر في العام 2009م((( ،مبعدل
منو بلغ نح���و  %8.1بتقديرات الع���ام 2010م((( ،أما
روسيا فقد بلغ إجمالي الناجت احمللي لها للعام 2009م
حوال���ي تريليون و 230ملي���ا ًرا و 730مليون دوالر(((،
مبع���دل منو بلغ حوالي  %6.3للعام 2009م((( ،كما بلغ
إجمالي الن���اجت احمللي للبرازيل حوالي تريليون و571
مليا ًرا و 980مليون دوالر((( ،محققة معدل منو سنوي
(((
بلغ قرابة  %4.1للعام 2010م.
وإذا جمعنا إجمالي الناجت اإلجمالي احمللي للبلدان
األربعة جند أنه جتاوز  15تريليون و 500مليار دوالر،
وفقً���ا للتقديرات الت���ي نقلتها وكالة االس���تخبارات
األمريكية عام 2007م ،أي أنه تفوق على إجمالي الناجت
احمللي األمريكي ،والذي بل���غ نحو  13تريليو ًنا و860
مليار دوالر بحس���ب صندوق النق���د الدولي ،وكذلك
أيضا على دول االحتاد األوروبي مجتمعة والتي
تقدم ً
بلغ إجمال���ي الناجت احمللي لها نحو  14تريليو ًنا و713
(((
مليار دوالر؛ بحسب املصدر نفسه للعام .2007

ويعد هذا مؤش��� ًرا ذا داللة على ب���روز هذه الدول
–البري���ك ،-ومقارعتها لقوى اقتصادي���ة كبرى في
العالم ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،ومن
ثَم فال غ���رو أن ينحو كثير من الدراس���ات الصادرة
ع���ن مراكز األبحاث األمريكية واألوروبية إلى أن دول
البريك األربع ستتصدر املشهد الدولي خالل العقدين
القادمني متفوقة على ُج ّل القوى التقليدية التي تتصدر
املش���هد الدولي احلالي ،كما أنها بحلول عام 2050م
س���تصبح مع الواليات املتحدة واليابان القوى الس���ت
(((
الرئيسة على صعيد االقتصاد العاملي.
شكل ()3
توقعات القوى االقتصادية الكربى يف عام 2050م

شكل ()2
إمجايل الناتج اإلمجايل احمللي لالقتصاديات الكربى
يف العامل للعام 2007م

Resource:Sachs,
Goldman
Sachs, Dreaming
With The
BRICs:
Resource: Goldman
Dreaming
With BRICs:
PathTheto 2050, Global
Economics Path to 2050, Global Economics Paper No: 99. P4.
Paper No: 99. P4.

(1) http://data.worldbank.org/country/india
(2) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(3) http://data.worldbank.org/country/russian-federation
(4) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(5) http://data.worldbank.org/country/brazil
(6) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(7) Michael Schiffer, The US and Rising Powers, Op.Cit. P 6.
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بل إن مجلس االس���تخبارات القومي األمريكي يرى
أن األم���ر أقرب من ذلك ،ففي تقريره االستش���رافي
املعنون بـ«االجتاه���ات العاملية 2025م :عالم متحول»
يرى املجلس أنه بحلول عام 2025م ،س���تجد الواليات
املهمني،
امل ّتحدة نفسها بني عدد من الفاعلني الدوليني ّ
وعلى رأس���هم دول البريك ،ويذه���ب التقرير إلى أن
تق���دم من وصفهم بـ «اآلخرين» ف���ي مجاالت العلوم
ّ
والتوسع في اعتماد تكتيكات غير تقليدية،
والتكنولوجيا
ّ

(8) Goldman Sachs, Dreaming With BRICs: The Path to
2050, Global Economics Paper No: 99. pdf

325

الباب الرابع  :العالقات الدولية

وانتشار أسلحة الدمار الشامل البعيدة املدى والدقيقة
اإلصابة وغيرها ،كل هذه العوامل من شأنها أن حتد
حرية احلركة لدى الوالي���ات امل ّتحدة األمريكية،
م���ن ّ
األمر الذي س���يكون له انعكاسات على تراتبية النظام
الدولي بشكل كبير.

بعي ًدا عن هيمنة الواليات املتحدة وأخواتها من القوى
الغربية على مقدرات النظام الدولي وفاعلياته.

وق���د حددت مجموع���ة البريك خ�ل�ال تلك القمة
التأسيس���ية ثالثة أهداف مرحلية تس���عى إلجنازها
في املرحل���ة الراهنة تتعلق جميعها باالقتصاد الدولي
ووفقًا للتقرير؛ فإنه من غير املتوقع أن تتحدى قوى الذي يُعد قاطرة مؤشرات القوة في العالقات الدولية،
البريك النظام الدولي على الشكل الذي فعلته كل من وتتلخص هذه األه���داف في احلد من هيمنة الدوالر
أملانيا واليابان في القرن التاسع عشر والعشرين ،بيد على األس���واق العاملية وإنهاء اعتماده كعملة مرجعية
أنه وبسبب منو نفوذهم االقتصادي واجليواستراتيجي ،وحيدة مع الذهب ف���ي املعامالت الدولية ،إلى جانب
سيكون لديهم درجة عالية من حرية احلركة مبا مي ّكنهم إدماج العملتني الروس���ية والصينية -الروبل واليوان-
من تعديل وضعهم السياس���ي وسياستهم االقتصادية ،في س���لة العمالت املرجعية لصن���دوق النقد الدولي،
وإيجاد عمل���ة مرجعية بديلة
بدالً من أن تتبنى بش���كل كامل
ً
اتس��اقا م��ع اإلمكان��ات الطبيعي��ة والبش��رية من خارج العمالت الوطنية ،أي
النم���وذج الغرب���ي واملعايي���ر
الغربي���ة ،كما أن���ه من املرجح الضخمة الت��ي تمتلكها دول البري��ك والوثبات أن البلدان األربعة ال تقترح أن
االقتصادية الكبي��رة التي حققتها لم يكن لها
–وفقً���ا للتقري���ر -أن تذهب أن ترضى بالبقاء في موقع األطراف على خريطة حتل عملة وطنية أخرى محل
قوى البري���ك باجتاه احلفاظ الفاعلي��ن الدوليي��ن ،وال أن تس��ند له��ا أدوار العمل���ة األمريكي���ة املهيمنة،
على قوتها للمن���اورة من دون هامش��ية بعي��دة ع��ن مرك��ز القرار السياس��ي وإمنا تط���رح التنويع باعتباره
واالقتصادي الدولي
ضما ًنا للتوازن الدولي ،وأداة
التورط في التعامل مع املزالق
لالس���تقرار االقتص���ادي.
األمريكي���ة والغربية التقليدية
من قبيل قضايا اإلرهاب والتغير املناخي واالنتش���ار وإدخال إصالح على النظام النقدي العاملي يضع ح ًّدا
(((
لس���يطرة مراكز القرار احلالية مبا مينح دو ًرا متنام ًيا
النووي وأمن الطاقة.
للقوى األربع الصاعدة ،وينقل مفتاح القرار االقتصادي
واتسا ًقا مع اإلمكانات الطبيعية والبشرية الضخمة
(((
الدولي نحوها.
التي متتلكها دول البريك والوثبات االقتصادية الكبيرة
وجاءت ترجمة هذا التوجه من دول البريك س���ري ًعا،
التي حققتها لم يك���ن لها أن ترضى بالبقاء في موقع
األطراف على خريطة الفاعلني الدوليني ،وال أن تسند فبعد أقل من ش���هر على قمة إيكاترنبورج التأسيسية،
لها أدوار هامش���ية بعيدة عن مركز القرار السياسي وحتدي ًدا في قم���ة الدول الثمان الصناعية الكبرى التي
ُعقدت في يوليو 2009م مبدينة الكويال اإليطالية ،نقلت
واالقتصادي الدولي ،ومن ثَ���م فقد بدأت تلك القوى
في بلورة نواة لعمل مؤسس���ي دائم انطال ًقا من القمة الص�ي�ن أهم قرارات قمة األربعة؛ حيث اقترحت اللجوء
التأسيسية التي عقدتها في مدينة إيكاترنبورج الروسية إلى عملة احتياط محايدة خارج الدوالر والعمالت القومية
في يونيو 2009م ،مبا ميكن من خالله أن يؤش���ر إلى األخرى ،لتحقي���ق التوازن واالس���تقرار في التفاعالت
تبل���ور معالم نظام عاملي قد يك���ون أكثر تعددية وأقل االقتصادية في العالم ،الس���يما بعد األزمة املالية التي
قطبية جتد في���ه دول البريك موطئ قدم لطموحاتها ضربت كبرى أسواق املال العاملية عام 2008م.
(1) U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2025:
A Transformed World, November 2008,
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وم���ن الواض���ح أن دول البريك تركز على الش���ق
االقتصادي في التفاع�ل�ات الدولية؛ باعتبار أن هذه
املس���ألة تعكس أبعا ًدا اس���تراتيجية ذات تأثير بعيد
املدى في التوازنات السياسية الدولية؛ حيث إن الدفع
باجتاه التخلي ع���ن الدوالر األمريك���ي كعملة دولية
س���يجعله عرض���ة لتقلبات ال حدود له���ا مبا يق ّوض
النف���وذ االقتصادي األمريكي في العالم ،ومن ثم يقود
إلى إضعاف دور الواليات املتحدة السياس���ي لصالح
القوى الصاعدة في النظام الدولي ،وأبرزها مجموعة
البريك األربعة.

عومل���ة األبعاد القيمية للصعود يف س���لم النظام
الدولي:
لقد أع���اد الصعود املتنامي لق���وى البريك األربعة
قضي���ة األبعاد القيمية ودوره���ا في نهضة األمم إلى
واجهة املش���هد ،الس���يما في ظل ما آلت إليه أحوال
األمة اإلسالمية في الوقت الراهن .فقد متكن الغرب
«احلضاري» -وعلى رأسه الواليات املتحدة األمريكية-
بعد تفكيك الدولة العثمانية من السيطرة على املنطقة
العربية واإلس�ل�امية ،التي هي قلب العالم اجلغرافي
أيضا ،ومن ثَم استطاع الهيمنة على العالم
واحلضاري ً
تكريسا لهيمنة الرجل األبيض ودوره الرسالي
وقيادته
ً
احلضاري املزعوم ،فمن يس���يطر على القلب يس���هل
عليه السيطرة على الهامش واألطراف.
ولم متر س����وى عقود قليلة على ب����دء هذه الثنائية
املتناقض����ة – التفكك العربي واإلس��ل�امي من جهة،
والتكتل الغربي بأش����كاله وص����وره املختلفة من جهة
أخرى  -حتى بشّ ����رتنا قائدة املعسكر الغربي وحاملة
لواءه و ُدرة تاجه اإلمبريالي الواليات املتحدة األمريكية
ببدء عص����ر جديد من احلضارة اإلنس����انية أطلقت
عليه «عصر العومل����ة»  ،Age Globalizationفمن أراد
أن يتق����دم  ..أن ينهض؛ فما عليه إال أن يتبع النموذج
األمريك����ي -الغربي املعولم بحذافيره ،وإال فال نهضة
وال تقدم وال رقي.
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والعومل���ة؛ ذل���ك املفه���وم امللتب���س الغامض الذي
بات النغمة الس���ائدة في العالق���ات الدولية والعلوم
االجتماعية ،الس���يما منذ تس���عينيات القرن الفائت
وحتى حلظتن���ا الراهنة ،لن جتد له���ا تعريفًا جام ًعا
يكشف أسرارها ويسبر أغوارها.
ولقد تبارى الكثير من مثقفينا «املقلِّدين» لكل ما هو
مستورد من األفكار والثقافات دون أن يكون لهم أثارة
من فكر أصيل أو مس���حة من أصالة علمية راسخة،
في التبش���ير بالعوملة بني شعوبنا ومجتمعاتنا العربية
املسلمة ،باعتبارها الوصفة السحرية الناجعة للنهوض
واخلالص م���ن آفات الفقر واجلهل واملرض والتخلف
وضعف التنمية املستدامة ،وأنها السبيل الوحيد للرقي
والتقدم واحلضارة.
وال غرو أن ُج ّل هؤالء املثقفني –أو مدعي الثقافة إن
شئت الدقة -ال يعرف عن مفهوم العوملة غير طنطنات
فارغة وعب���ارات مبهمة ينقلها عم���ن ينبهر بهم من
مفكري الغرب ومنظريه ،ويرددها هكذا دومنا وعي أو
تفكير في إطار احلروب القيمية واملفاهيمية السائدة
التي يش���نها ساس���ة ومنظرو الفكر الغربي للنيل من
ثوابت األمة اإلس�ل�امية ،ومن ثم فإن مسألة البحث
والتحلي���ل لتوضيح معنى العوملة ليس مجرد مس���ألة
معرفية مجردة فحس���ب ،بل هي ضرورة ملحة للدفاع
ع���ن مصالح األمة وهويتها في وج���ه مفاهيم العوملة
التي يهدف الغ���رب من خاللها إلى الس���يطرة على
مقدرات األمم والش���عوب مس���تخدمة في ذلك -إلى
جانب أس���لحتها الفكرية واملفاهيمية -أرقى منجزات
العل���م والتكنولوجيا واملعلوماتية وش���بكات االتصال
احلديثة املتطورة.
ولتعريف العوملة التي تُصور –أمريك ًّيا وغرب ًّيا-على
أنها السبيل الوحيد الصعود في سلم العالقات الدولية
س���نكتفي بتعريف واحد جامع ملعناها ومبناها ،أطلقه
أحد أبرز املفكرين األمريكيني املعاصرين ،وهو توماس
فريدم���ان ،حيث ق���ال« :نحن أمام معارك سياس���ية
وحضاري���ة فظيعة ،والعوملة ه���ي األمركة ،والواليات
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املتح���دة قوة مجنونة ،نحن قوة ثورية خطيرة ،وأولئك
الذين يخش���وننا على حق ،إن صندوق النقد الدولي
قطة أليفة باملقارنة مع العوملة ،في املاضي كان الكبير
(((
يأكل الصغير ،أما اآلن فالسريع يأكل البطيء».
ويق���ول فريدمان في موضع آخ���ر« :إن العوملة تعد
بصورة كبيرة ،وإن لم تكن كلية ،هي األمركة ،ابتداء من
ماكدونالدز إلى ماكنت���وش إلى ميكي ماوس ،والعوملة
لها محدداتها التكنولوجية التي تكفل الس���يطرة على
كل جوانب احلياة كالعال���م الرقمي واالتصاالت عبر
(((
األقمار الصناعية واأللياف الضوئية واإلنترنت».
إذن فالعوملة باختص���ار وبكلمة واحدة هي األمركة
 ،Americanismوقد استطاعت آلة اإلعالم األمريكية
أن تر ّوج للعومل���ة باعتبارها صنو التق���دم والنهضة.
وبتفكي���ك مفهوم العوملة إجرائ ًّيا يتضح أن النمو وفقًا
للمفهوم الغربي -األمريكي ،ال بد أن يتضمن في صيغته
البنائي���ة والعملياتية عوملات ثماني���ة جتمعها عناوين
املال ،والتكنولوجيا ،واالقتصاد ،والبيئة ،واجلغرافيا،
(((
والثقافة ،والسوسيولوجيا ،والسياسة.
ويقصد بالوجه املالي للعوملة ما يطلق عليه الس���وق
اآلنية العاملية للنتاجات املالية املتعامل بها في كبريات
املدن املالية –الغربية باألساس -على مدار اليوم ،ومن
ثَم تصبح النتاج���ات املتعامل بها في غيرها من مدن
العالم مجرد تابع يدور في فلك أس���واق املال الغربية
ً
وهبوطا ،ولعل خي���ر مثال على تلك
الكب���رى صعو ًدا
التبعية املالية ما آلت إليه األوضاع في أس���واق العالم
من انحطاط في ظل األزمة التي ضربت أس���واق املال
األمريكي���ة منذ منتصف عام 2008م ،وال زالت آثارها
مستمرة حتى اللحظة الراهنة دون أن يبدو في األفق
نهاية واضحة لها.
((( جريدة الشرق األوسط1997/3/2 ،م.
(2) Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, New
York, Alfred A.Knopf, 2000.

((( بيتر تيلور ،كولن فلنت ،اجلغرافيا السياس���ية لعاملنا املعاصر ،ترجمة:
عبد السالم رضوان ،إسحق عبيد ،الكويت ،سلسلة عالم املعرفة ،عدد
 ،282يونيو 2002م ،ص.20- 19
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أم���ا الوجه التكنولوجي املبه���ر للعوملة ،فإنه يصف
املجموع���ة املترابط���ة م���ن تكنولوجي���ا الكمبيوتر،
واالتصاالت وعملي���ات ربطها باألقم���ار الصناعية،
والتي جنم عنه���ا ظاهرة انضغاط الزم���ان واملكان،
واالنتقال الفوري للمعلومات عب���ر العالم .وإذا كانت
الفج���وة الرقمية بني العاملني الغربي واإلس�ل�امي ال
تخفى؛ فإن االدعاء بأن هذا البعد التكنولوجي للعوملة
يصب باألس���اس في مصلحة الط���رف األول ال يكون
ّ
إجحافًا بقدر ما هو توصيف للواقع ،ال سيما إذا كان
العالم اإلسالمي يكتفي بدور املستهلك للتكنولوجيا أو
املجمع ملفرداتها على أفضل تقدير.
ّ
وبالنظ���ر إلى الوجه االقتصادي للعوملة؛ فإنه يصف
نظم اإلنتاج اجلديدة التي توصف باملتكاملة ،وتش���ير
إل���ى متك�ي�ن الش���ركات الكونية املتعدية اجلنس���ية
 Multinational Corporationsالغربي���ة باألس���اس من
اس���تغالل عناصر اإلنتاج عبر العالم على اتس���اعه،
الس���يما العالم اإلس�ل�امي الذاخر بثرواته وموارده
األولية والبشرية كذلك ،مبا يعني هيمنة منط اإلنتاج
الرأسمالي ،بل هيمنة النمط األمريكي باألخص ،على
مقدرات وثروات العالم اإلسالمي االقتصادية ،والذي
يكتفي أبناؤه عادة بدور املس���تهلك الشَّ رِ ه لكل ما هو
غربي وأمريكي.
إذن ف���إن البُع���د االقتص���ادي للعوملة إمن���ا يعني
باألساس استثمار ش���عوب العالم وحتويل كل قدراتها
إلى مؤسسات هائلة متلكها مؤسسات غربية محدودة
العدد ،تس���يطر ليس على كوكب األرض فحسب ،بل
على فضائه اخلارجي كذلك.
ويأت���ي الوجه البيئ���ي للعوملة ،لتس���عى من خالله
الق���وى الغربية إلى محاولة غس���ل يديها مما تقترفه
بحق كوكب األرض من تلويث وإفس���اد كنتاج لنهضتها
التكنولوجية والتقنية دون أدنى مس���ئولية عن مخاطر
تلك التقنيات وآثارها البيئية املدمرة ،بل يصور الغرب
لن���ا أن احلفاظ على البيئة مس���ئولية مش���تركة بني
اجلميع ،الش���مال واجلنوب ،الغن���ي والفقير ،املتقدم
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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والنامي أو املتخلف ،وكأن املقصود من ذلك أن يجني
الغرب الربح والفائدة منفر ًدا ،ويتش���ارك التكلفة مع
بجلّها عليهم إن اس���تطاع ،بدعوى
اآلخرين ،أو يلقي ُ
وحدة اإلنسانية واملصير املشترك!

والتقدم الذي يزعم الغرب احتكاره باألساس.

ولعل الوج���ه أو البعد الثقاف���ي للعوملة خير مكمل
للشعارات السوسيولوجية الزائفة والبراقة التي تر ّوج
لها القوى الغربية؛ حيث تسعى تلك القوى إلى ما ميكن
وصفه بـ«تغريب الثقاف���ة» Westernization of culture
أما وجه العوملة اجلغرافي ،فيعني ،باختصار وبدون
تزييف حلقائق األمور ،إعادة تنظيم احليز أو املساحة وقولبة منط احلياة االجتماعية للدول والش���عوب بكل
في الكوكب ،بني القوى الغربية املهيمنة ،عبر تقاس���م ما حتتويه هذه العملية من طمس للشخصية الوطنية،
مناطق النفوذ واألس���واق في العالم ،بدعوى الشراكة وتس���اهل أمام الوافد الغربي من السلع االستهالكية
والكمالية ،وص���والً إلى األفكار واملفاهيم .ويؤكد هذا
تارة والتكاملية واالعتمادية املتبادلة تارة أخرى.
املعنى ناعوم تشومسكي بقوله:
ولعل خير مث���ال على تلك
يظل الوجه السوسيولوجي للعولمة ،هو الخيال «إن العولـمة الثقافية ليس���ت
العوملة اجلغرافي���ة املزعومة
الرومانس��ي الجامح الذي تسعى القوى الغربية س���وى نقلة نوعية في التاريخ
القتس���ام النف���وذ :االهتمام للتروي��ج ل��ه عبر مق��والت م��ن قبي��ل «المجتمع
العالم��ي» و«ال��كل االجتماع��ي المتراب��ط»  ،البش���ري ،تعزز سيطرة املركز
األمريك���ي املتزاي���د بالقارة
وه��ي المق��والت الت��ي تعن��ي ذوب��ان وتماهي األمريكي عل���ى األطراف ،أي
اإلفريقية الت���ي ت ُعد منطقة الكل اإلنس��اني ف��ي الجزء الغرب��ي «المتحضر»
(((
و«الرس��الي» الذي يق��دم النم��وذج المثالي لما على العالم كله».
نف���وذ للق���وى األوروبي���ة
جميعا حتى يلحقوا
يج��ب أن يكون عليه البش��ر
ً
وال ش���ك أن الثقاف���ة
التقليدية ،الس���يما فرنس���ا،
برك��ب الحض��ارة والتق��دم ال��ذي يزع��م الغ��رب
االس���تهالكية التي ت���ر ّوج لها
التي باتت تش���عر بقلق كبير احتكاره باألساس.
واش���نطن عامل ًّي���ا تع���د أحد
إزاء االس���تراتيجية األمريكية
مفردات الهيمن���ة األمريكية،
اجلديدة في إفريقيا((( ،األمر
الذي دفع الرئيس الفرنس���ي نيكوال ساركوزي للهجوم والتي تعبر عنها بش���كل رمزي مصطلحات من قبيل
على من ق���ال« :إنهم يتطلعون إلى إعادة اس���تنزاف «الكوكل���ة»  Cocacolizationو«عالم ماك» ،Mc World
(((
نس���بة إلى مش���روب الكوكاكوال ،وسلس���لة مطاعم
ثروات القارة ومواردها األولية».
ماكدونالدز واسعة االنتشار.
ويظل الوجه السوس���يولوجي للعومل���ة ،هو اخليال
وغني عن البيان أن الهزمية النفسية أمام املنتجات
الرومانسي اجلامح الذي تسعى القوى الغربية للترويج
له عبر مق���والت من قبيل «املجتم���ع العاملي» و«الكل واألف���كار الغـربية  -األمريكية هي أول أهداف حرب
االجتماعي املترابط»((( ،وهي املقوالت التي تعني ذوبان األفكار املس���مى بالعوملة الثقافي���ة الذي تـتعرض له
(((
ومتاهي الكل اإلنس���اني في اجلزء الغربي «املتحضر» شعـوب ومجتمعات ودول األمة اإلسالمية.
و«الرس���الي» الذي يقدم النم���وذج املثالي ملا يجب أن
ويأتي الوجه السياس���ي للعومل���ة ليحيط التجليات
يكون عليه البشر جمي ًعا حتى يلحقوا بركب احلضارة
الس���ابقة للعوملة بس���ياج ٍ
واق يحميها ويُشَ ْر ِعنها على
((( حمدي عد الرحمن حس���ن« ،التنافس الدول���ي في القرن اإلفريقي» ،أرض الواقع عن طريق لبرلة الثقافة السياسية للدول
السياسة الدولية ،عدد  ،177يوليو2009م ،ص .174
((( جنالء مرعي ،الثروة النفطية والتنافس الدولي االس���تعماري اجلديد
في إفريقيا ،األمة في مواجهة مشاريع التفتيت ،التقرير االستراتيجي
السابع ملجلة البيان2010 ،م ،ص .434
((( بيتر تيلور ،كولن فلنت ،مرجع سابق ،ص .20

التقرير االسرتاتيجي الثامن

((( محمد أمحزون ،العوملة بني منظورين ،مجلة البيان ،الس���نة  ،14عدد
 ،145رمضان 1420هـ ،يناير 1999م ،ص .125
((( عبد القادر حسني ياسني ،خرافة التنمية االقتصادية في العالم الثالث،
القدس العربي2009/12/9 ،م.
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واملجتمعات ،وصع���ود النموذج الفكري والسياس���ي
الليبرالي على الصعيد العاملي .ومن ثَم فلم تعد السياسة
بهذا املعنى محلية كما كانت دائ ًما عبر املجال احملجوز
للدول ،كما ل���م تعد هناك حدود فاصل���ة للقرارات
والتش���ريعات والسياس���ات التي أخذت تنتقل بحرية
عبر القارات ،ويرتبط بعضه���ا ببعض ،لقد أصبحت
التشريعات البش���رية أمام حالة سياسية جديدة هي
أن السياس���ة هنا ،أصبحت مرتبطة بالسياسة هناك،
والسياس���ة في الش���رق باتت مرتبطة بالسياسة في
الغرب ،والتش���ريعات التي تصدر في واشنطن غدت
(((
ملزمة وباتّة لكل العواصم في العالم.

األمة اإلسالمية وأمناط حتول القوة..
الدروس املستفادة

وتكنولوجية وبيئية وسوسيولوجية وثقافية.
وإذا كن���ا بصدد التحدث عن بداية حتول في ميزان
القوى للمش���هد التقليدي للنظ���ام الدولي متمث ً
ال في
بروز العبني صاعدين جدد ،على رأسهم جتمع البريك
االقتصادي الرباعي ،مبا قد يفضي إلى كس���ر منط
األحادية القطبية ،وتفكيك احت���كار االمتيازات التي
لم تع���د مقبولة على الصعيد الدولي ،بوس���ائل غير
عس���كرية على األرجح ،الس���يما إذا ما حافظ على
انس���جامه –وهو األرجح ،-ومن ثَم فقد يصبح القوة
االقتصادية والسياس���ية األولى في العالم في غضون
أربعة أو خمسة عقود .فكيف تستفيد األمة من منوذج
البريك في نهضتها التنموية؟ وما الدروس التي ميكن
استقاؤها من جتربة الصعود احلالي واملتوقع مستقب ً
ال
ملجموعة البريك على الصعيد الدولي؟

لق���د أدركت قوى البريك أن التنمي���ة القائمة على
وأمام ما س���بق بيانه من جتلي���ات وأبعاد لربط
التق���دم والصعود في س���لّم العالق���ات الدولية مفاهيم العوملة التي قدمت كحل ملشاكل الدول النامية
ُ
أو املتخلف���ة ،ليس���ت إال الوجه
مبفاهي���م العوملة أو التغريب أو
األمركة ،يبقى البحث عن حلول أدركت ق��وى البري��ك أن التنمي��ة القائمة اآلخر لتغريب العالم وفقًا للنموذج
عملية وناجع���ة للخروج باألمة عل��ى مفاهيم العولمة التي قدمت كحل القيمي األمريكي املعاصر؛ حيث
لمش��اكل ال��دول النامي��ة أو المتخلف��ة،
وفقا حلت أيديولوجيا العوملة املصاحبة
اإلسالمية شعو ًبا ودوالً من أسر ليست إال الوجه اآلخر لتغريب العالم ً
للهيمنة األمريكية في ظل األحادية
للنموذج القيمي األمريكي المعاصر
اخلداع ،هو
ذل���ك القيد الناعم
َّ
القطبي���ة مح���ل األيديولوجي���ا
التحدي الرئيس والواجب األبرز
االس���تعمارية األوروبية التقليدية
أم���ام عقالء األمة ورموزها على
التي س���ادت منط العالقات الدولي���ة حتى منتصف
مس���توى األفراد واجلماعات ،ومن ثَم املؤسسات
القرن الفائ���ت ،وإذا كان الغرب قد اعتمد أس���لوب
والدول .مع األخذ ف���ي االعتبار أن القوى الغربية
اإلكراه العس���كري في فترة االس���تعمار لنهب خيرات
وعلى رأسها أمريكا لن يرضيها إال أن يكون اجلميع
البل���دان املتخلفة؛ فإن الواليات املتحدة األمريكية في
تابعني لنموذجها احلضاري الذي هو األس���اس في
زمن العوملة ،وباسم القانون الدولي ومؤسسات الهيمنة
عجلة نظام العوملة -األمركة؛ حيث تسعى لتجسيد
احملتكرة ملفهوم الش���رعية الدولية تسعى لتحويل تلك
روح س���يطرتها العاملية وهيمنتها الكونية من خالل
الدول إلى مجرد مورد وس���وق تع���رض فيه ثرواتها
الفك���ر السياس���ي الليبرالي بوجه���ه االقتصادي الطبيعية والبش���رية بأثمان بخس���ة مقابل جني وهم
(((
الرأسمالي الشمولي عبر جتليات مالية وجغرافية التنمية املستدامة.
((( عب���د اخلال���ق عبد الله ،عوملة السياس���ة والعوملة السياس���ية ،مجلة
البرملان العربي ،االحتاد البرملاني العربي ،العدد  ،102الس���نة الثامنة
والعشرون ،سبتمبر 2007م.
http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v102/studies.html
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((( عبد القادر ياسني ،خرافة التنمية االقتصادية في العالم الثالث ،صوت
الوطن2009/12/9 ،م.

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/12/09/182183.
html
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ما أدركته قوى البريك وس���عت إلى كسره بأن شقت
لنفسها سبي ً
ال تنمو ًّيا يحتفظ بخصوصيته وال يتماهى
مع اآلخر املهيمن أو الس���ائد يج���ب أن تدركه األمة
(((
اإلس�ل�امية عبر عدد من النقاط لع���ل من أهمها:
التأكيد على االختالف بني النس���ق القيمي اإلسالمي
والنسق القيمي الغربي مبا يجعل لكل نسق خصوصيته
التنظيرية واملمارساتية؛ حيث إن طبيعة اإلسالم كدين
من ناحية وطبيعة النسق القيمي املنبثق عنه من ناحية
أخ���رى تفرضان البحث في ظاه���رة حتول القوة في
العالقات الدولية من منظور إس�ل�امي اس���تنا ًدا إلى
كون الرسالة اإلسالمية موجهة للعاملني ،ومن ثم فإنه
من األوفق أن ينظر إلى أمة الرس���الة كوحدة واحدة
ف���ي تعاملها مع األمم أو الوحدات األخرى ،وإذا كانت
الدول���ة القومية تصلح وفقًا للنس���ق املعرفي الغربي
وح���دة للتحليل ،فإن هذا ال يعن���ي أنها منوذج ميكن
تعميمه على األنساق املعرفية املغايرة السيما إذا كانت
ذات خصوصية كالنس���ق املعرفي اإلسالمي امل ُْستَقَى
من جوهر اإلسالم.
وقد اس����تطاعت دول البريك كنم����وذج يُحتذى في
هذا الصدد أن تعمل على «مأسس����ة» جهودها ،على
الرغم من أن تلك الدول ال تتمتع بالترابط والتماسك
القانوني أو التاريخي أو اجليوسياس����ي مثل االحتاد
األوروب����ي((( ،ومن ثَ����م فإن القوى اإلس��ل�امية بهذه
«املأسسة» أحق وأجدر.
إن النس���ق املعرفي اإلسالمي وإن كان ذا بُعد قيمي
بحكم مصادره وطبيعت���ه ،إال أن الرؤية التي يقدمها
ح���ول العالم احمليط وقضاياه انطال ًقا من األس���اس
الشرعي ليس���ت رؤية «يوتوبية» تبحث في املثاليات،
وم���ا يجب أن يك���ون عليه حال العال���م ،ولكنها رؤية
واقعية تنطلق من معرفة نافذة بالطبائع البشرية وما
((( اس���تفاد الباحث في هذا اجلزء من النقاط األساسية التي وردت في
دراسة د .نادية محمود مصطفى :إشكاليات البحث في علم العالقات
الدولية من منظور حضاري مقارن ،أوراق غير منشورة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة2007 ،م.
((( اجلزيرة .نت2010/4/29 ،م.
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يصلح البش���ر ،كما أن مجموعة القيم النهضوية التي
تنبثق من النسق القيمي اإلسالمي ذات طبيعة مختلفة
عن نظائرها في األنس���اق املعرفية األخرى ،السيما
النس���ق الغربي ،وإن اش���تركت معها في اللفظ دون
املعنى أو املدلول ،كذلك فإن أس���س التقدم والنهضة
ال بد أن ترتبط باألبعاد األخالقية للنس���ق اإلسالمي
التي يحكمها مفهوم السنن الكونية ،وترتبط مبفاهيم
املصلحة ومقاصد املنفعة للعباد في النهاية.
وإذا كان���ت دول البريك حتاول أن تبني لها نس���قًا
خاصا للصعود في العالقات الدولية يتجاوز النس���ق
ًّ
األمريكي املعول���م من دون أن يكون لها في ذلك أثارة
من ثقافات أو قيم مش���تركة؛ فإن األمة اإلس�ل�امية
بذل���ك أولى مبا متتلكه من قي���م وما حتوزه من أبنية
ثقافية ربانية راسخة.
وم��ن نافل��ة الق��ول :أن نؤكد على أن���ه ال يوجد في
النسق املعرفي اإلسالمي الفصل بني املمارسة املتغيرة
والبعد القيمي الثابت ال���ذي يتم االحتكام إليه دائ ًما
عند التفس���ير وعند التقومي كما هو احلال في النسق
الغربي ،فإذا كان الفقه هو احلكم الشرعي ،ومنظومة
القواعد والقيم واملب���ادئ هي امليزان ،فإن الواقع في
النس���ق اإلسالمي هو املوزون الذي يدور حوله إعمال
العقل والتجريب واالجتهاد ،وإذا كان النسق الغربي ال
يحوز هذا امليزان الدقيق لقياس األمور ،يصبح النسق
اإلس�ل�امي من ثم – ولضرورات علمية بحتة تتجاوز
ً
وسطا بني أقصى املثالية القيمية التي
البعد العقدي –
تقدم الفكرة والقيمة لذاتها في إطار فلسفي متجرد،
وبني أقصى املادية التاريخية امللتزمة بالتجريب ،والتي
تريد احلفاظ عل���ى الواقع القائ���م باعتباره املنطلق
واملنتهى الذي تصبو إليه.
ومن ثَ���م فإن الطبيع���ة اخلاصة للنس���ق املعرفي
اإلس�ل�امي وتصوراته للعالم ال ب���د أن تنعكس على
املفاهيم األساسية ملعاجلة الظواهر االجتماعية بشكل
عام ،والسياسية بشكل خاص؛ وعليه فإن العمل على
وضع قوى العالم اإلس�ل�امي في مرتبة الصدارة في
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النظام الدولي إمنا يتطلب أن يُنْ َظر إليه على مستوى
األم���ة كوحدة واحدة في حركته���ا اآلنية وصيرورتها
املستقبلية.
لقد أكدت لنا ظاهرة حتول القوة في ُس���لّم النظام
الدول���ي التي متثلها ق���وى البري���ك أن كل الفاعلني
الدوليني مبا في ذلك أقوى الدول ال ميكنها أن تنعزل
عن مجريات ما حتكمه حركة التفاعالت في النس���ق
الدولي؛ ألنها ببساطة تعتبر أقلية داخل النظام الدولي
بكل املعايير ،ابتدا ًء من عدد الس���كان أو املس���احة،
وانته���ا ًء مبوارد الق���وة التي حتوزها ،وه���ذه األقلية
الت���ي ميثلها كل فاعل دولي منف���ر ًدا مهما بلغت قوته
ال تس���تطيع أن تعيش مبعزل عن األغلبية التي تعيش
خارج حدودها حتى لو كان���ت مفردات هذه األغلبية
ال تضاهيه���ا ق���وة وال نفوذًا ،وذلك ألنه���ا تعاني في
أحد جوانب تفاعالتها أو بعضها بش���كل أو بآخر من
ظاهرة االحتياج أو عدم االكتفاء الذاتي ،وهو ما ميكن
تس���ميته بظاهرة التواق���ف((( أو االعتمادية املتبادلة
 Interdependenceمبعن���ى اعتماد كل فاعل دولي على
اآلخ���ر؛ بحي���ث إن التغير الذي يطرأ على الس���لوك
الدولي ألحد الفاعلني ي���ؤدي بالضرورة إلى تغير ما
بالنس���بة للفاعل اآلخر ،ومن ثم فقد استطاعت دول
البريك عبر ه���ذا اإلدراك توحي���د جهودها لتصعد
جميعه���ا م ًعا القتناعها بأن العالق���ات الدولية باتت
مح ً
ال للكيانات الكبيرة على كافة املستويات ،بد ًءا من
االقتصادي ،وانتها ًء بالسياسي واالستراتيجي.
وختامًا ،فإن أي اس���تراتيجية ته���دف إلى النهضة
والصعود باألمة اإلسالمية في الواقع الدولي ال بد أن
تتضمن ثالثة مرتكزات رئيسة تتسق مع املنظور القيمي
اإلس�ل�امي تتمثل في :املرجعي���ة والبيئة واألهداف،
وميك��ن القول :إن غياب أي ركن من هذه األركان تُفقد
خط���ة التطوير واإلصالح جدواه���ا وفائدتها لتصبح
غي���ر ذات جدوى ،فاملرجعية هي القاعدة التي تنطلق
((( أحمد يوس���ف أحمد ،مقدمة ف���ي العالقات الدولية ،محاضرات غير
منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،د.ت ،ص .15
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منها الرؤى واألفكار التي تخرج علي أساسها األهداف
والغايات ،لذلك ينبغي أن يكون اإلس�ل�ام هو املرجعية
الوحي���دة التي يجب أن تعتمد وتس���تند وترجع إليها
االستراتيجيات التي تستهدف صعود األمة اإلسالمية،
حت���ى تؤتي ثمارها املرجوة من التقدم واالزدهار ،فلن
يصلح حال هذه األمة إال مبا صلح به أولها.
والبيئة هي املجتمعات املس���لمة املراد االرتقاء بها،
فال يتصور وجود اس���تراتيجية للصعود غير موجهة
لبيئة معينة تف ّعله���ا وتتفاعل معها ،وما ينبغي التأكيد
عليه هنا اتس���ا ًقا مع منوذج البريك سالف البيان أن
ما يصلح لبيئة ما قد ال يصلح لبيئة أخرى؛ الختالف
املرجعيات والثقافات واألط���ر الفكرية ،ومن هنا كان
فشل معظم اخلطط واالس���تراتيجيات التنموية التي
طبقتها دول العالم اإلس�ل�امي ط���وال حقبة ما بعد
االستقالل عن االحتالل الغربي؛ وذلك ألن مرجعيات
هذه اخلطط واالس���تراتيجيات لم تكن متس���قة مع
طبيعة املجتمعات اإلس�ل�امية بيئ��� ًة وظروفًا وتاريخً ا
وحض���ار ًة وفك ًرا وثقافة ،فهي نُظم مس���توردة وافدة
من خارج البيئة املس���لمة ،لها قيمها وثقافتها ورؤيتها
املختلفة ،بل إنها من بقايا النظم االستعمارية العلمانية
السابقة ،التي ال تريد ألمتنا أن حتيا أو تعيش ،فض ً
ال
عن أن تنهض أو تتقدم.
أم��ا األهداف فهي اس���تبصار س���ابق ومقدم جلملة
النتائ���ج والغاي���ات الت���ي ميكن حتقيقه���ا في ظل
اإلمكانيات املتاحة ،وهي النواة األساسية التي تتحرك
في نطاقها عملية البناء االس���تراتيجي للصعود ،وهي
أيضا باختالف املرجعيات والبيئات ،فإذا كان
تختلف ً
لكل أمة مرجعيتها ومفردات بيئتها التي ال تتشابه مع
أيضا أهدافها اخلاصة
غيرها من األمم؛ فإن لكل أمة ً
التي تت�ل�اءم وتلك البيئة واملرجعية ،فإذا كانت الرؤية
القيمي���ة الغربية املس���توردة تهدف ف���ي جملتها إلى
املصلحة املصطبغة بالبرجماتي���ة النفعية دون النظر
إل���ى أي اعتبارات دينية أو أخالقي���ة أو قيمية؛ فإن
إرادة الصعود في العالقات الدولية لألمة استنا ًدا إلى
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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مرجعية اإلسالم احلاكمة إمنا تهدف في النهاية إلى خلق وصياغة أمة الرسالة التي هي كالغيث أينما َّ
حل نفع،
والتي تس���عى لعمارة األرض دون أن تلهيها تلك العمارة عن غايتها التي كلَّفها الله بها وهي عبادة الله عز وجل،
اس���تنا ًدا إلى قوله تعالى { :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [القصص.]77 :
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معلومات إضافية
بريك والتعاون الزراعي:

في الس���ادس والعش���رين من مارس 2010م اتفقت دول مجموعة «بريك» على العمل للمساعدة في مكافحة
املجاعة التي يعانيها أكثر من مليار إنسان حول العالم.
ثلث األراض���ي القابلة للزراعة في العالم-
ووقّ���ع وزراء الزراعة من ال���دول األربع -التي يوجد فيها مجتمع ًة ُ
اتفاقية إلنش���اء قاعدة معلومات زراعية مشتركة تساعد كل دولة في حساب أرصدتها من اإلنتاج واالستهالك،
وإنشاء احتياطيات وطنية من احلبوب.
واتفق الوزراء األربعة على تقاس���م اخلبرات في تقدمي الغذاء للس���كان الفقراء ومنكوبي الكوارث الطبيعية،
وتبادل التكنولوجيا الزراعية؛ للمساعدة في تقليل آثار التغيرات املناخية على إنتاج الغذاء.
واتفق���ت الدول األربع على عقد سلس���لة اجتماعات ثنائية؛ بغية التوصل إلى أفضل الس���بل لتطوير العملية
الزراعية.
وتنت���ج االقتص���ادات األربعة -التي توصف بالصاعدة %40 -من اإلنت���اج العاملي من القمح ،ونصفه من حلوم
اخلنزير ،وثلثه من الدواجن وحلوم األبقار.

«بريك» وإصالح املؤسسات املالية:

خالل القمة التي ُعقدت في أبريل 2010م في برازيليا دعت مجموعة «بريك» إلى إصالح س���ريع للمؤسسات
املالية الدولية إلعطاء الدول النامية دو ًرا أكبر.
وقال زعماء الدول األربع في البيان اخلتامي للقمة« :إنه ينبغي أن تتم املوافقة أثناء االجتماعات على إصالحات
حلصص التصويت في البنك الدولي؛ إلعطاء الدول النامية ثق ً
ال أكبر يناسب تعاظم اقتصاداتها».
وتس���عى املجموعة منذ األزمة املالية العاملية في 2008م إلى إصالح النظام املالي الدولي على أساس أن هذا
النظام تسيطر عليه االقتصادات املتقدمة مثل الواليات املتحدة واليابان وأوروبا.
وم���ن اخلطوات العملية التي اتخذتها ال���دول األربع لتعزيز التعاون فيما بينها :توقي���ع البنوك الوطنية فيها
على اتفاقية تس���تطيع من خاللها املس���اهمة في مشروعات مشتركة ،تش���مل قطاعات البنية التحتية والطاقة
والتكنولوجيا بحسب تصريحات رئيس بنك البرازيل الوطني لوسيانو كوتينو.
كما عززت كل من الصني والبرازيل عالقاتهما املتنامية بتوقيع اتفاقات للتجارة واالستثمار ،وتشمل االتفاقات
الت���ي وقّعها الرئيس الصيني هوجنتاو في برازيليا إقامة مصنع للصلب ف���ي ميناء أكوا في ريودي جانيرو تبلغ
تكلفته خمسة مليارات دوالر ،ويعتبر أكبر مشروع استثماري للصني في أميركا الالتينية.
اجتماع في برازيليا بني الرئيس البرازيلي  -وقتها  -لوال دا س���يلفا ورئيس الوزراء الهندي مامنوهان
وخالل
ٍ
سينغ اتفق اجلانبان على تنويع مجاالت التجارة الثنائية.
ويتمثل هدفهما في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى  10مليارات دوالر في 2010م من  5.6مليارات دوالر
في عام 2009م.
كما أنه من املقرر أن تعزز الهند والبرازيل تعاونهما في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية وغيرها،
إلى جانب الدفاع ومجاالت أخرى.
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أهداف «بريك» يف فكر منظريها:

في مقال نُش���ر للرئيس البرازيلي الس���ابق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا في أبريل املاضي أوضح فيه األهداف
التي تسعى دول «بريك» لتحقيقها ،وهاجم القيم الغربية التي أدت إلى األزمات املالية ،معتب ًرا أن دول بريك هم
«وكالء للتغيير في جعل اإلدارة العاملية أكثر شفافية ودميقراطية».
وقال دا سيلفا في مقاله :نحن ملتزمون ببناء دبلوماسية مشتركة ونهج خالق مع شركائنا من دول «بريك»؛ كي
نتعامل مع التحديات العاملية ،مثل أمن الغذاء وإنتاج الطاقة في سياق التغير املناخي.
وب���دا التضافر احلقيقي للمجموعة خالل األزمة املالية العاملية التي ش���هدها العالم قبل عامني .وقد مكنتنا
قدراتنا واستراتيجياتنا املشتركة من التوازن.
وحقيقة األمر أن االستجابة السريعة للدول األربع لألزمة التي شهدها العالم املتقدم؛ كشفت عن بدائل جديدة
للعقيدة البالية التي ورثناها عن املاضي .وقد كش���ف انهيار األس���واق املالية عن فشل النماذج التي اعتبرت في
الس���ابق من الثوابت .فانهارت ثوابت حترير األس���واق ،ومنوذج الدولة املصغرة .ولم يعد التخفيف من صرامة
حقوق العمال صيغة حملاربة البطالة.
عندم���ا انهارت كل هذه القيم التقليدية ،حمت إدارة الدولة النظام االقتصادي من االنهيار الذي تس���ببت فيه
شجعت دول
الس���وق احلرة .وعلى الرغم من سماح بعض الدول بازدهار املضاربات اجلشعة احملفوفة باملخاطرّ ،
«بريك» التنمية القائمة على العمل واحلصافة.
ففي البرازيل لم نفقد يو ًما اإلحس���اس باحلاجة إلى التعامل م���ع التباين االجتماعي ،وأخذت الدولة بيد 20
مليون برازيلي من الفقر منذ 2003م وجعلتهم مواطنني كاملني.
وفي قمة مجموعة دول العشرين ،اقترحنا زيادة تدخل الدولة ،ووضع تشريعات جديدة للسوق ،وكبح املالذات
الضريبية ،وإعادة جتديد مؤسس���ات «بريتون وودز» .وبالنسبة لهذا الهدف األخير قررنا أن ال جنعل من البوادر
ً
مس���وغا للتخلي عن تغيير البنية الدميقراطية لتلك املؤسسات ،فلم تضخ
األولية لالنتعاش في االقتصاد العاملي
دول «بريك» ما يقرب من  100مليار دوالر في صندوق النقد الدولي كي تترك كل شيء كما كان في السابق.
وكمجموعة ،س���وف نواصل الدفاع عن دمقرطة عملية صنع القرار املش���ترك .فللدول النامية احلق في أن
نوعا من العدالة فحسب ،بل إن االستقرار
يسمع صوتها .وتضييق الهوة التي تفصل بينها وبني الدول الغنية ليس ً
االقتصادي واالجتماعي والسياسي العاملي يعتمد على ذلك.
وم���ن منظورنا كاقتص���ادات نامية رمبا تكون املوارد التي نحتاجها للتغلب عل���ى اجلوع والفقر ضخمة ،لكنها
متواضعة إذا ما قُورنت بتكلفة إنقاذ البنوك واملؤسس���ات املالية التي كانت ضحية مضارباتها اجلشعة احملفوفة
باملخاطر .وفي الوقت ذاته ،ال فائدة من تقدمي الطعام والتبرعات إذا استمر التباين في ميزان التجارة الزراعية
العاملي���ة .فاملس���اعدات غير العادلة في الدول الغنية تثبط اإلنتاج احمللي ،وتع���زز االتكالية ،وتعطل املوارد التي
سيكون من األفضل استغاللها في برامج التنمية .ولهذا السبب؛ فإن نتائج جولة الدوحة حاسمة.
مأزق التفاوض بشأن القضايا العاملية ال يقارن بجدية التغير املناخي .إلى جانب ذلك ،فإن دول «بريك» ملتزمة
ً
مراوغا في كوبنهاجن .ويتطلب خفض االنبعاثات في الدول النامية ،مع
باملس���اعدة في إمتام االتفاق الذي كان
االحتف���اظ في الوقت ذات���ه بعجلة التنمية ،واضطالع اجلميع بواجباتهم؛ حي���ث عرضت دول «بريك» مبادرات
طموحة للتخفيف من االنبعاثات في بلدانها .ولهذا السبب فإن امللوثني التقليديني الكبار لديهم مسئولية خاصة.
والتوازن الذي أرس���ته اتفاقية «كيوتو» ضروري لنا للتحرك قُد ًما م ًعا .وعلى الرغم من ظهور مشكالت جديدة،
يغص باملش���كالت القدمية .ولن تتمكن أي من أعضاء «بريك» أو دولة أخرى من مواجهتها
فإن املش���هد الدولي ّ
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مبفردها .فقد أدت الفردية في املاضي إلى املآزق إن لم تكن إلى كوارث بشرية كتلك التي وقعت في العراق.
يج���ب علينا ،في عال���م اليوم ،أن نعتمد بصورة كبيرة على اآلخرين .ولكي يح���دث ذلك علينا أن نقيم نظا ًما
دول ًّيا أكثر ش���فافية ومتثي ً
ال لدول العالم؛ بحيث ميكن أن يؤدي إلى وحدة الهدف ويعيد تفعيل اإلرادة اجلماعية
للتوصل إلى حلول حتظى بالقبول من اجلميع .في هذه الرحلة نحو عالم جديد؛ فإن دول «بريك» ملتزمة بالعمل
لالضطالع مبسئولياتها.
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