التغيري العاملي :من مدخل االقتصاد السياسي الدويل
د .اندية حممود مصطفى



مقدمة:
متثل مقوالت املنظورات الكربى منظومة متكاملة تنبين بعضها على بعض .ومن أهم املقوالت تلك املتصلة حبالة
النظام العاملي أو العامل ،انطالقًا من األسس املعرفية واألنطولوجية والنظرية لكل منظور ،فاالستقرار ،والتوازن ،والتَكيَّف،
والتغيري ،والتحول مجيعها مصطلحات تعكس مفاهيم مقارنة ختتلف ابختالف املنظورات.
واملنظووورات الكووربى املتنافلووة علووى سووالة نظريووة العالقووات ال وليووة ،هووي منظووورات موون "نتووا ملالقوووى املنتصوور
احلربني العامليتنيمل ،واليت ساد بعضها مث تنافلت مع بعضها طوال نصف قرن .ومن مث فإن هذه املنظورات ،وانطالقًا من
العالقة بني ملالللطة واملعرفةمل ،هتتم نظرايهتا ابألساس -سواء على ملتوى ال راسات النظمية أو اللياسات اخلارجية -
مبفاهيم االستقرار والتوازن والتَكيَّف ،واالستمرار مقارنة ابلتغري واحل يث عن التغري أو التحول "منا يكون نطوا نفوس
ملالنظام اللائ أو املهيمنمل.
ُ
"ال أن مفهوووم ملالتغيووري العووامليمل قخووذ ابلقضووية " منحووى رخوور ،وذلووك انطالقًووا موون أسووس ومقوووالت اال اهووات
النظريووة النق يووة اة ي و الوويت متثوول وبصووور لوواع و ًاي للمنظووورات الكووربى منووذ ايووة احلوور الب وارد ولووعود العوملووة
وانعكاسوات دالالهتوا علوى التنظوري للعالقوات ال وليووة علوى موو أفورز موا يلوومى ملاةو ال الرابوع الكبوريمل علوم العالقووات
ال وليووة .1وتعو دت االوواالت املعرفيووة الوويت ختتوورب أبعوواد هووذا اةو ال املعرفيووة واألنطولوجيووة ،والنظريووة واملنه يووة ،وموون هووذه
االوواالت ملاالقتصوواد اللياسووي العوواملي )الو وظو موون منظووورات مقارنووةمل ،2ولقو أتووحت قضووية ملالتغيووري العووامليمل قلو
اال اهات النق ية ل راسة االقتصاد اللياسي العاملي املعالر؛ وتتناول ال راسة ما يلي:
أوال :موتع التغيري العاملي من ملاة ال الرابعمل علم العالقات ال ولية ،وماهية هذا ملالتغيريمل على
 ًالصعي النظري ولعي النظام العاملي.
 اثنيًا :موتع التغيري العاملي مون دراسوات االقتصواد اللياسوي العواملي النق يوة ،وخريطوة القضوااي حمولاالهتمام وملتوايهتا.
االقتصاد اللياسي العاملي :املآل واملأمول؟
أخريا أين موتع العامل اإلسالمي واةنو
-و ً

 أستاذ العالقات ال ولية املتفرغ ،كلية االقتصاد والعلوم اللياسية جبامعة القاهر  ،م ير مركز احلضار لل راسات اللياسية.
 -1لول اة االت الكربى علم العالقات ال ولية مث ملاة ال الرابعمل ،انظر :د .اندية مصطفى ،ملار علم العالقات ال ولية بني ج ال املنظورات الكربى واختالف
)حمرراو ،العالقات ال ولية عامل متغري :منظورات وم اخل مقارنة ،القاهر  :مركز احلضار لل راسات اللياسية،2016 ،
النماذ املعرفية ) ،و :د .اندية مصطفى ً
)اةزء األولو ،ص ص .261 -27
 -2انظر

هذا الشأن:

-

د .اندية مصطفى ،لول

-

)حمرراو،
أمح شوقي ،االقتصاد اللياسي ال وظ :بني االقرتا النظمي واللياسة اخلارجية وبني التغيري العاملي ) ،و :د .اندية مصطفى ً
العالقات ال ولية عامل متغري ،مرجع سابق) ،اةزء الثاينو ،ص ص 1283 ،1204

-

مو اقتصادي سياسي دوظ من منظور "سالمي مقارن :خريطة اإلشكاليات ،تقرير قضااي ونظرات ،الع د الثالث سبتمرب  ،2016القاهر  :مركز

د االهتمام ابالقتصاد اللياسي ال وظ ،جملة العلوم االجتماعية ،ديلمرب .1986

احلضار لل راسات اللياسية ،ص ص  ،28-12متاح على الرابط التاظ:
http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%
D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.pdf

أوال  :ماهية التغيري العاملي من منظورات علم العالقات الدولية
ً
)1و التغيري العاملي قل اة ال الرابع :3ما اة ي ؟
ما اة ي العامل؟ و" من ينتل ؟ وعلى مون تعوود راثره اللولبية واإليابيوة علوى لو سوواء )فاة يو ال يعوين
دائما أنه أفضل مما سبقهو واألهم ما أسبابه؟ وكيف يقع؟ هذه األسئلة )ماذا وملاذا ومىت وكيف و" أين؟و تكوررت عورب
ً
التاريخ؛ "ذ طرلها الفالسفة واملفكرون واللاسة ،و ادلوا بشأ ا سواء ابلفكر أو ابلنظرية أو ال بلوماسية أو البن قية أو
املال.
ختتلف اللياقات الزمنيوة واملكانيوة ،وختتلوف األلو او والوقوائع ،وختتلوف التفالويل والعمليوات واألدوات ،ولكون
تظول مفالوول كووربى زمانيووة  -موتوووعية ترشور علووى التغوريات والتحوووالت املتعاقبووة الويت ينتقوول معهووا ملالنظووام العووامليمل موون
وعودا
مرللة " أخرى من مرالول تطووره ،ومون فضوائنا احلضواري العورس اإلسوالمي نقوع قلو هوذه التحووالت ،ل ً
ومفعوال بنا.
وهبوطًا ،فاعلني
ً
ومن انلية أخرى ،تظل جمموعة من الثنائيات املفاهيمية املتضاد ل ى بعض أو املتقابلة أو املتكاملة ل ى بعض
رخر تغلّف عمليات التغيري وترطّرها ،سواء أشكاهلا التعاونية أو الصراعية عرب أرجاء العامل بني األقوايء والضعفاء ،بني
األغنيوواء والفقوراء ،بووني الصووغار والكبووار ،بووني الشووعو واحلكومووات وعلووى رأس هووذه الثنائيووات الوويت تكموون اةو االت
ومأموال ما قيت:
اقعا
ً
املعرفية والنظرية واملنهاجية لول مللقيقة العامل الذي نعيشهمل :و ً
الواقع  /الفكر ،احلركة  /النظرية ،ال اخل  /اخلار  ،اهلياكل  /املرسلات ،الللطة  /املعرفة ،العلم  /القيم ،العقل
 /الووولي ،الفوورد  /االتمووع ،ال ولووة  /االتمووع ،الوووطن  /األمووة ،الو ين  /اللياسووة ،االقتصوواد  /اللياسووة ،األموون القووومي /
األموون اإلنلوواين ،اللووالم الكبووري  /اللووالم الصووغري ،النظووام ال و وظ  /االتمووع ال و وظ ،النظووام العوواملي  /اةماعووة العامليووة،
العاملية  /اخلصولية ،احلرية  /الع الة ،االستقالل  /التبعية ،الصراع  /التعاون.
أساسوا لوول ملاملعور مل أي أبعواد
وأن اة ال الرابع بوني اال اهوات النق يوة واملنظوورات الكوربى بصوفة عاموة يو ور ً
أيضا الصوور الوتوعية عون العوامل بقو ر موا تنقو الواقوع
فهم الظاهر  ،وكيفية التنظري هلا وفق لور أخرى تنتق بل تنقض ً
العاملي ذاته .فإذا كانت هذه اال اهات ق انتق ت ابت اء طبيعوة الصوور الويت سوس علوم العالقوات ال وليوة بنواء عليهوا
ابعتباره العلم الذي ظل أسري ثنائية احلر واللالم وفق ثنائية ملالواقعية  -املثاليةمل اليت التكرهتا مراكز القو املنتصور
احلربني العامليتني.
فووإن هووذه اال اهووات انطلقووت نق و ها هلووذا االلتكووار ومووا كووان لووه موون راثر علووى التنظووري ،موون ع و مقوووالت
وتقال عوون أسوولو "دراكووه
قائمووا بذاتووه ملو ً
معرفيووة :ال نظريووة ف وراغ أو موون ف وراغ ،القووائم اخلووار لوويس معطوواه ولوويس ً
والصووور عنووه ،كوول ر يووة ت و عي العلميووة والعامليووة وراءهووا مصووا سياسووية ،العالقووة بووني اللوولطة واملعرفووة واملركزيووة الغربيووة
)األمريكيةو للعلم من أجل احلفاظ على استقرار واستمرار األوتاع القائمة لصا مركز الللطة.
وبنوواء عليووه فووإن ملالنظورايت الوتووعية هووي نظورايت تفلووريية هتووتم بكيفيووة فهووم النظووام العوواملي القووائم ،و"يوواد للووول
ملشكالته وكيفية "دارته للحفاظ عليه ،و املقابل فإن النظرايت النق ية هي نظرايت منشأ ؛ أل وا ال تنفصول عون العوامل
بل هي جزء من مج فيه ذات سيا زمين ومكاين وثقا واترخيي ومن مث تلته ف ملالتغيري العامليمل.

 -3مل ار علم العالقات ال ولية بني ج ال املنظورات الكربى واختالف النماذ املعرفية ،مرجع سابق) ،اةزء األولو ،ص ص .127-102

لقوول العالقووات ال وليووة،

وموون انليووة أخوورى :فووإن جموواالت اهتمووام النظ ورايت النق يووة اة ي و متثوول منظومووة
وتنقلم " االاالت اخلملة التالية:
األول :لووعود االهتمووام ابلقوويم وعالقتهووا ابلواقووع ،والثوواين :لووعود االهتمووام ابألبعوواد ال ينيووة– الثقافيووة احلضووارية
وماهيووة عالقتهووا ابللياسووة ،والثالووث :ملووتوايت التحليوول ليووث بووروز ملووتوايت ج يو تت وواوز ال ولووة القوميووة والنظووام
ال وظ ،والرابع :املنظور البيين والعالقات البينية مع العلوم االجتماعية واإلنلانية ،والبحوث ماهيوة منظوورات لضوارية
أخريا ال عو " التغيري العاملي اليت تص فيها و تمع فيها االاالت األربعة اللابقة.
غري غربية ومشاركتها التنظري ،و ً
)2و التغيووري العوواملي :العالقووة بووني اللوولطة واملعرفووة ولووعود أييووة األبعوواد القيميووة أزمووة العووامل املعالوور
4
وتغيريه
تص منطلقات ملاال اهات النق ية اة ي مل وخصائصها كما تصو املنظوموة الرابعيوة اللوابقة  -مون ررجوات
اة و ال الرابووع الكبووري  -منطقووة مهمووة تص وبغ اهتمامووات ملهووذه اال اهووات النق يووة اة ي و مل ،أال وهووو التغيووري العوواملي
 Global Changeوعلووى مووو يتمووايز عوون تعاموول املنظووورات الكووربى مووع هووذه القضووية سوواء لصووعود أييووة األبعوواد
القيميووة أو لالخووتالف مفهوووم التغيووري موون أجوول التحووول ولوويس التكيووف .وقضووية ملالتغيووري العووامليمل ومرادفاهتووا ليلووت

جي .

و لني تبحث ا اهات فكرية ولركية عن احلفاظ على اهلياكل واملرسلات ومنظوموات القويم املهيمنوة ابعتبوار
أن اللائ هو العاملي؛ ألنه األفضل ،فإن ا اهات أخرى تبحث عن ملالتغيريمل بل التحول النظام العاملي؛ ألن القائم
ملليس األفضل وليس العامليمل ولكن هوو نتوا مركزيوة لضوارية غربيوة تو ّ عي العامليوة ابسوم احل اثوة والعلمانيوة .ومنظوموات
املفاهيم املنبثقة عنها ،وعلى رأسها ال ولة القومية واللياد وال ميقراطية ولقو اإلنلان ،ليلت املفاهيم العاملية ولكنها
أخذت مجيعهوا تتعورل للنقو  .وقو ارتوبط تط ّوور اةو ال املعور والنظوري والفكوري ،لوول كول مون هوذه الثنائيوات ولوول
منظومووات العالقووات بينهووا ،ابلتطووورات واقووع العالقووات ال وليووة ولالووة النظووام ال و وظ وخصائصووه ،ممووا انعكووس علووى
مضمون وحمتوى اة ال بني املنظورات بق ر ما لى على لعي التطورات اليت شه هتا النظم الفرعية ال ولية املختلفة.
فعلوى سووبيل املثوال ،منووذ ايووة احلور البووارد وا يووار القطبيوة الثنائيووة ،شوه هووذا اةو ال وامت اداتوه املتصوولة ووذه

الثنائيات موجات ثالو اقرتنت مبفالل أساسية :األوىل منذ اية احلر البارد ولىت أل او احلادي عشور مون أيلوول

 /سبتمرب  ،2001والثانية امت ت لىت ان الع الثورات العربية أواخر  ،2010وما زلنا نعيش املوجة الثالثة .وبق ر ما
شووه ت املوجووة األو اختبووارات لل ميقراطيووة ولقووو اإلنلووان األم وريكتني وشوور أورواب والبلقووان ومجهووورايت اال وواد
اللوفيايت اللابق ،بق ر ما شه ت املوجة الثانية لعود انتهاكات ال ميقراطية ولقو اإلنلان العامل اإلسالمي ابسم
احلر األمريكية أو العاملية على اإلرها  .وما زالت املرللة الثالثة تق م اختبارات ج يو لثنائيوة ال ميقراطيوة  /املصوا ،
أو القيم  /املصا  ،والثور  /اإلرها .
وهلذا بق ر ما شه ت العقود الثالثة اللابقة اجتهادات لول ملوتقبل النظوام الو وظ مون ليوث اهليكول وطبيعوة
القووو وتووازانت القوووى وعملياهتووا ،مل تغو دائرتنووا احلضووارية العربيووة اإلسووالمية عوون لووميمها ،بقو ر مووا تقابوول ا اهووان أو
ولوال " التحول .فإذا كانت
تضادا :ا اه حمافظ يبحث عن احلفاظ على األمر القائم ورخر يبحث عن كيفية التغيريً ،
ّ
-4انظر:
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املرجع اللابق ،ص ص .162 ،151

-

الع الة وال ميقراطية :التغيري العاملي من منظور نق ي لضاري "سالمي ،بريوت ،الشبكة العربية لألحباو والنشر.2015 ،

املوجوة األو شوه ت الو عو " تعو د املنظوورات احلضوارية كلوبيل لتحقيوق عامليوة ملعلوم العالقوات ال وليوةمل ،فوإن املوجوة
الثانيووة شووه ت نضووج النظ ورايت النق يووة اللوواعية " التغيووري العوواملي س وواء علووى ملووتوى واقووع القضووااي العامليووة أو األطوور
واهلياكوول واملرسلووات أو ملووتوى تغيووري النظوور " هووذا الواقووع و"عوواد قراءتووه توووء "دراه مووا بووه موون يّوزات كامنووة أو
ظاهر  .وهكذا تبلورت عرب هذه املوجة الثانية اة االت لول ملالتغيري العامليمل على هذه امللتوايت الثالثة؛ ليوث توربط
اةهود النق ية بصفة خالة بني الواقع والنظرية على أساس أن التغيوري العواملي يصوبك ممكنًوا موىت تغوري منه نوا التعامول
مع الواقع ،ومىت كشفنا عن التحيزات الكامنة وامللتقر العلوم االجتماعية من منظورات لضارية غربية تو ّ عي العامليوة
و تكر مفاهيم ملالعلممل ،انطالقًا من العالقة بني الللطة والقو واملعرفة.
دورا التوجيه والتغيري وليس جمرد الرل والتفلوري؛
بعبار أخرى ،فإنه للتنظري ،وفق هذه اةهود النق ية الغربيةً ،
ألن التغيري ال يتحقق إبلوالح مرسلوات النظوام الو وظ فقوط ،ولكون بعوال جوذور املشواكل ولويس لياهتوا فقوط ،ومون
أهم هذه اةذور اخللل منظومة قيم النظام ال وظ.
وهلذا ،فإن احل يث عن التغيري العاملي ميثل عملة ذات وجهني :الوجه األول يق م لالة أزمات النظام العاملي من

منظووورات علووم العالقووات ال وليووة املقارنووة ،مووع الرتكيووز علووى النق يووة منهووا اللوواعية للتغيووري الو وظ .أمووا الوجووه الثاااي فيقو ّ م
األطرولات املقارنة لول ال ميقراطية والع الة العاملية.

إذن ما اجلديد يف أزمات النظام ا لعاملي يف بداية القرن الواحد والعشرون وما اجلديد عن "التغيري"؟
فإذا كان الربع األخري من القرن العشرين ق شه تراكم مرشرات التغري النظام ال وظ اليت كشوفت بعو ذلوك
عن اية احلر البارد و اية هيكل الثنائية القطبية ،وهو ما ب ا لينئذ أنه انتصار بال لر وهيمنة للنمووذ احلضواري
الغوورس بقيوواد أمريكيووة ،و"ذا كانووت ايووة احلوور البووارد ق و دشوونت التصووورات لووول ملووتقبل اهليمنووة األمريكيووة ظوول
العوملة ،فإن األلفية الثالثة دشنها أكرب ّ هلذه اهليمنة املفرتتوة ،أال وهوو اهل ووم  11أيلوول  /سوبتمرب  2001علوى
برجي الت وار العا مليوة نيويووره وعلوى البنتواغون واشونطن .ذلوك احلو و الوذي وظفتوه الووالايت املتحو السوتحكام
هيمنة اإلمرباطورية األمريكية على العامل :مركزيوة القوو العلوكرية األمريكيوة ،واللويطر علوى االقتصواد العواملي ،ودعوم نشور
منظومة القيم الغربية احلضارية )اللياسية ،واالقتصادية ،والثقافيةو.
وموون َمث ،كووان ملللوول احلوورو اإلقليميووة خووالل العقو األول موون القوورن الوالو والعشورين )أفغانلووتان ،العورا و،
ويال إلس ورتاتي ية القوورن الوال و والعش ورين األمريكيووة .وهووي احلوورو الوويت
ووت سووتار "س ورتاتي ية مكافحووة اإلرهووا  ،تفعو ً
واداي وعلووكرًاي ،انهيووك ابهل وووم الووذي تعرتووت لووه س وواء ال و اخل أو
أ كووت ،القووو األمريكيووة العامليووة سياسوويًا واقتصو ً
اخلووار  ،منظومووة القوويم الوويت ادعووت اإلدار األمريكيووة ووت عن ووان ملمشووروع الشوور األوسووط الكبووريمل العموول علووى محايتهووا
ونشرها العامل كلبيل لتحقيق سالمته واستقراره ورخائه.
ومووع األزمووة املاليووة واالقتصووادية العامليووة  2008و ّ د اللورال ،ولكوون علووى مووو رخوور :هوول سوويمر النظووام الرأ وواظ
العاملي بتحول ،ليث "ن هذه األزمة وت اعياهتا هي األخطر واألش  ،أم أن هذه جمرد أزمة أخرى من أزماته املتكرر عرب
القرن سيلتطيع النظام الرأ اظ "دارهتا والتكيف مع عواقبها؟ وبع النقاش لوول مرشورات قيواد أمريكوا للعوامل بعو ايوة
احلوور البووارد وا وواه النظووام الو وظ مووو األلاديووة ،فووإن ايووة العقو األول موون األلفيووة الثالثووة ،شووه اللورال لووول فوورص
نظرا " ما أتحت تواجهه تلك القياد من أزمات داخلية وخارجية.
استمرار هذه القياد والعقبات اليت تواجههاً ،

وهكذا ،مع اية العق األول من األلفية اة يو  ،وموع تزايو لوعوابت االقتصواد األمريكوي والعواملي وموع تكورار
األزمات اللياسية والعلكرية عامليًا ،اقرتن اللرالني اآلتيني بقو  :هل يو خل النظوام العواملي مرللوة ّوول هيكول القوو
العاملية تفق فيه الوالايت املتح ق رهتا على قيادته مبفردها؟ وهل يشه نظام الرأ الية العاملية ب وره ًوال جذرًاي؟
أساسوا مبركوز القوو القائو
بعبار أخرى ،وبعو أن كانوت األسوئلة طووال مفالول التغوري عورب القورن العشورين تتصول ً
للنظووام الو وظ؛ أوروبيووة أم أمريكيووة أم رسوويوية )اليوواابن والصوونيو ،ظوول نظووام رأ وواظ عوواملي يتكيووف مووع أزماتووه املتكوورر
منتصرا كل مر  ،وبع أن كانت األسوئلة تو ور لوول سوب الرتاجوع األوروس مث اللووفيايت وتفكوك "مرباطوريتوه،
وخير
ً
معوا :لوال القيواد األمريكيوة للعوامل وتوجوه الو ور األمريكوي العواملي مون انليوة ،وموآل
أتحت األسوئلة تو ور لوول أمورين ً
النظام الرأ اظ العاملي ولالة النظام العاملي )استقر ًارا أو أمنًاو من انلية اثنية.
وبو أ يتأكو موع ايوة العقو األول مون األلفيوة الثالثوة أن العوامل ميور ةزموة مزدوجوة؛ أزموة الرأ اليوة العامليوة والليرباليوة
وأزمة قياد العامل ،انهيك ةزمة اثلثة هي أزمة منظومة القيم النظوام العواملي ،تلوك األزموة الويت كشوفت عنهوا اةو االت
تعاوانو وهي اةو االت الويت ظهورت التلوعينيات مث
اعا أم ً
لول منط العالقات بني األداين والثقافات واحلضارات )لر ً
برزت منذ أل او أيلول  /سبتمرب  ،2001سواء ال وائر األكادميية أو اللياسية وذلك ظ ّول تصواع لو ووتوري
الصراعات ال اخلية واإلقليميوة ذات األبعواد ال ينيوة والعرقيوة والقوميوة .وبينوت هوذه اةو االت لوعود وزن األبعواد الثقافيوة
واألبعوواد القيميووة واقووع العالقووات ال وليووة .ولق و و د االهتمووام ووا ،بع و أن ظوول االهتمووام ُمركو ًوزا علووى األبعوواد املاديووة
أساسووا ،علووى مووو أ تووحت فيووه هووذه األبعوواد الثقافيووة لووميم سياسووات القوووى العامليووة اة ي و منووذ  .2001وهووذه
ً
أساسوا ابلقوو العلوكرية وال بلوماسوية
اللياسات العاملية و"ن كان يب و طوال العقو األول مون األلفيوة اة يو أ وا تُو ار ً
الغربية ،ولو بقياد أمريكية" ،ال أ ا كانت تن ل بقو ابألبعواد الثقافيوة لتربيور "سورتاتي ية مكافحوة اإلرهوا ولتنفيوذها،
أيض و وا ولو وويس ال وونظم واحلكوم ووات فق ووط ،ومو وون َمث فرت ووت أه و و اف هو ووذه
وه ووي اإلس و ورتاتي ية ال وويت اسو ووته فت الش ووعو
ً
وبال ج ي و للتعاموول مووع قضووااي الثقافووة واهلويووة ابعتبارهووا موون لووميم قضووااي اللياسووات
اإلس ورتاتي ية وغاايهتووا أدوات وسو ً
ا لعاملية .وهو األمر الذي أفلك الطريق أمام اة ال لوول منظوموات القويم احلضوارية املتقابلوة )أو املتصوارعة أو املتنافلوةو
على الصعي العاملي ،وعلى مو غري ملبو من ليث ال رجة أو التكرار.
وبيال حلول أزموة احلضوار العامليوة الراهنوة،
ولذا؛ برزت ال عوات " ملالتع ديوة املنظوورات احلضواريةمل ،ابعتبارهوا س ً
وسبيال لتحقيق عامل أكثر أمنًا وع الة.
ً
وموون َمث ،فووإن النقوواش ال و ائر منووذ  2008لووول ملووتقبل التغيووري العوواملي ) (Global Changeال و وائر
كيزا لىت اآلن "منا هو نقاش لول أزمات ثوالو متزامنوة:
تبلورا وتر ً
األكادميية واللياسية الذي ك مع  ،2011وازداد ً
أزمووة قيوواد النظووام الو وظ مووع ملامو ارمل القووو األمريكيووة ولووعود مراكووز قووو أخوورى ،وأزمووة هيكليووة بنيووة النظووام الرأ وواظ
العاملي ،وأزمة منظومة القيم احلاكمة :ال ميقراطية الليربالية التمثيلية مقابل الع الة االجتماعية ،ومركزية احلضوار الغربيوة
مقابل تع دية املنظورات احلضارية كمصادر للتغيوري والتحوول املوأمول النظوام العواملي .ذلوك؛ ألن النظوام الو وظ )أو
أيضا هياكل اقتصادية واجتماعية ومنظومة قيم ،انهيك
العامليو ليس جمرد هيكل قو سياسية )توزيع القو العامليةو ولكنه ً
ابلطبووع عوون العواموول البيئيووة ا يطووة الوويت متثوّول مو خالت هلووذا النظووام سوواءً موون مصووادر وطنيووة أو "قليميووة هلووذه العواموول أو
مصووادر نظميووة .ولعوول أهووم هووذه العواموول هووي الثووورات املتاللقووة :الصووناعية ،التكنولوجيووة ،مووا بعو الصووناعية ،املعلوماتيووة
دائما ذات ثري نظمي العالقات ال ولية )أثر
واالتصال ،وكذلك لالة العوملة وعملياهتا .وهذه العوامل وغريها كانت ً
اكتشاف األسلحة الذرية النظوام الو وظ ،أثور ثوور املعلوموات واالتصوال االقتصواد العواملي والو ول القوميوةو .و"يوال

هذه العوامل وتغريها يردي ابلوبعض " أن يع وز عون التمييوز بوني مرشورات التغوري أو التحوول النظموي وبوني أسوبابه وبوني
نتائ ه.5
ومتثوول هووذه الثالثيووة  -املشووار "ليهووا عاليً وا -ق و ر التعقي و الووذي ولوولت "ليووه دراسووة ملالتغووري  -التحووول النظووام
الو وظمل مقارنوةً بعقووود ثالثووة سووابقة لوني ألو و كتووا ملهوللوويت ورخوورونمل اخرتاقًوا نوعيًوا جمووال ال راسووات النظميووة.6
ولكنووه كووان اخرتاقًوا ظوول هيمنوة املنظووور الوواقعي علووى دراسووة العالقووات ال وليووة هووذه املرللووة ،وب ايووة اةو ال الثالووث
الكبري بني منظور الواقعية وبني ما ُ ي هذه املرللة مبا بع الللوكية أو التع دية" .ال أن اةو ال الوراهن الوذي تُشواره
فيووه بقووو  -ومنووذ مووا يقوور موون العقو ين  -امل رسووة النق يووة ،وموون هنووا مغووزى اسووت عاء احلو يث عوون منظومووة قوويم النظووام
ال و وظ كبع و اثلووث بووني البع و ين ،اللووابق تركيووز الواقعيووة عليهمووا ويووا؛ هيكوول القووو اللياسووية والعلووكرية وهيكوول القووو
االقتصادية.
وهلذا؛ فإن النقاش ال ائر أتحى لول ملالتحولمل النظام العاملي وليس جمرد ملالتغريمل بعض مكوانته ،ابلرتكيز
علووى مرش وراته ،أسووبابه ونتائ ووه س وواء علووى ملووتوى قيوواد النظووام أو هيكوول النظووام الرأ وواظ العوواملي أو منظومووة قيمووه.
فالنقاش األكادميي اآلن  -وخالةً من جان امل رسة النق ية وامل رسة البنائية اة ي  -ق متحور خوالل العقو األول
للقوورن الوال و والعش ورين لووول العنوواوين اآلتيووة :األزمووة النظميووة العامليووة ،األزمووة والتحووول ،العوملووة واألزمووة العامليووة ،التوجووه
جنواب ،التوجه شرقًا.
ً
وكانووت اةولووة األسووبق موون النقوواش قبوول ان و الع األزمووة املاليووة العامليووة  ،2008و نطووا االهتمووام مبووا يُلوومى
دراسووات التغووري العوواملي (Global Change)7حمورهوا :احلكووم العوواملي الرشووي )،(Global Governance
ال ميقراطية العاملية ) ،(Global Democracyاملواطنة العاملية .Global Citizenshipوذلك "طار منظور
وض هووذا املنظووور ،8علووى الوورغم موون
العامليووة ) (Globalismالووذي لقووق قفووز  ،متح و ًاي املنظووور ال وواقعي .ومل يوور بعو ا
وبيال ج ي و ً ا موون سووبل تكيووف النظووام العوواملي ال وراهن مووع أزماتووه املتكوورر
اخووتالف افرتاتوواته األنتولوجيووة واملنهاجيووة "ال سو ً
وادا عامليووة ج يو .
داخليًوا  -ابتو اءً  -مث خارجيًوا ،حماولووة لعووال أزمو َويت ال ميقراطيووة واملواطنووة الغوور إبعطائهمووا أبعو ً
لي ووث "ن ه ووذه ال و عو " ملالعاملي ووة )(Globalityمل تظ وول الغ وور حمكوم ووة ابالفرتات ووات الفلل ووفية نفل ووها ملنظ ووور
الرأ الية الليربالية لل ميقراطية.
"ن الفار بني جوليت النقاش؛ منذ  2008واللابقة عليها منذ اية احلر البارد  ،ليعكس الفار بني احل يث
عن ملالتغوريمل واحلو يث عون ملالتحوولمل .9بعبوار أخورى" ،ذا كانوت األدبيوات أواخور الثمانينيوات وأوائول التلوعينيات قو
-5لول التمييز بني أسبا ونتائج التغري أو التحوول النظموي العواملي بعو ايوة احلور البوارد  ،ولوول نتائ وه كموا تقو مها أدبيوات نظريوة العالقوات ال وليوة انظور:
مرو فكري ،مل ثري التغريات العاملية على ال ولة القومية خالل التلوعينيات :دراسوة نظريوةمل" ،شوراف انديوة مصوطفى ،رسوالة ماجلوتري العلووم اللياسوية ،جامعوة
القاهر  :كلية االقتصاد والعلوم اللياسية ،2006 ،الفصل األول.
-Ole R. Holsti, R. Siverson, A. George (eds.), Change in International Systems, UK: Westview
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Press, 1980.
 -7لووول هووذا املفهوووم وأبعوواده وجماالتووه التطبيقيووة ابعتبوواره لقو ًوال دراسوويًا فرعيًووا
انظر:

العالقووات ال وليووة ،مثوول لقلووي دراسووات األموون ،ودراسووات االقتصوواد اللياسووي،

Ken Dark, "Defining Global Change," in: Barry Holden, (ed.), The Ethical Dimensions of Global
Change Basingstoke: Macmillan Press, 1996, pp. 7-17.
 -8د.اندية مصطفى ،الع الة وال ميقراطية  ،مرجع سابق ،و ي ا أجن القضااي واختبار اة االت :است عاء قضية ال ميقراطية ص ص .81 -69
 -9انظر الفار بني املفهومني :
 -مرو فكري ،مل ثري التغريات العاملية على ال ولة القومية خالل التلعينيات )دراسة نظريةومل ،مرجع سابق.

اختلفووت لووول مووا "ذا كانووت الوووالايت املتح و سووتنفرد بقيوواد النظووام العوواملي أو أن عووامل مووا بعو احلوور البووارد سوويكون
ألاداي أم متع د األقطا  ،و"ذا كان هذا النقاش ق اختذ نكهة أخورى خوالل العقو األول مون القورن الوالو والعشورين؛
ً
ليث ساد اللالة اللياسية العاملية ا اهان :األول الذي يُفلر اإلسرتاتي ية األمريكية العاملية ) ظل لكوم ا وافظني

اة دو ة ا تعبري عن املرللة اإلمرباطورية من تطوور اللياسوة األمريكيوة ،والثااي الوذي ذوذر مون مغبوة التوورس العلوكري
اقتصاداي بل أخالقيًا ،ألنه ق ال يكون عالمة الللوه اإلمرباطوري بق ر ما
اخلار  ،سياسيًا و
اهلائل للوالايت املتح
ً
يكون سببًا للخبو واالم ار القو العاملية األمريكية.
"ال أن من األمور املتفق عليها األدبيات )منذ 2008و وخالةً أدبيات امل رسة النق ية العالقات ال ولية،
أننا ال نتكلم عن أسبا لعود اإلمرباطورايت الكربى أو هبوطها عرب التاريخ لتق مي العظة والعرب " الووالايت املتحو
وهي أو انتصارها على اال اد اللوفيايت كما فعل ملبول كين يمل ،ولكن نتكلم عن أن الوالايت املتح قو دخلوت
جهودا ملنع استمرار هذا اخلبو من انلية ،وقت دخلت فيه من انلية
مرللة أزمة خبو القو العاملية ابلفعل وأ ا تبذل ً
أيضا مرللة أزمة هيكلية غري ملبوقة وكذلك منظومة قيم النظام ال وظ اللائ .
اثنية الرأ الية العاملية ً
ومتثل أزمة العوملة اإلطار الكلي املنبثق عنه هذه األزمات الوثالو أو ا ويط وا" ،ذ بعو أن كانوت ملالعوملوةمل ،مون
ليووث تشخيصووها وتقيوويم راثرهووا موتووع مهووم لل و ال بووني املنظووورات الكووربى الثالثووة املتنافلووة بع و ايووة احلوور البووارد
)الواقعيووة ،الليرباليووة ،اهليكليووةو ،،جنو لووعود اال وواه الناقو آلاثرهووا اللوولبية  -كعمليووة أو أي يولوجيووة أو سياسووات  -الوويت
كشفت عن األزمات الثالو الكربى.
"ن هووذه األزمووات الووثالو املرتابطووة الوويت تطرلهووا بقووو امل رسووة البنائيووة النق يووة ،وتلووت عي " ،جان و العواموول
اهليكلية املادية دور األفكار والقيم واملعتق ات واهلوية و ثريها فهوم التحووالت العامليوة اةاريوة ،ومون مث ملوتقبل مركزيوة
احلضار الغربية النظام العاملي مقابل لعود لضارات وثقافات أخرى تتح ى هذه املركزيوة" ،منوا ينطلوق منهوا جيول
اثلث من أدبيات دراسة التطور التارخيي للنظم ال ولية .10وق ُعرف اةيل األول ابمل رسة الكلية االستاتيكية بينما عرف
اةيل الثاين ابمل رسة ال يناميكية دراسة التحوالت العاملية.
"ن األزمات الثالو املتزامنة املشوار "ليهوا عاليًوا الويت يتمحوور لوهلوا اةيول الثالوث مون أدبيوات تطوور الونظم ال وليوة

أيضوا
والتحول العاملي تطرح مقولة ذات وجهني :الوجه األول هو أن أزموة النظوام العواملي الراهنوة هوي أزموة معياريوة قيميوة ً
وليلت أزموة قوو ماديوة فقوط ،بول تراكموت املرشورات عورب عقو ملاهليمنوة األمريكيوةمل األول مون األلفيوة الثالثوة علوى تراجوع
فعالية القو املادية مبفردها ظل األلادية األمريكية ،وأنه بع لراع النمووذجني الغوربيني :الرأ واظ الليورباظ ،والشويوعي
منوذجوا عامليًوا ) (universalولكنوه منووذ لواول أن يركو
التللطي ،فلق ك أن منوذ ملاملنتصور بوال لور مل ،لويس ً
هيمنته ابإلكراه ،ابلقو العلكرية وابلعنف اهليكلي" .11ال أن مرشرات ام اره وخبوه تتوا علوى موو يو فع " التلوا ل
 -ش وريف عب و الوورمحن ،ملنظريووة الوونظم ودراسووة التغووري ال و وظ،مل رسووالة ماجلووتري

العلوووم اللياسووية" ،ش وراف انديووة مصووطفى ،جامعووة القوواهر  :كليووة االقتصوواد

والعلوم اللياسية.2003 ،
 -10انظر هذا ابلتفصيل:
دراسة د.اندية مصطفى ملالتاريخ ودراسة النظام ال وظ :ر ى نظرية ومنهاجية مقارنةمل : ،د.اندية مصطفى :العالقات ال ولية التاريخ
اإلسالمي منظور لضاري مقارن ،تق مي :امللتشار طار البشري ،القاهر  ،مركز احلضار لل راسات اللياسية ودار البشري للثقافة والعلوم،

-

11

) 2015اةزء األولو ،و ي ا اةزء اخلاص ابلتاريخ ودراسة النظم ال ولية ص ص .67 -53
 -ومل مينووع هووذا الووبعض موون القووول ابنتصووار الواقعيووة ،انظوور علووى سووبيل املثووال :مالووك عوووين ،انتصووار الواقعيووة :أسوواطري التعوواون الو وظ

اللياسة ال ولية ،يونيه .2015

"دار التغيووري العوواملي،

هووذه املوور  :مووىت وكيووف سوويح و التحووول؟ فوواملطروح اآلن لوويس الل ورال اللووابق تك وراره م ور ًارا عوورب مفالوول تطووور القوورن
عصرا ج ي ً ا؟ وما مالموك االسوتمرارية والتغوري مون ليوث اهليكول والقضوااي
العشرين  -كما سبقت اإلشار  -هل ن خل ً
والفواعل؟
فوواملطروح أتووحى ملالتحووولمل ولوويس التغ ووري .و قلبووه األبعوواد املعياريووة القيميووة وه ووي الوويت يووتم اسووت عا ها بص ووور
متصاع  ،عرب العقود الثالثة املاتية ،عن مراجعة نظرية العالقات ال ولية علوى النحوو الوذي جعول مون ملالقويم واألفكوار
واملعتق و ات واهلويووةمل انهيووك ابلثقافووة وال و ين ،قواسووم مشوورتكة عنوواوين أدبيووات علووم العالقووات ال وليووة وأدبيووات احلركووة
مطلواب خل مة احلركة أو ترشوي ها موع كول موا يرتتو علوى
ال ولية على ل سواء ليث أتحى است عاء القيم واألخال
ً
ذلك من دعو ملتع دية املنظورات احلضاريةمل مقابل املركزية احلضارية الغربية )كما سبق ورأيناو .وكانت الثورات العربية
والثورات املضاد هلا منذ  2011سالة أخرى الختبار هذه هذه التفاعالت ومآالهتا.
أفكارا لول ملالتغيري العامليمل ،مثلت
و"ذا كانت أزمة النظام الرأ اظ العاملي  2008ق ف رت وأطلقت أل ا ًاث و ً
اقتصاداي بل ثقافيًا ارتبطت به اة االت لول ال ميقراطية والع الة العاملية بني منظورات العلم الغربية ومو
سياقًا سياسيًا و
ً
منظووور لضوواري "سووالمي لتغيووري العووامل" .ال أن الثووورات العربيووة قو ّ مت جموواًال ليًوا الختبووار مفوواهيم وممارسووات ال ميقراطيووة
العاملية .وذلك علوى تووء داللوة اخلوربات التارخييوة للثوورات العوامل العورس واإلسوالمي وأمنواس التو خالت اخلارجيوة فيهوا،
وعلى توء داللة األدبيات النظرية خالل العق ين اللابقني على هذه الثورات من ليث اختفاء مفواهيم الثوورات مقابول
لووعود مفوواهيم التحووول الو ميقراطي واإللووالح التو ريي والالعنووف واللووالم واحلووار وموتووع الثووورات نظريووة العالقووات
ادخال لتغيااري عاااملي اااو عااامي أاثاار ددقرا يااة وعدالااة
ال وليووة .ليووث كووان جنوواح ه ا ا الثااورات ماان نااكنن أن ي ااون ما ً
اارا حيً اا حلقيقااة مي اااهيم
وإنسااانية .اأااا أن الثااورات املقاااد واالنقااالات الااا وا ه ااا ه ا ا الثااورات ثاال اخت ا ً

الددقرا ية املقارنة ومدى تدخل اخلارج يف خربات التغيري او "احلرية والعدالة".12
وي ر القول أن اة ال الرابع الكبري مل يقتصر علوى هوذه األبعواد القيميوة  -املعياريوة ،ولكون امتو " العالقوة بوني
أيضا )كما سنرىو.
كافة عنالر القو و قلبها االقتصاد واملال ً

اثنيًا :التغيري العاملي واالجتاهات النقدية لدراسة االقتصاد السياسي العاملي ،ما اجلديد؟
منظ ووورات االقتص وواد اللياس ووي ال و وظ الك ووربى ثالث ووة :املاركنتيلي ووة ،الليربالي ووة ،املاركل ووية ،لك وول منطلقاهت ووا النظري ووة
واملنهاجية عن العالقة بني اللياسة واالقصواد مون ليوث األولويوة والتوأثري .واقورتن لوعود كول منهوا ابلتغوريات تووازانت
القوى العاملية.
انعكاسووا
فلق و كووان القوورن التاسووع عشوور ملقوورن اللووالم الربيطوواينمل هووو قوورن االقتصوواد اللياسووي ال و وظ اللي ورباظ،
ً
و كي ً ا للعالقة بني مركز اللولطة ومركوز املعرفوة ،وبورزت وسوادت املاركنتيليوة فورتات التغيوري تووازانت القووى العامليوة
" جان منظورات أخرى ظل عو م وجوود قووه عامليوة سوائ أو ُمهيمنوة .و"ذا كانوت ايوة احلور العامليوة الثانيوة قو
دشنت لرتاجع االهتمام ابالقتصاد اللياسي ال وظ على توء طبيعة النظام ال وظ القائم على اهليمنة الغربية )األمريكيةو
فلق اقرتن د االهتمام ابالقتصاد اللياسي ال وظ ابلتغيريات اليت أخذت تطرأ على لعي توازانت القوى االقتصادية

 -12د.اندية مصطفى ،الع الة وال ميقراطية ،مرجع سابق ،وخالة اخلامتة :ا لثورات العربية والثورات املضاد
العاملية ،ص ص .289 -271

النظام ال وظ :اختبارات ج ي لل ميقراطية والع الة

والعلووكرية منووذ منتصووف اللووبعينيات مث عن و ايووة احلوور البووارد  .13ومل تكوون أه و اف احلركووة غائبووة عوون هووذا الت و د
ابالهتمام ابالقتصاد اللياسي العاملي ل ى ال وائر الغربية الرأ الية.
فعلى سبيل املثال يل ل روبرت جيلني مق موة كتابوه الرائو ملاالقتصواد اللياسوي الو وظمل 14كيوف أن تغوريات
العالقات األوروبية –األمريكية ومصاع االقتصاد األمريكي الصاع منذ اللبعينيات من أهم أسوبا و د االهتموام
ذا االال من ج ي ال وائر املاركنتيلية أو الليرباليوة األوروبيوة واألمريكيوة؟ و املقابول مل ختوف "لو ى رائو ات التنظوري
الليرباظ لالقتصواد اللياسوي الو وظ سووزان سورتانج أن و د االهتموام ابالقتصواد اللياسوي الو وظ كوان ألو أهوم أدوات
"دار ملاحلر البارد مل مواجهة اللوفيت والنموذ املاركلي.15
وبق ر ما ارتكوزت دراسوات االقتصواد اللياسوي الو وظ املقارنوة مون منظووري الليرباليوة والواقعيوة علوى قضوية مل"دار
اهليمنة الغربية الرأ الية ،وبيان مواجهة مشكالهتا وكيفية احلفاظ عليها من خالل للول تكيفية ابألساس ،16وبقو ر موا
أيضا هذه ال راسات أسري قضااي االقتصاد اللياسي ال وظ التقلي ي سواء على امللوتوى النظموي أو اللياسوات
ظلت ً
اخلارجية للقوى الكربى ،ابلثة ابألساس ثري األبعاد اللياسية على االقتصادية أو العكس.
"ال " ووا اهتم ووت مب موع ووة ج يو و م وون القض ووااي ذات الص وولة يك وول تو ووازن الق وووى الع وواملي ملاللياس ووات العلي ووامل
النظام ال وظ ،التح ي الصيين ،التقلبات أسوا املوال والطاقوة العامليوة،
ابألساس من قبل :االقتصادات الصاع
ي الفاعلني اة د ،واة ي دور الشركات متع د اةنليات وثور االتصواالت والتكنولوجيوا ومجيعهوا قضوااي متثول
ًاي للهيمنة األمريكية ابألساس والنموذ احلضاري الغرس الرأ اظ عمومه.
تطوووره منووذ ايووة احلوور البووارد ،
و املقابوول" ،ن جمووال االقتصوواد اللياسووي ال و وظ ق و دخوول مرللووة ج ي و
شه ت لعود اال اهات النق ية هذا االال على مو ق م ج ي وخالة ابلنلبة ملللتغيري العامليمل.
17

خصائص االجتاهات النقدية يف دراسة االقتصاد السياسي العاملي
()1
ب وورزت ه ووذه اال اه ووات  -عل ووى ت وووء خصائص ووها العام ووة الل ووابق عرت ووها  -لتحو و ي اهليمن ووة الغربي ووة و يو و ً ا
األمريكيووة تلووك اهليمنووة الوويت بوورزت واقووع العالقووات ال ولي وة بعو احلوور العامليووة الثانيووة ،وعلووى لووعي التنظووري الوتووعي
وللّهووا لفاظًووا علووى هياكلووه
ابألسوواس والوويت اسووته فت كمووا سووبق القووول التَكيَّووف مووع أزمووات النظووام الرأ وواظ العوواملي َ
ومنظومة قيمه ومرسلاته ،ولذا فمن أهم خصائص هذه اال اهات النق ية تعق شوبكة الفواعول االقتصواد اللياسوي
ال وظ ،التشابك بني األبعاد اخلارجية واألبعاد ال اخلية لالقتصاد اللياسي مما يعين اهتزاز احل ود الفاللة بني االقتصاد
 -13انظر

هذا الشأن:

-

د.اندية مصطفى ،لول د االهتمام ابالقتصاد اللياسي ال وظ ،مرجع سابق.
نظرية العالقات ال ولية بني املنظور الواقعي وال عو " منظور ج ي  ،جملة اللياسة ال ولية ،الع د  ،82أكتوبر .1985

-

م لت ماهر ،العالقة بني االقتصادايت ال ولية واللياسات ال ولية :املنظورات الكربى ،وداللة اخلربات التارخيية ،تقرير قضااي ونظرات ،الع د الثالث
سبتمرب  ،2016مرجع سابق ،ص ص .11 -5

 -14روبرت جيلني ،االقتصاد اللياسي للعالقات ال ولية ،دس :مركز اخلليج لألحباو.2004 ،
-Susan Strange, Political Economy and International Relations, (in) Keen Booth and Steve Smith (eds.): 15
International Theory today, London: Polity, 1995.
 -16انظر على سبيل املثال لول أبعاد املقارنة بني املنظورات:
Timothy C. Lim: International Political Economy: An Introduction to Approaches, Regimes and Issues
,saylor foundation, (2014), Chapter II and III.
 - 17د .اندية مصطفى ،أمح شوقي  ،االقتصاد اللياسي ال وظ :بني االقرتا النظمي واللياسة اخلارجية وبني التغيري العاملي ،مرجع سابق) ،اةزء الثاينو ،ص ص
.1252-1243

اللياسووي للوونظم املقارنووة واالقتصوواد اللياسووي ال و وظ ،لووعود االهتمووام ابألبعوواد األخالقيووة والقيميووة دراسووة االقتصوواد
اللياسووي ال و وظ انطالقًووا موون ثووري هووذه األبعوواد علووى تشووكيل املصووا والقووو وعلووى رسووم اللياسووات وتنفيووذها علووى
ملتوايت رتلفة.
أيضووا ولووو بصووور توومنية لألبعوواد القيميووة "ال أن اال اهووات النق يووة
فووإذا كانووت املنظووورات الكووربى ق و تطرقووت ً
تص ت هلا بصور مباشر نطوا األسوئلة املطرولوة عون الع الوة وال ميقراطيوة وامللواوا العامليوة والويت يو التصو ي هلوا
لني تناول قضااي الثرو والتنمية والفقر مواجهة لاالت االستغالل والفلواد والتبعيوة والفقور وغريهوا مون القضوااي الويت
متس ملاإلنلانمل واالتمعات وليس هياكل ومرسلات احلكومات فقط.18
ليوول قضووااي االقتصوواد
وقو انعكلووت هووذه اخلصووائص علووى املوونهج واالقورتا  .فووإن االهتمووام ةبعوواد ج يو
اللياسي ال وظ تفرل اقرتاابت شاملة متكاملة تقتضي االستفاد من "سهامات العلوم االجتماعية واإلنلوانية لججابوة
على األسئلة املتعلقة ابلتغيري العاملي.
وموون مث كووان التمووايز بووني االقورتا التقليو ي ل راسووة االقتصوواد اللياسووي الو وظ )منووط العالقووة بووني كوول موون أبعوواد
اقتصادية وأخرى سياسيةو وبني اقرتا شامل متكامل يوسع من منط ودائر التفاعل بني اللياسوي واالقتصوادي ليصوبك
غووري قالوور فقووط علووى البحووث ق و ر ثووري أل و يا علووى اآلخوور ولكوون البحووث أمنوواس التفاعوول بينهمووا بوول وامت و اد
التفاعل مع جماالت أخرى اجتماعية و"نلانية.
وأخريا فإن كافة اخلصائص اللابقة املوتوعية واملنهاجية ال ب وأن تعين االهتمام خبرائط ج ي من القضااي.
ً

( ) 2مقاومة اهليأنة وس ل التغيري العاملي :خرائط ديد للققااي
مل يع منظور سياسوات القووى التقليو ي ،بفواعلوه  -الو ول القوميوة  -وبعملياتوه الصوراعية  /وبقضواايه التقلي يوة
)ال و يون ،املعوووانت ،القوورول ،الت ووار  ،العقوووابت واحلصووار واملقاطعووة ،االسووتثمار ،نقوول التكنولوجيووا ،الشووركات العووابر
للقومي وواتو حمتك و ًورا أو ُمهيمنًووا عل ووى دراس ووات االقتص وواد اللياس ووي الع وواملي .فلق و انقلب ووت خ ورائط اهتم ووام وقض ووااي ه ووذه
ال راسات املعالر لتنفتك على جماالت نوعية ج يو فرتوتها األسوس املعرفيوة واألنطولوجيوة النق يوة ومجيعهوا تلوته ف
مقاومة اهليمنة بلبل وم اخل متنوعة ومتع د تشاره فيها فواعل وملتوايت ج ي مون التحليول )شوعو  ،أمومو ومون
م اخل نوعية متنوعة.
بعبار أخرى ظهرت أمناس ج ي من القضااي املتعلقة مباهية القو وابنتشار القو ومنط توزيعها النظام العاملي
مثل قضااي النوع ،التنمية ،اهل ر والل وء االقتصادي البيولوجي ،لقو امللكية الفكرية ،البيئة ،الطاقة.19
ومن موضوعات ومسائل ه ا الققااي ما يلي:20

 -18انظر على سبيل املثال:
القرن احلادي والعشرين :أولوية التمكني ،من رير د .ت قرين ،تقرير قضااي ونظرات ،الع د

-

مرو يوسف ،عرل كتا ملالتنمية البشرية العربية

-

الثالث سبتمرب  ،2016مرجع سابق ،ص ص .122 -118
 -هاين املرش ي ،عرل دراسة ملاالقتصاد اللياسي ال وظ وأخالقيات االقتصاد العاملي ،للكات جيمس برسيات ،املرجع اللابق ،ص ص -112

.115
-Amanda Dickins, the Evolution of International Political Economy, International Affairs, (Vol. 82,
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 - 20من واقع "سهامات متميز لبعض طلبة ال راسات العليا
ال وظ

No3, 2006), P P 458-488.
مرلليت املاجلتري وال كتواره جبامعة القاهر  ،كلية االقتصاد والعلوم اللياسية ،مقرر االقتصاد اللياسي

األعوام األكادميية الثالثة )2017/2016 ،2016/2015 ،2015/2014و ،على ملتوى التوثيق املعرف أو التقارير الفرعية أو التقارير الكلية.

االقتصوواد اللياسووي الو وظ لكوول موون؛ اهل وور  ،التو خل الو وظ اإلنلوواين ،حمركووات البحووث علووى اإلنرتنووت )لالووة
شركة جوجلو النفط )ملتوى اإلنتا واألسوعارو ،امللكيوة الفكريوة ،ولصوول الو ول الناميوة علوى الو واء )شوركات الو واء
العاملية وسياساهتاو ،الفقر واةهل ،اةرمية املنظمة ،اإل ار ابلبشر ،االستعمار االستيطاين ،الصناديق الليادية ،املالذات
اآلمنة ،الثورات ،اإلرها  ،االنقوالابت العلوكرية ،اللياسوات التنمويوة ،التكوتالت عورب اإلقليميوة الصواع )الوربيكسو،
املقاومة ،االلتالل واالسوتيطان ،التمييوز العرقوي والنووعي ،الفلواد ،احلركوات ال ينيوة ،امليواه الصوراع العورس اإلسورائيلي،
التلوية اللياسية للصراع العرس اإلسرائيلي ،العالقات العلكرية امل نية ،مرمترات املناخ العاملية ،االستثمارات الصينية
هوليوووود قووانون جاسووتا والعالقووات اللووعودية األمريكيووة ،املرسلووات اخلرييووة ال وليووة ،املرسلووات البحثيووة العامليووة ،أزمووة
الغذاء العاملية ،غليل األموال ،التعاريف غري اةمركية ،االتمع امل ين العاملي.
"ن هووذه امللووائل واملوتوووعات ،مجلتهووا ،تتو اخل فيهووا كافووة أبعوواد الظوواهر اإلنلووانية واالجتماعيووة وهووي ترشوور
على زاوية أخرى للنظر " العامل الذي تعيشه غري الزاوية التقلي ية لالقتصاد اللياسي ال وظ.
وابلنظور " خريطووة هوذه املوتوووعات وامللوائل ،مقارنووة بنظائرهوا مرالوول سوابقة موون تطوور االقتصوواد اللياسووي

ال و وظ ومنظووورات دراسووته ،21يتضووك لنووا أمووران؛ ماان ةحيااة :كيووف تراجعووت األولويووة كوول موون قضووااي اإللوواللات
اهليكلية لالقتصاد العاملي وفق النمط الرأ اظ وقضااي األنظمة االقتصادية ال ولية )Regimesو ،انهيوك ابلطبوع عون
تراجووع أولويووة قضووااي االقتصوواد اللياسووي للعالقووات علووى لووعي ا وواور اإلسورتاتي ية الكووربى الغوور  -الغوور  ،الغوور –
الشر  ،لعود الشمال -اةنو  ،وكان ذلوك الرتاجوع جمملوه لصوا قضوااي نوعيوة ذات أبعواد قيميوة أخالقيوة واتوحة
ختترب اشكاليات العالقة بني ال اخلي واخلارجي وبني القيمي واملادي.
وماان ةحيااة أخاارى :ماهيووة وطبيعووة االهتمووام مبوتوووع اةنووو )العووامل الثالووثو بصووفة عامووة ،واإلسووالمي بصووفة
خالةو دراسات االقتصاد اللياسي ال وظ سواء على لعي اللياسات أو جهود التنظري املختلفة ،وهذا يقودان "
ا ور األخري من هذه ال راسة.
اثلثًااا -اجلنااوا العااامي ايسااالمي يف االقتصاااد السياسااي العاااملي :املااحلالت واملااكمول :احلا ااة ملنظااور ديااد

للتغيري :أين موضعنا من خريطة التنظري الغريب لالقتصاد السياسي العاملي؟
لع ملغري الغرس احلضاريمل " قل اهتمامات اال اهات النظرية النق ية بصوفة عاموة وعلوى لوعي دراسوات
االقتصاد اللياسي العاملي النق ية بصفة خالة ابعتباره سالة من سالة ملالتغيري املنشودمل إلل اومل االنعتوا والتحورر
والع الة وامللاوا  .وعلى العكس كان اةنو أو العوامل الثالوث أو العوامل اإلسوالمي أو  ..مبعوث اهتموام لو ى املنظوورات
اقتصاداي .وهو ذتوا لولوفات عوال غربيوة
الكربى ابعتباره مص ر للته ي أو االختالل أو ع م االستقرار سياسيًا أو
ً
)التنمية الرأ اليوة ،اإللواللات اهليكليوة ،ريور الت وار  ،االسوتثمار اخلوارجي ،ال ميقراطيوةو لوىت يصوبك العوامل أكثور أمنًوا
واسو ووتقر ًارا ورخو وواءً )وفو ووق الو وور ى الليرباليو ووة اة ي و و عو وون العوملو ووةو .بعبو ووار اسو ووتطاعت القو وووى الغربيو ووة أن و ووول أفكارهو ووا
وأي يولوجياهتا " مرسلات وهياكل اقتصادية ومالية عاملية متكنها من فرل سياسواهتا وخالوة علوى دول العوامل الثالوث
اليت ال متلك عنالر القو واإلراد الالزمة ملقاومة هذا الفرل.
 - 21انظر لول التطور

هذا امللار على سبيل املثال:

-Darel E. Paul, Abla Amawi: The Theoretical Evolution of International Political Economy, Oxford
University press, 3rd edition, 2013.
)- Theodore H. Cohn: Global Political Economy Theory and Practice, Routledge, 2016 (5thedition

ورغ ووم االخ ووتالف ل ووول تقي وويم أاثر العومل ووة –عامليًووا -وعل ووى اةن ووو بص ووفة خال ووة" 22ال أن ل ووعود اال اه ووات
النق ية الصارمة ت عواق ملالليربالية املتولشةمل أظهرت مون ج يو كيوف أن اةنوو مل يوزل مفع ًووال بوه أكثور مون كونوه
مرثرا .23فال تزال معظم ال راسات النظرية االقتصاد اللياسي ال وظ تعكس الر ى الغربية ألجن االهتمامات
ً
فاعال ً
لىت ولو ابلنلبة للقضااي العاملية اة ي مثل )قضااي امللكية الفكرية ودور شركات ال واء العاملية ،اهل ر  ،النقط...و
وايف؟

مصدرا من مصاادر التغياري العااملي املاكمول؟
قائأا :هل مبقدور اجلنوا أن ي ون
ً
ول ا يظل السؤال املرازي ً

وورا
وهوول املتطلبووات الالزمووة هلووذا الو ور هيكليووة مرسلووة تفاوتووية ابألسوواس؟ ألوويس املطلووو ملووب ًقا ر يووة أو منظو ً
مللضارًاي مل عن أسس التغيري ومنطلقاته ورلياته تت اوز املقوالت واملنطلقات الكربى للمنظورات الغربية؟
وريا ولركوة
بعبار أخرى "ذا كان منظور التبعية ق برز مرللة هامة من تطوور االقتصواد اللياسوي العواملي  -تنظ ً
)مطال دول العامل الثالوث إبلوالح النظوام االقتصوادي العوامليو وبقو ر موا تعرتوت هوذه امل رسوة لالنتقوادات وتعو دت
رواف ها ومت اختبار م ى فعالية مقوالهتا على لعي اللياسات اإلقليمية وعرب اإلقليمية والعاملية .أمل تفرز مرللة ما بع
اية احلر ا لبارد ر ى لضارية ملنق يةمل غري غربية مقارنة جمال االقتصاد اللياسي العاملي؟
وثال منظوور لضواري "سوالمي جموال دراسوة االقتصواد اللياسوي الو وظ؟ وموا هوي جمواالت تطبيقوه؟
ماذا يقو م م ً
24
وريا مووا هووي بصووفة عامووة متطلبووات تطوووير دراسووة االقتصوواد اللياسووي
وهوول يلووهم ألو او تغيووري عوواملي منشووود ؟ واخو ً
ال وظ است ابة اللتياجات التغيري ومن ليث وتع اةنوو  /العوامل الثالوث  /العوامل اإلسوالمي االقتصواد اللياسوي
جهودا على ملتويني نظري وعملي وبشكل ت ريي
العاملي؟ بعبار موجز أليس تغيري الوتع القائم يتطل من اةنو
ً
تراكمي أم ثوري جذري؟

أ -على اجلانب النظري:
بق و ر مووا ارتووبط التطووور منظووورات دراسووة االقتصوواد اللياسووي ال و وظ بتطووورات النظووام العوواملي ،كمووا سووبق
اإلشار  ،بق ر ما كان لصعود االهتمام مبنظور "سالمي لالقتصاد اللياسي العاملي سوياقه ودوافعوه وأسوبابه سوواء املعرفيوة
أو النظريووة أو العمليووة .وعلووى رأسووها األبعوواد القيميووة املعياريووة لووول فاعليووة الب و يل الرأ وواظ وعامليتووه ظوول اعتبووارات
اخلصولوويات الثقافيووة واالجتماعيووة واالقتصووادية واللياسووية للعووامل اإلسووالمي ،وخالووة علووى توووء ت و اعي اآلاثر اللوولبية
لنقل أو فرل النماذ واللياسات الغربية.
ولق و و ظل ووت ألس ووبا ودواف ووع املنظ ووور اإلس ووالمي النق و و ي ،مقارن ووة ابال اه ووات النق ي ووة الغربي ووة ،خصول وويتها
واختالفاهتا .فاملنظور اإلسالمي يلعى " مواجهة نوعني من التحو ايت؛ ال اخليوة املتمثلوة األنظموة التلولطية وقووى
الفلاد امللان هلوا ،واخلارجيوة املتمثلوة اهليمنوة الغربيوة .وتعو دت أشوكال التصو ي هلوذه التحو ايت ،لويس العتبوارات
 -22انظر هذا التقييم :
-

د .اندية حممود مصطفى :التح ايت اللياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي :بروز األبعاد احلضارية الثقافية ) ،و :د .اندية مصطفى ،د .سيف ال ين عب
الفتاح )حمررانو ،األمة قرن ،ع د خاص من لولية أميت
ص )147 -83الكتا اللادسو.

- 23انظر على سبيل املثال

هذا النق :

العامل ،القاهر  :مركز احلضار لل راسات اللياسية ،دار الشرو ال ولية ، 2002 ،ص

-Timothy C. Lim: Op.Cit, Chapter II.

 -24د.اندية مصطفى ،أمح شوقي ،االق تصاد اللياسي ال وظ :بني االقرتا النظمي واللياسة اخلارجية وبني التغيري العاملي ،مرجع سابق.
 كذلك انظر ر ية مقارنة بني م اخل التغيري العاملي النق ية من خالل ملال ميوقراطية العامليةمل وبني م خل التغيري العلمي النق ي اإلسالمي من خالل ملالع الة العامليةمل،) و د.اندية مصطفى :الع الة وال ميقراطية :التغيري العاملي من منظور نق ي لضاري "سالمي ،بريوت :الشبكة العربية لألحباو والنشر.2015 ،

"مياني ووة ومعرفي ووة فق ووط ولك وون العتب ووارات مص وولحية واس ووت ابة ملقتض وويات "دار األم وور الواق ووع أو تغي ووريه .فمنظوم ووة الق وويم
واألخال اليت تبىن عليها أسس هذا املنظور )الع الة ،اإلللان"..،خلو ال ب وأن ينبثق عنها جمموعة من اآلليات )ع م
اإلسراف ،ع م االلتكار ،ع م الراب ،الزكا  ،ل ود املضاربة ،مراقبة األسوا  ،التكامل وع الة التوزيعو ومجيع هذه القيم
واآلليات ال تفرتل الصراع بني الثرو والقو وبني التوزيع.
شكال وال ً ا بل ميكن
"ال أن واقع التطبيق ،من أجل التغيري داخليًا أو خارجيًا وفق مقوالت هذا املنظور مل يق م ً
التمييز بني ع ا اهات؛ ا واه التَكيَّوف الوذي ال يقو م "ال "لواللات شوكلية تعوين التَكيَّوف موع الوتوع العواملي الوراهن
والعموول علووى "لووالله بشووكل تو ريي لووىت يتحقووق التغيووري الكاموول ،ا وواه االسووتتباع الووذي ال يوورى أنووه ابإلمكووان تغيووري
الوتع العاملي الراهن ،اال واه الثووري الوذي يورفض القوائم ويو عو " تغيوريه ،ومون مث فوإن تطبيقوات ملاالقتصواد اللياسوي
ال وظ اإلسالميمل الذائعة ال تت اوز جمال البنوه اإلسالمية ب رجة أساسوية ،وموا يتفورع عنوه نطوا املعوامالت املاليوة.
وتظل قضااي أخرى ليوية وهامة مبثابة احلاتر الغائ .
ولووذا تعوورل هووذا االووال بو وره النتقووادات بعو م الفعاليووة ،مثلمووا تعرتووت اال اهووات النق يووة الغربيووة .واملشوورته
هذه االنتقادات لل انبني ،رغم اتفاقهما على ترور التغيري ،هو أن كليهما مل قخذ فرلة لقيقية للتطبيق لغيا ما عون
مراكز لنع اللياسات واختاذ القرارات الوطنية والعاملية.
ا -على مستوى االستجاات العألية:
ال ب وأن تتبلور ر ى لول أولوايت املشكالت فضائنا احلضاري وب ائل احللول على مو يعكس اخلصولية
سياقها املتعومل .فالبو ائل الغربيوة اتضوك أ وا ليلوت الوليو أو القوادر علوى قيوق النهوول والتنميوة ،فوالتغيري العواملي
أيضوا مطلو
من أجل عامل أكثر ع الة و"نلانية ،ليس مطل شعو ملاةنو مل أو العامل اإلسوالمي فقوط بقو ر موا هوو ً
خال أساسوويًا يلووتوي أييتووه مووع أييووة م و خل
شووعو العووامل مجيعهووا ،كمووا أن م و خل االقتصوواد اللياسووي العوواملي م و ً
ملالثقافة العامليةمل ،وال ميوقراطية العاملية أو غريها كم اخل للتغيري العاملي.
والر ي و ة احلض ووارية الش وواملة املتكامل ووة ع وون التغي ووري الع وواملي ه ووي الر ي ووة ال وويت تت وواوز كاف ووة الثنائي ووات االس ووتقطابية،
وتلووت عي هووذه النظوور التكامليووة بووني األبعوواد االقتصووادية واللياسووية واالجتماعيووة ،املاديووة منهووا والقيميووة وال اخليووة منهووا
واخلارجية .فليس ا ك فقط فهم أثر اللياسي على االقتصادي أو العكس أو تناول هذا األثر على ملتوى اللياسات
العليووا للو ول الكووربى فقووط .ولكوون ا ووك هووو منووط العالقووة التفاعليووة بووني كافووة هووذه األبعوواد والوويت تلووت عي عنالوور القووو
املادية

تفاعلها ،وليس انفصاهلا عن أبعاد القو األخالقية واملعيارية .كي ً ا الن ماجية وتكاملية ثالثية القو – القيم

 املصاااح علووى ملووتوى األموم واةماعووات والشووعو  ،ولوويس احلكووام ولووناع القورار فقووط .وهووو األموور الووذي يلووتوجأيضووا ،االق ورتا موون
أجن و اهتمامووات ملعامليووة "نلووانية مت وواوز احل و ود القوميووة واحلضووارية التقلي يووة .كمووا يلووتوج
ً
تشابك وت اخل أبعاد الظاهر اإلنلوانية ودراسوتها بور ى عوابر للحو ود بوني فوروع العلووم االجتماعيوة واإلنلوانية ترسوس
لنظر شاملة هلوذه الظواهر  ،وعلوى موو يتلوم ابنفتواح الر يوة املرتبطوة مبرجعيوة واتوحة تشوكل النلوق القياسوي لللياسوات
وللنظرايت على ل سواء .فإن اةمع بني النظري والتطبيقي يرك ع م انفصال العلم عن الواقع ،ويربز أيية وظيفته
قيق املصا والنهول.
ومن انلية أخرى ،فإن هذه الر ية احلضارية الشاملة تتلع لكثري مون ملوالات وفورص العمول والتوأثري مون ملغوري
الكبووارمل وعلووى مووو يلوواع علووى "عوواد النظوور قضووية عنالوور القووو ومصووادرها وأدواهتووا القووادر علووى "ل و او التغيووري

والت ي األمم وعرب ل ودها .فلم يع من الرتف أن يتابع ملاللياسيمل أو املهتم ابللياسة أمتنوا التغوريات العامليوة
االقتصادية واملالية كافة أرجاء العامل ،فهي ذات ت اعيات عليه وعلى ما ينتمي "ليه من أمة أو دوائر لضارية.
أيضوا.
كذلك أن احل يث عن التغيري العاملي ليس ل يثًا عن امللتقبل فقط ،ولكنه لو يث انطالقًوا مون التواريخ ً
فإن فهم الواقع العرس واإلسالمي والعاملي املعالر يكمن فهم التطور التوارخيي لظوواهره املعقو  .بعبوار أخورى مون
لاجووة إلعوواد قوراء خوورب توارخينووا احلضووارية ،وموتووعها موون اخلوربات العامليووة األخوورى ،بوور ى نق يووة ج يو لووىت يتلووىن
"عاد رسم األولوايت و يو منوط "سورتاتي يات التغيوري) :ثوريوة" ،لواللية ،تَكيَّفيوة ،ت رييوة"..خلو و "طوار للواابت
املصا والتكلفة واملكل األين واملتوسط وطويل األجل.
فإن التاريخ يق م الكثري مون الو روس والو الالت عون أمنواس هوذه اإلسورتاتي يات وهوو أمور توروري ظول تعقو
ملتوى الواقع والتناقض املاثل بني املأمول واملمكن .فإذا كانت األوتاع الراهنة ترشر على عو م "مكانيوة التغيوري اللوريع
وتقبال
علووى املو ى القصووري فكيووف ميكوون هلووا أن تتكيووف لووىت ميكوون تعو يل مووازين القوووى ت و رييًا وعلووى مووو يلوومك ملو ً
بتطبيق مناذ اقتصادية لضارية أكثر است ابة لطبيعة مشكالهتا؟
وودا ملوتمر علوى ملوتوى الفكور والعمول واألهوم أ وا
أن هذا التكيوف التو ريي ،وال نقوول االسوتتباع يتطلو جه ً
تتطل "راد لقيقة التغيري وليس جمرد "راد لتحقيق مكاس قصري األجل.
أن املدرسة املصرية والعربية يف االقتصاد السياسي الدويل ،بروافدها النظرية املختلية؛ الليربالياة ،اليساارية،

ايسااالمية قاادما حصاايلة هامااة علااى ه ا ا الصااعيد النظااري والتط يقااي .فأااا هااي اخلريطااة ،املنطلقااات واألس ا ،

واجملاااالت والنتااائؤ .سااؤال إلتاااج اي ابااة علياان دراسااة مس ا ية مقارنااة ديااد مذن
تدنني الدعو لتجدد االهتأام االقتصاد السياسي العاملي من منظوراتنا احلقارية.
*****

تساات أل حلقااات عأليااة

