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  ملخص: 

يف الشـــطر األول، نعرج بشـــكل مختصر نحو األســـاس المنطقي والمفاهيمي للدراسة. بعد 
ذلـــك، نقـــوم بتوضيح ما نعنيـــه بـ »نظريـــة العالقات الدوليـــة )IRT(«، والتي من شـــأهنا أن تكون 
األســـاس لتنظيم دراســـات الحالـــة. بعدها نقوم بتنـــاول العديد مـــن التفســـيرات المحتملة لعدم 
وجـــود نظرية للعالقـــات الدولية خارج الدائـــرة الغربية، كاالعتقـــاد بأن نظرية العالقـــات الدولية 
 الغربيـــة قد اكتشـــفت المســـار العقـــالين الصحيـــح لفهم موضـــوع العالقـــات الدوليـــة وبالتالي 
لـــم تعد هنـــاك حاجة لوجود تفســـيرات أخرى بديلـــة، إضافة إلـــى ذلك الوضـــع المهيمن لنظرية 
العالقـــات الدولية الغربيـــة الذي يحـــول دون تقديم طروحات مغايـــرة. كذلك الطبيعـــة »الخفية 
لنظريـــة العالقات الدولية يف آســـيا، ونقص المـــوارد والظروف المحلية التي عملت ضد تشـــكيل 
نظرية مســـتقلة للعالقات الدوليـــة، والتأخر الزمني بين الغرب وآســـيا يف تطويـــر الكتابات النظرية 
يف هـــذا الحقل. يتبـــع ذلك اقرتاحاتنا حول المصادر اآلســـيوية المحتملة لتشـــكل نظرية العالقات 
الدوليـــة، بما يف ذلك كتابات الشـــخصيات السياســـية والعســـكرية والدينية الكالســـيكية، كذلك 
األفـــكار، والمناهـــج الخاصـــة بالسياســـة الخارجيـــة للقـــادة، وعمل العلمـــاء اآلســـيويين الذين 
أســـقطوا النظريات الغربية للعالقات الدولية يف الســـياقات المحلية، وأخيـــرًا، تعميمات للخربات 

اآلســـيويين يف تطويـــر المفاهيم التي يمكن اســـتخدامها على نطاق أوســـع.
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  مقدمة: 

منـــذ أكثـــر من 40 عاًمـــا، يف مقال مثير أصبـــح منذ ذلك الحين كالســـيكًيا يف هـــذا المجال، 
تنـــاول مارتـــن وايـــت )1966، ص 20( يف العـــدد الخـــاص بمجلـــة العالقـــات الدولية آلســـيا 
والمحيـــط الهادئ تســـاؤل مفاده »لمـــإذا ال توجد نظريـــة دولية«. نعترب ســـؤااًل أكثـــر تحديًدا من 
ســـؤال م. وايـــت، ولكنه مســـتوحى منه. نبـــدأ بفرضية أنـــه يوجد مروحة واســـعة مـــن النظريات 
الخاصـــة بالعالقات الدوليـــة، إال أن أغلبها تقريًبا تـــم صياغتها ألجل الغرب، بالتالي فإهنا تســـتند 
إلـــى افرتاض مفـــاده أن تاريخ العالم هو التاريخ الغربي باألســـاس. رغم ذلك، فالتفســـير بالنســـبة 
لنـــا هو أن المصـــادر الغربية الحصرية لنظرية العالقات الدولية تفشـــل بشـــكل واضـــح يف التوافق 
مع التوزيـــع العالمي الحالي لموضوعاهتا. بغـــض النظر عما إذا كان المرء يعتقد أن العالم بأســـره 
يلعـــب اآلن لعبـــة األمـــم، أو أن نموذج ويســـتفاليان ممزق بســـبب تمييز بين نواتـــه األصلية وبين 
أطرافـــه، أو أن العولمـــة هـــي بمثابة هيكل جديـــد يف طور النشـــأة، تظل الحقيقـــة أن الجميع اآلن 
محاصـــر يف العالـــم. العالقات والعديد مـــن الجهات الفاعلـــة يف األطراف تتمتع باســـتقاللية أكرب 
بكثيـــر ممـــا كانت عليه قبل هناية االســـتعمار. بعض الدول غير الغربية تســـعى بشـــكل معقول ألن 
تتبـــوأ مكانة القـــوة العظمى. يف ظل ظروف كهذه، فإن تســـاؤلنا هـــو »لمإذا ال توجـــد نظرية دولية 
خارج الدائـــرة الغربية«. نحن فضوليين فيمـــا يتعلق بالغياب الواضح لنظرية غيـــر غربية مثلما كان 
م. وايـــت فضوليًا عند طرحه لســـؤاله حول غيـــاب النظرية الدولية بشـــكل عام. ومـــع ذلك، فإن 
تحقيقنـــا يف هـــذا اللغز يتبع خط تحقيق أوســـع. كان تســـاؤل م. وايت المركزي هـــو أن الرضا عن 
الوضـــع السياســـي القائم مرتبط بالســـعي لتحقيـــق التقدم والرفـــاه داخل الدولة ممـــا منع الحاجة 
 إلـــى تطويـــر نظرية حـــول مـــا كان ُينظر إليه علـــى أنـــه ميلودراما متكـــررة للعالقات بيـــن الدول.

 إذا كان األمـــر كذلك، فقد يجد المرء تفســـيًرا جاهـــًزا لغياب نظرية غير غربيـــة للعالقات الدولية، 
ومـــا هـــو موجود منـــه، »غير منســـق وغيـــر منهجي بـــل وال يمكن الوصـــول إليـــه يف الغالب«. يف 
الوقت الراهن، المـــوازن الحالي لـ » الحياة الجيدة ›‹ يف العالقات الدولية - الســـالم الديمقراطي، 
واالعتمـــاد المتبادل والتكامل، والنظام المؤسســـي، وكذلك » العالقات الطبيعيـــة والنتائج القابلة 
للمالحظـــة« – كلهـــا موجودة يف الغالب يف الغـــرب، بينما ال تزال عوالم أخـــرى غير غربية تصارع 
مـــن أجل البقـــاء )جولدجير ومكفـــول، 1992(. أكـــد م. وايت، » أن الحاالت الشـــاذة بالنســـبة 
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لنظرية السياســـية )كالثـــورة، أو الحروب االهلية( تعتـــرب حاالت عادية عند الحديـــث عن النظرية 
الدوليـــة«. يف حين أنه يمكن اخـــذ افرتاضه بقليل من المبالغـــة فيما يتعلق بالحالة الشـــاذة للنظرية 
السياســـية التـــي تكلم عنها وايـــت، فأضحت شـــاذة نوعا مـــا داخل الدائـــرة الغربية، أما بالنســـبة 
للـــدول الغير الغربيـــة يبدو أن حـــاالت الغير االعتياديـــة كالثورة والحروب أضحت تشـــكل جزء 

من الحيـــاة اليومية. 
ومـــع ذلك، فـــإن عدم وجـــود نظريـــة غير غربية يســـتحق تفســـيرًا أكثـــر تعقيدا مـــن مجرد 
االعـــرتاف بالصراع الفوضـــوي بين الدول الخارجة عـــن النطاق الغربي. يف الواقـــع، نحن ال نقبل 
فرضيـــة م. وايت بأنـــه ينبغي أن تتمحور نظريـــة العالقات الدولية حول البقـــاء فقط بعكس النظرية 
السياســـية. نحـــن نعتقد بإمكانيـــة التقدم والتحـــول يف كل من العالـــم الغربي والغيـــر الغربي على 
الســـواء. ال تركز تفســـيراتنا يف غيـــاب نظرية للعالقـــات الدولية على غياب شـــروط الحياة الجيدة 
خـــارج الغرب، ولكن علـــى القوى الفكريـــة واإلدراكية التي تغـــذي التفاوتـــات مختلفة لكل من 
الهيمنة الغرامشـــية، وتســـتبعد الرتكيز العرقي للسياســـة )أشـــاريا، 2000(. بعض هذه التفسيرات 
تقـــع داخـــل الدائـــرة الغربية، وبعضهـــا تقع خارجـــه، والبعض اآلخـــر نتيجة تفاعل بيـــن االثنين. 
هـــذه التفســـيرات لها عالقة كبيرة بمـــا أطلق عليه أولـــي ويفر 1998 تخصص »علـــم االجتماع«، 

والـــذي يعزز المتغيـــرات المادية كالتفاوت يف القـــوة والثروة. 
 يف هـــذا العـــدد الخـــاص، شـــرعنا يف التحقيق يف أســـباب وراء غيـــاب نظريات غيـــر غربية 
للعالقـــات الدوليـــة وما يمكـــن العمل حيال ذلـــك للتخفيف من هـــذا الموقف. نحـــن نركز على 
آســـيا، كوهنا موقـــع الرتكيـــز الوحيد خـــارج الدائرة الغربيـــة للقوة والثـــروة الذي يمكـــن مقارنته 
عـــن كثـــب مع الغـــرب، كما آلســـيا أيضا تاريـــخ طويل مـــن العالقـــات الدولية المختلـــف تماًما 
عـــن الغـــرب. يف هذا الصـــدد يمثل التاريـــخ عامل مهم بالنســـبة لنظريـــة العالقـــات الدولية، ألنه 
كما ســـيتم تبيانـــه أدنـــاه، حتى التفكيـــر القصيـــر لنظرية العالقـــات الدوليـــة يف المنظـــور الغربي 
يكشـــف بســـرعة أن الكثير منه مســـتمد بشـــكل واضح من النموذج الذي قدمـــه التاريخ األوروبي 
الحديـــث. مـــن جهة أخرى نحن ندرك تماًما أننا نســـتبعد الشـــرق األوســـط، الـــذي يتمتع تاريخه 
بنفـــس الحق يف المكانة كمصدر مميز لممارســـات العالقات الدولية، ومن خالل اإلســـالم، يفكر 
البعـــض أيضا يف هيـــكل العالقات الدولية مـــن حيث التفاعل بين دار اإلســـالم )عالم اإلســـالم( 
ودار الحـــرب )عالم الحرب(. نســـتثني أيضا إفريقيـــا، التي غالًبا ما كان تاريـــخ تقاليدها الحكومية 
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مرتبًطا بالشـــرق األوســـط وأوروبـــا، والتي ربما يكـــون لتاريخها غير الحكومي صلة أقل مباشـــرة 
بنظريـــة العالقـــات الدولية )على الرغـــم من أن هذا التصـــور أيضا قد يكون جزًءا ممـــا يحتاج إلى 
تصحيـــح(. نقوم بإجراء هذه االســـتثناءات على أســـاس أن خربتنا ال تكمن يف هـــذه المناطق آنفة 
الذكـــر، بالتالي فتضمينها ســـيتطلب مشـــروًعا أكرب بكثير مـــن المصادر التي لدينـــا للقيام هبا. نأمل 
أن يتنـــاول آخـــرون هذه المناطق كمـــا نفعله هنا من أجل آســـيا، وســـيجدون النهـــج المعتمد هنا 

مفيـــًدا يف القيام بذلك.
نظـــًرا ألن هـــذه المقدمـــة الخاصة هي بمثابـــة خطـــوة افتتاحية فيمـــا نأمل أن يكون نقاًشـــا 
عالمًيـــا موســـعًا، فـــإن هدفنـــا هو التحـــدث إلى كل مـــن الجماهيـــر الغربيـــة وغيـــر الغربية على 
الســـواء. فبالنســـبة لجمهور العالقـــات الدولية الغربي، نريـــد تقديم تقاليد لنظريـــة عالقات دولية 
غيـــر غربية، وســـيتم ذلـــك جزئًيا يف هـــذه المقالـــة التمهيدية ولكن بشـــكل أساســـي يف المقاالت 
التـــي تتنـــاول الصين والهنـــد واليابان وجنوب شـــرق آســـيا التالية. بالنســـبة لجمهـــور العالقات 
الدوليـــة الغير غربـــي، فإننا نريد أن نطـــرح التحدي المتمثل يف ســـبب هيمنة النظريـــة الغربية على 
 الحقـــل، ومـــا الذي يمكن وما ينبغـــي فعله حيال ذلك. نحـــن ال نفعل ذلك بدافـــع العداء للغرب،
 أو ازدراء نظريـــة العالقـــات الدولية التي تم تطويرها هناك، وألننا نظريـــة العالقات الدولية الغربية 
ضيقـــة جـــًدا يف مصادرها ويف نفـــس الوقت مهيمنة جـــًدا يف تأثيرها لتكون جيدة لصحة المشـــروع 
األوســـع لفهـــم العالم الذي نحيا فيـــه. نحن نعتقد أنه بغـــض النظر عن أصولهـــا وكياناهتا الحالية، 
فليســـت مـــن الضـــروري أن تكون نظريـــة العالقات الدوليـــة غربيـــة بطبيعتها وحتميـــة أيضا. من 
حيـــث المبـــدأ، أنه مجـــال مفتوح ليس مـــن غير المعقـــول أن نتوقع مـــن غير الغربييـــن أن يقدموا 
مســـاهمة تتناســـب علـــى األقـــل مع درجـــة مشـــاركتهم يف ممارســـتها. هـــذا يثير بعض األســـئلة 

الفلســـفية المعقدة، والتي ســـيتم تفصيلها أدناه. 
 باإلضافـــة إلى ذلك، هنـــاك حجة قويـــة لروبـــرت كوكـــس )1986، ص 207( مفادها أن 
»النظريـــة هي دائًما لشـــخص مـــا ولغرض مـــا«. فلطالما بدى كوكـــس محايد فيما يتعلـــق بنظرية 
العالقـــات الدوليـــة، ولكن ليس من الصعـــب قراءة الكثير مـــن افكاره، خاصة تلـــك التي ال تقدم 
فقـــط طريقـــة للتحليل، ولكن أيضـــا رؤية لما يبـــدو عليه العالـــم )الواقعية، التعددية يف المدرســـة 
اإلنجليزيـــة(، أو كيف ينبغي أن تكون مثل )الليربالية والماركســـية والنظريـــة النقدية والمتضامنون 
يف المدرســـة اإلنجليزيـــة(. مـــن منظور كوكســـيان، يمكن اعتبـــار الليرباليـــة، وخاصـــة الليربالية 
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االقتصاديـــة، علـــى أهنـــا تركز عـــن رأس المـــال، يف حين تركـــز الواقعيـــة والتعددية يف المدرســـة 
اإلنجليزيـــة عن الوضع الراهـــن للقوى العظمى كيفيـــة الحفاظ على دورها المهيمـــن يف النظام / 
المجتمـــع الدولي. على الرغـــم من تقديمها على أهنـــا نظريات عالمية، وقد تـــم قبولها بالفعل من 
قبـــل الكثيرين، إال أنه يمكـــن أيضا اعتبار النظريـــات الثالثة )أي الليرباليـــة والواقعية والتعددية يف 
المدرســـة اإلنجليزية( علـــى أهنا تتحدث نيابة عن الغـــرب وتعمل يف مصلحة اســـتدامته عرب القوة 
واالزدهـــار والنفوذ. ســـعت النظرية الماركســـية والنقدية إلـــى تناول المجموعات المســـتبعدة أو 
المهمشـــة )العمـــال، والنســـاء، ودول العالـــم الثالث( ألجل تعزيـــز وضع أولئـــك الموجودين يف 
األطـــراف. فمن منظـــور روربرت كوكـــس، فإن الدول اآلســـيوية لهـــا مصلحة يف نظريـــات التي 
تتحـــدث نيابـــة عنها وعـــن مصالحهـــا. ال الصين وال اليابان تتناســـب بشـــكل مريح مـــع الواقعية 
أو الليرباليـــة. تحـــاول الصين تجنـــب النظر إليها كقـــوة تعديلية للوضـــع الراهن مـــع تزايد قوهتا، 
 وبـــدال مـــن ذلك تركـــز جهودها لتطوير مدرســـة صينيـــة للعالقـــات الدولية على هذه األســـاس.
 ال تـــزال اليابان تكافح بشـــأن مـــا إذا كان ينبغـــي أن تكون قـــوة عظمى »طبيعيـــة« أم ال، ووضعها 
»كدولـــة تجاريـــة« أو »قـــوة مدنية« هـــو تناقض مباشـــر للتوقعـــات الواقعية. تتحـــدى رابطة دول 
جنوب شـــرق آســـيا )ASEAN( منطق المدرســـة الواقعية والليربالية واإلنجليزية حول أســـاس 
النظـــام الدولـــي، كون القـــوى المحلية تلعـــب دوًرا مهًمـــا يف إدارة النظام اإلقليمـــي. ربما تتوافق 
كوريـــا الجنوبية والهند بشـــكل وثيق مع النمـــاذج الواقعية، لكن ال يبدو أن أًيـــا منهما مؤكًدا نوعية 
المكانـــة التي تريدهـــا لنفســـها يف المجتمع الدولـــي. إلى الحد الـــذي يجعل نظريـــات العالقات 
الدوليـــة مكوًنا للواقـــع الذي يتناوله، يكون للدول اآلســـيوية مصلحة كبيـــرة يف أن تكون جزًءا من 
اللعبة. إذا أردنا تحســـين نظريـــات العالقات الدوليـــة ككل، فيجب تحدي المنظـــور الغربي ليس 

فقـــط من الداخـــل، ولكن أيضا مـــن خارج الدائـــرة الغربية.

  مإذا نعين بنظرية العالقات الدولية؟ 

بالنســـبة إلـــى االستفســـار الذي يـــدور يف ذهننـــا، ال نعتقد أنه مـــن الضروري أو المناســـب 
االنخـــراط يف الخالفـــات التـــي ال هناية لها حـــول النظريـــة التي تنبثق مـــن المناقشـــات المرتبطة 
بفلســـفة المعرفـــة. كمـــا ال طائل مـــن محاولة ترســـيم حـــدود العالقـــات الدوليـــة والدخول يف 
مناقشـــات حول مـــا إذا كان يجـــب أن يكون لها حـــدود واســـعة أو ضيقة. بدال مـــن ذلك نحاول 
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النظـــر على أوســـع نطاق ممكـــن لمظاهـــر التفكيـــر غير الغربـــي فيما يتعلـــق بميـــدان العالقات 
الدوليـــة. لقـــد وضعنـــا فهمنا هذا علـــى نطاق واســـع فيما مـــا يمكن اعتبـــاره نظرية. يســـعدنا أن 
نتبنـــى وجهة نظـــر التعددية للنظريـــة التي تشـــمل الفهم الصلـــب والوضعي والعقـــالين والمادي 
والكمـــي على أحد طـــريف الطيف النظـــري، واألكثر انعكاســـية، واالجتماعية، والبنائيـــة، وما بعد 
الحداثـــة مـــن ناحية أخـــرى. على ضـــوء التعددية هذه، نقـــوم أيضا بتضميـــن النظريـــة المعيارية، 
التـــي ال ينصـــب تركيزها على شـــرح أو فهـــم العالـــم االجتماعي كما هـــو، ولكن لوضـــع أفكار 
منهجيـــة حول كيـــف ولمإذا يمكن ينبغـــي تطويرها. أن تفضيـــل نوع واحد من النظريـــة على غيره 
من شـــأنه أن يثبـــت إلى حد كبيـــر الغرض من مشـــروعنا، وهو إجـــراء تحقيق أولـــي للعثور على 
»مـــا هو موجود« يف التفكير اآلســـيوي حـــول موضوع العالقـــات الدولية. بالتالي ســـيعطينا النهج 
الواســـع للنظريـــة فرصة أفضل بكثير للعثـــور على نظريـــات محلية مقارنة بما هـــو موجود وضيق 
يف النظريـــات المعروفة، ويمكـــن ألولئك الذين يأخـــذون وجهات نظر معينة اســـقاط تفضيالهتم 

الخاصـــة لفصل ما هو مهـــم )أو ال( بالنســـبة لهم.
 نظًرا لميـــزة العالقات الدولية كموضوع، يجدر بنا التســـاؤل بشـــأن اعتبارهـــا حقالً عالمي 
النطـــاق )أي أن ينطبق علـــى النظام الدولـــي ككل( أو يمكن أن تكون اســـتثنائية أيضا )ينطبق على 
نظـــام فرعي على أســـاس أنه يتمتـــع بخصائص مميـــزة(. بالنســـبة لمنظري علـــم االجتماع فإهنم 
ينطلقـــون مـــن تعميم عـــدد أكرب مـــن الظواهر واألحـــداث التي تشـــير بقـــوة نحو عالميـــة نظرية 
العالقـــات الدولية. يرى ســـتيفن والتـــز أن نظريـــة العالقات الدوليـــة تنطبق على النظـــام الدولي 
بأكملـــه وصالحة لكل زمـــان يف تطبيقها ]علـــى الرغم من أنه يمكـــن لوم والتز هنا بســـبب التزامه 
الصمت بشـــأن حقب تاريخية واســـعة من حيث ســـيطرت اإلمرباطوريات »العالميـــة«، مما طغى 
علـــى منطقه الـــذايت الذي ُيفـــرتض أنه غير قابـــل للتدمير من حيث إعـــادة إنتاج الفوضـــى الدولية 
)Buzan and Little، 2000([. ومع ذلك، هناك أيضا متســـع كبير لالســـتثنائية. والمثال الرائد 
يف هـــذا الســـياق هو الدراســـات األوروبية، حيث أدى ظهـــور االتحاد األوروبي إلى إنشـــاء هيكل 
سياســـي إقليمي ال يناســـب النماذج السياســـية المحليـــة أو الدوليـــة. أنه بعيد جًدا عـــن الفوضى 
ليكـــون وســـتفاليًا، وبعيًدا جًدا عن التسلســـل الهرمي ليتم اعتبـــاره إمرباطورية أو فضاًءا سياســـًيا 
محلًيـــا. هذه التجربة مـــا بعد الويســـتفالية لها ادعاء معقول بأهنا اســـتثنائية، وقد تـــم وضعها نظرًيا 
من حيـــث »الحوكمة متعددة المســـتويات« وغيرها مـــن المفاهيم المصممـــة خصيًصا. من حيث 
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المبـــدأ، يجب أن تكون دراســـة المناطق موقًعا رئيســـًيا للتنظير النظامي الفرعي. بالنســـبة آلســـيا، 
تظهـــر عناصر من هذا يف فكرة أن شـــرق آســـيا ينطبع بالمنطق الويســـتفالي، لكنـــه ال يلعب الدور 
الويســـتفالي. بســـبب ثقافتها الكونفوشيوســـية، من المرجح أن تكون دول شـــرق آســـيا يف نشاط 
مـــع القوة بداًل مـــن منطق التـــوازن. خـــط التفكير هـــذا )فيربانـــك، 1968؛ هنتنغتـــون، 1996، 
ص 229-238 ؛ كانـــغ، 2003( يعـــرض ماضي آســـيا يف مســـتقبلها. وهي تفرتض أن ما أســـماه 
فيربانـــك »النظام العالمي الصيني« - شـــكل مركزي وهرمـــي للعالقات الدوليـــة - قد نجا داخل 
ثقافات شـــرق آســـيا علـــى الرغم من إعادة التشـــكيل الســـطحي للنظـــام الفرعي اآلســـيوي على 
النمط الغربي من الدول ذات الســـيادة. هذا الخط من التنظير االســـتثنائي حول شـــرق آســـيا ليس 
متطـــوًرا بما فيه كفاية، بل ينبع بشـــكل أساســـي من الواليات المتحدة. تكمن مشـــكلة دراســـات 
 المناطـــق يف أهنا على الرغـــم من أهنا قد تكـــون الموقع المناســـب للتنظير النظامي واالســـتثنائي،
 إال أن دراســـات المناطـــق نفســـها هتيمـــن عليهـــا عموًمـــا التخصصات التـــي لها اهتمـــام ضئيل 
بالتنظيـــر، مـــع اعتبار االســـتثناء بشـــكل فعال ســـبًبا لعـــدم التنظير. مـــرة أخرى تقـــف أوروبا )يف 

شـــكل دراســـات االتحاد األوروبـــي( منفصلة. 
إذا كانـــت كل النظريـــة تخص شـــخًصا مـــا ولغرض مـــا، فإن هذا يجعـــل النظريـــة العالمية 
مســـتحيلة بشـــكل فعال بخالف كوهنـــا تمويًهـــا للمصالح العالميـــة ألولئك الذيـــن يروجون لها. 
تحذيـــر كار )1946، ص 79( مـــن أن »الشـــعوب الناطقـــة باإلنجليزية هم ســـادة األولون يف فن 
إخفـــاء مصالحهم الوطنية األنانية تحت ســـتار الصالح العام« يجســـد منظورروبـــرت كوكس هذا 
بشـــكل جيـــد، خاصة وأن الهيمنـــة األنجلو أمريكيـــة على العالقـــات الدولية هي أكثـــر من مجرد 
ظاهرة عابـــرة. والنتيجة هي تحديد التوتـــر الدائم يف عملية التنظير حول العالقات الدولية، ســـواء 
علـــى المســـتوى النظامي أو النظامـــي الفرعي. هل مـــن الممكن التطلـــع إلى موضوعيـــة التنظير 
يف محاولـــة لفهم وشـــرح كيفية عمـــل العالـــم، أو يجب أن ُينظـــر إلى كل هذه المحـــاوالت على 
أهنا جزئية بشـــكل أساســـي، وجـــزًءا حتًما من لعبة سياســـية مســـتمرة للحفاظ علـــى وجهة النظر 
المهيمنـــة أو التخلـــص منها، وبالتالي الحفاظ علـــى أو إقصاء أولئك الذيـــن يخدمون مصالح هذا 

الرأي؟ 
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مـــع األخذ يف االعتبار كل هـــذا، وبغض النظر عـــن كيفية إجابة المرء على الســـؤال األخير، 
يتطلـــب هذا المشـــروع منـــا أن يكون لدينا بعض الفهم لما يشـــكل مســـاهمة يف نظريـــة العالقات 
 الدوليـــة، مـــا لم نضـــع بعـــض المعاييـــر، ســـيكون من المســـتحيل إمـــا تقييـــم الوضـــع الحالي 
أو قيـــاس التقدم. نظـــًرا ألن جزًءا من هدفنا هو مســـح أحدث ما توصلت إليه هـــذا الفن، يبدو من 
المناســـب تعييـــن المعايير على نطاق واســـع تراتبيـــًا، يف المقام األول، اللتقاط أكـــرب قدر ممكن. 
نحـــن نـــدرك أيضا أنـــه من المحتمـــل أن يكون من المســـتحيل بنـــاء تعريف واضح وغيـــر متنازع 
عليه من شـــأنه أن يفصل بوضوح بين النظرية وغير النظرية. على هذا األســـاس، سنحســـب شـــيًئا 
مـــا كمســـاهمة يف نظريـــة العالقات الدولية إذا اســـتوفت شـــرًطا واحـــًدا على األقل من الشـــروط 

التالية:
• أن يتـــم االعرتاف هبا بشـــكل كبير من قبـــل المجتمـــع األكاديمي للعالقـــات الدولية على 	

نظرية؛ كوهنا 
• أن يتـــم تعريفهـــا ذاتًيا مـــن قبل مبتكرهـــا على أهنا نظرية حتـــى لو لم يتـــم االعرتاف بذلك 	

على نطاق واســـع داخل مجتمع األكاديمي الســـائد للعالقـــات الدولية؛
• أنـــه بصرف النظـــر عن اإلقـــرار الذي يتلقـــاه، فإن بنائـــه يعرفه علـــى أنه محاولـــة منهجية 	

للتجريـــد أو التعميم حـــول موضوع العالقـــات الدولية.
ســـنبحث أيضا عمـــا يمكن تســـميته »ما قبل نظريـــة »، أي عناصـــر التفكير التـــي ال تضيف 
بالضـــرورة إلـــى النظريـــة بحـــد ذاهتـــا، ولكنهـــا توفر نقـــاط انطـــالق محتملـــة للقيـــام بذلك. أن 
نظريـــة العالقـــات الدولية هـــي اختصاص األكاديميين بشـــكل أساســـي، لكننا لن نســـتبعد تفكير 

الممارســـين إذا كان يلبـــي معاييرنا أو يميـــل نحوها.

  األسباب املفسرة هليمنة الغربيني يف احلقل 

ال جـــدال يف أن العالقـــات الدوليـــة كحقل معـــريف الذي حاول فهـــم ديناميكيات السياســـة 
العالميـــة وتنظيرهـــا قـــد نشـــأ يف البيئـــة الغربية. كمـــا أنه ال مجـــال للشـــك أيضـــا يف أن المبادئ 
واألفكار الرئيســـية يف هـــذا الحقل متجـــذرة بعمق يف خصوصيـــات التاريخ األوربـــي، الذي مهد 
لصعـــود الغـــرب كقوة عالميـــة، وفرض هيكله السياســـي الخاص علـــى دول العالم ككل. تشـــير 
هاتـــه الحقائـــق أن أي محاولة غيـــر غربية لتطوير نقاش حـــول العالقات الدوليـــة، يجب أن يكون 
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مشـــروط بالبيئة التي اوجدهتا التطورات الســـابقة. لذلـــك ليس من الغريب أال يجـــادل أحد يف أنه 
علـــى الرغم مـــن أن العالقات الدوليـــة كحقل أكاديمي أصبحت نشـــاطا على المســـتوى العالمي 
)وأن كان ذلـــك بشـــكل غير متســـاو حتى داخل الغـــرب(، إال أهنا ال تزال هتيمن عليهـــا التنظيرات 
الغربيـــة علـــى نطاق واســـع. ومـــن المفيد النظـــر بنوع مـــن التفصيل يف أســـباب ذلـــك. علمًا أن 
بعض التفســـيرات ال تـــرتك مجااًل أو ســـببًا التخاذ إجـــراءات تصحيحية، يف حين يفســـر آخرون 

بـــأن الحالة الغربية مـــن المرجع أن تكـــون مؤقتة. 

1-3 نظرية الغربية للعالقات الدولية كانت الس���باقة الكتش���اف املسار الصحيح 
الدولية  للعالقات 

إذا كان هذا االفـــرتاض صحيحًا، فيمكن وضع نظرية العالقات الدولية على قدم المســـاواة 
مـــع الفيزيـــاء والكيمياء والرياضيـــات التي يمكـــن أن تدعي بشـــكل معقول مكانـــة عالمية بغض 
النظـــر عن الســـياق الثقايف. حينهـــا، لكن يكون لهـــذه المقالـــة أي طائل يرجى منها ســـوى الدفع 
بالباحثيـــن خارج الدائـــرة الغربية باالنخراط أكثر يف المناقشـــات النظرية الموجـــودة. ال يتوقع من 
المرء أن يســـتبدل قوانين الفيزياء أو العالقات الدولية لمجرد أنه تم مناقشـــتها من قبل اآلســـيويين 
بـــداًل من الغربيين، ولكن قـــد يتوقع المرء أن تقوم مجموعة واســـعة من ذوي االهتمام المشـــرتك 
بـــأن تقـــوم بفتح نقـــاش يف اتجاه زيادة جـــودة النقـــد والرؤية وكـــذا التطبيق. رغم ذلـــك نعتقد أنه 
ال يمكـــن نبنـــي هذا االدعاء بشـــكل مطلق، ألســـباب عديدة أقلهـــا أن الكثير من نظريـــات الغربية 
للعالقـــات الدولية مســـتمدة مـــن التاريخ الغربـــي الحديث. تتمثل احـــدى نتائج » قيد وســـتفاليا« 
يف الرتكيـــز المفـــرط علـــى الفوضـــى وكذلك علـــى االحتمـــاالت العديـــدة لكيفية بنـــاء األنظمة 
والمجتمعـــات الدولية )وقـــد تم بالفعل(. ويف الســـعي أيضـــا وراء الوضع »العلمـــي«، كان التيار 
الســـائد لنظرية الغربيـــة للعالقات الدوليـــة مهتمًا أيضا بشـــكل مفرط باالختيـــار العقالين الضيق 
إلـــى حد ما، مـــن خالل وجهات النظر المتعلقة بسياســـات القـــوة، االســـرتاتيجية واالقتصاد. لقد 
بـــدأت للتـــو يف التعامل مع مجموعة واســـعة من االحتمـــاالت كالهوية واالحـــرتام، والتقاليد وما 
إلـــى ذلك. بدون شـــك أن النظريات الغربيـــة للعالقات الدوليـــة قد ولدت رؤى مهمة وتســـتحق 
أن تؤخـــذ علـــى محمل الجد مـــن قبل أغلـــب المهتميـــن بالموضـــوع. رغم ذلـــك، ال يمكن أن 
يكـــون هناك شـــك أيضا يف أنـــه متأصل يف تاريـــخ محدود للغايـــة، وبالتالي يجـــب أن يكون هناك 

منظـــورًا تاريخيا أكثـــر للعالم من شـــانه أن يفتح آفاقـــا إضافية جديدة. 
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هنـــاك أيضـــا وجهة نظـــر لروبرت كـــوس الموضحـــة آنفـــًا، والتـــي مفادهـــا أن أي نظرية 
اجتماعيـــة يف جوهرهـــا دائًمـــا مـــا تكون لشـــخص مـــا ولغرض مـــا، وبالتالـــي ال يمكـــن تجنبها 
كوهنـــا تعكس مشـــروًعا سياســـيًا. فنظريات كتـــوازن القوى، أو االســـتقرار المهيمن، أو الســـالم 
الديمقراطـــي، أو حتى القطبية األحادية ال يمكنها إال أن تســـاعد يف بناء العالـــم الذي يزعمونه. قد 
يكـــون هناك مجال للجدل حـــول توازن التأثيرات بيـــن العوامل الماديـــة واالجتماعية، لكن األمر 
يتطلـــب التزاًما جديـــًا بالماديـــة البحتة للقول أنـــه ال يهم مـــا إذا كان الناس يقبلون هـــذه األفكار 
علـــى أهنا صحيحـــة أم ال. أن قبـــول فكرة أن العالـــم اآلن أحـــادي القطب، كما يفعـــل الكثيرون، 
ال يمنـــع فقـــط أطرافًا أخرى لفهـــم النظـــام الدولي، ولكنـــه يضع الواليـــات المتحـــدة تلقائًيا يف 
وضـــع فريد ومميز. قد ينتـــج عن القبول تأثيـــرات حتى لو لم تكـــن القطبية األحاديـــة من الناحية 
الماديـــة وصًفا دقيًقا لكيفية ســـير االحداث. أن اســـتحالة فصـــل النظرية االجتماعيـــة عن واقعها 
الـــذي تتناوله تعني أنه مـــن المهم معرفة مـــن ينتج نظرية العالقـــات الدولية، بالتالـــي ال ينبغي أن 
ينظـــر إلى الهيمنة الســـاحقة لألصوات االنجلوامريكيـــة يف حقل النظري للعالقـــات الدولية بدون 

شـــك، كما أشـــار إليه روبرت كوكـــس آنفا.

3.2 اكتسب املنظور الغربي للعالقات الدولية مكانة املهيمن باملعنى الغرامشي

ال يرتبـــط هذا فيمـــا إذا كانـــت النظريـــات الغربيـــة للعالقـــات الدولية قد أوجـــدت جميع 
المســـارات الصحيحـــة للوصول إلى التفســـير الحقيقي. بدال مـــن ذلك فإن النظريـــات الغربية قد 
تم حملهـــا كوهنا ارتبطت هبيمنـــة القوى الغربية على مـــدى القرون القليلة الماضية، فقد اكتســـب 
مكانـــة غرامشـــي المهيمنة التي تعمـــل إلى حد كبير دون وعـــي يف أذهان اآلخريـــن، وبغض النظر 
عمـــا إذا كانت النظرية صحيحة أم ال. بالتالي يجب أن يأخذ يف الحســـبان التأثير الفكري لإلمربيالية 
الغربيـــة ونجـــاح األقوياء يف وضع بصماهتـــم المفاهيمية الخاصة يف األدهان والممارســـات خارج 
الدائـــرة الغربيـــة. على ســـبيل المثـــال، يف أعقاب مرحلة مـــا بعد االســـتعمار التي أعيد تشـــكيلها 
بشـــكل ســـيئ جدًا، على غرار الـــدول األوربية وشـــكلها »المجتمـــع الفوضوي« مـــن العالقات 
الدوليـــة، فقـــد كان ثمن االســـتقالل هـــو قبول النخـــب المحلية لهـــذا الهيكل ودون الســـعي إلى 
تغييـــره جذريـــًا، ويمكن تقديم حجـــة جيدة بأهنم لم يفعلـــوا ذلك تحت أدوات اإلكراه فحســـب، 
بل اســـتوعبوا وتبنـــوا مجموعة واســـعة من األفـــكار الغربية الرئيســـية حول ممارســـات المتعلقة 
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باالقتصاد السياســـي، الســـيادة، األقاليم والقومية. وعلـــى الرغم من الجدل الـــذي اثارته األفكار 
الغربيـــة كالديمقراطيـــة وحقوق االنســـان واألســـواق الحرة، إال اهنا أصبحت واســـعة االنتشـــار 
والتأثيـــر خارج الدائرة الغربيـــة؛ ففي الوقت الـــذي تراجعت مفاهيم الســـيادة وخاصة عقيدة عدم 
التدخـــل وتأكلهـــا نوعا ما يف الغـــرب، فقد احتضنـــت نخب العالـــم الثالث المفهوم الواســـتفالي 

للسيادة ورســـخت وجوده بل ووســـعت نطاقه. 
إذا كانـــت النظريـــات الغربيـــة مهيمنـــة كوهنا تنطلـــق من فرضيـــات موضوعيـــة، عندها لن 
يكـــون هناك مجـــال كبير للمســـاهمات غير غربيـــة. يف حين إذا كانـــت مهيمنة ألهنا مســـتندة على 
القـــوة الغربية، عندها ســـيكون هناك مجال ودوافـــع يف نفس الوقت ألجل تطوير مســـاهمات غير 
غربيـــة. قـــد يكون مـــن المفيد هنا بشـــكل خاص تحديـــد المدى الذي لـــم تطغى فيـــه اإلمربيالية 
الغربيـــة علـــى التقاليـــد المحلية للفكر والمعرفة فحســـب، نظـــرا ألهنا عزلت الشـــعوب أيضا عن 
تاريخها نتيجة رســـم فهمهـــا الذايت يف إطار حـــدود التاريخي الغربي. لذا بداية ســـيكون من المهم 
أيضا الوعـــي بالهيمنة الغربية، والســـعي بدال من ذلـــك لتجنب الوقوع يف شـــراكها، وتجنب أيضا 

االنخـــراط يف النظريـــة على وجه التحديـــد ألهنا تنطوي علـــى خطر الوقـــوع يف التأثر هبا.

3- 3 املساهمات املخفية يف نظرية العالقات الدولية خارج الدائرة الغربية

 مـــا من شـــك أن هناك نظريات غيـــر غربية يف العالقـــات الدولية، لكنها مغيبـــة عن الخطاب 
الغربـــي نظـــرًا للحواجز اللغويـــة ولكن أيضـــا نتيجـــة التواجد يف مناطق الدراســـة خـــارج مجال 
العالقـــات الدوليـــة الذي يحدده الغـــرب، مما يجعلهـــا غير معممـــة يف المناقشـــات العالمية. إذا 
كانـــت أســـباب عدم االهتمـــام هي ثقافيـــة و/ أو لغوية إلى حد كبيـــر، فقد يؤدي ذلـــك إلى إخفاء 
النظريـــات المحليـــة ليس فقـــط عن النقاشـــات النظريـــة يف الغرب، ولكـــن أيضا عن النقاشـــات 
غيـــر الغربية األخرى. على ســـبيل المثال مـــن غير الواضح علـــى اإلطالق أن النقاشـــات النظرية 
التـــي أجريـــت باللغة اليابانية، ســـتجد صادها يف الصيـــن أو الهند. حتى يف أوروبا، هناك نقاشـــات 
حـــول العالقات الدولية بلغـــة محلية متميزة يف ألمانيا وفرنســـا وأماكن أخرى مرتبطـــة جزئًيا فقط 
وغالًبا بشـــكل ضعيف جًدا بالمناقشـــات يف اللغـــة اإلنجليزية )فريدريـــش، 2004(. أولئك الذين 
شـــاركوا يف مناظـــرات اللغـــة اإلنجليزية لديهم مـــا يكفي للقراءة ذلـــك إال أهنم غالًبا مـــا يفتقرون 
إلـــى المهـــارات اللغوية للتحقيـــق فيما يتجـــاوز أبعد من ذلك. رغـــم ذلك يتواجـــد أولئك الذين 
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يتمتعـــون بالمهارات اللغوية بشـــكل أساســـي يف دراســـات المناطق، وهو مجال يركز بشـــكل عام 
على تفـــرد المنطقة قيد الدراســـة، وبالتالـــي فهو يحمل اهتماًمـــا منخفًضـــا بالنظرية العامة.

قـــد تكمن أســـباب االختفاء أيضـــا يف الحواجز المقصـــودة أو غير المقصـــودة أمام الدخول 
يف نقاشـــات إلـــى جانـــب الخطابات الغربيـــة. هل هنـــاك عقدة نقـــص يف تقبل المســـاهمات غير 
الغربيـــة الناشـــئة عـــن المركزيـــة العرقيـــة للمعرفـــة الغربيـــة، وميلهـــا إلـــى رؤيـــة اآلخريـــن من 
 خـــالل عدســـتها الخاصة، مـــع افرتاض مســـبًق عـــن تفـــوق نموذجها الثقـــايف مقارنـــة باآلخرين
 )انظـــر Acharya 2000، وللحصـــول علـــى تفاصيـــل أكثر حول موضـــوع الهيمنـــة الغربية يف 
 Tickner 2003 و Wæver 1998 الحقـــل النظـــري للعالقـــات الدولية. انظـــر كذلـــك إلـــى
اللذين ســـعى إلى تركيـــز االهتمامات حول جلب منظـــور أمريكا الالتنية إلى نقاشـــات النظرية يف 
العالقات الدولية. من الســـهل أيضا علـــى المهتمين بجوهر العالقات الدولية االنجلو ساكســـونية 
بأن يفرتضـــوا أنه على اللغة اإلنجليزية كلغة مشـــرتكة يجـــب أن تجعل إمكانيـــة الوصول مفتوحة 

 . للجميع
هنـــاك حقيقة يف هـــذا االفرتاض إلـــى حد ما، ولكن بالنســـبة ألولئـــك الذين يتعيـــن عليهم 
اســـتخدام اللغـــة اإلنجليزيـــة كلغة ثانيـــة أو ثالثة، فهنـــاك نوع من العجز بســـبب العمـــل اإلضايف 
الـــالزم لوضع أفكار المـــرء يف لغة أجنبية ولكن أيضا بســـبب احتمالية الرفـــض العالية يف مجالت 
العالقـــات الدولية الناشـــرة باللغة اإلنجليزيـــة. قد يكون مقـــدار الوقت والطاقة الـــذي قد يضطر 
هؤالء األشـــخاص اســـتثماره لنشر شـــيء ما يف أي مجلة للعالقات الدولية الســـائدة عدة أضعاف 
ما ســـيضطرون إلى إنفاقه لنشـــره بلغاهتم الخاصة. من الســـهل علـــى الناطقين باللغـــة اإلنجليزية 
أن ينســـوا أن هناك مجتمعـــات كبيرة للعالقات الدوليـــة يف اليابان وألمانيا وفرنســـا وأماكن أخرى 

يمكـــن لألفراد مـــن خاللها تحقيـــق حياة مهنية مرضيـــة تماًما.
إذا كان هنـــاك بالفعل منظـــور نظري غير غربـــي للعالقات الدولية ولكنـــه مهمش، فإن أحد 
أهـــداف هـــذه القضية الخاصة هو الكشـــف عن هذا الوجود، والمشـــكلة ليســـت إنشـــاء مثل هذه 
النظريـــة ولكن يف تعميمهـــا على نطاق أوســـع. هل صحيح أن مســـاهمات العلماء غيـــر الغربيين 
تظـــل مخفية عـــن األنظار بســـبب عدم قدرهتم على النشـــر يف المجـــالت المشـــهورة يف المجال، 
والتـــي يتم تحريرها كلهـــا تقريًبا يف الغرب؟ يتـــم ترجيح موضوعات المقاالت المنشـــورة يف هذه 
المجالت بشـــكل كبير لصالـــح القضايا والنظريـــات واألوضـــاع الغربية، التاريخيـــة والمعاصرة 
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على حد ســـواء. المســـاهمون غيـــر الغربيين يف هـــذه المجالت يميلـــون إلى أن يكونـــوا نادرين، 
وأولئـــك الذين يصنعوهنا عـــادة ما يكونون مـــن الغرب. عندما يثـــور علماء العالقـــات الخارجية 
الغربيـــون علـــى الهيمنة الغربيـــة، فإهنم عادة ما يســـتهدفون الهيمنـــة األمريكيـــة، وخاصة خيارها 
العقـــالين الوضعـــي. تميـــل البدائل التـــي حددوها إلـــى أن تكون بريطانيـــة وأوروبيـــة )وإلى حد 
 ،Crawfor وJarvis 2000 مـــا أســـرتالية(، وليســـت آســـيوية ) انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال
 كذلـــك Mastanduno 2003 و Smith 2000, ، Ikenberry تعـــد مجلـــد Crawford و

 Jarvis مثـــاال آخر غيـــاب مســـاهمات النظريـــة يف العالقات الدوليـــة خارج أمريـــكا والمملكة 
المتحدة وأســـرتاليا. أمـــا مجلـــد Ikenberry و Mastanbuno فإنه يحتوي مســـاهم واحد من 

فقط.  آسيا 

3.4 . األوضاع احمللية العاملة ضد ابتكار نظرية للعالقات الدولية 

هنـــاك العديد من العوامـــل المحليـــة - التاريخية والثقافية والسياســـية والمؤسســـية - التي 
يمكنها أن تفســـر عـــدم مالئمة البيئة األكاديمية خـــارج الدائرة الغربية إلنتـــاج النظرية يف العالقات 
الدوليـــة. تاريخيـــا، ترى أغلب الســـرديات أن الرتاكمـــات الناتجة عن مخلفات الحـــرب العالمية 
األولـــى والثانية شـــكلت نقطة تحول يف عملية تأســـيس علـــم العالقات الدوليـــة، فحجم الرعب 
والتكلفـــة والتدمير الغير المتوقع لحرب 1914- 1918، قـــد أيقضت الهواجس الحتمالية تجدد 
حرب شـــاملة قد تنهي الحضـــارة الغربية. نتيجة ذلك تـــم النظر إلى العالقات الدولية بشـــكل عام 
ونظريـــة العالقات الدولية بشـــكل خاص يف أهنا ذلـــك العلم الهادف إليجاد حلول للمشـــكالت. 
حيـــث ظهرت كل من النظريـــة الليبيرالية والواقعية بمنظوراهتا المختلفة كاســـتجابة لمشـــكلة التي 
مفادهـــا أن الخـــوف مـــن الحرب أصبح مســـاويًا أو أكـــرب من الخوف مـــن الهزيمـــة أو الرغبة يف 
النصـــر. نتيجة هذا الخـــوف ظهرت الحاجة إلـــى فهم أفضـــل لثنائية الحرب والســـالم وكان هذا 
ســـببًا وجيها إلضفـــاء الطابع المؤسســـي على حقـــل العالقـــات الدولية. قد يكـــون صحيحًا أن 
الصدامـــات التاريخيـــة الفريدة من نوعها التي شـــهدها الغرب قد شـــكلت الحافـــز لتطوير النظرية 
يف العالقـــات الدولية برؤيـــة غربية بحتة. ومـــع ذلك قد يجادل المـــرء أن الحـــرب العالمية الثانية 
لم تكـــن تجربة مختلفة تمامـــًا يف معظم انحاء آســـيا. وإذا كانت الصدمات التاريخية قد شـــكلت 
حاجة لنشـــأة نظرية العالقات الدوليـــة، فقد تكون تجربـــة الهيمنة الغربية ومحاربة االســـتعمار يف 
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ملإذا ال توجد نظريات غري غربية للعالقات دولية؟ 

حـــد ذاهتـــا أكثر من كافيـــة يف هذا الصدد بالنســـبة للجتمعـــات الغيـــر الغربية. بالتالـــي على الرغم 
مـــن أن التاريـــخ الغربي له صـــالت فريدة بظهور وتطـــور نظرية العالقـــات الدوليـــة، إال أنه ليس 
مـــن الواضح أن المجتمعـــات الغير الغربيـــة تفتقر إلى الصدمـــات التاريخية المماثلـــة حتى تدفع 

يف اتجاه نشـــأة علـــم العالقات الدوليـــة خاصة هبا. 
عند التعمق بشـــكل أكـــرب يف هذا الموضـــوع، يمكن للمرء أن يتســـاءل عمـــا إذا كانت هناك 
اختالفـــات ثقافيـــة بين الغرب وغيـــر الغرب قد تجعـــل األول أكثر مياًل بشـــكل عـــام للتعامل مع 
القضايـــا بـــأدوات ومفاهيم مجردة، يف حين يشـــير األخير علـــى عكس من ذلك تمام. يف شـــكلها 
القوي، تتمحور الفكرة بشـــكل عـــام حول كون النظريـــة كطريقة غربية لفعل األشـــياء، بينما يميل 
اآلخـــرون أكثـــر إما إلـــى المناهج التجريبيـــة أو التجريدات المتعلقة بشـــكل أساســـي بالشـــؤون 
المحليـــة، ودون افرتاض الشـــمولية النموذجيـــة للنظرية االجتماعيـــة الغربية. ظاهرًيـــا، يبدو من 
غيـــر المرجح أن تنطبـــق هذه النســـخة القوية علـــى نظرية العالقـــات الدولية فقـــط، لذلك يجب 
أن يكـــون أي عامـــل مـــن هذا القبيـــل ظاهرًا على األقـــل عرب العلـــوم االجتماعية. ومـــع ذلك، ال 
يمكـــن إنكار أن نظريـــة العالقات الدولية قـــد ازدهرت وتطـــورات أكثر يف البلـــدان الناطقة باللغة 
اإلنجليزيـــة )الواليـــات المتحـــدة وبريطانيا وكنـــدا وأســـرتاليا( أو يف البلدان التي تســـتخدم اللغة 
االنجليزيـــة كلغة عالمية )الـــدول االســـكندنافية وهولندا(. هـــذه الحقيقة ترتك مجـــااًل لفكرة أن 
العالقـــات الدولية كما هي اآلن قد تكون محـــددة ثقافًيا يف بعض جوانبها. يف نســـختها األضعف، 
ســـيكون تفســـير الثقافة ببســـاطة أن النظرية وخاصة النظريـــة العالمية، هي نوع مـــن الرتف التي ال 
تســـتطيع المجتمعـــات التي لديهـــا مشـــاكل يف التنمية أن تنغمـــس فيها. بدال من ذلك ســـيتمحور 
الرتكيـــز كلـــه على حل المشـــكالت المحليـــة على المـــدى القصير )ربمـــا عادة تحليل السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة المعنية، أو على المســـتوى اإلقليمي األكثـــر(، وليس على المزيـــد من الجهود 
الضخمـــة لفهم المســـتوى الدولـــي من التحليـــل. يمكن أن يكون هنـــاك أيضا ارتباط بيـــن الثقافة 
وتفســـيرات الهيمنـــة. يمكـــن أن تكون إحدى نتائـــج الهيمنة األجنبيـــة يف الثقافـــات المحلية نوًعا 
من اإلحبـــاط الراديكالي وفقـــدان الثقة مما يجعل مـــن الصعب على وجـــه الخصوص االنخراط 
يف المناقشـــات النظريـــة العامـــة. على العكس مـــن ذلك، فإن الهيمنة ستشـــجع بالضبـــط مثل هذا 

التنظيـــر من أولئـــك الذين هم يف المركـــز المهيمن.
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تختلـــف العوامل السياســـية التي قـــد تحـــول دون تطوير نظريـــة يف العالقـــات الدولية عن 
المنطـــق الثقـــايف، ولكن من المحتمـــل أن تكون مرتبطة هبـــا يف الغرب، ازدهـــرت نظرية العالقات 
الدوليـــة بنجـــاح يف بيئـــة ديمقراطيـــة، على الرغـــم من أن وجـــود مناطق غيـــر مهتمـــة بالتنظير يف 
العالقـــات الدوليـــة إلى حد ما يف بلدان كبيرة مثل إســـبانيا قد يشـــير إلـــى أن الديمقراطية ضرورية 
أكثـــر من كوهنا شـــرًطا كافًيـــا. بخالف المعنـــى الضيق للخط الحزبـــي، ال يتوقع المـــرء أن تزدهر 
نظريـــة العالقـــات الدولية يف الـــدول الشـــمولية نتيجة ســـعي منطـــق الحكم إلى ضبـــط وتحديد 
مصالحه السياســـية يف فهم السياســـة الخارجية وهيـــكل العالقات الدولية، وتمثـــل تجربة االتحاد 
الســـوفيايت مثااًل على ذلـــك. هناك دليل من التاريخ األوروبي على أن الدول االســـتبدادية ليســـت 
بالضـــرورة معاديـــة للمنظريـــن االجتماعييـــن )مثل كانـــط(، بل وربمـــا يعتمد ذلـــك على وجود 
مســـتبد مســـتنير. أنه تســـاؤل مثيـــر لالهتمام حول مـــا إذا كانـــت الحكومـــات غيـــر الديمقراطية 
حساســـة بشـــكل كاٍف تجاه نظرية العالقات الدوليـــة وتمنع تطورها ضمن مجالهـــا الموضوعي. 
مـــن الجدير بالذكـــر أن التجربة األكاديمية الغربية النموذجية هـــي أن الحكومات ال يمكنها أن هتتم 
كثيـــًرا بنظرية العالقـــات الدولية، كما ال تولـــي اهتماًما كبيـــًرا أو ال هتتم هبـــا، وبالتأكيد ال تعتربها 
هتديـــًدا لســـلطتها. بل تشـــكل أحيانا أحـــد العناصر التـــي يمكن اللجـــوء اليها لتوجيه سياســـيات 
محـــددة )مثل الردع والســـالم الديمقراطي(، كما يتـــم أحيانًا تضييق المبادئ العامـــة للواقعية من 
خالل نخبة السياســـة الخارجيـــة. ربما تكون أقـــرب الروابط ممكنة يف الواليـــات المتحدة، حيث 
ليس من غير المألوف بالنســـبة للمنظرين األكاديميين ) كهنري كيســـنجر وزبيغنييف بريجنســـكي 
وجوزيف ناي وســـتيفن كراســـنر( أن يلعبوا أدواًرا مهمة يف الحكومة. ومع ذلك، من شـــبه المؤكد 
أن هـــذا االرتبـــاط ليس له عالقـــة بمكانتهـــم كمنظرين، بل يتعلق بشـــكل أكثر برغبتهـــم يف متابعة 
النشـــاط السياســـي داخل نظـــام الحزبي. كقاعـــدة عامة، قد يكون مـــن اإلنصاف القـــول أنه كلما 
كانت دراســـة العالقـــات الدولية وثيقة الصلـــة بالحكومة ومؤسســـات السياســـة الخارجية، كلما 
كان مـــن المرجـــح أن تكـــون احتماالت التنظيـــر أقل. إن مؤسســـات الفكر والـــرأي يف العالقات 
الدولية والسياســـة الخارجيـــة تنفر عموًما من النظرية، وهتتم وتشـــجع أكثر علـــى العمل التجريبي 
المرّكـــز والمرتبـــط بقضايا اليوم. ربما كان االســـتثناء الوحيد لذلك يتعلق بالنظرية االســـرتاتيجية، 
 حيـــث كان هنـــاك تفاعـــل قـــوي بيـــن التفكيـــر الحكومـــي واألكاديمـــي حـــول الـــردع النووي

)2006 Waever & Buzan( 
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الشـــرط المحلي النهائـــي الذي قد يعمل ضـــد االهتمـــام بالتنظير يف العالقـــات الدولية هو 
مؤسســـي. ونعنـــي هبذا األشـــياء التي يجـــب القيام هبا فيمـــا يتعلق بتوفيـــر الموارد وأعبـــاء العمل 
والهياكل المهنيـــة والروح الفكرية للمهتمين هبـــذا الحقل، وخاصة األكاديمييـــن، الذين قد ُيتوقع 
منهـــم القيام بالتنظيـــر يف العالقات الدولية يف األوســـاط األكاديميـــة الغربية، يتم تشـــجيع البحث 
مـــن خـــالل الهيكل الوظيفـــي بحيث ال يمكـــن الحصول على ترقيـــة أو تقديـــر دون القيام بذلك. 
يتمتـــع البحث النظري عموًمـــا بمكانة عالية، ومن الســـهل جـــدا الوصول إلى المراتـــب العليا يف 
مجـــال الفـــردي من خالل إجـــراء البحث النظـــري بداًل من البحـــث التجريبي. حيـــث يتم تمويل 
البحث إلـــى حد ما، كما يتـــم تضمين الوقت يف الهيـــكل الوظيفي للبحث. تعـــد الموارد األخرى 
مثـــل تكنولوجيـــا المعلومات والمكتبات كافية بشـــكل عام لدعـــم البحث. إذا لـــم تتوفر مثل هذه 
الظـــروف أو حتـــى بعضها، فلـــن يتوقع مـــن األكاديمييـــن أن يولدوا نظريـــة. إذا لم يكـــن البحث 
بشـــكل عـــام أ النظري بشـــكل خاص موضـــع تقدير فلن يتـــم إنتاجـــه. إذا كان لـــدى األكاديميين 
الكثيـــر من االلتزامـــات التدريســـية واالدارية وقليل جـــًدا من المـــوارد، فال يمكن إنتـــاج النظرية 
أيضـــا. قد يكون التفســـير المؤسســـي مرتبًطا بالشـــرح الثقـــايف بمعنى عـــدم وجود ثقافـــة بحثية، 
ولكـــن قد يكـــون يتعلق األمـــر أكثر بالموارد الغيـــر الكافية. قد تكـــون هناك أســـباب محلية معينة 
للتعامل مـــع كيفية تقديم العالقـــات الدولية يف بلد مـــا، ومن الرواد المؤسســـون، وماهي الروابط 
التـــي يمكن أن تعمل ضـــد تطوير نظرية العالقـــات الدوليـــة. يف عالم العالقـــات الدولية االنجلو 
أمريكيـــة، ارتبطـــت العالقـــات الدولية ارتباطـــًا وثيقا بالعلوم السياســـية، وهو مجال يميل بشـــدة 
نحـــو التنظير. لكـــن العالقـــات الدولية يمكن ربطهـــا بتخصصات أقـــل مياًل من الناحيـــة النظرية 
كالتاريـــخ والقانون ودراســـات المناطق. قد تـــؤدي الروابط من هذا النوع إلى بنـــاء ميول نظرية أو 
حتـــى مناهضة للنظرية يف مجتمـــع العالقات الدولية محليـــًا، بينما تميل الروابـــط بعلم االجتماع 

والعلوم السياســـية إلى تشـــجيع نزعة التنظير بشـــكل أكثر.

3.5 الغرب لديه تقاليد كبرية، لذا ما نشاهده اآلن ميثل حالة من اللحاق بالركب

إذا كان هذا التفســـير صحيًحا، فيمكن حصر المشـــكلة الرئيسية يف مســـألة الوقت والموارد. 
عندمـــا تكون هناك مـــوارد متاحة لدراســـة العالقـــات الدولية، يمكـــن أن نتوقع تطـــورات محلية 
مطـــردة يف مجال التنظير للعالقـــات الدولية. حينها يمكـــن رؤية الفجوة بين الغـــرب وغير الغرب 
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تتالشـــى شـــيئا فشـــيئًا، وقد ال يكون من غيـــر المعقول توقع إغـــالق هذه الفجوة بشـــكل أو بآخر 
بما يتماشـــى مع وتيـــرة اللحاق بالركـــب يف العملية التحديث الواســـعة. أحـــد االعرتاضات على 
هـــذا الخط مـــن التفكير هو نفســـه الـــذي يتعلـــق بنظرية أيـــوب )1995( فيمـــا يتعلـــق باللحاق 
بالركب بالنســـبة لـــدول العالم الثالث، من حيـــث ضرورة إعادة تكرار مســـار التنميـــة يف الغرب. 
يتمثـــل االختـــالف يف تطوير الدولـــة ونظرية العالقات الدولية بالنســـبة للدائرة الغيـــر الغربية يف أن 

تطورهـــا يتم يف ظل الهيمنـــة واالخرتاق الغربيين المســـتمر. 
هـــذه التفســـيرات بالطبع ليســـت متعارضـــة، إال أنه من الصعـــب تخيل على ســـبيل المثال 
مزيـــج مـــن الهيمنـــة الغربية ويف نفـــس الوقت وجود ظـــروف محلية غيـــر مواتيـــة، يف مقابل ذلك 
الســـعي للحـــاق بالركـــب. يمكـــن أن تحبط توقعـــات وتيـــرة اللحـــاق بالركب بســـبب الظروف 
المحليـــة غيـــر المفيدة. لـــذا فأحد أهداف المقـــاالت التالية هـــو الموازنة بين هذه التفســـيرات يف 

حـــاالت محددة، وربمـــا إضافة أخـــرى إليها.
مهمـــا كانـــت أســـباب هيمنتهـــا، فـــإن نظريـــات العالقـــات الدولية تعتـــرب متجـــذرة بعمق 
يف الغـــرب، وتعـــرب بالفعل عن عمـــق الهيمنـــة الغربية، لهـــذا تمثل األفكار الســـاعية لبنـــاء نظرية 
للعالقـــات الدولية خـــارج الدائرة الغربية وكأهنـــا تناقضا. تتجلى الهيمنة الغربيـــة لنظرية العالقات 
الدوليـــة بشـــكل أساســـي يف أن أصـــل معظـــم نظريـــات الســـائدة يف الفلســـفة الغربيـــة، والنظرية 
السياســـية، التاريخ، وكـــذا الواقعية والليبيرالية، والماركســـية، والمدرســـة اإلنجليزيـــة، والبنائية، 
ومـــا بعـــد الحداثة، والعولمـــة... إلخ، جميعها لها جذور فلســـفية لـــدى المفكريـــن الغربيين بدءًا 
مـــن هوبز وكانط وماركـــس إلى دريدا وهابرماس وميشـــال فوكـــو. وثانيًا هـــو المركزية األوربية 
ورؤيتهـــا للعالـــم، والتي نســـج حولها العديد مـــن النظريـــات. بالمختصر إذا تم أخـــذ وجهة نظر 
الضيقـــة للعالقـــات الدولية، فـــإن نظريـــات الناتجة عنها هـــي تقريبـــا كنتـــاج لإليديولوجية نظام 
الدولـــة الغربـــي الذي تم فرضـــه بدرجات متفاوتـــة من النجاح علـــى بقية دول العالـــم. ويف حالة 
فشـــل هذا االفـــرتاض أمكننا الحديـــث عـــن دول » ضعيفة »، أو » فاشـــلة« على هامـــش النظام/ 
المجتمـــع الدولي. ويف حالـــة نجاحها، فإن األفكار المتعلقة بالســـيادة، اإلقليميـــة، القومية، مع ما 
يصاحبهـــا من فهم لمـــا يعرف »الداخـــل« و »الخارج«، تكـــون محلية جدًا بحيث تثير تســـاؤالت 
حـــول مـــا إذا كان » غيـــر الغربي« فكـــرة ذات مغزى حقـــًا. وإذا تم أخـــذ النظرة األوســـع لنفس 
الســـياق، فيظهـــر تاريخ مشـــابه يســـيطر عليه الغـــرب، حيث تـــدور العولمة أساســـًا حول فرض 
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نظـــام اقتصـــادي واجتماعـــي غربي على بقيـــة الجنس البشـــري. هنـــا تصبح الدول تســـير ضمن 
هيـــكل مركب مـــن المركز والمحيـــط وكل منهمـــا يتميز بأفـــكار وقواعد وممارســـات تميزه عن 
اآلخـــر، على الرغم من بقـــاء المركز مفتوح لمـــن أراد التكيف )التحديـــث والتغريب( لكي يلحق 

بالركـــب على غـــرار اليابان وكوريـــا الجنوبية. 
مـــا هي أفضل الســـبل للتعامـــل مع عواقب وآثـــار هذه الهيمنـــة فيما يتعلق بالســـعي للتنظير 
لعالقات دولية خارج الدائرة الغربية؟ هذه العواقب معقدة بســـبب حقيقة أن الكثير من التيار نظرية 
العالقـــات الدولية الغربي الســـائد إما يدعي أو يفرتض أنـــه يهدف إلى إنتاج حقائـــق عالمية حول 
) Kautily كوايليا ،Sun Tzu العالقات الدولية. عدد قليل من نقاط التفكير غير الغربية( سان تزو 
 أو االحـــداث ) فرتة الحـــروب الدولتية لدى الصين( للمســـاعدة يف التأكد مـــن صحة االدعاءات 
العالميـــة ومبالغتها يف االدعـــاءات الكونية للهيمنـــة الغربية، مما تقف أما توتر مســـتمر مع مواقف 
روبـــرت كوكس ومـــا بعـــد الحداثة التي تـــرى أن هـــذه االدعاءات مشـــبوهة يف افضـــل األحوال 

ومســـتحيلة يف أسوأها. 
بالنظر إلى النقاشـــات الفلســـفية العميقـــة والمضطربة، مـــن الصعب جدًا بنـــاء وجهة نظرة 
يمكنهـــا توفيـــر اجابة هنائيـــة ومرضية للجميـــع، نتيجـــة لصعوبة تجنـــب التفاعالت بيـــن النظرية 
والمصالح السياســـية، إال أنه ال ينبغي اســـتبعادها من الســـعي نحو تفاهمات عالمية. هناك شـــعور 
مهـــم بـــأن األفكار داخـــل نظرية العالقـــات الدولية الغربية تســـعى بصـــدق إلى أن تكـــون عالمية 
النطـــاق. مع ذلـــك، يمكن اعتبارهـــا ضيقة األفـــق )أوربية المركـــز(، وتتظاهر بمصالحهـــا الذاتية 

على اهنـــا عالمية وذلك أجـــل تعزيز مطالبهـــا الخاصة. 
تشـــير المركزيـــة الغربية إلـــى أنه من الممكـــن للمجتمعات غيـــر الغربية أن تبنـــي مفاهيمها 
الخاصـــة يف العالقـــات الدولية اســـتنادا إلـــى تاريخها ونظرياهتـــا االجتماعية، وعرضها يف شـــكل 
ادعـــاءات كونيـــة على األقـــل تقديـــر. يمكن تقديـــم حجة جيـــدة مفادهـــا أن العالقـــات الدولية 
تتشـــكل بالقـــوة وليـــس فقط من خـــالل الســـياقات التاريخيـــة التي يتطـــور من خاللهـــا أي نظام 
)هولـــدن Holden، 2002(، وكمـــا الحـــظ أولـــي ويفـــر Ole Wæver )1998( حتى داخل 
الغـــرب مختلفـــة تمامـــا يف بعض األماكـــن. بالتالي ال يوجد ســـبب يمنـــع هذه القوى نفســـها من 
العمـــل خارج الغرب يف تشـــكيل نظريات للعالقـــات الدولية غيـــر غربية. مبدئيًا، قـــد يعني ذلك 
أن نظريـــات العالقـــات الدوليـــة غيـــر الغربيـــة يمكن أن تتخـــذ أشـــكااًل مختلفة. قـــد تظهر على 
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أهنـــا أســـئلة ووجهات نظـــر مميزة ضمـــن األطر العامـــة التي قدمتهـــا نظريات العالقـــات الدولية 
الغربية، ولكن مصادرها مســـتوحاة من النظريات الفلســـفية والسياســـية وكذا المصـــادر التاريخية 
الغيـــر الغربيـــة. أو يمكـــن أن تتجلى بشـــكل مختلـــف تماما، مما ســـيجد أولئـــك المنغلقين على 
أنمـــاط التفكيـــر الغربية صعوبـــة يف التعرف عليهـــا كوهنا عالقـــات دولية. كما لوحظ فقد نشـــأت 
النظريـــات الغربية للعالقـــات الدولية كنتيجة لتأطيـــر خاص تمامًا للداخل/ وللخـــارج والهياكل 
والعالقـــات التي ترتتـــب عليها، والذي أنتج مفهوم الســـيادة، يف حين قد يوحي التاريخ اآلســـيوي 
إلـــى أن الســـيادة بنظرهتا األقل صرامـــة للداخل/ الخارج، قـــد تكون مثيرة لالهتمـــام كالفوضى، 
ممـــا قد تشـــكل هنج نظـــري جديد للعالقـــات الدولية، ممـــا قد تميـــل أيضا نحو تفضيـــل القطاع 
المجتمعـــي على عكـــس القطاعات العســـكرية والسياســـية واالقتصادية، مما ســـيفتح مرة أخرى 

وجهـــة نظر مختلفـــة تمامًا للداخـــل والخارج. 

  املصادر اآلسيوية للتنظري يف العالقات الدولية وإشكالية تعريفها 

مـــا الذي يمكـــن اعتباره تنظيـــرًا للعالقـــات الدولية من المنظور اآلســـيوي؟ قبـــل ذلك من 
هو اآلســـيوي أصـــال الذي يمكنه المســـاهمة يف مجـــال التنظير؟ وهـــل ضـــروري أن يكون هناك 
» تحيـــز قومـــي« لتحديد ما الذي يشـــكل تنظيـــرًا لعالقـــات الدولية غيـــر الغربية؟ تمت مناقشـــة 
هـــذه النقاط على نطاق واســـع يف مقال عـــن الهند. الســـؤال كان: هل يحق فقط للهنـــدي المولود 
بالهنـــد أن يقدم مســـاهمات يف نظرية العالقـــات الدولية، هذا الســـؤال فتح النقاش بيـــن اثنين من 
الباحثيـــن، كالهمـــا من الهنـــد، إال أهنمـــا يتبنان وجهـــات نظر مختلفـــة؛ لكي يكون هنـــاك منظر 
آســـيوي يف العالقـــات الدولية، هل يجب على الباحث أن يكون آســـيويًا أي أنـــه مولود ويعمل يف 
آســـيا، أو يمكـــن أن يكون آســـيويا لكنه يحمل الجنســـية الغربيـــة ويف نفس الوقت يعمل يف آســـيا. 
أو يمكـــن أن يكون آســـيويا ويحمل الجنســـية أحـــد الدول اآلســـيوية لكنه يقيم يف الغـــرب، أم أنه 
غربـــي ويعيـــش يف الغرب ولكن لديه خـــربة كبيرة يف آســـيا وبالتالي أمكنه التعميـــم على التجارب 
اآلســـيوية ؟ نعتقـــد أن تحديد النقطـــة المرجعية يعترب غايـــة يف األهمية، لكن ال يجـــب على المرء 
أن يكـــون مقيـــدًا للغاية هنـــا. فمثلما تطور بول )اســـرتالي( المدرســـة اإلنجليزية خـــارج التجربة 
االوربيـــة، أال يســـتطيع الغربيون إذا تطوير أو المســـاهمة يف التنظير اآلســـيوي للعالقـــات الدولية 
خـــارج التجربة اآلســـيوية؟ ال شـــك أن التنظير اآلســـيوي للعالقـــات الدولية ســـيكون غير غربي 
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بشـــكل أكثـــر وضوحـــًا إذا ما تم القيـــام به من قبل اآلســـيويين أنفســـهم. ولكن علـــى المرء أيضا 
الســـماح لـ » وســـطاء آخرين » الذين قد يلعبـــون دورًا مهمًا )أو إذا لم يكن األمـــر ذلك( يف تحفيز 

المحلية.  مجتمعاهتـــم  داخل  النقاش 
تجـــدر اإلشـــارة أنه يوجد يف آســـيا بعـــض المســـاهمات غير الغربية التي تتناســـب بشـــكل 
عـــام مع فهمنـــا لنظريـــة العالقات الدوليـــة، على الرغم مـــن معاييـــر التصنيف النظـــري الصارم. 
بـــداًل من ذلك، مـــن المرجح أن تتناســـب مـــع المفاهيم األكثر مرونـــة، مع الرتكيز علـــى األفكار 
والمعتقـــدات من الفـــرتات الكالســـيكية والمعاصـــرة. على نطاق واســـع، يمكن للمـــرء تحديد 
أربعـــة أنواع رئيســـية مـــن االدبيات التـــي يمكن اعتبارهـــا نظرية مرنـــة، وهي على النحـــو التالي: 
أواًل، بالتوازي مـــع تركيز النظريات الغربيـــة الدولية على االيقونات البارزة كثوســـيديدس، 
هوبـــز، مكيافيلـــي، وكانط وغيرهـــم، هناك تقاليد وأفكار آســـيوية كالســـيكية أيضا لشـــخصيات 
دينية، سياســـية، وعســـكرية، على ســـبيل المثال صن تزو، كونفوشـــيوس، وكوتيليا، وكلها يمكن 
اســـتنباط بعـــض األدبيات الثانويـــة كنوع مـــن »النظرية السياســـية« )شـــارما، 2001(. كما يوجد 
محـــاوالت الســـتنباط نظريات ســـببية من هـــذه، ولكنها كانـــت نـــادرة )انظر على ســـبيل المثال 
Hui 2004) ؛ Modelski، 1964 . يتمثـــل أحـــد الجوانـــب المهمـــة، علـــى الرغـــم من عدم 
وجـــود قيـــود بالضـــرورة لهذا النـــوع من العمـــل يف أنه ال يوجـــد دائًمـــا فواصل واضحـــة بين ما 

يمكـــن اعتبـــاره محليًا وما هو ضمـــن العالقـــات »الدولية«. 
واألهـــم مـــن ذلـــك، أن اســـتدعاء أفـــكار ومقاربات هـــؤالء الكالســـيكيين نادًرا مـــا يخلو 
مـــن االعتبـــارات السياســـية، ففـــي ذروة » معجزة شـــرق آســـيا ›‹ مع أواخـــر الثمانينيـــات وبداية 
التســـعينيات على ســـبيل المثال، تم االستشـــهاد كثيًرا بالفكر الكونفوشيوســـي واألفكار المتعلقة 
بالشـــيوعية كأســـاس للمنظـــور المعرب عـــن » القيم اآلســـيوية ›‹، والـــذي روجت لهـــا النخب يف 
منطقـــة آســـيا والصين تحديدا كبديل عـــن القيم الليرباليـــة الغربية. كما تم تقديمـــه يف نفس الوقت 
كتصـــور بديل لنظام دولي يف شـــرق آســـيا من شـــأنه أن يتحدى طمـــوح الهيمنة للشـــعار الليربالي 
 (Vedic religion)المتمثل يف »الســـالم الديمقراطـــي«. يف الهند، تم التـــذرع باألفكار الفيديـــة
حول اإلســـرتاتيجية والسياســـة كمربر الكتســـاب الهند للســـالح النووي )كارنـــاد، 2002(. هذه 
االعتبارات السياســـية ليســـت اســـتثنائية بأي حال من األحوال، حيث أن تطور نظريات العالقات 
الدوليـــة كما الحظ كثيرون، يعكـــس يف الغالب منطق العالقـــات الدولية الراهنـــة، والتي نوه إليها 
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كثيـــرا كوكـــس يف مقولتـــه، »النظريـــة دائًما مـــا كانت لشـــخص ما أو لغـــرض ما«. ولكـــن ما يثير 
التســـاؤالت يف هـــذا الصدد حول التربيـــرات التي أخذت بشـــأن الفكر الكونفوشيوســـي والفيدى 
يف مقاربتـــه للعالقـــات الدولية هـــو أنه جاء يف وقت تزايـــدت فيه قوة هاته الـــدول، يف حين لم يكن 
هناك اســـتدالل مماثل لنفس األفكار الكالســـيكية لشـــرح األزمـــة أو تراجع الدول يف آســـيا على 
الرغم من أن الفلســـفة الكونفوشيوســـية كانت مســـؤولة إلى حد ما عن تخلـــف الصين وانحدارها 

يف العصـــر الماوي.  
الفئـــة الثانيـــة من التصنيـــف التـــي يمكن أن تســـمى، نظريـــة العالقـــات الدوليـــة الناعمة، 
والمرتبطـــة بمقاربات التفكير والسياســـة الخارجية للقادة اآلســـيويين كأحـــد االيقونات النضالية 
ضد االســـتعمار. يف هذا الصدد تســـتحق أفكار غانـــدي اهتمامًا خاصًا، حيث طـــرح مفهومه عن 
ســـاتياغراها كأســـاس لمقاومته الالعنفية ضد االســـتعمار عرب دمج المفهوم الغربـــي لـ »المقاومة 
الغيـــر فعالـــة« مع تنشـــئته بين مجتمع جاين المســـالم يف الهنـــد )المزيد حول هـــذا يف الختام(. أثر 
هـــذا على نظـــرة هنرو للنظام العالمـــي، وخاصة فيما يتعلق بشـــكوكه من مواثيـــق الدفاع الجماعي 
والجغرافيـــا السياســـية ودعوته بـــداًل من ذلك إلـــى عدم االنحيـــاز. تعترب وجهة نظـــر جواهر الل 
هنـــرو مثيرة لالهتمام وذات صلة بشـــكل خـــاص بموضوعنا، كونه معرتف به كمفكـــر يف حد ذاته، 
وأثـــرت مقارباته علـــى العديد من زمالئه القوميين يف آســـيا يف داخل الهنـــد وخارجها. عالوة على 
ذلـــك، على عكس القادة السياســـيين اآلخرين يف ذلك الوقت، شـــارك هنـــرو يف الكتابات الفكرية 
للواقعييـــن الغربيين، كتلك التـــي كتبها نيكوالس ســـبيكمان ووالرتليبمان، بالتالـــي يمكن اعتباره 
مســـاهمًا رئيســـيًا يف أولى » النقاشـــات النظرية الكربى يف العالقـــات الدوليـــة‹‹ وخاصة النقاش 
النظـــري األول بين المثاليـــة والواقعية، الـــذي يعرفه كل باحث يف الدراســـات عليـــا يف العالقات 

الدولية. يف كتابه » اكتشـــاف الهند« 
 يف كتابه »اكتشـــاف الهند«، أخذ نظرة قاتمة لموقف »نيكوالس ســـبيكمان« يف أن المعتقدات 
األخالقيـــة و »قيـــم العدالـــة واإلنصاف والتســـامح« يمكـــن أن يتبناها رجـــال الدولـــة فقط. كما 
هاجـــم »هنرو« أيضا مـــا وصفه »والرت ليبمـــان« بأن النظـــام العالمي لما بعد الحـــرب يجب أن يتم 
 تنظيمـــه حول عـــدد من التحالفـــات تحت مـــدار قوة عظمـــى. كان هنـــرو ينظر إلى هـــذا على أنه 
»اســـتمرار للتقاليد القديمة« لسياســـات القـــوى األوروبية، ممـــا دفعه إلى نقد الواقعية لتمســـكها 
بــــ » هياكل الماضـــي البالية ورفضها« فهـــم الحقائق الصعبة للحاضر )هنـــرو، 2003، ص 538(. 
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باختصـــار، بالنســـبة إلى هنـــرو، تجاهلـــت » الواقعية« بعـــض الحلول لمشـــاكل العالـــم الجديدة 
التـــي تجتـــاح العالم، بما يف ذلـــك التدهور المادي واالقتصـــادي للقوى االســـتعمارية الغربية بعد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، فضالً عن صعود القومية ومطالباهتا بالحرية يف المســـتعمرات الســـابقة. 
مـــن خالل تجاهل هـــذه االتجاهات، كانت »الواقعيـــة« »أكثر خيااًل وانفصااًل عن مشـــاكل الراهنة 
والمســـتقبلية، وأكثر بكثير مـــن ادعاءات المثاليـــة للكثير من الناس« )هنـــرو، 2003، ص 539(. 
لكن » هنرو« لم يكن الوحيد يف اقرتاح ما ســـماه غولدشـــتاين وكيوهـــان )1993( بـ »األفكار 
المبدئيـــة« يف تنظيم النظـــام الدولي. حيث قدم »ماو« و» أونغ ســـان« من بورما و«خوســـيه ريزال« 
مـــن الفلبين و«ســـوكارنو« من إندونيســـيا أفكارهم الخاصة حـــول تنظيم النظـــام الدولي. يف حين 
أن قـــدًرا كبيًرا من افكارهم مســـتوحاة من تكوينهـــم يف الغرب أو اعتمادهم علـــى المصادر الغربية 
يف بلداهنـــم، كمـــا توصلوا أيضا إلى أفكار ومقاربات مســـتقلة عـــن التقاليد الفكريـــة الغربية والتي 
كانت اســـتجابة للظـــروف المحلية والعالمية الســـائدة والمتغيرة. وأحد األمثلة الملموســـة يف هذا 
الصـــدد هي فكرة عـــدم االنحياز، التي طورهـــا »هنرو« وزمالؤه مـــن القادة اآلســـيويين واألفارقة 
يف خمســـينيات القـــرن الماضـــي، والتـــي علـــى الرغم من أهنا مقتبســـة مـــن مفاهيم الحيـــاد يف تم 
صياغتهـــا يف الغرب، فإهنـــا يف نواحي كثيرة مفهوًما مســـتقالً إلى حد ما. روج » هنـــرو« أيضا لفكرة 
اإلقليميـــة غير االســـتبعادية، على عكـــس الكتل العســـكرية القائمـــة على النموذج الكالســـيكي 
لتـــوازن القـــوى األوروبـــي. قدمـــت أفـــكار » أونغ ســـان « شـــيًئا يمكـــن اعتبـــاره رؤيـــة ليربالية 
دوليـــة للعالقـــات الدوليـــة، مؤكدة علـــى االعتماد المتبـــادل والتعددية بـــداًل مـــن االنعزالية التي 
تميز السياســـة الخارجيـــة لبورما يف ظل الحكم العســـكري )أونج ســـان، 1974؛ سيلفرشـــتاين، 
1972(. رفضـــت » أونغ ســـان« أيضـــا التحالفات العســـكرية يف فلك قوة عظمـــى ألن أي »اتحاد 
أو كومنولـــث أو كتلـــة« قـــد ُتدعى بورما للمشـــاركة فيها يجب أن يكون »شـــأًنا طوعًيـــا« وال »يتم 
تصـــوره يف إطار الـــروح الضيقة لتوازن القوى الكالســـيكي« )أونج ســـان، 1946(. يف ســـتينيات 
القـــرن الماضي، طور »ســـوكارنو« بعـــض األفكار حول النظـــام الدولي، مثـــل OLDEFOS و 
NEFOS )القـــوى القديمـــة الراســـخة و »القوى الناشـــئة الجديـــدة « التي اســـتندت إلى خلفيته 
القومية باإلضافة إلى ســـعيه إلـــى القيادة الدولية )Legge، 1984(. ومـــن األمثلة األخرى نظرية 
العوالـــم الثالثة لمـــاو، وأفكاره حـــول الحرب واالســـرتاتيجية. هناك بعض أوجه التشـــابه هنا مع 
تأثيـــر رجال الدولة والجنـــراالت يف التفكير الغربي حـــول العالقات الدولية والسياســـة الخارجية 
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باإلضافـــة إلـــى االســـرتاتيجية، على ســـبيل المثـــال؛ كالوزفيتز، بيســـمارك، ميرتنيخ، ويلســـون، 
ولينيـــن، يف حالة يصعـــب فيها فصل المســـاهمات الفكرية عـــن تطبيقاهتا العمليـــة، وحيث كانت 

النظرية تخـــدم دائًما أهداًفا سياســـية فورية. 
يف الوقت الذي يقوم فيه الممارســـين السياســـيين يف الغرب بكتابة وتوثيـــق خرباهتم المهنية، 
علـــى العكس مـــن ذلك فـــإن هذه المهمـــة بالنســـبة للقادة اآلســـيويين ملقـــاة على كتاب للســـير 
الذاتيـــة، بدال من الباحثيـــن المتخصصين يف نظرية العالقـــات الدولية. لم يقم الكثيـــر من العلماء 
اآلســـيويين أو غيرهم، بمواجهـــة التحدي المتمثل يف تفســـير وتطويـــر كتابات القادة اآلســـيويين 
مـــن منظور نظريـــة العالقات الدوليـــة. ) Bajpai، 2003(. هذا ما يتناقـــض بوضوح مع األهمية 

»النظريـــة« ألفكارهم، وخاصـــة أفكار القادة القوميين يف آســـيا. 
لكن هنـــرو لم يكـــن الوحيـــد يف تقديم مـــا ســـماه »غولدشـــتاين« و»كيوهـــان« )1993( بـ 
»األفـــكار المبدئيـــة« المتعلقـــة بتنظيم النظـــام الدولي. حيث قـــدم أيضا »ماو« و»أونغ ســـان« من 
بورما و«خوســـيه ريزال« من الفلبين و«ســـوكارنو« من إندونيســـيا أفكارهم الخاصـــة حول تنظيم 

النظـــام الدولي. 
يف حيـــن أن قـــدًرا كبيًرا مـــن تفكيرهم قـــد يكون مصـــدًرا للتوجيـــه يف الغـــرب أو التدريب 
علـــى النصـــوص الغربيـــة يف دولهم، حيـــث توصلوا إلى أفـــكار ومقاربات مســـتقلة عـــن التقاليد 
الفكريـــة الغربيـــة والتي كانت اســـتجابة للظـــروف المحلية والعالمية الســـائدة والمتغيـــرة آنذاك. 
وأحد األمثلة الملموســـة يف هـــذا الصدد هي فكرة عـــدم االنحياز، التي طورهـــا » هنرو » وزمالؤه 
مـــن القـــادة اآلســـيويين واألفارقة يف الخمســـينيات من القـــرن الماضـــي، إال أنه بالرغـــم من أهنا 
مســـتوحاة من مفاهيم الحيـــاد يف الغرب، إال اهنـــا يف نواحي كثيـــرة اعتربت مفهوًما مســـتقالً نوعا 
مـــا. كما روج » هنـــرو« أيضا لفكـــرة اإلقليمية المنفتحـــة )الغير االقصائية(، كبديـــل عن التكتالت 
العســـكرية القائمـــة على نموذج توازن القوى األوروبي الكالســـيكي. قدمت » أونغ ســـان » أفكار 
يمكـــن اعتبارها رؤية ليربالية للعالقـــات الدولية، مؤكدة علـــى االعتماد المتبـــادل والتعددية بداًل 
مـــن االنعزاليـــة التـــي تميزت لهـــا السياســـة الخارجيـــة لبورما يف ظـــل الحكم العســـكري )أونج 
ســـان، 1974 ؛ سيلفرشـــتاين، 1972(. كمـــا رفضـــت »أونغ ســـان« أيضا التحالفات العســـكرية 
المتمحـــورة حول قـــوة عظمى ألن أي »اتحـــاد أو كومنولـــث أو كتلة« قد ُتدعى بورما للمشـــاركة 
يجب أن يكون »شـــأًنا طوعًيـــا« وليس يف إطار الـــروح الضيقة لتوازن القوى الكالســـيكي« )أونج 
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ملإذا ال توجد نظريات غري غربية للعالقات دولية؟ 

ســـان، 1946(. يف ســـتينيات القرن الماضي، طور »ســـوكارنو« بعـــض األفكار المتعلقـــة بالنظام 
الدولي مثل، OLDEFOS (القوى القديمة الراســـخة(، وNEFOS )القوى الناشـــئة الجديدة( 
 .)Legge، 1984( التي اســـتندت إلى خلفيته القومية باإلضافة إلى ســـعيه نحو القيادة العالميـــة
ومـــن األمثلة األخرى نظريـــة العوالم الثالثة لمـــاو، وأفكاره حول الحرب واالســـرتاتيجية. 
يف هـــذا الصـــدد هنـــاك بعض أوجه التشـــابه حـــول تأثير رجـــال الدولـــة والجنـــراالت يف التفكير 
الغربـــي حول العالقـــات الدولية والسياســـة الخارجية واالســـرتاتيجية، ومن األمثلـــة على ذلك؛ 
كالوزفيتـــز، بيســـمارك، ميرتنيـــخ، ويلســـون، ولينين، لـــذا من الصعـــب جدًا فصل المســـاهمات 
الفكرية عـــن واقعها العملي، مما يؤكد فرضية أن النظرية تخدم دائًما أهداًفا سياســـية المســـتجدة. 
علـــى عكس صنـــاع السياســـات يف الغـــرب، فإن االهتمـــام بتحليـــل األفـــكار والمقاربات 
القادة اآلســـيويين قد تم بشـــكل أساســـي من قبل المهتمين بكتابة الســـير الذاتيـــة والمتخصصين 
يف المنطقـــة، بـــداًل مـــن العلمـــاء يف حقل العالقـــات الدوليـــة. حيث لم يقـــم الكثير مـــن العلماء 
اآلســـيويين أوغيرهم بمواجهـــة التحدي المتمثل يف تفســـير وتطوير كتابات القادة اآلســـيويين من 
منظور نظرية العالقات الدولية إال يف اســـتثناءات محدودة )انظـــر Bajpai، 2003(. مما يتناقض 

بوضـــوح مع األهميـــة »النظرية« ألفكارهـــم، وخاصة منهم أفـــكار القادة القوميين يف آســـيا.
حقيقـــة أن مثـــل هـــذه الكتابـــات والخطابات لم تجـــد طريقها إلـــى األدبيات األساســـية يف 
العالقـــات الدوليـــة. فـ » هنرو« كان زعيًما سياســـًيا بشـــكل أساســـي ثـــم مفكرًا ثانيـــًا )يف الغالب 
عندمـــا كان محتجـــًزا مـــن قبـــل الربيطانيين( إال أنـــه هذا ال يـــربر الموقـــف، نظـــًرا ألن نظريات 
العالقـــات الدوليـــة تناولت أفـــكار ومناهج الشـــخصيات الذين كانوا سياســـيين أو دبلوماســـيين 
يف المقـــام األول، مثـــل »وودرو ويلســـون »، ناهيك عن االســـرتاتيجيين األوروبييـــن البارزين كـ 
»مرتنيـــخ« و »كاســـلريه«. يف نفس االتجاه هنـــاك هنري كيســـنجر، الذي كان أكاديميـــًا ثم أصبح 

ممارســـًا، علـــى عكس مـــن هنرو الذي كان سياســـيًا ثـــم أصبـــح » منظرًا«. 
علـــى الرغـــم من خلفياهتـــم وظروفهم المختلفـــة على نطاق واســـع، فإن أفـــكار ومقاربات 
القوميين يف آســـيا تتقارب يف بعض العناصر المشـــرتكة المهمة. أواًل؛ لم يروا أي تعارض ضروري 
بيـــن القومية والعالمية. علـــى العكس من ذلك، كان بعـــض هؤالء القوميين من بيـــن أبرز منتقدي 
القوميـــة باعتبارهـــا األســـاس الوحيد لتنظيـــم العالقـــات الدولية. ويقـــع كل من الزعيـــم القومي 
الراديكالي الهندي »ســـوباش تشـــاندرا بـــوس« والحائز على جائـــزة نوبل »رابندرانـــات طاغور« 
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ضمـــن هـــذا االتجاه )طاغـــور، 2002(. إال أنـــه يف بعض الجوانـــب الدافع وراء ذلـــك هو الرغبة 
يف حشـــد الدعـــم الدولي للتحـــرر الوطني. بالتالـــي كانت »القوميـــة المنفتحة« آلســـيا متميزة إلى 
حد مـــا عن القوميـــة اإلقصائية واإلقليمية ألوروبا. فبالنســـبة لـ » أونغ ســـان » الـــذي اعترب بورمًيا 
وطنًيـــا وقومًيـــا قوًيـــا، إال أنه لم يرى أي تناقـــض بين القوميـــة، اإلقليمية والعالميـــة. على العكس 
مـــن ذلـــك يرى أن التعـــاون اإلقليمـــي يمكن أن يكـــون بديالً لضعـــف بورما يف المجالـــي الدفاع 
واالقتصـــاد. تبنى بعض هـــؤالء القوميين يف وقت الحق هنًجا سياســـًيا واقعًيا للسياســـة الخارجية 
واألمـــن، والذي يرجـــع جزئًيا إلى تأثيـــر القوى العظمى الـــذي تجلى خاصة خـــالل فرتة الحرب 
البـــاردة. وكان أهـــم جانـــب من هذه األممية الناشـــئة يف آســـيا هو الدعـــوة إلى الوحدة اآلســـيوية 
واإلقليميـــة. وكان هنـــرو من أكثـــر المدافعين عن هذه الوحـــدة يف وقت مبكر بعـــد الحرب، والتي 
اعتربهـــا اســـتعادة حتميـــة للروابط الثقافيـــة والتجارية عرب آســـيا التي عطلها االســـتعمار بشـــدة. 
وألجـــل ذلك نظـــم العديد من المؤتمـــرات الهادفة لتعزيز العالقات اآلســـيوية بيـــن عامي 1947 
و 1949، ولكـــن أيضا ألجل انشـــاء ضغـــط دولي على الهولنديين لمنح االســـتقالل إلندونيســـيا 

آنذاك. 
مـــن الجديـــر بالذكر أن العديد من هذه الرموز نأى بنفســـه بوعي عن اليوتوبيـــا أو »المثالية«. 
ففـــي نقده للقومية يف اليابان، يخشـــى »طاغـــور« من تلقيبه  »غيـــر الواقعي« الـــذي يمكن أن يلقي 
ضـــده والـــذي قد »يلتصق بذيـــل معطفي، ولن يغســـل أبـــًدا« )طاغـــور، 2002، ص 50(. صرح 
أونـــغ ســـان: »أنا أممـــي، لكني أممي ال يســـمح لنفســـه بأن ينجرف عـــن األرض الصلبـــة« )أونغ 
ســـان، 1974(. وبالمثـــل، يف انتقاد رؤية » ليبمـــان » لمدارات القوى العظمى التـــي توازن بعضها 
البعض ومعاهـــدات الدفاع اإلقليمية مثل منظمة معاهدة جنوب شـــرق آســـيا )ســـياتو( والمنظمة 
المركزيـــة للمعاهـــدة )ســـينتو(، دافع » هنرو« عن نفســـه ضد هتمـــة كونه » صاحـــب عيون مرصعة 
بالنجـــوم ›‹ يف إشـــارة إلى مثاليتـــه، الذي وجه ضـــده من قبل أعضـــاء مثل هذه المواثيـــق الممثلة 
يف مؤتمـــر باندونـــغ للدول اآلســـيوية واألفريقية يف عام 1955. ســـخر هنرو مـــن »التقدير الواقعي 
المزعـــوم للوضـــع العالمي«، الـــذي عربت عنه تركيـــا العضـــو يف االتفاقية دفاًعا عـــن االتفاقيات 
اإلقليميـــة على أســـاس أهنـــم يمثلون اســـتجابة أكثـــر واقعية للتهديد الذي تشـــكله الشـــيوعية من 
فكرة »هنـــرو« عن التعـــاون و »المشـــاركة« مع الصيـــن واالتحاد الســـوفيتي. بعيًدا عـــن كونه من 
دعـــاة الســـالم، زعم أنه » يتخـــذ وجهة نظر واقعيـــة ›‹ للتناقضـــات والمخاطر التـــي تنطوي عليها 
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عضويـــة الدول المســـتقلة حديًثـــا يف مثل هـــذه االتفاقيات، والتي تمثل بالنســـبة له شـــكالً جديًدا 
مـــن أشـــكال الهيمنـــة الغربية يف وقـــت كان فيه االســـتعمار ينحصر ويتالشـــى، والـــذي يمكن أن 
يـــؤدي إلى توترات وصراعات شـــبيهة بأوروبا يف آســـيا وأفريقيا )هنـــرو، 1955(. وبالتالي، يمكن 
أن يكـــون مؤتمر باندونغ هو رد آســـيا على الجـــدل المثالي - الواقعي )أول ما يســـمى »مناظرات 
بيـــن النماذج« التـــي يتعين على باحثي الدراســـات العليـــا يف الجامعات الغربيـــة االطالع عليه(. 

خارج النقاشـــات السياســـية الكالســـيكية والحديثة حول العالقات بين الدول أو العالقات 
الدوليـــة، هناك نـــوع ثالث من الرتكيـــز والمتعلق بالغيـــر الغربيين الذيـــن تناولوا بالدراســـة نظرية 
العالقـــات الدوليـــة الغربيـــة، حيث درس العديـــد من علماء العالقـــات الدولية اآلســـيويين قضية 
النظريـــة عـــرب تطبيـــق النظريـــة الغربيـــة ضمـــن الســـياقات واالشـــتباكات المحليـــة وتقييم مدى 
مالءمتهـــا. وتشـــمل األمثلـــة هنا يف »أ. ب رانـــا« و »كانتي باجبـــاي« يف الهند، و»تشـــونغ أن مون« 
يف كوريـــا، و »موثيـــاه أالغابا« من ماليزيا )يعمل يف الواليات المتحدة(، و »تاكاشـــي انوغوتشـــي« 
يف اليابـــان، و »يونـــغ جين تشـــانغ« من الصين )يعمـــل يف نيوزيلنـــدا(. قد يكون اعتبـــار جهودهم 
يف تطويـــر نظريـــة غير الغربية إشـــكالية لســـببين، تم تحديدهما ومناقشـــتهما على نطاق واســـع يف 
ورشـــة عمل ســـنغافورة؛ األول يتعلق بحقيقة أن معظـــم هؤالء العلماء تلقـــوا تكوينهم يف الغرب، 
وأمضوا جـــزًءا كبيًرا من خرباهتـــم العملية يف المؤسســـات الغربية. ومن ثم، هـــل يمكن اعتبارهم 
علمـــاء »غيـــر غربيين« حًقا كون أن عملهم مســـاهمات »أصليـــة« حًقا يف حقل عالقـــات الدولية؟ 
كما لوحظ ســـابًقا، تســـبب هذا يف قـــدر كبير من الجدل يف ورشـــة عمل ســـنغافورة، حيث أعربت 
إحـــدى المجموعـــات عـــن رأي مفاده أنـــه ال ينبغـــي اعتبارهم كذلـــك، بينما جادلـــت مجموعة 
أخـــرى بـــأن ال يهـــم بيئة التكويـــن بقدر أهميـــة وجوهـــر مســـاهماهتم يف الحكم على مـــا إذا كان 
يمكـــن اعتبـــار عملهم علـــى أنه نظريـــة يف العالقـــات الدوليـــة غير غربيـــة. نحن نميل إلـــى تأييد 
الموقـــف األخيـــر. لكـــن بعد ذلـــك، هذا يثيـــر قضية ثانية. مـــاذا لو كانـــت جهود هـــؤالء العلماء 
تحاكـــي وتخترب ببســـاطة المفاهيم والنمـــاذج الغربية يف آســـيا لتقييم مدى مالءمتهـــا؟ فهل يمكن 
االدعـــاء بأهنا مســـاهمات حقيقية ضمـــن حقل العالقـــات الدولية خـــارج الدائرة الغربيـــة مقارنة 
بالعمـــل، وهـــو أمر نادرًا نوعـــا ما، كونه يجعـــل التعميمات المســـتقلة من التجربة اآلســـيوية التي 

قـــد يكون لهـــا قابلية تطبيق عـــرب إقليميـــة أو عالمية ؟  
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علـــى ســـبيل المثال، يـــرى »موثياه أالغابـــا« أن »آســـيا تمثل بيئـــة خصبة لمناقشـــة واختبار 
وتطويـــر العديد مـــن المفاهيم ]الغربية[ والنظريات المتنافســـة، وكذا لمواجهـــة التحيزات العرقية 
)Alagappa، 1998(. لكـــن هل ســـتزول مشـــكلة الهيمنـــة الغربية يف حال اســـتخدام البيانات 
التجريبية اآلســـيوية بشـــكل أساســـي »الختبـــار« النظريات التـــي انتجهـــا العلمـــاء الغربيون؟ أم 
بالعكس ســـيعزز أكثر مـــن الهيمنة النظريـــة الغربية ويحصـــر المنطقة اآلســـيوية يف جعلها كمورد 
»البيانـــات األولية« للنظريـــات الغربيـــة )Shea، 1997، A12-A13( ال أكثـــر؟ كما هو الحال 
بالنســـبة لمـــا يعترب ضمن حقـــل العالقـــات الدولية، وما هو غيـــر غربي ضمن نفـــس الحقل، نظرا 
لتعميـــم النموذج السياســـي الغربي، لـــذا قد يكون من المســـتحيل التوصل إلى نتيجة هنائية بشـــأن 
مـــن )أو مـــاذا( ينبغي اعتبـــاره غير غربـــي. أن اتخاذ وجهة نظـــر صارمة التي مفادهـــا أن االخرتاق 
الغربـــي لبقية العالم أصبـــح أكثر وضوحا وعمقًا، إال أنه أصبح هناك ســـوى خطـــاب بديل واحد 
من شـــأنه أن يزيح الهيمنـــة واالخـــرتاق الغربيين. يجب أن نفـــرتض بالضـــرورة أن المصطلحين 
»غيـــر غربي« و »آســـيوي« لهمـــا دالالت مهمـــة. على الرغـــم من أننـــا ال نعتقد أنه مـــن الحكمة 
يف هـــذه المرحلـــة االنخـــراط يف محاولة لتحديـــد الحدود بوضوح. تمشـــيا مع حججنا الســـابقة، 
فإننا نفضل تفســـيًرا واســـًعا من أجل الحصـــول على أكرب قـــدر ممكن مما يمكن اعتبـــاره مصادر 
للتفكيـــر النظري »اآلســـيوي« حـــول العالقات الدوليـــة. كمحررين، نرتدد يف اتخـــاذ موقف هنائي 
بشـــأن هذا النقاش خشـــية أن نتهم بالحراســـة)Gatekeeping( . قـــد نميل نوًعا مـــا نحو النوع 
الثـــاين من المســـاهمة، لكننا نـــرتك الحكم النهائـــي للباحثين يف هـــذا المجال، بمـــن فيهم أولئك 
الذيـــن ســـاهموا يف هـــذه المســـألة. نعتقد أيضـــا أنه عند تقييـــم أهمية عمـــل العلماء اآلســـيويين، 
يمكـــن للمرء أن يبحث عن مســـاهمات يمكـــن اعتبارها »نظريات مســـبقة« بالمعنـــى الذي حدده 
جيمـــس روزيناو، أي العمل المعمم الذي يقدم دلياًل أولًيا على أنماط واســـعة ومســـتمرة لســـلوك 
الفاعليـــن الذيـــن قد يكونـــوا أو ال يمتلكوا الســـمات الســـببية والتنبؤية الكاملة لنظريـــة العالقات 
الدوليـــة علـــى النمط األمريكـــي. تعـــد اآلراء المتنوعة التي تـــم التعبير عنها حول هـــذا الموضوع 
يف ورشـــة عمل ســـنغافورة أمًرا صحًيا بحد ذاته وسيســـاعد علـــى تطوير نوع مـــن التفكير النقدي 
الذي ســـيفتح الباب للمزيد مـــن الحاجة إلى نظريات يف الدراســـات الخاصـــة بالعالقات الدولية 

»األسيوية«. 
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يمكـــن العثـــور على طريقة بديلـــة لـ »اختبـــار النظرية« يف نـــوع رابع من العمـــل حول نظرية 
العالقـــات الدولية الخاصة بآســـيا. يفحص هـــذا نوع من العمـــل األحداث والتجارب اآلســـيوية 
كمـــا يطـــور المفاهيم يمكـــن اســـتخدامها كأدوات لتحليل األنمـــاط األكثر عموميـــة يف العالقات 
الدوليـــة، وكـــذا لتحديد موقع آســـيا ضمن النظـــام الدولي الواســـع ومقارنة ذلك بأجـــزاء أخرى 
 مـــن العالـــم. بعض من أفضـــل األمثلة علـــى ذلك تشـــمل »المجتمعـــات المتخيلة« ألندرســـون
 و »أشـــكال اليومية للمقاومة » لسكوت )ميتلمان، 2000 ؛ أندرسون، 1983 ؛ سكوت، 1985(، 
 .)1997 ،Adler( والتـــي ألهمـــت الباحثين يف السياســـة المقارنـــة وكذلك العالقـــات الدوليـــة
يعـــد عالـــم األنثروبولوجيا »إدمونـــد ليتش«، النظم السياســـية ألعالـــي بورما، مثـــااًل عن توظيف 
التخصصـــات العابـــرة للتأكيـــد على المفاهيـــم الســـائلة للهويات العرقية يف جنوب شـــرق آســـيا 
وخارجهـــا. )ليتـــش، 1954(. مـــا يميز هذا النـــوع من الجهود هـــو أن مؤلفيها ال ينظرون آلســـيا 
يف كوهنـــا مجرد اســـقاطات لنظريـــات العلـــوم االجتماعية الغربية. بـــداًل من ذلك، فهـــم يقومون 
بتحديـــد العمليـــات بخلفيـــات آســـيوية )ومحلية أخـــرى( يمكن اســـتخدامها لشـــرح األحداث 

الخارجي.   العالـــم  يف  والظواهر 
تشـــمل االعمال األخرى ضمن هذه الفئة كل من ولرتز »مانداال ســـتيت« )1982(، جيرتس 
»نيجـــارا« )1980(، »النظـــام العالمـــي الصينـــي« لفيربانـــك )1968(، »النظم الكونفوشيوســـية 
الدوليـــة لهنتنغتـــون« )1996(، وفكـــرة كانـــغ عـــن » التسلســـل الهرمـــي »)2003(، والذي قد 
تســـاعد أو ال تســـاعد علماء العالقات الدولية الدارســـين لمناطق أخرى من العالـــم، ولكنه يلتقط 
أنماًطـــا وخربات آســـيوية مميزة ويعمل كأســـاس لمقارنة العالقـــات الدولية اآلســـيوية باألنماط 
األكثـــر عموميـــة. هنـــاك مجموعـــة أخرى مـــن األعمال الناشـــئة التي يمكـــن االســـتدالل هبا هنا 
والتـــي تعتمد على التعميمات حول الرتابط اآلســـيوي من جهة وبناء المؤسســـات والممارســـات 
اإلقليميـــة اآلســـيوية من جهة أخـــرى مثل »هنج اآلســـيان«. وعلـــى الرغم من أن هـــذه الرتكيبات 
تعتـــرب اســـتثنائية إال أهنـــا يف الواقـــع ليســـت كذلك. علـــى ســـبيل المثـــال، أن صناعة القـــرار هو 
نتيجـــة لتوافق اآلراء بيـــن مجموعة من السياســـات العالمية التـــي تتم يف إطار مؤسســـات متعددة 
األطـــراف. إال أن هناك نـــوع من التميز للســـياقات المحلية التـــي أصبحت أكثر قبـــواًل واعرتافًا، 
مما يعطـــي لها ميزة واســـتثناء ضمـــن أدبيات العالقـــات الدولية المتعلقـــة بالتعدديـــة واإلقليمية 

 .)Johnston,2003(
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يبقـــى حجـــم األدبيات العالقـــات الدولية غيـــر الغربية التي تركـــز على التطبيقـــات العملية 
المميـــزة مصدًرا غنًيـــا ومحتماًل يف نفـــس الوقت، على الرغم مـــن محدودية ذلك. وباســـتثناءات 
قليلـــة، لم يحاول اآلســـيويون العمل ضمن هـــذا االتجاه. وبدال من ذلك، ركـــزت اغلب أعمالهم 
على اختبار النظريات الغربية على البيئة اآلســـيوية ســـواء الوطنية أو اإلقليمية. ويســـتدل على هذا 
االتجـــاه يف عدد األطروحـــات لدى الخريجين اآلســـيويين لـــدى الجامعات األمريكيـــة. بالتالي، 
فـــإن التحدي األساســـي الذي يواجـــه نظرية العالقـــات الدولية يف آســـيا هو العمـــل على تحويل 
» المعرفـــة المحلية« إلـــى أطر عملية محـــددة يف تحليل التفاعـــالت العالميـــة«. وبالفعل فإن هذا 
النـــوع من الجهـــد المتمثل يف تحويـــل األنمـــاط المحلية إلى مفاهيـــم ضمن نظريـــات العالقات 
الدوليـــة هو أمر شـــائع يف الغرب. على ســـبيل المثال، كانـــت التحالفات األوربية بمثابة األســـاس 
الـــذي بنيت عليه األدبيـــات المتعلقة بــــ »األنظمة األمنية« فيمـــا بعد. كما شـــكلت تجربة االتحاد 
األوربـــي نقطة االنطالق يف التنظير للمؤسســـاتية الليبيراليـــة الجديدة، ونفس األمر بالنســـبة لنظام 
تـــوزان القـــوة األوربي الكالســـيكي يقـــدم هو اآلخر قـــدرا كبيرًا مـــن التنظيرات حـــول تحوالت 
مفهـــوم القوة )والتـــي يتم اســـتلهامها حاليًا يف تحليل صعـــود الصين(، وديناميكيـــات التحالفات 
و«خلفيـــات الحـــرب«. من هنا يثار الســـؤال: » إذا كان مـــن الممكن تحويل السياســـات اإلقليمية 
ألوربا وحلف الشـــمال األطلســـي إلـــى نظريـــات يف العالقات الدوليـــة، فلما ال يتم األمر نفســـه 

بالنسبة إلى السياســـات اإلقليمية آلسيا )أشـــاريا، 2001(.
ومـــع ذلك، فـــإن مثل هذه الجهـــود، إذا ما تمت من قبـــل الغير الغربيين، من شـــأهنا أن تفتح 
التســـاؤل حول موضـــوع آخر للنقاش الســـاخن الذي جرى يف ورشـــة عمل ســـنغافورة: وهو هل 
تـــم إلحاق هـــذه األخيرة بالنقاشـــات الغربية المتعلقة بالعالقـــات الدولية، أو أن هذا التســـاؤل قد 
تـــم تجاوزه بشـــكل ما. علمًا أن بعض مســـاهمات يمكـــن اعتبارها متغيرات غيـــر غربية مميزة يف 
األصـــل مقارنة باألفكار الغربيـــة، وأحد هذه النظريات التي يمكن االســـتدالل هبـــا يف هذا الصدد 
هـــي نظريـــة التبعيـــة )فرانـــك، 1966؛ ســـميث، 1979(. التـــي كانت مـــن المفـــرتض أن تكون 
مســـتمدة من تجربـــة دول العالم الثالـــث. إال أنه تم اعتبارها إطـــاًرا مفرط يف العموميـــة، مما عزز 
بطريقـــة ما إهمال النظريـــات الغربية لها عرب حرماهنا من أي اســـتقاللية. على الرغم من أن ســـمير 
أميـــن أو فرناندو كاردوســـو من أتبـــاع نظريات الغربية أساًســـا، لكنهـــم لم يتوقفوا عنـــد االختبار 
النظـــري )كمـــا يحدث يف كوريـــا أو تايـــوان أو اليابـــان(، بل قدمـــوا بعًضا من أفكارهـــم الخاصة 
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أيًضـــا، وتحديدا فيمـــا يتعلق بمطالبـــات القوية ضمن اطروحة الســـكان األصلييـــن يف نظريات ما 
االستعمار. بعد 

يوجـــد متغيـــر آخـــر، لعـــب الباحثـــون الهندييـــن دورًا بـــارزًا يف تطويـــره وتمييـــزه عـــن 
 ،Bhada 1994  (  »Subalter Studies  « التابعيـــن  دراســـات  وهـــو  الدوليـــة،  العالقـــات 
Appadurai 1996(، والتـــي ظهـــرت كـــرد فعـــل علـــى الهيمنـــة الغربيـــة مـــن خـــالل أدواهتا 
االستشـــراقية، عـــرب ما اصطلـــح عليه بدراســـات ما بعـــد االســـتعمار الهادفـــة إلى تبيـــان النتائج 
 الســـلبية لالســـتعمار علـــى الشـــعوب المســـتعمرة. يف نفس الســـياق انتقـــدت غاياتري ســـبيفاك
  Gayatri Spivak نظـــرة ميشـــال فوكـــو » ألوروبـــا ككيان منعـــزل وذايت التطـــور، دون النظر 
إلـــى الدور المركـــزي لإلمربيالية يف تشـــكيل أوربـــا« (أحمـــد، 1977، ص 374(. وتبنى إدوارد 
ســـعيد نفـــس الطرح، عـــرب انتقاد فوكو ليـــس فقط إلهمالـــه االمربياليـــة األوربية، ولكـــن مقاومة 
االمربياليـــة خارج القارة االوروبية. لذا تســـعى نظريات ما بعد االســـتعمار يف أغلـــب جوانبها إلى 
تفكيـــك هذه النســـبية والتمييز الثنائـــي المتواجد يف نظريات مـــا بعد الحداثة، كالتمييـــز بين العالم 
المتقـــدم والمتخلف أو بيـــن المركز والمحيط، مما » كشـــف عن واقع لمجتمعـــات عالمية تتميز 
بعـــدم التجانـــس المعقـــد«( A.Dirilik, 1994, P. 329(. بالتالي هذه المســـاهمات مفيدة يف 
نظريـــات العالقـــات الدوليـــة من وجهة نظر غيـــر غربية. على الرغـــم من ذلك ال يمكـــن اعتبار ما 
بعـــد االســـتعمار كجهود حقيقية يف مواجهـــة المركزية الغربية، كوهنا كما أشـــار عـــارف ديريليك، 
مؤطـــرة أصالً ضمـــن الخطابات الثقافية الصاعـــدة يف الغرب. كان هدفها » تحقيـــق عولمة حقيقية 
للخطابـــات الثقافية عرب االمتـــداد العالمي لالهتمامـــات والتوجهات الفكرية الناشـــئة يف المواقع 
المركزية للنقـــد الثقايف األوروبي األمريكـــي ...« )Dirlik، 1994، ص 329(. بعبارة أخرى، ال 
تســـعى نظريات ما بعد االســـتعمار إلـــى إعادة إنتـــاج معارف جديـــدة حول ما ســـمى حتى وقت 
قريـــب بالعالـــم الثالث، بدال من ذلك، تســـعى إلى إعادة تشـــكيل هيئات معرفية ضمـــن نماذج ما 
بعـــد البنيوية وذلك ألجـــل احتالل مواقـــع اإلنتاج الثقايف خـــارج المناطق األوروبيـــة واألمريكية 
عـــرب اســـتخدام أدوات العولمة واالهتمامـــات والتوجهات الناشـــئة يف المواقـــع المركزية لإلنتاج 
الثقـــايف األوروبـــي األمريكـــي« )Ahmed, 1997, P. 368(. إال أنـــه تجـــدر اإلشـــارة إلى أن 
نظريـــات ما بعد االســـتعمار لم تجـــذب التزامُا واســـعًا ال من قبـــل الباحثين خارج جنوب آســـيا 

الصين.  من  وال 
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المقـــاالت التاليـــة تغطـــي الصيـــن واليابان والهند وجنوب شـــرق آســـيا. لكل منهـــا تجربة 
مختلفـــة تماًمـــا قد تـــروى، ولكل منهـــا ســـرديتها الخاصة تمس أحـــد الموضوعـــات التالية:

لمســـح التفكير حـــول نظرية العالقـــات الدولية يف البلـــد / المنطقة المعنيـــة مع األخذ يف . 1
االعتبـــار كيفيـــة تبلورهـــا وتطورها؛ مـــدى جودة التنظيم واتســـاع نطاقـــه؛ كيف ترتبـــط باألنماط 

العامـــة للتفكيـــر يف العلـــوم االجتماعية؛ وما هو الرتكيز الرئيســـي لمناقشـــاهتا.
 لتقييـــم تأثير نظريـــات العالقات الدوليـــة الغربية كنهج لفهـــم الـ العالقـــات الدولية للبلد . 2

/ المنطقـــة المعنيـــة: مـــا هي الطـــرق التي توضحهـــا وتعطي نظـــرة ثاقبـــة، وما هي الطـــرق التي 
تشـــوهها وتحجبها؟

لمســـح وتقييم كيفيـــة تأثر التفكيـــر حول العالقـــات الدوليـــة يف البلد / المنطقـــة المعنية . 3
)وإذا كان ذلـــك مناســـًبا، فقـــد تأثر( بالمناقشـــات الغربية حـــول نظرية العالقـــات الدولية. 

إذا كان هنـــاك فريق جـــدي ومهتم بالتنظيـــر يف العالقات الدولية من وجهـــة نظر غير غربية . 4
غربـــي يف البلـــد / المنطقة المعنية، لمناقشـــة ما إذا كان قد تم هتميشـــه من المناقشـــات الغربية، و 

/ أو عزل نفســـه عنهـــا، و / أو تم عزله عنها ببســـاطة نتيجـــة عوامل أخرى كحواجـــز اللغة مثال.
 لالطـــالع والتدقيق يف الموارد التاريخية والسياســـية والفلســـفية للبلـــد / المنطقة المعنية . 5

)علـــى ســـبيل المثـــال، الخـــربات التاريخيـــة المهمـــة؛ القـــادة السياســـيون الرئيســـيون؛ التقاليد 
األيديولوجيـــة المهمـــة؛ المفكـــرون الفلســـفيون الرئيســـيون(، مـــع تقييـــم احتماليـــة فاعليتها يف 
المناقشـــات حـــول نظريـــة العالقـــات الدولية، وتقييـــم كيف يمكن أن تشـــكل أساًســـا للتنظير يف 
العالقـــات الدوليـــة خـــارج الدائرة الغربيـــة. ما مـــدى مالئمة أو عـــدم مالئمة مفاهيـــم العالقات 
الخارجية الغربية الرئيســـية كالســـيادة والدولة والشـــرعية وتوازن القوى والقانون الدولي والعدالة 
والحرب والدبلوماســـية والقوميـــة والملكية الخاصة والقـــوة العظمى مع التقاليد والممارســـات 
المحليـــة؟ هل هناك تقاليد ومعتقدات وممارســـات سياســـية أو إســـرتاتيجية أصليـــة قد ال يكون 
لها مثيـــل يف النظريات الغربية، التي من شـــأهنا أن تؤثر على المعتقدات والممارســـات السياســـية 

المحليـــة ذات الصلة بالعالقـــات الدولية ؟
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ســـعت هذه المقالة التمهيدية إلـــى إعداد وتأطير هاتـــه العناصر آنفة الذكـــر. يف الختام نعود 
إلى بعض األســـئلة الرئيســـية التي أثيـــرت هنا يف ضوء ما كشـــفته المقالة. 

رابط المقال: 
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