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أع ـل ـنــت ن ـهــايــة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ع ــن نـظــام
عالمي جــديــد ،تـســوده الديمقراطية الليبرالية
وت ـت ــراج ــع ف ـيــه حـ ــدة الـ ـص ــراع األي ــدي ــول ــوج ــي،
لتنطلق السياسة العلمانية العالمية  -المفترض
أن ت ـس ــود ال ـع ــال ــم  -ك ـمــا ُر ّوجـ ـ ــت م ـنــذ نـهــايــة
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن م ــع م ــا تـحـمـلــه م ــن أدب ـيــات
عالمية للسوق ومــا تتصف بــه مــن طوباوية.
لكن الواقع ،أن هذه النظرة العالمية األحادية
الـقـطــب ال ـتــي ُروج لـهــا وال ـقــائ ـمــة عـلــى القيم
ال ـم ـش ـتــركــة واألس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـف ـتــوحــة والـ ـح ــدود
المفتوحة والعدالة االجتماعية المجردة ،ما لبث
أن تبين أنها في حالة يرثى لها .فماذا حدث؟
ديفيد مارتن جونز أستاذ العلوم السياسية
بجامعة كوينزالند األسترالية يسعى لإلجابة
ع ــن هـ ــذا ال ـت ـس ــاؤل ف ــي ك ـتــابــه ه ـ ــذا ،م ـت ـنــاوالً
ال ـس ـيــاســات وال ـم ـمــارســات الـغــربـيــة المتعلقة
باألفكار التي َروج ــت لمعايير الليبرالية منذ
نهاية القرن العشرين .ويرى في هذا السياق،
أن الـغــرب الليبرالي فــي سعيه لـلــوصــول إلى
ح ـل ــول «ع ـقــان ـيــة» لـلـمـشــاكــل ال ـعــال ـم ـيــة الـتــي
تعود بالنفع على البشرية جمعاء ،تنازل عن
السيادة للمؤسسات العابرة للحدود بأسلوب
بـيــروقــراطــي ،وذل ــك ب ــدالً مــن التمسك بالقيم
المؤسساتية والثقافية التي كــان لها الفضل

فــي ازده ــار الـغــرب وحريته السياسية ،فكان
التشكيك فــي السياسات الليبرالية المعولمة
في داخل الدول الغربية نفسها سيد الموقف.
وم ــع فـشــل الـنـخــب الـغــربـيــة ال ـعــابــرة لـلـحــدود
الوطنية في فهم العالم  -غير الغربي  -كما
هو بالفعل ،بــدالً من النظر إليه كما يرغبون
في أن يكون ،فشل الغرب في معالجة وتفهم
رفــض المعايير الليبرالية من قبل «اآلخرين»
غ ـيــر ال ـغــرب ـي ـيــن .وس ـ ــاد االرت ـ ـبـ ــاك الـسـيــاســي
واالقتصادي نتيجة هذا الفشل المزدوج  -في
الــداخــل الغربي والـخــارج  -وتالشى الترويج
والتسليم بمعايير الليبرالية.
مــن هـنــا يــدعــو الـمــؤلــف إل ــى إع ــادة النظر
في السياسات الغربية الخارجية بما يتوافق

والـق ـيــم ال ـطــوبــاويــة ال ـتــي أسـهـمــت فــي تطور
المجتمعات الـغــربـيــة وبـمــا ي ــؤدي إل ــى إقـنــاع
«غـ ـي ــر ال ـغ ــرب ـي ـي ــن» ب ـ ـ «الـ ـحـ ـل ــول ال ـع ـقــالن ـيــة»
لـلـمـشــاكــل الـعــالـمـيــة ال ـتــي ت ـعــود بــالـنـفــع على
البشرية جمعاء.

