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اجتاهات األحداث، العدد 25 86

اأواًل: �صيادة املعادالت ال�صفرية يف العالقات الدولية
اعتبــر المحلــل االقتصــادي لصحيفــة فايننشــيال تايمــز "جيديــون 
ــول  ــة تح ــام 2007، نقط ــة لع ــة العالمي ــة المالي ــان" األزم رخم
مهمــة أدت إلــى تغيــر المنطــق المهيمــن علــى العالقــات الدولية، إذ 
تراجــع االعتقــاد بــأن "الجميــع فائــزون فــي إطــار العولمــة"، فــي 
مقابــل صعــود وســيادة منطــق "المعادلــة الصفريــة" فــي العالقــات 
ــا  ــق مصالحه ــعي لتحقي ــة الس ــى كل دول ــى أن عل ــة، بمعن الدولي
الوطنيــة، حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب الــدول األخــرى. ولقــد 
ســبق وأن طــرح رخمــان هــذه الرؤيــة فــي كتابــه "عالــم المعادلــة 
الصفريــة"، الــذي صــدر فــي 2010، قبــل ســنوات مــن ظهــور 
ترامــب مســتدالً علــى اســتنتاجاته بتحليــل األوضــاع االقتصاديــة 

والماليــة العالميــة)1(.

ــي كان  ــان التال ــاب رخم ــة أن كت ــل المصادف ــن قبي ــس م ولي
عــن آســيا التــي ُيرجــح أن ينتقــل إليهــا مركــز الثقــل العالمــي، فقــد 

عــززت األزمــة العالميــة مــن صعــود قــوى كانــت تعــد مــن الــدول 
ــى  ــار والنشــاط إل ــد، وأعــادت االعتب ــل الصيــن والهن ــة، مث النامي

قــوى كانــت تعــد فــي مرحلــة األفــول وتحديــداً روســيا. 

ــة علــى الســاحة  ــدول الفاعل ــادة عــدد وقــوة ال وفــي مقابــل زي
ــد االنقســام داخــل هــذه  ــة الغربيــة، تزاي الدوليــة مــن خــارج الكتل
الكتلــة، أوالً بظهــور أزمــة الديــون الســيادية فــي منطقــة اليــورو، 
ومــا نتــج عنهــا مــن خالفــات بيــن الــدول الدائنــة والــدول المدينــة، 
ثــم مــا ترتــب علــى فــرض اإلجــراءات االقتصاديــة التقشــفية مــن 
ــه،  ــي برمت ــارات شــعبوية مضــادة للمشــروع األوروب ــود تي صع
وصــوالً إلــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، وانتخــاب 
ترامــب، ومــا أعقبــه مــن تصاعــد الخــالف بيــن الواليــات المتحــدة 

ودول االتحــاد األوروبــي.

 وأدى تغيــر موازيــن القــوى إلــى تراجــع قــدرة الواليــات 
المتحــدة، علــى الســيطرة علــى التفاعــالت الدوليــة، وبــدا النظــام 
ــد  ــل واليرســتين"، فق ــل "إيمانوي ــاً لتحلي ــة، ووفق ــة حقيقي ــي أزم ف
دخــل النظــام الدولــي فــي مرحلــة "األزمــة الهيكليــة"؛ وأصبحــت 
آليــات حــل األزمــات وإعــادة التــوازن، عاجــزة وغيــر فعالــة)2(. 

الســيولة  مــن  مســبوقة  غيــر  حالــة  فــي  ذلــك  وتســبب 
الجيوسياســية، تتســم بالتحــوالت المتكــررة والســريعة فــي أنمــاط 
التعــاون والتنافــس بيــن الفاعليــن، فــي إطــار ســعي كل دولــة 
لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب علــى المــدى القصيــر وتراجــع 
المشــكالت  لحــل  كوســائل  والتفــاوض  الحــوار  إلــى  اللجــوء 
الدوليــة، وغيــاب القــدرة علــى التوصــل إلــى توافقــات دوليــة 

وتعــاون متعــدد األطــراف.

ليس من الصعب على أي مراقب أن يالحظ تصاعد نربة 
املواجهة واخلالف على الساحة الدولية، وتراجع القدرة 
من  العديد  بشأن  جماعية  تفاهمات  إىل  التوصل  على 
هذا  يعد  وال  الدويل.  اجملتمع  يواجهها  التي  األزمات 
اليوم،  وليد  األطراف  متعدد  الدويل  التعاون  يف  الرتاجع 
أو مرتبطًا بصعود ترامب إىل سدة الرئاسة، بل هو نتاج 
ستظل  عميقة  جمتمعية  وتيارات  متعددة  لتطورات 
تؤثر على التفاعالت الدولية واجملتمعية حتى بعد رحيل 

ترامب من املشهد. 

كارن أبو اخلري
مستشار الشؤون الدولية مبركز 

املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة - أبوظبي
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ورصــد "زكــي اليــدي" أســتاذ العالقــات الدوليــة بمعهــد 
ــد  ــت العدي ــي أصاب ــة الشــلل الت ــس للدراســات السياســية حال باري
ــي  ــاً ف ــب دوراً محوري ــت تلع ــي كان ــة الت ــات الدولي ــن المؤسس م
إدارة التفاعــالت الدوليــة، ومــن أهمهــا منظمــة التجــارة العالميــة، 
الــدول  بيــن  تجاريــة  انــدالع حــروب  إلــى مخاطــر  بالنظــر 
العظمــى. ويحلــل اليــدي فــي مقالــه "هــل انتهــى التعــاون متعــدد 
األطــراف؟" أثــر تغيــر توازنــات القــوى فــي النظــام الدولــي علــى 

ــة)3(. ــة المهم ــذه المنظم ــل ه عم

فلقــد كانــت منظمــة الجــات هــي المنوطــة بــإدارة شــؤون 
التجــارة العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن 1947 و1995، وفرضــت 
الكتلــة الغربيــة، بقيــادة الواليــات المتحــدة، إرادتهــا علــى الــدول 
ــزت  ــث رك ــذاك، حي ــائد آن ــوى الس ــوازن الق ــًة لت األعضــاء نتيج
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــددة األطــراف ف ــة متع ــات التجاري معظــم االتفاقي
حركــة  علــى  الجمركيــة  والتعريفــات  العوائــق  إزالــة  علــى 
الغربيــة  الــدول  مصالــح  مــع  اتســاقاً  الصناعيــة،  المنتجــات 

المتقدمــة صناعيــاً. 

وفــي المقابــل، قدمــت الــدول المتقدمــة حوافــز للــدول الناميــة، 
لتســهيل االلتــزام بقواعــد االتفــاق، بينمــا تســتفيد فــي الوقــت ذاتــه 
مــن ثمــار زيــادة التبــادل التجــاري. ولــم يكــن االتحــاد الســوفيتي 
فــي ذلــك الوقــت، وال الصيــن، أعضــاء فــي هــذه المنظمــة، ولذلــك 
لــم تكــن هنــاك قــوة تنافــس أو تهــدد الســيطرة الغربيــة علــى النظام 

التجــاري العالمــي.

ولقــد تغيــرت األوضــاع منــذ تأســيس منظمــة التجــارة العالميــة 
فــي 1995، حيــث انضمــت إليهــا الصيــن فــي عــام 2001، 
وتراجعــت القــدرة علــى التوصــل إلــى توافقــات بداخــل المنظمــة 
وتجلــى ذلــك فــي وصــول دورة الدوحــة إلــى طريــق مســدود عــام 
2008، وهــو مــا يفســره "اليــدي" باختفــاء العوامــل التــي كانــت 
تســهل الوصــول إلــى توافقــات، خاصــة وجــود عــدد محــدود مــن 
ــة  ــي رؤي ــى تبن ــار األطــراف عل ــاع وإجب ــات إقن األطــراف وآلي

القــوة المهيمنــة لمــا يوصــف بكونــه "المصلحــة الجماعيــة")4(.

ومــن دون توافــر هــذه المقومــات، يلجــأ كل طــرف إلعطــاء 
أولويــة لتحقيــق مصلحتــه، ولــو علــى حســاب غيــاب القــدرة علــى 
التوصــل ألي اتفاقيــات جديــدة، كمــا أدى صعــود قــوة الــدول 
الناميــة وانضمــام الصيــن للمنظمــة لتراجــع قــدرة الــدول الغربيــة 
علــى فــرض أولوياتهــا أو تقديــم مــا يكفــي مــن المحفــزات للــدول 
الناميــة مــا أدى لتناقــض األولويــات وتراجــع القــدرة علــى تحقيــق 

التوافــق. 

ــة  ــتقبل منظم ــول مس ــاؤل ح ــور التس ــار، يث ــذا اإلط ــي ه وف
ــات  ــع الخالف ــل م ــي التعام ــا ف ــدى كفاءته ــة، وم ــارة العالمي التج
التجاريــة المتصاعــدة، وفــي هــذا الصــدد يــرى "واليرســتين" 
وجــود اتجاهيــن رئيســيين فيمــا يتعلــق بالنظــرة المســتقبلية للنظــام 
ــكل  ــم بش ــام القائ ــر النظ ــى تغيي ــدف األول إل ــث يه ــي، حي الدول
يحفــظ مقوماتــه األساســية، أمــا الثانــي فيســعى إلــى تغييــر النظــام 

بشــكل جــذري.

وعلــى عكــس المتوقــع، فــإن الصيــن التــي ُيفتــرض أن تقــوم 
ــن  ــع ع ــي تداف ــي الت ــي ه ــام العالم ــي النظ ــة ف ــدور المعارض ب

منظمــة التجــارة العالميــة وتطبيــق قواعدهــا، بينمــا تدفــع سياســات 
ترامــب باتجــاه تقويضهــا. وبحســب اليــدي، فقــدت الواليــات 
المتحــدة اهتمامهــا بدعــم منظمــة التجــارة العالميــة والحفــاظ عليهــا 
ــود  ــة صع ــواء أو عرقل ــة الحت ــيلة فعال ــل وس ــد تمث ــم تع ــا ل ألنه

ــن.  الصي

ــة  ــتها المنظم ــي أرس ــد الت ــب القواع ــل ترام ــم يتجاه ــن ث وم
ــاد  ــل االعتم ــات، ويفض ــل النزاع ــاري وح ــادل التج ــم التب لتنظي
علــى االتفاقيــات الثنائيــة إلدارة التبــادل التجــاري، مــا يهــدد 
بانهيــار النظــام الحاكــم للتبــادل التجــاري العالمــي، ويفتــح البــاب 
أمــام الفوضــى، وإتاحــة الفرصــة للــدول القويــة لفــرض شــروطها 

ــف.  ــدول األضع ــى ال عل

ــاظ  ــن للحف ــف، تســعى الصي ــذا الموق ــن ه ــض م ــى النقي وعل
ــا المســتفيد  ــل، ألنه ــم، ربمــا مــع بعــض التعدي ــى النظــام القائ عل
األول منــه، حيــث إنهــا التــزال تعامــل فــي إطــار المنظمــة علــى 
أســاس وضعهــا فــي عــام 2001، علــى الرغــم مــن التقــدم الهائــل 
ــق  ــى تطبي ــت، دون أن تضطــر إل ــك الوق ــذ ذل ــه من ــذي أحرزت ال
قواعــد اقتصــاد الســوق، أو أن تفتــح األبــواب أمــام الشــركات 

ــق)5(.  ــة دون عوائ األجنبي

ــى  ــاظ عل ــة بســعيها للحف ــن عــن المنظم ــاع الصي ــط دف ويرتب
ــل  ــي مقاب ــي ف ــور برجمات ــن منظ ــراف، م ــدد األط ــاون متع التع
المنظــور "األخالقــي" الــذي تتبنــاه أوروبــا التــي اســتخلصت 
ــوة،  ــى سياســات الق ــزالق إل ــب االن ــة تجن ــا التاريخي ــن تجربته م
وتوظيــف التوافــق والتعــاون الدولــي علــى جميــع األصعــدة 
ــى  ــي عل ــب المبن ــف ترام ــك، إال أن موق ــن ذل ــة م ــياج للوقاي كس
ــه  ــدو وكأن ــدة يب ــات المتح ــة للوالي ــح الوطني ــن المصال ــاع ع الدف
ــا كان  ــوة، مهم ــاع سياســات الق ــاه اتب ــي اتج ــاً ف ــم دفع ــع العال يدف
التأثيــر المدمــر لتقويــض القواعــد التــي حكمــت النظــام العالمــي 

ــة. ــود طويل لعق

ثانيًا: ت�صاعد الغ�صب واال�صتقطاب املجتمعي
ــخصية،  ــات ش ــة أو توجه ــرد رؤي ــب مج ــات ترام ــد سياس ال تع
لكنهــا تعبيــر عــن تفاعــالت واســتقطابات مجتمعيــة عميقــة، 
ــدة  ــكلت القاع ــم أصــالً، وش ــى الحك ــب إل ــت بترام ــي أت ــي الت ه
ــذه السياســات.  ــا مــن خــالل ه ــي يســعى إلرضائه ــة الت االنتخابي

ــات المتحــدة، وإنمــا  ــى الوالي وال تقتصــر هــذه األوضــاع عل
ــبب  ــاً، بس ــة أيض ــا النامي ــة ونظيرته ــدول الغربي ــى ال ــدت إل امت
التغيــرات السياســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة التــي تحــدث 
ــاً  ــه الصــادر حديث ــي كتاب ــر ف ــان بريم ــم. ويرصــد إي حــول العال
عــن فشــل العولمــة، هــذه التحــوالت، وتأثيرهــا فــي خلــق مواجهــة 

ــة)6(.  ــن العولم ــرين" م ــن" و"الخاس ــن "الفائزي بي

ــب  ــرين، بحس ــادي والعش ــرن الح ــالت الق ــع تفاع ــا يدف إن م
ــات  ــي الوالي ــب ف ــل ترام ــعبويين، مث ــادة الش ــوا الق ــر، ليس بريم
ــي  ــة الت ــر الغاضب ــا الجماهي ــا، وإنم ــي فرنس ــن ف ــدة أو لوب المتح
ــدان فــرص العمــل،  ــع الخــوف مــن فق ــادة بداف تهتــف لهــؤالء الق
ــط  ــف المرتب ــة، والعن ــة الوطني ــاء الهوي ــب، واختف ــق األجان وتدف

ــاب. باإلره
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دفعــت هــذه المخاطــر إلــى اســتقطاب عنيــف فــي المجتمعــات 
ــاء"،  ــرب للبق ــر "ح ــواء، وتفج ــد س ــى ح ــة عل ــة والنامي المتقدم
ــة  ــون كل مجموع ــن يمثل ــالف م ــع اخت ــم"، م ــن" و"ه ــن "نح بي
ــي  ــراع األساس ــر أن الص ــرى بريم ــة. وي ــاالت المختلف ــي الح ف
الــذي سيشــكل النظــام العالمــي الجديــد، ال يتعلــق بصعــود الصيــن 
أو انــدالع حــرب بــاردة جديــدة، أو مواجهــة ســيبرانية، بــل هــو 
ــاظ  ــة الحف ــن العولم ــرين م ــة الخاس ــج عــن محاول الصــراع النات
ــاظ  ــن للحف ــعي الفائزي ــم، وس ــق احتياجاته ــم وتحقي ــى حقوقه عل

ــى مكاســبهم. عل

ــذه  ــة ه ــى مواجه ــات عل ــدرة الحكوم ــدى ق ــق بم ــا يتعل وفيم
األزمــة القادمــة، يشــير بريمــر إلــى أن الحكومــات الضعيفــة 
ســوف تنهــار، كمــا فــي الصومــال، وبالتالــي ســوف يــزداد عــدد 
الــدول الفاشــلة حــول العالــم، أمــا الحكومــات التــي تتمســك بفكــرة 

"المجتمعــات المفتوحــة" مثــل بعــض الــدول 
األوروبيــة فســتجاهد للوصــول إلــى عقــد 
ــد يلبــي احتياجــات مواطنيهــا  اجتماعــي جدي
فــي عالــم متغيــر، أمــا النظــم الســلطوية 
بمختلــف  الجــدران،  تشــييد  إلــى  فســتعمد 
أشــكالها، لكــي تعــزل المجموعــات المختلفــة 
مــن  الحكومــات  وتحمــي  بعضهــا،  عــن 

غضــب المواطنيــن)7(.

ويلقــي بريمــر الضــوء على تأثيــر الثورة 
الــذكاء  التكنولوجيــة والميكنــة وتطــورات 
الصناعــي علــى ســوق العمــل بوصفهــا مــن 
أهــم العوامــل التــي ســتؤدي إلــى تصعيــد 

األزمــة فــي الفتــرة القادمــة، إذ يهــدد التطــور التكنولوجــي بإلغــاء 
ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــف ف ــوع الوظائ ــن مجم ــي 47% م حوال
وحوالــي 77% مــن الوظائــف فــي الصيــن، ونســبة 69% فــي 

ــا. ــي نيجيري ــف ف ــد و65% مــن الوظائ الهن

وفــي المقابــل ســتتصاعد أنمــاط جديــدة مــن الوظائــف تكمــل 
ــن  ــى م ــى مســتويات أعل ــاج إل ــة، وتحت ــا اآلل ــي تلعبه األدوار الت
ــة  ــة االنتقالي ــذه المرحل ــرات ه ــتكون تأثي ــم. وس ــب والتعلي التدري
ــاً مــن الســوابق التاريخيــة وســتزيد خطــورة  أصعــب وأكثــر عنف

ــة. ــدول النامي ــي ال تداعياتهــا ف

ــذي تكــرر  ــة ال ــدد هــذا التحــول التكنولوجــي نمــط التنمي ويه
ــات  ــادة كمجتمع ــي الع ــدأ ف ــي تب ــة، والت ــدول النامي ــي معظــم ال ف
زراعيــة فقيــرة، ينتقــل ســكان الريــف فيهــا إلــى المــدن بحثــاً عــن 
حيــاة أفضــل، حيــث يمثلــون فيضــاً مــن العمالــة الرخيصــة، تغري 
ــرور  ــالد. وبم ــذه الب ــى ه ــم إل ــل أعماله ــع لنق أصحــاب المصان
ــة بأجــور  ــة بالمطالب ــدأ العمال ــع، وتب ــزداد عــدد المصان ــت ي الوق
ــي تظهــر  ــى وظــروف أفضــل فــي المعيشــة والعمــل، وبالتال أعل
تدريجيــاً الطبقــة الوســطى، كمــا تنتقــل الدولــة نفســها مــن مصــاف 

الــدول الفقيــرة إلــى الــدول الناميــة. 

ــي  ــاج الصناع ــال اإلنت ــى مج ــوت إل ــال الروب ــيؤدي إدخ وس
ــة،  ــر المدرب ــة الرخيصــة غي ــام العمال لتقليــص فــرص العمــل أم

والتــي مثلــت حجــر الزاويــة فــي خــروج المالييــن حــول العالم من 
الفقــر، فالمنتجــون فــي الواليــات المتحــدة مثــالً، ســوف يفضلــون 
اســتخدام الروبوتــات إلنتــاج الســلع، بــدالً مــن إنشــاء مصانــع فــي 
دولــة فقيــرة لالســتفادة مــن العمالــة الرخيصــة، ألن ذلــك ســيكون 
أكثــر توفيــراً للنفقــات. كمــا أن التقــدم الكبيــر فــي الطابعــات ثالثيــة 
ــرب  ــم بالق ــاء مصانعه ــى إبق ــن عل ــاد يشــجع أيضــاً المنتجي األبع
مــن األســواق التــي يبيعــون لهــا، وتفــادي التكلفــة الكبيــرة فــي نقــل 

الســلع مــن مصانــع فــي دول ناميــة إلــى األســواق)8(.

ــي  ــرة والت ــدول الفقي ــة لل ــكلة ضخم ــذا التطــور مش ــل ه ويمث
توجــد بهــا أعــداد ضخمــة مــن الشــباب يبحثــون عــن فــرص 
ــل  ــرص العم ــع وف ــال التصني ــر. وبانتق ــن الفق ــلهم م ــل تنتش عم
ــا  ــي صــورة تكنولوجي ــة ف ــات المتقدم ــى المجتمع ــرة أخــرى إل م
جديــدة، فــإن البــاب التقليــدي للخــروج مــن الفقــر فــي الــدول 
الفقيــرة والناميــة بالنســبة للشــباب قــد أغلــق، 
وبالتالــي فســيتحولون إلــى قنبلــة موقوتــة 

بالنســبة لمجتمعاتهــم. 

ومــن دون مســتويات أعلــى مــن التعليــم، 
الشــباب  يتمكــن  لــن  المهنــي،  والتدريــب 
ــل  ــرص العم ــى ف ــل للحصــول عل ــن التأه م
الحــادي والعشــرين.  القــرن  فــي  المتاحــة 
وحتــى الذيــن يتمكنــون مــن الحصــول علــى 
وظائــف تقليديــة، ســوف يكــون عليهــم تقبــل 
مرتبــات أقــل، وضمانــات اجتماعيــة قليلــة أو 

ــة. منعدم

تراجــع  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفــي   
ــدول يقلــص مــن حجــم  مســتويات النمــو االقتصــادي فــي هــذه ال
الميزانيــات الحكوميــة، وبالتالــي مــن حجــم المــوارد المخصصــة 
ــى  ــول عل ــباب الحص ــى الش ــب عل ــن الصع ــل م ــم، ويجع للتعلي
المســتوى المعقــول مــن التعليــم األساســي، الــذي يســمح لهــم 
ــك  ــدة. وســيدفع ذل ــي يؤهلهــم للوظائــف الجدي ــب مهن ــي تدري بتلق
ــدة علــى المواطنيــن، ممــا  الحكومــات إلــى فــرض ضرائــب جدي
ســيزيد مــن األعبــاء االقتصاديــة، ويعــزز إدراكهــم للفــروق 
ــور  ــن التط ــة وم ــن العولم ــتفيدين م ــاء المس ــن األغني ــم وبي بينه
التكنولوجــي، وبالتالــي ســوف يتزايــد االحتقــان المجتمعــي.  

ُيعــد  إذ  الناميــة،  المجتمعــات  علــى  األزمــة  تقتصــر  وال 
ــا التــي شــغلت قاعــدة ترامــب  فقــدان الوظائــف أحــد أهــم القضاي
االنتخابيــة، حيــث اتجــه الناخبــون لتحميــل مســؤولية ذلــك لــدول 
أخــرى، مثــل الصيــن والمكســيك واالدعــاء بقيامهــم بســرقة فرص 

ــي. ــع األمريك ــن المجتم ــل م العم

وتشــير غالبيــة التحليــالت االقتصاديــة الغربية إلــى أن التطور 
ــدان هــذه الوظائــف،  ــر عــن فق التكنولوجــي مســؤول بدرجــة أكب
وإن كان يخلــق أيضــاً وظائــف بديلــة، لكنهــا تحتــاج إلــى مســتوى 
ــدول المتقدمــة  ــإن ال ــاً، ف ــب. ونظري ــم والتدري ــف مــن التعلي مختل
ــى مســتوى  ــال إل ــم التدريــب الــالزم لالنتق ــى تقدي ــدرة عل ــر ق أكث
أعلــى مــن الوظائــف يتــالءم مــع التطــور التكنولوجــي، لكــن 
النظريــة هنــا تصطــدم بالواقــع االقتصــادي، حيــث إن هنــاك 

ــية  ــات التنافسـ ــد العالقـ ــح أن متتـ يرجـ
والصراعيـــة مـــن قمـــة النظـــام الـــدويل 
االســـتقطابات اجملتمعيـــة، حتـــى  إىل 
تصـــل إىل مســـتوى الفـــرد، الـــذي أعطتـــه 
جديـــدة،  قـــوة  االتصـــاالت  تكنولوجيـــا 
ميكـــن أن يســـتخدمها يف املســـاهمة 
مـــن  جديـــدة  أشـــكال  تطويـــر  يف 
ــًا  ــئ أمناطـ ــادي، تنشـ ــاط االقتصـ النشـ
ـــوة،  ـــل والق ـــع الدخ ـــة يف توزي ـــر عدال أك
وبالنظـــام  باجملتمعـــات،  وتخـــرج 
األزمـــة  مرحلـــة  مـــن  ككل،  العاملـــي 

الهيكليـــة احلاليـــة.
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فروقــاً رهيبــة فــي الدخــل بيــن "الفائزيــن" و"الخاســرين" فــي هــذه 
ــى هــذه الفــرص. ــة عل ــدول، تحــول دون حصــول األغلبي ال

ــي  ــة الت ــة الماضي ــي األعــوام القليل ــر ف ــددت التقاري ــد تع  ولق
تؤكــد حقيقــة أن شــريحة صغيــرة مــن المجتمعــات الغربيــة هــي 
التــي تتمتــع بثمــار النمــو االقتصــادي وتتحكــم فــي الجــزء األكبــر 
مــن الثــروة، بينمــا تعانــي الطبقــات الوســطى ركــود الدخــل 

ــة. ــية والصحي ــوال المعيش ــور األح وتده

ــر جــواز  ــذي كان ُيعتب ــم، ال ــإن التعلي ــت نفســه، ف ــي الوق  وف
المــرور إلــى مســتوى اجتماعــي واقتصــادي أفضــل، يعانــي 
ــة، خاصــة  ــة العام ــات التعليمي ــي جــودة الخدم ــة، نتيجــة تدن أزم
ــات المتكــررة  ــات المتحــدة، وهــو مــا تؤكــده اإلضراب ــي الوالي ف
للمعلميــن فــي واليــات أمريكيــة احتجاجــاً علــى عــدم توفيــر 
ــتوى مناســب.  ــة ذات مس ــة تعليمي ــم خدم ــة لتقدي ــوارد الالزم الم

ــى  ــتلزمات عل ــراء المس ــى ش ــين إل ــض المدرس ــر بع ويضط
ــم  ــا التعلي ــردي رواتبهــم. أم ــى الرغــم مــن ت ــم الخاصــة عل نفقته
الخــاص عالــي المســتوى، والــذي يؤهــل لســوق العمــل فــي العالــم 
الجديــد فهــو باهــظ التكلفــة، ومتــاح فقــط للطبقــة الغنيــة. لذلــك فــإن 
قطاعــات واســعة فــي المجتمعــات الغربيــة تشــعر بالغضــب، ليــس 
ــن  ــم ل ــن أيضــاً ألن أبناءه ــتها، ولك ــتوى معيش ــط لتراجــع مس فق

يمكنهــم الحصــول علــى مســتقبل أفضــل.

ــداء،  ــش ف ــي هــذه المجتمعــات عــن كب ــون ف ويبحــث الغاضب
ســواء المهاجــرون الذيــن يحصلــون علــى دعــم مــن الحكومــات أو 
يحرمــون المواطنيــن مــن الوظائــف، أو النخبــة التــي تحصــل على 
الثــروة مــن خــالل الفســاد. ويحــذر بريمــر مــن أن "الخاســرين"، 
ــد  ــد، ق ــم الجدي ــذا العال ــي ه ــاً ف ــهم مكان ــدون ألنفس ــن ال يج والذي

يعلنــون الحــرب علــى النظــام كلــه.

ثالثًا: امل�صاركة.. فكر جديد للقرن احلادي والع�صرين
المخاطــر  علــى  التكنولوجــي  التطــور  تداعيــات  تقتصــر  ال 
ــار  ــث أدى انتش ــاً، حي ــرص أيض ــمل الف ــا تش ــدات، وإنم والتهدي
اســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت بإمكانياتهــا المتصاعــدة علــى 
ــتخدامها،  ــدة الس ــال الجدي ــان األجي ــاع، وإتق ــديد االتس ــاق ش نط
إلــى ظهــور نمــط جديــد للتنظيــم واالبتــكار، يختلــف عــن النمــط 
التقليــدي الــذي قامــت عليــه شــركات القــرن العشــرين التــي 
اعتمــدت علــى نمــط اإلدارة مــن أعلــى إلــى أســفل، وكان نجاحهــا 
ــن  ــن م ــع اآلخري ــوارد، ومن ــات أو م ــكار معلوم ــى احت ــاً عل قائم

ــين. ــوا منافس ــي ال يصبح ــة" ك ــر الصنع ــى "س ــول عل الحص

ووفقــاً لكتــاب "القــوة الجديــدة"، سيشــهد القــرن الحادي والعشــرين 
ظهــور نمــط جديــد مــن اإلنتــاج، يقــوم علــى حشــد القــدرات 
اإلبداعيــة والتنظيميــة ألعــداد كبيــرة مــن البشــر، يشــاركون 
بشــكل مباشــر ومتســاٍو فــي ابتــكار المنتجــات وإدارة الشــركات، 

ــا. ــد االقتصــادي منه ــي العائ ــا يتشــاركون ف كم

ــن  ــتفادة م ــاذج شــركات تســعى لالس ــاب نم ــتعرض الكت ويس
هــذا النمــط الجديــد، وتوجيــه هــذه القــوة الجديــدة فــي اتجــاه مثمــر 
ــة الناتجــة عــن هــذا التشــارك بشــكل  وفعــال، مــع إتاحــة المعرف
ــي  ــدي ف ــن التح ــرون. ويكم ــا آخ ــتفيد منه ــوح، ليس ــي ومفت مجان
الحفــاظ علــى هــذا النمــط المفتــوح والتشــاركي، مــع تحقيــق عائــد 

اقتصــادي مناســب)9(. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركات الكبــرى التــي قامــت 
ــل  ــارك والتواص ــد للتش ــل المتصاع ــذا المي ــتغالل ه ــل باس بالفع
إلكترونيــاً، ومــن أبرزهــا فيــس بــوك، التــزال قائمــة علــى النمــط 
القديــم لــإدارة وتوزيــع العائــد االقتصــادي. فبينمــا يســتفيد مــالك 
األســهم، والعاملــون بالشــركة بالطبــع، ماديــاً مــن المعلومــات 
الُمجمعــة مــن خــالل المنصــة، إال أن المالييــن الذيــن يتــم اســتغالل 

ــدة. ــب مــن الفائ ــم أي نصي ــس له ــم لي ــات الخاصــة به المعلوم

خصوصيــة  احتــرام  حــول  األخيــرة  المواجهــات  وُتعــد   
ــوك  ــس ب ــركة في ــتخدام ش ــى اس ــراض عل ــتخدمين، واالعت المس
المعلومــات الخاصــة بهــم وبتفاعالتهــم على الشــبكة لتحقيــق الربح 
المــادي أحــد إرهاصــات انتشــار وصعــود تأثيــر العقليــة الجديــدة 
ــة  ــة واالحتكاري ــاط المغلق ــة األنم ــاركة ومحارب ــي المش بالحــق ف

ــروات.  ــن الث لتكوي

وقــد ال تحــل األنمــاط الجديــدة التشــاركية فــي اإلبــداع واإلنتاج 
ــاً  ــد يتنافســان أو يتعايشــان جنب تمامــاً محــل األنمــاط القديمــة، وق
إلــى جنــب، لكــن تفاعلهمــا ســوف يشــكل بعــداً جديــداً مــن أبعــاد 
التنافــس والصــراع الــذي ســوف يشــكل مالمــح الحيــاة فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين.

ختامــاً، ســوف تمتــد العالقــات التنافســية والصراعيــة مــن قمــة 
ــى  ــة، حتــى تصــل إل ــى االســتقطابات المجتمعي ــي إل النظــام الدول
مســتوى الفــرد، الــذي أعطتــه تكنولوجيــا االتصــاالت قــوة جديــدة، 
يمكــن أن يســتخدمها فــي التواصــل مــع الجماعــات اإلرهابيــة، أو 
فــي المســاهمة فــي تطويــر أشــكال جديدة مــن النشــاط االقتصادي، 
ــة فــي توزيــع الدخــل والقــوة، وتخــرج  تنشــئ أنماطــاً أكثــر عدال
األزمــة  مرحلــة  مــن  ككل،  العالمــي  وبالنظــام  بالمجتمعــات، 

الهيكليــة الحاليــة، التــي تنــذر بالمزيــد مــن الصــدام والصــراع.
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