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كارن أبو اخلري

مستشار الشؤون الدولية مبركز
املستقبل لألبحاث والدراسات
املتقدمة  -أبوظبي

فائزون وخاسرون:

تيارات تعصف بالعامل يف القرن احلادي والعشرين

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

�أو ًال� :سيادة املعادالت ال�صفرية يف العالقات الدولية
اعتبــر المحلــل االقتصــادي لصحيفــة فايننشــيال تايمــز "جيديــون
رخمــان" األزمــة الماليــة العالميــة لعــام  ،2007نقطــة تحــول
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
الدوليــة ،بمعنــى أن علــى كل دولــة الســعي لتحقيــق مصالحهــا
الوطنيــة ،حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب الــدول األخــرى .ولقــد
ســبق وأن طــرح رخمــان هــذه الرؤيــة فــي كتابــه "عالــم المعادلــة
الصفريــة" ،الــذي صــدر فــي  ،2010قبــل ســنوات مــن ظهــور
ترامــب مســتدالً علــى اســتنتاجاته بتحليــل األوضــاع االقتصاديــة
والماليــة العالميــة(.)1
وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن كتــاب رخمــان التالــي كان
عــن آســيا التــي يُرجــح أن ينتقــل إليهــا مركــز الثقــل العالمــي ،فقــد
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عــززت األزمــة العالميــة مــن صعــود قــوى كانــت تعــد مــن الــدول
الناميــة ،مثــل الصيــن والهنــد ،وأعــادت االعتبــار والنشــاط إلــى
قــوى كانــت تعــد فــي مرحلــة األفــول وتحديــداً روســيا.
وفــي مقابــل زيــادة عــدد وقــوة الــدول الفاعلــة علــى الســاحة
الدوليــة مــن خــارج الكتلــة الغربيــة ،تزايــد االنقســام داخــل هــذه
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
صعــود تيــارات شــعبوية مضــادة للمشــروع األوروبــي برمتــه،
وصــوالً إلــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،وانتخــاب
ترامــب ،ومــا أعقبــه مــن تصاعــد الخــاف بيــن الواليــات المتحــدة
ودول االتحــاد األوروبــي.
وأدى تغيــر موازيــن القــوى إلــى تراجــع قــدرة الواليــات
المتحــدة ،علــى الســيطرة علــى التفاعــات الدوليــة ،وبــدا النظــام
فــي أزمــة حقيقيــة ،ووفقــا ً لتحليــل "إيمانويــل واليرســتين" ،فقــد
دخــل النظــام الدولــي فــي مرحلــة "األزمــة الهيكليــة"؛ وأصبحــت
آليــات حــل األزمــات وإعــادة التــوازن ،عاجــزة وغيــر فعالــة(.)2
وتســبب ذلــك فــي حالــة غيــر مســبوقة مــن الســيولة
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
اللجــوء إلــى الحــوار والتفــاوض كوســائل لحــل المشــكالت
الدوليــة ،وغيــاب القــدرة علــى التوصــل إلــى توافقــات دوليــة
وتعــاون متعــدد األطــراف.

،

اجتاهات األحداث العدد 25

حالة العامل

ورصــد "زكــي اليــدي" أســتاذ العالقــات الدوليــة بمعهــد
باريــس للدراســات السياســية حالــة الشــلل التــي أصابــت العديــد
مــن المؤسســات الدوليــة التــي كانــت تلعــب دوراً محوريــا ً فــي
إدارة التفاعــات الدوليــة ،ومــن أهمهــا منظمــة التجــارة العالميــة،
بالنظــر إلــى مخاطــر انــدالع حــروب تجاريــة بيــن الــدول
العظمــى .ويحلــل اليــدي فــي مقالــه "هــل انتهــى التعــاون متعــدد
األطــراف؟" أثــر تغيــر توازنــات القــوى فــي النظــام الدولــي علــى
عمــل هــذه المنظمــة المهمــة(.)3
فلقــد كانــت منظمــة الجــات هــي المنوطــة بــإدارة شــؤون
التجــارة العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن  1947و ،1995وفرضــت
الكتلــة الغربيــة ،بقيــادة الواليــات المتحــدة ،إرادتهــا علــى الــدول
ً
نتيجــة لتــوازن القــوى الســائد آنــذاك ،حيــث ركــزت
األعضــاء
معظــم االتفاقيــات التجاريــة متعــددة األطــراف فــي هــذه الفتــرة
علــى إزالــة العوائــق والتعريفــات الجمركيــة علــى حركــة
المنتجــات الصناعيــة ،اتســاقا ً مــع مصالــح الــدول الغربيــة
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  ،1995حيــث انضمــت إليهــا الصيــن فــي عــام ،2001
وتراجعــت القــدرة علــى التوصــل إلــى توافقــات بداخــل المنظمــة
وتجلــى ذلــك فــي وصــول دورة الدوحــة إلــى طريــق مســدود عــام
 ،2008وهــو مــا يفســره "اليــدي" باختفــاء العوامــل التــي كانــت
تســهل الوصــول إلــى توافقــات ،خاصــة وجــود عــدد محــدود مــن
األطــراف وآليــات إقنــاع وإجبــار األطــراف علــى تبنــي رؤيــة
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.
وفــي هــذا اإلطــار ،يثــور التســاؤل حــول مســتقبل منظمــة
التجــارة العالميــة ،ومــدى كفاءتهــا فــي التعامــل مــع الخالفــات
التجاريــة المتصاعــدة ،وفــي هــذا الصــدد يــرى "واليرســتين"
وجــود اتجاهيــن رئيســيين فيمــا يتعلــق بالنظــرة المســتقبلية للنظــام
الدولــي ،حيــث يهــدف األول إلــى تغييــر النظــام القائــم بشــكل
يحفــظ مقوماتــه األساســية ،أمــا الثانــي فيســعى إلــى تغييــر النظــام
بشــكل جــذري.
وعلــى عكــس المتوقــع ،فــإن الصيــن التــي يُفتــرض أن تقــوم
بــدور المعارضــة فــي النظــام العالمــي هــي التــي تدافــع عــن
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منظمــة التجــارة العالميــة وتطبيــق قواعدهــا ،بينمــا تدفــع سياســات
ترامــب باتجــاه تقويضهــا .وبحســب اليــدي ،فقــدت الواليــات
المتحــدة اهتمامهــا بدعــم منظمــة التجــارة العالميــة والحفــاظ عليهــا
ألنهــا لــم تعــد تمثــل وســيلة فعالــة الحتــواء أو عرقلــة صعــود
الصيــن.
ومــن ثــم يتجاهــل ترامــب القواعــد التــي أرســتها المنظمــة
لتنظيــم التبــادل التجــاري وحــل النزاعــات ،ويفضــل االعتمــاد
علــى االتفاقيــات الثنائيــة إلدارة التبــادل التجــاري ،مــا يهــدد
بانهيــار النظــام الحاكــم للتبــادل التجــاري العالمــي ،ويفتــح البــاب
أمــام الفوضــى ،وإتاحــة الفرصــة للــدول القويــة لفــرض شــروطها
علــى الــدول األضعــف.
وعلــى النقيــض مــن هــذا الموقــف ،تســعى الصيــن للحفــاظ
علــى النظــام القائــم ،ربمــا مــع بعــض التعديــل ،ألنهــا المســتفيد
األول منــه ،حيــث إنهــا التــزال تعامــل فــي إطــار المنظمــة علــى
أســاس وضعهــا فــي عــام  ،2001علــى الرغــم مــن التقــدم الهائــل
الــذي أحرزتــه منــذ ذلــك الوقــت ،دون أن تضطــر إلــى تطبيــق
قواعــد اقتصــاد الســوق ،أو أن تفتــح األبــواب أمــام الشــركات
األجنبيــة دون عوائــق(.)5
ويرتبــط دفــاع الصيــن عــن المنظمــة بســعيها للحفــاظ علــى
التعــاون متعــدد األطــراف ،مــن منظــور برجماتــي فــي مقابــل
المنظــور "األخالقــي" الــذي تتبنــاه أوروبــا التــي اســتخلصت
مــن تجربتهــا التاريخيــة تجنــب االنــزالق إلــى سياســات القــوة،
وتوظيــف التوافــق والتعــاون الدولــي علــى جميــع األصعــدة
كســياج للوقايــة مــن ذلــك ،إال أن موقــف ترامــب المبنــي علــى
الدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة للواليــات المتحــدة يبــدو وكأنــه
يدفــع العالــم دفعــا ً فــي اتجــاه اتبــاع سياســات القــوة ،مهمــا كان
التأثيــر المدمــر لتقويــض القواعــد التــي حكمــت النظــام العالمــي
لعقــود طويلــة.

ثاني ًا :ت�صاعد الغ�ضب واال�ستقطاب املجتمعي
ال تعــد سياســات ترامــب مجــرد رؤيــة أو توجهــات شــخصية،
لكنهــا تعبيــر عــن تفاعــات واســتقطابات مجتمعيــة عميقــة،
هــي التــي أتــت بترامــب إلــى الحكــم أصــاً ،وشــكلت القاعــدة
االنتخابيــة التــي يســعى إلرضائهــا مــن خــال هــذه السياســات.
وال تقتصــر هــذه األوضــاع علــى الواليــات المتحــدة ،وإنمــا
امتــدت إلــى الــدول الغربيــة ونظيرتهــا الناميــة أيضــاً ،بســبب
التغيــرات السياســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة التــي تحــدث
حــول العالــم .ويرصــد إيــان بريمــر فــي كتابــه الصــادر حديثــا ً
عــن فشــل العولمــة ،هــذه التحــوالت ،وتأثيرهــا فــي خلــق مواجهــة
بيــن "الفائزيــن" و"الخاســرين" مــن العولمــة(.)6
إن مــا يدفــع تفاعــات القــرن الحــادي والعشــرين ،بحســب
بريمــر ،ليســوا القــادة الشــعبويين ،مثــل ترامــب فــي الواليــات
المتحــدة أو لوبــن فــي فرنســا ،وإنمــا الجماهيــر الغاضبــة التــي
تهتــف لهــؤالء القــادة بدافــع الخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل،
وتدفــق األجانــب ،واختفــاء الهويــة الوطنيــة ،والعنــف المرتبــط
باإلرهــاب.
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دفعــت هــذه المخاطــر إلــى اســتقطاب عنيــف فــي المجتمعــات
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء ،وتفجــر "حــرب للبقــاء"،
بيــن "نحــن" و"هــم" ،مــع اختــاف مــن يمثلــون كل مجموعــة
فــي الحــاالت المختلفــة .ويــرى بريمــر أن الصــراع األساســي
الــذي سيشــكل النظــام العالمــي الجديــد ،ال يتعلــق بصعــود الصيــن
أو انــدالع حــرب بــاردة جديــدة ،أو مواجهــة ســيبرانية ،بــل هــو
الصــراع الناتــج عــن محاولــة الخاســرين مــن العولمــة الحفــاظ
علــى حقوقهــم وتحقيــق احتياجاتهــم ،وســعي الفائزيــن للحفــاظ
علــى مكاســبهم.

والتــي مثلــت حجــر الزاويــة فــي خــروج المالييــن حــول العالم من
الفقــر ،فالمنتجــون فــي الواليــات المتحــدة مثـاً ،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
األبعــاد يشــجع أيضــا ً المنتجيــن علــى إبقــاء مصانعهــم بالقــرب
مــن األســواق التــي يبيعــون لهــا ،وتفــادي التكلفــة الكبيــرة فــي نقــل
الســلع مــن مصانــع فــي دول ناميــة إلــى األســواق(.)8

ويمثــل هــذا التطــور مشــكلة ضخمــة للــدول الفقيــرة والتــي
وفيمــا يتعلــق بمــدى قــدرة الحكومــات علــى مواجهــة هــذه توجــد بهــا أعــداد ضخمــة مــن الشــباب يبحثــون عــن فــرص
األزمــة القادمــة ،يشــير بريمــر إلــى أن الحكومــات الضعيفــة عمــل تنتشــلهم مــن الفقــر .وبانتقــال التصنيــع وفــرص العمــل
ســوف تنهــار ،كمــا فــي الصومــال ،وبالتالــي ســوف يــزداد عــدد مــرة أخــرى إلــى المجتمعــات المتقدمــة فــي صــورة تكنولوجيــا
الــدول الفاشــلة حــول العالــم ،أمــا الحكومــات التــي تتمســك بفكــرة جديــدة ،فــإن البــاب التقليــدي للخــروج مــن الفقــر فــي الــدول
الفقيــرة والناميــة بالنســبة للشــباب قــد أغلــق،
"المجتمعــات المفتوحــة" مثــل بعــض الــدول
األوروبيــة فســتجاهد للوصــول إلــى عقــد يرجـــح أن متتـــد العالقـــات التنافســـية وبالتالــي فســيتحولون إلــى قنبلــة موقوتــة
اجتماعــي جديــد يلبــي احتياجــات مواطنيهــا والصراعي ــة م ــن قم ــة النظ ــام ال ــدويل بالنســبة لمجتمعاتهــم.
إىل االســـتقطابات اجملتمعيـــة ،حتـــى
فــي عالــم متغيــر ،أمــا النظــم الســلطوية
ومــن دون مســتويات أعلــى مــن التعليــم،
تصــل إىل مســتوى الفــرد ،الــذي أعطتــه
فســتعمد إلــى تشــييد الجــدران ،بمختلــف تكنولوجيـــا االتصـــاالت قـــوة جديـــدة ،والتدريــب المهنــي ،لــن يتمكــن الشــباب
أشــكالها ،لكــي تعــزل المجموعــات المختلفــة ميكــن أن يســتخدمها يف املســاهمة مــن التأهــل للحصــول علــى فــرص العمــل
عــن بعضهــا ،وتحمــي الحكومــات مــن يف تطويـــر أشـــكال جديـــدة مـــن المتاحــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
غضــب المواطنيــن(.)7
النشـــاط االقتصـــادي ،تنشـــئ أمناطـــً وحتــى الذيــن يتمكنــون مــن الحصــول علــى
أك ــر عدال ــة يف توزي ــع الدخ ــل والق ــوة،
ويلقــي بريمــر الضــوء على تأثيــر الثورة وتخـــرج باجملتمعـــات ،وبالنظـــام وظائــف تقليديــة ،ســوف يكــون عليهــم تقبــل
التكنولوجيــة والميكنــة وتطــورات الــذكاء العاملـــي ككل ،مـــن مرحلـــة األزمـــة مرتبــات أقــل ،وضمانــات اجتماعيــة قليلــة أو
منعدمــة.
الهيكليـــة احلاليـــة.
الصناعــي علــى ســوق العمــل بوصفهــا مــن

أهــم العوامــل التــي ســتؤدي إلــى تصعيــد
األزمــة فــي الفتــرة القادمــة ،إذ يهــدد التطــور التكنولوجــي بإلغــاء
حوالــي  %47مــن مجمــوع الوظائــف فــي الواليــات المتحــدة،
وحوالــي  %77مــن الوظائــف فــي الصيــن ،ونســبة  %69فــي
الهنــد و %65مــن الوظائــف فــي نيجيريــا.
وفــي المقابــل ســتتصاعد أنمــاط جديــدة مــن الوظائــف تكمــل
األدوار التــي تلعبهــا اآللــة ،وتحتــاج إلــى مســتويات أعلــى مــن
التدريــب والتعليــم .وســتكون تأثيــرات هــذه المرحلــة االنتقاليــة
أصعــب وأكثــر عنف ـا ً مــن الســوابق التاريخيــة وســتزيد خطــورة
تداعياتهــا فــي الــدول الناميــة.
ويهــدد هــذا التحــول التكنولوجــي نمــط التنميــة الــذي تكــرر
فــي معظــم الــدول الناميــة ،والتــي تبــدأ فــي العــادة كمجتمعــات
زراعيــة فقيــرة ،ينتقــل ســكان الريــف فيهــا إلــى المــدن بحثـا ً عــن
حيــاة أفضــل ،حيــث يمثلــون فيضـا ً مــن العمالــة الرخيصــة ،تغري
أصحــاب المصانــع لنقــل أعمالهــم إلــى هــذه البــاد .وبمــرور
الوقــت يــزداد عــدد المصانــع ،وتبــدأ العمالــة بالمطالبــة بأجــور
أعلــى وظــروف أفضــل فــي المعيشــة والعمــل ،وبالتالــي تظهــر
تدريجيـا ً الطبقــة الوســطى ،كمــا تنتقــل الدولــة نفســها مــن مصــاف
الــدول الفقيــرة إلــى الــدول الناميــة.
وســيؤدي إدخــال الروبــوت إلــى مجــال اإلنتــاج الصناعــي
لتقليــص فــرص العمــل أمــام العمالــة الرخيصــة غيــر المدربــة،
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وفــي الوقــت نفســه ،فــإن تراجــع
مســتويات النمــو االقتصــادي فــي هــذه الــدول يقلــص مــن حجــم
الميزانيــات الحكوميــة ،وبالتالــي مــن حجــم المــوارد المخصصــة
للتعليــم ،ويجعــل مــن الصعــب علــى الشــباب الحصــول علــى
المســتوى المعقــول مــن التعليــم األساســي ،الــذي يســمح لهــم
بتلقــي تدريــب مهنــي يؤهلهــم للوظائــف الجديــدة .وســيدفع ذلــك
الحكومــات إلــى فــرض ضرائــب جديــدة علــى المواطنيــن ،ممــا
ســيزيد مــن األعبــاء االقتصاديــة ،ويعــزز إدراكهــم للفــروق
بينهــم وبيــن األغنيــاء المســتفيدين مــن العولمــة ومــن التطــور
التكنولوجــي ،وبالتالــي ســوف يتزايــد االحتقــان المجتمعــي.

وال تقتصــر األزمــة علــى المجتمعــات الناميــة ،إذ يُعــد
فقــدان الوظائــف أحــد أهــم القضايــا التــي شــغلت قاعــدة ترامــب
االنتخابيــة ،حيــث اتجــه الناخبــون لتحميــل مســؤولية ذلــك لــدول
أخــرى ،مثــل الصيــن والمكســيك واالدعــاء بقيامهــم بســرقة فرص
العمــل مــن المجتمــع األمريكــي.
وتشــير غالبيــة التحليــات االقتصاديــة الغربية إلــى أن التطور
التكنولوجــي مســؤول بدرجــة أكبــر عــن فقــدان هــذه الوظائــف،
وإن كان يخلــق أيضـا ً وظائــف بديلــة ،لكنهــا تحتــاج إلــى مســتوى
مختلــف مــن التعليــم والتدريــب .ونظري ـاً ،فــإن الــدول المتقدمــة
أكثــر قــدرة علــى تقديــم التدريــب الــازم لالنتقــال إلــى مســتوى
أعلــى مــن الوظائــف يتــاءم مــع التطــور التكنولوجــي ،لكــن
النظريــة هنــا تصطــدم بالواقــع االقتصــادي ،حيــث إن هنــاك

،
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فروقـا ً رهيبــة فــي الدخــل بيــن "الفائزيــن" و"الخاســرين" فــي هــذه
الــدول ،تحــول دون حصــول األغلبيــة علــى هــذه الفــرص.
ولقــد تعــددت التقاريــر فــي األعــوام القليلــة الماضيــة التــي
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
وتدهــور األحــوال المعيشــية والصحيــة.
وفــي الوقــت نفســه ،فــإن التعليــم ،الــذي كان يُعتبــر جــواز
المــرور إلــى مســتوى اجتماعــي واقتصــادي أفضــل ،يعانــي
أزمــة ،نتيجــة تدنــي جــودة الخدمــات التعليميــة العامــة ،خاصــة
فــي الواليــات المتحــدة ،وهــو مــا تؤكــده اإلضرابــات المتكــررة
للمعلميــن فــي واليــات أمريكيــة احتجاجــا ً علــى عــدم توفيــر
المــوارد الالزمــة لتقديــم خدمــة تعليميــة ذات مســتوى مناســب.
ويضطــر بعــض المدرســين إلــى شــراء المســتلزمات علــى
نفقتهــم الخاصــة علــى الرغــم مــن تــردي رواتبهــم .أمــا التعليــم
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
فقــط لتراجــع مســتوى معيشــتها ،ولكــن أيضــا ً ألن أبناءهــم لــن
يمكنهــم الحصــول علــى مســتقبل أفضــل.
ويبحــث الغاضبــون فــي هــذه المجتمعــات عــن كبــش فــداء،
ســواء المهاجــرون الذيــن يحصلــون علــى دعــم مــن الحكومــات أو
يحرمــون المواطنيــن مــن الوظائــف ،أو النخبــة التــي تحصــل على
الثــروة مــن خــال الفســاد .ويحــذر بريمــر مــن أن "الخاســرين"،
والذيــن ال يجــدون ألنفســهم مكانــا ً فــي هــذا العالــم الجديــد ،قــد
يعلنــون الحــرب علــى النظــام كلــه.

ثالث ًا :امل�شاركة ..فكر جديد للقرن احلادي والع�شرين
ال تقتصــر تداعيــات التطــور التكنولوجــي علــى المخاطــر
والتهديــدات ،وإنمــا تشــمل الفــرص أيضــاً ،حيــث أدى انتشــار
اســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت بإمكانياتهــا المتصاعــدة علــى
نطــاق شــديد االتســاع ،وإتقــان األجيــال الجديــدة الســتخدامها،
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
قائمــا ً علــى احتــكار معلومــات أو مــوارد ،ومنــع اآلخريــن مــن
الحصــول علــى "ســر الصنعــة" كــي ال يصبحــوا منافســين.

ووفقـا ً لكتــاب "القــوة الجديــدة" ،سيشــهد القــرن الحادي والعشــرين
ظهــور نمــط جديــد مــن اإلنتــاج ،يقــوم علــى حشــد القــدرات
اإلبداعيــة والتنظيميــة ألعــداد كبيــرة مــن البشــر ،يشــاركون
ـاو فــي ابتــكار المنتجــات وإدارة الشــركات،
بشــكل مباشــر ومتسـ ٍ
كمــا يتشــاركون فــي العائــد االقتصــادي منهــا.
ويســتعرض الكتــاب نمــاذج شــركات تســعى لالســتفادة مــن
هــذا النمــط الجديــد ،وتوجيــه هــذه القــوة الجديــدة فــي اتجــاه مثمــر
وفعــال ،مــع إتاحــة المعرفــة الناتجــة عــن هــذا التشــارك بشــكل
مجانــي ومفتــوح ،ليســتفيد منهــا آخــرون .ويكمــن التحــدي فــي
الحفــاظ علــى هــذا النمــط المفتــوح والتشــاركي ،مــع تحقيــق عائــد
اقتصــادي مناســب(.)9
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركات الكبــرى التــي قامــت
بالفعــل باســتغالل هــذا الميــل المتصاعــد للتشــارك والتواصــل
إلكترونيـاً ،ومــن أبرزهــا فيــس بــوك ،التــزال قائمــة علــى النمــط
القديــم لــإدارة وتوزيــع العائــد االقتصــادي .فبينمــا يســتفيد مــاك
األســهم ،والعاملــون بالشــركة بالطبــع ،ماديــا ً مــن المعلومــات
المُجمعــة مــن خــال المنصــة ،إال أن المالييــن الذيــن يتــم اســتغالل
المعلومــات الخاصــة بهــم ليــس لهــم أي نصيــب مــن الفائــدة.
و ُتعــد المواجهــات األخيــرة حــول احتــرام خصوصيــة
المســتخدمين ،واالعتــراض علــى اســتخدام شــركة فيــس بــوك
المعلومــات الخاصــة بهــم وبتفاعالتهــم على الشــبكة لتحقيــق الربح
المــادي أحــد إرهاصــات انتشــار وصعــود تأثيــر العقليــة الجديــدة
بالحــق فــي المشــاركة ومحاربــة األنمــاط المغلقــة واالحتكاريــة
لتكويــن الثــروات.
وقــد ال تحــل األنمــاط الجديــدة التشــاركية فــي اإلبــداع واإلنتاج
تمام ـا ً محــل األنمــاط القديمــة ،وقــد يتنافســان أو يتعايشــان جنب ـا ً
إلــى جنــب ،لكــن تفاعلهمــا ســوف يشــكل بعــداً جديــداً مــن أبعــاد
التنافــس والصــراع الــذي ســوف يشــكل مالمــح الحيــاة فــي القــرن
الحــادي والعشــرين.
ختامـاً ،ســوف تمتــد العالقــات التنافســية والصراعيــة مــن قمــة
النظــام الدولــي إلــى االســتقطابات المجتمعيــة ،حتــى تصــل إلــى
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،
تنشــئ أنماط ـا ً أكثــر عدالــة فــي توزيــع الدخــل والقــوة ،وتخــرج
بالمجتمعــات ،وبالنظــام العالمــي ككل ،مــن مرحلــة األزمــة
الهيكليــة الحاليــة ،التــي تنــذر بالمزيــد مــن الصــدام والصــراع.
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