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من �سي�ضحي قلب العامل؟
يبدو ه��ذا ال�س�ؤال جوهرياً غاية يف الأهمية ،ورمب��ا �سرنى
للمرة العا�شرة �أن هناك «م��رك��زاً» �سي�ضحى «قلب العامل»
و�سيفر�ض حكومته مثلما فعل ذل��ك م��ن قبل الهولنديون
والفلمنك و�سكان البندقية وجنوة والإجنليز والأمريكيون.
ه��ذا امل��رك��ز مل يتحدد بعد ه��ل �سيكون �أمريكا �أو �صينياً �أو
هندياً �أو �أوروب���ي���اً .ه��ذا ال يعني على الإط�ل�اق �أ ّن���ه �سيكون
بو�سعه حكم العامل.
التاريخ لن يكرر ال�سيناريو ذات��ه ،لن يت�سنى لقوة بعينها ما
يجعلها ق���ادرة على �إدارة ���ش���ؤون ال��ك��ون ،ول��ن ت��وج��د واح��دة
با�ستطاعتها اال���ض��ط�لاع ب��ه��ذه امل��ه��م��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ،ل��ن تكون
الواليات املتحدة الأمريكية حاكمة العامل ،ولن متلك ال�صني
ال ال�سبيل �إىل ذلك وال الرغبة فيه ،وكذلك احلال بالن�سبة
لأوروب����ا وجمموعة الع�شرين ،ثنائية مكونة م��ن ال��والي��ات
املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة وال�صني �ستحل تدريجياً حم��ل ان��ف��راد
الواليات املتحدة الأمريكية بهذه ال�سطوة الهائلة ،من دون
�أن متلك �إزاح��ت��ه��ا م��ن امل�شهد� ،أو �أن حتكم ال��ع��امل .ال �أح��د
با�ستطاعته الت�صدي للم�شكالت اجلهازية التي تلوح يف الأفق.
هل احلكومية العاملية �ضرب من اخليال؟
ال يبدو من الوهلة الأوىل �أن مثل هذا التطور ميكنه احلدوث،
فالعامل بني �أي��دي القوى الكربى و�أول��ه��ا ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وال يبدو �أن �أياً منها لديه �سبب يرغب من �أجله يف
تغيري النظام القائم منذ عام  ،1954وحتى �إن بدت من جانب
�إحداها هذه الرغبة فمن الوا�ضح �أ ّن قدراتها على اخلروج بها
�إىل حيز التنفيذ ترتاجع يوماً بعد يوم� ،أما القوى اجلديدة
مثل ال�صني والهند والربازيل و�إندوني�سيا واملك�سيك وتركيا
وجنوب �إفريقيا ونيجريا� ،إذا جاز لنا �إ�ضافتها فرتف�ض من
ج��ان��ب ت�شكيل حكومة ف��وق قومية ودمي��وق��راط��ي��ة للعامل،
و�ستميل م��ن ج��ان��ب �آخ���ر للمطالبة بحقها يف �إدارة ���ش���ؤون
كوكب الأر�ض.
ه��ذا ال يعني بح�سب «ج��اك �أت���ايل» �أن الإق���دام على التفكري
يف حكومة عاملية �ضرب من اخليال ،فالتاريخ يفوق بخياله
كل الروائيني ،فقط رمبا ينبغي وب��دون �شك انتظار كوارث
من النوعية املالية �أو البيئية �أو الدميوغرافية �أو ال�صحية
�أو ال�سيا�سية �أو الأخالقية �أو الثقافية على �شاكلة تلك التي
حدثت يف اليابان يف م��ار���س ،2011جتعل الب�شر ي��درك��ون �أن
م�صائرهم و�أق���دراه���م وث��ي��ق��ة االرت���ب���اط ببع�ضها البع�ض،
�سيعون حينئذ عظم التهديدات اجلهازية التي هم ب�صددها.
احلكومة العاملية فكرة تاريخية
هل فكرة احلكومة العاملية هي فكرة حديثة م�ستجدة �أم �أ ّن
لها �أ�صدا ًء يف التاريخ؟ امل�ؤكد �أن هناك عدداً ال ح�صر له من
م�شروعات �إقامة حكومة للعامل ،واحلقيقة �أن املكانة التي
يحتلها الأوربيون يف هذا النوع من الفكر يجب �أال تده�شنا،
فمن ناحية ه��ن��اك على الأق���ل ثمانية ب��ل��دان تقع يف ال��ق��ارة
ال��ق��دمي��ة ك��ان��ت فيما م�ضى �إم�ب�راط���وري���ات ذات طموحات
كوكبية اليونان ،الرومان ،الإ�سبان ،الربتغال ،الهولنديون،
الفرن�سيون ،الأمل��ان ،الأمريكيني ،الإجنليز ،وقد ا�ستقى كل
من الفاتيكان والواليات املتحدة الأمريكية نف�سيهما من هذا
احللم العوملي الأوروبي وا�ستوحيا وجودها منه.

ون�شري هنا �إىل �أنه من �صالح كل الأمريكيني والأوروبيني
وج��ود حكومة عاملية متد �سطوتها على بقية الب�شر ،غري
� ّأن �إقرار الأمر على هذا النحو ال يحول دون التفكري فيه.
كانت �أوروبا مهداً للدميقراطية من هنا وجب عليهم عدم
االندها�ش من كونها واح��دة من الأم��اك��ن الرئي�سية التي
ابتكرت فكرة وج��ود حكومة دميقراطية للكوكب ب�أ�سره،
وهي يف ذلك لي�ست منفردة ،ففي ال�صني والهند و�إفريقيا
يتم تدار�س الأمر بنف�س الطريقة.
وات�ساقاً مع تعريفها ف� ّإن �أف�ضل حكومة للعامل عليها �أخذ
ال�صالح العام لكل من كوكب الأر�ض والب�شرية يف االعتبار،
وترتيباً يف ذل��ك ،ينبغي لهذه احلكومة �إال تكون بب�ساطة
متعددة الأوجه ،و� ّإنا عليها �أن تكون ذات بعد فوق قومي.
ما هي معامل احلكومة العاملية؟
لتحديد معامل هذه احلكومة ال يكفي �أبداً االقت�صار على
�إ�صالح دولة غري كاملة ،فالأمر لي�س به قلعة يتم اال�ستيالء
عليها وال ملك يتم �إ�سقاطه عن عر�شه وال وزارات �أو ق�صور
للدولة يتم احتاللها ،وك���أن الأم��ر يتعلق بطائرة مل يغب
فقط قائدها و�إمن��ا خلت �أ�سا�ساً من مق�صورة الطيار ،من
هنا ي�صعب التفكري يف حكومة العامل مبفردات اال�ستيالء
على ال�سلطة �أو االندراج يف �آلية �سلطة �سابقة على وجودها.
يعد ه��ذا م��ن قبيل ال�صعوبات وح�سن احل��ظ يف �آن واح��د
فعدم حمدودية التفكري هو �ضرب من احلظ� ،أ ّما ال�صعاب
فتكمن يف ال�����ش��روع يف التنفيذ ،فما �أي�����س��ر تخ ّيل حكومة
دميقراطية كوكبية يف عامل مثايل ينعم فيه كل فرد بحق
التنقل والتج ّول بحرية ،حكومة بها برملان و�أحزاب و�إدارة
وق�ضاة وق���وات �شرطية وم�صرف م��رك��زي وعملة نقدية
ونظام حماية اجتماعية ،و�سلطاته �إحداهما مكلفة بنزع
ال�سالح ،والأخ���رى ت�ضطلع مبهمة مراقبة �أم��ن الطاقة
النووية املدنية ،بالإ�ضافة �إىل كيان معار�ض متكامل.
احلكومة العاملية هل هي ديكتاتور ّية؟
يف عاملنا ال��واق��ع��ي م��ن امل��ح��ال �إي��ج��اد مثل ه��ذه احلكومة،
الأق������رب والأك���ث��ر اح��ت��م��ال��ي��ة ل��ل��وج��ود ه���ي ح��ك��وم��ة �أك�ث�ر

��غ�ير ت��دري��ج��ي��اً من
ت��وا���ض��ع��اً ،ال��ت��ط��ور ال��ك��وك��ب��ي ال�����س��ري��ع ي ّ
�أح���وال التنظيمات امل��وج��ودة على ال�ساحة لتوجيهها �إىل
ال��ن��م��وذج امل��ث��ايل ،واحلقيقية �أ ّن���ه يكفي للحيد ع��ن طريق
ال��ك��وارث عمل بع�ض الإ���ص�لاح��ات على �شاكلة ال��دم��ج بني
جمموعة الع�شرين وجمل�س �أم��ن الأمم املتحدة ،على �أن
تو�ضع حتت �إم��رة هذا الكيان املدمج ال��دويل كل املنظمات
ذات االخت�صا�ص العاملي مثل �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل و�إخ�ضاعها يف جمملها لرقابة جمعية الأمم املتحدة
يف ع�شرة �أ�سطر ،وتبنيها يف يوم واحد.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرحه الكثريون هل احلكومة العاملية
التي يتحدث عنها «ج��اك �أت���ايل» تختلف ك��ث�يراً ع��ن طرح
احلكومة العاملية اخلفية وال�سرية ال��ت��ي تناولتها �أق�لام
كثرية و�سطرتها كتب �شتى ط��وال عقود م�ضت؟ ال�شاهد
�أ ّنه قد يعيب �أحد على هذه احلكومة العاملية ديكتاتور ّيتها
ال�ضاغطة على م�ستوى كوكب الأر�ض .وحقيق � ّأن الب�شرية
�إذا ما طلب منها الت�صويت ف�سوف ن�شهد ن�سبة معار�ضة
ع��ال��ي��ة ،يف ح�ين �أ ّن��ه��ا ترت�ضي ع��ن طيب خ��اط��ر الت�صويت
على ن�ص عام ي�ؤكد وحدة وتكاتف اجلن�س الب�شري مطالبة
بالإ�شراف على ال��والي��ات العامة بالعامل  ...ال�س�ؤال الآن
�إذا كانت ه��ذه ه��ي نقطة ال��ب��داي��ة ،فهل م��ن م�شروطية �أو
م�شروط ّيات ي�ضعها «�أتايل» حتى ي�ضحى املناخ العاملي مهي�أ
لقبول ودعم فكرة احلكومة العاملية؟
الأزمة اخلطرية طريق احلكومة العاملية
يخل�ص ج��اك �أت��ايل �إىل �أ ّن��ه ب��دون ح��دوث �أزم��ة خطرية ال
�سبيل �إىل ظهور حكومة فوق  -قومية للعامل .لن ت�ستطيع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال ال�����ص�ين وال ال��ه��ن��د وال
الربازيل وال اليابان وال �أوروب��ا وال �أولئك الذين ميكن �أن
يرغبوا يف مناف�سة الإم�براط��وري��ة املهيمنة ،امل�ساعدة يف
�إيجادها.
كما ر�أينا من قبل مل يكن لأقوياء الوقت الراهن قط �أ�سباب
تدفعهم للرغبة يف تغيري �أي �شيء يف النظام القائم ،حتى �إذا
راودتهم اليوم الرغبة يف ذلك؛ فقدراتهم على �إتيان الفعل
تتناق�ص �شيئاً ف�شيئاً.
ً
ً
�أ ّم���ا ال��ق��وى اجل��دي��دة فهي مل ت��ر ي��وم��ا ا�ستحقاقا لها يف
اقت�صاد ال��ع��امل ويف هيئات ال��ع��امل امل��وج��ودة على ال�ساحة،
وت��رج��ع خ�شيتها م��ن اح��ت��م��ال وج���ود حكومة ف��وق قوم ّية
�إىل ر�ؤيتها � ّأن مثل هذه احلكومة لي�ست �إال �سبي ً
ال لإخفاء
حماولة حفاظ القوى امل�ضمحلة على هيمنتها.
هذا ال مينع وج��ود �إمكان ّية التفكري يف ا�سرتاتيج ّية تقود
العامل �إىل �سيطرة على م�ستقبله ..خلري هذا العامل.
----------------ا�سم الكتاب :غدًا من �سيحكم العامل
ا�سم امل�ؤلف :جاك �أتايل
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غد ًا من �سيحكم العامل؟
�إميل �أمني *
غد ًا من �سيحكم العامل :

من �سيحكم العامل غداً؟ الواليات املتحدة؟ ال�صني؟ الهند؟ �أوروبا؟ جمموعة الع�شرين؟ منظمة الأمم املتحدة؟ �أم تراها ال�شركات متعددة اجلن�سيات وع�صابات اجلرائم
املنظمة هي التي �ستم�سك مبقاليد الأمور فيه وت�سو�سه؟
�أي بلد؟ �أي حتالف؟ �أي هيئة دولية �سيكون لها من الإمكانيات ما حتجم به التهديدات البيئية والنووية واالقت�صادية واملالية واالجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية التي
ترت�صد العامل وترمي ب�أثقالها عليه؟
�أ�سئلة عديدة ومثرية يطرحها «جاك �أتايل» املفكر الفرن�سي اال�ست�شرايف ،رئي�س جلنة حترير النمو االقت�صادي الفرن�سي والذي اعتربته جملة «الفورين بولي�سي» الأمريكية،
واحد ًا من �أهم املفكرين املائة حول العامل طوال الفرتة املمتدة من متام  2008وحتى .2010
«جاك �أتايل» م�شغول من �أخم�ص قدميه وحتى �شعر ر�أ�سه يحلل العامل الذي يبدو �أنه يعي�ش فو�ضى غري م�سبوقة يف الآونة الأخرية ،تتقاطع فيها خطوط ال�سيا�سة باالقت�صاد،
والع�سكرية بالثقافات ولهذا يت�ساءل من جديد من �سيتمكن من تقييم الإمكانيات الهائلة لكل الثقافات؟ وهل يتوجب ترك الأديان تهيمن على العامل �أم ت�سليم قيادة
الإمرباطوريات والأ�سواق؟ �أم رده �إىل القوميات و�إعادة خلق احلدود فيما بينها؟.
الآن يت�ساءل اجلميع ومن بينهم م�ؤلف الكتاب هل الواليات املتحدة الأمريكية القطب القائم �أم ال�صني القطب القادم من �سيحكم العامل غداً؟ هل �سن�شهد حتال ًفا بينهما؟
�أم �ستقوم ال�صني بالأمر وحدها؟ هل �ستحكم الهند العامل �أم تراها �أوروبا التي �ستم�سك بزمامه؟ ومل ال حتكمه كربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات بل ومل ال يقع يف �أيدي ع�صابات
اجلرمية املنظمة؟
ي�ؤكد املفكر الفرن�سي �أنّ العامل لن يحكمه �أي من النوعني امل�شار �إليهما ،حتى و�إن بقيت �أمريكا على ما بها من ال�سطوة والقوة �أو �أ�صبحت ال�صني يف عداد الأقوياء ،ذلك �أنّه على
نقي�ض ما تذهب �إليه يف الغالب الأذهان ي�ضعف �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،احتمال وقوع العامل حتت هيمنة �إمرباطورية يف حني تقوى يوم ًا بعد يوم �سطوة ال�سوق عليه.

هل من حاجة حلكومة عاملية؟
امل�ؤكد �أ ّن��ه ينبغي القول �أ ّن��ه �إىل حني تفر�ض هذه امل�سلمات
نف�سها ف�إ ّن ال�سوق لي�س مبقدورها العمل ب�شكل �صحيح دون
�سلطة القانون ،وهذه الأخرية ي�صعب تطبيقها واحرتامها
دون وجود دولة .والدولة يف �ضوء ذلك ال ي�ستقيم بقا�ؤها �إال
�إذا كانت دميقراطية بحق.
هنا ف���إ ّن ظاهر الأم��ر �أ ّن��ه لن يت�سنى لإمرباطورية �أو �سوق
ال�سيطرة على امل�شكالت الهائلة التي �سيكون على العامل
جمابهتها ،مما قد يتطلب حكومة عاملية ت�أخذ �شك ً
ال �أقرب
ما يكون للأنظمة الفيدرالية املعروفة حالياً ،وميكن القول
�أن االحت��اد الأوروب��ي ي�شكل مبا ال يدع جم��ا ًال لل�شك �أف�ضل
خمترب لذلك والتكليفات املنوطة بهذه احلكومة املرتقبة هي
من ناحية �إدارة امل�صالح العامة ككوكب الأر�ض ،ومن ناحية
�أخرى ّ
التعي من احرتام كل �أمة حلقوق كل مواطن ينتمي
للإن�سانية� ،أم��ا حكومات الأمم ف�سترتك لها مهمتا الت�أكد
من احرتام القوانني اخلا�صة ب�شعوبها وحماية ثقافاتها.
 1989نظام عاملي غري م�ستقر
هل ك��ان ع��ام  1989موعد والدة نظام عاملي م�ستقر �أم غري
م�ستقر؟ ال�شاهد �أن���ه يف ه��ذا ال��ع��ام تفتت الكتلة ال�شرقية
وانفردت الواليات املتحدة بال�سيطرة على العامل �أو هكذا بدا
لها الأم��ر ،وقد �أطلقت على هذا الو�ضع اجلديد ،م�صطلح
«النظام العاملي اجلديد».
تال ذلك وعلى غرار ما حدث يف نهاية القرن التا�سع ع�شر،
�أن عم الكرة الأر�ضية نوع من التفا�ؤل العاملي ،انفتحت قارات
بع�ضها على بع�ض ،بل والتحمت وت�ضامنت.
�أ�صبحت الأ���س��واق �إجمالية وت�ضخمت امل�ؤ�س�سات وات�سعت



لت�شمل �أنحاء عدة من الكرة الأر�ضية ،تقنيات منوعة على
�شاكلة ال�شبكة العنكبوتية قللت من التكلفة والزمن الالزمني
لقطع الب�شر والأ�شياء والأفكار للم�سافات الطويلة.
جعل ذلك قيم الغرب وعلى ر�أ�سها احلرية الفردية ب�صورتيها
امللمو�ستني :ال�سوق والدميقراطية م��ن املطالب الكونية
و�شاهد ذلك ما جرى يف تون�س وم�صر حديثاً.
ولكن ورغم ما بدا من �أ ّن العامل �أ�صبح رقعة واح��دة� ،إال �أ ّن
الأمر لي�س على ما يرام ،و�أ ّن هناك حالة من تفكك الأو�صال
تنتاب كل �شيء ،فهناك �أزمة اقت�صادية عاتية ت�ستع�صي على
�أي زمام منذ فرتة طويلة.
�أمريكا وحالة التفكك العاملي
هل وا�شنطن هي اليوم �سيدة العامل بامتياز؟ املالحظ �أنّ
الواليات املتحدة ت�ضعف تدريجاً دون �أن يظهر يف الأفق
بلد �آخر قادر على �شغل مكانها يف جمال ت�سيري الأعمال
يف العامل ،ونالحظ �أن �أمما بالغة القدم تتفكك ،وع�شرات
ال��دول �أ�صبحت عاجزة عن حماية هويتها و�ضمان �أقل
قدر من التكافل والت�ضامن مع ال�ضعفاء على �أرا�ضيها..
�أقاليم بالكامل �أ�صبحت مناطق انفالت �أمني ،يف كل مكان
تطغى م�سائل املالية والت�أمني والت�سلية على االقت�صاد
احل��ق��ي��ق��ي وامل��ن��ف��ع��ة ال��ع��ام��ة ،ال��ع��م�لات ال��ن��ق��دي��ة طالها
اخل��راب وتفاقمت حاالت انعدام امل�ساواة وتزايدت وترية
الهجرة ،و�شهدت البيئة تراجعاً ح���اداً ،وذل��ك بالإ�ضافة
�إىل ن��ق�����ص امل���ي���اه وال���ت���زاي���د ال�����س��ري��ع يف ���س��ب��ل ال��ت��دم�ير
النووية والبيولوجية والكيميائية ،والوراثية للإن�سانية
وت�ضاعف املخاطر اجلهازية .وميكننا القول يف النهاية
�إنّ الكوارث بكل �أ�شكالها و�أنواعها مثل زلزال مار�س 2011

والت�سونامي وكارثة اليابان النووية تذكرنا دوماً �أننا حتت
رحمة النكبات وامل�صائب الطبيعية ذات املردود الكوكبي.
العامل بني النمو وبني الفو�ضى
ه��ل م��ن حقيقة م���ؤك��دة لعاملنا املعا�صر كما ي��راه «ج��اك
�أتايل»؟ احلقيقة التي تتك�شف من خالل �سطور كتابه هي
�أننا اليوم بني �شقي رحى ،بني منو عاملي متزايد ويف نف�س
الوقت على حافة الفو�ضى العارمة� ،إدراك��ن��ا للم�ستقبل
والطريقة التي ينبغي لنا بها ال�سيطرة عليه - ،ويف هذا
قوالن � -سيرتتب ب�شكل كبري على هذا التاريخ الطويل.
ه��ن��ا ت���ع���ود ال���ت�������س���ا�ؤالت ..م���ن مي��ك��ن��ه��ا �أن ت�����ص��ب��ح غ���داً
ال����ق����وة ال���ف���ائ���ق���ة اجل�����دي�����دة؟ م����ن ذا ال������ذي مي��ك��ن��ه �أن
ي��ح��وز ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات االقت�صادية والع�سكرية واملالية
والدميوغرافية والثقافية والإيديولوجية حلكم العامل؟
وم���ن ذا ال����ذي ت��ه��ف��و نف�سه �إىل ذل����ك؟ ه��ل ميكننا كما
�سبق للكثريين يف ال�سبعينيات �أن يعيد ت�شخي�ص تواري
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وت��راج��ع��ه��ا؟ ول�صالح من
يخفت ت�أثريها؟ من �سيكون بو�سعه الت�صدي ملا يحمله
الغد من رهانات كوكبية.
فيما ميكن لتاريخ الألفيات الثالث املا�ضية م�ساعدتنا
للإجابة عن هذه الأ�سئلة حت�سباً ملا �سيحدث يف العقود
الثالثة القادمة؟
�إذا كان التاريخ ينحو �إىل تكرار نف�سه ف�أمامنا وقت طويل
�ستبقى فيه الواليات املتحدة الأمريكية القوة الع�سكرية
والتقنية وامل��ال��ي��ة وال�سيا�سية والثقافية الأوىل يف هذا
الكوكب ،وه��ذا ال يتنافى مع �إمكانية وج��ود تراجع على
الأقل يف القيمة الن�سبية.

