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املرتتبة على ظهور �سكك احلديد يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر وتلك املرتتبة على انت�شار الإنرتنت
يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين .فلقد �ساهمت
�سكك احل��دي��د يف �صهر ف��ئ��ات ال�شعب ال��واح��د وتقريب
ال�شقة ب�ين �أن��ح��اء ال��وط��ن ال���واح���د ،ف���أ���س��ه��م��ت ب��ذل��ك يف
دعم يوتوبيا الدولة الوطنية� .أما الإنرتنت ف�إنها تف ِّكك
التوا�صل بني مواطني البلد الواحد ب�إعادة توزيع معومل
للتوا�صل بني الب�شر .و�إذا كانت �سكك احلديد والإنرتنت
ي�شرتكان يف تو�سيع املبادالت التجارية ،ف�إنهما يختلفان
يف ر���س��م الإط����ار ال��ع��ام ال���ذي يح�صل ف��ي��ه ه���ذا ال��ت��ب��ادل.
وبعبارة �أخرى ،لقد جنحت الدول الوطنية الكربى �سابقا
يف توظيف العوملة ل�صاحلها ،بينما �أ�صبحت هذه العوملة
منذ �سبعينيات القرن الع�شرين تعمل �ضدّها .لقد انتهت
مرحلة التوافق بني الظاهرتني وا�ستبدلت ب�صراع يهدّد
�إحداهما� ،أي الدولة الوطنية التي متثل عماد املغامرة
احلداثية كلها.
لقد بدا -مع الثورة ال�صناعية� -أ َّن يوتوبيا احلداثة قد
�أ�صبحت ق��درا ب�شريا جامعا ،يوحد الفئات االجتماعية
وي��رب��ط ب�ين امل�����ص��ال��ح االق��ت�����ص��ادي��ة وامل�����ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة،
ويق ّل�ص الهوة بني املدن والأرياف بف�ضل و�سائل التوا�صل
احل��دي��ث��ة ،وي��ع�� ّم��م ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى يف ك��ل م��ك��ان .ومل
ي��ك��ن ال�����ص��راع ب�ين ال��ل��ي�برال��ي��ة واال���ش�تراك��ي��ة �إال �صراعا
ب�ين ت���أوي��ل�ين خمتلفني لهذه اليوتوبيا .ويف خ�ضم هذا
ال�����ص��راع ب�ين الأي��دي��ول��وج��ي��ت�ين يف ال��ق��رن الع�شرين ،مل
ينتبه كثريون �إىل � ّأن اخلا�سر الأكرب كان املجتمع الزراعي
التقليدي ال��ذي ان��ه��ار مت��ام��ا ،وان��ه��ارت معه العديد من
القيم التقليدية التي كانت حتقق التجان�س يف املجتمع
العميق .وعلى �سبيل املثال ،كان عدد املزارعني يف فرن�سا
�سنة  1911مي��ث��ل ح���وايل  42ب��امل��ائ��ة م��ن جم��م��وع ال��ق��وى
العاملة ،بينما ميثل املزارعون حاليا �أقل من  3باملائة من
هذا املجموع .ويرى الكاتب �أن العامل التقليدي هو الذي
كان يرفد املجتمع بالقيم الأ�سا�سية التي متثل «هويته»
ال��ع��م��ي��ق��ة ،و�أن ان��ه��ي��اره ه��و ال���ذي ف��ت��ح م��ا ي��ع��رف ال��ي��وم
ب�أزمات الهوية ،ال �سيما وقد انفتحت كل املجتمعات على
الهجرات املكثفة من اخلارج وتعدّدت املنظومات القيمية
فيها وت�صادمت.
لي�ست ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة امل���ؤ���س�����س��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تنهار
ال���ي���وم ب�����س��ب��ب ال��ع��ومل��ة؛ ف��امل��در���س��ة م��ث�لا ك��ان��ت رك��ن��ا من
�أرك���ان اليوتوبيا احلداثية منذ بداية املغامرة� .صحيح
�أن امل���دار����س ع��رف��ت م��ن��ذ �أق���دم ال��ع�����ص��ور ،ل���دى الإغ��ري��ق
مثال ،لكنها كانت يف ال�سابق نخبوية ال يرتادها �إال قلة
من املواطنني� .أم��ا احلداثة فقد طرحت تعميم التعليم
وفتحه لكل ال��ف��ئ��ات وللبنات وال��ب��ن�ين ،وجعلته ي��ب��د�أ يف
مرحلة متقدمة م��ن ح��ي��اة الإن�����س��ان وينتهي يف مرحلة
مت�أخرة ن�سبيا ،فكان و�سيلة ان�صهار قوية لل�شعوب .وقد
ارتبط التعليم احلديث بتغليب الكتابة على كل �أ�شكال
التوا�صل الأخ��رى ،وعقلنة الفعل التوا�صلي عرب تقنني
ال��ن�����ش��اط امل��ك��ت��وب .ل��ك��ن ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ف��ق��د ال���ي���وم وظيفته
االن�صهارية �أم��ام و�سائل التوا�صل اجل��دي��دة التي تقوم
على امل�شافهة وتعيد الغلبة للملفوظ على املقروء ،وتزعزع
التنظيم املعقلن للتوا�صل العام وحتوله من اال�ستدالل

�إىل االنفعال (ميكن �أن نرى نتائج ذلك بو�ضوح يف املجال
ال�سيا�سي؛ حيث �أ�صبحت االنتخابات ت��دور ح��ول �إث��ارة
انفعاالت الناخبني ب��دل دفعهم �إىل التفكري املعقلن يف
برامج املرت�شحني) .فك�أن الثقافات ال�شعبية ال�شفهية قد
ث���أرت لنف�سها بعد �أن �أعلنت احلداثة موتها منذ ظهور
الطباعة وتعميم فكرة املعارف الكونية اجلامعة.
ل��ق��د م��ث��ل ظ���ه���ور و����س���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل اجل���م���اه�ي�ري ث��م
االجتماعي �ضربة ق��وي��ة لليوتوبيا احل��داث��ي��ة ب���أن �أع��اد
الكاريزما �إىل املجال ال�سيا�سي .وك��م يبدو بعيدا اليوم
ذاك التق�سيم ال��ذي و�ضعه ماك�س فيرب ،يف قمة ازده��ار
احل��داث��ة ،ب�ين احل��ك��م التقليدي ال��ق��ائ��م على الكاريزما
والزعامة ،واحلكم احلديث القائم على العقلنة (نتائج
االنتخابات الأمريكية الأخ�يرة ميكن �أن ت�ضاف �شاهدا
حا�سما يف ا���س��ت��دالالت ال��ك��ات��ب يف ه��ذا امل��و���ض��وع) .فهذا
العامل الكبري يف علم االجتماع مل يتوقع ظهور القنوات
الف�ضائية والإنرتنت لي�شهد عودة امل�شافهة واخلطابة يف
�أحدث الو�سائل التقنية ،ما يرتتب على ذلك من �سيادة
منطق االنفعال على منطق التعقل ،وا�ستعادة الذاكرات
ال�شخ�صية وال��ف��ئ��وي��ة على ح�ساب امل�صالح الوطنية �أو
املبادئ الكونية.
ومل ت�����ض��ع��ف احل���داث���ة ن��ت��ي��ج��ة ه���ذا ال��ت��غ�ير يف ال��ع�لاق��ة
بالعوملة فح�سب؛ فثمة �أي�ضا عوامل «داخلية» ي�ستعر�ضها
ال���ك���ات���ب ،م��ن��ه��ا ظ��ه��ور ف��ل�����س��ف��ات م���ا ب��ع��د احل���داث���ة منذ
���ش��وب��ن��ه��ور ون��ي��ت�����ش��ة ،وف��ل�����س��ف��ات االرت����ي����اب م���ع م��ارك�����س
وف���روي���د ،وال���ث���ورة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة بنظرية
الن�سبية والفيزياء الكوانتية ،ومنها خيبات الأم��ل التي
نتجت عن احلروب املدمرة وامل�شاريع اال�ستعمارية .فقد
ع�صفت مثل هذه العوامل بالإميان بالعلم والتقدم بل
�أ�صبح العلم يف قف�ص االتهام لأنه حتول �أحيانا �إىل نقمة
على الب�شر؛ فهو م�صدر الأ�سلحة الفتاكة واملواد ال�سامة
ال��ت��ي ت��ه��دّد البيئة والتخل�ص م��ن ال��ع��م��ال با�ستبدالهم
بالآالت�...إلخ .فهي�أت هذه ال�سياقات بدورها املجال �أمام

حتقيق الغلبة للعوملة على احل��داث��ة ،م��ع �أن بع�ضا مما
ين�سب �إىل احلداثة من �آفات هو من ذنوب العوملة.
هكذا انتقلت العالقة بني العوملة واحلديثة من االحتواء
�إىل ال��ت��ن��اق�����ض؛ ف��ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي ن�����ش���أت م��ع االك��ت�����ش��اف��ات
ال���ك�ب�رى ووف����رت الأم������وال ال�����ض��خ��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق حت���والت
نوعية يف حياة الب�شر منحتهم ازده��ارا �أعطى االنطباع
بانت�صار نهائي مل�شروع احلداثة الذي طرحه الفال�سفة
واملنظرون بداية من القرن ال�سابع ع�شر ،هي التي تقوم
منذ �سبعينيات القرن الع�شرين بوظيفة عك�سية� ،إذ تعطي
االن��ط��ب��اع امل��ع��اك�����س ب��ا���س��ت��ن��ف��اذ ه���ذه ال��ي��وت��وب��ي��ا اجل��دي��دة
تاريخيا كما ا�ستنفذت يوتوبيات �أخرى قبلها .وما �أزمات
الدولة الوطنية اليوم� ،أو التعليم� ،أو البطالة� ،إ ّال نتائج
مبا�شرة لهذا التح ّول العميق.
َب ْيد �أ َّن الكاتب ال يخ�ص�ص �إال الفقرات الأخرية من كتابه
للتفكري يف م�ستقبل هذا الو�ضع .وهو يرى � ّأن العوملة ال
حتمل بديال عن احلداثة فلذلك يقرتح تدارك الأو�ضاع
و»تعديل» اليوتوبيا احلداثية كي ال تنهار متاما .والواقع
� ّأن هذا الكتاب ينبغي �أن يفتح نقا�شا حول امل�ستقبل �أو�سع
بكثري مما يرد يف �صفحاته الأخرية؛ لأ َّن ُلب املو�ضوع هو
بالذات غياب البديل .ما هو البديل املطروح اليوم عن
الدولة الوطنية �سوى الفو�ضى االقت�صادية وال�سيا�سة؟
وم��ا هو البديل عن تعميم التعليم �سوى انت�شار اجلهل
والتطرف؟ وما هو البديل عن ال��دور التعديلي للدولة
يف االقت�صاد �سوى قانون الغاب وت��ده��ور م�ستوى عي�ش
قطاعات وا�سعة يف املجتمع؟
�أم �أنه ميكن �أن نت�ص ّور العامل يعي�ش م�ستقبال دون يوتوبيا
ومثل عليا ،وينظم نف�سه ح�سب موازين القوى الواقعية
�أو االفرتا�ضية التي تخلقها و�سائل التوا�صل اجلماهريي
واالج��ت��م��اع��ي؟ ه��ل ن�صل هنا �إىل نهاية ال��ت��اري��خ بنهاية
اليوتوبيا بكل �أ�شكالها� ،إذا �سلمنا مع الكاتب �أن احلداثة
يوتوبيا اجتماعية ومغامرة غربية ا�ستمرت �أربعة قرون؟
�أم �أن���ه مي��ك��ن �أن ن��ت�����ص��ور م�سلكا ث��ال��ث��ا ،يتمثل يف ن�����ش���أة
يوتوبيات ع��دي��دة يف ع�صر العوملة اجل��ام��ع��ة ،و�أن نهاية
املغامرة الغربية هي بداية مغامرات أ�خ��رى «قطاعية»،
تعلن نهاية �سيطرة �أوروبا على التخيل الب�شري للمجتمع
واملعرفة؟
� ..إ َّن امل��ع��ط��ي��ات امل��ك��ث��ف��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ه��ا امل����ؤل���ف يف كتابه
متثل يف كل احل��االت مدخال متميزا لفتح ح��وار فل�سفي
وح�����ض��اري ع��م��ي��ق ح���ول جم��م��وع ه���ذه الإ����ش���ك���االت ،وه��ي
بالت�أكيد �إ�شكاالت موحدة بني الب�شر و�إن مل تكن حلولها
بال�ضرورة موحدة بينهم.
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«املغامرة الغربية :احلداثة والعوملة» ..لبول كالفال
ُم َّمد احلداد *
هل ق�ضت العوملة على احلداثة ،وو�ضعت حدًّ ا ملغامرة انطلقت من �أوروبا منذ �أربعة قرون؟ ..هذا هو ال�س�ؤال الذي يطرحه بول كالفال يف كتابه ال�صادر م�ؤخرا .والكاتب
يعد م�ؤ�س�س اجلغرافيا الثقافية ،د َّر�س هذا االخت�صا�ص �أكرث من خم�سني �سنة بجامعة ال�سوربون بباري�س ،وعمل على �إثرائه بالعديد من امل�ؤلفات من �أحدثها
كما هو معروف ُّ
«ف�ضاءات ال�سيا�سة» (2010م) ،و»من الأر�ض �إىل الب�شر» (2012م) ،و»التفكري يف العامل من خالل اجلغرافيا» (2015م) ،ف�ضال عن الكتابني الذين لقيا �شهرة عاملية قبل ذلك؛
وهما« :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة للعلوم الإن�سانية» (1980م) ،و»اجلغرافيا يف القرن احلادي والع�شرين» (2003م).
وقد �سعى كالفال يف الكتاب احلايل �إىل تقدمي عر�ض �شديد الكثافة ملا دعاه باملغامرة الغربية ،يف عالقة بالعوملة واحلداثة .يحاجج الكتاب على �أطروحة رئي�سية وهي
التمييز احلا�سم بني هاتني الظاهرتني ،عك�س ما هو �شائع لدى الباحثني عادة .وي�ؤكد �أنهما ميثالن م�سارين خمتلفني لكل منهما منطقه اخلا�ص ،ولي�ست العوملة نتيجة
احلداثة كما يقال دائما ،و�إن ارتبط م�صري هذه بتلك يف بع�ض املراحل التاريخية� .إنّ جوهر الأزمة التي تعي�شها الب�شرية حاليا تتمثل من وجهة نظر الكاتب يف حت ّول
العالقة من االرتباط �إىل التعار�ض ،واكت�شاف �أنّ االرتباط لي�س القاعدة بل هو اال�ستثناء.

ُي��ح��اج��ج ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ه���ذه الأط���روح���ة ب��ح��ج��ج خمتلفة
منها العودة �إىل البدايات؛ حيث نتبني �أننا �أمام حلظتني
ت��ارخ��ي��ت�ين خم��ت��ل��ف��ت�ين .ف��ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة الن��ب��ع��اث
احل���داث���ة ه��ي ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�����ش��ر ،وق���د ج���اءت نتيجة
احل�����روب ال��دي��ن��ي��ة يف �أوروب������ا واحل���ل���ول اجل���دي���دة ال��ت��ي
ت�����ص��وره��ا ال��ف�لا���س��ف��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ون �آن����ذاك ل��ل��خ��روج من
عُنق الزجاجة وك��وراث التع�صب الديني؛ فقامت الثورة
الإجنليزية امل��دع�� ّوة باملظفرة �سنة  ،1688وك��ان��ت فاحتة
التنظيمات احلديثة التي جت�سدت �شيئا ف�شيئا يف الدولة
الوطنية واالقت�صاد ال�صناعي والتعليم املدين.
�أ َّم�������ا ال���ع���ومل���ة ،ف���ق���د ب�������د�أت ق���ب���ل ذل�����ك ب���ك���ث�ي�ر ،يف ع��ه��د
االكت�شافات اجلغرافية ال��ك�برى ،وارتبطت بكري�ستوف
كولومب (اكت�شاف �أمريكا) وفا�سكو دي غاما (اكت�شاف
ر�أ�س الرجاء ال�صالح) وماجالن (�أول رحلة بحرية حول
العامل).
�إ َّن ال��ت��غ��ي�يرات النوعية غ�ير امل�سبوقة ال��ت��ي ت��راك��م��ت يف
ال�سنوات اخلم�سني الأخرية تدفع �إىل الت�سا�ؤل من جديد
عن العالقة بني احلداثة والعوملة ،ومناق�شة االفرتا�ض
ال��ق��ائ��ل ب����� ّأن ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ع��ومل��ة واحل���داث���ة ق��د دخلت
ن�سجل االرت��ف��اع الهائل
مرحلة م��ن ال�����ص��راع .يكفي �أن ّ
لعدد �سكان املعمورة من  2مليار ن�سمة �سنة � ،1930إىل
ثالثة مليارات �سنة � ،1961إىل �سبعة مليارات �سنة ،2010
�أو �أن نت�أمل ال�سرعة الفائقة التي �أ�صبحت متيز تبادل
املعلومات بني �سكان املعمورة بف�ضل الإن�ترن��ت وو�سائل
االت�صال احلديثة .وال�س�ؤال املطروح هنا هو التايل :ما
هو حمرك هذه التغيريات غري امل�سبوقة يف تاريخ الب�شر،
�أهي احلداثة (التطور) �أم العوملة (�إذا �سلمنا مع الكاتب
بالفرق بني الظاهرتني)؟
يع ِّرف الكاتب احلداثة ب�أنها يوتوبيا اجتماعية ن�ش�أت يف
القرن ال�سابع ع�شر يف �أوروبا وامتدت بعد ذلك �إىل العامل
كله ،ومن �أه��م �أركانها «الدولة الو�ستفالية» (ن�سبة �إىل
�سالم «و�ستفايل» �سنة  1648الذي �أنهى احلروب الدينية
يف �أوروب����ا ،وال���ذي �أر���س��ى م��ب��د�أ �سيادة ال��دول��ة والتق�سيم
القانوين للف�ضاء الوطني ال�سيادي ،وهي التي �أ�صبحت



تعرف منذ القرن التا�سع ع�شر بالدولة الوطنية .ولع َّل
�أب��رز �شاهد اليوم على تراجع يوتوبيا احلداثة ن�ستمده
ب��ال��ذات م��ن الأزم���ة العميقة ل��ه��ذه ال��دول��ة يف ك�� ّل �أرج��اء
العامل حاليا .ومع � ّأن هذا ال�شكل من التنظيم ال�سيا�سي
قد �شهد عدّة �أزمات يف تاريخه ف�إن �أزمته احلالية تعترب
الأكرث خطرا وقد تكون القاتلة.
و ُي����ؤك���د ال��ك��ات��ب �أن املجتمع الأوروب�����ي يف ن��ه��اي��ة الع�صر
الو�سيط مل يكن يختلف اختالفا كبريا عن املجتمعات
الأخ�����رى م��ث��ل ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �أو ال�����ص�ين �أو ال��ه��ن��د.
وال�����س��ب��ق ال��وح��ي��د ال���ذي مت��ي��زت ب��ه �أوروب�����ا -وق���د �أ�صبح
ح��ا���س��م��ا ب��ع��د ذل����ك -ه���و ت��ط��وي��ره��ا ل�ل�أ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة
ول�صناعة البواخر احلربية .ومع �أن هذا الأمر كان يبدو
ثانويا يف البداية ،ف�إنه م ّكن �أوروب��ا �شيئا ف�شيئا من �أن
ت��و� ّ��س��ع ح��دوده��ا ال��ت��ج��اري��ة �إىل م��ا وراء ال��ب��ح��ار ،وتر�سي
لأول مرة فارقا بني احلدود الوطنية واحلدود التجارية.
وكانت عمليات ال�سيطرة على ال��ق��ارة الأمريكية �أو فتح
طرق موا�صالت مكثفة نحو الهند دافعا رئي�سيا لقيام ما
�أ�صبح يدعى الحقا بالدولة الوطنية؛ �إذ � ّإن هذه العمليات
ت��ط��ل��ب��ت مت���وي�ل�ات ���ض��خ��م��ة ال مي��ك��ن ت��وف�يره��ا �إ ّال عرب
ال���دول ،وهكذا ب��د�أت �أوروب���ا تق�سم �إىل دول «و�ستفالية»
�سيادية �أ�سهمت بدورها يف تنمية امل��وارد املالية الناجتة
عن االكت�شافات الكربى .ويف هذه الظرفية بالذات ،بد�أت
الفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة تتخيل االجتماع ال�سيا�سي
الب�شري يف �شكل تعاقدي حموره احلرية واملبادرة ،بديال
عن النظرة الهرمية ال�سائدة قدميا للمجتمع وال�سلطة.
ومل يكن لهذا العقد �أن يتج�سد �إ ّال ب�شروط ،منها توحيد
ال��ل��غ��ة داخ���ل ال��ف�����ض��اء ال�����س��ي��ادي ال���واح���د (ن�����ش���أة ال��ل��غ��ات
الوطنية) ،وتعميم التعليم كي ي�صبح ك ّل ال�سكان واعني
بحقوقهم وواج��ب��ات��ه��م وق��ادري��ن على ال��ت��ف��او���ض حولها
بطريقة معقلنة (ن�ش�أة التعليم العمومي) ،و�إخ�ضاع كل
��وح��د وامل�ساوي
جم��االت احل��ي��اة الب�شرية �إىل التقنني امل ّ
ب�ين امل��واط��ن�ين (ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون امل���دين)..ال���خ .وقد
ن�����ش���أت م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ث�ل�اث���ة ت�����أوي��ل�ات ك��ب�رى ل��ن��ظ��ري��ة
العقد :التنازل الطوعي عن احلرية ال�شخ�صية مقابل

احل��م��اي��ة (ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ه��وب�����س)،
�أو دع���م احل��ري��ات ال�شخ�صية ب��ال��ل��ي�برال��ي��ة االقت�صادية
(العقد ح�سب جون لوك)� ،أو �إخ�ضاع احلياة االجتماعية
واالقت�صادية �إىل الإرادة العامة وامل�صلحة العليا (العقد
االجتماعي لدى رو�سو) .وكل جتارب الدولة احلديثة قد
�سلكت �أحد هذه الت�أويالت ف�أفرزت ثالثة �أمناط كربى:
القومية والليربالية واال���ش�تراك��ي��ة .لكن ه��ذه الأمن��اط
مل ت��خ��رج ع��ن يوتوبيا ال��دول��ة الو�ستفتالية .وم��ن هنا،
ف���إ َّن الأزم��ة احلالية للدولة الوطنية تبدو خمتلفة عن
�سابقاتها؛ لأنها تتم َّرد على اليوتوبيا احلديثة للدولة
ال��ت��ي ت��وا���ص��ل��ت م��ن��ذ ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�شر وان��ت�����ش��رت من
�أوروبا �إىل العامل كله .لقد عدّت بع�ض الأزمات ال�سابقة
مب��ث��اب��ة االن��ح��راف ع��ن الأ���ص��ل ،م��ث��ل ال��ن��ازي��ة والفا�شية
وال�ستالينية� ،أم���ا م��ا ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ه��و �أق���رب النهيار
النموذج امل�ألوف.
ويف الواقع ،لي�ست هذه �أول مرة تهدّد فيها العوملة مبد�أ
ال��دول��ة الوطنية ،لكن ه��ذه �أول م��رة ي��ب��دو م��ن الع�سري
�إي��ج��اد ت��واف��ق بينهما .لنتذكر � ّأن فل�سفة الأن����وار كانت
قد انت�شرت تاريخيا يف فرتة متيزت عامليا بتطور مكثف
للمبادالت التجارية ،وكان ذلك �سببا من �أ�سباب انت�شار
التفا�ؤل مب�ستقبل العامل وانت�شار فكرة الكونية ،لكننا
ن��ع��ل��م �أي�����ض��ا �أ ّن����ه ال ي��وج��د م��ث��ال واح���د ل��ت��ج��رب��ة ح��داث��ة
واقعية تطورت خ��ارج الدولة الوطنية .فما ح�صل فعال
ه��و � ّأن ال��دول الوطنية ال��ك�برى ،مثل �إجن��ل�ترا وفرن�سا،
جن��ح��ت يف حت��وي��ل ف�����ض��اءات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق�� َّرة �إىل
ف�ضاءات اقت�صادية م�ستفيدة من العوملة ،وقد ح�صل ذلك
يف حدود الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�شر .ومع � ّأن
هذا التط ّور قد ت�سبب يف مناف�سة قوية بني الدول انتهت
بكارثة احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ف�إن يوتوبيا
ال��دول��ة الو�ستفالية مل ي�سقط ب��ل على العك�س� ،أ�صبح
حمور النظام العاملي الذي ترعاه منظمة الأمم املتحدة.
ل��ك��نَّ ال��و���ض��ع ب���د�أ بالتغري م��ن��ذ ال�سبعينيات م��ن ال��ق��رن
ال��ع�����ش��ري��ن .وك����ان ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل دور م��ه��م يف ه��ذا
ال��ت��غ�ير .ميكن على �سبيل امل��ث��ال �أن ن��ق��ارن ب�ين النتائج

