جمادى األولى  1439هـ  -يناير 2018م

ال���ص�ي�ن��ي .ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��ري��د ف�ي��ه �أم��ري �ك��ا ب�سط
الهيمنة تقوم ال�صني بالتهديد ،ف�ض ً
ال عن �أنّ ال�صني
تريد ا�ستعادة دورها املهيمن الذي مل يكن حتت النفوذ
الع�سكري الأمريكي� .صحيح �أن «ترامب» يقوم بتنفيذ
خمططات احلماية اال�ستباقية لأمريكا ،ولكن ال�صني
قد �شرعت يف اتخاذ تدابري وقائية حلماية نف�سها منذ
ع��ام 2012م .ث��م يتطرق ه��ذا الق�سم ل�ع��دد م��ن النقاط
مثل؛ حرب ر�أ�س املال قد بد�أت للتو ،وخالل عام 2017م
�سيبد�أ اجلزء الثاين من هذه احلرب ،وقراءة يف �أ�ساليب
ترامب وخمططاته و�أهدافه الثالثة :النمو ،والهيمنة
االق�ت���ص��ادي��ة ،وال�ه�ي�م�ن��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ،وك��ذل��ك ق ��راءة يف
ّ
�سيحل
جوهر اال�سرتاتيجيات االقت�صادية ل��دي��ه ،وم��ا
ب�ك��وري��ا ج ��راء تلك اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات .ف�سيحدث تقليل
يف الإن �ف ��اق احل�ك��وم��ي يف ال �ب�لاد ،ك�م��ا �سيحدث خف�ض
لل�ضرائب� .ستحدث �أزمة اقت�صادية كتلك التي �شهدها
العامل يف 2008م ولكن هذه املرة يف ال�صني وذلك بحلول
2020م .يف الف�صل الثاين من ه��ذا الق�سم حتت عنوان
«ع ��ودة ال ��دوالر ال �ق��وي» .ي��رى امل��ؤل�ف��ان �أن ��ه ق��د تخ�سر
ال�شركات التي تقوم بالت�صدير ل�ف�ترات ق�صرية ،لكن
ال�شركات الأمريكية ال تعاين ه��ذه امل�شكلة لأن معدل
الت�صدير ي�تراوح بني �أح��د ع�شر �إىل اثني ع�شر باملئة،
ف�ض ً
ال عن �أن الفارق ال��دوالري بني معدالت الت�صدير
واال�سترياد ميكن ا�ستغالله يف تنفيذ خمططات �أخرى
م��ن قبيل خف�ض ال���ض��رائ��ب وتقليل تكلفة ا�ستهالك
الطاقة ورفع القيود التجارية ،وكلها �أمور كانت �ضمن
الربنامج �أو الوعود االنتخابية لرتامب .وعلى الرغم
م ��ن ع� ��ودة ال� � ��دوالر ال� �ق ��وي ،ف �ل��ن ت �ت��وق��ف �أم ��ري �ك ��ا عن
تهديد ال�صني واالدعاء مث ً
ال ب�أنها الدولة التي تتالعب
بالعمالت العاملية بحيث ي� ��ؤدي الأم ��ر يف النهاية �إىل
تزايد قوة العملة ال�صينية .قد ي�ؤدي ارتفاع الدوالر �إىل
ت��زاي��د قوته ال�شرائية وخف�ض �أ�سعار اال��س�ت�يراد داخ��ل
�أمريكا مما �سيدعم التجارة واالقت�صاد الأمريكي ب�شكل
ع��ام كما �سيعزز م��ن جن��اح امل�صانع وال�شركات العاملة
داخل �أمريكا .كما يغطي هذا الف�صل عددًا من النقاط
امل �ه �م��ة م �ث ��ل :ج� ��ذور ال �ن �م ��وذج االق �ت �� �ص ��ادي ل�ت�رام ��ب،
ون�ق�ط��ة ال�ت�ح��ول امل�ه�م��ة يف االق�ت���ص��اد الأم��ري �ك��ي كانت
عامي 2012م2013 /م ،واالقت�صاد الأمريكي �أق��وى مما
نعتقد ،وكمن ي�صطاد يف ماء م�ضطرب؛ يق�صد امل�ؤلفان
هنا ترامب ال��ذي ت�سلم �أمريكا وهي تتعافى اقت�صاد ًّيا
م�ع��اودة �سريتها الأوىل مل��ا قبل 2008م وه�ن��اك عالمات
كثرية تثبت هذا الأمر ،والإمكانيات املتاحة وال�سيا�سات
االقت�صادية التي ميكن لرتامب الإفادة منها .يف الف�صل
الثالث من هذا الق�سم ،وهو الف�صل املخ�ص�ص للحديث
عن كوريا اجلنوبية وكيف ميكنها جتاوز �أزمتها املالية
بن�سبة  .%90ف ��إن ح��دث ال���ص��دام املحتمل ب�ين �أم��ري�ك��ا

وال�صني ،بحيث قامت ك��ل دول��ة بالرتكيز على حماية
اقت�صادها و�شعبها ف�إ َّن كوريا �ستت�أثر بذلك حت ًما .لقد
اجتهت ال�صني بالفعل نحو االقت�صاد ال�صناعي القائم
على �صناعة منتجات و�سيطة ولي�س جمرد ا�سترياد تلك
املنتجات وجتميعها هناك .ول��و قامت احل��رب املحتملة
بني ال�صني و�أمريكا ف�سوف يتم ت�سريع هذه العمليات
الت�صنيعية يف ال�صني ،و�سي�سعى ترامب للحيلولة دون
ذلك ب�ضغط من م�ؤ�س�سات دولية لأجل حماية �سيا�ساته
االقت�صادية يف ال��وق��ت ال��ذي �ستدفع فيه ال�صني تلك
امل��ؤ��س���س��ات ل�ق�ب��ول ف�ك��رة ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري احل��ر ال��ذي
�سيدعم اقت�صادها بقوة بينما �سيكون ت�أثريه االقت�صادي
ع�ل��ى ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة �أق ��ل دع � ًم��ا .ب��ل و��س�ي�ك��ون ت��أث�يره
قا�س ًيا على اال��س�ت�يراد ال�ع��امل��ي لالقت�صاديات ال��واع��دة
لأن ت��رام��ب �سيفر�ض ��ض��رائ��ب ت�ق��در ب�ـ�ـ  45ب��امل�ئ��ة على
اال�سترياد من ال�صني و 35باملئة من املك�سيك� .إن تلك
االق�ت���ص��ادي��ات ال��واع��دة ت�ع��اين �أ��ص� ً
لا القلق م��ن ارت�ف��اع
�أ�سعار املواد الت�صنيعية والبرتول على امل�ستوى الداخلي،
ن�ح��ن ن�ت�ح��دث ه�ن��ا -ك�م��ا ي ��رى امل ��ؤل �ف��ان -ع��ن املك�سيك
وكوريا اجلنوبية كمثالني ملا �سيحدث .ويرى امل�ؤلفان �أن
الأعرا�ض اخلطرية على االقت�صاد الكوري قد ظهرت عام
2012م ،و�أن الديون امل�ستحقة على قرو�ض �شراء املنازل
ميكنها االن�ت�ظ��ار ح�ت��ى 2019م .يف الف�صل ال��راب��ع من
هذا الباب حتت عنوان «�إمكانيات متاحة و�سط الأزمات
االقت�صادية؛ �سيناريو ب�لاك ��س��وان» .يعر�ض امل�ؤلفان
الأ��س�ب��اب وراء ه��ذا الإحل ��اح �إىل تعر�ض ك��وري��ا لأزم ��ات
اقت�صادية حمتملة ج��راء احل��رب بني �أمريكا وال�صني،
كما �أنهما ي�ؤكدان على �ضرورة عدم املبالغة يف التفا�ؤل
ب�ش�أن �إمكانية التغلب على تلك الأزمات .فعلى الكوريني

�أن يكونوا مو�ضوعيني و�أن ي�ستعدوا ملواجهة ما هو قادم
لأنه �سيكون واق ًعا ال خيا ًال .فباال�ستعداد اجليد ميكن
للكوريني احليلولة دون حدوث ذلك يف الواقع ،ف�إن مل
يفلح ذلك فعلى الأق��ل �سيتمكن الكوريون من التعامل
مع الأزم��ة و�إي�ج��اد فر�ص ا�ستثمار متاحة خاللها لأن
مثل تلك الأزمات ال تكون على هيئة موجة واحدة� ،إنها
مثل نهر ط��وي��ل وعميق ج �دًّا ،ول��و ا�ستطاع ال�ك��وري��ون
عبور ذل��ك النهر ف�ستكون هناك فر�ص كبرية متاحة
بانتظارهم� .أما املق�صود ببالك �سوان فيعني امل�ستقبل
غ�ير امل�ت��وق��ع مت��ا ًم��ا ك��ال��ورق��ة ال�ت��ي تقلب اللعبة ر�أ�� ً�س��ا
على عقب يف لعبة الأوراق «الكوت�شينة» .هذا ال�سيناريو
يتوقع امل��ؤل�ف��ان وق��وع��ه خ�لال ال�ف�ترة م��ن 2017م �إىل
2021م ولذا فهو ي�ضع �سيناريو اال�ستثمار التايل :من
� 2017إىل 2019م اال�ستثمار على ال��دوالر ،وم��ن 2019م
�إىل 2020م اال�ستثمار يف البور�صة الكورية ،ومن 2020م
�إىل 2021م اال�ستثمار يف البور�صة ال�صينية ،ثم العودة
للحالة الكورية.
ي ��أت��ي الق�سم ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب حت��ت ع �ن��وان «امل��وج��ة
ال��راب �ع��ة �آت �ي ��ة» .وي ��رى امل ��ؤل �ف��ان �أن ��ه ب�ع��د �أن مت جت��اوز
املوجة ال�صناعية الثالثة ،بد�أت املوجة الرابعة املعتمدة
على التكنولوجيا الذكية للآالت والب�شر جن ًبا �إىل جنب
مبا �سيغري �أ�ساليب اتخاذ القرار من خالل �أطر خا�صة
حم ��ددة م�ث��ل ال�ت�ح�ك��م ال ��ذات ��ي والأب ��دي ��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة
والأح�ل�ام ال�لاحم��دودة فيما يت�صل بالأعمار الب�شرية
لأج��ل �أن يتمكن امل��خ الب�شري م��ن التعامل م��ع العامل
الرقمي داخله� .سي�صحب هذا حت ّول املدن �إىل ال�صناعة
والإن �ت��اج اع�ت�م��ادًا على ذك��اء الآالت والب�شر كما �أ�شرنا
م ��ن ق �ب ��ل� .أم� ��ا ال �ق �� �س��م ال �ث ��ال ��ث والأخ� �ي��ر ف �ق��د ت �ن��اوال
ف�ي��ه «ق ��راءة يف من ��اذج ال� ث��روات»؛ ح�ي��ث �ستتحقق دورة
االزدهار االقت�صادي يف مرحلتها العا�شرة خالل القرن
احل��ادي والع�شرين ،تلك ال��دورة التي ا�ستلهمت روحها
من النموذج الأمريكي لالقت�صاد يف القرن الع�شرين.
ث��م يختم ه��ذا الق�سم بف�صل مهم ع��ن �أهمية القانون
ودوره يف ظل املوجة الرابعة ويف ظل املتغريات العاملية
غري امل�سبوقة على امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتكنولوجية.
---------------------عنوان الكتاب :املوج ُة الرابعة �آتي ٌة
امل�ؤلفان :ت�شوي هيون �شك ،وت�شوي يون �شك
النا�شر :جي�شك نوماد
اللغة :الكورية
�سنة الن�شر :فرباير 2017م
عدد ال�صفحات� 500 :صفحة
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن كلية الآداب
جامعة القاهرة
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لتشوي هيون شك

محمود عبد الغفار *

متثل الفا�شية و�صفا تاريخي ًا لتجارب حركات قومية �أو وطنية ،ونظم �أ�س�ستها تلك احلركات ،تبلورت عرب جتارب �سيا�سية خا�ضتها عدد من
بلدان �أوروبا يف فرتة ما بني احلربني العامليتني لت�صل �إىل �شكل �أيديولوجي واع بذاته� ،سعت احلركات الفا�شية لتوحيد الأمة التي ينتمون
لها عرب الدولة ال�شمولية ،ومت ّيزت بحركات تهدف �إىل �إعادة تنظيم املجتمع وفقا ملبادئ مت�سقة مع الأيديولوجية الفا�شية .تتميز احلركات
الفا�شية مبالمح م�شرتكة تت�ضمن تبجيل وهيبة الدولة ،واحلب ال�شديد لقائد قوي ،والت�شديد على التع�صب الوطني والع�سكرة .ترى الفا�شية
يف العنف ال�سيا�سي واحلرب وال�سطوة على �أمم �أخرى طرق ًا للو�صول لبعث ونه�ضة وطنية .ويقر الفا�شيون بر�ؤيتهم �أن الأمم الأقوى لها احلق
يف مد نفوذها ب�إزاحة الأمم الأ�ضعف.
«امل ��وج ��ة ال ��راب �ع ��ة �آت� �ي ��ة» ح�ل�ق��ة م ��ن ��س�ل���س�ل��ة ك �ت��ب ذات
ت��وج�ه��ات ج��دي��دة تتخذ منحى ال�ت�ن�ب��ؤ بامل�ستقبل على
�أ� �س��ا���س ع�ل�م��ي ب�ح��ت يف جم ��االت ال���س�ي��ا��س��ة واالق�ت���ص��اد
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب�ح�ل��ول ع ��ام 2030م .وق ��د �سبقته كتب
�أخ��رى ناق�شت الأو��ض��اع والتحديات املُ�ستقبلية بحلول
العام �سابق الذكر نف�سه� .أما املوجة الرابعة فتعني الثورة
التكنولوجية الرابعة التي ت�شهدها ال�صناعة يف العامل؛
تلك الثورة التي حتدث تغيريات عميقة وتفتح م�سارات
ج��دي��دة يف ال�صناعة حتمل ع�ن��وان «ال �ث��ورة ال��ذك�ي��ة» يف
ع�صر ميكن ت�سميته «الر�أ�سمالية الفردية» .وهنا يطرح
امل�ؤلفان ت�سا�ؤالت من قبيل كيف ميكن االنتفاع بالذكاء
اال�صطناعي يف ظل هذا التناف�س التكنولوجي الرهيب؟
كما �أنهما يتنب�آن ب ��أ َّن ال�ث�روات الفردية �ستزداد طبقًا
ل�ل�ق��درة على االن�ت�ف��اع بالتكنولوجيا ال��ذك�ي��ة .التحول
الأخ �ط��ر والأه ��م هنا ه��و ث ��ورة االن�ت�ق��ال م��ن ر�أ� ��س امل��ال
باملعنى التقليدي �إىل ر�أ�س املال الفردي يف ظل االت�صال
العاملي �أو الكوكبي املرتكز على الذكاء اال�صطناعي عرب
�شبكة الإن�ترن��ت .يك�شف امل�ؤلفان كذلك عن �أنّ الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة يف م��وج�ت�ه��ا ال��راب �ع��ة عليها �أنْ ت��رت�ك��ز على
الفر�ص العظيمة للرثاء ب�شكل غري م�سبوق يف تاريخ
الب�شرية.
يف ظل املوجة الرابعة ،على نحو ما يرى امل�ؤلفان ،علينا
�أن نغري ت�صوراتنا عن املُ�ستقبل ،و�أن نكون مو�ضوعيني
بحيث ميكننا ر�ؤي��ة التغيريات اجلارية والتي �ستحدث
م���س�ت�ق�ب� ً
لا .ع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ف�ك��ر يف ال �ف��ر���ص امل �ت��اح��ة ال�ت��ي
يحملها ال�غ��د ال �ق��ادم ب ��د ًال م��ن ال�ق�ل��ق وال�ت�خ��وف منه.
فجوهر االقت�صاد وال�ثروات يتحرك الآن ب�شكل مغاير
لأن بنية الن�شاط االقت�صادي نف�سها قد تغريت وكذلك
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احل��ال بالن�سبة لأدوات اال�ستثمار وف��ر��ص��ه .و��س��ط كل
ه ��ذا علينا �أن جن�ه��ز �أنف�سنا بالتخطيط وال �� �ش��روع يف
التنفيذ ب��د ًال م��ن االن�ت�ظ��ار وال�ت�ح��رك ك��رد فعل .علينا
�أن ُندرك هذه التغريات الأ�سا�سية لأنها فر�صة ال يجب
تفويتها .لقد مت توظيفنا جمي ًعا يف ظ� ّ�ل الر�أ�سمالية
التقليدية وجميعنا ك� َّن��ا �أدوات مل ُي�سمح لها بتحقيق
الرثوات ال�شخ�صية .هذا الأمر تغري مع املوجة الرابعة
من االقت�صاد ال��ذك��ي .مل يعد �أيٌّ منا �أداة بل �أ�صبحنا
ج�م�ي� ًع��ا من�ت�ل��ك ال�ف��ر���ص ل�لا��س�ت�ث�م��ار ال �ف��ردي وحتقيق
الرثوات .هل ميكن حتقيق هذا ونحن ال منلك الأموال
الكافية لال�ستثمار؟ ونحن ل�سنا من �أ�صحاب امل�صانع
وال�شركات؟ الإجابة التي يطرحها امل�ؤلفان هي «نعم».
ف�ه�ن��اك ف��ر���ص ك �ث�يرة م�ت��اح��ة وك ��ل م��ا ع�ل�ي�ن��ا ف�ع�ل��ه هو
ا�ستغالل الظروف املُ�ستقبلية على الوجه الأمثل .وهنا
يتوقف امل�ؤلفان عند خم�س مراحل :التعاون مع الذكاء
اال�صطناعي - .تنظيم الوقت بطريقة جديدة - .التمتع
بب�صرية جيدة للتعرف على الإن�سان من الداخل بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن �سلبيات ه ��ذا الإن �� �س��ان ون��واق���ص��ه ورغ�ب��ات��ه
وم���ش�ك�لات��ه� - .أن تت�سم ه ��ذه ال�ب���ص�يرة ب��ال �ق��درة على
التخيل - .القدرة على �أن يجد املرء �أريحية بني اجلانب
ت�سي كل �شيء يف
الإن�ساين وجانب الآلة �أو امليكنة التي ّ
ظل الذكاء اال�صطناعي غري امل�سبوق.
ت�شوي هيون �شك ،وه��و �أح��د م�ؤلفي ه��ذا الكتاب ،يعد
واح� � �دًا م ��ن اخ�ت���ص��ا��ص�ي� ّ�ي ال ��درا� �س ��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .له
ثالثة م�ؤلفات تدور كلها حول بلوغ عام 2030م بعنوان
«م���س�ت�ق�ب��ل ج� � ��ريء» ،و»حت ��دي ��ات ج ��ري �ئ ��ة» ،و»خ��ري �ط��ة
م�ستقبلية ل �ل�ثروات» .در� ��س يف جامعة «ه��و��س�تن» علي
ي ��دي «ب �ي�تر ب�ي���ش��وب» و»ك��ري���س�ت��وف��ر ج ��ون ��ز» ،و»ون ��دي

��س�ك��ول�ت��ز» ،ك�م��ا در� ��س االق�ت���ص��اد والأخ �ل��اق والفل�سفة
والالهوت ،وقد �صار �أ�صغر االخت�صا�صيني الذين لفتوا
االنتباه يف الدرا�سات امل�ستقبلية يف كوريا بل ويف �آ�سيا
كلها ،وخا�صة م��ا �أذاع ��ه ح��ول «�سيناريو ح��رب الهيمنة
بني الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني» ،و»م�ستقبل
ال�صني» و»�إحياء �أمريكا اجلديد عام2020م» ،و»م�ستقبل
��س��ام���س��ون��غ» ،و»الأزم� � ��ة ال �ك �ب�يرة يف �آ� �س �ي ��ا» .ه ��و امل��دي��ر
احل��ايل ملعهد ال��درا��س��ات الإن�سانية امل�ستقبلية وع�ضو
«اخت�صا�صيي الدرا�سات امل�ستقبلية املحرتفني»،
جمعية
ّ
وع���ض��و ج�م�ع�ي��ة «ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات امل���س�ت�ق�ب��ل»� .أم ��ا �أه ��م
الكلمات املفتاحية الأ�سا�سية يف خطابه ودرا�ساته القيمة
ع��ن تقنيات التنب�ؤ بامل�ستقبل ،و�إ�سرتاتيجيات الإدارة
امل�ستقبلية ،ولعبة احل��رب والهيمنة ،فهي «الب�صرية،
امل���س�ت�ق�ب��ل ،االب �ت �ك��ار والإب � � ��داع ،الإع � ��داد اجل �ي��د ،ح�سن
ا�ستغالل الفر�ص ،البحث عن الفر�ص و�سط الأزمات».
ي �ت ��أل ��ف ال �ك �ت ��اب م ��ن ث�ل�اث ��ة �أق� ��� �س ��ام ت �غ �ط��ي الأزم� � ��ات
االقت�صادية يف ك��وري��ا وال���ص�ين ،وال�ت�ن�ب��ؤات امل�ستقبلية
ل �ت �ج��اوز ت�ل��ك الأزم � ��ات يف �أ� �س ��رع وق ��ت مم �ك��ن� .صحيح
ه��ي �أزم� ��ات لكنها مي�ك��ن �أن ت �ك��ون ف��ر� ً��ص��ا م�ت��اح��ة نحو
ا� �س �ت �ث �م��ارات ذك �ي��ة ج ��دي ��دة .ك�م��ا ُت�غ�ط��ي ه ��ذه الأق �� �س��ام
� ً
أي�ضا ق��راءة يف خمططات الرئي�س الأمريكي «ترامب»
وا�سرتاتيجياته ال�سيا�سية واالقت�صادية .ي�أتي الق�سم
الأول حتت عنوان «موجة حرب ر�أ�س امل��ال»ُ .يفتتح هذا
الق�سم بتوجيه طلب �أو ن�صيحة ب���ض��رورة اال�ستعداد
حلرب الهيمنة القادمة بني الواليات املتحدة الأمريكية
وال�صني .و��ض��رورة ا�ستدعاء ال�ت��اري��خ ،فال�صني نف�سها
عاي�شت ن�ظ� ًم��ا ا�ستعمارية لآالف ال���س�ن�ين .ل��و تذكرنا
هذه احلقيقة ف�سوف ن�ستوعب �أو نتنب�أ ب�سهولة باحللم

