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ال�شركات ب�صورة متزايدة على خف�ض تكاليف النقل
ع���ن ط���ري���ق حت���وي���ل الإن����ت����اج �إىل ن��ف�����س ال��ب��ل��د ال���ذي
يق�صد فيه ا�ستهالك ال�سلع .ويف ح�ين �أن التدفقات
العاملية ل��ر�أ���س امل��ال والبيانات واخل��دم��ات من املرجح
�أن ت�ستمر ،ف���إن انخفا�ض الناجت بني الأمم ميكن �أن
ي�سهل ب�سهولة ظهور اقت�صاديات حمائية و�سيا�سات
خارجية �أكرث عدائية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف غياب
التن�سيق الدويل يف �أعقاب الركود الكبري ،جل�أت الكثري
م��ن ال��ب��ل��دان وم�صارفها امل��رك��زي��ة ب�شكل م��ت��زاي��د �إىل
ال�سيا�سة النقدية حلل امل�شاكل املحلية مثل البطالة
والنمو واال�ستقرار املايل .ويخ�شى كينغ �أنه يف ع�صرنا
احل��ايل من ب��طء النمو ،ميكن �أن ينتقل ه��ذا االجت��اه
ب�سهولة �إىل فرتة «حروب عمل ال نهاية لها» حيث �إن
البلدان حت��ول ع��بء التكيف االقت�صادي �إىل بع�ضها
البع�ض.
�إن م����دى ال�ت�راج���ع االق���ت�������ص���ادي ال��ن�����س��ب��ي ل��ل��والي��ات
املتحدة هو مو�ضوع نقا�ش م�ستمر بني خرباء ال�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة .يف ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ض��ي ،ك��ان
االحتاد ال�سوفيتي املناف�س الرئي�سي؛ ويف الثمانينات،
ك��ان��ت ال��ي��اب��ان؛ �أم���ا ال��ي��وم فهي ال�����ص�ين .وي���ؤك��د كينغ
�أن ح�����ص��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أوروب������ا امل��ت��ق��ل�����ص��ة من
االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي� ،إىل ج��ان��ب �صعود ال�صني والهند
واالق��ت�����ص��ادات النا�شئة يف جنوب �شرق �آ�سيا� ،ستخلق
���ص��راع��ات على نحو م��ت��زاي��د ح��ول االجت���اه امل�ستقبلي
ل�لاق��ت�����ص��اد ال����دويل .ه���ذا ال��ت��وت��ر يتج�سد ب��ال��ف��ع��ل يف
ت�صريح الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ ع��ن العوملة
يف املنتدى االق��ت�����ص��ادي العاملي يف داف��و���س ع��ام ،2017
قائال�« :إن امل�شاكل التي تثري القلق يف العامل ال تنجم
عن العوملة [ ]...يجب �أال نعود �إىل امليناء كلما واجهنا
عا�صفة �أو لن ن�صل �أبدا �إىل ال�شاطئ املعاك�س» .ولكن
ر�ؤيته للعوملة تهدف يف املقام الأول �إىل تعزيز امل�صالح
االقت�صادية واجليو�سيا�سية لل�صني ،ولي�س لتعزيز
النظام القائم .على �سبيل املثال ،متكن �سيا�سة «حزام
واحد وطريق واحد» ال�صني من تو�سيع نطاق و�صولها
�إىل �أورا���س��ي��ا وت��خ��ف��ي��ف ال�����ض��غ��وط امل��ح��ل��ي��ة يف ال��وق��ت
نف�سه ،يف حني �أن البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية
التحتية يتناف�س ب�شكل متزايد مع البنك الدويل.
وعلى ال�صعيد االقت�صادي ،كانت العوملة جيدة بالن�سبة
مل��ع��ظ��م االق��ت�����ص��ادات ال��ن��ا���ش��ئ��ة .وق���د زادت م�����س��ت��وي��ات
املعي�شة يف البلدان التي ان�ضمت �إىل املجتمع العاملي.
وانخف�ض الفقر العاملي انخفا�ضا ح���ادا ،كما ازدادت
ال��ب��ل��دان ال��غ��ن��ي��ة ث����راء .وي��ع��ت��ق��د ك��ي��ن��غ �أن ال��ع��ومل��ة قد
�أفادت ب�شكل خا�ص ال�صني والهند و�أغنى  ٪1يف الدول
الغربية .فالفقراء والطبقات العاملة يف الغرب غالبا
ما فقدوا ،ور�أوا �أجورهم �آخذة يف الركود .وميكن الآن
�أن ي��ت��م ن��ق��ل ال��ع��دي��د م��ن وظ��ائ��ف الت�صنيع يف مكان
�آخ��ر بتكلفة �أق��ل .ويقول كينغ �إن ع��دم امل�ساواة داخل

ال��دول الغربية «قد �أدى �إىل ال�شعور باال�ستبعاد ،مما
�أدى �إىل انهيار الثقة بني النخبة وبقية ال�شعب» .وقد
ي����ؤدي ان��ت��خ��اب ت��رام��ب و�إل��غ��اء ال�����ش��راك��ة ع�بر املحيط
الهادئ (اتفاقية جتارية مع �آ�سيا) �إىل عودة احلمائية.
لقد �أ�صبح العديد من النا�س العاديني ،ولي�س ح�شد
داف��و���س ،م�شبوهني وم��وج��ة �شعبية مناه�ضة للعوملة
اجتاحت العامل يف العام املا�ضي.
كما �أن الكاتب قلق ب�ش�أن االنخفا�ض الن�سبي للواليات
املتحدة .ومبا �أن ن�صيبها من الناجت املحلي الإجمايل
العاملي ينخف�ض فقد �أثر على دورها القيادي .بعد عام
 ،1945كانت �أمريكا رائدة يف جمال الهند�سة املعمارية
ويف جم��ال العوملة وراعيها الرئي�سي .وق��د لعبت دورا
حا�سما يف �إع��ادة بناء االقت�صاد الأوروب���ي بعد احلرب
العاملية الثانية .و�أن�ش�أت �أول م�ؤ�س�سة مالية واقت�صادية
ع��امل��ي��ة ��� -ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل .وال��ب��ن��ك ال����دويل،
وجمموعة « ،»GAATالتي �أ�صبحت ا لآ ن منظمة
التجارة العاملية .وقدمت م�ساعدات مالية على �شكل
خطة م��ار���ش��ال لإع���ادة �إع��م��ار �أوروب����ا ،وه���ذا م��ا يعادل
 130بليون دوالر اليوم .وكثريا ما ت�صرفت ك�شرطي
ع��امل��ي .وي�شعر كينغ بالقلق م��ن �أن ال��والي��ات املتحدة
ت�تراج��ع ع��ن دوره���ا ال��ق��ي��ادي .وي�شري انتخاب ترامب
�إىل �أن الناخبني الأمريكيني قد يكونون متعبني من
م�س�ؤوليات البالد العاملية ويريدون �أن ي�ضعوا «�أمريكا
�أوال» .وي�شري �إىل �أن���ه ب���دون رع��اي��ة �أم��ري��ك��ي��ة رمب��ا ال
يوجد م�ستقبل للعوملة ذات النمط الغربي .ويعتقد �أن
ال�صني قد م�ل�أ ه��ذا الفراغ وه��ي الآن تتحدى �سلطة
�أمريكا يف �آ�سيا ،وتقوم �أي�ضاً ببناء م�ؤ�س�ساتها اخلا�صة
يف ب��ري��ت��ون وودز  -امل�����ص��رف الآ���س��ي��وي لال�ستثمار يف
الهياكل الأ�سا�سية ومنظمة �شنغهاي للتعاون .كينغ
ي�شعر بالقلق من �أننا قد نرى «ع��ودة ظهور التناف�س
الإمرباطوري» بني الواليات املتحدة وال�صني ورو�سيا.

كانت الهجرة دائ ًما جان ًبا رئي�س ًيا من جوانب العوملة.
يف القرن التا�سع ع�شر ،هاجر  60مليون �أوروب���ي �إىل
الأمريكيتني و�أ�سرتاليا .وبحلول عام  1910كان ثلث
���س��ك��ان الأرج��ن��ت�ين ون��ي��وزي��ل��ن��دا تقريبا م��ن امل��ول��ودي��ن
يف اخل���ارج .ومب��ج��رد �أن ي�ؤ�س�س امل��ه��اج��رون �أنف�سهم،
ي�ضعون ح��واج��ز مل��ن��ع الآخ��ري��ن م��ن ال��و���ص��ول �إل��ي��ه��م.
وقد ازداد م�ستوى الهجرة �إىل �أوروبا الغربية و�أمريكا
ال�شمالية زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية .وقد ت�سبب
هذا االنبعاث يف الهجرة يف رد فعل �سيا�سي يف الغرب،
لأ���س��ب��اب اق��ت�����ص��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��واء .ويعتقد
كينغ �أنه من املرجح �أن يكون هناك تدفقا �أكرب بكثري
للمهاجرين يف امل�ستقبل ،و���س��وري��ا ه��ي جم��رد ب��داي��ة.
وقد يلتم�س مواطنو بلدان كثرية اللجوء �إىل الغرب
للهرب م��ن ال���دول الفا�شلة ،وع��واق��ب تغري امل��ن��اخ� ،أو
تعزيز فر�صهم االقت�صادية .ومن املتوقع �أن ينمو عدد
�سكان �أفريقيا ب�شكل كبري .بلغ عدد �سكان نيجرييا 35
مليون ن�سمة يف عام  .1950وبحلول عام  2100تتوقع
الأمم املتحدة �أن ي�صل ع��دد �سكانها �إىل  730مليون
ن�سمة .هناك بالفعل احتكاك بني امل�سلمني يف البالد
( )41٪وامل�سيحية ( )58٪واملجتمعات املحلية وه��ذا
يجعل احلرب الأهلية ممكنة .ويجادل كينغ ب�أن معظم
ال�سيا�سيني مل ي��ح��ددوا م��ا يجب فعله ب�����ش���أن ق�ضية
الهجرة �أو كيفية ا�ستيعاب �أعداد كبرية من النا�س من
املناطق الأكرث فق ًرا يف العامل .ومتيل النخب �إىل دعم
ال��ه��ج��رة ،ول��ك��ن الناخبني ال��ع��ادي�ين ب���د�أوا يف التمرد.
�صعود دونالد ترامب وماري لوبان يف فرن�سا قد ي�شري
�إىل نهج خمتلف.
يقدم الكاتب نظرة ت�شا�ؤمية ومثرية للجدل يف نهاية
العوملة وما يعنيه االزدهار وال�سالم والنظام االقت�صادي
العاملي والعوملة .ا�ستطاع الكتاب اجلمع بني التحليل
التاريخي مع ال�ش�ؤون الراهنة .ي�صور كينغ هذا العامل
الذي حتكمه الدول املتناف�سة مع �أهداف مت�ضاربة قد
تبدو ،وكيف �أن ال�سعي وراء �أجندات وطنية ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل �سباق نحو القاع .كما يرى �أن رف�ض العوملة
وال��ع��ودة �إىل «االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي» ���س��ي���ؤدي��ان �إىل ال��ن��زاع
االقت�صادي وال�سيا�سي ،وي�ستخدم درو�ساً من التاريخ
لقيا�س �أف�ضل الطرق لتجنب �أ�سو�أ النتائج املمكنة.
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العالم الجديد الغامض :نهاية العولمة،
عودة التاريخ  ..لستيفن كينغ

محمد السالمي *
كثريا ما ن�سمع عن م�صطلح «العوملة» ،ويفهم عموما ب�أنه جعل العامل قرية �صغرية ،ويتم ذلك عرب التكامل االقت�صادي بني الدول من خالل تدفقات التجارة
م�شروعا لإقامة نظام
ور�ؤو�س الأموال والبيانات والنا�س عرب احلدود .وقد دفعت الواليات املتحدة وبلدان �أوروبا الغربية ،مدفوعة بدمار حربني عامليتني،
ً
اقت�صادي دويل واحلفاظ عليه ا�ستنادا �إىل املنافع امل�شرتكة لالنفتاح .وقد ا�ستطاع هذا امل�شروع �أن يحقق طفرة يف دخل الفرد العاملي منذ اخلم�سينيات ،كما
ا�ستطاع تخفيف �أزمة الفقر املدقع منذ �أوائل الت�سعينيات .ولكن هذا التوافق بني �صناع القرار الأمريكيني والأوروبيني يخترب مدى ا�ستجابته للتحديات املقبلة.
يف مطلع عام  ،2017كانت الأدلة ترتاكم وتثبت �أن عوملة االقت�صاد العاملي ،وعلى نطاق �أو�سع النظام الليربايل الدويل ،يف تراجع طويل الأمد .حيث عانى
االحتاد الأوروبي من �أزمة الالجئني التي اختربت التزام احلكومات باالنفتاح والتعاون ،و�أوجدت بع�ض الرغبة ال�شديدة يف حملة تهيمن عليها الهجرة والعودة
�إىل ال�سيادة الوطنية ،ف�صعود �أ�شخا�ص على ال�ساحة ال�سيا�سية مثل مارين لوبان وو�صولها �إىل اجلولة النهائية من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،وظهور
رئي�س الوزراء الهنغاري فيكتور �أوربان وت�صريحه بكل فخر بتحويل بلده �إىل «دميقراطية غري ليربالية» ترف�ض قبول الالجئني ،يطرح العديد من الت�سا�ؤالت.
ومن جهة �أخرى عك�ست اململكة املتحدة عقودها الأربعة من االندماج ال�سيا�سي مع �أوروبا القارية و�صوتت ل�صالح خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي .والأكرث
رئي�سا يبدو �أنه م�صمم على تدمري دور �أمريكا باعتبارها هيمنة جيو�سيا�سية ومر�ساة لالقت�صاد العاملي.
من ذلك �أن الواليات املتحدة قد انتخبت لتوها ً

يقدم �ستيفن كينغ يف كتابه» العامل اجلديد الغام�ض:
ن��ه��اي��ة ال��ع��ومل��ة ،ع���ودة ال��ت��اري��خ  -ملخ�صا رائ��ع��ا ح��ول
تاريخ العوملة وكيف و�صلنا �إىل هذه املرحلة ،ويقرتح
�أننا قد نكون عند نقطة حت��ول .فكينغ هو �أح��د �أكرب
امل�����س��ت�����ش��اري��ن االق���ت�������ص���ادي�ي�ن يف ب��ن��ك «،»HSBC
وجمل�س العموم الربيطاين ،كما �أن��ه يعمل �صحفيا.
قبل عقد م��ن ال��زم��ن ،ر�أى العديد م��ن االقت�صاديني
وال�سيا�سيني وال�صحفيني �أن العوملة هي �أف�ضل طريق
لتحقيق االزده���ار االق��ت�����ص��ادي للجميع .يعتقد كينغ
�أن الأزم��ة املالية العاملية قد �أ���ض��رت بثقة الكثري من
النا�س يف امل�ؤ�س�سات والنخب ال��ت��ي ت��ق�ترح امل��زي��د من
العوملة .ويف الغرب ،ا ُتهمت العوملة بزيادة عدم امل�ساواة
والهجرة غري املرغوب فيها .ويبدو �أن الدميقراطية
الليربالية والقيم الغربية ت�تراج��ع يف جميع �أن��ح��اء
ال��ع��امل .وال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ت�تراج��ع ع��ن احل��ري��ات
املدنية والدميقراطية وال�صحافة احلرة .كما �شهدنا
ع��ودة القادة الأوتوقراطيني مثل :بوتني ،و�أردوغ��ان،
وال�سي�سي ،ودوتريتي ،على ح�سب و�صف الكاتب.
يعتقد كينغ �أن انهيار العوملة قد يكون و�شيكا وي�ستحيل
جتنبه .فبمجرد اعتبار �أن التكامل االقت�صادي العاملي
ال مفر منه ،ف�إن ذلك يتوقف على الأفكار التي تتطلب
دعما وا�سعا .وقال�« :إن العوملة ال تقت�صر على التقدم
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف��ح�����س��ب ،ب��ل �أي�����ض��ا م��ن خ�ل�ال تطوير
�أو �إزال����ة الأف���ك���ار وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت�شكل �سيا�ستنا،



واق��ت�����ص��ادات��ن��ا وت��ط��ور نظامنا امل���ايل حمليا وع��امل��ي��ا».
فعندما تقو�ض الأفكار القائمة وتنهار البنية التحتية
امل�ؤ�س�سية ،فمن غري املحتمل �أن توفر �أي تكنولوجيا
جديدة اليوم� .إن �أفكارنا وم�ؤ�س�ساتنا تتغري مع انتظام
مقلق».
كما ي�شري الكاتب �إىل �أن نظامنا االقت�صادي الدويل
احل���ايل م��ع��ر���ض خل��ط��ر ال��وف��اة بنف�س ن��ه��اي��ة الع�صر
الأخ��ي�ر ل��ل��ع��ومل��ة غ�ير امل��ق��ي��د ال����ذي ب����د�أ م��ن منت�صف
القرن التا�سع ع�شر حتى اندالع احلرب العاملية الأوىل.
�شهد االقت�صاد املعومل يف �أوائل القرن الع�شرين منوا
ملحوظا مكنته قيادة اململكة املتحدة ،و�إمكانية التنب�ؤ
مبعيار الذهب ،والتقدم التكنولوجي ال�سريع .وزادت
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة م��ن  8م��ل��ي��ارات دوالر يف ع���ام 1896
�إىل �أك�ث�ر م��ن  18م��ل��ي��ار دوالر يف ع���ام  ،1913وبلغت
اال�ستثمارات الدولية  44مليار دوالر ،وارتفعت ن�سبة
الهجرة ب�شكل ملحوظ .ومثلما حدث اليوم ،ر�أى كثري
من املراقبني يف ذلك الوقت �أن االقت�صادات املفتوحة
عادية وحم��ددة .وهذا النظام املعومل ،بطبيعة احلال،
ك���ان ي��ق��وم ع��ل��ى مم��ار���س��ات اال���س��ت��ع��م��ار غ�ي�ر ال��ع��ادل��ة
بطبيعتها ،والتي ثبت �أنها ت�سقط.
ويخ�شى كينغ من �أن ت�ؤدي التهديدات احلالية للعوملة
�إىل ف�ترة �أخ��رى من التفكك وال�صراع واال�ضطراب.
ويركز ب�شكل خا�ص على عدم امل�ساواة املتزايد ،والهجرة
اجلماعية ،والتكنولوجيا املدمرة ،وال�سيا�سة النقدية

التناف�سية ،واالن��خ��ف��ا���ض الن�سبي ل��ل��والي��ات املتحدة.
وق���د ظ��ه��ر ع���دم امل�����س��اواة كق�ضية �سيا�سية م��ل��ح��ة يف
�أعقاب الركود الكبري .وتغلب ثروة العوملة ب�شكل كبري
نحو �أعلى واحد يف املائة من �أ�صحاب الطبقة الو�سطى
النا�شئة يف �آ�سيا .وحققت �أعلى ن�سبة مئوية يف الواليات
املتحدة ب  ٪ 41من �إجمايل الزيادة ال�صافية يف الرثوة
م��ن��ذ ب��داي��ة الثمانينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،ك��م��ا �أن
�أ�صحاب ال��دخ��ل املتو�سط يف ال�صني ،ال��ذي��ن م��ا زال��وا
�أقل ثراء بكثري من الطبقات املتو�سطة يف االقت�صادات
امل��ت��ق��دم��ة ،ق��د ���ش��ه��دوا �أن دخ��ل ا ل��ف��رد احلقيقي �أك�ثر
م���ن ال�����ض��ع��ف ب�ي�ن ع��ام��ي  1988و .2008ويف ال��وق��ت
ن��ف�����س��ه��� ،ش��ه��دت ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى ال��دن��ي��ا يف ال��ب��ل��دان
الغربية ال�صناعية منوا �صغريا �أو حمدودا يف الدخل
احلقيقي ،مما خلق ت�شا�ؤما هائال يف الدميقراطيات
الغربية ب�ش�أن عدالة االقت�صادات املعوملة .ووفقا مل�سح
بيو للمواقف العاملية ف�إن  ٪30فقط من الأمريكيني و
 ٪23من الربيطانيني و  ٪13من الفرن�سيني يعتقدون
�أن اجل��ي��ل ال��ق��ادم �سيكون �أف�����ض��ل م��ال��ي��اً م��ن وال��دي��ه.
وباملقارنة ،يف ال�صني ،هذا العدد هو .٪85
وي�����ض��ع كينغ �أي���ً��ض��ا ق�ضية مقنعة ع��ن الكيفية التي
مي��ك��ن �أن ي��ه��دد ب��ه��ا ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال�سيا�سة
النقدية ،اللذان كانا من ال��دواف��ع الأ�سا�سية للعوملة.
فنظام االئتمان والروبوتات ت�ستعد لتدمري �سال�سل
التوريد العاملية .ومع انخفا�ض تكلفة العمل� ،ستحفز

