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معيــن حــدّاد@

(*) بــــاحـث وأسـتــــاذ
جامعي  -لبنان.

الغــرب علــى مـحك العــوملــة

مل ينتهِ الـقرن العرشون ،إال واكتـمل انفتاح اقتـصادات دول وشعوب األرض عىل
سـوق مشرتكـة عامليـة متدّهـا حريـة حركـة األفراد ورؤوس األمـوال والسلع
واخلدمـات ،بشبكـات متزايـدة الرتابط مـن التواصل واالتـصاالت واملعلـومات
واملبـادالت .فلم يعد من املمكن ألي دولة مهام عظم شأهنا ،أن تستقل عن غريها من
الدول استقالالً تامـاً ،بمعنى أنه مل تعـد توجد اليـوم دولة تكفي نفسهـا بنفسها.
وهكـذا ،باتت العـوملة التـي صنعها الغـرب األورويب ــ األمريكي ،تلك الظـاهرة
األسـاسية التي أرخـت بمفاعيلـها املستـجدة والعميقـة ،ال عىل العالقات الـدولية
اقتصادياً وسياسياً وحسب ،بل أيضاً عىل العالقات املجتمعية والثقافية بوجه عام.
يف املشهد اجلغرايف العام
قد توحي العوملة للوهلة األوىل ،بأن دخول شعوب كوكب األرض يف عالقات جديدة
كثيفة ،من شأنه أن جيعل األمور تبدو كأن سكان األرض يعيشون يف عامل عىل قدر
كبري من التجـانس يف معظم رشوط مـعيشتهم ،لكن الـواقع هو عىل غري ذلك ،إذ إنه
ينطـوي عىل مفارقـة متمثلـة يف ما يقـود إليه تصـاعد تـشابك العـامل ،من إنتاج
التناقضات املتفاقمة والذاهبة به إىل استفحال التفاوتات بني الفقراء واملحرومني من
جهة ،واألغـنياء واملرتفني من جهة من جهـة ثانية ،وكذلك بني األمكـنة التي تتوافر
فيها اخلدمـات بأهبى حللها ،واألخرى املهمّشة أو املستبعدة والفاقدة ألدنى رشوط
العيـش الكريم .كشفـت العوملة ،هنايـة القرن العرشين ،عن تـوزّع املجال اجلغرايف
األريض عىل عاملني” ،شـامل” غني فاعل ومـقتدر ،يتقـدمه اقتصـادياً وسيـاسياً
وعسكـرياً الـغرب اإلمربيـايل األمريكي ــ األورويب ،و”جنـوب” فقري ضعيف،
ومسلوب اإلرادة ،وبينهام عالقة حيكمـها انعدام شبه شامل يف التوازن ،أفضى إىل
تبعية مـرهِقة من قبل اجلنوب ملـراكز القرار االقتصـادي والسيايس يف الشامل ،ال
سيام الغـربية األمريكية ــ األوروبيـة منها .غري أن العالقات االقتـصادية املعوملة،
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والتي راحت تتدرج نحو التحرّر من القيود احلامئية بني الدول وتداخلها الشديد ،يف
ظل التنافس الرأساميل احلاد ،دفعت باملجمّعـات الصناعية الكربى إىل افتتاح فروع
عديدة هلا يف دول اجلنوب الفقرية ،هبدف التقليل من التكلفة اإلنتاجية هلا .يف املقابل،
متكّنت دول مـن اجلنوب من حتقيق قفزات نوعيـة عىل طريق النهوض االقتصادي
والتنموي الـبرشي ،فلم ينتهِ العقـد األول من القرن الواحـد والعرشين ،إال وكانت
العالقة بني الشامل واجلنوب قد بدأت تشهد حتوّالت ،أتاحت هلذه الدول الناهضة،
يف مقدمهـا الصني ومعها اهلند ومـاليزيا وتركيـا واملكسيك والربازيل ...ال أن تعيد
بعضاً من التكافؤ مع الشامل وحسب ،بل أن تتمكن من لعب أدوار مؤثرة وفاعلة يف
املجاالت االقـتصادية لدوله ،وذلـك بعدما صارت سلع اجلنـوب تغزو أسواق هذه
األخرية ،بتكلفة متدنية ،ما أدّى يف هناية األمر إىل إجبار العديد من املصانع فيها ،إما
عىل اإلقفـال وإما عىل االنتقـال بدورهـا إىل اجلنوب .وقـد عنى ذلـك ترسيح أعداد
مـتزايدة من الـيد العاملـة ،بمن فيها املـاهرة منهـا ،ما استولـد يف الشامل أزمات
اقتصـادية متالحقة .يف هـذه األثناء ،كانـت الواليات املتحـدة ،وكذلك دول أوروبا
الغربية ،تشهـد تدرجيياً انحسـار مسامهة القـطاعات الصنـاعية االستهالكية يف
النـاتج املحيل اإلمجـايل الذي بـات يعتمـد بشكل أسـايس عىل االقتـصاد مـا بعد
الصناعي ،املتمحور حول الـتكنولوجيا الرفيعة وتـطبيقاهتا يف ميادين االتصاالت،
والروبوتات ،واملعلـوماتية ،ويف اخلدمـات العليا الطبيـة والتعليمية ،والـسياحية،
وتفعيل شـبكات التـواصل اإللكرتونيـة .ميزة هـذا االقتصـاد هي يف اعتامده عىل
الكـوادر الكفوئـني ،من دون احلاجـة إىل العديـد من العاملـة ،كام يف الصنـاعات
التقليدية .وهو جعل من بلدان عامل الشامل ،ال سيام الواليات املتحدة ودول أوروبا
الغربية ،جماالً استقطابياً لألنشطة الرأساملية.
يف خمتلف األحـوال ،مل يمضِ وقت طويل حتـى تدفقت إىل الشامل مـوجات برشية
قادمـة من اجلنوب ،حيكمها ما يشبه قانـون األواين املستطرقة يف الفيزياء اخلاص
باحلـاويات املتصلة بـام فيها من سائل مـتجانس :يف الشامل ،ثـروة وخدمات مع
نقص ديموغرايف ،يف اجلنوب فقر ،وبؤس ،وحروب ،مع فائض ديموغرايف.
أثارت موجات الـوافدين ،منذ مطلع القـرن الواحد والعرشيـن ،ردود فعل متنامية
السلبيـة عىل املستويات الثقافية ،واهلويـاتية ،واألمنية .ومذّاك ،حتى اللحظة ،وعىل
رغـم مجيع العوائق التي صـارت ترفع يف وجههم ،فإن الـوافدين كانـوا وما زالوا
يستميتون ،باملعنى احلريف للكلمة ،للوصول إىل البلدان التي حيلمون هبا؛ فمنهم من
يقـيض غرقاً يف البحر املـتوسط لدى عبوره إىل أوروبـا ،ومنهم من يتعرّض ملختلف
أنواع اإلسـاءات من قبل القوى األمنية يف الرب األورويب ،أو يف الرب األمريكي ،جنوب
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الواليات املتحدة .وعليه ،فـإن عامل هنوض بعض دول اجلنوب بقدراهتا التنافسية
املؤذية القتصـاد الغرب األورويب ــ األمريكي من جهة ،وعـامل اهلجرات الوافدة
إليه من جهـة أخرى ،طـرحا مجلـة من التحـديات ،بـدّلت من مـوقف أهل الغرب
األورويب ــ األمريكي إزاء العوملة ،بحيث أدت بمجموعات وازنة من سكان دوله إىل
ارتيابٍ متنام بشأن نتائجها.
تراجعات يف املسار األورويب
منـذ اهنيار جدار برلـني ومعه االحتاد السوفـيايت ،نشطت آليـات العوملة من دون
عـوائق تذكر ،لصالح الغرب اإلمربيايل ،غري أن ما أفضت إليه بعد أقل من عقدين من
االرتـياب املشار إليـه أعاله ،أسهم يف تنمية تيـارات سياسية فـيه كانت حتى وقت
قريـب تعاين من التهميش والعزلـة .اتسمت هذه التيارات ،الـتي يصفها خصومها
باليمينية املتـطرفة أو الشعبويـة ،بالدعوة إىل االنكفـاء عن اخلارج واختاذ مواقف
معادية للعوملة وآلياهتا .وبـدت هذه التيارات ،وكأهنا تعربّ عن شكل خاص للقومية
يمكن أن نـدعوه ؟القـومية االنـطوائيـة؟ ،وهو شـكل خمتلف عن شكل ؟القـومية
األصلية اجلامعة؟ ،إذا جاز التعبري ،أي القومية التي تأسّست عليها الدولة املعارصة
يف العامل الغريب .متيزت القـومية االنطوائية هبـاجس التأكيد عىل اهلـوية الوطنية
واالنكفـاء إىل داخل حدود الـدولة يف معـاجلة املـسائل االقـتصاديـة ،السيـاسية
واملجتمعـية ،والدعـوة إىل التشـبث بأوجه احليـاة الغربيـة وأنامطها املعـيشة ،يف
مواجـهة ثقافة الـوافدين .وقد حتـوّل ذلك يف ما بعد إىل مـواقف سلبية إزاء رشائح
اجتامعية واسعة من أصول أجنبية ،ما أدى إىل بروز قدر معنيّ من التنابذ بني فئات
املجتمع الـواحد يف الدولة الواحدة .هـذا الشكل من القومية االنطـوائية ،بدا يف حالة
متـباينة مع بنية الدولة الغربية املعـارصة ،القائمة عىل القومية األصلية ،أي القومية
التي تصدّت لالستبداد املايض ،إبان حكم امللك والدين واإلقطاع ،وأقامت الدولة عىل
مبدأ إرادة األمة العامة واجلامعة.
أنتجت القوميـة االنطوائية مجلـة من التوترات اهلـوياتية ،وأعـادت طرح السؤال
اخلاص بـاهلوية الوطنيـة .ففي فرنسا عىل سبيـل املثال ،دارت ،وال تزال ،نقاشات
واسعة بشأن من هـو الفرنيس ومن هو غري الفرنيس ،يف مشهد يذكّر بشعوب ودول
عامل اجلنوب املتأخر عن مـواكبة احلداثة يف املجال السيـايس جلهة اهلوية القومية.
وقد ازداد النقاش احتـداماً وتوتراً يف أوروبـا ،مع دخول العامـل الديني املتمثل يف
اإلسالم ،وما يواكبه من مظاهر ثقافيـة مغايرة ملا هو سائد فيها ،فضالً عامّ علق يف
األذهان من صلته بالتشدد واإلرهاب .وعىل هذا ،انعكست التشققات اهلوياتية سلباً
عىل ثقة املواطنني يف قـدرة الدولة عىل اجلمع بني مواطنيهـا يف جمتمع موحّد اهلوية
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القومية .إىل ذلك ،قادت عوملة الرأسامل يف سياقات التنافس احلاد املالزم ألنشطته،
إىل إنتاج تنـاقضات مكانـية أسهمت يف نمو هـويات جهوية ،انـطالقاً ممّا يمكن أن
تضـيفه هذه املنطقـة أو تلك ،من قيم جتاريـة عىل منتجاهتـا مستمدة مـن هويتها
اجلغرافية .فقـد استحدث اقتصاد السـوق الرأساميل ظاهرة ؟البيـانات اجلغرافية
وتسـمية املنشـأ؟ بالنسبـة إىل السلع ذات العالقة املـبارشة بالعنـارص اجلغرافية
الطـبيعية أو البرشيـة أو االثنني معاً .وتتمثل هـذه ”البيانات اجلغـرافية” بإشارة
توضع عىل السلع حتدّد منشأها اجلغرايف ،بام له من صفات تعربّ عن جودة وسمعة
تُعزيان إىل مكان املنـشأ ،وما يوفره من عوامل طبـيعية ،من تربة ومناخ ...وأخرى
جغرافية بـرشية ،من حرفية ومهارات يتميّز هبا أهل املكان املعني ،عىل أن يؤدي كل
ذلك إىل تسابق اقتصادي بني املـناطق يبدو كأنه تعبري جغـرايف عن قانون التنافس
املعمـول به يف النظام الـرأساميل ،وهو قـانون يسـهم حكامً يف تشكـل شخصيات
جغرافية حملية متاميزة ،عىل حساب الشخصية الوطنية اجلامعة.
يف خمتلف األحوال ،أفضت العوملة خالل العقدين األخريين ،يف أوروبا ،إىل مجلة من
االنعكـاسات السلبية ،متثّـلت يف أمور عديدة ،من بيـنها عىل سبيل املثال ال احلرص،
تعـثّر االحتـاد األورويب ،وتفكك أوارص العالقـات بني دوله ،ثـم تراجـع دورها
السيايس والدبلومـايس عىل املرسح الدويل ،فضالً عن خروج بـريطانيا من االحتاد،
ومـا قابله من إرصار اسكتلندا عىل الـبقاء فيه ،يف ظل فوضى سيـاسية تتحكم أكثر
فـأكثر يف العاصـمة لندن .وتـضاف إىل كل ذلك ،بوادر صعـود حركات سـياسية
انفصالية ،أعنفها حماولة استقالل كاتـالونيا عن إسبانيا ،األمر الذي سبقه إفالس
دولة اليونـان وصعوبات اقتـصادية متنـامية يف مناطق عـديدة ،ال سيام من دول
أوروبا اجلنوبية ،مل ينفع معها ؟الصندوق األورويب للتنمية املناطقية؟ ،الذي أنشأه
االحتاد األورويب بغية حتقيق التجانس يف النمو االقتصادي.
حتويالت يف املسار األمريكي
يف الـتسعينيات من القرن العرشين ،بدت التـكتالت االقتصادية بني الدول كأهنا من
مـتطلبات العوملة ،وعىل هـذا أقدمت الواليات املتحـدة عىل تنفيذ مرشوعٍ هدفه جعل
أمريكـا الشاملية سوقاً موحّدة ،فأنشأت ”منظمة التجارة احلرة ألمريكا الشاملية”
ــ الـ”نـافتا”  ، NAFTA . North American FreeTrad Agreementحيث دخلت قرارات
املنظمة حيّز التـنفيذ عام  ،1994عندما تمّ إلغاء التعرفة اجلمركية عن نصف السلع
املتبادلة بني دول أمريكا الشاملية الثالث ــ كندا ،الواليات املتحدة ،واملكسيك ــ عىل
أن تُلغى بالـكامل ،بحلول عـام  . 2010وقد أطلقت املنـظمة حريـة حركة رؤوس
األموال والسلع واخلـدمات ،والسكان ...وخالل التسعيـنيات أيضاً ،برز يف موازاة
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الـ”نـافتا” تكتّل ضـمّ معظم دول أمريكا اجلـنوبية ،بـإنشاء ”السـوق األمريكية
اجلنـوبية املشرتكـة” ــ ”مريكوسور” ،MERCOSUR. Mercado Comun Del Sur
حـيث تمّ اإلقرار ،عـام  ،1995بالعمل عىل حتـرير املبـادالت التجاريـة بني الدول
األعضاء ،وتـوحيد الترشيعات املتعلقة بالسياسات االقتصادية .لكن رسعان ما راح
تكتل ؟مريكوسـور؟ يتعرّض للضغط من قبل الواليات املتحدة ،بقصد إنشاء منطقة
للتبادل احلرّ تشمل القارة األمريكـية بأكملها (باستثـناء كوبا) .مل تكتف الواليات
املتحـدة بذلك ،بل عمدت إىل إحلاق الـ؟نـافتا؟ بتجمّع ”التعـاون االقتصادي للدول
املطلة عىل املحيط اهلادئ” ــ ”أبيك” (APEC . Asiatic Pacific Economic Coorporot
) ،tionحيث راحت تدفع باجتـاه ترسيع عملية حتريـر املبادالت عرب املحيط اهلادي
خللق منطقـة جتارية حـرّة ،تشمل القـارة األمريكية وآسـيا الرشقيـة ،عىل طريق
التحرير الكامل للتجارة العاملية .ثم ،وسّعت الواليات املتحدة من ضغوطها ،لتحرير
التجارة الدوليـة وإلغاء السياسـات احلامئية ،يف سياق العـمل عىل حترير خمتلف
األنظمـة االقتصاديـة يف إطار عوملـة الرأساملية .غـري أنه مل يمضِ العقد األول من
القرن الـواحد والعرشيـن ،إال وكانت الواليـات املتحدة قـد بدأت بإعـادة النظر يف
اتفاقيات الـتكتالت االقتصاديـة املشار إليهـا أعاله ،ثم ما لبثـت أن فرضت قيوداً
زاجرة ،عىل املبادالت التجارية وعىل حركة رؤوس األموال األوروبية ،وعىل رؤوس
أمـوال الدول الناهضة مـن عامل اجلنوب ،كام راحت تتشـدّد إزاء الوافدين إليها ،ال
سيام من أمريكا الالتينية.
تضافرت عوامل خارجية وداخليـة عديدة يف دفع الواليات املتحدة ،أدت إىل حتويل
مسارها بـشأن العوملة ،حيث وجـدت أن الثامر االقتصادية النـاجتة منها ،حتوّلت
بجزء كبري إىل غريها من دول اجلنوب الناهضة ،كام أن حرية حركة السكان أنتجت،
كام يف أوروبا ،إشكاالت داخلية أيقظت التصدعات االجتامعية العرقية املؤذية.
خارجيـاً ،أدى فتح األسواق وسيولة املبـادالت املعلوماتية والتـكنولوجية ،يف إطار
العـوملة ،إىل إتاحـة الفرص أمـام فاعليـات اقتصاديـة من عامل اجلـنوب ،ال سيام
الصينية منها ،ال ملواجهة اهليمنـة االقتصادية األمريكية وحسب ،بل أيضاً للدخول
معها يف تنافس اقتصـادي رشس عىل األسواق العاملية ،يف ما دُعي باحلرب التجارية
بني الصني والـواليات املتحدة .هذا وقد أسهم التقدم التجاري الصيني عىل األرض،
واحلضور الفـاعل لدول أخرى مـن اجلنوب عىل املرسح الـدويل ،يف جعل الواليات
املتحدة تنتهج أسلوباً يتّصف بالصلف والعدوانية يف عالقاهتا اخلارجية ،فلم ترتدّد
يف إطاحـة املواثيق الدولية ،ويف إلغاء اتفافيات سبق أن أبرمتها ،كام حصل مع إيران
بشأن االتفـاق النووي ،أو يف إلغاء بنود اتفـاقيات من صُنعها ،عىل مـا جرى عندما
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أعادت التـدابري التجـارية احلامئـية ،بعـدما فـرضت الرسـوم اجلمركـية عىل
املسـتوردات األوروبية وغـريها ،وكذلك عنـدما أقدمـت عىل نقض اتفاقيـة منظمة
الـ”نافتا” ،التي أرشفت عىل تأسيسها.
هذا عىل الصعيـد اخلارجي ،أما عىل الصعـيد الداخيل ،فقد عمـلت الواليات املتحدة،
بموجب بنود الـ؟نافتـا؟ ،خالل التسعينيات من القرن العرشين ،عىل استقدام املزيد
من اليد العاملة املكسيكية الرخيصـة ،بعدما استحدثت املدن االقتصادية احلدودية
املـشرتكة ،الـ”ماكيالدوراس”  ،Maquiladorasبـإدارة رؤوس أموال أمريكية
ومكسيكية ،لـكن بأُجراء مكسيكيـني بقصد ختفيض الكلفة ،مـا تسبّب تدرجيياً يف
تدفّق موجـات من الوافـدين الالتينـو ــ إسبان من أمريكـا اجلنوبـية ،أفضت إىل
توترات عـرقية وتشققات اجـتامعية هوياتيـة ،كام يف أوروبا ،فكان ردّ الفعل املثري
واملستغرب ،إقدام احلـكومة األمريكية عىل بناء جـدار عمالق يفصلها عن املكسيك،
بحيث بدا كـأنه يمثل الرمـز املادي األعنف لـرفض ما آلـت إليه نتائج العـوملة من
ارتدادات عىل صانعيها.
أما هل سيستمر ارتداد العوملة عىل صانعيها؟ فهذا موضوع آخر!

