151

باعلي واسعيد باحمد

*

مراجعة كتاب
فجر العولمة الجديدة

املؤلف :قاسم حجاج.
تقديم :محمد سليم قاللة.
النارش :دار نزهة الباب للنرش والتوزيع  -غرداية – الجمهورية الجزائرية.
سنة النرش 1434 :ه 2013 /م – الطبعة األوىل.
عدد الصفحات 800 :صفحة.
* باحث جزائري مهتم بالدراسات االسترشافية ،حاصل عىل درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

152
من خالل استعارة الرؤية التحليلية الجدلية ،بدت مجمل املواقف
األكادميية الحكومية وغري الحكومية تجاه "العوملة" وبالذات
"العوملة األخــرة" متوزعة بني أنصار "أطروحة العوملة األخرية"،
وأنصار األطروحة املضادة أي "أطروحة مناهضة العوملة األخرية"
وأنصار "أطروحة العوملة البديلة" ،ويف سياق هذا الجدل صدر عام
 ،2013كتاب فجر العوملة الجديدة ملؤلّفه الدكتور قاسم حجاج
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بورقلة ورئيس سابق لقسم العلوم
السياسية ،وهو الرئيس الحايل لجمعية "ملتقى األجيال" لالسترشاف
اإلسرتاتيجي ،ويع ّد من املهتمني بقضايا العوملة والعاملية واألقليات
والدراسات املستقبلية.
صدر الجزء األول من الكتاب بالعنوان الفرعي التايل :مدخل معريف
وصفي وتأريخي إىل إشكاليات "العالقات الدولية املعوملة" وإىل
املساهامت الناقدة واملناهضة لـلعوملة األخرية واملتطلعة لـ "عوملة
بديلة" ،أ ّما الجزء الثاين فقد صدر بنفس العنوان الرئيس ،ولكن
بالعنوان الفرعي التايل :دراسة لعيّنة من األطروحات األكادميية
والسياسات الحكومية والنضاالت االجتامعية الناقدة واملناهضة
لـ "العوملة األخرية" واملتطلّعة لـ "عوملة بديلة".
وقد جاء الكتاب يف  800صفحة ،حملت يف ثناياها خمسة فصول،
أ ّما عدد املصادر واملراجع املستخدمة فيقارب  400وثيقة ،بني كتاب
وأطروحة ودراسة ومقالة ورقية وإلكرتونية ،جاءت منها  132وثيقة
باللغة العربية ،و 268وثيقة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.
وهذا الكتاب يف األصل بحث أكادميي ،ق ّدمه الباحث لنيل شهادة
دكتوراه العلوم يف العلوم السياسية تخصص العالقات الدولية
املعوملة .وهو لبنة أساسية ضمن بناء تراكمي يف مسار بحثه
الجامعي ،ابتدا ًء من بحثه املقدم لنيل شهادة املاجستري بعنوان
"العاملية والعوملة ،دراسة تحليلية مقارنة للمفهومني" ،تحت إرشاف
األستاذ الدكتور عبد القادر محمودي ،إذ تناول يف بحثه هذا موضوع
"األطروحات الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية" ،من خالل عينات
قصدية محددة ،غري ممثلة بالرضورة لكل األطروحات التي أنتجتها
القوى واالتجاهات الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية ،والنصرية
لعوملة بديلة؛ وهي أطروحات صنفها الباحث ،بعد االطالع الشامل
عىل طبيعتها ،إىل ثالثة أصناف كربى هي:
•صنف املساهامت املعرفية األكادميية.
•صنف السياسيات الحكومية.
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•صنف النضاالت االحتجاجية االجتامعية للمنظامت املدنية غري
الحكومية.
ولإلحاطة بتلك املساهامت بأصنافها الثالثة ،صاغ الباحث السؤال
الرئيس التايل:
ما هي طبيعة القوى الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية ،من حيث
املنطلقات واإلسرتاتيجيات والرؤى املستقبلية البديلة؟
وقد ج ّزأ هذا السؤال الرئيس إىل ثالثة أسئلة فرعية هي:
•أي تعريف لظاهرة العوملة األخرية ميكِّن الباحث من تصورها
يتيس بعد ذلك إمكان التمييز بني
وتفسريها مبوضوعية ،بحيث ّ
سريورتها التاريخية املوضوعية املستمرة من ناحية ،وأيديولوجيا
القوى املهيمنة واملوظفة لتلك السريورة من ناحية ثانية؛ ومنه
نربر ،بصفتنا علميني ومامرسني ،أ ّن العالقات الدولية املعارصة
حقل معرفيًا وواق ًعا معيشً ا ،تتجه بنيويًا نحو "التعومل"
بصفتها ً
الدائم؟ (وقد عالج هذا الجزء األول من اإلشكالية يف الفصل
األول).
•ماهي الطبيعة األيديولوجية واالجتامعية واملصلحية لالتجاهات
والقوى الناقدة واملناهضة لـلعوملة األخرية واملتطلعة إلـى
"عوملة بديلة"؟ (وقد عالج هذا الجزء الثاين من اإلشكالية يف
الفصل الثاين).
أي ح ّد ترقى األطروحات الفكرية والنضاالت العملية الناقدة
•إىل ّ
واملناهضة للعوملة األخرية ،خاصة يف ظل األزمة االقتصادية
العاملية الراهنة (أزمة العوملة األخرية) ،إىل مستوى التأسيس
الفعيل لـ "عوملة بديلة"؟ (وقد عالج هذا الجزء الثالث من
اإلشكالية يف الفصول الثالث والرابع والخامس عىل التوايل).
متكّن املؤلف خالل الفصل األول من الكتاب من التع ّرف إىل التحول
الذي يشهده حقل العالقات الدولية معرف ًيا ،يف تفاعله مع ظاهرة
العوملة األخرية ،خالل العقود الثالثة األخرية من بداية تسارع وتريتها
واتساع نطاقها.
ويرى املؤلف أ ّن العالقات الدولية املعارصة قد باتت معوملة بالفعل،
واق ًعا وصريورة ،من خالل استعراضه جملة من األدبيات التي تناولت
بالتعريف مفهوم "العوملة" مبعناه العام والخاص ،ومن خالل تعقّبه
األبعاد الثامنية الكربى للظاهرة ،ومن خالل تع ّرفه أيضً ا إىل طبيعة
التداخالت الداللية بني ظاهرة العوملة ومفهومها ،وكل من ظواهر
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"العاملية والكونية والحداثة واملرتبطية واالعتامد املتبادل والتكامل
والتدويل واإلمربيالية" ومفاهيمها.

•املساهامت املعرفية والنضالية األكادميية (فردية وجامعية).

وعليه ،فإ ّن التمييز الذي كان يريده املؤلف يف داللة هذا املفهوم بني
البعد السريوري التاريخي املوضوعي املستمر ،والبعد األيديولوجي
اإلرادي السيايس واملصالحي ،قد تحقق مبا يسمح له أن يع ّد مصطلح
العوملة أحد مصطلحات العلوم السياسية والعالقات الدولية الرئيسة؛
بل ميكن أن يضفي عليه صفة "البارادايم" املفرس لجملة من الظواهر
االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية املحلية والوطنية
والدولية ،بحيث ال ميكن االستغناء عنه يف معالجة إشكاليات
وموضوعات عديدة تتعلق بحقل "العالقات الدولية املعوملة" .لذلك
يتعي عىل داريس العلوم السياسية وخاصة فرعها "علم العالقات
ّ
الدولية" ،أن يجروا تدقيقًا لتسمية اختصاصهم ،ويدمجوا "بارادايم
العوملة" بصفته سريورة تاريخية موضوعية مستمرة ،ضمن رؤاهم
التحليلية والنقدية لكافة ظواهر الساحة الدولية املعارصة الحارضة
واملستقبلية.

•املساهامت النضالية لنخب املنظامت املدنية غري الحكومية
وناشطيها.

انطلق املؤلف يف الفصل الثاين من مالحظة ما شهدته سريورة
العالقات الدولية املعوملة خالل العقدين األخريين من صعود حركة
نقدية ،مناهضة للعوملة األخرية ،تنشد تغيري العامل بحيث يكون أكرث
وعدل وتحر ًرا ،متخذة غايتها القصوى "عامل ًا آخر ممك ًنا"؛ فقد
إنصافًا ً
تأكدت له ،بعد استعراضه جملة من التعريفات والتوصيفات ،مرو ًرا
بوقفات تأريخية تتعلق بظاهرة نقد العوملة األخرية ومناهضتها التي
انطلقت منذ أواسط التسعينيات األخرية ،صح ُة الفرضية الفرعية
الثانية القائلة بأ ّن الحركية العاملية الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية،
ذات طبيعة فسيفسائية مركبة.
وبعد جهد استقرايئ أمكن للمؤلف اختصار تنوعاتها إىل ثالثة أصناف
من املساهامت هي:

•املساهامت السياسية الحكومية.

ثم انتقى املؤلف ع ّينة قصدية لكل منها ،بغرض التع ّرف إىل طبيعة
مساهمتها وأهميتها النقدية ،واملناهضة للعوملة األخرية ،وقد تأكد له
أ ّن جميع تلك املساهامت يتوافر فيها حد أدىن مشرتك من التجانس يف
تعب عن نفسها بالرضورة
املنطلق والغاية العامة ،ولكن من دون أن ّ
من خالل مشرتك تنظيمي ووسائيل وخطة إسرتاتيجية موحدة.
تبي بأ ّن مساهمة األكادمييني الثامنية
ومن خالل الفصل الثالث ّ
الذين انتقاهم املؤلف :أمارتيا سان ،وجوزيف ستيغليتز ،وها جون
تشانغ؛ فـربنـار نــادوالك ،وطـارق رمضـان ،وطه عبد الرحامن؛
تعب عن شبه إجامع بأ ّن
وأخ ًريا دييرت سانغهاس ،ومهدي مظفري؛ ّ
العوملة بصفتها سريورة تغيري مستمرة لحظة فارقة ،غري مسبوقة يف
تاريخ البرشية؛ ولكنهم اختلفوا إزاء العوملة األخرية بصفتها محتوى
أيديولوج ًيا ،وإرادة سياسية مصالحية محددين.
ومبا أ ّن بعضهم ،كـمظفري ،مل يأخذ بذلك التمييز بني السريورة،
واأليديولوجيا السياسية واالقتصادية الليبريالية للعوملة األخرية ،فقد
سقط يف التهوين من نتائج األخرية عىل العامل بأرسه وعىل الغرب
ذاته؛ ألنه بحسب املؤلف وقع يف فخ تعميم فكرة الحتمية عىل
ظاهرة العوملة األخرية كلها ومل مي ّيز بوضوح بني :بُعدها الدينامييك
السريوري الذي يتسم بقدر ال بأس به من الحتمية والرتاكمية
والعاملية؛ وبُعدها األيديولوجي السيايس املتمثّل يف عوملة ذات
طبيعة غالبة أنجلوسكسونية نيوليبريالية ،املتسم بقدر كبري من
النسبية والخصوصية والظرفية.
كام اختلف الباحثون أعاله منهجيًا من حيث مقارباتهم النقدية
للعوملة األخرية ،ومن حيث تصورهم للعوملة البديلة ،كام اختلفوا من
حيث درجة التفاعل الفكري والنضايل مع الحركية الناقدة واملناهضة
لها.
ولكن ،وعىل الرغم من اختالف اتجاهات األكادمييني التخصصية
واأليديولوجية واملجتمعية والحضارية ،فإ ّن مساهمتهم تتميز
بالتقارب يف إقرارهم بجملة أسباب رئيسة ألزمة العوملة األخرية،
وإجامعهم عىل أنها أزمة انتقالية نسقية شاملة ،تتطلب من بني ما
تتطلب جملة من البدائل واإلصالحات الجوهرية املعرفية والعملية،
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مع مالحظة اختالفهم الجوهري حول طبيعة املرجعية القيمية
البديلة التي يقرتحون االستناد إليها ،لبلورة إجابة عميقة عن عمق
األزمة املتعددة األبعاد للوجود البرشي املعومل املعارص.
ويف الفصل ال ـرابــع ،ومــن خــال تع ُّرف املؤلف إىل الطبيعة
األيديولوجيـة واالجتامعية واملصلحية لالتجاهات والقوى الناقدة
واملناهضة للعوملة األخرية ،وإىل إسرتاتيجيات نضالها ،وإىل آثارها يف
تبي له أ ّن تلك االتجاهات والقوى بصفتها
صريورة العوملة األخرية؛ ّ
سياسات حكومية ممثَّلة يف تجربتي النموذجني الفنزوييل والربازييل،
تتم ّيز بالتقارب الجغرايف وتشابه التجربة التنموية التاريخية املرتبطة
بكونها أحد مناذج التنمية املستقلة ،ثم أحد النامذج املتأثرة بالوصفة
األيديولوجية  -السياسية النيوليبريالية التي فرضتها القوى املؤيدة
الفاعلة يف العوملة األخرية؛ كام تتم ّيز بالتنوع واالختالف النسبي
يف الرؤية والوسيلة واإلسرتاتيجية والتكتيك يف تجربة معالجة اآلثار
السلبية لتلك الوصفة ،وذلك بسبب تدخل عدة عوامل تتعلق بـ:
•خصائص القيادات السياسية يف البلدين.

•خصائص البلدين ورهاناتهام الجيوسياسية ،والجيوسرتاتيجة،
والجيواقتصادية.
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السلبية واإليجابية عليها؛ ومنه كانت الحركات االجتامعية النصرية يف
كل بلد متنوعة تنوع تلك التداعيات واالستجابات الوطنية.
توصل إليها ،وقد متثّلت يف
ويختم املؤلف بحثه بأهم النتائج التي ّ
ما ييل:
•تأكد لدينا أ ّن التغريات الجارية يف العالقات الدولية املعارصة،
منذ نهاية الحرب الباردة ،أي يف ظل ما سميناه بـالعوملة األخرية،
مل تنضج تفاعالتها حتى ميكن ألي باحث أن يعطي عنها خالصة،
فضل عن أن يعطي خامتة عنها؛ وذلك بفعل الطبيعة الزئبقية
ً
واملتسارعة واملعقدة للتغريات الجارية؛ إالّ أننا قد دافعنا يف
بحثنا عن مسلّمة تح ّول العالقات الدولية املعارصة (واق ًعا
وحقل معرفيًا) من مجرد "عالقات دولية" إىل "عالقات
اجتامعيًا ً
دولية معوملة".
تبي أ ّن االتجاهات والقوى الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية،
• ّ
تراوح بني اتجاهات وقوى ،تتميّز مساهامتها الفكرية والنضالية
بالرتكيز عىل نقد العوملة األخرية ،وأخرى عىل مناهضتها؛ وأخرى
انتقلت إىل عملية بناء العوملة البديلة؛ وأخرى فضّ لت تأييد
فكرة الرتاجع عن العوملة األخرية.

فضل عن خصوصية التجربة الوطنية لكل من دولتي فنزويال
• ً
والربازيل وشعبيهام.
أ ّما يف الفصل الخامس ،فبام أ ّن املؤلف قد سعى ،من بني ما سعى
إليه ،إىل تأريخ مساهمة نضاالت الحركات االجتامعية ووصفها
وتقييمها يف نقد العوملة األخرية ومناهضتها ،من خالل عينة قصدية
ممثّلة يف إسهامات كل من جمعية "أطــاك فرنسا" و"املنتدى
االجتامعي العاملي" ،فقد تأكد له أ ّن "الحركتني" مت ّيزتا بقدرة تعبوية
منقطعة النظري ،وأنهام اتفقتا يف غايتهام القصوى وهي نشدان
تصو ٍر وبنا ٍء لـ "عامل آخر ممكن"؛ بينام اختلفتا من حيث مرونتهام
الفكرية والسياسية يف التعامل مع فسيفساء الحركات واملنظامت غري
الحكومية املنضوية تحت الحركية العاملية الناقدة واملناهضة للعوملة
األخرية؛ فقد مت ّيزتا بأنهام ذاتا توجهات متفاوتة يف نقدها ومناهضتها
للعوملة األخرية ،وذات االختالف يف تكتيكات التعامل مع الخصوم
املوالني للعوملة األخرية وإسرتاتيجياته ،وذلك بحسب قوتها التنظيمية
والتمويلية والتعبوية ،وأيضً ا بحسب طبيعة عالقاتهام بالفاعلني
الحكوميني صانعي السياسات يف كل بلد عىل حدة؛ وذلك الختالف
طريقة تعامل الحكومات مع العوملة األخرية ،كام تظهره تداعياتها

هكذا تأرجح ناقدو العوملة األخــرة ومناهضوها من استخدام
مصطلحي إىل آخر ومن رهان تغيريي إىل آخر؛ ومنه سجلنا صعوبة
توصلهم إىل صيغة مثىل للنظام الدويل املعومل اقتصاديًا وسياس ًيا
ّ
وإعالميًا؛ ومع ذلك نؤكد أهمية املحاوالت املعرفية والسياسية
الحكومية واملجتمعية ،لصوغ مناذج لذلك النظام األمثل يف إنصافه
ورفاهيته وحريته لجل البرشية والكوكب م ًعا .وعىل الرغم من تلك
الصعوبة املوضوعية ،فإ ّن الرهان البدائيل يظل مرشو ًعا وحاجة
محتومة ،بالنظر إىل سلبيات منوذج العوملة األخرية التي تداعت عرب
الحدود.
كام أنّه ،سواء ُس ِّمي التغري الحاصل يف العالقات الدولية املعارصة
"عوملة" أو "نظا ًما دوليًا جدي ًدا" أو "نظام ما بعد ويستفايل" أو
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"عوملة نيوليبريالية" أو "عوملة بديلة" ،فإ ّن جوهر أزمة البرشية أو
أزمة املنظومة الدولية املعوملة الراهنة واحد؛ ويتمثل يف أ ّن فئة
مهمة من أطروحات االتجاهات والقوى الناقدة واملناهضة للعوملة
األخرية ،بالضبط كام هي األطروحات املؤيدة للعوملة األخرية ،مل تسلم
من معضلة السقوط يف فخ املركزيات والتحيزات الثقافية والعرقية،
واألخذ بفكرة ثنائية البرشية (متحرضة ومتوحشة) ،وفكرة شعب
الله املختار ،والتعريف األحادي للجوهر اإلنساين وللظاهرة اإلنسانية
والظاهرة االقتصادية ،ومنها ظاهرة العوملة سريورة وإرادة لقوى
سياسية محددة ،كام مل تسلم من التورط يف مزالق التوظيف السيايس
والحزيب واالنتخايب للحركية النصرية للعوملة البديلة.

فمثل إ ًن الذين يقولون أ ّن العوملة "أمركة" ،تكذّبهم جزئ ًيا وقائع أزمة
ً
العوملة األخرية ،ذلك أنها بالفعل متأثرة بأمريكا يف حالة ازدهارها
وحالة أزمتها؛ ولكنها أيضً ا تتجاوز أمريكا ألنها تظل سريورة مستمرة.
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ففي هذه املرحلة االنتقالية الدولية املعوملة التي يجري فيها تحول
مثل تقرير رامسيس الفرنيس
العامل إىل "عامل ما بعد أمريكا"( ،انظر ً
2011م)Ramses 2011/؛ أي نحو صوغ معامل "عوملة جديدة" ،نشهد
تزاحم قوى صناعية وحضارية صاعدة عىل ريادتها؛ ساعية بدورها -
ضمن قانون التداول الدويل ورمبا الحضاري  -لرتكب تلك السريورة
العوملية ،وتوظفها كام فعلت قبلها قوى أخرى كربيطانيا وأمريكا،
خالل العوملات السابقة ،ولكن يتوقع منها ّأل تعيد إنتاج أخطاء
وإل فإنّها
القوى املعوملة السابقة ،حتى تس ّمى بالفعل "عوملة بديلة" ّ
ستع ّرض البرشية والكوكب إىل امتحان مصريي أصعب.
(حقل معرف ًيا
•وعىل الرغم من أننا ذهبنا إىل أ ّن العالقات الدولية ً
وواق ًعا معيشً ا) ،أضحت معوملة بالفعل ،وأ ّن العوملة األخرية
عىل الرغم من تأثريها البني يف العديد من املسلّامت الدولية
املوروثة عن النظام الويسفايل للعالقات الدولية ،فإنّها مل تفض
إىل العصف به كل ًّيا ،وأ ّن العوملة بصفتها سريورة ليست آيلة إىل
التقهقر ،عىل خالف العوملة بصفتها إرادة سياسية لقوى معوملة
محددة ،طاملا صبغت العوملة األخرية بصبغتها حتى ظُن أنها
هي هي وأنها أبدية.
•وعليه ،فإ ّن مساهامت القوى واالتجاهات املختلفة الناقدة
واملناهضة للعوملة األخــرة من األهمية الفكرية والنضالية
والسياسية العملية مبكان ،وذلك يف أفق البحث عن آفاق عوملية
جديدة أرحب وأقسط وأدوم وأسعد ملعظم البرشية ولسائر
الكوكب  -الوطن؛ ومنه أخ ًريا ،تأكُ ُد تباشري "فجر العوملة الجديدة".

