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ورد كاسوحة*
ُّ
التشدد
ما يقوم به دونالد ترامب على صعيد
فــي اإلج ـ ــراءات الحمائية هــو بمثابة إع ــادة
صياغة كاملة ملفهوم التبادل التجاري بني
ّ
الدول .فالتبادل وفقًا لقوانني منظمة التجارة
ّ
العاملية محكوم بسيادة أقــل لـلــدول ،بحيث
ِّ
ُ َ
ترك األمور للسوق لكي تنظم بنفسها حركة
ت ُّ
تدفق السلع والرساميل .وحني يحصل خلل
دول ــة بعينها
فــي امل ـيــزان الـتـجــاري ملصلحة ُّ
ال ُي ـسـ ّـمــح ل ـل ـم ـت ـضـ ِّـرريــن بــال ـتــدخــل لـتـعــديــل
الفوائض املالية ،بل يخضع األمــر للقوانني
ِّ
املنظمة للتجارة العاملية ،وهذا بالضبط ما
ّ
يحاول ترامب تغييره .هو يعتقد أن تنظيم
الـتـجــارة بـهــذا الـشـكــل قــد سـمــح ل ـلــدول ًالتي
تـمـتـلــك ب ـن ـ ًـى ص ـنــاع ـيــة ك ـب ـيــرة ومـ ــرونـ ــة في
عملية تصدير السلع والنفاذ إلــى األســواق
على حساب
الدولية بتحقيق ُّمزايا تنافسية ً
ً
دول أخ ـ ــرى ال ت ـق ــل ع ـن ـهــا إن ـت ــاج ـيــة وق ـ ــدرة
ع ـلــى ال ـتــرس ـمــل وت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــراك ــم .وازداد
األمــر ســوءًا ًبالنسبة إليه حــن أضحت هذه
الــدول شريكة أساسية في منظومة التجارة
َ
وأجرت
العاملية ،فابتلعت مزيدًا من األسواق،
َ
لتتالء م مع
تعديالت كبيرة على تشريعاتها
انـخــراطـهــا املـتــزايــد فــي الـتـبــادالت التجارية
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الهوس بإضعاف الصين
ال ـص ــن ه ــي ع ـلــى رأس ه ــذه ال ـ ـ ــدول ،ولــذلــك
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فاعلية النموذج الصيني
ـاوالت استهدافها توقيع مرسوم
آخـ ُـر مـحـ
ِ
ِ
ُ
َ
تنفيذي من ترامب ،تفرض بموجبه رسوم
جمركية على واردات صينية إلــى السوق
األميركية بقيمة  60مليار دوالر .التبرير
ُ
الـ ـ ــذي أعـ ـط ــي ل ــأم ــر ه ــو اسـ ـتـ ـم ــراره ــا فــي
ســرقــة تكنولوجيات أمـيــركـيــة وتوطينها
داخ ــل الـصـنــاعــات الصينية إلع ـطــاء دفعة
إضــافـيــة لـصــادراتـهــا وتـعــزيــز موقعها في
التبادل التجاري مع الشركاء والخصوم.
الـ ـس ــرق ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـي ـس ــت هـ ــي األس ـ ــاس
ه ـن ــا ،وه ــي غــال ـبــا م ــا ت ـح ـصــل ف ــي الـكـثـيــر
من الدول في حال كانت البنية الصناعية
َّ
فيها غـيــر مــؤهـلــة لتشغيل خـطــوط إنـتــاج
تستطيع املنافسة على صعيد العالم .ما
يزعج الواليات املتحدة هو استخدام هذه
التكنولوجيا فــي تـعــزيــز املــوقــع الـتـجــاري
َّ
لـلـصــن ،بحيث تصبح مــؤهـلــة لـيــس فقط
ملـنــافـســة أم ـيــركــا عـلــى األس ـ ــواق ،بــل أيـضــا
ً
للحلول بدال منها في قيادة عملية التراكم
ال ــرأس ـم ــال ــي .ت ــوط ــن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا بـهــذا
املـعـنــى هــو مساهمة صينية إضــافـيــة في
كسر احتكار الشركات األميركية لـ «الهاي
ت ـيــك» ،أو التكنولوجيا الـعــالـيــة ،وابـتـكــار

حمائية الستعادة الهيمنة التجارية

ّ
وال ـح ــال أن ثـ ّـمــة س ــوء فـهــم كـبـيــر لحمائية
ترامب ،وهو ما يظهرها في قضايا عديدة
من بينها التنافس التجاري مع الصني على
غير ما هي عليه .ومن ضمن ذلك االعتقاد

الثورة الحضارية الجديدة ...هل نصنعها؟
محمد عبد الشفيع عيسى*

/AlakhbarNews

ّ
ت ـح ـت ــل م ــوق ـع ــا م ــرك ــزي ــا ف ــي م ـس ـعــى ت ــرام ــب
ُّ
لـلـتـحــكــم بــالـعـمـلـيــات ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي تـكــون
ال ــوالي ــات امل ـتـحــدة ج ــزءًا مـنـهــا .هــو وإدارتـ ــه
ال يستطيعان الـحـ َّـد مــن هيمنتها املـتــزايــدة
ع ـلــى ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة ،ول ـك ــن ان ـطــاقــا من
مــوقــع الــواليــات املـتـحــدة املــركــزي فــي عملية
التراكم الرأسمالي يمكن إجبار بعض الدول
تحسني
عـلــى االن ـص ـيــاع لــرغـبــة أم ـيــركــا ف ــي
ِّ
ش ــروط الـتـنــافــس ال ـت ـجــاري مـعـهــا .لــن يــؤثــر
ً
ذل ــك عـلــى بـكــن م ـبــاشــرة ،ولـكـنــه سينعكس
على دوره ــا الـتـجــاري املهيمن كونها تقود
إل ــى جــانــب أملــان ـيــا عـمـلـيــة تــوحـيــد األس ــواق
الــدول ـيــةَ ،
وج ـ ْـع ــل ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري يحصل
ِّ
ضمن أطــر متعددة األطــراف ،وهــو ما يشمل
ّ
الحرة التي
بشكل أساسي اتفاقات التجارة
ت ـس ـعــى إدارة ت ــرام ــب إلـ ــى ت ـقــوي ـض ـ ُهــا على
ّ
صعيد العالم .حتى االتفاقات التي أنشئت
ملواجهة الصني تجاريًا (اتفاقية الشراكة عبر
املحيط الهادئ) في عهود رؤســاء أميركيني
سابقني تسعى إدارة ترامب إلضعافها ،ألنها
في ّرأيها تنسجم مع الفلسفة التجارية التي
تتبناها الصني في إنشاء منظومات إقليمية
ً
للتجارة تـكــون بــديــا عــن الـنـفــوذ السياسي
املباشر للدول .هذا الهوس بإضعاف الصني
تجاريًا هــو الــذي يجعل مــن الحمائية التي
ّ
يتبناها تــرامــب مـحـ ِّـددًا أساسيًا لسياسته.
وغالبًا ما يكون انسحابه من هذه االتفاقية
أو ت ـلــك م ـص ـحــوبــا ب ـت ـب ــري ــرات ال تـسـتـهــدف
الــدولــة الـتــي يختلف معها تجاريًا بـقــدر ما

تـسـتـهــدف ال ـص ــن ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ـه ــا رأس
الحربة في عملية تقويض الهيمنة األميركية
على التجارة الدولية.

ِّ
ن ـم ــوذج ال ي ـقــلــدهــا ب ـق ــدر م ــا يـضـعـهــا في
متناول أكبر شريحة ممكنة من املستهلكني.
ُ َ
البضائع التي تنتج بهذه الطريقة تضعف
ُ
ضعت
قوانني حماية امللكية الفكرية التي و ِ
ل ـي ــس ل ـح ـمــايــة امل ـن ـت ـج ــات األم ـي ــرك ـي ــة مــن
ال ـت ـن ــاف ــس «غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي» ،ب ــل ل ـحــرمــان
ال ـط ـب ـقــات الــوس ـطــى الــدن ـيــا وال ـف ـق ـيــرة من
ّ
شرائها .أي إن االحتكار األميركي لألسواق
ّ
املحمي بقوانني امللكية الفكرية يترافق مع
َ
حصر استهالك السلع املنتجة وفقًا لهذه
ال ـق ــوان ــن ب ـط ـب ـقــات بـعـيـنـهــا ،وهـ ــذا يعني
جعل نـتــاج الـتـبــادل الـتـجــاري فــي متناول
ّ
األق ــل ـي ــة ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ال ــدف ــع .ط ـب ـعــا ،هــذا
فارق أساسي بني الرأسماليتني األميركية
وال ـص ـي ـن ـيــة ،وغــال ـبــا م ــا ي ـجــري طـمـســه أو
استبعاده من النقاش حني ُيفتح السجال
حـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـ ــن الـ ــواليـ ــات
َّ
محبذ حتى
املتحدة والصني .ونقاشه غير
فــي الـعـهــد الـحــالــي ال ــذي ي ـجــري تـصــويــره
على نحو يتعارض مــع العوملة واتفاقات
ِّ
ّ
الحرة والقوانني املنظمة للتجارة
التجارة
الدولية.

كان ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية
مـنــذ أرب ـعــة عـشــر قــرنــا بـمـنــزلــة ث ــورة كــامـلــة،
ث ــورة عقائدية بــالــذات مــركــزهــا «التوحيد».
ومن التوحيد نبعت فكرة «املساواة» وشيء
ّ
كثير مــن ال ـعــدل .كــان ذلــك كــلــه يمثل انقالبًا
ً
كامال على منظومة القيم السائدة في معظم
مناطق العالم حينئذ في مطلع القرن السابع
املـ ـي ــادي :عــالــم ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،أي الـعــرب
ً
والـفــرس وال ــروم والــاتــن وصــوال إلــى الهند
والصني.
كــانــت ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
مهيأة كي تؤتي الثورة ثمارها في موطنها
وما حولها ،فقد كانت منطقة شبه الجزيرة،
وبالتحديد الحجاز ومركزها مكة واملدينة،
الـ ـ ـن ـ ــواة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـف ـع ــال ــة وسـ ـ ــط ال ـع ــال ــم
(املتمدن) آنئذ.
ك ــان ــت ال ـح ـج ــاز م ــرك ــز الـ ـتـ ـج ــارة ب ــن الـيـمــن
وال ـش ــام ،وم ــن الـيـمــن إل ــى أفــريـقـيــا الشرقية،
ثم من الشام إلــى إمبراطورية الــروم جميعًا
وما وراء املتوسط .كان التوسط التجاري هو
مفتاح الحركة الدينامية الفاعلية ،ومحورها
االجـتـمــاعــي فئة الـتـجــار ،وهــم ليسوا تجارًا
فـقــط إنـمــا مـحــاربــون أيـضــا ـ ـ فــاتـحــون ،فهي
طبقة أو «شبه طبقة»« ،التجار ـ الفاتحون»
كما ّ
عبر سمير أمــن .ومن التجار املحاربني
ال ـف ــات ـح ــن ـ ـ ـ امل ــؤم ـن ــن ت ـك ــون ــت نـ ـ ــواة فـعــالــة
اجتماعيًا وأيديولوجيًا ،وتوفرت لها قيادة
ممثلة بالنبي محمد ( 571ـ ـ 632م) ،مفكرًا
ً
ومقاتال وصاحب ّ
حس ملهم عميق.
توفرت «قــاعــدة» هي شبه الجزيرة العربية.
وكـ ــان أن اكـتـسـحــت ال ـن ــواة ب ـق ـيــادة وقــاعــدة
ً
ال ـع ــال ــم م ــن ح ــول ـه ــا ش ــرق ــا وغ ــرب ــا وشـ ـم ــاال
وجـ ـن ــوب ــا ،ف ـط ــاول ــت ال ـي ـم ــن وم ـ ّـس ــت أطـ ــراف
الشمال عند الشام في غــزوة تبوك ،وتهيأت
للعراق وفارس وحوض املتوسط .بعد وفاة
ال ـن ـبــي ّأدب خـلـيـفـتــه األول «امل ـت ـط ــاول ــن» ـ
ّ
املرتدة ،ووأد الفتنة في شبه الــدول الوليدة،
ّ
ثــم تــوســع الخليفة الـثــانــي «أمـيــر املؤمنني»
املـنـتـظــر (ال ـف ـتــح) إل ــى ال ـع ــراق ثــم فـ ــارس ،في
مـعــركــة الـقــادسـيــة ونـهــاونــد ،حـيــث سـعــد بن
أبي وقاص ورفاقه ،وفي الشام كان دور خالد
بــن الــولـيــد وأب ــي عبيدة بــن ال ـجــراح ،واتسع
القوس إلى مصر مع عمرو بن العاص.
م ــع ف ـتــح األمـ ـص ــار ،ك ــان ــت ع ـق ـيــدة الـتــوحـيــد
واملـ ـ ـس ـ ــاواة وش ـ ــيء ك ـث ـيــر م ــن الـ ـع ــدل قـ ــادرة
ّ
ً
عـلــى ه ــز األم ـص ــار هـ ـزًا وصـ ــوال إل ــى جـنــوب
أوروبــا وإسبانيا ـ األندلس ـ فانتشر الدين

ومـعــه الـلـغــة ومعهما عــالــم اجـتـمــاعــي كامل
جــديــد .ثــم أخــذ (اإلس ـ ــام) ،وهــو الـكــل املعقد
املكون من العقيدة والشريعة والفقه والعالم
االج ـت ـمــاعــي ال ـجــديــد ،يـتـحــول إل ــى حـضــارة
انطالقًا من بــذور حضارة .وكــان أن احتضن
األمــويــون والعباسيون الـحـضــارة الجديدة
ونشروها إلى أقاصى آسيا (الهند وأطــراف
الصني) وأط ــراف أوروب ــا (إسبانيا وصقلية
وش ـط ــر م ــن ب ــاد ال ـفــرن ـجــة األخـ ـ ــرى :فــرنـســا
وإيطاليا الحاليتني).
بــادرت ضربات خارجية إلى محاولة تدمير
األع ـص ــاب املــركــزيــة ل ـهــذه ال ـح ـضــارة مشرقًا
ومـغــربــا ،فـكــان هـجــوم الـفــرنـجــة ـ ـ تـحــت رايــة
مزعومة للصليب ـ على ساحل الشام وأرض
فلسطني فــي مطالع األلفية الثانية للميالد
(ال ـح ـم ـلــة الـصـلـيـبـيــة األولـ ـ ــى  1096ـ ـ ـ 1099
والثانية في  .)1145وانكسرت موجة الهجوم
الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـلــك ف ــي م ـعــركــة ح ـطــن ()1187
بقيادة صالح الدين األيوبي .تلت ذلك موجة
الـهـجــوم الـتـتــاري الـتــي نجحت فــي اجتياح
عاصمة العالم اإلســامــي بـغــداد عــام ،1258
وان ـك ـس ــرت امل ــوج ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ــزاح ـف ــة إلــى
الشام في معركة «عني جالوت» بقيادة سيف
الدين قطز ثم الظاهر بيبرس عام .1260
ف ــي امل ـ ـغـ ــرب ،ك ــان ــت م ـع ــرك ــة كـ ـب ــرى مـمــاثـلــة
للمشرقية فــي قــوتـهــا القتالية فــي مواجهة
زحـ ــف الـ ـق ــوط ع ـلــى األنـ ــدلـ ــس ،وإن تــأخــرت
عنها زمنيًا ،وكــان ما كان من جهد عسكري
ص ــارم على أي ــدي املــرابـطــن ،بقيادة يوسف
اب ــن تــاشـفــن ( 1083ـ ـ  ،)1143ثــم عـلــى أيــدي
امل ــوح ــدي ــن خ ــاص ــة ابـ ــن ع ـبــد امل ــؤم ــن (1163
ـ ـ ـ  .)1184وكـ ــان ل ـل ـمــواج ـهــات ال ـك ـب ــرى ،أم ــام
التحديات الخارجية ،أثر كبير في استنفاد
قــوة املقاومة في الجسد العربي ـ اإلسالمي
ط ــوال خمسة ق ــرون وأك ـثــر ،مــن ال ـقــرن األول
لأللفية األولى حتى السادس منه ّ
ونيف ،كما
كان لها أثرها في تصدر القوى االجتماعية
امل ـع ـس ـكــرة امل ـش ـهــد ال ـعــربــي واإلس ــام ــي كله
طوال القرون التالية ،لتحل «العساكر» محل
األم ـ ــراء وحـلـفــائـهــم م ــن ال ـت ـجــار والـحــرفـيــن
وكـ ـب ــار ح ــائ ــزي األرض ،ك ـمــركــز ال يـنــافــس
للقوة بكل معانيها ،الـقــوة املجسدة حربيًا
واق ـت ـص ــادي ــا ،والـ ـق ــوة غ ـيــر امل ـج ـس ــدة ،ثـقــافــة
ّ
وتدينًا يرين عليه الجمود ،ثــم توسط
آفلة
ً
الـ ـق ــوة ك ـل ـهــا ف ــي م ـج ــال ال ـح ـك ــم ،م ـم ـث ــا فــي
قاعدة السلطة السياسية النابعة من فوهة
البندقية ،ومعها ينابيع الثروة من بعد.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ف ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــات ال ـ ـع ـ ـصـ ــور ال ــوسـ ـط ــى
األوروبـ ـي ــة ( )1453ت ــم فـتــح القسطنطينية

ُ
لت ْد ِبر دولة «الروم» املسيحية الشرقية ،ويحل
محلها العثمانيون :ورثة «السالجقة» الذين
حــاربــوا «ال ــروم» قرنًا بعد قــرن ،ثــم ليقوموا
ع ـل ــى ف ـت ــح أو إع ـ ــادة ف ـتــح ك ــل م ــا ه ــو حــول
هـضـبــة األن ــاض ــول ،خــاصــة الـبـلـقــان وشـطـرًا
من شرق أوروبــا الحالية ،واألقاليم الناطقة
بالعربية كلها تقريبًا ،شرقها وغربها.
تـ ـش ــاء األق ـ ـ ـ ــدار أن يـ ـت ــزام ــن ع ـ ـ ـ ْـود ال ـص ـع ــود
اإلســامــي ـ ـ نسبيًا وبمعنى مــا ـ ـ على أيــدى
األتـ ـ ــراك ال ـع ـث ـمــان ـيــن ،وال سـ ّـي ـمــا بــدخــولـهــم
ال ـق ـس ـط ـن ـط ـي ـن ـيــة ،ع ــاص ـم ــة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
ال ـب ـي ــزن ـط ـي ــة ،مـ ــع تـ ـح ــول نـ ــوعـ ـ ّـي ه ــائ ــل فــي
شمال وغــرب أوروب ــا اقتصاديًا واجتماعيًا
ببزوغ نظام اقتصادي اجتماعي جديد هو
النظام الرأسمالي الحديث ،من قلب الزراعة
فــال ـت ـجــارة ومـنـهـمــا إل ــى الـصـنــاعــة ث ــم امل ــال،
وأخيرًا :التكنولوجيا.

كــانــت ال ــدول ــة الـتــركـيــة الـعـثـمــانـيــة الـنــاشـئــة
وال ـض ــارب ــة ف ــي جـمـيــع االت ـج ــاه ــات بــالـعــالــم
ْ
(الـقــديــم) حينئذ ذات ســطــوة عسكرية ولكن
مــع تأخر اقـتـصــادي ألسـبــاب شتى ،لذلك لم
يترجم الصعود العثماني تقدمًا اقتصاديًا
بقدر ما ترجم عسكريًا باملساعدة في حماية
«ال ـث ـغ ــور» ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة اإلســام ـيــة
مشرقًا ومغربًا ،وهي املركز الوسيط للتجارة
العاملية آنئذ ،في مواجهة الزحف البرتغالي ـ
اإلسباني (والهولندي) بعد سقوط األندلس
النهائي ( ،)1492ثم البريطاني والفرنسي،
تحت أعالم الرأسمالية البازغة.
ذاك ،إذن ،جرح قديم ونازف لم يزل رغم تقلب
ال ــده ــور ،فـقــد انـطـبـعــت الـهــزيـمــة الـحـضــاريــة
محفورة في أحجار البناء العمراني وأذهان
البشر .إن اعتزاز ذوي الحضارة بحضارتهم
ت ـل ــك ،ال ـع ــرب ـي ــة ـ ـ اإلس ــامـ ـي ــة ،كـ ــان أك ـث ــر مــن
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