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سيف دعنا *
مــن املستحيل عـلــى حــركــة تـحــرر أن تستمر في
مجابهة الغرب حتى النهاية وهي تشاطره منظومته
االقتصادية نفسها
(هادي العلوي« :في اإلسالم املعاصر»)
«ل ـي ــس َ ه ـن ــاك ع ــال ــم ث ــال ــث لـلـعــالــم ال ـث ــال ــث».i
ه ـكــذا ف ـ َّـس ـ َـر ايـمــانــويــل والــرش ـتــن فـشــل دول
الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن فـ ــي ت ـك ــرار
ن ـ ـمـ ــوذج اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـك ـب ــرى
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا اوروب ـ ـ ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـتــاســع
ع ـشــر .ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ل ــم تـحـقــق أوروب ـ ــا هــذه
اإلن ـج ــازات التاريخية (تـحــديـدًا بـنــاء «دولــة
الرفاه» و«الديمقراطية الليبرالية» ،أو «حق
االنـتـخــاب ال ـع ــام») بشكل مستقل واعـتـمــادًا
عـلــى م ـصــادرهــا وث ــروات ـه ــا ف ـقــط .ب ــل ،كــانــت
هذه اإلنجازات ممكنة التحقيق فقط اعتمادًا
ع ـلــى ن ـظ ــام ع ــامل ــي أوروبـ ـ ـ ـ ّـي امل ــرك ــزي ــة سهل
باستمرار عملية انتقال الثروة وتدفقها من
مجتمعات الجنوب إلــى مجتمعات الشمال.
فمنذ مــا سـمــاه والــرشـتــن «ال ـقــرن الـســادس
عـشــر ال ـطــويــل» (١٤٥٠ـ )١٦٤٠تــأســس نـظــام
ّ
رأسمالي عاملي مكن اوروبــا من نهب ثروات
ش ـعــوب دول ال ـج ـنــوب بـشـكــل م ـبــاشــر ،عبر
االستعمار الكالسيكي ،وغير املباشر ،عبر
منظومة عاملية (االستعمار الجديد) ّ
سهلت
ان ـت ـقــال وت ــدف ــق ال ـث ــروة عـبــر آل ـي ــات مـتـعــددة
كــالـتـبــادل غـيــر املـتـكــافــئ للقيم االقـتـصــاديــة
والتقسيم العاملي اإلجـبــاري للعمل لصالح
اوروبا .ولهذا ،فحتى تصبح اوروبا (والغرب
عمومًا) وتبقى كما هــي ،على العالم الثالث
أن يكون ويظل كما هو.
تفسير والــرش ـتــن ه ــذا لـيــس جــدي ـدًا طبعًا،
رغ ــم أن م ـش ــروع «ن ـظــريــة ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي»
م ــؤس ــس كـلـيــا تـقــريـبــا ع ـلــى فــرض ـيــة مـفـيــدة
لفهم مجريات األحــداث والتاريخ في سياق
ه ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة ت ـت ـم ـثــل ب ـت ــراب ــط ال ـع ــاق ــات
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة في
ك ــل أنـ ـح ــاء هـ ــذا ال ـن ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي .iiفـجــوهــر
الفكرة موجود في نظرية لينني عن «تفاوت
التطور» ،iiiومفصلة بشكل أولي في «تراكم
رأس امل ــال» عند روزا لوكسمبورغ صاحبة
مـ ـفـ ـه ــوم «ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة» .ف ــ«ال ـح ـق ـي ـق ــة
الحاسمة» ،تقول لوكسمبورغ« ،إنه ال يمكن
الحصول على فائض القيمة (أو تحقيقها)
اعـتـمــادًا على البيع للعمال أو الرأسماليني
(ف ـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي) ،بـ ــل ه ـ ــذا مـمـكــن
فـقــط عـبــر ال ـت ـبــادل م ــع مـنـظــومــات وشــرائــح
اجتماعية غير رأسمالية».iv

الفراغ االيديولوجي وإنتاج الوهم

ْ
لـكــن ه ــذا الـتـفـسـيــر املـنـطـقــي والـ ــذي َيـ ْـسـ ُـهــل
إسـ ـن ــاده وتــدع ـي ـمــه بــال ـب ـيــانــات ال يـنـفــي أن
ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي فــي الـحـقـيـقــة أك ـثــر تعقيدًا،
ويمكن القول أيضًا أكثر سوداوية وإحباطًا
إذا أردن ــا الــذهــاب خـطــوة اخ ــرى إل ــى األم ــام
ومحاولة تقديم تفسير أوسع لفشل حركات
ً
الـتـحــرر فــي الـجـنــوب أوال وف ـقــدان الـسـيــادة
واالستقالل الحقًا .فقدرة النظام الرأسمالي
العاملي على التطور وضمان استمرار تدفق
الثروة من الجنوب إلى الشمال تتطلب دائمًا
اب ـت ـكــار آل ـي ــات ج ــدي ــدة ،وأح ـيــانــا شيطانية
ومتوحشة وعنيفة ،وتفترض أدوارًا مهمة
للشرائح املهيمنة والنخب في الجنوب كما
تفترض هيمنة سياسية ،ثقافية ،ومعرفية
اوروب ـ ـيـ ــة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ـ آخ ــره ــا ط ـب ـعــا كــان
الليبرالية الجديدة التي سآتي على تبعاتها
باختصار في وطننا العربي في هذا املقال.
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ان ـت ـه ــت ح ــرك ــات ال ـت ـح ــرر مــن
االستعمار في مجتمعات الجنوب وبــا أي
استثناء تقريبًا إلــى جملة مــن الـ«مجندين
لــاسـتـعـمــار» ،كما ج ــادل ديفيد سـكــوت في
كتاب عبقري (برغم دفعه لإلحباط) يحمل
ن ـف ــس الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان .vهـ ــم مـ ـجـ ـن ــدون ول ـي ـس ــوا
م ـجــرد تــابـعــن أو مـتـطــوعــن إذن ،والـسـبــب
ط ـب ـعــا ،ل ـيــس ف ـقــط طـبـيـعــة ب ـن ـيــة املـنـظــومــة
االقـتـصــاديــة الــرأسـمــالـيــة الـعــاملـيــة فـقــط ،بل
ت ـحــدي ـدًا اس ـت ـنــادهــا لـعـمـلـيــة ت ـب ــادل ثـقــافــي
ومعرفي غير متكافئة بني الشمال َوالجنوب
تشكل أساس عملية الهيمنة التي ش َر َح أحد
آلياتها األنثروبولوجي املاركسي ستانلي
دياموند في «البحث عن البدائي»« :التبادل
الـثـقــافــي ك ــان دائ ـمــا مــوضــوع هـيـمـنــة .فــإمــا
أن تقوم الحضارة مباشرة بتدمير الثقافة
ال ـب ــدائ ـي ــة ال ـت ــي تـ ــرى أن ـه ــا ت ـقــف ف ــي طــريــق
حقها التاريخي ،أو يتم إضعاف االقتصاد

ال ـب ــدائ ــي بـفـعــل اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق املـتـحـضــر
بحيث ال يمكنه االسـتـمــرار كحامل للثقافة
التقليدية» .viفي سعيها للهيمنة ،إذن ،تقوم
املنظومة الرأسمالية بكسر العمود الفقري
لـلـثـقــافــات املـحـلـيــة ومل ـش ــاري ــع ال ـت ـحــرر غير
األوروبـيــة بالقضاء ،بالقوة أحيانًا كما في
حــالــة ال ـعــراق (وســوريــا اآلن) على أساسها
االقتصادي وسحقه.
وال ــرشـ ـت ــن إذن ي ـج ـيــب ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــؤال عـلــى
مستوى البنية االقـتـصــاديــة ويـشــرح آليات
تدفق الـثــروة مــن الجنوب للشمال .أمــا على
مـسـتــوى اإليــديــولــوجـيــا والـهـيـمـنــة (الثقافة
واملعرفة) ،فهذه مسألة مهمة طرقها الزميالن
ورد كــاســوحــة وع ــام ــر مـحـســن ف ــي سلسلة
م ـق ــاالت مـهـمــة ه ـنــا ف ــي «األخـ ـب ــار» وأحــاطــا
بـهــا بـعـمــق ،وك ــان فــي الخلفية ح ــوار بيننا
أساسه مقال نشرته الـ«فورين بوليسي» عن
اإلكــوادور ومستقبل رفاييل كوريا والسؤال
املقلق الذي تبع ذلك :هل سنخسر اإلكوادور،
وربما بوليفيا ،بعد فنزويال (الهجمة على
اإلك ــوادور بــدأت في اإلع ــام)؟ ربما لم تشكل
خ ـس ــارة ف ـنــزويــا ،ورب ـم ــا اإلك ـ ـ ــوادور الحـقــا،
مـفــاجــأة ملــن يفكر بالطريقة السالفة الــذكــر.
الكتابة كانت على الحائط منذ البداية ،ولكن
يـبــدو أن األم ــل فــي تحقيق اخ ـتــراق فــي هذه
املـنـظــومــة الـعــاملـيــة دف ــع الـكـثـيــريــن لتجاهل
ً
األس ـئ ـلــة امل ـه ـمــة :ه ــل يـمـكــن ف ـع ــا ان تنجح
ت ـجــربــة كـتـجــربــة ف ـنــزويــا ف ــي س ـي ــاق نـظــام
ع ــامل ــي رأس ـم ــال ــي ك ــال ــذي نـعـيــش ف ـي ــه؟ وهــل
يمكن حقًا أن تنجح تجربة تعتمد فقط على
مجرد فك االرتـبــاط السياسي عن االقتصاد
« ،»Delinkingواالك ـت ـف ــاء ب ـم ـجــرد مــواجـهــة
مفاعيل تدخل البنك الدولي وصندوق النقد
في الداخل؟
ال ـس ــؤال املـهــم اآلخ ــر بــرأيــي هــو س ــؤال حالة
ال ـفــراغ االيــديــولــوجــي وم ــا يتبعه مــن إنـتــاج
ل ـ ـلـ ــوهـ ــم ،أو غ ـ ـيـ ــاب أي ن ـ ـ ــوع م ـ ــن ال ـن ـق ــاش
وال ـح ــوار اإليــديــولــوجــي بـمـشــاركــة رؤى من
خارج املنظومة الرأسمالية .فليست العالقة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة غـ ـي ــر امل ـت ـكــاف ـئــة
لوحدها كافية للتفسير الشامل هنا .ربما
ً
تـفـســر ه ــذه ال ـعــاقــة ف ـع ــا الـ ـظ ــروف امل ــزري ــة
واملرعبة أحيانًا التي يعيشها أهل الجنوب
(وإذا عــرف ـنــا أن وت ــائ ــر ال ـن ـمــو ف ــي ال ـ ــدورات
االقتصادية املتعاقبة تصاعدية بالضرورة
عــادة فــإن توقع أي سيناريو مستقبلي غير
األسـ ــوأ فــي ال ـج ـنــوب غـيــر مـنـطـقــي) .مشكلة
الهيمنة التي طرقها الزميالن عامر محسن
وورد كاسوحة ضرورية جـدًا لفهم الصورة
أكـثــر ،ولــن أضيف للنقاش هنا ســوى القول
إن هـيـمـنــة وهـ ــم نـ ـم ــوذج ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
ال ـغــرب ـيــة وخ ـي ــار ال ـخ ــاص الـ ـف ــردي ُ
كممكن
ف ــي ع ـق ــول فـ ـق ــراء ال ـج ـن ــوب ه ــو م ــن تـبـعــات
إل ـغــاء الـيـســار وص ــوت الـجـنــوب فــي ال ـحــوار
اإلي ــدي ــول ــوج ــي حـ ــول االق ـت ـص ــاد واملـجـتـمــع
والسياسة والتاريخ .فالقوة اإليديولوجية
للنيوليبرالية ،واالقـتـصــاديــات الرأسمالية
عامة ،وقدرتها على خلق هذا الوهم أساسه
غياب اليسار والجنوب كبدائل في أي حوار
بسبب الضعف السياسي في أعقاب سقوط
املنظومة االشتراكية وتفكك اليسار وتشتت
الـجـنــوب ،وكلما زاد الضعف السياسي زاد
وسيزداد التهميش ـ قل ما شئت عن التجربة
االش ـت ــراك ـي ــة وع ــن ت ـجــربــة ال ـعــامل ـثــال ـث ـيــة ،إال
أن ــه ينبغي االع ـت ــراف أن مـجــرد وجــودهـمــا،
وحضورهما السياسي والفكري ،كان يعني
توفر النقد مــن خــارج املنظومة الرأسمالية
الذي يؤدي غيابه إلى سيادة الوهم وتوحش
رأس املـ ــال .ك ــان س ـقــوط االش ـتــراك ـيــة وتفكك
املـنـظــومــة الـجـنــوبـيــة كــارث ــي ،لـيــس فـقــط ألن
الفقراء يزدادون وسيزدادون فقرًا بل وأيضًا
ألنـهــم يـ ــزدادون وس ـي ــزدادون تعلقًا بــأوهــام
نموذج لن يعيشوه أبدًا تسوقه آالت الدعاية
الغربية .لكن إلغاء اليسار الجنوب وغياب
النقد من خــارج املنظومة الرأسمالية يعني
أيضًا تعطيل فكرة العلم والفن واألدب وكل
اش ـكــال اإلبـ ــداع اإلنـســانــي ـ مــن يـعــرف شيئًا
ً
ً
ق ـل ـيــا ع ــن فـلـسـفــة ال ـع ـل ــوم ،م ـث ــا ،ي ـع ــرف أن
الـعـلــم ي ـكــون ،وأن ال ـث ــورات العلمية تـحــدث،
فـقــط حــن يـتــوفــر الـنـقــد مــن خ ــارج املنظومة
الفكرية والعلمية السائدة وليس من داخلها
ـ هل يتذكر أحد آخر اختراقًا معرفيًا جديًا في
العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟ هل يالحظ
الناس مدى بؤس ما يسمى «علم االقتصاد»
الذي يدرس في الجامعات؟ حتى وقت قريب،
كانت العلوم االجتماعية ،كما يقر الجميع،
هــي ح ــوار مــع مــاركــس أو مــع شـبــح مــاركــس

ً
هل يمكن فعال أن تنجح تجربة كتجربة فنزويال في سياق نظام عالمي رأسمالي كالذي نعيش فيه؟ (أ ف ب)

بـعــد مــوتــه (الـثــانـيــة كـمــا فــي حــالــة اح ــد أهــم
علماء االجتماع ،ماكس فيبر) وكان حضور
الـ ـص ــوت ال ـج ـن ــوب ــي ف ــي ن ـظ ــري ــات الـتـنـمـيــة
ملموسًا ،وهو ما فتح األفق واسعًا لتطورها.
أما اآلن ،فنادرًا ما تقرأ في مجالت التخصص
م ــا ي ـخ ــرج ع ــن م ـس ـل ـمــات امل ـن ـه ــج الــوض ـعــي
( )positivismفيما املنهج الــواقـعــي النقدي،
ً
مثال( ،كما هو عند روي باشكار) فيستثنى
على أنه إعادة إنتاج أكاديمية خبيثة للرؤية
اليسارية ألكاديميني ماركسيني يتحايلون
عـلــى ال ـت ـيــار الــرئ ـي ـســي .س ـقــوط االشـتــراكـيــة
ك ــان كــارث ـيــا ألن ــه ل ـيــس ب ــوس ــع الــرأسـمــالـيــة
اإلجابة على األسئلة التي يطرحها تعفنها
وال مــواج ـهــة وح ــل امل ـش ـكــات ال ـتــي تخلقها
وس ـت ـخ ـل ـق ـهــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار .ك ـ ــان ك ــارثـ ـي ــا ألن
اس ـت ـمــرار الــرأس ـمــال ـيــة ه ــي تـعـطـيــل للتطور
اإلنساني في كل املجاالت ـ سيستمر التاريخ

السؤال المهم هو سؤال
حالة الفراغ األيديولوجي
وما يتبعه من إنتاج للوهم

طبعًا ألن االستمرارية هي التاريخ الحقيقي،
لكن العطالة ستصيب الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية واألدب والـفــن والثقافة عمومًا.
هكذا تصيب العطالة العقول ويسود الوهم
وخرافات رأس املال.

تنمية العرب المعكوسة
«يرجع الوضع امليؤوس منه للعالم العربي»،
يقول هادي العلوي في «في اإلسالم املعاصر»
إلى «اقتصاده الطرفي ـ الكولونيالي امللحق
باالقتصاد الرأسمالي العاملي .أي إلى الفشل
ف ــي ايـ ـج ــاد االق ـت ـص ــاد ال ـن ـق ـيــض لــاقـتـصــاد
املـهـيـمــن بـمــا يـسـمــح بــالـقـطــع مــع املـتــروبــول
األوروب ــي الـغــربــي بــاعـتـبــاره مـصــدر خرابنا
األوح ـ ـ ـ ـ ــد» .viiهـ ــذا م ــن نــاح ـيــة ب ـن ـيــة ال ـن ـظــام
العاملي ،وهي صحيحة باملضمون وتنطبق
حقًا على كل دول الجنوب .لكن قصة الوطن
الـعــربــي ،عـلــى األق ــل مـنــذ نـهــايــة السبعينات

ه ــي قـصــة ف ــري ــدة ومــرع ـبــة تـحـكـيـهــا األرقـ ــام
والبيانات.
لـ ــم ت ـف ـش ــل ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة فـ ــي ال ــوط ــن
الـ ـع ــرب ــي ،ب ــل ت ـع ــرض ــت ق ـ ــدرات وإم ـك ــان ـي ــات
الــوطــن العربي على النمو لعملية اجتثاث.
هـ ــذه خ ــاص ــة ال ـق ـص ــة ال ـت ــي ي ــروي ـه ــا ك ـتــاب
«الـتـنـمـيــة الـعــربـيــة مـمـنــوعــة :آل ـيــات الـتــراكــم
عـبــر ال ـحــروب ال ـع ــدوان ـي ــة» .viiiفـمــراجـعــة ما
ح ـصــل ف ــي ول ـلــوطــن ال ـعــربــي خ ــال الـعـقــود
ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة ف ـق ــط ،وه ــي ع ـمــر اخ ـت ــراق
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ل ـب ــادن ــا ت ـش ــي بـ ــأن ال ــوط ــن
ال ـعــربــي خ ـضــع (أو أخ ـض ــع بــال ـقــوة غــالـبــا)
لعملية تنمية معكوسة ()Dedevelopment
عـبــر ت ـجــريــده م ــن ق ــدرات ــه وإم ـكــان ـيــاتــه على
النمو .تــاريــخ التنمية املعكوسة فــي الوطن
الـعــربــي ه ــو ،ه ــو ،تــاريــخ الـنـيــولـيـبــرالـيــة في
بالدنا .كل املؤشرات االقتصادية (الفقر طويل
األم ــد ،ارت ـفــاع مـعــدالت البطالة ومستويات
الالمساواة ،تدفق املــوارد الحقيقية واملالية،
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
األس ــاس ـي ــة م ــن ق ـبــل األن ـظ ـم ــة واالس ـت ـع ـمــار
العسكري وغيرها الكثير مقارنة باملعايير
الـعــاملـيــة) تــؤكــد أن مــا حـصــل خ ــال الـعـقــود
الـثــاثــة املــاضـيــة هــو «عملية تفكيك متعمد
ومنهجي لقدرة الوطن العربي» على التحول
هيكليًا وبالتالي اجتثاث قدرته على النمو.
وف ــوق ذلــك كـلــه ،لــم يـتـعــرض الــوطــن العربي
مثل بــاقــي دول الـجـنــوب لعملية كالسيكية
من إنتاج التخلف ( )underdevelopmentفقط،
ولــم يتعرض للتبعات املتوحشة التقليدية
لنماذج ووصفات النمو املفروضة من البنك
الدولي وصندوق النقد (طرد آالف الفالحني
مــن األرض وتـحــويـلـهــم لـيــد عــامـلــة رخيصة
تبحث بيأس عن عمل) ،كما لم يعاني فقط
مما سماه روي مــاورو ماريني «االستغالل
الـ ـف ــائ ــق» .ف ـ ــوق ك ــل ذلـ ـ ــك ،وخـ ـ ــال «ال ـع ـق ــود
الخمسة املاضية ،كان الوطن العربي ساحة
ألعلى نسبة تواتر للحرب على وجه األرض»
(ص .)٤ :منذ نهاية الحرب الباردة تحديدًا،
كما يقول بيري أنــدرســون في مقدمة العدد
األخ ـي ــر م ــن «ن ـي ــو ل ـفــت ري ـف ـي ــو»« ،أن ال ــدول
الـعــربـيــة شـكـلــت منطقة لـلـتــدخــل العسكري
الغربي ال مثيل لها في عالم ما بعد الحرب
الباردة» (ص.ix)5:
وال ـح ــرب هـنــا ليست مـجــرد الــوجــه العنيف
والوحشي لرأس املال فقط ،بل هي (كمؤشر
ألزم ـ ــة وت ـع ـفــن رأس امل ـ ــال ه ـ ــذا) أي ـض ــا أحــد
آل ـيــات تــراكـمــه (فــرضـيــة «املـجـمــع الصناعي
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ل ـت ـف ـس ـي ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـغ ــرب ـي ــة

