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ّ
تعد ريادة األعمال أو ما يعرف بالـ« ،Entrepreneurshipالموجة» الجديدة التي تسيطر على توجيه الباحثين الشباب
وطالب الدكتوراه ،وهي محور رئيس في معظم ورش العمل التي تتناول استكمال المهنة بعد تحصيل الشهادة .أبعد
من ذلك ،فإن بعض المؤسسات األكاديمية قامت بتأسيس أقسام ومكاتب ّ
مخصصة الحتضان إطالق الشركات الناشئة
( )Start-upsوهو ما يعرف بالـ  Incubatorsفما هي أبعاد هذه «الموجة»؟ َلم تستهدف الباحثين الشباب؟ وما قد تكون
النتيجة على العلوم من جهة ،وعلى البعد االقتصادي  -االجتماعي من جهة أخرى؟

ّ
الباحثون الناشئون في ظل النيوليبرالية

عليكم بـ «ريادة األعمال«
حكمت غصن
ل ـطــاملــا ارت ـب ــط ال ـب ـحــث الـعـلـمــي ومـهـنــة
الـبــاحــث بمسألة الـتـمــويــل .وف ــي ال ــدول
الــرأسـمــالـيــة ،بــاتــت مهنة البحث تشبه
ّ
مـهـنــة املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة نوعًا
مـ ــا ،إذ ي ــدف ــع هـ ــذا ال ـن ـظ ــام امل ـخ ـت ـبــرات
ّ
الحادة في طرح
والباحثني إلى املنافسة
ّ
املـشــاريــع املــرتـبـطــة بــإشـكــالـيــات معينة
سعيًا إلقناع املـمـ ّـول ،خصوصًا في ظل
تــراجــع ميزانيات البحث فــي شكل عام
في العالم الغربي.
وبما أن النموذج الرأسمالي لن يختلف
ب ــال ـج ــوه ــر بـ ــن ت ـ ّج ــرب ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــإن
تـجــربــة فــرنـســا تـمــثــل إح ــدى النسخات
النيوليبرالية من هذا النموذج ،ال ّ
سيما
االنتخابات الرئاسية والتشريعية،
بعد ّ
التي حقق ّالنيوليبراليون فيها انتصارًا
كاسحًا تمثل بفوز إيمانويل ماكرون،
ثم بتحقيق أكثرية مطلقة داخل السلطة
التشريعية .ومــا كــانــت إال أشـهــر قليلة
حتى ب ــدأت مفاعيل سياساتهم تظهر
في الشارع الفرنسي على شكل
ت ـظــاهــرات نـقــابـيــة وشعبية
وحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم إض ـ ــراب ـ ـ ــات
عـ ـ ـ ّـدة ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا إض ـ ــراب
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــال املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للسكك الـحــديــديــة ( ،)SNCFكما
إضــراب ّ
عمال ومراقبي املطارات،
واإلض ـ ــراب ـ ــات وامل ــواجـ ـه ــات الـتــي
خ ــاضـ ـه ــا الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـجــامـعــات واملـ ــدن الـفــرنـسـيــة إثــر
ال ـت ـعــديــات ال ـب ـن ـيــويــة ف ــي آل ـيــات
التسجيل في الجامعات.
إال أن مفاعيل أخ ــرى بــاتــت تلوح
فــي األفـ ــق ،إذا حــاول ـنــا الـنـظــر في
شكل أعمق من األحــداث اليومية،
ال سـ ّـيـمــا ضـمــن األط ــر األكــاديـمـيــة
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أي ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـع ــام ــة
(أبـ ــرزهـ ــا امل ــرك ــز ال ــوط ـن ــي للبحث
العلمي ( ،)CNRSففي ظل سياسة
تـخـفـيــض م ـيــزان ـيــة ال ـق ـطــاع ال ـعــام
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ي ـت ـنـ ّـبــأ
م ـع ـظ ــم الـ ـب ــاحـ ـث ــن واألس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة -
الباحثني تراجع عدد فرص عقود
ُ
العمل املثبتة في السنوات املقبلة
(والـ ـت ــي ت ـس ـت ـلــزم ام ـت ـح ــان دخ ــول
ول ـ ـجـ ــان تـ ـقـ ـيـ ـي ــم) ،كـ ـم ــا تـخـفـيــض
ميزانية الـبـحــث ،مــا سـيــؤدي إلى
تـ ــراجـ ــع ع ـ ــدد مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـمــويــل
وان ـخ ـف ــاض قـيـمـت ـهــا .إن ك ــل هــذا
التراجع سينعكس بطبيعة الحال
على مصير الباحثني الشباب ،إذ
سيجدون أنفسهم أمام فرص عمل
محدودة في مقابل منافسة عالية،
كـ ـم ــا أن فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
عقود موقتة في البحث ،ال ّ
سيما
مــا يـعــرف بــال ـ  ،Post-Docسـيــزداد
ّ
هذا العقد
صعوبة ،في حني يشكل ُ
حـتــى اآلن أح ــد ال ـبــدائــل امل ـتــاحــة،
كـمــا ض ــرورة للنجاح فــي امتحانات
الدخول والتثبيت ،خصوصًا إذا ما تم
خارج فرنسا ،وهذا ما بات يتم التشديد
عـلــى أهـ ّـمـيـتــه أخ ـي ـرًا مــن أج ــل الحصول
على وظيفة ثابتة ،وتأتي هنا املفارقة،
إذ يـعـتـبــر الـكـثـيــر م ــن الـبــاحـثـ ّـن أن من
سيجد فرصة في الخارج ،سيفضل على

ً
األرجح البقاء هناك بدال من العودة إلى
فرنسا.

منافذ بديلة ضمن األطر السائدة

ّ
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــراجـ ــع هـ ـ ـ ــذه ،س ـي ـت ـطــلــع
الباحث الشاب إلى خطة بديلة ،مبتعدًا
من القطاع العام األكاديمي والبحثي،
وم ـت ـج ـه ــا ن ـح ــو الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،أي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق الـ ـصـ ـن ــاع ــي،
ليصطدم باملنافسة مع الحاصلني على
دي ـب ـلــوم ف ــي ال ـه ـنــدســة ،وهـ ـ ّـذه معضلة
كالسيكية في فرنسا ،إذ تفضل معظم
ال ـشــركــات ع ــادة تــوظـيــف املـهـنــدســن ال
ال ــدك ــات ــرة ،ألن ـه ــم ب ــاألس ــاس مـ ّ
ـوج ـهــن
نحو العمل في الصناعة ،وألن الشركات
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـم ـت ـل ــك ق ـ ـنـ ــوات ت ـ ـبـ ــادل مــع
مــدارس الهندسة .إال
أن السلطة الفرنسية
ب ــات ــت ت ـس ـع ــى فــي
اآلونـ ــة األخ ـيــرة
لـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــر

ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـضـ ـل ــة وف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـف ـ ــرص أم ـ ــام
الــدكــاتــرة للدخول إلــى القطاع الخاص
(م ــا س ـي ـكــون ع ـلــى ح ـس ــاب املـهـنــدســن
بالضرورة ،وهنا تناقض جديد ضمن
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــائـ ــدة) .ل ـك ــن ال تـعـتـمــد
ال ـس ـل ـطــة ع ـل ــى ه ـ ــذا «ال ـ ـحـ ــل» فـ ـق ــط ،بــل
تــذهــب ل ـطــرح ف ـكــرة تــأسـيــس الـشــركــات
والـتـشـجـيــع عليها عـبــر أســالـيــب ع ـ ّـدة،
تعتمد جميعها على فـكــرة «االبـتـكــار»
ّ
يتميز بها الـبــاحــث ،مــا يدفعه
ككفاءة
غ ــال ـب ــا ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ب ـ ــ«م ـ ـشـ ــروع م ـب ـت ـكــر»
يـ ّ
ـؤس ــس عـلــى ضــوئــه ال ـشــركــة ويــذهــب
للدفع بها نحو الحصول على تمويل
املستثمرين واالق ـتــراض مــن املـصــارف،
ّ
ف ـي ـك ــون ق ــد ت ـخ ــل ــى ع ـم ـل ـيــا ع ــن الـبـحــث
العلمي وذهب لريادة األعمال ومحاولة
خدمة الربح ورسملة الشركة (وتسديد
الــديــون والـفــوائــد طبعًا)،
ل ـت ـص ـبــح مـهـمـتــه
امل ـن ــاف ـس ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوق

ُ
دفع الباحث الشاب
ي ّ
للتخلي عمليًا عن البحث
العلمي لتصبح مهمته
المنافسة في السوق ال
االكتشاف واإلجابة على
المعضالت البحثية

حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــود قـ ـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
واالس ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ،ال قـ ـ ــوانـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة
والـعـلــوم ،وال االكتشاف واإلجــابــة على
املعضالت البحثية.
وعلى رغــم الحضور الثابت إلشكالية
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،أي ج ــوه ــر
النيوليبرالية ،والتي تعني بالضرورة
فـ ـش ــل ال ـن ـس ـب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار والـ ـتـ ـط ــور،
وبالتالي عقم هــذا «الـحــل الـبــديــل» عن
كونه الحل املثالي للباحث الناشئ ،فإن
هذه املسألة ّ
تمر مرور الكرام في ورش
ضخ هائل
العمل التوجيهية ،في مقابل
ٍ
ألي ـقــونــة «اإلب ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار» ،وال ـتــي
تدغدغ أحالم الناشئني وطموحاتهم،
خـصــوصــا فــي ظــل غـيــاب دور الـفــرد
وقيمته ،وبحثه املستمر عن مكانة
له في املجتمع.

باحث في شركة خاصة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ض ـ ـمـ ــن الـ ـس ــائ ــد
النيوليبرالي ،فهو ذهاب
حـ َـمـلــة شـهــادة الــدكـتــوراه
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي قــد
يـ ـ ـك ـ ــون ض ـ ـمـ ــن أق ـ ـسـ ــام
ع ـ ـ ـ ّـدة ،أبـ ــرزهـ ــا ال ـب ـحــث
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ()R&D
وم ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة
وحـتــى بعض األعـمــال
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .إن هـ ـ ــذا
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــار قـ ـ ـ ــد ي ـ ـبـ ــدو
أضـ ـم ــن مـ ــن ح ـي ــث أن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة
قـ ــد ت ـت ـم ـت ــع ب ـهــامــش
مــن االسـتـقــرار املالي
مبدئيًا (وهــذا ما لم
يعد مقنعًا بعد أزمة
 2008االقتصادية)،
ل ـك ـنــه مـ ـح ــدود مــن
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش
ح ـ ــري ـ ــة الـ ـب ــاح ــث
فــي إطــار البحث
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ،إذ
إن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال
تبغي إال الربح
واملـ ـن ــافـ ـس ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،ل ــن

ت ـه ـت ــم ب ـ ــأي اكـ ـتـ ـش ــاف أو ب ـح ــث مـ ــا لــم
يدخل فــي عجلة تسويقها ملنتجاتها،
أي أنها لن ّ
تتبرع بقرش من أجل خدمة
امل ـعــرفــة ون ـش ــره ــا ،وهـ ــذا م ــا يـتـعــارض
ّ
ومهمته ومهنته.
كليًا مع دور الباحث
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،أنـ ــه وإن طـ ــرح ف ـكــرة
مبتكرة قــد تـخــدم الـتـســويــق ،فسيكون
تغيير سياسة الـشــركــة املعتمدة شبه
م ـس ـت ـح ـيــل ،ال سـ ّـي ـمــا ض ـمــن ال ـشــركــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،ب ــالـ ـت ــال ــي ،لـ ــن يـ ـج ــد إبـ ـ ــداع
ال ـب ــاح ــث وابـ ـتـ ـك ــاره م ـك ــان ــة ،وسـيـبـقــى
دوره محدودًا ضمن آلية استغالل قوة
عمله الجسدية والفكرية لتدوير عجلة
اإلن ـت ــاج ومــراك ـمــة ال ــرب ــح ،وه ـنــا نـعــود
مجددًا إلــى معضلة قيمة الفرد ودوره
االجتماعي واغترابه عنه.

مصير مشترك

ّ
يتبي
في ظل هذا األتون النيوليبرالي،
لنا أن اغتراب الباحث وابتعاده عن دوره
ـاع للعلم واالك ـت ـشــاف هو
ومـهـنـتــه ك ـسـ ٍ
أمـ ٌـر مفروض بهدف تركيز الثروة ،وأن
البحث العلمي واالكتشاف يبقى مقيدًا
باملنافسة والربح والسوق ،إذ إن تراجع
مـيــزانـيــة الـقـطــاع األكــادي ـمــي والبحثي
العام ،أي تراجع إنتاجيته بالضرورة،
سـ ـيـ ـعـ ـن ــي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور ال ـع ـل ـم ــي
والتكنولوجي ،كما تراجع القدرة على
إيجاد الحلول للمعضالت االجتماعية
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ال ـص ـح ــة
ّ
سيؤدي
والبيئة على سبيل املـثــال ،ما
إلـ ـ ــى تـ ــراجـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ــدول ــة
ك ـكــل .فــاملـهـمــة األســاس ـيــة لـلـمــؤسـســات
الـبـحـثـيــة ال ـعــامــة ه ــي ف ــي إي ـج ــاد سبل
ت ـطــويــر املـجـتـمــع وح ـي ــاة الـ ـن ــاس ،عبر
االكتشاف ونشر الدراسات ُ ومشاركتها
ضـمــن امل ـقــاالت العلمية (املـحـتـكــرة من
قبل الـنــاشــريــن بــاملـنــاسـبــة) ،كما ضمن
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـجــام ـعــي ف ــي ش ـكــل أسـ ــاس،
وال ـ ــذي ب ــات مـ ـه ـ ّـددًا ه ــو أي ـض ــا ،بسبب
تخفيض عــدد األســاتــذة -الباحثني في
مقابل تزايد أعداد الطالب ،ما سيؤدي
إل ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ال ـ ـقـ ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
ل ـل ـجــام ـعــات ف ــي م ـق ــاب ــل ازدي ـ ـ ــاد نـسـبــة
البطالة لــدى َ
حملة شـهــادة الــدكـتــوراه،
وهنا أحد التناقضات البنيوية في ظل
النيوليبرالية ،والتي يحاول ساستها
إي ـجــاد «ح ـل ــول» ،هــي فــي حقيقة األمــر
ّ
بالحد من
تحضير ألزمــات أكبر ،وذلــك
سهولة وحرية الدخول إلى الجامعات
عبر تحديد عدد ُالخيارات املتاحة لكل
طالب ،والتوجيه امل ّ
حدد ونظام الترشح
إل ــى االخ ـت ـصــاصــات ،مــا سـيــرفــع نسبة
ال ـش ـبــاب خـ ــارج ال ـجــام ـعــات ،وبــالـتــالــي
ّ
سيسهل عملية استغاللهم كيد عاملة
رخيصة ضمن الشركات واملصانع .كل
ً
هــذا بــدال مــن فتح عــدد أكبر مــن مقاعد
األس ــات ــذة-الـ ـب ــاحـ ـث ــن ،وب ــال ـت ــال ــي رف ــع
الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ل ـل ـجــام ـعــات ،أي
حل معضلتني في شكل متكامل ّ
يؤدي
إلــى تطوير الـقـطــاع الـتــربــوي واإلنـتــاج
امل ـعــرفــي وال ـع ـل ـمــي .إال أن ـنــا ولــأســف،
ن ـج ــد أن ـف ـس ـنــا أمـ ـ ــام س ـي ــاس ــة ال ت ـخــدم
سوى مراكمة الربح وتركيز الثروات في
ّ
يد قلة قليلة ،على حساب قيمة اإلنسان
ّ
ودوره ومهمته ،كما على حساب الناس
والــدولــة واملجتمع ،املـهـ ّـدديــن جميعهم
بالذهاب إلى الجحيم.
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قراءات
◼ مقال

يجب على اليسار التوقف عن مساواة الشغل ( )workبالعمل ()labour
غي ستاندينغ *
مــن املـبـ ّـرر فكريًا بالنسبة إلــى اليمني
مفهوم
السياسي أن يرغب في تقييد
ال ـع ـم ــل ب ــال ـش ـغ ــل ،أي ال ـن ـش ــاط ُاملـ ـ ـ ّ
ـدر
للعائد املادي .ولكن من غير ّ
املبرر ملن
هــم فــي الـيـســار الـسـيــاســي أن يفعلوا
ذلــك .فالديموقراطيون االجتماعيون
يدفعون ثمنًا سياسيًا باهظًا لقيامهم
بذلك خــال الـقــرن العشرين .فقد وقع
هؤالء في شركهم السياسي الخاص،
حــن قـ ّـدســوا مـفـهــوم الـعـمــالــة الكاملة
(التشغيل الكامل للعمالة) حــن كان
ذلك يعني أكثر بقليل من تعظيم عدد
الناس العاملني في مواقع تتراوح بني
الوظيفة العادية واإلدارية.
وإن ل ــم يـسـتـطــع ال ـي ـســار ال ـه ــروب من
حـ ـم ــاق ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــاواة الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ـش ـغ ــل،
ّ
يستمر فــي خ ـســارة شعبيته
فـســوف
واالنـجــراف إلــى الهوامش السياسية.
فلماذا يجب أن يملي عدد األشخاص
الذين يشغلون «وظائف» السياسات
التقدمية؟
ي ـ ـج ـ ــب ت ـ ــذك ـ ـي ـ ــر ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــن
االجتماعيني ،الذين تعتمد سياساتهم
ّ
ع ـل ــى ال ـع ـم ــال ــة ،أن هـ ــدف االس ـت ـق ــرار
أو األم ــان الــوظـيـفــي ،هــو مـفـهــوم كــان
أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ي ــدافـ ـع ــون ع ـن ــه فــي
األس ــاس فــي منتصف ال ـقــرن التاسع
عشر ،وليس ممثلو الـعـ ّـمــال .ولعقود
ّ
طــويـلــة ،كــان مصطلح «مــوظــف» أمـرًا
مــؤس ـفــا واع ـت ــراف ــا ب ــوض ــع اجـتـمــاعــي
ٍّ
م ـتــدن ،يطلق ع ــادة عـلــى الـنـســاء غير
ُ
املتزوجات اللواتي يجبرن على القيام
ب ــأعـ ـم ــال م ـن ـخ ـف ـضــة األج ـ ـ ــر فـ ــي أس ــر
بورجوازية أو أرستقراطية.
خ ــال ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــنّ ،أدى تـحــالــف
غــريــب ب ــن أيــديــولــوج ـيــات سـيــاسـيــة
إلــى جعل الشغل أمـرًا إلزاميًا ،ما عدا
فــي صـفــوف طبقة الـنـبــاء واألث ــري ــاء.
وم ــا ك ــان ضـ ــرورة ُمــرهـقــة فــي الـنـظــام
الــرأس ـمــالــي ،أصـبــح ض ــرورة ُمــرضـيــة
فــي الــدس ـتــور الـســوفـيــاتــي فــي عـبــارة
لينني« :مــن ال يعمل ال يــأكــل» ،واتخذ
ً
الحـقــا شـكــا مشابهًا ي ـعــادي الحرية
فـ ــي ج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــال ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .وكـ ـ ــان ال ـح ـص ــول عـلــى
ض ـمــان اج ـت ـمــاعــي الئ ــق يـقـتـصــر ،في
ّ
متعمد ج ـدًا ،عـلــى أولـئــك الــذيــن
شـكــل
ً
ّأدوا أع ـ ـمـ ــاال ل ــرؤس ــائـ ـه ــم أو ال ــذي ــن
أظ ـ ـهـ ــروا بـ ـط ــرق م ـه ـي ـنــة ،ال ــرغ ـب ــة فــي
ّ
متزوجني من
الشغل ،أو الذين ،كانوا
شخص يعمل ،أو الذين أمضوا فترة
طويلة في الخدمة.

العمل القسري
أوصــل أبطال وبطالت الديموقراطية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة كـ ــل ذل ـ ــك إل ـ ــى خ ــوات ـي ــم
منطقية .فـقــد دعـمــت بـيــاتــريــس ويــب
أم االشـتــراكـيــة الـفــابـيــة (الـفــابـيــانـيــة)،
ف ــي ش ـكــل ص ــري ــح م ـع ـس ـكــرات الـعـمــل،
ح ـت ــى ل ــو ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة إذا ل ــزم
األم ــر ،مانحة وزراء بلير بعد أجيال
ع ـ ـ ّـدة ت ـب ــري ـرًا ل ــدع ــم ب ــرام ــج الـتـشـغـيــل
ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،آم ــن
ويليام بيفريدج ،األب الروحي لدولة
الـ ــرفـ ــاه ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـجــاهــر
ّ
ويكرم سنويًا في بورصة
بليبراليته
ل ـ ـنـ ــدن ،بـ ـ ــ«س ـ ــوط امل ـ ـجـ ــاعـ ــة» إلجـ ـب ــار
ّ
العمال على العمل .وهــذا املنظور في
أحسن األحــوال يعتبر منظورًا أبويًا،
وفي أسوئها معاديًا للحرية.
وت ـ ـ ـ ـ ّـوج هـ ـ ــذا اإلج ـ ـح ـ ــاف ب ــات ـف ــاق ـي ــات
ّ
تجسد
منظمة الـعـمــل الــدول ـيــة ،الـتــي
الـنـمــوذج الــديـمــوقــراطــي االجـتـمــاعــي،
ال سـ ّـيـمــا اتـفــاقـيــة رق ــم  102ال ـص ــادرة
عـ ــام  .1952وهـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة ال ـض ـمــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر وجـ ـ ــود
ُ
«معيلني» وزوجــات تابعات وسنوات

ّ
«خ ــدم ــة» ،امل ـعــاي ـيــر ال ـتــي ت ــؤه ــل امل ــرء
للحصول على الحماية االجتماعية.
ّ
صـحـيــح أن ه ــذا ال ّـن ــوع م ــن الـتـشــريــع
ُيعتبر قديمًا ،إذ إنه بمثابة استعادة
ل ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن حــن
ق ــاد الــدي ـمــوقــراط ـيــون االجـتـمــاعـيــون
ّ
ا ّلـجـهــود مــن أجـلــه بعد عــام  ،1945إال
أن ـ ــه ف ــي عـ ــام  ،2001ق ـ ــادت ال ـن ـقــابــات
املـ ـهـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـحـ ـك ــوم ــات
املطالبات
الديموقراطية االجتماعية
ّ
بــأن يتم االحتفاظ به باعتباره يمثل
إحدى االتفاقيات الدولية «الحديثة».
ولكن ال ّبد من مواجهة هذه الحقائق
املــزع ـجــة ،ول ـيــس إل ـغــاء هــا مــن تــاريــخ
الـ ـيـ ـس ــار .ف ـق ــد كـ ــان ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــون ص ــامـ ـت ــن فـ ــي ش ـكــل
ملحوظ على التشويه املنهجي للعمل
وم ـســاواتــه بــالـشـغــل .فـفــي ال ـبــدايــة لم
يفعلوا أي شــيء لتغيير الـخـطــاب أو
لـلـتـشـكـيــك ف ــي ال ـت ـم ـث ـيــل اإلح ـص ــائ ــي
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه فــي
الحسابات القومية وإحصاءات العمل
ّ
يتغيروا،
منذ الثالثينيات .ولكن ما لم
ال يـمـكـنـهــم أن ي ــأم ـل ــوا ف ــي اس ـت ـعــادة
ّ
تقدمهم السياسي ولن يستحقوا ذلك.
فـ ــإذا قـضـيــت س ــت س ــاع ــات ف ــي ال ـيــوم
ّ
فــي رعــايــة قــريــب مـســن ،ال يعتبر ذلك
في املنطق الديموقراطي االجتماعي
ً
وال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـج ــدي ــد عـ ـم ــا ،أمـ ــا إذا
قضيت ثالث ساعات في اليوم ترعى
ّ
مـســنــا ال يـمـ ّـت لــك بـصـلــة مـقــابــل أجــر،
ً
ّ
فيسمى ذلك عمال يجعلك ترتقي إلى
ّ
مستلزمات العيش الالئق كـ«موظف»،
ومن املحتمل أن تحصل على الحماية
بـطــريـقــة م ــا م ــن خ ــال ق ــوان ــن الـعـمــل
ّ
والـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ولـ ـك ــن ه ــذا
التمييز سخيف.
ع ـن ــد هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى امل ــرء
أن يـ ــذكـ ــر صـ ـف ــاق ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ّ
االجـتـمــاعـيــة فــي اع ـت ـبــار أن الــوظـيـفــة
ت ـم ـن ــح املـ ـ ـ ــرء «ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» ،و«م ـ ـكـ ــانـ ــة»،
ُ
والسبل لتحقيق االندماج االجتماعي
أو ال ـش ـعــور بــاالن ـت ـمــاء إل ــى املـجـتـمــع.
وهنا ال بـ ّـد أن أقــول أم ـرًا ّقــد يوافقني
عليه بعض الـقـ ّـراء وهــو أنــي لم أشعر
أب ـ ـ ـ ـدًا أك ـ ـثـ ــر كـ ــرامـ ــة أو انـ ــدمـ ــاجـ ــا ّ فــي
املجتمع ّ
مما أنــا عليه منذ أن توقفت
ُ
عن شغل وظيفة.
لـتـقــريــب ال ـص ــورة أك ـثــر ،قــولــوا لــرجــل
ّ
ينزل إلى املجاري إلصالح األنابيب أن
ذلك يمنحه كرامة وشعورًا باالنتماء
إل ــى املـجـتـمــع ،فـسـتــواجـهــون ّ
رد فعل
غير مرحب بــه .وأخـبــروا امــرأة تخرج
ـاح لتنظيف
ع ـلــى م ـضــض ف ــي ال ـص ـب ـ ّ
أوع ـي ــة ال ـت ـبـ ّـول ال ـســريــريــة أن ـه ــا بــذلــك
تـنــد ّمــج فــي املجتمع ويـجــب أن تكون
ّ
وستوبخكم.
ُممتنة المتالكها وظيفة،
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ي ـع ـت ـب ــر م ـع ـظ ــم الـّ ـن ــاس
الوظائف مفيدة من دون أن يحقروها
وال أن يضفوا عليها طابعًا رومانسيًا.
ف ـ ــا يـ ــوجـ ــد سـ ـب ــب ي ـ ـب ـ ـ ّـرر ت ــرف ـي ـع ـه ــا
ف ـ ــوق أشـ ـك ــال ال ـع ـم ــل األخـ ـ ـ ــرى .وه ــذا
بــالـضـبــط م ــا فـعـلــه الـ ّـدي ـمــوقــراط ـيــون
االج ـت ـم ــاع ـي ــون .ول ـك ــن ــه ل ـي ــس مــوقـفــا
وكان ماركس محقًا في وصف
تقدميًاّ .
الشغل بأنه «نشاط مغترب».

مغالطة شعبوية
يــوجــد الـيــوم سببان آخ ــران للقول أن
ّ
التقدميني يجب أن يكونوا أكثر
جميع
راديكالية وصدقًا من الناحية الفكرية
ً
في شأن العمل .أوال ،تشهد ازدواجية
ّ
ال ـعـ ّـمــال ـيــة ()labourismالـ ـ ـت ـ ــي شــكـلــت
أســاســا صلبًا جــاه ـزًا للديموقراطية
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ع ـصــر الــرأس ـ ُمــال ـيــة
الصناعية ،انـهـيــارًا .لذلك مــن املضلل
االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ّ
االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ــأنـ ـه ــا ال
تـ ــزال امل ـع ـي ــار .وط ـب ـقــة «ال ـبــري ـكــاريــا»
املتنامية تعرف ذلك ّ
جيدًا .وهذا أحد

األس ـب ــاب ال ـتــي تــدفـعـهــم إل ــى الـتـحـ ّـول
إلــى حــركــات تـقـ ّـدمـيــة جــديــدة يحرص
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــون
الـ ـق ــدام ــى ع ـل ــى رف ـض ـه ــا بــاع ـت ـبــارهــا
«شعبوية».
ّ
كانت الثنائيتان اللتان شكلتا أساس
السياسة الديموقراطية االجتماعية
وسياسة العمل« :مكان العمل» مقابل
األم ـ ــاك ـ ــن األخـ ـ ـ ـ ــرى ،و«وق ـ ـ ـ ــت ال ـع ـم ــل»
مقابل االستخدامات األخــرى للوقت.
ولكن الكثير من العمل يحصل بعيدًا
م ــن أم ــاك ــن ال ـع ـمــل الــرس ـم ـيــة وخـ ــارج
ً
دوام الـعـمــل ،كـمــا ج ــادل ـ ُـت م ـط ـ ّـوال في
مـنــاسـبــات أخـ ــرى .وكـثـيـرًا مــا يقضي

ال ّ
يوافقني
قد
ًا
ر
أم
أقول
أن
بد
ّ
عليه بعض ّ
القراء وهو أني لم
أشعر أبدًا أكثر كرامة أو اندماجًا
مما أنا عليه منذ
في ّالمجتمع ُ
أن توقفت عن شغل وظيفة
أولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودون ف ـ ـ ــي صـ ـف ــوف
«ال ـبــري ـكــاريــا» وق ـتــا أط ــول فــي العمل
للشغل والعمل للدولة مقارنة بالعمل
الـفـعـلــي .ويـخـبــرهــم الــديـمــوقــراطـيــون
ً
االشتراكيون ضمنًا أن هذا ليس عمال
حقيقيًا.
إذا قبل املــرء بالواقع فعليه االعتراف
بأن إحصاءات العمالة الوطنية ّ
تشوه
متنام صور العمل والطريقة
في شكل
ٍ
التي يعيش بها الناس .فال يمكن أي
شخص يـ ّـدعــي أنــه مــن اليسار الدفاع

عن اعتماد السياسة االجتماعية على
الـعـمــالــة املــرئ ـيــة ،ولـكــن ه ــذا التشويه
يـ ـن ــاس ــب ش ـخ ـص ــا آخـ ـ ــر مـ ــن ال ـي ـم ــن.
ُ
فالحماية يجب أن تعطى فقط ألولئك
ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون ب ـع ـمــل م ــرئ ــي .وهـنــا
جاءت ديموقراطية «الطريق الثالث»
التي ذهبت أبعد في هذا
االجتماعية ً
الطريقُ ،مدعية أنه ال ينبغي أن تكون
هناك حقوق مــن دون مسؤولية ،وأن
الفقراء يجب أن يثبتوا ذلك بالشغل،
من خالل شغل وظائف.

برامج التشغيل الحكومية
ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـ ــرء أن ي ـ ـت ـ ــرك األم ـ ــر
لضمير الديموقراطيني االجتماعيني
ل ـي ـش ــرح ــوا س ـب ــب ال ـت ــزام ـه ــم الـصـمــت
فــي ش ــأن طبيعة إح ـص ــاءات العمالة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ف ــامل ــرحـ ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة مــن
فاسكو غارغالو ــ البرتغال

ق ـبــول ال ـن ـمــوذج ال ـعـ ّـمــالــي ه ــو بــرامــج
التشغيل الحكومية ،وهــو أمــر ال ّ
مفر
مـنــه إذا قـبــل امل ــرء ال ـخ ـضــوع لفحص
الـ ـق ــدرات املــال ـيــة وواف ـ ــق ع ـلــى مــرونــة
ســوق العمل .وكــان ماتيو ريـنــزي في
إيـطــالـيــا آخ ــر مــن سـلــك ه ــذا االت ـجــاه،
وكان حزبه االجتماعي الديموقراطي
(الحزب الديموقراطي) أحدث من دفع
ثـمــن االنـ ـح ــدار ،لـيـصـبــح كـمــن يمشي
وه ـ ــو مـ ـ ّـيـ ــت .ومـ ـ ّـهـ ــد وي ـ ــم ك ـ ــوك الـ ــذي
ّأسس «الطريق الثالث» ،الطريق أمام
ان ـحــدار ح ــزب ال ـعـ ّـمــال الـهــولـنــدي إلــى
الهاوية ،فيما قادت إصالحات هارتز
الــرابــع ،الديموقراطيني االجتماعيني
فــي أملانيا إلــى املصير نفسه ،وخسر
ح ــزب ال ـعـ ّـمــال ال ـجــديــد فــي بريطانيا
«البريكاريا» بسبب ميله إلــى فحص
ال ـق ــدرات املــال ـيــة وس ـمــح ب ـبــروز شبح
االئـتـمــان الــدولــي بــاعـتـبــاره السياسة
االجـتـمــاعـيــة األك ـث ــر لـيـبــرالـيــة لـعـقــود
عدة.
ً
وب ـ ــدال م ــن ان ـت ـق ــاد ب ــرام ــج الـتـشـغـيــل
ُ
الـحـكــومـيــة الـتــي تـجـبــر الـعــاطـلــن من
العمل على القيام بعمل تافه ،يقضي
الديموقراطيون االجتماعيون األكبر
ّ
ســنــا وقـتــا أط ــول بكثير فــي مهاجمة
ال ــدخ ــل األس ــاس ُــي الـ ـ ــذي ،إلـ ــى جــانــب
تــوفـيــر األمـ ــان املـحـتـمــل ،يـشـ ّـجــع على
ً
العمل بدال من الشغل.
ّ
وم ـ ـ ــا ل ـ ــم يـ ـتـ ـم ــك ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون
االج ـت ـم ــاع ـي ــون م ــن ع ـك ــس ال ـتــزام ـهــم
ّ
بالعمالية ،فإنهم سينتهون بالتأكيد
كقوة سياسية .نعم األمر أساسي إلى
هذا ّ
الحد .غير أن السبب اآلخر للرغبة
في إعــادة النظر في التفكير التقدمي
فــي شــأن العمل هــو األكـثــر أهمية في
س ـي ــاق األزم ـ ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـت ــي تـنــدفــع
نحونا.
ل ــأس ــف ،ل ــدى ال ـي ـســار ف ــي شـكــل ع ــام،
والديموقراطيني االجتماعيني بوجه
خ ـ ـ ـ ــاص ،سـ ـج ــل س ـ ـ ــيء م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
البيئية .فكلما برز تعارض بني خلق
الــوظــائــف وال ـب ـي ـئــة ،أع ـط ــوا األول ــوي ــة
ل ـلــوظــائــف ال ـت ــي ي ـسـ ّـمــون ـهــا وظــائــف
«ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي أفـ ـض ــل
ّ
األح ــوال ،كــل مــا بقي للديموقراطيني
االجتماعيني هي ّ
ترسبات من سياسة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع «الـ ـع ــوام ــل
الـخــارجـيــة» والـسـيـطــرة عـلــى الـتـلـ ّـوث
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ال ـ ـتـ ــرويـ ــج الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
تنموية مستدامة.

نمو اليسار األخضر
من هنا ال بد من أن يعيد اليسار إطالق

ّ
ن ـف ـســه .ف ــك ــروا ف ــي امل ـع ـض ـلــة ال ـتــال ـيــة:
إذا احتسبنا الـعـمــالــة فـقــط مــن خــال
اإلح ـص ــاءات الــوطـنـيــة ،وإذا تــم قبول
الـعـمــل فـقــط م ــن قـبــل الـبـيــروقــراطـيــن
الذين يديرون السياسة االجتماعية،
عـ ـن ــدئ ــذ س ـت ـن ـخ ـف ــض ق ـي ـم ــة «ال ـن ـم ــو
ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي» وسـ ـن ــرك ــز ك ـث ـي ـرًا عـلــى
األن ـش ـط ــة ال ـت ــي ت ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى اسـتـنـفــاد
ّ
ً
املوارد .وإذا اتبعنا بدال من ذلك نهجًا
غ ـيــر ع ُـ ّـم ــال ــي ،ف ــإن قـيـمــة ال ـع ـمــل ال ــذي
ً
ً
لـيــس ش ـغــا أو مــا يـطـلــق عـلـيــه ع ــادة
«قـيـمــة االس ـت ـخــدام» سـتـتـســاوى على
األقل مع «قيمة املبادلة».
ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـ ـك ـ ــون ذلـ ـ ـ ــك جـ ـ ــذابـ ـ ــا ج ـ ـدًا
ألي شـ ـخ ــص ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى «الـ ـيـ ـس ــار
ّ
األخ ـضــر» ،وســوف يمكنه مــن تجاوز
غــرابــة مصطلح «تــراجــع الـنـمــو» (de-
 .)growthفإذا كانت األنشطة ُامل ّ
صممة
للحفاظ على مــواردنــا وإع ــادة إنتاج
ُ
أنـفـسـنــا ومـجـتـمـعــاتـنــا ،تـعـطــى قيمة
م ـت ـس ــاوي ــة لــأن ـش ـطــة ال ـت ــي تـسـتـنـفــد
املـ ـ ـ ـ ــوارد ،ف ـ ــإن االنـ ـتـ ـق ّــال م ــن األخـ ـي ــرة
إل ــى الـســابـقــة لــن يـخــفــض «الـنـمــو» أو
«تراجع النمو» .ومن الصعب الحفاظ
عـ ـل ــى حـ ـمـ ـل ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
«ت ــراج ــع ال ـن ـمــو» إذا ك ــان ذل ــك يعني
تخفيض النمو االقتصادي ،حيث أن
ّ
اإلح ـص ــاءات التقليدية تشير إلــى أن
ذلك يعني انخفاض مستوى املعيشة
ف ــي امل ـت ــوس ــط .ول ـك ــن ق ــد ي ـج ـعــل ذلــك
اليسار األخـضــر األكـثــر تـطـ ّـورًا،
أتـبــاع
ّ
يـشـعــرون بــأنـهــم فــاضـلــون وأصـحــاب
ُ
مـ ـب ــادئ ،ول ـك ــن م ــن غ ـيــر امل ـح ـت ـمــل أن
يجذب ذلك الناخب النمطي.
ً
إذا ُمـ ـن ــح ال ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذي ل ـي ــس ش ـغــا
قـيـمــة م ـســاويــة (أو أك ـث ــر) واهـتـمــامــا
أكـبــر فــي اإلح ـص ــاءات ،وف ــي الخطاب
الـتـقــدمــي وف ــي امل ـقــاالت والـكـتــب التي
ّ
يؤلفها التقدميون ،من شأنه السماح
للجميع بقياس «الـنـمــو» بحساسية
ّ
أكـبــر عـلــى الـبـيـئــة .وأن ــا عـلــى ثـقــة بــأن
الكثيرين بيننا فــي اليسار يشعرون
ب ـع ــدم الـ ــراحـ ــة ت ـج ــاه الـ ــدعـ ــوات ال ـتــي
يطلقها أشـبــاه الكنزيني وغيرهم في
الـيـســار للمزيد مــن الـنـمــو ،فــي الوقت
الــذي يعني ذلــك املزيد من االستنفاد
للموارد واالحتباس الحراري وتراجع
الشغل.
العمل ملصلحة ّ
ال مـ ـ ـف ـ ـ ّـر مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــخ الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
االجـتـمــاعــي .فــي الـفـكــر الـتـقـلـيــدي ،إذا
ّ
انتقلت من القيام بعمل ممل في مكتب
ضــاء الــوقــت نـفـســه في
كــل ي ــوم إل ــى ق ـ ّ
رعاية أقارب مسنني أو خدمة مجتمعك
ّ
املحلي ،سينخفض النمو االقتصادي
وهو ما يعتبر أمرًا «سيئًا» .ولكن إذا
ّ
تم تقييم عمل الرعاية بما ال يقل عن
ّ
ّ
وظيفة املكتب ،فلن يقلل ّهذا التحول
مــن ال ـن ـمــو .بـعـضـنــا يـتـمــنــى أن يـكــون
أك ـثــر رادي ـك ــال ـي ــة .ول ـكــن ذل ــك سـيـكــون
بداية رائعة.
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*بروفسور باحث مشارك في
كلية الدراسات الشرقية واألفريقية
( )SOASبجامعة لندن ومؤلف «فساد
الرأسمالية :ملاذا يزدهر أصحاب رأس
ّ ً
يدر ماال؟» (،Biteback
املال والعمل ال
 ،)2016و«الدخل األساسي :وكيف
نحققه» ( ،)2017 ،Penguinكما كتب
«البريكاريا :الطبقة الجديدة الخطرة»
( ،)2011 ،Bloomsburyو«ميثاق
للبريكاريا :من املقيمني إلى املواطنني»
( .)2014 ،Bloomsburyوهو أيضًا
الرئيس الفخري املشارك لشبكة
األرض للدخل األساسي ،وهي منظمة
دولية غير حكومية تعمل على تعزيز
الدخل األساسي.

