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ّ
جبران باسيل و«الطريق إلى جهنم»
ألبر داغر *
ك ــان لـجـبــران بــاسـيــل دور مـبــاشــر فــي ت ـ ّ
ـردي
العملية الـسـيــاسـيــة فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
وفــي دفــع البالد إلــى االنهيار الشامل .وكان
قادة التيار قد ثابروا على ممارسة ال ينتج
ع ـن ـهــا سـ ــوى اإلخ ـ ـفـ ــاق .وك ــان ــت ع ـنــاصــرهــا
هـ ــي غـ ـي ــاب امل ـ ـشـ ــروع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وخ ـلــق
الـفــراغ حــول الـقـيــادة ،والتعويل ّحصرًا على
التنفيعات لكسب ال ــوالءات ،وتــدخــل عنصر
ّ
تتحمل أوزار
الشخصية لتعميق اإلخـفــاق.
هذا اإلخفاق جماعة طائفية بكاملها.

ّ
المسببة لإلخفاق
 .1العناصر

درسـ ـ ـ ــت نـ ـظ ــري ــة عـ ـل ــم الـ ـنـ ـف ــس االج ـت ـم ــاع ــي
ّ
تتسبب لهم باإلخفاق
سلوكيات الناس التي
(( )self-defeatingبومايستر وشــار،)1988 ،
ّ
وهـ ــي ال ت ــواف ــق ع ـل ــى أن الـ ـن ــاس ال ـع ــادي ــن
ّ
ّ
يعرضون أنفسهم لألذى بشكل متعمد .يكون
ّ
تصرفهم املــؤذي لهم نتيجة خيار اعتمدوه
للحصول على منفعة أو شعور باألمان في
ّ
املــدى القصير ،ولــو أن هــذا يكون ُمكلفًا لهم
في املدى الطويل .وقد ّ
عدد بومايستر وشار،
ِّ
مجموعة مــن السلوكيات املسببة لإلخفاق
يأتي في طليعتها التقدير الخاطئ لألمور
( )judgment errorsالناجم عن ضعف اإلدراك
لألوضاع ( )misperceptionsوضعف اإلدراك
لـلــذات (( )self awarenessبومايستر وشــار،
 .)12 :1988وأضــافــا إلــى ذلــك ،ضعف مقدرة
املـعـنـ ّـيــن كـمـفــاوضــن عــن اج ـت ــراح مـقــاربــات
تمنع الوصول إلى طرق مسدودة ،ورفضهم
تـغـيـيــر ت ـصـ ّـرفــات ـهــم ب ـعــدمــا مل ـســوا إخـفــاقـهــا
( .)non productive persistenceوق ــد درس
ِّ
املسببة
الباحث كرامر سلوكيات السياسيني
إلخفاقهم ،واستعاد حرفيًا ما جاء في دراسة
بــومــايـسـتــر وش ــار ،كــأسـبــاب إلخ ـفــاق هــؤالء
(كرامر.)2005 ،
الصدفة فقط هي التي جعلت جبران باسيل
يـلـتـقــي ب ــال ـج ـن ــرال .ه ــذا ال ـل ـقــاء غ ـ ّـي ــر مـجــرى
حياته وجلبه إلى ميدان ،لم يكن ليدخل إليه
ّ
بأي حال من األحوال ،أخذًا باالعتبار ملنشئه
وعائلته وبيئته من ّعشرات األجيال .أن تعمل
فــي السياسة ،ولــو أنـهــا عائلية وعشائرية،
ه ــي تـنـشـئــة وطــري ـقــة ح ـيــاة وط ـمــوحــات في
ّ
الحياة .كل فرد في العشيرة هو مشروع زعيم
وقائد .يقتضي ذلك إعدادًا منذ أن يكون الفرد
ً
طـفــا بالتمييز فــي املـعــامـلــة ،أي بــاالحـتــرام
الــذي يحصل عليه .ليس موجودًا هــذا األمر

لدى العائالت التي لم تكن في موقع يسمح
لها بالعمل فــي السياسة ،منذ بــدء التاريخ
اإلسالمي.
ّ ً
ب ــدا بــاسـيــل مـتـطــفــا فــي وس ــط السياسيني
ال ـت ـق ـل ـيــديــن ،يـمـلـكــون م ـص ــدرًا لـلـشــرعـيــة ال
ُ
كسب مكانة ألفــراد النخبة
يملكه هو .الــدم ي ِ
السياسية التقليدية .غالبية ه ــؤالء ورثــوا
ُ
شهيدًا قتل في معرض الصراع على السلطة.
فــي املــواج ـهــة مــع هـ ــؤالء ،ي ـكــون ضـعـيـفــا من
ليس سليل عائلة سياسية دفعت شهيدًا أو
شهداء أو ّ
تحدرت من شهيد.
ـع الــوقــت ،كــان ي ــزداد شـعــور رئـيــس التيار
مـ ّ
بــأنــه مـبـنــوذ ( )rejectionفــي أوس ــاط هــؤالء
السياسيني ،والسبب كان عجزه  -وهو املفتقد
ّ
عن إقناع أقرانه بالتعاون بقصد
ألية ثقافة ّ -
اإلنجاز في ملفات إنمائية وفي اإلصالح بدل
الكيد الواحد لآلخر .لم يكن في جعبة التيار
ّ
أي مـشــروع بــديــل ينطوي على مـقــاربــات أو
ّ
ّ
اقتراحات لبناء املؤسسات العامة أو تنفيذ
ّ
ّ
حكومية أو بناء اقتصاد
استثمارية
برامج
ُ
منتج .كان الوقت يستهلك في الجدال بشأن
تقاسم املـنــافــع ّواملــواقــع والتعيينات .كانت
ّ
بحجة الدفاع عن حقوق
السجاالت ال تتوقف
املسيحيني ،وكانت ّ
تعمم اليأس في أوساط
الجمهور.

المشروع االقتصادي الغائب

ّ
ينبغي ّأن تتوفر لها لكي تلعب هــذا الــدور.
مــا يـتـلــقـفــه بــاسـيــل مــن امل ـســؤولـ ّـن األجــانــب
ّ
زاده.
في ّباب السياسة االقتصادية مثل كل ِ
وك ـكــل اآلخ ــري ــن انـتـمــى إل ــى الـنـخـبــة الـنـيــو -
ليبرالية التافهة التي تذهب إلى خصخصة
ً
الدولة حتى آخر ّ
إرضاء
مؤسسة فيها ،وذلك
ّ
لألفرقاء الخارجيني ولنيل دعمهم في تبوء
املـنــاصــب .وقــد أنـشــأ «مؤتمر الــدوحــة» لعام
ّ
 2008مظلومية ل ــدى الـتـيــار ،ألن رئـيـســه لم
ُي ـجـ َـر اخـتـيــاره لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وب ــدأت
في التاريخ ذاته عملية دمج التيار في نظام
امل ـحــاص ـصــة .ك ــان ال ــدل ــع يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى تأجيل
ّ
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــات أشـ ـهـ ـرًا ط ــوي ـل ــة ،وأدى
لتأخير انتخابات رئيس الجمهورية سنتني
ونصف سنة .استهلك الصراع على الرئاسة
ّ
كل تلك السنوات ،وكان يمكن خاللها العمل
ّ
ل ـب ـلــورة م ـش ــروع إص ــاح ج ــدي واسـتـقـطــاب
الطاقات لهذا الغرض.
ّ ّ
يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب جـ ـه ــاد ب ـ ــزي إن ال ـنــاش ـطــن
العونيني ،على مــدى عقد ونصف عقد بعد
ال ـح ــرب ،كــانــوا يــرمــون بأنفسهم رم ـيــا على
ّ
ويعبرون
اللبنانيني مــن الـطــوائــف األخ ــرى،
عــن رغبة عــارمــة فــي التواصل مــع هــؤالء من
تجربة
أجــل ّمستقبل لبنان .جــاء هــؤالء مــن
ّ
ّ
مرة مثلتها  15عامًا من الحرب األهلية وضخ
ّ
املشاعر السلبية .كل تلك املشاعر اإليجابية
التي ّ
عبر عنها هؤالء الناشطون ،كان يمكن
ّ
تجييرها من أجــل التأسيس لتصور جديد
ّ
للبنان وفــرضــه .لكن بـلــورة مـشــروع إصــاح
يـخــرج عـلــى الـنـظــام الـقــائــم ،ك ــان خ ـيــارًا غير
ولضمان
مضمون النتائج .هو حاجة للبنان
ّ
يوفر
جديد
مستقبل أهله بــإرســاء اقتصاد
ّ
ً
ل ـه ــم عـ ـم ــا وي ـص ــرف ـه ــم ع ــن الـ ـهـ ـج ــرة ،ل ـكــنــه
ّ
ّ
يتعارض مع ضــرورة التخلي عن أي طموح
لــإصــاح لتنفتح طــريــق الــرئــاســة .ولــم يكن
ّ
هناك ّ
تردد في التخلي عن اإلصالح.

ّ
لــم تـمــثــل دراسـ ــة الـنـظــام الـسـيــاســي وكيفية
إص ــاح ــه أول ــوي ــة لـ ــدى م ـ ّ
ـؤس ــس ال ـت ـي ــار .لم
ّ
ُ
يكن هذا ّ
الهم موجودًا لديه ،وإل لكان ك ّرس
ل ــه جـهــد وتـعـبـئــة وط ــاق ــات .ل ــم يـنـشــأ نـقــاش
اقتصادي وسياسي ذو معنى داخــل التيار.
طــرح هــذا األخير ـ ـ بعد عــودة ميشال عــون ـ ـ
مشروعًا اقتصاديًا صاغه أحد أعضائه كان
على يمني الحريرية ،وذلك لجهة رفض دور
الــدولــة فــي االقتصاد والتعويل حصرًا على
ال ـســوق .أي كــان نسخة عــن الـبــرامــج النيو -
ليبرالية الرائجة ،ثم اكتفى التيار بعد ذلك
بـمـســاء لــة وزراء املــالـيــة عــن م ـمــارســات هــذه
ال ـ ــوزارة .وص ـّـدر «اإلب ـ ــراء املـسـتـحـيــل» .يقول
وزير سابق إنه لم يلمس إمكان إجراء نقاش
فـكــري مــع ّ
أي أحــد مــن املحيطني بـعــون ،لكن
ه ــذا األخ ـيــر ب ــدا لــه الــوحـيــد ال ــذي قــد يعطي
انتباهه لنقاش من هذا النوع.
ل ــم ُي ـط ــرح ف ــي ال ـت ـيــار ت ـس ــاؤل ب ـشــأن ج ــدوى
السياسة الحكومية وبشأن دور الــدولــة في
الـتـنـمـيــة ودور اإلدارة الـحـكــومـيــة ف ــي ه ــذا.
ل ــم ُيـ ـط ــرح دور ال ــدول ــة ف ــي ب ـن ــاء االق ـت ـصــاد
الصناعي املنتج ،واألدوات والسياسات التي

الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة ت ـح ـق ـي ـقــا ل ـط ـمــوح
ّ
شخصي كان الهدف منذ البداية .كان ينبغي
ّ
فراغ بمعنى إزاحة كل من كان يمكن أن
خلق ٍ
ّ
ّ
يشكل منافسًا أو ُيتمتع بمواصفات تسمح
ّ
له بلعب هذا الدور .أوكل إلى باسيل كل شيء،
ّ
يتصرف
فهو ال يملك كاريزما تسمح له بأن
مــن دون أن يـحـتــاج إل ــى ول ـ ّـي نـعـمـتــه .وكــان
ّ
ينبغي إزاح ــة ك ــل املـنــافـســن املـحـتـمـلــن ،أي
ّ
كــل الناس الذين لديهم مواصفات تجعلهم
م ـق ـبــولــن م ــن ال ـج ـم ـهــور وت ـم ـن ـح ـهــم سلطة
معنوية على هــذا األخـيــر .وج ــرى استخدام

في مرحلة ما قبل الليبرالية الجديدة ،عندما
ّ
ك ــان وجـ ــود االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي والـكـتـلــة
ال ـشــرق ـيــة ُي ـع ـطــي زخ ـم ــا أك ـب ــر لـلـتـنـمـيــة في
تـلــك الـ ــدول .وسنشهد كـيــف ّ
تعمقت املـيــول
ّ
املحفزة للتبادل غير املتكافئ لصالح املراكز
الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي الـحـقـبــة ال ـج ــدي ــدة ،وكـيــف
ّ
ت ــوط ــدت أش ـك ــال االح ـت ـك ــار والـهـيـمـنــة على
جميع األصعدة.
في املرحلة التي تلت الحرب العاملية الثانية،
ً
وص ـ ــوال إل ــى سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
ُ
والتي تعرف بالحقبة الكينزية (نسبة إلى
االقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز)،
ّ
شكلت الدولة الرأسمالية في املركز وسادة
دعــم ورافـعــة لشركاتها االحتكارية الكبرى،
ال ـت ــي ق ــام ــت بـتــرحـيــل الـ ـث ــروات وال ـفــوائــض
ّ
م ــن الـ ـ ــدول امل ـت ـخــل ـفــة ،وأدارت هـ ــذه ال ــدول ــة
داخ ـ ـ ــل ح ـ ــدوده ـ ــا ال ـق ــوم ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــاد دولـ ــة
ّ
ال ــرف ــاه ،ذاك ال ــذي عـ ــززه امل ــوق ــع االح ـت ـكــاري
ل ـهــا ف ــي دورة االق ـت ـص ــاد الــرأس ـمــالــي كـكــل،
واملوقع العسكري املهيمن للواليات املتحدة
األمـيــركـيــة فــي مــا يـخـ ّـص زعــزعــة االسـتـقــرار
األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي لـ ـ ــدول األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــي
ّ
حــاولــت التملص مــن هــذه ال ــدائ ــرة .تـطـ ّـورت
عمليات النقل الجزئية واملبتسرة فــي هذه
املــرحـلــة لـجــانــب مــن الـصـنــاعــات التحويلية
إلــى دول األط ــراف الرأسمالية ،إلــى عمليات
ّ
تضمنت جوانب أخــرى من
نقل أكثر كثافة،
الصناعات الثقيلة ،في املرحلة التي لحقتها،
أي الليبرالية الجديدة (أخذت شكلها األكمل
بعد عام  ،)1989ولكن رافق هذا ّ
تطور تقني

مـتـســارع ،حافظت هــذه ال ــدول الغربية على
احتكارها له ،وجعلت وصــول دول األطــراف
ب ــال ـع ـم ــوم إل ـ ــى ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات ال ـحــدي ـثــة
أقـ ــرب لـلـمـسـتـحـيــل ،وخ ـصــوصــا م ــع ضعف
واستنزاف الكتلة الشرقية االشتراكية ،ومن
ّ
ث ـ ّـم ان ـحــال ـهــا .ت ـجــدر هـنــا اإلشـ ـ ــارة ،إل ــى أن
دورة التصنيع فــي دول األطـ ــراف ،فــي كلتا
املــرحـلـتــن ،معاقة وغـيــر مكتملة .فهي غير
قادرة على أن تكون قائمة بذاتها ،سواء بما
يـخـ ّـص التشغيل والـتـطــويــر والـصـيــانــة من
ّ
يخص السوق،
الناحية التكنولوجية ،أو بما
الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى دول األطـ ـ ــراف
مــرت ـب ـطــا ب ــأس ــواق امل ــرك ــز ،ن ـت ـي ـجــة لـضـعـ ّـف
ّ
وضيق األســواق املحلية لهذه الدول وتدني
مـسـتــوى الــدخــل ل ــدى الـشــريـحــة األع ـظــم من
املواطنني ،وطبيعة عملية اإلنـتــاج برمتها.
ّ
فالتخلف ،هنا ،دائرة جهنمية وحلقة مفرغة،
ّ
ّ
ّ
في كل نقلة وفي كل تطوير يتطور معه الفقر
الثروة الوطنية.
والتهميش واستنزاف
ّ
الصينيون خبروا أثر التأخر التكنولوجي
وحـجــم هــذه املـســألــة فــي املــراحــل األول ــى من
ث ــورت ـه ــم وم ـس ـي ــرة تـنـمـيـتـهــم االق ـت ـصــاديــة.
إذ أن ــه ،وب ـعــد دع ــم مـفـتــوح وشــامــل للصني
مــن جــانــب االت ـحــاد ّ الـســوفـيــاتــي ط ــوال فترة
الـخـمـسـيـنـيــات ،تــوقـفــت مـطـلــع الستينيات،
ّ
ّ
وحدي ،كل املعونات
وبشكل مفاجئ وكامل
الصناعية والتقنية السوفياتية ،بقرار من
األم ــن الـعــام للحزب الشيوعي السوفياتي
نـيـكـيـتــا خ ــروتـ ـش ــوف ،وألسـ ـب ــاب سـيــاسـيــة
ت ـم ــام ــا .ن ـت ـح ــدث ،هـ ـن ــا ،ع ــن آالف ال ـخ ـب ــراء

خلق الفراغ

وأوهـ ــام
الـسـلـطــة املـعـنــويــة عـلــى امل ـح ــازب ــنُ ،
هؤالء بإمكان أن يكونوا حزب إصالح .وألغي
برنامج التثقيف السياسي الذي أوكل تنفيذه
ّ
إل ــى أســاتــذة فــي الـ ّتـيــار ،وذل ــك لـكــي ال يـعــزز
الـتــأهـيــل ال ــذي ي ــوف ــره م ـق ــدرة لـلـبـعــض على
ّ
ُ
منافسة باسيل .وطــرد في نهاية املطاف كل
ّ
من يعترضُ .يقال إن باسيل أعجب الجنرال،
ّ
ألنـ ــه ل ــم ي ـكــن يـتـلـ ّـهــى بــال ـن ـ ّقــاشــات الـفـكــريــة،
كمقاول ويحقق أربــاحــا .جرت
وكــان ناجحًا
ِ
تنحية األفكار والنقاش الفكري والسياسي
جانبًا ،ومنذ ذلك التاريخ انتهى إمكان خلق
ّ
فكرية من أجل اإلصــاح .أصبح رسم
تعبئة
السياسات والتداول في قضايا الشأن العام
حكرًا على باسيل ومجموعته.
بقي تيار عون يكتسب شرعية عند ّالجمهور،
ط ــامل ــا ك ـ ــان ي ـع ـط ــي االنـ ـطـ ـب ــاع بـ ــأنـ ــه يـحـمــل
مشروعًا إصالحيًا .في عامي  2005و،2009
انتخب أناس كثيرون مرشحي عون ،من دون
أن يـكــون هـنــاك تــواصــل بينهم وب ــن هــؤالء
عولوا على ّأن هــؤالء قد ّ
املرشحنيّ .
يقدمون
ّ
ّ
ّ
ش ـي ـئــا م ـخ ـت ـل ـفــا ع ــم ــا ي ـق ــدم ــه ال ـس ـي ــاس ــي ــون
ّ
التقليديون ،بــل احتفظ البعض بهذا األمــل
في مناسبة انتخابات عام .2018

توزيع المنافع للبقاء

ّ
الطائفية من باب
جاء العونيون إلى ّالتعبئة
الغنب الذي اعتبروا أنه لحق باملسيحيني بعد
ّ
«الطائف» .اعتبروا أن األولوية هي الستعادة
حقوق ُسلبت من املسيحيني .ذهبوا إلى ذلك،
ّ
ألن امل ــواد األرب ــع فــي الــدسـتــور اللبناني (9
ّ
و 10و 24و )95تــؤمــن حـقــوقــا للمسيحيني
كـمـسـيـحـيــن ،مـثـلـهــم ف ــي ذل ــك م ـثــل غـيــرهــم،
وتجعل املــزايــدة غير ممكنة في هــذا املجال.
وهــي مــواد ّ
تميز بني اللبنانيني على قاعدة
ّ
طائفية ومذهبية ،وتمنح املكونات الطائفية
واملذهبية للبنان «استقاللية ثقافية».
ّ
يـقــول بعض املتابعني إن اعـتـمــاد «املـشــروع
األرثوذكسي» ،كان الهدف منه تأمني وصول
باسيل إلى الندوة البرملانية .هناك تفاصيل
فــي كيفية إعـ ــداده وال ـن ـقــاش حــولــه ،لـكــن ما
هــو مـهـ ّـم فــي هــذا اإلط ــار هــو صــدمــة الـشــارع
الذي كان يرى في العونيني حتى ذلك الحني
ّ
ً
ّ
يتوجه بخطابه إلــى كــل اللبنانيني،
فصيال
وال ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة .بـقــي
الـعــونـيــون «عـلـمــانـيــن» حـتــى ذل ــك الـتــاريــخ،
ل ـي ــس ب ـم ـع ـنــى إن ـ ـكـ ــار الـ ـه ــوي ــة ال ــدي ـن ـي ــة أو
املذهبية ،ولكن بمعنى عدم توسيط االنتماء
الطائفي الكتساب شرعية ،وعدم التعبير عن
مطالب بحت طائفية أو مذهبية.

ّ
ّ
في مسألة التبعية التقنية والنموذج الصيني
نبيل إسماعيل *
ال ّ
بد في البداية ،باالستناد إلى االقتصادي
ال ـ ـه ـ ـن ـ ـغـ ــاري ت ـ ــوم ـ ــاس سـ ـنـ ـت ــش ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
ّ
«االق ـت ـص ــاد الـسـيــاســي لـلـتـخــلــف» ،م ــن ذكــر
ّ
مفصل بــالــغ األه ـم ـيــة :إن عملية التصنيع
الــذي ب ــادرت إليه بعض ال ــدول النامية منذ
حقبة الستينات ،خصوصًا تلك الــدول التي
اعتمدت على القروض واملساعدات التقنية
من الواليات املتحدة ودول أوروبــا الغربية،
ّ
اسـ ـتـ ـن ــدت ب ـش ـك ــل رئ ـي ـس ــي إلـ ـ ــى أن امل ــوق ــع
االحتكاري القوي لبلدان املــراكــز الصناعية
ّ
املتطورة ،في ما يخص الصناعات الثقيلة
ّ
الرئيسية ،مكنها من أن تتنازل عن احتكارها
ملجموعة من الصناعات التحويلية لصالح
دول األط ـ ـ ـ ــراف .وع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ه ــذه
العملية في توسيع السوق الرأسمالية على
الصعيد الـعــاملــي كـكــل ،حــافـظــت دول املــركــز
ال ــرأس ـم ــال ــي ع ـلــى نـ ــوع آخـ ــر م ــن االح ـت ـك ــار،
أشد خطورة وفعالية ،هو االحتكار التقني،
وبالتحديد في مجال اإللكترونيات واألتمتة
ّ
واملواد املركبة .واألهم من ذلك ،مسألة امللكية
الفكرية واحتكار الـقــدرات العلمية والبحث
العلمي .تنبع أهمية قــراءة هــذا العمل ،وما
يقابله مــن أعـمــال االقـتـصــاديــن املاركسيني
ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،مـثــل هـ ــاري مــاغــدوف
وب ــول ب ــاران وب ــول ســويــزي ويــوجــن فارغا
وسمير أمــن ّوجندر فرانك وأوسـكــار النغه
ّ
ّ
ّ
الهيكلي
يتحدث عن التخلف
وغيرهم ،في أنه
ّ
والبنيوي الــذي تعاني منه بـلــدان األطــراف

السوفيات العاملني في مجاالت الصناعات
ال ــول ـي ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت بــال ـكــامــل ســوفـيــاتـيــة
ـاس ،الـتـطـ ّـور
امل ـصــدر .ال ـقــرار أع ــاق ،بشكل ق ـ ٍ
ال ـص ـنــاعــي الـ ــذي ك ــان ــت ال ـص ــن ق ــد بــاشــرت
االن ـخ ــراط فـيــه لـلـتــو ،وأع ــاق عملية التطور
ال ـشــاقــة لـبـلــد خـ ــارج لـلـتــو م ــن ح ــرب أهـلـيــة
ط ــاحـ ـن ــة .ك ـ ــان االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـف ــس فــي
امل ـج ــال الـتـكـنــولــوجــي ه ـنــا ،شــديــد التعقيد
ّ
وال ـص ـعــوبــة ،وتـ ــرك أث ـ ـرًا مــرك ـبــا طـ ــوال فـتــرة
الستينيات والسبعينيات.
ت ـ ــزام ـ ــن دخ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ن ـه ــاي ــة
الـسـبـعـيـنـيــات ،ف ــي املــرح ـلــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة،
ّ
مع قــرار االنفتاح االقتصادي الــذي اتخذته
ّ
القيادة الصينية بعد عــام  .1978إن الركود
واالنـ ـس ــداد الـ ــذي أصـ ــاب الـحـقـبــة الـكـيـنــزيــة
ّ
ودولـ ــة ال ــرف ــاه فــي ال ـغ ــرب ،ع ــزز الـحــاجــة في
نقل استثمارات رأس املال الغربي إلى حيث
تكون ّ
معدالت ربح أعلى ويد عاملة رخيصة
ّ
وم ــؤهـ ـل ــة ،ف ــوج ــدت االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـغــرب ـيــة
املتعثرة في الصني بيئة استثمارات مناسبة.
فــي حـقـبــة الـتـسـعـيـنـيــات ،قــامــت ال ـعــديــد من
ال ـشــركــات األمـيــركـيــة والـيــابــانـيــة والـكــوريــة
ب ـن ـقــل ج ـ ــزء مـ ـه ـ ّـم م ــن إن ـت ــاج ـه ــا ال ـص ـنــاعــي
إلــى الـصــن ،يــذكــر ديفيد هــارفــي فــي كتابه:
«الــوجـيــز فــي تــاريــخ النيوليبرالية» كمثال
ّ
على ذلــك ،أن نقل اليابان جــزء مــن نشاطها
ّ
اإلن ـت ــاج ــي إل ــى ال ـص ــن أدى إل ــى انـخـفــاض
العمالة الصناعية اليابانية ،من  15.7مليون
عامل عام  ،1992إلى  13.1مليون عامل عام
 .2001هذا النقل الكثيف للعمالة الصناعية

ت ـم ـ ِّـي ــز ال ـن ـظ ــري ــة بـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـنــاج ـحــة وال ـفــاش ـلــة .ي ـكــون ال ـخ ـيــار ب ــن أن
تـعـطــي ه ــذه األن ـظ ـمــة األول ــوي ــة لـلـسـيــاســات
ّ
ّ
العامة التي تنفع الكل ،أو أن يلجأ املسؤولون
ّ
الس ـت ـخ ــدام امل ـ ـ ــوارد ال ـع ــام ــة ل ـت ــوزي ــع مـنــافــع
ف ــردي ــة أو خ ـ ّ
ـاص ــة (دو مـسـكـيـتــا وآخ ـ ــرون،
42 :2003؛ دو مسكيتا وروت.)10 ،2000 ،
األنظمة الفاشلة هي من هــذه الفئة الثانية.
ُيـم ـضــي ال ـس ـيــاس ـيــون ع ـم ـرًا بـكــامـلــه ليبنوا
محاسيب محلية ،من خالل
قاعدة موالني أو ّ
التنفيعات الـتــي يــوفــرونـهــا ،ويـتــابـعــون إذا
كانوا قد ورثــوا هــذه القاعدة املحليةّ ،
مهمة
ً
تطويرها .بــدا التيار مستعجال إلــى أقصى
ّ
حـ ّـد فــي بـنــاء قــاعــدة املحاسيب ه ــذه .تحول
ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــون ــي إل ـ ــى اس ـت ـغــال
صفيق للموقع العام من أجــل توزيع منافع
خـ ّ
ـاص ــة ( .)private benefitsواع ـت ـبــر رئـيــس
ّ
التيار أن العمل السياسي كناية عن صفقات
يجريها مــع رج ــال أع ـمــال لتسهيل أمــورهــم
في الحصول على عقود وتلزيمات حكومية،
ويمكن التعويل على هؤالء ،الحقًا ،في تقديم
ّ
التمويل للتيار .واعتبر أن العمل السياسي
هو توفير أوسع مروحة من التعيينات ألزالم
ومعارف.
ّ
وه ـنــاك ن ـمــوذج فــي ك ــل املـنــاطــق والـطــوائــف
ّ
بـ ــأن ي ـح ـتــل م ـت ـم ـ ّـول ــون ال ـس ــاح ــة ،و ّي ـق ـ ّـدم ــوا
مكرمات تفيدهم في ما بعد في الترشح إلى
النيابة واحتالل مواقع وزارية ورسم صورة
مستقبل ل ـب ـنــان .وه ــذا الـخـلــط ب ــن املـتـمـ ِّـول
ّ
والسياسة ،هو القاعدة في كل الدول الفاشلة.
وقد ّ
تحولت قيادة التيار إلى أيدي مجموعة
ّ
متمولني هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة
ال ـتــي يـمـلـكـهــا بــاس ـيــل ،وق ــد أص ـبــح أغلبهم
نوابًا ووزراء .وهو يدير الشأن العام بواسطة
هذه املجموعة.

 .2عناصر الشخصية

ّ
املحب للجماعة»
رأى بومايستر أن «االنتماء ِ
( )empathicّ identificationهــو الـشــرط الــذي
ّ
ليتمكنوا
ينبغي أن يتوفر فــي السياسيني
ّ
مـ ــن إق ـ ـنـ ــاع مـ ــن يـ ـت ـ ّ
ـوجـ ـه ــون إلـ ـيـ ـه ــم ب ــأن ـه ــم
ي ـع ـك ـســون هــواج ـس ـهــم (بــومــاي ـس ـتــر:2012 ،
َ
 .)15يـكــون هــذا الـشـعــور مـفـقــودًا لــدى فئتي
النرجسيني ( )narcissistsوعديمي الضمير
( .)psychopathsوح ــن ي ـح ــاول هـ ــؤالء نيل
رض ــى اآلخ ــري ــن ()ingratiation strategies
يخفقون فــي ذلــك (بومايستر وش ــار:1988 ،
.)15
ي ـه ـتـ ّـم ال ـن ــرج ـس ـ ّـي ــون ب ــال ـب ــروز وي ـح ـتــاجــون

(هيثم
الموسوي)

في حوار
لباسيل مع
رجال أعمال
وصف وزراء
حكومة
«التكنوقراط»
ّ
بأنهم أغبياء
وعديمو الجرأة
لعجزهم عن
تمرير الصفقات

ّ
سيحولها إلى مصنع العالم.
إلى الصني،

القنص والتوطين

ّ
يتحدث سمير أمــن عــن عمليات رأس املــال
األج ـن ـب ــي (الـ ـغ ــرب ــي وال ـ ـشـ ــرق آس ـ ـيـ ــوي) فــي
االس ـت ـث ـم ــار وفـ ــي اسـ ـتـ ـي ــراد الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـحــدي ـثــة إلـ ــى الـ ـص ــن .وقـ ــد ق ــام ــت حـكــومــة
ّ
بيكني ،من خالل اإلجراءات والقوانني املتعلقة
بأساليب املـشــاركــة املختلفة ،بـفــرض نسبة
ّ
مهمة من املساهمة في الكثير من املشاريع
ُ
التي كانت تقام على أرض الصني .املساهمة
عنت حـيــازة نسبة فــي العديد مــن املشاريع
الغربية والكورية والتايوانية والتي قامت
بـهــا هــونـكــونــغ ،وك ــذل ــك ،وه ــو األهـ ــم ،فــرض
ت ــوط ــن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وعـ ـ ــدم اح ـت ـك ــاره ــا.
ه ـنــا ،أص ـبــح الـطــريــق مـعـ ّـبـدًا الكـتـمــال دورة
اإلنتاج ،بعد استيعاب هذه التكنولوجيات
وتكييفها ،ومن ثم االنطالق منها وتطويرها
الح ـقــا .وه ــذا مــا فـشـلــت أك ـثــر دول األط ــراف
فــي الــوصــول إل ـيــه .ه ــذا االسـتـيـعــاب لــم يكن
لـيـحـصــل ،ل ــوال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الصناعية
واملؤس ّ
ّ
ّ
ّ
ساتية
التعليمية
والعلمية
والخدمية
ال ـت ــي ّأسـ ـس ــت ل ـهــا امل ــرح ـل ــة املـ ــاويـ ـ ّـة ،وال ـتــي
ّ
مكنت الصني من أن تكون ،ال كمتلق سلبي
للتقنية فـقــط ،إنـمــا مـشــارك فــي استيعابها
تستفد الـصــن مــن التوطني
وتـطــويــرهــا .لــم
ِ
امل ـبــاشــر لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـ ــذي ت ــم م ــن خــال
القوانني النافذة وبالتراضي بني األطــراف،
الدولية
أي بشكل «شرعي»  -بحسب قوانني
ّ
وقوانني منظمة التجارة العاملية  -فقط ،إنما

في المرحلة
التي تلت
الحرب العالمية
ُ الثانية والتي
تعرف بالحقبة
ّالكينزية
شكلت الدولة
الرأسمالية في
المركز وسادة
دعم ورافعة
لشركاتها
االحتكارية
الكبرى
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ُّ
للتحقق باستمرار من نظرة اآلخرين ّ
املؤيدة
ّ
ل ـهــم ،وي ـ ــرون أن ل ـهــم ح ـقــوقــا ع ـلــى اآلخــريــن
( .)entitlementوت ـط ـغ ــى ف ــي شـخـصـ ّـيـتـهــم
ّ
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء ،تـ ـتـ ـح ــك ــم ب ـح ـيــات ـهــم
الحاجة إلــى السيطرة على اآلخــريــن (social
ّ
للتصرف الذي
 ،)dominanceوذلــك كنقيض
ّ
يعبر عنه األسوياء الــذي تكون القاعدة فيه
ّ
التعبير عن مشاعر ود تجاه اآلخرين (social
( )warmthكامبل وبومايستر.)423 :2006 ،
وهـ ــم ال يـسـتـطـيـعــون ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن مـشــاعــر
ُ
ت ـعــاطــف م ــع اآلخ ــري ــن ( ،)empathyولـيـســت
لــديـهــم مـشــاعــر ح ــرج بشكل ع ــام ()scruples
(بــومــاي ـس ـتــر ،)12 :2012 ،ويـتـقــاسـمــون مع
امل ـن ـت ـم ــن إل ـ ــى ف ـئ ــة ع ــدي ـم ــي ال ـض ـم ـي ــر ه ــذه
امل ـ ــواص ـ ـف ـ ــات .الـ ـسـ ـي ــاس ــة ّعـ ـن ــد هـ ـ ـ ــؤالء هــي
«بيزنس» وصفقات ،ال تتوخى سوى املنفعة
وتنتفي منها أية مشاعر أو اعتبارات أخرى.
ي ـت ـق ـ ّـدم ال ـن ــرج ـس ـ ّـي ــون ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن ،حــن
يعملون ضمن فريق ،وذلك للحاجة الشديدة
ّ
لديهم إلظهار أنهم األفضل .ويقتضي مرور
بعض الوقت ليكتشف اآلخرون مقدار األذى
الذي يلحقه هؤالء بالعمل ّ
برمته.
وقـ ــد بـ ــات م ـل ـ ّـح ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ــرئ ـي ــس ال ـت ـيــار
إع ـ ــادة ال ـت ـمــوضــع م ــع ب ــدء ال ـس ـبــاق لــرئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وب ـ ــدت قـ ـ ّـوتـ ــه ك ـم ــا لـ ــو كــانــت
مـسـتـعــارة كـمــا ي ـقــول بـعــض ال ـبــاح ـثــن .بــدا
مفتقدًا لشرعية مسيحية ،ومستعيضًا عنها

ّ
بالدعم املوفر له من خــارج الطائفة .وترافق
ذلــك مــع بهلوانيات وم ــزاي ــدات فــي الخطاب
وفي املوقف بكلفة فادحة على اللبنانيني.
وف ــي ّ األش ـهــر ال ـتــي سـبـقــت االن ـت ـفــاضــة ،كــان
ي ـت ـن ــق ــل ب ــوتـ ـي ــرة غ ـي ــر ط ـب ـي ـع ـيــة فـ ــي أن ـح ــاء
ً
الجمهورية شـمــاال وجـنــوبــا وشــرقــا وغــربــا،
وف ــي مــواكــب مــن ع ـشــرات ال ـس ـي ــارات ،إللـقــاء
م ـح ــاض ــرات وامل ـســاه ـمــة ب ـم ـهــرجــانــات .كــان
اح ـ ـتـ ــرام م ــوق ــع رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة يـجـبــر
أنــاســا كثيرين على تلبية الــدعــوة لحضور
ّ
م ـهــرجــانــات يـنــظـمـهــا بــاس ـيــل وي ـل ـقــي فيها
خطبًا طويلة ال يعرف الناس ماذا يريد منها.
وقد تفاجأ اللبنانيون من مقدار ّ
تردي عالقة
ّ
باسيل مع األفرقاء اآلخرين من كل األطياف.
ّ
اختبر الكل صعوبة العالقة مع هــذا النوع،
وانـتـفــت عند البعض الــرغـبــة بمتابعة هذه
العالقة كائنًا ما كانت منافعها.
ثم جاءت انتفاضة  17تشرين لتقول لباسيل
ّ
ّ
ّ
إن هناك حدودًا لكل شيء ،وإن فترة السماح
ال ـطــوي ـلــة ال ـتــي ح ـظــي ب ـهــا م ــن ق ـبــل جـمـهــور
امل ـس ـي ـح ـيــن ق ــد ان ـت ـه ــت .ف ــوج ــئ امل ـتــاب ـعــون
بالكراهية الـتــي استثارها شخصه بــالــذات
لدى الجمهور وجرى التعبير عنها.
لم ّ
يقدم التيار بعد االنتفاضة فكرة واحــدة
ّ
فــي تفسير مــا يعنيه بــاإلصــاح .تجلت ،في
حينه ،حــالــة «الصفر أفـكــار» بــوضــوح أكبر.
ّ
احتمى وراء حـ ّـجــة واح ــدة« :مــا خــلــونــا» .أي

ّ
كــنــا نــرغــب ب ــاإلص ــاح واص ـطــدم ـنــا بــرفــض
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وذلـ ـ ــك فـ ــي تـ ـن ــاق ــض صـ ـ ـ ّـارخ مــع
املـمــارســة اليومية القائمة على الـتــدخــل في
عمل اإلدارة العامة وتوفير الحماية لشبكات
من اللصوص.
وفــي حــوار لباسيل مع رجــال أعـمــال ،وصف
ه ـ ّـذا األخ ـي ــر وزراء ح ـكــومــة «ال ـت ـك ـنــوقــراط»
بأنهم أغبياء وعديمو الجرأة ،وذلك لعجزهم
عــن تـمــريــر الـصـفـقـ ّـات والـتــوقـيــع عـلــى عقود
للمحظيني .ووجد أنها كانت غلطة كبيرة له
أن يترك ال ــوزارة التي بــدا وكــأن ال مـبـ ّـرر لها
ّ
ّ
املعنيون
إل لتمرير الصفقات .وقــد أصـبــح
فــي الـتـيــار أكـثــر اسـتـشــراســا فــي مــلء املــواقــع
ال ـعــامــة بـ ـ ــاألزالم ،بـعــدمــا لـفـظـهــم مجتمعهم
ونزع عنهم أية شرعية في التمثيل .وتواطأ
هذا األخير مع أطــراف مهيمنة في الطوائف
األخـ ــرى لــإطـبــاق عـلــى امل ــوج ــود مــن املــواقــع
ال ـع ــام ــة .وك ــان ــت اإلدارة ال ـع ــام ــة ع ـلـ ّـى مــدى
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة م ـي ــدان ع ــزل لــأكــفــاء من
ّ
املواقع التي يحتلونها.
لم ُي ِّ
عدل شيئًا في تعاطي هــؤالء املسؤولني
م ــع أدوارهـ ـ ــم أن ي ـكــون لـبـنــان ق ــد ب ــات دول ــة
نفطية .لــم يخطر ببالهم أن يـجــري تسريع
ـروة .ل ــم يـتـنـ ّـبــه أح ــد إلــى
اس ـت ـث ـمــار ه ــذه الـ ـث ـ ّ
إمكان التفاوض مع املنقبني عن النفط والغاز
بــأفـكــار جــديــدة وجــريـئــة يـكــون الـهــدف منها
حـفــظ ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة للبنانيني وحـمــايــة
لبنان من االنــدثــار باإلحباط والهجرة .بقي
الصراع على املواقع والــوزارات الستثمارها
فــي تــوزيــع املنافع هــو الـقــاعــدة .وبقيت هذه
الصراعات مادة وحيدة لإلعالم تنقل وسائله
تفاصيلها ،وتسجن هــذا الشعب الشقي في
إســارهــا .أهـمــل السياسيون األمـ ّـيــون هــؤالء
إمكان تحويل الدولة من خالل أجهزة إدارية
جديدة إلى دولة تنموية .أي دولة تدفع إلى
األمــام بمشروع إنفاق عــام استثماري يعيد
ثقة أبناء هذا الشعب ببلدهم وبإمكان بناء
غد لهم وألوالدهم فيه.
يـنـتـظــر املـسـيـحـيــون وكـثـيــر م ــن الـلـبـنــانـيــن
انحسار الجائحة وعودة التواصل بني الدول
ّ
ليتقدموا بطلبات هجرة جماعية من بالدهم،
ّ
وذلــك عن قناعة بــأن هذه بالد ال تستحقهم.
ّ
تقرأ اليأس على وجه كل واحد منهم ،وسوف
يختفون من املشهد العام في وقــت قياسي.
هــذا مــا جـنــوه مــن انـتـظــار اإلص ــاح على يد
هذه املجموعة .وهذا هو الثمن الذي ستدفعه
جماعة طائفية بكاملها من إيكال مستقبلها
إلى هؤالء.
* أستاذ جامعي

أكثر بشكل «غير شرعي» ،أي عبر اقتناص
التكنولوجيا وقرصنة جــزء مـهـ ّـم منها من
ّ
متعددة الجنسيات التي
الشركات الكبرى
ّ
بحثية ضخمة لها على األرض
أقامت مراكز
ّ
الصينية ،مستفيدة من املزايا الكبيرة التي
ّ
تؤمنها البنية التحتية العلمية الصينية،
املـ ــاديـ ــة م ـن ـه ــا والـ ـبـ ـش ــري ــة م ـت ــدن ـي ــة األج ـ ــر.
وه ــذا مــا تشتكي مـنــه ه ــذه ال ـشــركــات ،منذ
التسعينيات وحتى اليوم ،ولكن ال هي تنقل
ّ
مــراكــز أبحاثها خ ــارج الـصــن وتتخلى عن
ّ
املزايا املتاحة  -بالرغم من أن بعضها فعل
ً
ذلك بالفعل «سامسونغ الكورية مثال»  -وال
الحكومة الصينية تأخذ هذه الشكاوى على
محمل الجد أو تتعامل معها بشكل ّ
فعال.

ت ـقــوم ع ـلــى ث ـقــافــة مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ع ــن تلك
الشائعة في بقية أنحاء العالم ،تسمى ثقافة
الـكــوبـيـكــات ،وتـعـنــي :إذا أتــى أحــد األط ــراف
املـنـخــرطــة فــي ه ــذه العملية بـفـكــرة جــديــدة
ّ
أو ابـتـكــار جــديــد ،ف ــإن اآلخــريــن سيقومون
«بسرقتها» فــورًا ،طبعًا هنا ال توجد سرقة
فهي ببساطة متاحة .يجب هنا على صاحب
الـفـكــرة ال ـجــديــدة ال ـت ـصـ ّـرف بـســرعــة قـبــل أن
ي ـقــوم غ ـيــره بــاسـتـغــالـهــا .بـحـســب هــارفــي،
ّ
يتصف هــذا اإلج ــراء املفتوح بالديناميكية
اإلبــداع ـيــة إل ــى أقـصــى ال ــدرج ــات .ه ــذا الجو
اإلب ــداع ــي ه ــو م ــا ســاهــم بـمـضــاعـفــة م ـعـ ّـدل
ّ
براءات االختراع في ما يتعلق بتكنولوجيا
الجيل الخامس لشبكة اإلنترنت ،وبتطوير
الحواسيب والـهــواتــف املحمولة .طبعًا في
وادي الـسـيـلـيـكــون األم ـي ــرك ــي إذا م ــا ســرق
أحدهم فكرة  -انتهك حقوق امللكية الفكرية
ّ
 فستترتب على ذلك تبعات قانونية جدية.ي ـق ـت ـبــس ه ــارف ــي م ـق ـط ـعــا م ــن ال ـك ــات ــب ك ــال
ف ــو ل ــي ،عــالــم الـكــومـبـيــوتــر ورجـ ــل األع ـمــال
التايواني املولود في أميركا ،بعد أن يصف
هــذا االقـتـبــاس بــاملــرعــب« :رواد األع ـمــال في
وادي السيليكون اكتسبوا سمعتهم كأكفأ
ّ
ّ
مؤسسون
واملطورين في أميركا.
العاملني
ّ
ورواد ّ
شبان مليؤون بالشغف والحماس.
ـال م ــن ال ـج ـهــد وال ـع ـمــل لـلـخــروج
ق ـض ــوا ل ـي ـ ٍ
بمنتج جديد .لقد أمضيت عقودًا في البحث
وال ـت ـقـ ّـصــي ف ــي ك ــا امل ـج ـمـعــن اإلب ــداع ـي ــن،
وادي السيليكون فــي أمـيــركــا ،وم ــا يقابله
م ــن ال ـج ـهــد ال ـت ـق ـنــي ال ـص ـي ـنــي وامل ـج ـم ـعــات

ّ
ّ
ّ
وادي السيليكون
املتعلقة بــه ً .أؤكــد لكم أن ً
يبدو خــامــا ورخ ـوًا مـقــارنــة بمنافسيه في
ّ
الجهة األخرى من الباسيفيك .إن نجاح رواد
ّ
يخص اإلنترنت
األعـمــال الصينيني فــي مــا
ف ــائ ــق الـ ـس ــرع ــة وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـيــه،
م ــن خ ــال ال ـص ـمــود ف ــي أك ـثــر ج ــو تنافسي
ـاس عـلــى سـطــح الـكــوكــب .وحـيــث السرعة
قـ ٍ
أم ــر ج ــوه ــري ،ي ـبــدو املـشـهــد الـتـكـنــولــوجــي
ال ـص ـي ـن ــي م ـث ــل ح ـل ـبــة املـ ـص ــارع ــة ف ــي أح ــد
املــدرجــات الــرومــانـيــة الـقــديـمــة ،حيث تكون
ً
املعركة حـيــاة أو مــوتــا ،وحيث ال وازع لدى
الخصوم في معركة البقاء».
هـ ــذا امل ـش ـهــد ال ـج ــدي ــد ي ـب ــدأ ب ـت ـمــزيــق واق ــع
ّ
التخلف التقني واالحـتـكــار العلمي وبنية
إنتاج العلم السياسية الطبقية ،هو يخلق
ّ
ثقافة تكنولوجيا فريدة تشكل حافزًا للقفز
ب ــاألم ـت ــار ف ــي املـ ـج ــاالت الــرق ـم ـيــة الـحــديـثــة
ّ
وإنترنت األشياء .هنا ،نالحظ أن املنافسة ال
تمنع أن يستفيد الجميع من الجميع ،وبشكل
فوري ،وتحت سلطة دولة تعرف ّ
الحد املفيد
بــن املــركــزيــة اإلداريـ ــة والــامــركــزيــة ،بحيث
تــرعــى اإلب ـ ــداع الــرأس ـمــالــي ال ـف ــردي بــدافـعــه
ال ــرب ـح ــي ،ول ـك ــن تــوج ـهــه ف ــي ال ــوق ــت نفسه
على أن يكون تحت سقف املجتمع واملنفعة
العامة .وهذا أيضًا اختراق ثقافي ومفهومي
للمنظومة املعرفية التي فرضتها الواليات
املتحدة األميركية القائمة على احتكار العلم
ّ
إنسانيته في
واملنفعة وتسليع اإلبداع ونزع
ما يعرف بحقوق امللكية الفكرية.
* باحث سوري

الال-ملكية الفكرية ،ثقافة الـCopycat
خالل السنوات الخمس املاضية ،كان انبثاق
ّ
املخصصة لتطوير التكنولوجيا
املـنــاطــق
العليا فــي الـصــن (ب ــدأت فــي بـيـكــن) ،وهي
املـ ـع ــادل ال ـص ـي ـنــي لـ ـ ــوادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون في
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .وب ــال ـع ــودة
إل ــى دي ـف ـيــد ه ــارف ــي ،ول ـك ــن ب ـعــد م ــا ي ـقــارب
العقد على كتابه عــن الليبرالية الـجــديــدة،
حـ ـي ــث ي ـ ـشـ ــرح ف ـ ــي أح ـ ـ ــد أجـ ـ ـ ـ ــزاء س ـل ـس ـل ـتــه
االقتصادية على شبكة اإلنترنت واملعنونة:
أهـمـيــة ال ـصــن ف ــي االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي The
Significance of China in the Global
ّ
 Economyف ــي شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر  ،2019أن
ه ــذه امل ـســاحــات املـخـ ّـصـصــة لـ ــرواد األع ـمــال
واالبـتـكــارات والـشــركــات الناشئة والــرائــدة،

