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محمود المعتصم*
()1
أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب «الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـي ــث
عـ ـ ـ ــادت اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة ت ـ ـضـ ــرب ب ـق ـ ّـوت ـه ــا
«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» الـ ـجـ ـب ــارة ،ع ـب ــر ال ــوع ــي
ال ـ ــزائ ـ ــف ل ـل ـم ــواط ــن األسـ ـ ـ ــود فـ ــي ال ـج ـن ــوب
ّ
ُ
شعور خيبة كبيرة .مع ذلك ،كل
األميركي ـ
ّ
شيء ما زال ممكنًا ،كل شيء داخل السياسة
الديموقراطية ما زال ممكنًا ،لكن ما هو ذلك
الـ«كل شيء»؟
تـقــول الـســرديــة الليبرالية الــديـمــوقــراطـيــة،
ّ
بأن الديموقراطية هي في عملية التصويت
ال ـ ـحـ ــر .ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـع ــود إلـ ـ ــى ال ـت ـعــريــف
املاركسي للحرية الليبرالية :حرية التعاقد
في السوق .عندما تنزل الحرية إلى املستوى
ّ
املتعرض لآللة
الليبرالي ،فصوت املــواطــن
اإلع ــام ـي ــة امل ـم ـلــوكــة ل ـ ــرأس املـ ـ ــال ،ه ــو حــرّ
بمعنى حرية العامل نفسه ،فــي بيع طاقة
عمله للرأسمالي .الحرية االنتخابية هي
ف ــي ال ـن ـهــايــة جـ ــزء م ــن ح ــري ــة ال ـت ـعــاقــد في
السوق ،وليس العكس.
ح ــدود هــذه السياسة هــي ،وإن فــاز بيرني
ساندرز في االنتخابات ،أن تحافظ املنظومة
على قدرتها على العودة ،على كل مفاصل
الـسـيـطــرة عـلــى املـجـتـمــع .يـمـكــن لليبرالية
الديموقراطية أن تصل ّ
بأي شخص حرفيًا
ّ
إلى الحكم ،إال أن «ديكتاتورية البرجوازية»
ال يمكن تفكيكها.
م ــع ذلـ ــك ،أص ـيــب ش ــاب مـثـلــي بـخـيـبــة أم ــل.
فبيرني ســانــدرز ،فــي النهاية ،وإن لــم يكن
شيوعيًا ،هــو مــن نسيم املــاضــي الشيوعي
بالنسبة لــي .ابـتـ ً
ـداء من الحياة الشاقة في
ك ـن ــف االسـ ـ ــم االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،والـ ـنـ ـض ــال غـيــر
امل ـن ـق ـط ــع مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ـكـ ــادحـ ــن ،واألخ ـ ـ ــاق
ّ
والـشــرف .ســأكــون آخــر «التهكميني» الذين
يـعـتـبــرون أن لـيــس هـنــالــك قـيـمــة ملـثــل هــذه
األمـ ـ ـ ـ ــور :مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــري ،ف ـق ـ ّي ـم ــة ه ــذه
الـشـكـلـيــات أك ـبــر م ــن قـيـمــة الـتـحــقــق امل ــادي
للشيوعية .مــاذا تريد السياسة الجذرية؟
تريد أن تـ َ
ـوجــد على وجــه األرض م ــادة ،أي
أن تكون واقعًا ماديًا ،ال تكون فيه شخصية
بـيــرنــي س ــان ــدرز ه ــي االس ـت ـث ـنــاء .نـحــن في
النهاية ،كما قال صديق إسالمي ّ
مرة ،لسنا
ُ
خنازير لتقاس حياتنا ونجاح مشاريعنا
بـتــوافــه األك ــل وال ـشــرب وال ـل ــذة .عـلــى الــرغــم
ّ
م ــن أن بـيـنـنــا ،رب ـم ــا ،عـ ــددًا ال ب ــأس ب ــه من
«الخنازير».
()2
أري ــد هـنــا أن أذه ــب إل ــى خـيـبــة أم ــل أخ ــرى،

تراجيديا لم تكتمل بعد في نظري .غريبة
على القارئ ربما :واحدة من أجمل قصص
السياسة الجذرية في هوامش هذا العالم،
هي قصة الشاب بيتر جوزيف.
ب ـ ـ ــدأت ح ـك ــاي ــة ب ـي ـت ــر جـ ــوزيـ ــف (اس ـ ـ ــم غـيــر
حـقـيـقــي يـخـتـفــي وراءه ،خــوفــا م ــن تبعات
الـشـهــرة واملــوقــف ال ـحــاد ضــد ال ـن ـظــام) ،في
أثـ ـن ــاء م ــا ب ـع ــد أح ـ ـ ــداث ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر مــن
أيلول /سبتمبر ،واألزمة املالية في العشرية
األول ــى مــن ال ـقــرن .بيتر كــان قــد بــدأ حياته
فنانًا ،ودرس لفترة قصيرة املوسيقى ،قبل
ً
أن يترك الجامعة مثقال بالديون ويتوجه
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل فـ ــي وول س ـت ــري ــت ك ـم ـضــارب
م ـح ـتــرف .أن ــت ل ــن تــأخــذ ك ـث ـي ـرًا م ــن الــوقــت
لـتـشـعــر بــال ـع ـب ـقــريــة ال ــري ــاض ـي ــة الـبـسـيـطــة
لجوزيف ،األمر الذي جعله مضاربًا ناجحًا،
إل ــى ح ـ ّـد م ــا .بـعــدمــا ملــس الــوعــي ،ق ـ ّـرر بيتر
ّ
ويتوجه إلــى العمل
أن يترك وول ستريت،
ّ
في الدعاية اإلعالنية ،وهناك تعلم أساليب
تحرير األعمال اإلعالمية.
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ف ـ ــي وول س ـ ـتـ ــريـ ــت ،م ـ ــع ال ـح ــس
امل ــوس ـي ـق ــي وامل ــوهـ ـب ــة ،واملـ ـع ــرف ــة بـتـقـنـيــات
ّ
اإلعـ ـ ـ ــام ،كـ ــل هـ ــذه األم ـ ـ ــور ج ـع ـلــت ج ــوزي ــف
م ـه ـي ـئــا ،بـ ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،إلنـ ـت ــاج أول
أعماله الشهيرة (فيلم زايتغيست .)Zeitgeist
والغريب في القصة هو أن الفيلم بــدأ كــأداء
ّ
مصورة من األداء ،إال
مفتوح .ال توجد نسخة
ّ
أن جوزيف يصفه كالتالي :بيتر يعزف على
آالت ــه املوسيقية فــي الــوســط ،وعـلــى جانبية
شاشتان للعرض .املوسيقى وتعليقات بيتر
جــوزيــف تـتــرافــق مــع تـفــاصـيــل الـفـيـلــم .فيلم
على الـهــواء مباشرة ،مــادة خــام فــريــدة .بعد
النجاح الباهر للعرض قرر بيتر تحويله إلى
فيلم شبه وثائقي وكان .نجح الفيلم بصورة
منقطعة النظير.
فـيـلــم «زاي ـت ـغ ـي ـســت»  Zeitgeistيـحـكــي عن
أح ــداث ال ـحــادي عشر مــن أيـلــو  /سبتمبر،
ويــرب ـّط ـهــا ب ــاألزم ــة امل ــال ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة ،وهــو
م ـت ــوف ــر ع ـلــى م ــوق ــع «ي ــوتـ ـي ــوب» مل ــن يــريــد
مـ ـش ــاه ــدت ــه .ق ـي ـم ــة ال ـف ـي ـل ــم هـ ــي فـ ــي شـكـلــه
ّ
وليس مضمونه ،ذلك أن املضمون محفوف
بـنـظــريــات م ــؤام ــرة ال يــريــد حـتــى جــوزيــف
الدفاع عنها هذه األيام.
ب ـع ــد ن ـج ــاح ال ـف ـي ـل ــم ،أن ـش ــأ ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف
«ح ـ ــرك ـ ــة زاي ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـسـ ــت» .و«زايـ ـتـ ـغـ ـيـ ـس ــت»
باألملانية ،تعني روح العصر .أخذت الحركة
ً
شكال مختلفًا تمامًا عن الفيلم .ولذلك ،كان
م ــن الـ ـض ــروري إن ـت ــاج فـيـلــم وثــائ ـقــي آخ ــر،
يـتـحــدث عــن الـحــركــة ويفصلها عــن الفيلم
األول .تـعـقـيــدات الـعـمــل ال ـع ــام املـبـنــي على
ً
تجربة الفرد ،الحقت بيتر جوزيف طويال،

فاالسم والفيلم والحركة وشخصه لم يكن
لهم أن ينفصلوا طبيعيًا.
ت ـطـ ّـورت «حــركــة زايـتـغـ ّيـســت» ،ط ــوال العقد
الثاني من األلفية ،ولكنها استمرت كحركة
على هوامش الهوامش .مجموعات صغيرة
جدًا من األشخاص أصحاب الوعي املضاد:
ّ
متأسس على مضاربات
النظام الرأسمالي
غير عقالنية على رأسها البنوك املركزية؛
امل ـ ــال ن ـف ـســه ن ـت ــاج ل ـل ـقــوة ول ـي ــس اإلنـ ـت ــاج؛

الـنـظــام غـيــر مـتــوائــم مــع الـطـبـيـعــة ،إن كــان
الطبيعة البشرية (وهــو بالتالي وفــي حد
ذات ــه مسبب لــوبــاء صحي ع ــام ،متمثل في
اإلدمــان ،القلق ،واملــوت املبكر) ،أو الطبيعة
البيئية (وه ــو بالتالي غير قــابــل ملواجهة
األزم ــة البيئية مــن داخ ـلــه) .لبيتر جوزيف
كشخص ،قــدرة عجيبة على سرد تفاصيل
دقيقة لهذه االدعاءات ،ودعمها بإحصاءات
علمية بـصــورة سلسلة شــديــدة الجاذبية.

ّ
علق أحدهم على قدرات جوزيف اإلقناعية،
بــأنــه «ال يـحـتــاج ألن يتنفس بــن الـجـمــل»،
ّ
ال ـك ــام ي ـن ـســاب واض ـح ــا كــال ـش ـمــس .إال أن
ً
س ـ ـ ــؤاال آخـ ــر ال ي ـج ـيــب ع ـل ـيــه جـ ــوزيـ ــف :مــا
يقدم مرافعة أملعية
النظام البديل؟ جوزيف ّ
ضــد اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،إال أن ــه ال يـمـلــك الـحـ ّـد
وبذلك،
األدنــى من اإلجــابــة على ما العمل؟
ّ
ّ
تتحول مرافعته إلــى دعــوة تلقائية لتبني
الحلول املعروفة :الديموقراطية االشتراكية
(أ ف ب)

ً
(ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز م ـ ـثـ ــا) ،الــدي ـمــوقــراط ـيــة
الليبرالية (ألن بيرني ســانــدرز سيفشل)،
وفي النهاية الالفعل.
هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ـ ـ ـ ـ ـ س ـ ــؤال ال ـن ـظ ــام ال ـب ــدي ــل ـ ـ ـ ـ
أخ ــذه بيتر جــوزيــف بـكــامــل الـجــديــة .قــاده
ب ـحــث م ــاراث ــون ــي إل ــى «م ـش ــروع فـيـنــوس»
(ن ـس ـب ــة إلـ ــى ك ــوك ــب ال ـ ــزه ـ ــرة) .و«مـ ـش ــروع
ف ـ ـي ـ ـنـ ــوس» ،ه ـ ــو قـ ـص ــة شـ ـخ ــص آخ ـ ـ ــر مــن
مـنــاضـلــي ال ـهــوامــش ،وه ــو ج ــاك فريسكو.
هذا األخير الــذي عاش ألكثر من مئة عام،
قبل أن يتوفى في عام  ،2017قضى غالبية
ح ـيــاتــه يـ ــدرس ف ـن ــون امل ـع ـم ــار وال ـه ـنــدســة
والـتـخـطـيــط والـنـفــس الـبـشــريــة ،فــي سعي
أس ـ ـ ـطـ ـ ــوري ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ن ـ ـظـ ــام ح ـي ــاة
مـتـكــامــل ،مـعـمــاريــا ،اقـتـصــاديــا وسياسيًا،
يؤدي إلى ازدهار الحياة ،الفرد واملجتمع.
ال ـتــأس ـيــس الـفـلـسـفــي لـعـمــل فــري ـس ـكــو ،هو
بــامل ـج ـمــل تــأس ـيــس ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف نـفـســه:
املادية العلمية (يسميها سالفوي جيجيك
امل ــادي ــة ال ـف ـجــة) .م ــا تــوصــل إل ـيــه فريسكو
فــي الـنـهــايــة ،ك ــان مـشــروعــا لـبـنــاء وح ــدات
حياة متكاملة ،منظمة بحيث تقتل الوفرة
املـنــافـســة ،وبــالـتــالــي ال يحتاج الـنــاس إلى
الــرأس ـمــال ـيــة لـتـنـظـيــم اإلنـ ـت ــاج .لـفــريـسـكــو
تـصــامـيــم عـمــاقــة لـلـمــدن املـتـخـيـلــة ،توجد
حـتـ ّـى اآلن فــي فـلــوريــدا ك ـم ــزارات للسياح.
ت ـبــنــى بـيـتــر ج ــوزي ــف «مـ ـش ــروع فـيـنــوس»
لفترة ،بصفته اإلجــابــة العملية عن سؤال
البديل ،قبل أن يختلف الــرجــان حــول من
ف ــي ال ـق ـيــادة (ف ــي الـحـقـيـقــة ل ــم يـتـحــدث أي
منهما عالنية حول تفاصيل الخالف).
ال ـســؤال الـتــالــي هــو :كيف نعبر مــن النظام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي إل ـ ـ ــى ن ـ ـظـ ــام مـ ـبـ ـن ـ ّـي عـ ـل ــى أس ــس
«م ـش ــروع ف ـي ـنــوس»؟ ه ـنــا ،تـقــف الـسـيــاســة
الديموقراطية كعقبة صلبة ،ذلك أنه لتقنع
الـ ـن ــاس بـنـقـلــة ك ـه ــذه دي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،فــأنــت
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى وس ـي ـل ــة ّغ ـي ــر دي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
عـبــر الــديـمــوقــراطـيــة ،فــضــل الـبـشــر ،ولفترة
طويلة ،النقالت الصغيرة املرحلية ،والتي
تنسف نفسها بـعــد فـتــرة لـتـكــون محصلة
ال ـت ـقــدم طـفـيـفــة .ورب ـمــا لــن ينتظر الـكــوكــب
نـتـيـجــة هـ ــذا ال ـت ـط ــور ال ـب ـط ــيء .ه ـن ــا ،وقــف
مـ ـش ــروع ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف .ومـ ــع خ ـف ــوت أثــر
األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة ف ــي ت ـج ــذي ــر ف ـ ــرص ال ــوع ــي
الجديد وعــودة السياسة من «احتلوا وول
ستريت الجنونية االنفجارية» إلى «بيرني
ســانــدرز ال ـجــذري الــديـمــوقــراطــي العملي»،
ّ
اختفى مشروع زايتغيست تمامًا ،اللهم إل
بالنسبة إلى أمثال كاتب هذا املقال.
ه ـن ــال ــك ت ـف ـص ـيــل فـ ــي كـ ــل خـ ـط ــاب ــات بـيـتــر
ّ
العامة تقريبًا :جوزيف يكره الـ،ism
جوزيف

عبر
الديموقراطية
ّ
فضل البشر،
ولفترة
طويلة،
النقالت
الصغيرة
المرحلية
والتي تنسف
نفسها بعد
فترة ّلتكون
محصلة
ّ
التقدم
طفيفة

أي اإلضافة في اللغة اإلنكليزية التي تشير
إلى ّ
تحول املادة إلى فكرة .هنالك املشايعة
 ،Communeوهنالك الشيوعية Commun-
ism؛ الـ ــرأس ـ ـمـ ــال  Capitalوال ــرأس ـم ــال ـي ــة
Capital-ism؛ هـ ـك ــذا ...االسـ ــم وامل ـن ـظــومــة،
الـهــدف وامل ـشــروع ،الكلمة والعقيدة .بيتر
جوزيف يعتقد أنه ال داعي ملا يسميه جاك
الكان الدال األساسي  ،Master Signifierأي
ّ
ارتباط الفرد مع الفكرة .كل ما هو مطلوب
هــو أن يــرتـبــط ال ـفــرد مـبــاشــرة مــع الــواقــع:
م ــا ه ــي أف ـض ــل ال ـس ـبــل ال ـع ـم ـل ـيــة لـتـحـســن
حياتي؟ لتحسني حياة املجتمع؟ ثم يبدأ
الفرد بتحليل مباشر للواقع ،كما هو بال
أي انحياز لفكرة معينة تخلق هي الواقع
ف ــي ن ـظــر الـ ـف ــرد .ل ـكــن مـ ــاذا إن ك ــان الــواقــع
املـبــاشــر نفسه هــو سبب عــدم ال ـقــدرة على
ً
تغيير ال ــواق ــع؟ م ـثــا :بالنسبة إل ــى الـفــرد
الـنــرجـســي الــرأس ـمــالــي ال ـحــديــث ،فــالــواقــع
املـ ـب ــاش ــر ه ــو ح ـي ــات ــه الـ ـخ ــاص ــة ال ـض ـ ّـي ـق ــة،
ّ
الضيق ،حقبته .من املنظور الواقعي
زمنه
ّ
املـ ـب ــاش ــر غ ـي ــر املـ ـنـ ـح ــاز ،فـ ـ ــإن أي س ـيــاســة
جذرية هي جــزء من الجنون غير املنطقي
حــرفـيــا .حتى «الـتـضــامــن» الـعـمــالــي ،حيث
ت ـكــون مـصـلـحــة ال ـعــامــل امل ـبــاشــرة ه ــي في
دعم مصلحة كل ّ
العمال ،فإنه ال ينتهي إلى
حــزب يغير املنظومة ،بل إلــى نقابة تعمل
ّ
داخل املنظومة .ألن ذلك هو منطق الواقع
املباشر ،املادي العلمي ،والفج.
()3
ّ
أن ــا ال أدعـ ــي أن مـصـيــر بـيـتــر ج ــوزي ــف لن
يـكــون مصير الـحــركــة الشيوعية .جوزيف
استالني ،وبقية الطغمة قتلوا ،قبل املشروع
الـشـيــوعــي ،ف ـكــرة الـحـتـمـيــة الـتــاريـخـيــة .ما
ي ـس ـ ّـم ـي ــه س ــاف ــوي ج ـي ـج ـيــك «الـ ـ ـع ـ ــودة مــن
مــاركــس إلــى هيغل» ،والـتــي ّ
تميز عــددًا من
ّ
املنظرين املاركسيني فــي هــذه األلـفـيــة ،هي
بالتحديد الـعــودة مــن حتميات امل ــادة ـ ـ أي
املــاديــة الـجــدلـيــة Dialectical Materialism
ـ ـ ـ ـ ـ إلـ ـ ــى «الـ ـج ــدلـ ـي ــة املـ ـ ــاديـ ـ ــة» Materialist
 .Dialecticsالـثــانـيــة ،كما يـقــول آالن باديو
تبدأ من ّأن الجدل هو جزء من ّ
املادة ،نتيجة
ّأن امل ـ ّ
ـادة نفسها غير مكتملة ،بينما تبدأ
األول ــى ّ مــن امل ــادة الفجة وت ـحــاول الــوصــول
إلى توقع الحتميات.
ما أقوله هو :ال ّ
بد من إكمال أي واقع بفكرة.
فكرة يــرى الفرد من خاللها الــواقــع ،بحيث
ً
يـكــون ذلــك الــواقــع قــابــا للتغير .مــا تطلبه
السياسة الشيوعية ،هو نقطة الجديد بعد
بيرني ساندرز
فهم التطابق الجدلي بــن َ
وب ـي ـت ــر جـ ــوزيـ ــف .ك ــا الـ ـح ــدث ــن (ال ـظ ـه ــور

الــدي ـمــوقــراطــي الـكـبـيــر م ــع إل ـغ ــاء إمـكــانـيــة
ال ـحــل /االخ ـت ـفــاء الـكــامــل مــع وج ــود الـحــل)
ينتمي إل ــى ف ـهـ ٍـم غـيــر جــدلــي ل ـلــواقــع ،يــرى
فــي اإلن ـســان واملـ ــادة شيئًا كليًا ثــابـتــا غير
ق ــاب ــل لـلـتـغـيــر ،وبــال ـتــالــي ي ـك ــون ال ـح ــل إمــا
االنـغـمــاس الـكــامــل داخ ــل ح ــدود الــواقــع ،أو
الخروج بالكامل منه .الشيوعية في املقابل،
ّ
كما نظر لها ماركس ومارسها لينني وماو
وعبد الخالق محجوب ،هي في التعامل مع
الــواقــع مـبــاشــرة ،وعـبــر تغييره التدريجي
(الـ ـث ــوري /املــرح ـلــي) حـتــى يـنــاقــض نفسه،
بحيث يصبح املستحيل فــي مـقــام املمكن:
عـ ـن ــدم ــا يـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ل ـي ـن ــن ل ـن ـظ ــري ــة الـ ـح ــزب
املتحالف مــع تنظيمات الـســوفـيـتــات ،فهو
يحارب الواقع من داخله ،عبر أساليبه ،بال
يتنازل
أي شطحات خيالية أو عنتريات،
ّ
ويراوغ ّ
كأي سياسي عادي في أيامه ،إال أنه
ّ
ينتظر كذلك لحظة إمكانية تحول الحزب
االشـتــراكــي الــروســي إلــى الـحــزب الشيوعي
ال ــروس ــي ،بـكــل الـعـنــف املـتــوقــع (االسـتـعــداد
للعنف يــأخــذ فــي السياسة الحالية مكانًا
جانبيًا ،إذ ال تستعد األحزاب إال ملا ينتمي
الشيوعيون
لـلــواقــع الـحــالــي ،بينما ينظر
ّ
ّ
إلى ّ
كتحول يحفز كل
تحول الدولة الجذري،
طاقة العنف الفاشية في الطبقة الحاكمة،
ويستعدون له مهما بدا األمــر بعيدًا ،وهو
ع ـنــف دف ــاع ــي دائـ ـم ــا) .إن ـج ـلــز ذك ــر م ــرة أن
الـ ــدولـ ــة ت ـخ ـت ـفــي ف ــي ال ـت ـص ــور ال ـش ـيــوعــي،
لـ ـي ــس عـ ـب ــر إلـ ـغ ــائـ ـه ــا ،إنـ ـم ــا عـ ـب ــر تـكـثـيــف
ش ـغ ـل ـهــا بـ ـ ـ ــإدارة ن ـف ـس ـهــا ب ـم ــا يـمـنـعـهــا مــن
االنشغال بإدارة الناس .الدولة الغائبة هي
بيروقراطية فائقة لــدرجــة تـعــارض تصور
ال ــدول ــة لـنـفـسـهــا .مـثــل ه ــذه األفـ ـك ــار ،تشير
ّ
ّ
التصور الشيوعي
إلى أن هنالك دائمًا في
لـلـعــالــم «م ــراح ــل» ،مـنــاطــق لـلـفـعــل املـبــاشــر
تنتمي لكلتا املرحلتني السابقة والتالية.
وليس إلحداهما حصرًا.
ّ
ولـتـتــم ه ــذه العملية ،ف ــإن الـفـكــرة الـجــديــدة
يـجــب أن تـخـلــق تحتها آالت ظـهــورهــا في
األرض .ذلك هو الكادر .املجتمع الشيوعي
(والـ ـ ـ ـ ــذي هـ ــو الـ ـح ــل ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ان ـه ـي ــار
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة امل ـس ـت ـم ــر) ،ه ــو ن ـت ــاج ت ـح ـ ّـول
الفكرة إلى وجود ،عبر التزام الكادر بها .الـ
 ismفي الــواقــع ،هو دائمًا جــزء من تغييره.
إذ الواقع املباشر املادي الفج ،هو في نهاية
الـتـحـلـيــل ف ــي ح ــد ذاتـ ــه أيــديــولــوج ـيــا تـبــرر
نفسها .املوظف الذي يحترم مرؤوسه ،هو
جزء من الواقع املباشر (هو حقيقة مادية)،
ولكنه في الوقت نفسه جزء من أيديولوجيا
ما .األيديولوجيا موجودة داخل املادة.
* كاتب سوداني

بين التجارة ...والسياسة!
محمد عبد الشفيع عيسى *
التجارة والسياسة صنوان ال يفترقان .تتبع
الـتـجــارة الــدولـيــة الـسـيــاســة ،بينما تـحــاول
السياسة أن تقتفي أثــر الـتـجــارة لتتبعها،
أو تـصـ ّـحــح م ـســارهــا أو تـغـ ّـيــر ه ــذا امل ـســار.
هذا ْ
ديـ َـدن العالقات االقتصادية والسياسة
ال ــدول ـي ــة ع ـلــى مـ ـ ّـر الـ ـت ــاري ــخ ،ب ـمــا ف ـيــه ذلــك
الحديث واملعاصر ،وحتى التاريخ القريب
ملرحلة مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية ،ثم
التاريخ الراهن على مدى عقد أو عقدين.
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،انـبـثــق نظام
ع ــامل ــي ه ــو ن ـظ ــام ــان :ن ـظ ــام مـتـمـحــور حــول
الغرب بقيادة الــواليــات املتحدة األميركية،
ّ
يتبنى «اقتصادات السوق» من دون مواربة،
أو «الكتلة الغربية» «الــرأسـمــالـيــة» ،ونظام
آخر كان متمحورًا حول االتحاد السوفياتي
(ال ـس ــاب ــق) وم ـع ــه ب ـل ــدان أوروبـ ـ ــا الـشــرقـيــة،
ّ
ويجمعها كلها توجه اقتصادى ـ ـ ـ اجتماعى
ينحو نحو «االشتراكية»؛ وإن نــازع النجم
ّ
احتك
السوفياتي نـجـ ٌـم مــن الـصــن بــزغ ثــم
اح ـت ـكــاكــا خـفـيـفــا بــال ـســوف ـيــاتــي ث ــم خـشـنــا،
اعتبارًا من  ،1957لتكون هناك اشتراكيتان،
إن صح التعبير :سوفياتية ـ ـ روسية وأخرى
صينية .وقــد حاولت الصني جــذب عــدد من
«الـ ـك ــواك ــب ال ـص ـغ ـي ــرة» ف ــي أق ـص ــى ال ـشــرق
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي (وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـي ـت ـن ــام والوس
وكـمـبــوديــا وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة) إل ــى جانب

أحزاب كثيرة في العالم ،شيوعية ذات هوى
بيد أنها لم تستطع ّ
صيني أكيدْ ،
مد نفوذها
ّ
الـخــارجــي إلــى الـحــيــز «مـتـعــدد األقــالـيــم» أو
ال ـع ــامل ــي .وع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،أف ـل ــح ال ـســوف ـيــات
ّ
ليتكون نظام
فــي مـ ّـد نـفــوذهــم عبر الـعــالــم،
دولي على مدى أربعني عامًا أو يزيد (1945
ـ ـ ـ ـ  ،)1990قــائــم عـلــى املـنــافـســة بــن االت ـحــاد
الـســوفـيــاتــي وال ـغ ــرب بــالـقـيــادة األمـيــركـيــة،
قـيــل لــه نـظــام «القطبية الـثـنــائـيــة» :غــربــي/
شرقي ،أو اشتراكي /رأسمالي ،أو أميركي/
ٍّ
سوفياتي .ولكل منهما أحجار بناء مختلفة
اقتصاديًا وعسكريًا بــالــذات .على املستوى
االقتصادي ،أقام السوفيات ما يشبه منظمة
اق ـت ـصــاديــة دول ـي ــة إقـلـيـمـيــة عـبــر أوراس ـي ــا،
م ـكـ ّـونــة م ــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي وأوروب ـ ــا
الشرقيةُ ،ع ِرفت عامليًا ،بعد الحرب العاملية
بمسمى «كــومـيـكــون» ،ثـ ّـم ْاسـتـ ْ
ّ
ـوت
الـثــانـيــة،
في صورة أكمل بعد ذلك ،خالل الستينيات
ّ
مسمى «مجلس
وأوائل السبعينيات ،تحت
امل ـســاعــدة االق ـت ـصــاديــة امل ـت ـبــادلــة» .CMEA
وك ــان ــت تـسـعــى إل ــى ب ـن ــاء ن ــوع م ــن تقسيم
ّ
للتخصص
الـعـمــل اإلن ـتــاجــي ،وف ــق صيغة
وتــوزيــع األدوار بــن الـبـلــدان األع ـض ــاء ،في
املجال االقتصادي ،والصناعي بالذات.
وك ــذل ــك ،أقـ ــام ال ـســوف ـيــات تـحــالـفــا عسكريًا
ُسـ ّـمــي إعــامـيــا بــاســم العاصمة البولندية،
ليكون «حلف وارسو» .وعلى الجهة األخرى،
ّ
شجعت الواليات املتحدة على إقامة تحالف

عسكري غربي عبر املحيط األطلسي يجمع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وش ــرك ــاء ه ــا م ــن أوروبـ ــا
ـ ـ غربها وشمالها ـ ـ هــو مــا يسمى إعالميًا
بـ«الحلف األطلسي» (ناتو) North Atlantic
.Treaty Organization
كذلك ّ
شجعت الــواليــات املتحدة على إقامة
ّ
تجمع اقتصادي أوروبي صرف ،أخذ يتطور
وي ـت ـغـ ّـيــر ع ـبــر ال ــزم ــن ،ابـ ـت ـ ً
ـداء «م ــن املـجـ ّـمــع
األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي لـلـفـحــم والـ ـصـ ـل ــب» ،ف ــي أواسـ ــط
الخمسينيات إل ــى «الـجـمــاعــة االقـتـصــاديــة
األوروبـيــة» منذ السبعينيات ،حتى استقر
أخيرًا على «االتحاد األوروبي»؛ وفي داخله،
أقيم ّ
تجمع نقدي ومالي أكثر تكاملية ،باسم
«منطقة اليورو» ،مع مطلع القرن الجديد.
وقـ ــد ن ـســج «ال ـح ـل ــف األط ـل ـس ــي» م ــن حــولــه
ش ـب ـك ــة ل ـل ـت ـح ــال ـف ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة املــرت ـب ـطــة
بالغرب والـقـيــادة األميركية ،ومعها شبكة
ّ
من القواعد والنقاط العسكرية ،في كــل من
الـقــارات الثالث :آسيا بشكل خــاص ،أميركا
الالتينية وأفريقيا.
وبالتوازي ،أقام الغرب (والواليات املتحدة)،
ن ـظــامــا اق ـت ـصــاديــا دول ـي ــا ي ــوش ــك أن يـكــون
َ
عــامل ـيــا ،ف ــي امل ـجــالــن ال ـت ـجــاري وال ـن ـقــدي ـ ـ
املالي بالتحديد ،في عزل كامل للمجموعة
ّ
السوفياتية والـصــن عبر كــل منهما .ففي
ّ
الدائرة التجاريةّ ،
تم عقد «االتفاقية العامة
للتعريفات والـتـجــارة» ـ ـ غــات ـ ـ عــام ،1947
وحـ ــدثـ ــت ع ـل ـي ـه ــا س ـل ـس ـل ــة مـ ــن اإلضـ ــافـ ــات

والـ ـتـ ـع ــدي ــات ،خ ـ ــال ع ـ ـقـ ـ َـدي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
وال ـ ـس ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن امل ـ ـن ـ ـصـ ــرم،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام امل ـع ـ ّـم ــم
لـلـتـفـضـيــات ال ـص ـنــاع ـيــة» ،مل ـح ــاول ــة جــذب
الـبــاد النامية إلــى دائ ــرة الـنـظــام التجاري
شبه العاملي.
وفــي الــدائــرة النقدية واملــالـيــة ،نجح الغرب
ف ــي عـقــد مــؤتـمــر دول ــي ف ــي مــديـنــة بــريـتــون
وودز األميركية الصغيرة ،عام  ،1944أسفر
ّ َ
ّ
اتفاقيتني أقامتا املنظمتني األكثر
عن عقد
أهـمـيــة عـلــى مـسـتــوى املـنـظــومــة الـنـقــديــة ـ ـ
املالية العاملية ،حتى اآلن ،وهما «صندوق
النقد الــدولــي» و«الـبـنــك ال ــدول ــي» ،مــن دون
مشاركة من االتحاد السوفياتي وحلفائه.
ّ
ت ـبــنــت الـ ـ ــ«غ ـ ــات» م ـب ــدأ «ح ــري ــة ال ـت ـج ــارة»،
ّ
ّ
املـقــيــدة أو املـنـقــوصــة عـلــى ك ــل ّ ح ــال ،بشكل
ع ــام .وب ــال ـت ــوازى مــع ذل ــك ،تـبــنــت الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ـ ـ ـ ـ ـ والـ ـ ـغ ـ ــرب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ نـهـجــا
متسامحًا إلى ّ
حد بعيد ،خالل الستينيات
والـسـبـعـيـنـيــات ومـط ـلــع الـثـمــانـيـنـيــات ،مع
تجارة الصادرات اآلسيوية ،القادمة بشكل
موسع من اليابان وبعض البلدان اآلسيوية
األخ ـ ـ ــرى ،ال ـس ــائ ــرة ع ـلــى ال ـن ـهــج ال ـيــابــانــى،
ّ
خاصًا هو «النمو
والتي اتخذت لها طريقًا
املــدفــوع بــال ـصــادرات» .Export-led growth
وه ــذه ال ـت ـجــارة ال ـغــزيــرة ،الـيــابــانـيــة الـشــرق
آس ـيــويــة ،إل ــى أيـ ــن؟ إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وأوروب ـ ــا الـغــربـيــة بــالـتــأكـيــد .وم ــع التوسع

ّ
«الفيضاني»،
التصديري الـهــائــل ،بطابعه
وقع ّ
رد فعل ّ
قوي من الجانب األميركي ،الذي
ّ
ظــل يستقبل الشطر األعـظــم مــن الـصــادرات
اآلسيوية بطريقة تيسيرية أو «تساهلية»،
ردح ــا مــن ال ــزم ــن .وك ــان ّ
رد الـفـعــل ذا طابع
«مركنتيلي» ـ ـ أي تجاري حمائي في املعنى
بشكل عام .وفرضت الواليات املتحدة قيودًا
عـ ّـدة من أنــواع عــديــدة ،فيما أطلق عليه في
أواس ـ ــط الـثـمــانـيـنـيــات م ـسـ ّـمــى «الـحـمــائـيــة
الـجــديــدة»  ،Neo-protectionismوذلــك خالل
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق رون ــال ــد
ريغان .ولكن تحت الضغط الدولي املتزايد
ل ـت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وخ ـص ــوص ــا
ملصلحة البلدان النامية ،عقدت سلسلة من
جــوالت الـتـفــاوض الـتـجــاري الــدولـيــة فــي ما
ُس ّمي بـ«جولة أوروغ ــواي» ،سعيًا إلى عقد
اتفاق تجاري عاملي شامل .وقد أسفر ذلك،
في نهاية األمــر ،عن إقامة «منظمة التجارة
العاملية»  WTOبمقتضى «اتفاق مراكش»،
في أيار /مايو .1994
فـ ــي ال ـت ــوق ـي ــت ذاتـ ـ ـ ــه ،أو ت ــوق ـي ــت ُ
ـارب،
ـ
ـ
ق
ـ
ـ
ـ
م
ِ
ّ
أخ ــذ االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ي ـتــرنــح ألسـبــاب
ّ
متعددة ،قبل أن ينهار كليًا عام  ،1990ومعه
منظومته (الشرقية ـ ـ االشتراكية) .وبذلك،
ّ
تم تمهيد الطريق إلقامة نظام تجاري كامل
ُ
جديد ،تغيب عنه املنافسة الحقيقية ويطلق
السراح كليًا للمنظومة الرأسمالية العاملية
بقيادة «الدولة العظمى الوحيدة» ،وباسم

الحرية .نظام شعاره العام «حرية التجارة»،
حيث السيطرة فيه لألقوى ،وفي سياق عام
يدعو إلى «فتح األبــواب» ،من خالل الدعوة
إلى العوملة.
في قلب دعوة ـ ـ أو «دعاية» ـ ـ العوملة ،نجمت
وق ــائ ــع ص ـل ـبــة قــائ ـمــة ع ـلــى ت ـشــديــد الـنـهــج
الوطني ـ ـ القومي في املعامالت االقتصادية
الخارجية لــدول العالم ،املتقدمة والنامية،
ّ
مسمى مغاير هو «التنافسية» ،وكذا
تحت
دع ــم الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة ،وخ ـصــوصــا في
امل ـيــدان التكنولوجي؛ نهج «استراتيجي»
إن شئت .كانت تلك حقبة الرئيس األميركي
األسـ ـب ــق ب ـيــل ك ـل ـي ـن ـتــون ،ال ـ ــذي ع ـمــل خــال
َ
التسعينيات وفق النهج املذكور في حقلني
َ
متالزمني :التنافسية والتكنولوجيا .وكان
لــه مــا أراد مــن إطــاحــة ال ـشــركــاء ـ ـ ـ ـ الـغــرمــاء،
امل ـنــاف ـســن ال ـق ــدام ــى ،ال ـح ـل ـفــاء ب ــال ــذات ،في
ْ
أوروبـ ـ ـ ــا والـ ـي ــاب ــان .ول ـك ــن (م ــك ــر ال ـت ــاري ــخ)
اشـتـغــل! فقد ارت ــأت الـعـقــول االستراتيجية
األمـيــركـيــة ب ــال ــذات ،أن تستبدل السوفيات
بــالـصــن ،وأن ت ـحـ ّـول الـصــن ه ــذه مــن عـ ّ
ـدو
محتمل إلــى شريك مــوثــوق .وكــان الصعود
الصيني العظيم .وبعدما كانت قــد حدثت
ف ــي امل ــاض ــي م ـ ْـوج ــة ل ــ«ن ـقــل ال ـص ـن ــاع ــات» ـ ـ
مــن الـغــرب وأمـيــركــا ـ ـ إلــى الـيــابــان والـشــرق
األقـ ـص ــى ،ف ــي الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات
وأوائ ــل الثمانينيات ،حــدثــت مـ ْـوجــة ثانية
م ـنــذ أواخ ـ ــر الـتـسـعـيـنـيــات وم ـط ـلــع األلـفـيــة

واصل النمو
الصناعي
الصيني،
وفق
الشراكة
االستراتيجية
الصريحة أو
«الضمنية»
بين أميركا
والصين،
طريقه من
دون هوادة

الثالثة ،ولكن هذه املرة باتجاه الصني .وهذا
ما كان.
ولـ ـك ــن ال ـن ـم ــو ال ـص ـن ــاع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،وف ــق
الـ ـش ــراك ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ال ـص ــري ـح ــة أو
«الـضـمـنـيــة» ،ب ــن أم ـيــركــا وال ـص ــن ،واص ــل
طريقه من دون هــوادة ،حتى أحــدث ،أخيرًا،
آث ـ ـ ــارًا ع ـم ـي ـقــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي
الــداخ ـلــي ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،م ــن خــال
إق ـ ـفـ ــال ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـفـ ــروع ال ـص ـن ــاع ـي ــة ذات
املستوى التكنولوجي األدنــى نسبيًا .وكان
أن ارتـ ـف ــع مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـط ــال ــة ،وال س ـي ـمــا بني
الـعـمــال الـبـيــض «األنـغـلــوسـكـســون» ،الــذيــن
ّ
ّ
متضرر
شكلوا ،ومعهم جمهور غفير نسبيًا
من التجارة مع الصني ،القاعدة االنتخابية
لرئيس جــديــد ،دونــالــد تــرامــب ،أتــى سريعًا
ّ
على صهوة جــواد جامح غـضــوب ،ليتولى
مقعده األثير في البيت األبيضّ ،
متربعًا على
ْ
دســت الحكم ،فــي بــدايــة عــام  .2017ومــن ثم
ّ
تهيأت الظروف ملوجة جديدة من الحمائية
ّ
املحددة
التجارية تقودها أميركا ،وجهتها
هــي الـصــن ب ــال ــذات ،مــوجــة تتلو تـلــك التي
ُ
انـطـلـقــت فــي الـثـمــانـيـنـيــات ،وكــانــت تـسـ ّـمــى
 Neoـ ـ .Protectionism
ول ـكــن الـحـمــايــة ال ـت ـجــاريــة املـ ـج ـ َّـددة ،اآلتـيــة
ب ـع ــد ع ـش ــري ــن أو خ ـم ـس ــة وعـ ـش ــري ــن عــامــا
ُ
م ــن ســابـقـتـهــا ،مـ ــاذا ع ـســاهــا أن ت ـسـ ّـمــى يا
ّ
ُ
ُ
تـ ــرى؟ لـعــلـهــا يـمـكــن أن ت ـسـ ّـمــى بالحمائية
التجارية «الجديدة ـ ـ الـجــديــدة»New Neo-

 Protectionismأو ال ـح ـم ــائ ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة
امل ـج ـ َّـددةّ ،
ورب ـمــا ،Renewed Protectionism
ت ـل ــك ه ــي م ــوج ــة ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
ال ــراه ـن ــة .وهـ ــي ه ـجــوم ـيــة ال ـط ــاب ــع ال ري ــب،
تخوض «مـبــاراة صفرية» في ما يبدو ،مع
خصم تجاري عنيد ـ ـ الصني بــالــذات .فإلى
أين؟
إلــى أيــن ،وهــا هي الطبيعة تعاند الجميع
أو تفاجئهم ،بما ال يخطر على قلب بشر،
و إذا ه ــي ح ــرب بـيــولــوجـيــة م ــن ال ـب ـشــر أو
ّ
عـلـيـهــم ،لـعــلـهــا تفتتح جــولــة غـيــر منتظرة
دورة الركود االقتصادي العميق .فكيف
من ّ
يتم فض االشتباك بني السياسة والتجارة،
ّ
ليتفرغ «أولياء األمور» لالقتصاد من بوابة
الطبيعة؟
ّ
أم أن نوازع الهيمنة العدوانية لدى البعض
من سادة العالم الراهن وتوابعهم ،في عصر
ّ
املستجدة»،
سيادة إيديولوجيا «الليبرالية
سوف ّ
تسد الطريق أمام العقالنية وروحية
ّ
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم؛ ل ـي ـظــل ع ــامل ـن ــا ،ال ق ـ ــدر الـ ـل ــه ،نـهـبــا
لـتـخـ ّـبــط «آل ـهــة ال ـشــر» األس ـط ــوري ــة؟ ذاك ما
ال نــرجــوه؛ فنرجو استعادة جماعية لروح
االجتماعي املستقبلي
العقل ،ولعقل التقدم ّ
املنشود لإلنسانية املعذبة.
ّ
وهيا إذًا إلى العمل الحقيقي ،إلى أعلى وإلى
األمام!
* أستاذ العالقات االقتصادية الدولية في «معهد
التخطيط القومي» (القاهرة)

