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تجديد الفكر "اء بيروت الثقافي الثاني، وأراده حول عنوان بادر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي مشكورا إلى الدعوة لعقد لق
فبقدر ما يشعر الكثيرون حيال التطورات من حولنا بضرورة التجديد . ، ويا له من تحد كبير"السياسي من أجل التغيير

د والتغيير، لما تنطوي والتغيير وبإلحاحهما، تجعلنا التجارب المتعاقبة نتردد أمام المهام التي تتصف بصيغ التفعيل، كالتجدي
على افتراض فعل إرادي باتت تعتري إمكانياته الموضوعية والذاتية ومنزلته المفهومية ونتائجه الواقعية شكوك وتساؤالت 

  . منهجية جذرية

دور العوامل "وقد شرفني األستاذ حبيب صادق بدعوتي للمشاركة في هذا اللقاء من زاوية المساهمة في البحث عن 
  .ية في عملية التغييراالقتصاد

  

  

  

طالما اعتبرت العوامل االقتصادية محددة حتى اختزلت بها آليات التاريخ في نظر البعض، بينما راح آخرون إلى القول إن 

وال أخال أن أحدا يجني فائدة من قول أو سماع أن العوامل االقتصادية . فعلها سوف يلغي التاريخ كحيز فكري وسياسي

فهذه األدبيات .  ضروري، أو أن بين التنمية االقتصادية والتغيير الديمقراطي عالقات وثيقة ال بل تالزمامهمة وأن التغيير

وهي في . التي غذت الخطاب السياسي التقدمي لفترات طويلة قد انحسرت عن شواطئه لتلتصق بأرصفة الخطاب المسيطر

 توجهات العمل، ألنها، وبقدر ما تفترض من الوصفات الموقعين ال تزيد على المعرفة شيئا يذكر، فكيف باألحرى على

الجاهزة للتنمية االقتصادية والتغيير الديمقراطي، تغيب الحاجة إلى معرفة آليات كل من التنمية والديمقراطية، وتغفل 

هما، إال من موقع ضرورة تحديد مفهومي االقتصاد والتغيير، وال ترشد إلى طبيعة العالقة بينهما وال إلى السبيل للتأثير في

ومن فضل التداعيات السياسية التي شهدتها العشريتان المنصرمتان أنها حررت األذهان من سكينة تلك . الخطاب السلطوي

  .المفاهيم الخطابية البليدة

ولكون . طموح هذه المداخلة أن تساهم في إبقاء البحث مفتوحا ومنفتحا على التجارب والطموحات، الخاص منها والعام

النص رحلة وسيرة، سوف أحاول أوال وضع التغيير واالقتصاد واحدهما في مقابل اآلخر كمجالين مفهوميين، بقصد التجوال 

بين معالمهما ومراياهما واستعراض بعض المقوالت والنظريات المتداولة حولهما، استكشافا لمعالم مرسومة أو مفقودة، 

د لهذا التجوال أن يبلغ محطة يكون قد تم عندها جمع بعض فتات المعنى حول فإذا قي. وتنبها لمنزلقات مرفوضة أو مرغوبة

، سأحاول، في جولة ثانية، مستزيدا بما تم جمعه، استعراض بعض ما يواجه التغيير "االقتصادي" "التغيير"كلمتي 

  .االقتصادي، تقصده أو اقتصاده، من تحديات وظروف وما قد ينفتح أمامه من ميادين وورش عمل
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  التغيير واالقتصاد، مرايا ونظريات

  تغيرات من ضمن النظام أو تغيير للنظام

  يفرض االقتصاد الرأسمالي التغيير الدائم كشرط مالزم لتوازنه، وهذا التغيير يدعى في قاموس االقتصاد نموا

د في المنطلق من تسجيل العجب أمام تزايد المطالبة بالتغيير خالل القرن أو القرنين في معرض التغيير والمطالبة به، ال ب

المنصرمين في حين أن هذه الحقبة من التاريخ قد حملت إلى البشرية من التغير في سبل حياتها المادية وفي نظمها 

ما حصول التغيير هو الذي يولد المطالبة وكأن. المفهومية واالجتماعية ما لم تحمله عشرات بل ربما مئات القرون السابقة

به، وليس غيابه، أو ربما، بشكل أدق، كأنما حصول التغيير في المجال الواقعي، المادي واالجتماعي، هو الذي يزيد الشعور 

تى فقد زاد عدد البشر أكثر من عشرة أضعاف بعدما بقي شبه مستقر ح. بإمكانية التغيير السياسي والفكري وبالحاجة إليه

بدايات القرن التاسع عشر، وباتت مدة حياة اإلنسان تفوق بثالثة أضعاف أو أكثر ما كانت عليه، وشهدت كافة مؤشرات 

 وتأثيرا، حتى بات الخوف على توازنات معرفةاإلنتاج المادي ارتفاعا بنسب هائلة، وتبدلت عالقة اإلنسان بالطبيعة المادية 

  …في صراعه األزلي معها الطبيعة مبررا لرجحان كفة اإلنسان 

وقد أثبتت الوقائع تهافت . وليس التغير ملفتا فقط لناحية حجمه واتساعه، بل هو ملفت أيضا لناحية تواصله واستمراره

المقوالت حول بلوغ التغير حدودا قصوى طبيعية أو بشرية أو اجتماعية، وهي مقوالت رافقت نشوء االقتصاد الرأسمالي 

  . هوأتت على ألسنة آبائ

فالتغيرات  التي نشهدها في المجاالت التقنية والمعرفية كبيرة ومتسارعة لدرجة أن حجمها ووتائرها تحجب غالبا رؤيتها، 

وال بد من التنبه إلى . فتجعل الكثيرين ينسونها وال يأبهون لها وال يكترثون إال بما ينجم عنها من تطبيقات تطال استهالكهم

 يستطيع مواكبة هذه التغيرات واستباق اتجاهاتها، ولمن تتوفر له في محيطه االجتماعي مدى التفوق الذي يتحقق لمن

وليس بالضرورة المخترع من . واالقتصادي إمكانيات تحويل هذه التغيرات المعرفية إلى حيز التطبيق العملي والصناعي

ع ويستطيع توفير األطر المادية والمؤسسية يجني الفائدة من اختراعه بقدر ما هو المجتمع الذي يستطيع فهم مدى اإلخترا

الستنتاج محصالته المادية وتعميمها، فيحقق قفزة تؤسس لفارق تراكمي بالنسبة لمن بقي على رصيف التطور متفرجا على 

  .ما يعرض عليه على رفوف المتاجر

ويكفي النظر إلى ظروف التغير . ة الثابتةبات هو القاعد) على غرابة العبارة(وال بد بالتالي من اإلقرار بأن التغير المستمر 

المستمر في الحياة المادية وفي المعرفة المادية ومراحله وآلياته إلدراك أنه لم يأت رغما عن االقتصاد الرأسمالي وال هو 

وانينه أتى إلى جانبه وبشكل مستقل عنه، بل كان التغير مرتبطا بنمط االقتصاد الرأسمالي، وقد شكل قانونا أساسيا من ق

والقول بالعكس يفترض أن الجنس البشري قد شهد بدءا من وقت معين وبدءا من . وشرطا من شروط توازنه واستمراره

منطقة معينة تغيرا في مقدراته العقلية، وأن الشغف بالمعرفة وبالمقدرة اإلنسانية كان كفيال بتجييش الطاقات المادية الهائلة 

وكلتا المقولتين، . بتكارات من حيز الفكر إلى حيز التطبيق الواسع، وليس المصالح الماديةالالزمة لتحويل اإلكتشافات واإل

وإن كانتا تساقان بين الحين واآلخر، األولى من ضمن الفكر العنصري والثانية من ضمن الفكر الطوباوي، قائمتان على 

  . دياخليط من الوقاحة والسذاجة ال يسمح بالتوقف عندهما وباإلعتداد بهما ج

واالقتصاد الرأسمالي يدرج هذا التغير المستمر تحت عنوان النمو، ويقيسه من خالل ازدياد القيمة السوقية الفعلية للسلع 

وال يستطيع االقتصاد الرأسمالي تأمين توازنه . والخدمات التي يتم إنتاجها وتبادلها في االقتصاد خالل الفترات المتعاقبة
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ديدة الستثمار األموال المتراكمة أرباحا وتشغيل العاملين إال بحصول نسب معينة من النمو الداخلي، أي فسح مجاالت ج

  . باستمرار، وإال دخل في أزمات كساد قاتلة تصيب األموال أو العمالة أو اإلثنين معا، فيتعطل فعل آلياته األساسية

  هي ساطعة في الواقع المعاشهذه الميزة مثبتة لدى مؤيدي االقتصاد الرأسمالي كما لدى منتقديه، و

ويغفل الناتج السلع والخدمات التي ال يتم تبادلها مقابل النقد، . يرتكز قياس النمو إلى تطور حجم الناتج المحلي أو الوطني

. كما يغفل المنافع واألضرار غير المباشرة التي تنجم عن عمل عام أو خاص ما دامت ال تترجم ربحا أو كلفة نقدية فعلية

سؤولون عن اإلحصاءات االقتصادية يعرفون هذه الفوارق بكل تأكيد، ويسعى بعضهم أحيانا إلى احتسابها توصال إلى والم

لكن الناتج يبقى بطبيعته متصال، ليس بالثروة المنتجة بالمطلق، بل بالثروة المنتجة من . تقدير أصح وأشمل للثروة المنتجة

يس في الوقت ذاته مدى توسع العالقات االقتصادية الرأسمالية على حساب ضمن العالقات الرأسمالية، وهو بالتالي يق

  . األشكال األخرى من العالقات االقتصادية وتطور حجم اإلنتاج من ضمن هذه العالقات االقتصادية وال يميز بينهما

 تقلباته ويحاول استباقها ويخص االقتصاد الرأسمالي النمو باهتمام دائم على مستوى مؤسساته وعلى مستوى كلياته، ويرصد

وقد طور نظريات عديدة لدراسة شروط النمو وآثاره اإليجابية والسلبية أيضا والستكشاف مسارات توازنه . باستمرار

ويقدم . بالنظر لضرورة حصوله وإنما أيضا لوتائر حصوله الفضلى على المدى المتوسط والبعيد) الدينامي(المتحرك 

وال يختلف مؤيدو نمط االقتصاد الرأسمالي مع .  كحجة رئيسية لمصلحته، وهي حجة فاعلة ومقنعةاالقتصاد الرأسمالي النمو

وقد شكلت النظرة الماركسية لتطور الرأسمالية في القرن التاسع عشر مساهمة . ناقديه في النظر إلى النمو كميزة رئيسية له

ظار تحديدا رافد أساسي من روافد النظرية الكالسيكسة بارزة في بلورة آليات النمو ولزومه وشروطه، وهي من هذا المن

  .  لالقتصاد الرأسمالي

لعل الخالف الرئيسي يكمن في أن الماركسية تعتبر النمط الرأسمالي نمطا تاريخيا وليس نمطا طبيعيا، وهي من ضمن هذا 

تي يقوم عليها ال بد، تاريخيا، أن تقضي ال) وتسميها نمو الطاقات اإلنتاجية(السياق، تركز على بروزه وعلى أن آلية النمو 

ثبات العالقات االجتماعية الذي يتم من خاللها ) أو مع(على ) أو تناقض(عليه لما تولد حركيتها المستمرة من ضغط 

  . استمراره وتجدده

مخاطرها، وهذه يترجم هذا التحدي الدائم أزمات دورية، وقد تولدت تقنيات متطورة إلدارتها والحد من مداها ومساوئها و

اقتصاد أو االقتصاد الكلي، ولم يبدأ تطويرها فعليا إال في الثلث الثاني -التقنيات مع مرتكزاتها النظرية هي ما يسمى بالمكرو

  .من القرن العشرين

  هذا بينما األنظمة االقتصادية واالجتماعية األخرى، وال سيما األنظمة الريعية،  تتسم بالميزة العكسية

رون من غالة معارضي النظام االقتصادي الرأسمالي في الواقع مع غالة مؤيديه، عندما ينفون أن النمو خاصةٌ يلتقي كثي

مميزة لالقتصاد الرأسمالي، وأن االقتصاد الرأسمالي بدوره نتاج تاريخي وليس طبيعيا يتصل بغرائز البشر وأطباعهم، 

ومنهم من بات في الحقيقة .  نفي إمكانيات نشوئه وشروط تخطيهفينتهون، في معرض نفي فاعلية االقتصاد الرأسمالي إلى

وهو أمر صعب دون (متأثرا بالفكر االقتصادي الرأسمالي وخاضعا له إلى حد يمنعه ليس فقط من تصور إمكانية لتخطيه 

  . بل أيضا من تصور أن أي نمط اقتصادي كان قائما قبله أو ما زال قائما إلى جانبه أو في كنفه) شك

 بد هنا من التوقف عند األنظمة الريعية التي ما زالت متأصلة في بالدنا والتي تتعارض بمنطقها مع منطق النمو والتغير وال

الرأسماليين، وإن استعارت منهما تجلياتهما المادية والرمزية لكونها جزءا من العالم الذي يسيطر عليه النمط االقتصادي 

الي المحكوم بضرورة التوازن بين النمو والتراكم، فإن االقتصاد الريعي محكوم وبعكس االقتصاد الرأسم. الرأسمالي

بضرورة التوازن بين حجم اقتطاع يتزايد لمواكبة ازدياد حاجات المستفيدين وضرورة التعويض عن المهمشين درءا 

أطير المجتمع أو لتوفير قاعدة لخطرهم، وبين قدرة االقتصاد المنتج الداخلي على اإلستمرار، برغم وطأة اإلقتطاع، إن لت
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وهذا التوازن غير المستقر ال يتحقق بالضرورة من خالل زيادة اإلنتاج، ال بل أنه في الغالب يترافق مع . لإلقتطاع نفسه

  . مستوى محدود من اإلنتاج ال سيما إذا توفرت موارد ثروة خارجية

لعلمية، بل بسبب موقعهم المرتبك بين انخراط داخلي في ومن هنا يصل كثيرون، ال بسبب نقص في الكفاءة الشخصية أو ا

نمط العالقات االجتماعية الريعية، وبين تمفصل خارجي مادي ورمزي مع العالقات االقتصادية الرأسمالية، أقله في شكلها 

  .جي التي تؤطرهاالسوقي،  إلى نوع من العمى النظري يطال المفاهيم ويطال، من خاللها، العالقة بالواقع الداخلي والخار

  نمو أو تنمية

  في مقابل حقيقة النمو، يستمر الكالم عن التنمية المنشودة، فما دالالت ازدواجية التعبير؟

عودة إلى الخطاب االقتصادي، يلفتنا، نحن معشر البلدان النامية، أنه إلى جانب النمو الذي يشكل ركنا أساسيا لالقتصاد 

مالي فكرا وممارسة، يستخدم لفظا مختلفا، هو التنمية، من المفيد التوقف عنده لفهم موقعه من الفكر والممارسة الرأس

  .االقتصاديين، من جهة أولى، ودوره في الخطاب االقتصادي والسياسي من جهة ثانية

م، فالتنمية في المقابل ترتبط إن كان النمو يتصل بشكل مباشر وحصري بقياس حجم االقتصاد السلعي وبازدياد هذا الحج

بمؤشرات مختلفة، اقتصادية واجتماعية ومادية ومعنوية، يدل تعددها، إن دل، على التباس المفهوم الذي تشير إليه وإلى 

أضف إلى تفاوت الوضوح المفهومي بين اللفظين تفاوتا في مدى تحقق . تشتت المنظومة المفهومية التي يندرج ضمنها

فبينما النمو، حيث يحصل، يتسم باإلستمرار والثبات على المدى الطويل، نرى أن التنمية، .  يشيران إليهماالفكرتين اللتين

  . حيث ينشد حصولها، تبقى، حتى بالنسبة لمتتبعيها، متعثرة ومرتبكة

  التفاوت ميزة إخرى مالزمة لالقتصاد الرأسمالي، والتفاوت يدعى في القاموس االقتصادي ميزات تفاضلية 

قد يعترض البعض قائلين إن التنمية تتحدد بالتصدي للتفاوت االقتصادي واالجتماعي بين المجتمعات والدول وأنه يكفي 

مؤشرات مادية وبشرية (لقياس درجاتها تتبع تقلص هذا التفاوت من خالل واحد أو أكثر من المؤشرات القطاعية النسبية 

لتفاوت مشكلة يتصدى لها الفكر االقتصادي فعليا، ال سيما بين لكن هذا القول يفترض أن ا). …وصحية وتربوية،

المجتمعات والدول، والواقع أن االقتصاد الرأسمالي ال يتعايش مع التفاوت وحسب، بل يفترضه ويستبقيه، وقد أفرد مفاهيم 

ة أو يستتبع من نتائج خاصة للتعاطي معه، فالتفاوت في القاموس االقتصادي يدعى ميزات نسبية وجل ما يستدعي من معالج

توزيعا مؤاتيا لعوامل اإلنتاج، تتم المفاضلة بين صيغة وأخرى من صيغه وفق مقياس التفاضل النسبي الذي يعتبر وضعا 

معينا أفضل من وضع آخر إذا كان يزيد في منفعة طرف من أطراف اإلنتاج دون أن ينقص من منفعة أي طرف آخر، وال 

المنتفع في البلد الغني، منتجا أو مستهلكا، والطرف غير المتضرر في البلد الفقير، منتجا أو فرق هنا بين أن يكون الطرف 

  .مستهلكا، أو العكس

وينطبق هذا المنطق بشكل متساو على الفوارق التي تقع ضمن منظومة اجتماعية أو سياسية واحدة كما على الفوارق بين 

  .منظومات اجتماعية أو سياسية مختلفة

ح التساؤل مشروعا عن العالقة التي تربط نشوء نظريات التنمية المختلفة وانتشار التعابير والمصطلحات وهكذا يصب

المتفرعة عنها بالمسار التاريخي الفعلي لالقتصاد الرأسمالي كاقتصاد عالمي محكوم بسنة التغير والنمو القاهرة، ومن ضمن 

  . صراعاتها الداخلية والخارجيةهذا المسار بالتيارات المختلفة التي ظهرت خالله وب
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  مرايا النظريات

  تعدد نظريات التنمية

نظريات عديدة، نورد بعضها، وفق تسلسل زمني يبقى ) مع استخدام هذا التعبير أو بدونه(تعاقبت على موضوع التنمية 

  :بالضرورة  تقريبيا

فكر التطور والترقي وكان في األساس سالحا داخليا شهرته النخب )  عشرونهاية القرن الثامن(حكم القرن التاسع عشر 

وقد تلقفت هذا الفكر النخب الحاكمة في . االقتصادية والفكرية الجديدة في وجه النخب التقليدية وأنظمتها السياسية والفكرية

 إنتقائي وحاولت أن تجد في تطبيق المجتمعات غير األوروبية، وال سيما المجتمع العثماني، تحت عنوان التحديث، بشكل

فطبعت هذه الصيغ المجتزءة والمكيفة من الفكر التطوري الفكرين . التقنيات الناجمة عنه سبيال لمواجهة قوة الغرب الغالب

  . النهضوي واإلصالحي في بالدنا بتالوينها المختلفة

لم تعف بالدهم من التفتيت )  اإلستثناء الياباني الوحيدما خال(وكم كانت الصدمة كبيرة لرواد التحديث لما تبين أن مساعيهم 

واإلستعمار المباشر أو أقله من الحماية واإلنتداب، برغم صدق محاوالتهم وما نشدوا لدى الدول العظمى المتقدمة من مثل 

مل مجاراة الرقي، ولكن أيضا برغم ما خلفت تجاربهم من خضات اجتماعية وما كلفت من مآس داخلية، وكل ذلك على أ

  . الغرب

وقد اندرجت كلتا صيغتي اإلستعمار والوصاية تحت عنوان الرسالة التمدينية، صدقا أو توهما، لدى الغالبية العظمى من 

والواقع أن التجارب اإلستعمارية، على اختالفها، وبرغم المرارة التي رافقتها وطعم الهزيمة الذي . أبناء الدول األوروبية

  .ل، لم تخل من أعمال تطويرية كبيرةالتصق بها ولم يز

غير أن الحرب األهلية األوروبية األولى خلخلت انتظام العالم، ال سيما من خالل توليدها الثورة الروسية، وأتت الحرب 

نمية األهلية األوروبية الثانية لتقوضه، فاتسعت لدى النخب المستحدثة في البلدان المستعمرة قناعة بأنها تجد طريقها إلى الت

من خالل األفكار القومية التي تلونت بنسب معينة من اإلشتراكية، في مزيج غير مستقر من أفكار الغرب، شكل عدة 

  .انطالق أنظمة عديدة في الخمسينات والستينات

 يومنا وفي أوج احتدام الحرب الباردة انطلقت، في مواجهة القوميات واإلشتراكية، نظرية مراحل التنمية التي ما زالت إلى

وترد هذه النظرية التنمية إلى ". التقدم"و" التخلف"و" البلدان النامية"تطبع األذهان من خالل شيوع تعابير متفرعة عنها مثل 

وتركز على مرحلة حاسمة تسميها مرحلة . نمط زمني وحيد ال تتمايز حياله البلدان إال من حيث النقطة التي تقف عندها منه

يصبح بعدها تواتر المراحل الالحقة أسهل تحققا، كما أنها تضع عدة مؤشرات للتنمية وتحدد للبلدان اإلنطالق أو اإلقالع، 

  .المتطورة تواريخ إقالعها المتتالية، فتلغي من خالل ذلك استثناءها وتعيدها إلى السياق العام

مية لتولدا العالم ثالثية، وهي تعتبر أن في المقابل، ومن ضمن أجواء الحرب الباردة أيضا، تطورت نظريتا اإلمبريالية والقو

التخلف االقتصادي لبلدان األطراف ليس مفصوال عن تقدم بلدان المركز بل أن تخلف األولى نتاج لتقدم األخرى وشرط من 

ها شروطه، ويتم ذلك الترابط من خالل أنظمة التبادل غير المتكافئ التي يجري من خاللها نهب ثروات الدول الفقيرة وإبقاؤ

وقد ترجمت هذه النظرية ممارسات وتكتالت سياسية استمرت حتى أواسط الثمانينات، أبزها . بالتالي في دائرة التخلف

وترجمت سياسات اقتصادية كان أبرزها سياسات التصنيع الثقيل واستبدال المستوردات وتكوين . حركة عدم اإلنحياز

  .تكتالت مصدري المواد األساسية

ه التيارات الفكرية الكونية، بين الحين واآلخر، تيارات محلية قالت بخصوصيات إثنية أو دينية تطبع نشأت إلى جانب هذ

اقتصاد دول معينة، نذكر منها مقوالت االقتصاد اآلسيوي التي شيعها عدد من مسؤولي دول جنوب شرق القارة واالقتصاد 

  .سسات مالية متخصصةاإلسالمي التي ظهرت بدءا من نهاية السبعينات وترجمت إلى مؤ
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ومع بداية التسعينات، أو ربما منذ أواسط الثمانينات، ظهرت مقولة العولمة، وهي تتصل بانهيار اإلتحاد السوفياتي وسيطرة 

الواليات المتحدة على العالم، وتترجم إزالة تدريجية للتنظيمات العائدة للدول وازديادا كبيرا في حركة الرساميل 

  .والمعلومات

  ابل هذه الطفرة النظرية، تبقى مسألة التنمية هامشية في الفكر االقتصادي المسيطر وفي مق

إن موقع : ما موقع نظريات التنمية المختلفة من الفكر االقتصادي ومن السياسات االقتصادية؟ الجواب واضح ال لبس فيه

أوال أن األسواق : ولتين أساسيتين ومبدئيتينفالفكر االقتصادي يستند إلى مق. والسبب بسيط وبديهي. مسألة التنمية هامشي

، )وهو ما يدعى التوازن العام(كفيلة ببلوغ توازنها معا ) سوق العمل، وسوق السلع والخدمات، وسوق األموال(المختلفة 

فتتحدد من جرائه الكميات واألسعارفي كل األسواق، وأن هذا التوازن يؤمن لالقتصاد وضعا أفضل من سائر األوضاع 

  .متاحة، علما أن مقياس التفاضل هو المقياس النسبي الذي سبقت اإلشارة إليهال

إنطالقا من هاتين المقولتين، يتركز الجهد أوال على تحديد الشروط الالزمة لتحققهما، وثانيا على دراسة شكل العالقات 

وابتداء من هذه النقطة تظهر . السلوكية التي تربط العرض والطلب في كل من األسواق بمتغيري األسعار والكميات

  .الفروقات بين المدارس المختلفة

لناحية اإلنتاجية أو توزع (ال تشكل حالة فضلى " النامية"من هذا المنظار، وإن تم التسليم بأن األوضاع القائمة في البلدان 

) لعدم إمكانية نفي الواقع(البحث وبالتالي ينحصر . ، فهذا يعني أنها ليست تترجم توازن السوق)عوامل اإلنتاج وما إلى ذلك

وأما إذا تعذر اعتماد . في مجال تبيان األسباب المعوقة لتوازن السوق، وتنحصر المعالجة في إزالة هذه األسباب المعوقة

هذا النهج لدواع سياسية أو اجتماعية تحول دون اتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة، فيجوز عندها النظر في سياسات 

مركية أو تحفيزية مثال، لكن هذه السياسات تبقى، في أحسن األحوال، حلوال رديفة وثانوية، تجريبية ومحفوفة أخرى، ج

  .بالشكوك والمخاطر

من هذه الزاوية تكاد نقاط التماس بين الفكر االقتصادي السائد ومسائل التنمية تنحصر في عدد من البنود الفرعية وال تتصل 

مثل التساؤل عن جدوى اإلعانات والمساعدات إن بالنسبة لالقتصاد المانح أو : والتنميةبشكل خاص بمسألتي التخلف 

لالقتصاد المتلقي، وعن مبررات قيام مصارف مركزية وإنشاء نقد وطني في الدول المتخلفة اقتصاديا، وعن مضار 

إلنتاجية التي تتحقق من جراء سياسات الحماية الجمركية والقيود على حركة البضائع والرساميل، وعن المكاسب في ا

  ...النزوح من الريف إلى المدن بالنظر لتفاوت الكثافة الترسملية بينهما 

  إختالف النظرات المضمنة إلى الزمن واختالف المواقع المرسومة للذات
ة ، فإن عالقاتها بالفكر السياسي قوية وذات إن كانت عالقة نظريات التنمية بالفكر االقتصادي السائد ضعيفة وغير مباشر

وتشكل معرفة سيرة نظريات التنمية ومآلها ومدلول تولدها وأفولها وتواترها مسألة فلسفية وتاريخية وسياسية . دالالت

  .حقيقية

  النظرات المضمنة في نظريات التنمية للزمن ولحيز اإلرادة ولموقع الذات المريدة

يات التنمية تتضمن تصورا وتصويرا مختلفين للزمن، ولموقع الذات تجاه التاريخ والمجتمع من الملفت أن كال من نظر

فمقوالت التطور والتحديث تفترض زمنا خطيا متواصال وتوكل مهمة تاريخية وإرادية خطيرة لنخبة داخلية . والسلطة

خبة خارجية متنورة، يحول المسار الزمني من بينما اإلستعمار التمديني، إذ يوكل مهمة تاريخية وإرادية خطيرة لن. متنورة

خطي متواصل إلى انقالبي منقطع، أو حتى دائري من ضمن مقوالت مساعدة الشعوب المستعمرة أو بعضها الستعادة 
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وتأتي اإلشتراكيات القومية كردة فعل تندرج هي أيضا ضمن زمن انقالبي منقطع أو حتى دائري . مجدها القديم الذي انقطع

  .  مقوالت استعادة األمجاد وإحيائها وإنما بفعل دور إرادي لنخب داخلية محددةمن ضمن 

وتقوم مقولة مراحل التنمية على زمن متصل وإنما متدرج، لكنها، على عكس مقوالت التطور والتحديث، ال تركز على 

 إرادي وكوني ال يرتبط دور إرادي أو مسؤولية تاريخية لنخب داخلية أو خارجية، بل تركن إلى مسار تاريخي غير

في المقابل تطرح النظرية العالم ثالثية مسارا كونيا، يتخطى هو أيضا الخصوصيات المجتمعية، . بخصوصيات مجتمعية

  .غير أنه يفترض إرادة فاعلة لتغيير المسار التاريخي من ضمن صورة إنقالبية للزمن

ر ألي فعل إرادي بل تركن إلى مسار تاريخي غير إرادي وأما مقوالت العولمة فتستند إلى زمن ثابت وال تعترف بدو

وكوني، وهي من هذه الزاوية ال تختلف عن مقولة مراحل التنمية إال باختالف نظرتها إلى الزمن واإلبتعاد فيها عن الصفة 

ختلف عنها ال لناحية وتأتي طروحات االقتصاد الديني أو اإلثني كتلوينات مكملة لمقولة العولمة، إذ ال ت. الخطية والمتدرجة

ثبات الزمن وال لناحية ال إرادية المسار التاريخي، وال يفصل بينهما إال أن األولى تحصر مجالها في حيز خصوصيات 

  .ذاتية معينة، بينما الثانية تدعي الكونية

 مفهوم الحركية مفهوم الزمن نظريات التنمية

 إرادي داخلي نخبوي خطي متواصل التطور والتحديث

 إرادي خارجي نخبوي انقالبي أو دائري إلستعمار التمدينيا

 إرادي داخلي نخبوي دائري أو انقالبي اإلشتراكيات القومية

 ال إرادي كوني خطي متدرج مراحل التنمية

 إرادي كوني انقالبي العالم الثالث

 ال إرادي خصوصي ثابت االقتصاد الديني أو اإلثني

 ال إرادي كوني ثابت العولمة

وال يخفى، متى تم الربط بين مضامين كل من هذه النظريات والمراحل التاريخية والمجتمعات التي نشأت وانتشرت فيها، 

كم أن النظرة إلى الزمن وتصوير موقع الذات المضمنين في كل من نظريات التنمية يعبران عن طموحات تلك المراحل 

، وأما من الوجهة االقتصادية واالجتماعية، فال يخفى كم يتصل مفهوما هذا من الوجهة التاريخية والفكرية. والمجتمعات

  . الزمن واإلرادة مباشرة بمواقف وسلوك محددة في مجاالت اإلنتاج والقيم والتربية والسلطة

  مرارة تجارب التغيير الحديثة والتباسها

  ريةطغيان مظاهر الفشل على تجارب األنظمة التغيي

حفل القرن الذي شارف على نهايته بتجارب عديدة سعت علنا وصراحة إلى إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية، أكان 

لكن معظم األنظمة التي حملت لواء التغيير تهاوت بدءا . على أثر الحرب العالمية األولى أو على أثر الحرب العالمية الثانية

ا حينا إلى تدني مستويات فاعليتها وإنتاجيتها االقتصادية وحينا إلى تحجر آليات سلطتها ويعزى تداعيه. من أواسط الثمانينات

صحيح أن التساؤل يبقى مفتوحا لمعرفة أي من هذين . على المجتمع مع انحسار مجاالت الحرية واإلبتكار في ظلها

ما يبقى أن شعار التغيير الذي حملته وإن. العنصرين كان في أصل اآلخر، لكنهما وال شك تضافرا وغذى كل منهما اآلخر

  .هذه األنظمة بات سالحا يشهر ضدها بالذات داخل بالدها، وباتت تنعت من قبل شعوبها بالمحافظة

لعل الصفة الطاغية في الفكر السياسي في نهاية القرن طعم المرارة الذي خلفه تكرار فشل هذه األنظمة التغييرية، على 

وما يزيد من المرارة أن القلة من هذه . ، بعد ما أطّرت من آمال وطموحات لدى أجيال متعاقبةاختالف مشاربها وتلوناتها
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األنظمة التي ما زالت قائمة كنتيجة لتكيفها مع المتغيرات العالمية، باتت ملتبسة المواقع لشدة قربها في الممارسة االقتصادية 

وكأنما األمر ينتهي إلى نوع من الدائرية . دعاء شرعيتهامن األنظمة التي ادعت تغييرها أصال واستمدت من ذاك اإل

الساخرة حيث، بعد موجة التأميمات فموجة التخصيص، ، يكاد ينحصر النجاح في تغيير هوية أصحاب المواقع بينما يتكرس 

أحيانا ومع عودة وال عجب أن يترافق هذا اإلرتداد  في كثير من البلدان مع حنين عاطفي . الفشل في تغيير خارطة المواقع

  . سياسية أحيانا لرموز السلطات السابقة أو من تبقى منها أو من استطاع إلى ادعاء إرثها المجمل سبيال

  كيف حصل الفشل، ومتى بدأت مؤشراته، ولماذا لم يمكن استدراكه، وماذا يبقى من تلك التجارب؟: أسئلة معلقة

ففي هذا . استنتاج أنه، مقابل األنظمة التي سقطت نهائيا، ثمة منتصر نهائيلعل الخطأ األكثر شيوعا أمام طعم المرارة هذا 

أوالهما أن  كل هزيمة تشوه صورة المهزوم وتسلبه حقه في كتابة تاريخه وحفظ ذاكرته، : اإلستنتاج نقطتا ضعف أساسيتان

ؤشراته، ولماذا لم يمكن كيف حصل الفشل، ومتى بدأت م: لذا ال بد، متى صفت األذهان، من مواجهة أسئلة كبيرة

استدراكه، وماذا يبقى من تلك التجارب؟ وثانيهما أن هذه التجارب لمجرد حصولها وانتشارها شكلت جزءا أساسيا من 

التاريخ البشري، وال يصح اعتبارها كأنها لم تكن، ألن التاريخ يتقدم بالتراكم وإعادة التأويل وليس أبدا باإللغاء أو بوضع 

  . هاللين مغلقين، مهما طمع الرابحون أو مهما قنط الخاسرونفقرات منه بين

  بين التغيير والتغير، أي فضاء يستوعب اآلخر وأية حركية تسير األخرى؟: دعوات التغيير ملتبسة حكما

الماضية هل يمر ذلك حكما بالتنكر الصارم لكل التجارب التغييرية : أما بعد، فكيف يمكن التقدم اليوم بالطروح التغييرية

وبالمزايدة في قساوة الحكم عليها، أو يمر بالتشبث بمواقع انهارت واندثرت عن عناد يتجلبب بثياب الوفاء والمبادئ، أو 

  بابتداع صيغ جديدة للتغيير قد ينتهي معظمها استعارات واستعادات لصور قديمة تنبش من ذاكرات عاجزة؟ 

وربما هذا أفضل، ألن الدعوة للتغيير إن لم تبد ملتبسة، . م التباسات عديدةال شك أن كل دعوة للتغيير باتت تعتريها اليو

وأما . فكيف لها أن تعبر عن الموقع المفصلي للتغيير كانطالق من شيء إلى شيء آخر يختلف عنه وإنما يتخطاه ويستوعبه

غييرا، ألن هذا الشيء الحاصل قبل التغيير الذي يصبح وصفة جاهزة ومتكاملة فهو إما إحقاق لشيء حاصل، وليس بالتالي ت

التغيير هو بالضرورة جزء من الوضع القائم قبله، وإما هي قلب للوضع إلى نقيضه وكأنما المسألة تأرجح شكلي من نقيض 

  .إلى نقيض فإلى نقيض في حركية دائرية تداولية مغلقة وقاصرة

فال التماثل في الشكل والخطاب والمواضيع : شكل غالباهي ملتبسة في ال. وهكذا فإن دعوات التغيير ملتبسة حكما وواقعا

لكنها ملتبسة في . ينفي التغيير وال التعارض التناحري المعلن ينطوي على تغيير بالضرورة، ال بل كم يتكامل الضدان أحياناً

قعه ومعانيه وأية فبين إرادة التغيير وآلية التغير، تصعب معرفة أي فضاء يستوعب اآلخر ويرسم موا: المضمون أساسا

  حركية تسير األخرى وتتحكم بها؟ 

  أين تقف اليوم المطالبة بالتغيير وهل لها من آفاق واقعية؟

  إختالل موازين القوى وحلول البرغماتية تعبيرا عن إحباط التجارب السابقة وتسليما بقدرية اجتماعية واقتصادية 

 واإلقليمية بدءا من أواخر الثمانينات إلى اختالل فادح وقد يبدو دائما في موازين القوى لمصلحة أدت التطورات العالمية

وتقدمت الواليات المتحدة على . الواليات المتحدة األمريكية، ترجم على مختلف الساحات في أوروبة وآسيا والشرق األوسط

 على ساحات عديدة من غرانادا إلى الخليج إلى الصومال خط القوة التي تم عرضها بشكل مباشر ومتكرر: خطين متوازيين

وهو شعار يعود طرحه أصال إلى حركة عدم اإلنحياز (إلى يوغسالفيا، وخط العقالنية من ضمن شعار النظام الدولي الجديد 

لتكامل وعلى ا) دون وقف التسلح ومبيعات السالح(وتقوم مقولة العقالنية هذه على إنهاء الحروب ). في السبعينات
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بعدما تقلصت الحاجة إلى األنظمة القمعية (وعلى نشر الديمقراطية وقيم الشفافية والمحاسبة ) تحت لواء العولمة(االقتصادي 

  ). في العالم الثالث بتكريس حق التدخل الخارجي وتدجين مؤسسة األمم المتحدة

قراطية، لبس الخضوع لها حلة البراغماتية والتعقل، في مقابل ذلك كله، وكما لبست الغلبة األميركية حلة العولمة والديم

وباتت مواجهتها تبدو وكأنها قلة دراية ومسؤولية، إن صدرت عن دول أو اعتمدت الوسائل السياسية والعسكرية، أو تبدو 

". ملياتيةالع"هامشية ومتحجرة وانفعالية ومشبوهة، إن بدرت عن مجموعات أو تنظيمات واعتمدت الوسائل اإليديولوجية أو 

  . وفي الحالتين، ال يظهر أن للمواجهات هذه أفقا واقعيا فال طروحات تجمعها وال قوى وتحالفات تتأطر حولها

وهي تترجم بالنسبة إليهم . لكن هذه البراغماتية قد تخطت الحسابات السلطوية وباتت تهيمن على وعي الناس وسلوكهم

بشواهد الترهيب والترغيب، فتؤدي إلى موقف خضوع لقدرية اقتصادية وتقنية تسليما بحركية قاهرة للتاريخ المادي مدعمة 

ورمزية خارجية بالمطلق يرافقها أو يقابلها خليط ملتبس من ترقب لمستقبل ال تأتي مواعيده، وتحين لفرص خاصة أو ضيقة 

ا، فتزدهر في حيز الخصوصيات لهذا أو ذاك، وانغالق على ذاكرة وطموحات بات البوح بها ممنوعا، دون أن يتم تجاوزه

  .واألصاالت والذاتيات والطقسيات الخافتة  أو المتأججة

  ال بد من قراءات جديدة في التاريخ المعاصر من ضمن أبعاد زمنية مختلفة 

غير أن حجم التغير ومداه يدعوان في معرض البحث . ما الذي حصل وما الذي يحصل؟ ليست اإلجابة جاهزة وال هي سهلة

ة قراءة التاريخ المعاصر من ضمن أبعاد زمنية متعددة، فال يضيق مدى النظر فيبدو ما حصل كتطور ظرفي عابر ال إلعاد

يعدو كونه دورة من دورات الزمن الدائري فتتكرس مواقف المهادنة والشطارة الخارجية والممانعة الذاتية، وال يتمادى 

وال بأس . ا إال الصمت والخضوع والشماتة فتدبر األمور بما تيسرالنظر فيبدو ما حصل كأنه فاجعة قاهرة ال يصح معه

عند محطة مرتبكة كالتي نعيش من محاولة اإلصغاء إلى تردد موجات متعددة من موجات التاريخ، قصيرها وطويلها، فمن 

  .ض األصنامخالل البحث عن تناغم بين موسيقاها، قد نهتدي إلى سبل إلعادة اإلعتبار للتاريخ وروافع لزعزعة بع

تبدو العولمة لناحية سكونها الظاهر وصورتها النهائية وبكثير من نواحيها السياسية والسلطوية كعودة إلى زمن 

أكثر مما ( وما شكلته من زلزال وما ولدته من براكين، وإنما مع هيمنة قطب غالب واحد ١٩١٤األمبراطوريات، أي قبل 

وال ننسى أن العولمة كنظام . ، إن من النواحي المالية أو العسكرية أو السياسية)ركانت غلبة بريطانيا في أواخر التاسع عش

فالمقاومات تبدو هزيلة أو . اقتصادي موحد كانت أمرا واقعا وإنما ضمن نطاق كل من األمبراطوريات العالمية حصريا

الدول وأساطيلها، والغلبة محسومة إنتحارية، كما بدت في حينها مقاومة هذه أو تلك من القبائل أو الجماعات لجيوش 

من هذا المنظار، يخلص التحليل إلى أن ما حصل خالل الثمانين سنة الماضية ما كان إال . والمهادنة هي الخيار العقالني

  . خلال موضعيا تم إصالحه

 إلى المسار الفكري لكن هذه النظرة اإلرتدادية الدائرية أو المسطحة المحقبة ال تفي الموضوع حقه، ومن األجدى النظر

كعملية تراكمية أو باألحرى كثنيات متتالية في نسيج واحد، فال الثنية الجديدة تلغي التي قبلها، وال تبقى الثنية السابقة ترسم 

  .الحد

، تنشأ في المركز وليس في األطراف الخاضعة، يبقى أن الفترة الحالية) قاعدتها وخللها(فحتى لو سلمنا بأن حركية التاريخ 

منها الثلث األخير من القرن الثامن عشر : ال سيما لجهة تسارع الفتوحات التقنية فيها، تشبه عددا من مراحل التاريخ الحديث

الذي شهد اختراع اآلالت البخارية وصناعة النسيج والبواخر، وأفضى إلى توسع فكر التنوير وإلى ثورة اإلستقالل 

ومنها أيضا أواسط القرن . أن إنطفأ أو هكذا بدا في صلح فيينا والحلف المقدس الرجعياإلميركية فإلى الثورة الفرنسية، إلى 

التاسع عشر، حيث توسعت صناعة الصلب وأنشئت سكك الحديد وانتشرت اآلالت الميكانيكية، وفي المقابل ازدهر الفكر 

ا مفصل القرنين التاسع عشر والعشرين عندما ومنه. القومي واستكمل التوسع اإلمبريالي ونشأت التيارات العمالية اإلشتراكية



  

  ٢٤\١١  "دور العوامل االقتصادية في التغيير "–شربل نحاس   ٢٤/١٠/١٩٩٩

  

وفي المقابل انطلق علم النفس ) الكهرباء(والطاقة ) سيارات وطائرات(تسارعت اإلكتشافات في مجالت وسائل النقل 

ياتي واأللسنية والفن الحديث لكن ازدياد حدة التنافس بين الدول أدى إلى اندالع الحرب العالمية األولى ونشوء اإلتحاد السوف

  . فالتيارات الفاشية فالحرب العالمية الثانية

فإالم تؤدي . والبيولوجيا) معلوماتية، سواتل، هواتف(يشهد العالم اليوم تسارعا جديدا في التطور التقني يطال اإلتصاالت 

  هذه الفورة التقنية الرابعة على صعيد الفكر واألحداث؟

   الموقع والموقف من حركية التاريخ المستمرة والمتسارعة؟هل تكون المطالبة بالتغيير تعبيرا عن ارتباك

دعوات التغيير محكومة باختالف المقاييس التي تنطبق عليها بين سابقة والحقة، فكم من خضات تاريخية جامحة لم تعدل 

نهائية في في نظام أو في نمط اقتصادي واجتماعي بل كرست استمراره وكانت جزءا من حركيته، وكم من تغيرات عميقة و

هذا . حياة البشر نشأت حركيتها من بؤرة محدودة أو من موقع محصور أو حتى من أعمال فرد أو من أقواله، أو هكذا بدت

فكيف ال نقبل، في نظر المقاييس السابقة، وهي جل ما يتوفر لنا ما دمنا في حيز العمل السياسي . في نظر المقاييس الالحقة

 دمنا في مجال الدعوة للتغيير والسعي إليه، أن تكون المطالبة بالتغيير تعبيرا عن ارتباك واالجتماعي واالقتصادي، وما

الموقع والموقف من حركية التاريخ المستمرة والمتسارعة، وأن نتساءل هل تقف المطالبة داخلها أو خارجها، وحتى هل 

  يبقي التاريخ خارجا عنه أصال؟



  

  ٢٤\١٢  "دور العوامل االقتصادية في التغيير "–شربل نحاس   ٢٤/١٠/١٩٩٩

  

   هالتغيير االقتصادي، معنا

   االقتصاد واقع وخطاب

ال مجال، في النظر إلى تأثير العوامل االقتصادية، لفك تالزم المصالح والمفاهيم، فالعقالنية االقتصادية واقع 
  وخطاب معا

ر في التغيرات السياسية واالجتماعية تدل دراسة التاريخ االقتصادي للشعوب أن العوامل االقتصادية كان لها أثر أكيد ومباش

فما المقصود . لكنها تدل أيضا أن األطر المفهومية للعمل االقتصادي تميزت بثبات ملفت طوال قرون أو ألفيات. والبشرية

 أهو تقلب قياسي أو كمي لمؤشرات مادية كتقلب كميات إنتاج السلع أو المعادن أو تقلب حجم المغانم: بالعوامل االقتصادية

أو أعداد العبيد أو تبدل طرق التبادل التجاري أو توسع الرقع المزروعة، أم هو تغير في عالقات العمل وفي تقنياته 

وإنتاجيته وبالتالي في مفاهيمه، كتوسع العمل المأجور والتبادل السلعي النقدي وتغير معايير اإلقتطاع الضريبي وفصل 

  .ر بتقلبات قياسية مما تشير إلى تغير عالقات اإلنتاج المادية والمفهوميةولعل لفظة عوامل توحي أكث. أشكال الملكية

فمن جهة يؤدي الحدث أو المنحى المادي الواحد إلى تفاعالت تاريخية مختلفة بحسب اإلطار المفهومي الذي يتم تلقفه من 

الق وتصادم مختلفة وخاصة خالله، ومن جهة أخرى ترتب كل منظومة فكرية المعطيات والمصالح المادية وفق خطوط ت

وأن ) كما يصور بعض مروجي األفكار والنماذج االقتصادية البسيطة(وليس صحيحا أن العقالنية االقتصادية واحدة . بها

الخالفات المادية يمكن تفسيرها باختالف مواقع األفراد أو المجموعات من عمليات إنتاج الثروة وتوزيعها، فالعقالنيات 

ومن هنا تكتسب . فة أيضا، ال بل هي مختلفة أصال، بحسب النظم المفهومية المشتركة في مجتمع معيناالقتصادية مختل

عناوين العدالة والفعالية، والغنى والتراكم، والفقر والقلة، والحرمان واإلستغالل، والمواقع والوظائف، واإلنتاج والثروة 

  .ات استبدالها الظاهرةدالالت مختلفة، يخفيها ويؤكدها تشابه األلفاظ وإمكاني

  مفهومية مركبة ومتحركة وليس مجرد وضع مادي ثابت-المعطى المبتغى تغييره آلية مادية

لو كان مضمون التغيير االقتصادي أو موضوعه محددين، ولو كان تحقيقه مرغوبا الستناده إلى مصلحة معممة فيه، 

غير أن الوضع المطلوب تغييره ال يقاوم بثقله وبسلبيته .  لبلوغهالنحصر البحث في الوسائل المادية والمهل الزمنية الالزمة

فديناميته تجعل منه قادرا على تجديد نفسه وعلى التكيف، ومنطقه يسمح له باستيعاب . وإنما بديناميته وبإحكام منطقه

قتصادي تعويضا عن وال يتحدد الموضوع سلبيا، كأن يكون التغيير اال. المتغيرات من حوله وبإعطائها معان وتفسيرات

ومن هنا يتضح الفارق بين المجتمعات الفقيرة . نقص أو ملءا لفراغ، بل هو هدم بنيان أو تداعيه إلقامة أو لقيام بنيان آخر

  ).أمريكا تحديدا وأمثلة أخرى عديدة(والبلدان البكر التي تطورت فيها الرأسمالية حتى أكثر من بلدانها األم 

. محاوالت تحديد التغيير االقتصادي استنادا إلى مؤشرات مادية وموضوعية تخلص إلى مأزقعلى عكس ما يتراءى فإن 

فهل في األمر غرابة أم داللة؟ وهل يكون التغيير االقتصادي .  ويبدو تحديده من المنظار التاريخي والفلسفي أقرب مناال

عمل بصفته الميدان الرئيسي لعالقة المجتمع بالمادة، غير وجه من أوجه التغيير االجتماعي، وأول تجلياته مقاربة مختلفة لل

  فعال وتصورا؟
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  الطرح االقتصادي تغيير بذاته

اإلنتقال إلى التفكير االقتصادي تغيير بحد ذاته، ألنه يفترض تغييرا في موقع الذات من المعطيين المادي 
  واالجتماعي

تصادي أو في منهج المقاربة االقتصادي على مقومات خاصة ترسم له استقاللية مفهومية هل يمكن التعرف في التفكير االق

عن المقاربات األخرى المشهودة تاريخيا للمادة وللعالقة بها؟ السبيل لتبيان األمر مقارنة الفكر االقتصادي بالفكر التدبيري 

  . القرون الماضيةالتقليدي  السائد حولنا والذي ال يختلف كثيرا عما كان سائدا في 

ال تقوم المقارنة المطلوبة على فروقات سطحية، فكال الفكرين يتضمن التبادل النقدي وقصد الربح ومنطق المخاطرة، وال 

المطلوب أن تطال . غرابة في ذلك لكون المقاربتين قريبتين في الزمن ال بل متالزمتين، وإن مع غلبة نسبية لهذه أو لتلك

فعلى مستوى القصد تبدو المقاربة االقتصادية محكومة بالسعي إلى : هومية التي تندرج ضمنها الممارسةالمقارنة األطر المف

زيادة اإلنتاج لتحقيق أعلى معدل ربحية على رأس المال الموظف بينما المقاربة التدبيرية التقليدية  ترمي إلى توفير الغنى 

ماعي مجرد يضغط على سلوك الفرد ويرسم حدوده بينما حركية الثانية وحركية األولى ناجمة عن اعتبار اجت. وزيادة الثروة

  .متصلة بدوافع اجتماعية تتحدد أصال بشكل شخصي أو عائلي

يضطر العامل ضمنه على المفاضلة ) وهل من اقتصاد يتحدد كحيز مفهومي مستقل قبل الرأسمالية(واالقتصاد الرأسمالي 

وبشكل (د واليوم، ويرغمه، بحكم المنافسة بين الرساميل المتعددة وغير المتميزة، بين اإلستهالك واإلستثمار، أي بين الغ

على تفضيل الغد إال بحدود حاجات اليوم، فينتهي إلى ضرورة ) مواز وإن غير متطابق كليا بين القوى العاملة المتعددة

د وكلفة، تقيسهما الفائدة، فتكتسب جراء الحساب والتدوين والتقدير، وإلى النظر إلى عنصر الزمن كمتغير قياسي ذي مردو

ذلك معنى مغايرا للربى التجاري القديم، ويصبح بحاجة لقوانين وضعية عامة تضع أطرا علنية ومحددة لفعل العوامل 

االقتصادية المجردة، من منافسة وشروط عمل ونظم محاسبية وضريبية وقواعد لتحديد الحاجات المفروضة اجتماعيا وأسس 

  .ملك وما إليهاملكية وت

فهي قائمة على ) وليس هذا المصطلح موفقا، وربما كان أفضل استعمال نعت التقليدي، لوال ابتذاله(وأما المقاربة التدبيرية 

سعي العامل ضمنها إلى الغنى أي إلى اإلستغناء عن اإلستمرار في العمل وبلوغ موقع سلطة مشروعة أو مقبولة، لكون 

فعالمه ال يقيم للزمن حسابا منتظما . لحاجة إليه أو فرصة غير متكررة إذا سنحت أغنت عنهالعمل فرضا إن استمرت ا

لكون الزمن يحكمه التكرار والسكون أو يعتريه القلق، والمجتمع قائم على شبكات مركبة من العالقات مع أفراد 

ن ضمن فكر ديني حقوقي توافقي، ومن ومجموعات، يكاد ال يجمعها إال إقرارها، كجماعات، بشرعية نمط العالقات هذا م

  .هنا فهو دائما بحاجة لمزيج متقلب من الحماية والشرعية

إن كان المنطق االقتصادي يوفر الكثرة العامة ويتم الشعور بها ووصفها على أنها إنتاج ونمو، فإنه يفرض على العاملين في 

ق التدبيري التقليدي، كنتيجة للسعي الدائم للعاملين في بينما يصطدم المنط. إطاره التحرك من ضمن منطق القلة الدائمة

إطاره الكتساب مواقع الغنى وحمايتها، بسقف من القلة العامة، يتم الشعور بها ووصفها على أنها حرمان، أي إقصاء عن 

  . قنوات الغنى وشبكاته

نتاج، يحكمها منطق القلة النسبية، وتؤطرها فالمادة في الفكر االقتصادي مادة لإل. من هنا تختلف النظرة إلى المعطى المادي

ومن شمولية القياس والتصنيف تبرز ضرورة تحديد الحيز العام مقابل المجاالت . المقاربة القياسية الشمولية الناتجة عنه

. تهاالخاصة كمسألة طبيعية، يبررها المنطق الحقوقي الوضعي القائم على أن السلطة ضرورية لتوازن المصالح واستمراري

وأما في الفكر التدبيري التقليدي، فالمادة إطار أو ساحة، يتم التعاطي معها بشكل مجتزأ، وفق منطق المواقع والشبكات 

إال إنتقائيا بأجزاء أو بخطوط منه، بسبب انخراطها ) سواء مادية أو رمزية(واإلقتدار، فالمجال مقطّع ال يكتسب معنى وقيمة 
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 المادية والمعنوية، بالنسبة لشخص أو مجموعة، وال يفرز بالتالي منه حيز خاص أو عام، إذ ضمن نظام المواقع والشبكات،

  .أنه في مجمله غير خاضع لعالقة موضوعية مباشرة وشاملة

وتختلف كذلك النظرة إلى المعطى االجتماعي، فالمعطى االجتماعي في الفكر االقتصادي امتداد للمعطى المادي، ويخضع 

وأما في الفكر التدبيري التقليدي، حيث العالقة بالمادة تمر من خالل . عية ولمقاربة قياسية، حتى المغاالةمثله لعالقة وض

ومن هنا تتغذى الذاتيات والنرجسية وتنشأ آليات القمع . الصورة المجتمعية، فالمعطى االجتماعي مقدس ومحظور ومحرم

فهومي يلتقي قلق األفراد أو الجماعات على مواقعهم مع قلق ومن ضمن هذا المركب الم. التلقائي والخارجي المعروفة

المجتمع بأسره على انهيار جغرافية قيمه ومواقعه، فيعبر عن هذا القلق االجتماعي بأشكال عديدة، منها التعلق بالسلطة إلى 

ية واإلحتفالية، ومنها التعلق حد تقبل مساوئها ال بل غربتها عن المجتمع وتسلطها عليه، ومنها التعلق بالدين بأشكاله الطقس

بمظاهر الذاتية الجماعية والتغني بها وفق أنماط تعويذية، ومنها إبراز الغنى والمغاالة في مظاهر البذخ والكرم، ومنها 

  . ممارسة القمع وتقبله في كل ما يطال المحرمات

  نف معرفي يلغي بثبوتية األصنام العالقة الوضعية تغذي نهج المعرفة الكمية والصياغة التجريدية وتؤدي إلى ع

ينعكس هذا كله على نمط التفكير، فبينما الفكر االقتصادي ينزع، بحكم العالقة الوضعية بالمادة وبالمجتمع، نحو المعرفة 

ة، الكمية والصياغة التجريدية، يبقى الفكر التدبيري التقليدي، بحكم عالقته التابعة بالمجتمع وعالقته غير المباشرة بالماد

وبينما تؤدي المقاربة األولى إلى تراكم المعرفة وإلى السعي لربط الحقول . مشدودا إلى الفكر اإلسقاطي أو التصنيفي

المعرفية ومجاالت التجربة الحياتية ببعضها، يسمح الفكر اإلسقاطي والتصنيفي بتقبل معارف مختلفة والتعرض الختبارات 

  .ه جوهرا، أي صورة الذات االجتماعيةوتجارب متعددة دون التأثير فيما يعتبر

حيال هذا الواقع تسود في الغالب اعتبارات توافقية في مجاالت الفكر والتعليم، ويأتي تبجيل العلوم المادية المجردة واالنبهار 

صيغ بالتقنية كاستثناء يعبر عن العجز إذ أنه يبرر في المقابل رفض الخوض في المسائل الفكرية والتمسك حيالها بال

وعلى عكس المجتمعات التقليدية التي تبقى محكومة بثبوتية القيم واألعراف وبقدسية المحرمات والتوافقات، إال . الموروثة

في نوبات غليان نادرة، وتمجد ذاتها من خالل التغني بالقيم واألمجاد السطحية كالكرم والتسامح والتالحم االجتماعي، تشهد 

ائمة للعنف ال بل للوقاحة المعرفية، في داخلها، على صعد مختلفة فكرية واجتماعية وفنية المجتمعات الغربية ممارسة د

  .وأخالقية، وذلك منذ زمن بعيد، وقبل أن تبدأ بممارسته على الخارج

  إن صح ترابط التغيير المادي بالتغيير المفهومي، فبأية آلية يتم تجاوز المفاهيم وانفصالها وإعادة صياغتها 

فبالممارسة يكتسب المفهوم مضمونه، ويتحدد موقعه ضمن المنظومة المفهومية . بين المفاهيم والممارسة انفصالال يقوم 

بربط هذا المضمون بالمفاهيم األخرى أو بفصله عنها أو بتعديل مضامينها، مثلما ترتبط الممارسة بغايات ومبررات 

ومن خالل المنظومة . يما ومعلقا في فضاء المعلومات العامةاجتماعية وممانعات وصعوبات مادية، وإال بقي المفهوم يت

المفهومية المتوفرة للفرد، وانعكاسها اللغوي، تصبح الممارسة، وهي اجتماعية بالضرورة، ممكنة وتكتسب معنى ووجهة، 

  . وإال بقيت في حيز الممارسات الغريزية البسيطة

فضاء المعلومات العامة، لمجرد أن هذا التداول بات إلزاميا بحسب وكم من المفاهيم التي يتم تداولها يتيمة معلقة في 

الطقوس السائدة في المجال التعليمي أو المهني أو اإلعالمي، وهي ال تتصل بالمنظومة المفهومية التي يتحرك ضمنها الفرد 

حقل االقتصادي ويصح هذا القول بشكل خاص في ال. كعضو في مجتمعه، وال تتصل بمجاالت ممارسة الفرد األخرى

  .وتشير إلى ذلك ضبابية المفردات المستخدمة وتداخل معانيها. والحقوقي

ففي الممارسة االقتصادية كما في المفاهيم المتحكمة بها، وما عدا بضعة مؤسسات كبرى يضطرها انكشافها إلى اإللتزام 

 فارق بين المال ورأسالمال، وبين الربح بأصول مالية ومحاسبية عالمية أو بضعة مؤسسات أجنبية، ال يقوم في بالدنا
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وفائض السيولة، وبين التوظيف المالي واإلستثمار الثابت، وبين األموال الخاصة للمؤسسة وثروة أصحابها، وبين التمويل 

ويضيع ضمن هذا كله مفهوما الكلفة واإلنتاجية، ويصبح الكالم عن السوق المالية . القصير األجل واإلقتراض التجهيزي

وليس صحيحا أن هذا التخبط في الممارسة المالية واالقتصادية، بأبعاده المفهومية . ربا من الخيال أو من الدعايةض

والقانونية، مقتصر على الدولة والقطاع العام كما يشيع غالبا، أو أنه يلقى تبريره في السعي للتهرب من الدولة رقابة أو 

  . ينادون بفضائله وتقدمه" رجال أعماله"لخاص الذي ال ينفك ضرائب، بل يقع في صلب العمل االقتصادي ا

  خيارات أو ال خيار

  هل المطلوب تغيير المواقع ضمن النمط ذاته؟ وإن كان ذلك متاحا لألفراد، فهل هو ممكن للمجموعات القومية؟

ولمة، دفاعا عن األصالة أو مقاومة للغزو الغربي األميركي، منهم من يرفضون الع: تأتي المطالبات بالتغيير بأشكال مختلفة

ومنهم من يطالب بنظام عالمي متكافئ وعادل ال يحكمه استكبار أو إزدواجية في معايير التعامل، ومنهم من يرفض ما 

م تعد تسمع فيها، من الواضح أوال أن هذه المطالبات في غالبها دفاعية أو سلبية الطابع، ول... يشعر به من حرمان وتهميش

ومن الواضح بالتالي أنها تنطلق من ميزان قوى غير . إال نادرا، مطالبات إيجابية تتبنى طروحات عامة مغايرة للنظام القائم

وهو قليال ما يصل إلى المطالبة (أولهما رفض التهميش : ويمكن التعرف في معظم أشكال المطالبات على اتجاهين. متكافئ

  ).وهو يكاد ال يطل أبدا على فكر إنساني جامع(، والتمسك بالذات الجماعية )الصريحة باإلنخراط

تسمح قراءة ثانية ألشكال المطالبة بالتعرف إلى أن المنطق التقليدي هو الذي يرسم أطر المطالبة ويسير بالتالي الحركية 

ي ال تترجم سيطرة مباشرة، بل تمر بترك وهذا يعني أن السيطرة الفعلية للفكر االقتصادي الرأسمال. التاريخية في مجاله

وعندما تأتي المطالبة التغييرية منطلقة من هذا الحيز ومحكومة بمفاهيمه، فهي في . حيز من الحركة المستقلة للفكر التقليدي

 الفكر الواقع، حتى في معرض ادعائها التغيير، تساهم في تأبيد الفكر التقليدي وتنشيطه، بما هو محكوم في كليته من قبل

  .الرأسمالي الذي يبدو خارجيا، وبما هو يهمش دور من يتسلط عليهم في حركية التاريخ

ويحكم هذا النمط المركب مواقع السلطة والمثقفين، فهم يجدون أنفسهم في موقع وسيط بين داخل هو، في آن معا، أسير ذاته 

 هو الذات الجماعية، ومن ضمنه تتحدد مواقعهم كسلطة وأسير الغير الغالب، أو باألحرى أسير الغير الغالب على يد سجان

وكمثقفين، وبين خارج يستأثر بالقدرة على الفعل والمبادرة، وهم، بحكم ممارستهم، متصلون به أو متعاملون معه أو مطلون 

وهو دورها  (ويفرض هذا الموقع الوسيط على هذه الفئات أن تلعب دور وكالة مزدوجة بين مختلف فئات الداخل أوال. عليه

وبين الداخل بكليته والخارج ثانيا، وتصبح بشكل دائم عرضة للتخوين أو لفقدان الشرعية، فتلتزم ) االجتماعي الطبيعي

  .إجماال المواقف الدفاعية واإلستبقائية التي نشهد يوميا أمثلة متعددة عنها

كم بها نوعا موصوفا من الهوس هو الشعور بمنطق ويستتبع هذا النمط المركب الموهوم غالبا لدى أبناء الشعوب التي يتح

ذلك أن الطوق المزدوج المحيط بالفرد والفاصل بينه وبين الواقع المادي واالجتماعي واالقتصادي يتميز بأن كال . المؤامرة

ي مأساوي وعندما يحصل تطور تاريخ. من حلقتيه شفافة من الخارج باتجاه الداخل، لكنها صماء من الداخل باتجاه الخارج

يعجز الفكر التقليدي المتوفر عن تفسيره أو التعاطي معه بأدواته العادية، يتلمس الناس وجود حلقات أوسع تلف ما يرون 

حولهم، فتنقلب نظرتهم إلى الشكل المؤامراتي الذي يمتاز بعدة خصائص توحي عن حق بمطابقتها للواقع كما يرونه 

انفضحت بسهولة، وفي هذه الصورة تمثيل لنمط السيطرة المركب ولمواقع السلطات فالمؤامرة حكما مركبة، وإال . وتفسره

والمؤامرة ال تأخذ معناها إال بتحديد هدفها، أو ضحيتها التي تصبح حكما محورا لدوائرها المختلفة، . المحلية الوسيطة

وفي هذا . د، في خالصة تفكيك الدوائروليست ضحية المؤامرة إال ذات القوم أو الطائفة أو الجماعة أو العائلة أو الفر

التشكيل الذي يجعل العالم بأسره يتحالف ضد الذات بخصوصياتها، وإنما بسببها، عزاء لتهميش الذات، واستنهاض لقواها 

  .  يساعدها على تحمل العذابات والمذالت
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ة واالقتصادية سهل المنال ما دام يطال من ضمن هذه الصورة يمكن تفهم أن التغيير بما هو إعادة ترتيب للمنزلة االجتماعي

ويمكن حتى القول إن عمليات التسلل هذه ليست فقط مسموح بها بل حتى . أشخاصا، ال سيما من هم أصال في مواقع وسيطة

عية وأما تغيير المواقع الجما. مرغوب فيها، وذلك من الجهتين، إذ فيها تجسيد لعالقة الغلبة المركبة ولإلحتواء غير المتكافئ

  .وهذا يصح داخل البلدان التابعة كما داخل البلدان الرأسمالية ذاتها. فهو أمر ثان، ألنه تغيير للنظام

  أم المفروض، وإن بدا بعيد المنال، تغيير النمط؟ وهل يكون ذلك من خارجه أو من ضمن آلياته وتناقضاته؟

لها، من خالل المسار الذي اعتمدته كل واحدة منها إلعادة يمكن قراءة التاريخ الحديث لغالبية الدول التابعة، منذ استقال

تكييف عالقات السلطة وشبكات التأطير االجتماعي داخلها بعد ما أصاب بنيتها التقليدية من تخلخل بنتيجة فعل النظام 

.  والتعليم والجيشاالقتصادي الغالب في داخلها، من خالل الهجرة الريفية والتفجر الديمغرافي وتمدد المدن وتوسع إلدارة

وإن اهتدت بضعة دول إلى مسارات سلمية فهي لم تخل من المظاهر القمعية، بينما عاش معظم الدول خضات وثورات 

ولكن غالبية هذه المسارات، على اختالفها، لم تفض في النهاية إال إلى صيغ داخلية مجددة . وانقالبات دامية أو أقلها عنيفة

وفي األمر خير مثال عن الحركية المسيرة للبلدان التابعة برغم تنوع أوضاعها . لتغير الخارجيقادرة على اإلنسجام مع ا

  .ومساراتها والشعارات التي رفعت في كل منها

ويمكن أيضا قراءة تاريخ البلدان الرأسمالية منذ أواخر القرن التاسع عشر من خالل ما استطاع النظام الرأسمالي كسبه 

أكانت اقتصادية، من خالل إدخال المثبتات التلقائية وإفساح حيز : رس النضاالت التغييرية ضدهواإلغتناء به من أش

للسياسيات الكلية، أو اجتماعية، من خالل توسيع السوق الداخلية بسبب أنظمة الضمان، أو السياسية، من خالل تعميم مبدأ 

 النظام الرأسمالي أكثر مما اغتنى أو هو اغتنى بما يسد آفاق فهل في المحصلة تغير. اإلنتخاب العام وتثقيف الفئات العمالية

  .التغيير الالحق؟ بحث أساسي عمره عمر النقاش بين اإلصالحية والثورية وما زال مفتوحا

ال غرابة في أن يكون كثيرون، ومنهم ماركس نفسه، قد اعتبروا أن تعميم النظام الرأسمالي ليس كنظام غالب خارجي بل 

اعي، دون تمفصله على حلقات داخلية متنوعة ومستبقاة، يشكل في الوقت ذاته تغييرا في العالقات الدولية وحلقة كنظام اجتم

  .أساسية لتغيير النظام الرأسمالي ذاته

  خيار توهم أو إيهام-أكان من ضمن آليات النظام أم من خارجها، تبقى حتمية الخيارات قائمة، ومقوالت الال

ة والمتحركة لالقتصاد والمجتمع والسلطة، تنقسم الممارسة السياسية، أكانت تغييرية أو استبقائية، إلى بحكم الصورة المركب

ولما كانت آلية النظام االقتصادي الرأسمالي بحد . جدلية الداخل في عالقاته بالداخل وجدلية عالقة الخارج بالداخل: مستويين

يير المفاضلة بين مساراتها غير محسومة، فهي تحتم في معرض إدارتها ذاته محفوفة بالمخاطر وتوازنها غير مستقر ومعا

بروز خيارات متعددة وتدفع نحو البحث عن األطر الكفيلة بحسمها، كما يظهر من نمط الحياة السياسية واالقتصادية في 

تبط ارتباطا وثيقا بالنقاشات البلدان الرأسمالية، وال بد من التذكير بأن نشوء المؤسسات الديمقراطية فيها وتطورها قد ار

  . االقتصادية والمالية التي شهدتها منذ نهاية العصور الوسطى

إن كان األمر كذلك في البلدان الرأسمالية، فكيف باألحرى في البلدان التابعة، حيث يضاف إلى عبء إدارة االقتصاد 

. و دونها، وتحت ضغط شكوى وعنف مضاعفينالرأسمالي عبء إدارة عالقة التبعية تجاهه، إن تحت شعارات التغيير أ

وبرغم التبدالت الحادة التي . والعجب برغم ذلك كله أن أكثر الدول التابعة ال تشهد بلورة لخيارات اجتماعية أو اقتصادية

  . تشهدها السياسات المتبعة فيها، يتم تقديم هذه السياسات، تباعا، على أنها ال تنجم عن خيار وأن ال بديل عنها

في هذه المفارقة دليل إضافي على البنية المركبة للوعي والخطاب االجتماعيين والسياسيين في الدول التابعة، وعن الموقع و

  . الوسيط والمرتبك المفروض على نخبها السياسية واالقتصادية والثقافية
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المطروحة وعلى تأطير يتحدد دور السلطة المؤسسية ومصيرها في مجال التغيير بقدرتها على بلورة الخيارات 
  مناقشتها

فهي، لجهة الداخل، ملزمة بتوفير . تجد السلطة نفسها في البلدان التابعة في موقع شديد الحرج على المستوى االقتصادي

سواء أكانت تدعي أقصى (توازن النمط الريعي التوزيعي الذي تتحرك ضمنه، مما يزيد ارتباط مصالح أصحاب الثروة بها 

ويلقي أعباء إضافية على إنتاجيتها المتدنية أصال، وهي تجاه الخارج ) و تلتزم بنوع من أنواع االقتصاد الموجهالليبرالية أ

الذي دخل مؤخرا في طور متجدد من التغير التقني واالقتصادي، غير قادرة على منع توغل سلعه ورموزه ورساميله في 

  .مجالها، مما يفضح ضعف بنيانها االقتصادي واالجتماعي

الفئات المحصورة والمحددة ) أو بالخسائر التي تصيب(من الطبيعي أن كل سلطة سياسية أشد تأثرا بالمكاسب التي تحققها 

أولهما أن منفعة أو كلفة موزعة على : مهنيا أو مناطقيا أو فئويا، مما تتأثر بالمصالح أو المضار العمومية، وذلك لسببين

 إال تغييرا محدودا في أوضاعهم، فال يأبهون له إال إذا توفر لهم مستوى معين من عموم المواطنين ال تشكل بحد ذاتها

الوعي االقتصادي، بينما المنفعة أو الكلفة ذاتها، متى انحصرت بفئة محدودة، تصيب أوضاع أعضاء هذه الفئة ومصالحهم 

عات التابعة تعطي وزنا كبيرا للفئات بشكل أوسع وأهم، وثانيهما أن التجزئة والشرذمة االجتماعية التي تحكم المجتم

لذا نرى معظم سياسيي البلدان التابعة يترددون . المنظمة، وقدرة حاسمة في مجال التأثير على المصالح والقرارات السياسية

أمام اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية حتى لو رأوا ضرورتها، بينما يستسهلون اعتماد شتى أنواع الدعم واإلنتفاع 

  .لفئوية واللجوء في مجال تأمين الواردات إلى الضرائب غير المباشرة وإلى التضخما

تحت أية مشاريع ومن ضمن أي تأطير وباإلستناد إلى أية قوى يمكن للسلطة أن تسير في : عندها يصبح التساؤل المركزي

 الغالب ولشكل السلطة الداخلي، وطالما دروب التغيير ؟ طالما أن النخب االقتصادية واالجتماعية مستلبة ومرتهنة للنظام

وقد يصل األمر . الوعي السياسي لدى العامة مشوه ومنحرف عن الخيارات الوضعية التي تتحكم بالمجتمع واالقتصاد

إلى أن ترى في ولوج عمليات التغيير واإلصالح ضربا ) بمعناها الواسع أي بنخبها السياسية واالقتصادية والثقافية(بالسلطة 

يصعب حينذاك مطالبة السلطة بالتغلب على . ضروب اإلنتحار، دون قناعة في المقابل بإمكانية بلوغهما في نهاية المسارمن 

قلقها المتأصل، إال في حاالت إستثنائية حيث يتوفر لها من الشرعية أو من القوة أو من اإلثنين معا، ما يريحها تجاه 

  . ديمومتها
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   تحدياته وظروفه وميادينهاقتصاد التغيير،

  مأزق أسر صور الذات الجماعية وأسر الذات بها

التغيير مشروط بتحرر صورة الذات الفردية والجماعية من مرايا النظام، إن تماثال أو تعارضا، للنفاذ إلى واقعه 
  وواقعها

كفيل بإحداث التغيير ) الثروة(في األساس، إذ ليس صحيحا أن توفر المقدرات المادية ال يمكن لعوائق التغيير أن تكون مادية 

  .  االقتصادي، وخير مثل النفط العربي، بينما يبدو ضغط القلة مالزما للتغيير االقتصادي وركنا مكونا من أركانه

 من خالل تحويله إلى موضوع للعمل، إن صح أن التغيير االقتصادي يبدأ بإطالل الذات الفردية والجماعية على الواقع

. فالحاجز األدهى دونه يصبح أسر صورة الذات الفردية والجماعية في مرايا النظام المركب السائد، إن تماثال أو تعارضا

وربما بدا . أسر في النظام التابع، معروف ومقبول، ومن خالله أسر في النظام المهيمن، غير محسوس: وهذا األسر مزدوج

تب معكوسا عند بعض األقليات أو النخب، ولكنه في الواقع يكون عندها مثلثا، إذ يولد النظام الخاضع صورة من ضمنه الترا

وهذا ما يسمى، ربما للتبسيط أو عن سوء فهم . للنظام السائد فتصبح هي، وليس النظام السائد، المرآة األولى المقبولة

  .من الداخل ومتولدا عنهويكون سراب الخارج داخال ض. للظاهرة، تغربا

  النظام يستوعب من يتصور نفسه خارجه إذ يحدد نظرته لواقعه ولموقعه من خالل مراياه

وليس ادعاء . ليست صورة الذات الجماعية، كما قد يتصور البعض، نتاجا موروثا وخصوصيا، أو كما يقولون، أصيال

ة، على المستوى الرمزي، التي تلجأ إليها مجموعة مغلوبة في األصالة والتمسك به في الغالب إال شكال من أشكال الممانع

أضف إلى ذلك أن ما يتم تصويره كعناصر األصالة . مجال الواقع االجتماعي، وهو سلوك دفاعي تشهد له أمثلة عديدة

لتاريخية، تماما ومقوماتها غالبا ما يكون مستعارا من الطرف الغالب، إذ أن معيار األصالة يقف حاجزا حتى أمام المعرفة ا

وما أكثر الجديد المستعار الذي نخاله قديما وأصيال، ولعله ليس أقدم لدينا من . كما يقف حاجزا أمام أشكال المعرفة األخرى

وما زال خطابا األصالة . نظرتنا إلى ذواتنا التاريخية ومن حاجتنا، أمام الواقع وفي مقابله، لتكوين صورة خيالية مرغوبة

  . ودان مخيالت شعوبنا وذاكرتها وينبعثان عند كل منعطف، منذ عصر النهضةوالتحديث يرا

خرق النظام الغالب لحاجز المسافات، وطالما كان الحائل والرادع، واقعا ومجازا، ال بل كسره منطق اإلنفصال 
  بين داخل وخارج

رج للداخل، وعلى تحمل مرارة مواجهة منها القدرة على تجاوز استفزاز اقتحام الخا. ودون التغيير صعوبات ومشقات عدة

وقد زاد األمر صعوبة أن التطورات التقنية . الواقع وصورته المرفوضة وتقبلها، بعدما بذلت جهود هائلة لتغليفه وتلطيفه

الحديثة سمحت للنظام الغالب بخرق حاجز المسافات، وبتعميم نتاجه الرمزي حتى داخل المنازل والضمائر، مارا من فوق 

. اجز التقليدية التي طالما اعتمدتها السلطات العامة والخاصة من رقابة وترجمة وترخيص وتكاليف نقل وبث وترجمةالحو

حتى أن منطق اإلنفصال بين داخل رمزي وخارج رمزي قد تم كسره، فما عاد من خط دفاع إال عند حدود الذات، فنراها 

  . تفرز ممانعة توهمية ومرتبكة ألنها معزولة ومعرضة
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  غش المعرفة العارمة أو الوهم المعمم 

ولكن هذا التمدد العدواني يأتي ملطفا ألنه يتواكب مع اإليهام بتدفق المعرفة، من خالل اإلغراق بالصور الباهرة المعلبة 

إلى أن هذا فينشأ وهم باكتمال العلم وتوفره مجانا لمن يريد التقاطها، وقلما ينتبه المستهلك . والمواضيع المتنوعة المجتزأة

اإلعالم ال يعدو كونه سلعة متطورة يتم إنتاجها وتسويقها من قبل مؤسسات محترفة ووفق معايير تسويقية محددة، فيحصل 

وال يسمح تواتر الصور والنمط . من خالل التماهي اإليجابي مع الصور المسوقة إعادة رسم لصورة الذات وتنميط لها

  . الله بتأمين الوصل بين موضوع ومقولة وتجربةاإلستعراضي والمعلب الذي تعرض من خ

  مأزق تبدل أشكال السلطة وتحركها

  التغيير معوق داخليا من جراء تراتب مستويات السلطة وصعوبة صياغة المشاريع وضغط المهادنة 

ما تبدو شرعية السلطة ناجمة عن مقايضة يرضى بها فكثيرا . يصطدم التغيير بتعقد بنية السلطة الداخلية وارتباك العالقة بها

فيقبل باستقاللية السلطة ال بل بغربتها عنه وحتى بامتيازاتها عليه وقمعها له ) أي بمجمل مكوناته المنفصلة(المجتمع بمجمله 

بد منه تفرضه وتأتي السلطة على هذا األساس كشر ال . مقابل المحافظة على تماسك بنيانه الداخلي في مواجهة الخارج

ويصبح من شروط استمراريتها إحجامها عن التعرض لما يتم . اعتبارات وظيفية وتصبح بالتالي مقيدة بهذه المقايضة

والمقصود بها (اعتباره ثوابت اجتماعية ولجوءها في المسائل الحساسة إلى الصيغ والشعارات التوافقية وسهرها على العدالة 

في التعامل والمسافات، فيعزز كل ذلك نشوء المواقع الداخلية وانخراطها ) ة في توزيع المنافعأوال نوع من المساواة النسبي

ومن هنا تتحول السلطة إلى موقع وكالة مزدوجة بين الداخل والداخل وبين الداخل . ضمن خرائط معقدة من الشبكات

نقض المقايضة الداخلية التي أسست فال يضطرها ضغط الخارج على : والخارج، ويصبح همها موازنة شقي عالقاتها

وينجم عن هذا الوضع أن استمرار السلطات . شرعيتها، وال يضعف بروز التشرذم الداخلي إلى العلن مصداقيتها الخارجية

في البلدان التابعة لفترات طويلة ال يعود بالضرورة إلى تمتعها بقوة كبيرة، بل يمكن أن ينتج عن حسن أدائها لدور الوكالة 

  . مزدوج، وعن احترامها لحدوده الضيقة ولتوازنه الدقيق والمتغيرال

  والتغيير معوق خارجيا من جراء تبدل صورة السلطة وتملكها الحيز الرمزي والتطويق بالمنافسة واستالب النخب

  . لسلطة مجاالت التغييرقد شكلت التطورات التقنية واالقتصادية والسياسية العالمية األخيرة عائقا إضافيا أمام ولوج النخب وا

فهي من ناحية أولى أدت إلى تغيير صورة السلطة الخارجية وإلى تجردها عن أشكالها الظاهرة المألوفة وإلى تملكها الحيز 

الرمزي، فباتت أكثر قدرة على ممارسة تأثيرها بشكل مباشر من خالل تسلط الرمز والصورة واستخدامهما وظيفيا، ومن 

صاد الداخلي حتى في عقر دياره والتحكم بمواقع أساسية فيه والضغط عليه بطاقة تنافسية عالمية مضاعفة خالل منافسة االقت

  .وبموارد مالية هائلة، ومن خالل ما ينجم عن ذلك كله من استالب لنخب البلدان التابعة

قد يشكل هذا الوضع . لى مجالهاوهي من ناحية ثانية، جعلت السلطة الخارجية تطل من فوق كتف السلطة الداخلية مباشرة ع

المستجد حماية للسلطة الداخلية وتغطية لها، طبعا طالما لم يبدر عنها إشارات ممانعة أو تمرد وإال تم التحول إلى العنف 

لكنه في الواقع يشكل تقييدا لها وضغطا عليها ألنه يفقدها هالة القوة . المطلق ليس تجاه السلطة بل تجاه الشعب بأسره

  .قتدار تجاه شعبها ويكشف عن حدود توازنها وحركتهاواإل
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   إغراء البدائل السهلة

  كيف تبدو البدائل السهلة دائما متوفرة؟ وهل التغيير ترف للمشبعين أم هو يتولد من جوع الجائعين؟

 في غالب األحيان، ال تصل إلى تلك الحدود بل بعد ما وصفنا من عوائق قديمة ومستجدة، ال بد من اإلشارة إلى أن األمور،

بديل، وذلك ألنه، في مقابل الجهد التغييري ومخاطره، يتم اإلهتداء إلى حلول سهلة -خيار والال-تبقى ضمن منطق الال

  . متوفرة

لوال تدني سقف ما كانت هذه الحلول تبدو حلوال، في المقام األول، : بأي سحر تتوفر تلك الحلول السهلة؟ الجواب ذو شقين

المطالبة إن لدى السلطة أو لدى النخب أو لدى الشعوب، بحكم النمط المركب والمنحرف لمنظومة األفكار والمصالح السائدة 

وما كانت هذه الحلول تبدو سهلة، في المقام الثاني، إال ألن أثمانها، وهي في الغالب باهظة، مؤجلة . في البلدان التابعة

ل اعتمادها مفاضلة اليوم على الغد، ومفاضلة اإلهتالك على التراكم، أي يتم السير في اإلتجاه المعاكس السداد، فيتم من خال

  .تماما لمنطق المفاضلة الرأسمالي

ما هي أنواع هذه الحلول؟ معظمها مرتبط باستهالك موارد طبيعية ومالية وبشرية غير متجددة وبتحويلها من منزلة 

ويكفي أن نذكر في باب الموارد الطبيعية استخراج المواد الخام المعدنية والنفطية والمائية على . الرساميل إلى منزلة السلع

ونذكر في باب الموارد المالية . أنواعها، وتدمير الغابات واستنزاف األراضي الزراعية وتلويث الشواطئ واألنهر والهواء

 وضرب القيم غير المنقولة من خالل قوانين مجحفة مختلفة تدمير المدخرات المالية من خالل التضخم وتقلبات األسواق

وهدر أموال المغتربين باستجالبها واستهالكها في مجاالت غير منتجة وتبذير األموال العامة أكان تقاعسا في الجباية أو 

ة الديون وإغداق تصرفا كيفيا في اإلنفاق أو تغاضيا عن استخدام األمالك أو استخفافا بشروط بيعها أو من خالل مراكم

ونذكر في باب الموارد البشرية تشغيل األوالد واإللتفاف على قوانين العمل وتشجيع الهجرة ال سيما هجرة . الفوائد لخدمتها

  .الشباب والمهنيين واستغالل فئات معينة من الشعب نفسه أو من الوافدين من بلدان أكثر فقرا

نحت له الفرصة إيجاد حلول سهلة مكملة من خالل اإلفادة من أدوار ومواقع إضافة إلى هذا المنحى العام يحاول كل من س

ويترافق ذلك النهج مع الحرص داخليا على استرضاء الفئات الضاغطة وتحميل . ظرفية أو من نكبات تحصل في الجوار

لو البحث عن الحلول السهلة األعباء للفئات الضعيفة التأثير ومع السهر على تصحيح قنوات توزيع الريوع وشبكاتها، وال يخ

  .أخيرا من اإليهام والتوهم باستحقاقات ومفاجئات مهدوية مختلفة

  مجرد تراكم أو انقالبا في مواجهة تحديات مفروضة وانسداد أفق؟: كيف كان انطالق آلية التغيير في أوروبا

لعديدة والمتشابهة حتى الملل للنظر في إن معاينة هذا الواقع، بترابطه المحكم، تجعل الباحث يرتد عن تفحص تجلياته ا

الظروف التي واكبت بداية اإلستثناء األوروبي، وهو، ما خال مثال اليابان، إستثناء فريد حصل في وقت ما في أواخر 

القرون الوسطى أو أواسطها، فأطلق في تلك المنطقة من العالم دينامية ما زالت مستمرة ومتعاظمة حتى اليوم وجعلها تمتلك 

  .وة مادية وفكرية كاسحة وتستتبع كافة شعوب العالمق

وهذا التطور األوروبي، وإن حكمه منطق التراكم طوال مراحله وعلى الرغم مما تخللها من حروب شديدة ونزاعات 

 عاصفة، ال يمكن اعتباره قد انطلق من مجرد تراكم ال تتوفر أسباب حصوله في هذه البقعة من العالم القديم دون غيرها،

وثمة إغراء للفكرة القائلة بأن انطالقه كان انقالبا حصل النسداد مجاالت الحلول السهلة على أثر انهيار األمبراطورية 

الرومانية وتتالي الغزوات البربرية وامتداد الدولة اإلسالمية على معظم أرجاء العالم المعروف، فما بقي من مجال إال 

  .ي البيئة وفي السلطة وفي المجتمع، فتولد شيء جديدبتوجيه القوى نحو التغيير الداخلي ف
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  هل من إمكانية للتغيير خارج تفجر األزمات، وهل من إمكانية الجتناب حصولها أو الستباقها

ويستتبع ذلك استنتاجا محزنا . ال توحي التجارب، لألسف، بتوفر إمكانيات تذكر لحصول التغيير خارج أزمنة تفجر األزمات

وأما اإلستنتاج فأن حظوظ اجتناب أزمة داهمة ضئيلة في المطلق، وأما التساؤل فيدور حول الموقف الذي . وتساؤال محيرا

هل . يفترض بالمثقفين وبالمسؤولين عموما اعتماده أمام صعوبة التغيير خارج األزمات وصعوبة اجتناب هذه األزمات

وضاع القائمة مع السعي، بقدر ما تسمح هذه األدوار، لتهيئة األفضل اإلستمرار في أداء األدوار اليومية التي ترسمها األ

العدة لحين حلول األزمات التي قد تستحضر الخيارات الكبرى، أم األفضل تجيير الميادين المتاحة لهم في الممارسة العملية 

ر على طرح الخيارات والفكرية والعمل على إعادة صياغة مضامينها وأشكالها لمحاولة تالفي حلول األزمات، مع اإلصرا

  . وإن لم يكن لها تقبل يذكر

إن كانت اإلجابة من الوجهة السياسية صعبة بل من المرجح أنها تميل في الواقع نحو الموقف األول، فهي، ومن الوجهتين 

  . األخالقية والجمالية، وأقله بالنسبة للمثقفين والمهنيين، قد تميل نحو الموقف الثاني

  ادة ميادين الممارسة لربطها ببعضها وبمعانيهااستع

  إنفصال ساحات الممارسة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتبدلها، وواجب استعادتها وربطها

تتحكم بالمجتمعات التابعة، وال سيما بنخبها، حالة انفصال بين ساحات الممارسة المختلفة، بمعنى أن سلوك الفرد وخطابه 

في مجاالت العمل والعائلة والجنس والتعلم والسياسة والدين والثقافة واالقتصاد وغيرها ال تتصل بمنطق واحد وبموقف 

واحد تحكمه منظومة من : واحد، بل يمكن في غالب األحيان التعرف في الممارسة والسلوك إلى نمطين أو مجالين رئيسيين

، أي تلك التي تتم فيها الممارسة بمنأى عن ساحات "الداخلية"يطال المجاالت ، أو هي مسماة كذلك، و"التقليدية"المفاهيم 

وال ". الخارجية"، أو هي مفترضة كذلك، وتطال المجاالت "الحديثة"والسلطة، وثان تحكمه منظومة من الصور " الحداثة"

فدوافع . ور الذاتي المكون عنهايصح وصف هذه الحالة بالثنائية أو باإلزدواجية، ال في حقيقتها العملية وال في التص

التصرف والممارسة ومعانيها تتصل كلها بالدائرة الداخلية، حتى إن تمت على ساحات الحداثة ومسارحها، وحتى لو كانت 

ظروف الحياة تعرض الفرد في القسم األوفر من حياته لهذه الساحات والمسارح، كأن يتعلم في جامعات غربية ويمارس 

  .قني ومالي متطور، وحتى لو عاش في الغربة، في ما خص عالقاته بمجتمعه األصلي، المقيم والمهاجرمهنا ذات طابع ت

يعجب المراقب الغربي في كثير من األحيان من درجة تغرب األشخاص الذين يتعرف عليهم أثناء إقامته في البلدان التابعة 

يدل .  من األحيان من درجة تقليدية المغتربين من مجتمعهومن خالل معاشرته لهم، كما يعجب المراقب من بالدنا في كثير

شديدة اإلحكام ولها قدرة بالغة على استيعاب المتغيرات والظروف الخارجية، ومن الخطأ " الداخلية"ذلك إلى أن المنظومة 

جتماعية والعائلية ومن هنا أيضا أن الفرد ال يرى ضائرة في أن تكون مواقفه وتصرفاته اال. اعتبارها متخلفة أو بدائية

مختلفة أو باألحرى غير متصلة بخطابه السياسي مثال أو أال يتأثر سلوكه المهني بتعلمه األكاديمي، فقلما يتم خالل عمله 

  . ابتكار ألساليب عمل جديدة أو تراكم معرفي مجرد من خالل خبرته

تبارات الحالل والحرام والذاتية الفردية والعائلية أمور البيت، وتطالها اع: وينتهي السلوك االجتماعي مقسما إلى مستويين

واستمرار النسل والشحن العاطفي والتسلط، وأمور الخارج وتحكمها اعتبارات المظهر واللياقة والضرورة الوظيفية 

ط عناية وفي وسع أي مراقب أن يرى اإلختالف الشديد في عالقة أبناء بالدنا بداخل المنزل، وهو مح. والعدوانية والمحاباة

تقارب المغاالة لناحية نظافته وتزيينه، وبخارجه، والخارج يبدأ من الشرفة ودرج المبنى، فكيف الشارع أو المدينة أو 

  .المجال العام، وهو مهمل وغير محدد المعالم وال يؤدي إال الحد األدنى من الدور الوظيفي المطلوب منه
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فأدت من جهة أولى إلى . اسية العالمية الحديثة هذا الواقع تأصال وتعقيداوقد زادت التطورات التقنية واالقتصادية والسي

اقتحام الخارج للداخل من خالل تقنيات المعلومات واستخدام الرموز المصنعة، وأدت من جهة ثانية إلى إفراغ عدد من 

تصادي والتأثير على مسارات ساحات الممارسة الخارجية من مضامينها وفاعليتها، خاصة في مجاالت العمل السياسي واالق

  .، وإنما أيضا، وإلى حد ما، في البلدان الغنية)وهي لم تكن تزخر بها أصال(األمور العامة، في البلدان التابعة

ال بد من مواجهة هذا الواقع المركب، ليس فقط بالتحليل والخطاب، وإنما بالممارسة في كل من الميادين المتاحة، بهدف 

. دين كمجاالت للممارسة الواعية وبهدف إعادة ربط مستويات الممارسة الفردية واالجتماعية ببعضهااسترجاع هذه الميا

  .على أمل أن يسمح ذلك للممارسة الحياتية باستعادة معانيها

  معاني الهزيمة ودواعي اإلنكفاء 

.  وهو بداية المواجهة مع الغربال ترجع الذاكرة في األدبيات السياسية الدارجة إلى أبعد من عصر اإلصالحات والنهضة،

ولكنها ماذا ترى؟ حروبا أهلية، فانهزام األحالم اإلصالحية العثمانية واألحالم القومية العربية معا، ففقدان فلسطين، . فليكن

، فحروبا أهلية وفتنا هنا وهنالك، فحروب الخليج الكارثية، فاتفاقيات تسوية مذلة ومجحفة، وبرغم ذلك ال ١٩٦٧فنكبة 

ونسمع من ينبه اليوم من خطر العولمة ويذكر بضرورة . تطبق، وكل هذا المسلسل من الهزائم في قرن واحد تقريبا

  . مواجهتها

دون حاجة للعودة أبعد في التاريخ، على ضرورتها، فإن معالم الهزيمة متأصلة في ثقافتنا، وما زادتها العقود األخيرة إال 

  دمة، علينا أن نفهم كيف يكون شعب مهزوما وكيف تعمل ثقافة مهزومة، أو ثقافة الهزيمة؟ فقبل التوعد بانتصارات قا. تعمقا

. ال تستقر مجموعة في وضع الهزيمة ما دام ثمة حاجة لممارسة الضغط والعنف عليها، ألن الصراع يكون إذاك مستمرا

عندما تترسخ القناعة لدى المهزوم بأن ال فالهزيمة تستفر، وهي وضع مستقر وثابت، وليس ظرفيا كاستراحة بين معركتين، 

يتم استبقاؤه، ال بل تحنيطه " داخل"جدوى من المواجهة وأن الواقع يفرض المهادنة، فينشأ حكما من جراء ذلك انفصال بين 

نه، إن ذلك أل. يتم التعامل معه في األصل كساحة عدوانية وإن تمت مهادنتها" خارج"وتقديسه وربما تأليفه واختراعه، وبين 

، تنتفي الهزيمة أيضا، من خالل ذوبان المجموعة أو الثقافة األضعف ضمن األقوى، وهذا يحصل، "الداخل"لم يتم استبقاء 

ويترسخ هذا اإلنفصال فيصور الداخل على أنه كنز ثمين ويدعى أصالة وهوية وتراثا وما إلى ذلك، وتبنى . وإن نادرا

ي طبيعيا إلى إعادة إنتاجه لتبرير وجودها وشرعيتها، في نظرها هي أوال، وفي لصيانته مؤسسات وتقوم حوله مصالح تؤد

  . نظر الرعية ثانيا

  ضرورة اإلنجاز للمجموعة وضرورة توازن المعاني والتجارب للفرد وضرورة استعادة السلطة

إن تبدلت ولم تطل الداخل تم إن عدلت تم قبولها وإن طالبت بجديد تمت مقاومتها و: وتصبح العالقة بالسلطة عالقة خارجية

وشعوبنا التي تعيش الهزيمة منذ قرون، إن ذهبت إلى معركة سياسية . التكيف معها وإن أمكن اإلفادة منها فشطارة وحالل

والفرد عندنا ينزع دوما إلى اإلنكفاء عن الساحات وإال إلى . أو عسكرية أو إلى مواجهة اقتصادية أو ثقافية، تذهب مهزومة

  .بطولية-وتأخذ اإلستثناءات من القاعدة أشكاال مأساوية. ة والمواربة فالعودة مجددا إلى مالذ الداخل، بواقعه وأوهامهالمهادن

من هنا ال يجب استصغار أي إنجاز أو نصر يمكن أن تحققه المجموعة أو مجموعة ما في ميدان من ميادين الممارسة، فمن 

.  والتجارب، وهو ما يؤسس الستعادة السلطة للناس بضرورتها وشرعيتهاخالله يستطيع الفرد تخطي انفصال المعاني

فالتغيير عمل سلطوي، ليس ألن السلطة الفوقية المسلطة على المجتمع المنكفئ مسؤولة عنه أو قادرة عليه، بل ألن التغيير 

السلطة والمجتمع يتحدد فمن ضمن عالقة تواصل بين . يمر بإضفاء صفة الحالل على السلطة وبمصالحتها مع المجتمع

الرمزي في مجاالت -موقع مختلف للذات الفردية من الذات الجماعية وبالتالي تتحدد عالقة مختلفة مع المعطى المادي

  .االقتصاد والمجتمع
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