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ســــواءً كــــان مـن أنــــصــــاره أم من
خصـومه ومع ذلك فإن ماركس لم
يُـقـرأ عـربـيـاً وعــراقـيـاً عـلـمـاً بـأن
األزمة الراهنة لـلرأسمالية أعادت
مـاركس إلى الـواجـهـة مـرّة أخـرى
وكــانت نـتــائج اســتـفــتـاء لــهـيــئـة
اإلذاعــة الــبــريــطــانــيــة  BBCقـد
وضـــــعت مـــــاركس مـن بــــ 100
شـخصـيـة مؤثـرة في العـالم حتى
أن رجـال أعـمـال ومـدراء مـصـارف
ورؤســاء شـركــات تــأمـ شــرعـوا
ـــال" عــلى بــقـــراءة كــتــاب "رأس ا
نـــحــو جــديـــد الــذي كـــان من بــ
الـكـتب االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
األكـثـر انـتـشـاراً في أواخـر الـعـقـد
اضي ومع ذلك أقول إن ماركس ا
لم يُقـرأ عنـدنا واصـطفّ خصومه
ينـددون به ويتـهمونه شـتى التهم
ــا فـيــهـا اإلحلــاد اسـتــنـاداً إلى
تــفــسـيــرات خــاطــئـة وإغــراضــيـة
لـعـبـارته الـشـهـيـرة " الـدين أفـيون
الـــــشــــعــــوب" الــــتـي أخــــذهــــا عن
ـاني عــمـانــوئـيل الـفــيـلــســوف األ
كـانط ووصــوالً إلى رفض فــكـرته
بـــإلــغــاء االســتـــغالل واالنــقــســام
الــطــبــقي مـــثــلــمــا كــان مــريــدوه
ــواهـبه يــتـجـمــعـون لــيـتــغـنّـون 
وعـبـقــريـته دون أن يــسـتـنــبـطـوا
األحــكــام الــصــحــيــحــة بــواســطـة
مـنــهــجه ولـيس بــتــكـرار مــقـوالته
( وأحــكـــامه.وأعــرف (شـــيــوعــيــ
مــتــعــصــبــ أشــدّ الــتــعــصّب لم
اركس يقـرأوا كتـاباً واحـداً كامالً 
باسـتـثنـاء "الـبـيان الـشـيوعي" في
أحــسن األحــوال ولــوال الــدراســة
ــدرســة احلـزبــيـة الــشـكــلــيـة في ا
ـا كـان  قـراءة لـبـعض الــكـوادر 
هـذا الـكرّاس كـامالً في الـعـديد من
ــفـــاصل احلـــزبــيــة احلــلــقـــات وا
الـتنـظـيـميـة الـعلـيـا أو الوسـطـية
خــصــوصــاً وإن الـــعــمل الــيــومي
ـسـلكي واإلداري يـكـاد يسـتـغرق ا
األغلبية الساحقة منها وحتى تلك
الــقــراءات كـانـت خـلــطــة من رؤيـة
سوفيتية وطـبعات مستنسخة في
مدارس الدول االشتراكية األخرى
ولــكن مـا أعــرفه أيـضــاً أن صـورة
مـاركس ولـيـنـ كانـت تـعلّـق فوق
ـكاتب إذا الـرؤوس أحـيـانـاً وفي ا
سمـحت الظروف ولـو إن بعضهم
عــلّق صـورة اخلــمـيـنـي الحـقـاً في
ظـــــروف احلــــرب الــــعـــــراقــــيــــة -

وخـصــوصـاً مـنـهــجه خـطـراً عـلى
مــصــاحلــهم فــلــعــنــوه وطــاردوه
بـــســبـب األفــكـــار اجلــذريـــة الــتي
حــاول الـــتــنـــظــيـــر لــهـــا إلحــداث
ــنـشــود ضــد الــفــكـر الــتـغــيــيــر ا
البـرجوازي والهيـمنة الرأسـمالية
ـريدون الـطـبـقـيـة الـسـائـدة. أمـا ا
واألتـبــاع فــقــد عـدوه "قــديــسـاً" ال
يــأتــيـه الــبــاطل مـن خــلــفه أو من
أمـامه وحــسب  بــعض دعـاته إن
كل مساس بفـكرة قال بها ماركس
أو اســتــنــتــاج  تـوصـل إلـيـه كـأنه
مـــســاس بــأيــقــونــة تــســتــحق أن
تــــوضع في مــــتــــحف بــــحــــيث ال
تــطــالــهــا األيـادي أو تــلــمــســهـا 
ومـــــنــــطق هــــؤالء مــــثـل مــــنــــطق
أصـــحــــابـــنـــا اإلسالمــــيـــ عـــلى
اخـــتالف انـــحـــداراتــهـم شــيـــعــة
وسنّـة يـعتـبـرون مـا قاله أئـمـتهم
ـــثّل احلــــكـــمـــة أو مـــرشـــدوهـم 
والـرشـاد والفـضيـلـة  وهكـذا يتم
تـمـجيـد هـؤالء دون نقـاش آلرائهم
ــاضي أم وأفــكــارهم ســواءً في ا
في احلــاضـر عــلــمــاً بــأنـهـم مـثل
غيـرهم بشر يصـيبون ويـخطئون
لـكن اآليديـولـوجيـا الـعـميـاء تـريد
إضـفــاء الـقــدســيـة عــلـيــهم وعـلى
أعــمــالـهم واألمــر يـنــســحب عـلى
اآليــــديـــولـــوجــــيـــات الـــقــــومـــيـــة
والـبعـثيـة فمـجرد ذكـر أي انتـقاد
لزعيم أو قائـد يجعل منه عدوًّا أو
خــصـمـاً عـلـمــاً بـأن األعـمى يـكـاد
يـرى نــتـاج سـيـاســات االسـتـبـداد
واإلقـصـاء والتـهـميش. وبـالـعودة
إلى مـاركس فإن مـثل هذه الـنظرة
الــتـقـديــسـيــة تـبــقى حـبــيـسـة في
النـفـوس كـلّـما سـمع أحـدهم نـقداً
أو تـقريـضاً لـبعض أفـكاره أو أن
الزمن جتـاوز الـكـثـيـر من أحـكامه
واسـتــنـتـاجـاته واألمــر يـنـسـحب
عـلى لـيــنـ وحـتى سـتـالـ وإلى
األمـ الـعام لـهـذا احلزب أو ذاك
ســـــواء في جتـــــارب األصل أم في
جتارب الـفرع وهي ثـقافـة سائدة
لـدى جـمــيع األحـزاب الـشـمـولـيـة
شـيـوعـيـة أو قـومـية أو إسـالمـية
حــيث يـــتم الــتـــعــامل مـــعــهــا من
مــنــظــور عــشــائـــري فــكــيف يــتم
انـتــقـاد شــيخ الـعــشـيــرة مـثالً أو
ــرشـــد أو اإلمــام أو آيــة الــله. ال ا
أخال أحداً من جـيلنا الـستيني لم
يــتــرك اسم مــاركس شــيــئــاً لـديه

حــلّت قــبل مــدة قـصــيـرة الــذكـرى
يالد كارل ماركس ئوية الثانية  ا
ـــفــكّـــر وعــالم  الــفـــيــلـــســوف وا
االجـــــتــــــمــــــاع واالقـــــتــــــصـــــادي
والــســيـاسـي الـذي شــغل الــعـالم
ومأل الـدنـيــا بـأفـكـاره ونـظـريـاته
ــنـهـجه وأطـروحــاته وقـبل ذلك 
اجلـدلي. وكــنت كـتـبـت قـبل ثالثـة
عقود ونـصف من الزمان (1983)
مــــقــــالـــــة في مــــجـــــلــــة الــــهــــدف
الــــفــــلـــســــطـــيــــنـــيــــة بـــعــــنـــوان:
"بـرومـوثـيوس هـذا الـزمـان" وهو
اسـتـعارة عن حـامل شـعـلـة الـفـكر
الــربــانـيــة أشــرت فـيـه إلى فـضل
مـاركـس عـلى الــبـشــريـة من خالل
اكـتشافه قـوان الـصراع الـطبقي
وفائض القـيمة وقلت وال أزال إن
إضافته األساسـية هي في منهجه
ــــنـــــهج الــــذي اجلـــــدلي وهـــــو ا
استخـدم بطرق خاطئـة في الكثير
ـــــرّات.  وإذا كـــــان مـــــاركس من ا
مـفـترى عـلـيه في عصـره وحـياته
فــلم يــنجُ من االفــتـراء حــتى بــعـد
ـــــاتـه وبــــعـــــد تـــــاريخ طـــــويل.
واإلفـتــراء جـاء من جــانب أعـدائه
وخـصـومه مــثـلـمـا ورد من جـانب
مـريـديه وأتـبـاعه عـلى حـدٍّ سـواء
خـصوصـاً حـ تـعـامل هـؤالء مع
تــعــالــيــمـه كــنــصــوص مــقــدّســة
وحفـظـوا بـعض مـقوالته بـطـريـقة
أقـرب إلى األســفـار الـتــوراتـيـة أو
اآليات اإلجنيلية والقرآنية. وأكثر
مـن ذلك حــ ردّدوهــا بــوصــفــهــا
تعـاويـذ أو أدعـيـة فيـهـا شـفاء من
كل شيئ و استـخدامها بـطريقة
تـلـقيـنـيـة ال عالقـة لـها بـزمـنـها أو
بـجوهـر الـعصـر السـيـما بـإضـفاء
قـدســيــة كـهــنــوتـيــة عــلـيــهــا كـان
مـــــاركـس من أشـــــد أعـــــدائـــــهـــــا
خـصوصـاً ح نـزّهوه عن اخلـطأ
ووضعوه خارج نـطاق النقد وهو
ـثقف نـاقداً اجـتمـاعياً. الـذي عد ا
وجـــرى أحــــيـــانـــاً الـــتــــعـــامل مع
اديـة اجلدلـية انـطالقاً مـاركس وا
مـن موروثـات ريـفـيـة أو بـدوية أو
ديـنيـة وبـطـريـقـة انـتـقـائـيـة فـيـها
الـكــثـيـر من اخلـفّــة والـركـاكـة في
حـ هي فـلـسـفـة حـداثـيـة مـدنـيـة
يـــســـمح مــــنـــهـــجـــهـــا بـــاحلـــذف
واإلضافة والتطوير. وكان األعداء
واخلـصوم في الـسابق واحلـاضر
وجــدوا في مـــاركس وفــلـــســفــته
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في ظـل الثـورة العـلمـية- الـتقـنية
أو أنـــهــا كــانـت صــحــيـــحــة لــذلك
الـعـهـد فــإنـهـا ال تـصــلح لـعـهـدنـا
وعلينا استـنباط األحكام اخلاصة
ـلــمـوسـة. بــنـا في ظـل الـظــروف ا
ـــعـــنى لـــيـــست جـــمــيع وبـــهــذا ا
الـتـنـبـؤات الـذي قـال بـهـا مـاركس
ـــكـن أن تـــتـــطـــابـق مع الـــواقع
فــالــرأسـمــالــيـة حــطّــمت اإلقــطـاع
ووجـــهت الــــنـــظم واحلــــكـــومـــات
ـدنـيـة وتـمـركزت والـبـلـدان نحـو ا
ِلْـكية بيـدها أو بيد فـئة صغيرة ا
اً جـديـداً. وهذا يـجـسّد خالـقـة عـا
ت صواب رؤية ماركس حيث تعو
الــــرأســــمـــالــــيــــة من خـالل ثـــورة
ــواصالت وتـمـركـز االتـصـاالت وا
ــال وازدادت الـفـجــوة الـطـبــقـيـة ا
واالجــتــمــاعــيــة األمــر الــذي كـان
حـسـب مـاركس يــقـتــضي عــمـلــيـة
الــــتـــغـــيــــيـــر. وإذا كــــانت األزمـــة
ـالـية الـطـاحنـة قد االقتـصـادية وا
أعــــــــادت "طـــــــيـف مـــــــاركـس" إلى
الـواجـهـة بــعـد أن أصـبح شـبـحه
»أثـراً بعـد ع «كـمـا يُـقـال األمر
الــذي اعــتـبــره الــبـعـض جـزءًا من
تـحفـية إذا جـاز التـعبـير فـإنها ا
في الـــوقت نــفــسه اســـتــحــضــرت
الـتــجــربـة الــشــيـوعــيــة الـدولــيـة
ــاركـــســـيــة ـــاذج ا خـــصــوصـــاً 
ـطبـقة. صـحيح أن السـوفيـيتـية ا
مـــــاركـــــســــيـــــة الــــقـــــرن احلــــادي
والــعــشــرين ال تــشــبه مــاركــســيـة
الـقرن الـعشريـن وإنْ كانت تـلتقي
مع مــاركـســيــة مـاركس في الــقـرن
التاسع عـشر لكنهـا قد تتجاوزها
إلى آفــــاق أكـــثـــر رحــــابـــة في ظل
مـرحـلـة مـا بـعـد احلـداثـة والـثورة
ــة الــعــلــمــيــة-الــتــقــنــيــة والــعــو
وتـأثـيـرهـا ومـعـارفـهـا وعـلـومـها.
ـاركـسـيـة الــسـوفـيـيـتـيـة" ولـعلّ "ا
تـــخـــتـــلـف اخـــتالفـــاً كـــبـــيـــراً عن
"مــاركــســيــة مـاركس" وطــبــعــتــهـا
الـكالسيـكـيـة مثـلـمـا تخـتـلف هذه
األخـــيــــرة الــــتي كــــشف مــــاركس
قـوانينـها في الـقرن التـاسع عشر
عن ماركـسية مـا بعد سـقوط جدار
بــــرلـــ الـــعـــام  1989وال شك أن
مـــــاركـــــســــيـــــة الــــقـــــرن احلــــادي
والــعـشـرين ســتـكـون شــيـئـاً آخـر
حــيث لم يــعـد الــتــاريخ كــمــا كـان
ــتـخـيّـل مـنـكــشـفــاً في ثـنــائـيـات ا
وتـبسـيطـات في ماضـيه وحاضره
ومـــســـتـــقـــبـــله وعن تـــشـــكـــيالت
ومراحـل وأدوار يحكـمهـا الصراع
الـطبـقي بـكـلـيّاته ويـطـرح أشـكاالً
تـتواءم مع الـتـفـسيـرات الـيـقيـنـية
واحلــتـــمــيـــات الـــســائـــدة آنــذاك.
وكـــــانت إجنـــــازات مـــــاركـس قــــد
ساهمت في تعميم معارف عصره
واســـتــنــبـــاط حــلـــول تــتــواءم مع
الـتـطور الـسـائـد حـينـئـذ وهـو ما
أسـماه االنـتقـال إلى عالم احلـرية
الذي لم يكن سـوى فهم الضرورة
اركسية الكالسيكية تدور وظلّت ا

في وحـول "احلتمـيات الـتاريـخية"
عــلى نــحـو ســرمـدي وإنْ لم تــعـر
اهـتمامـاً بدور الفـرد معتـبرة إيّاه
عــرضــة لـلــتــوّهــمـات والــكــبـوات
وعــنـــدمــا حــلّت حلـــظــة تـــطــبــيق
ـاركـسـيـة من خالل نـظـام حـاكم ا
هـيمـنت علـيـها الـهرمـيـة الكـيانـية
الـبــيــروقـراطــيـة احلــزبـيــة حـيث
ارتـفع دور الــفـرد الـقــائـد الـزعـيم
وإن اعــتــبـــر األفــراد بـــفــرديـــتــهم
وبــجــمــعــهم لــيــســوا ســوى جـزء
ـا مـجـهري مـن حـركة صـغـيـر ور
الـتــاريخ ومـسـاره الــذي تـصـنـعه
الطبقـة العاملة وطلـيعتها ويتربع
عــلى عـرشـه الـقــائـد الـذي تُــنـسب
إليه جمـيع الصفات اخلـيّرة فكرياً
وإنـــســـانـــيـــاً وأخالقـــيـــاً لـــدرجــة
التـمـاهي بـينه وبـ الـطبـقـة. وقد
وذجاً احتذى عمّمت الستالينية 
به الـقــادة اآلخـرون وســاروا عـلى
هداه ولعلّ بـعض زعماء ما أطلق
علـيه "حركة الـتحرر الـوطني" قلّد
هـذا الـنـمــوذج بـحـذافـيـره بل زاد
عــلـيـه في ظــروف الــعـالـم الـثــالث
ـارسـات أكـثـر بـؤساً ـتـخـلـفـة  ا
عــلـى صـعــيــد اإلدارة واالقــتــصـاد
والــســيــاســة والـثــقــافــة وحــقـوق
اإلنــــســــان وبــــشيء من مــــوروثه
ـا ال يـنـسجم وعاداته وتـقـالـيده 
ـاركـسيـة. لـقد شـغلت مع الفـكرة ا
ـاركـسـيــة السـيّـمـا مــنـذ الـبـيـان ا
الـــشــيـــوعي الــعــام 1848الـــعــالم
أجــمع والــعالقـات الــدولــيـة خالل
 170عـــامــــاً والتــــزال وعـــنــــدمـــا
وصلت إلى الـسلطـة ألول مرة بعد
سقوط كمّونة باريس العام 1871
بـنجـاح ثورة أكـتوبـر العام 1917
شـقّت الـعـالم إلى قـسـمـ وشـهد
الـــــتــــاريـخ أولى جتـــــارب احلــــكم
»االشتراكي «وتوسّع األمر بـقيام
ــقـــراطـــيــة اجلـــمـــهــوريـــات الـــد
ـيـة الـشــعـبــيـة بـعــد احلـرب الـعــا
الثانية العام  1945ومن ثم جناح
ثـورة الـصـ الـعـام  1949وتـأثـر
بــعض حــركـات وزعــامـات الــعـالم
الــثــالث بــاحلـــركــة الــشــيــوعــيــة
واالشـتــراكـيـة الـدولــيـة في آسـيـا
وإفــريــقــيـا وأمــيــركـا الـالتـيــنــيـة
خـــصــوصـــاً بــعــد جنـــاح الــثــورة
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ادية اجلـدلية عنى كـانت ا بهـذا ا
منـهجـاً للـتـحلـيل وأداة للـعمل من
أجل الـتـغـيـيـر وإذا كـان قـد سـبق
مــــاركس وجـــايــــله الـــكــــثـــيـــر من
ـفــكـرين والـبـاحــثـ مـثل كـانط ا
وديـــكـــارت وهــيـــغـل وفـــيـــوربــاخ
وغـــيــرهم إلّـــا أنه كــان الـــوحــيــد
بـينـهم الذي تـرك مثل هـذا التـأثير
عـلى العـالم أجمع فـلم يكن مـفكّراً
كــبـــيــراً أو بــاحــثــاً مـــتــعــمــقــاً أو
ـاً أو منـظمـاً وداعية فـيلـسوفـاً حا
حــسب بل كـان كـلّ ذلك. ولـعلّ في
ــوســوعــيــة وربط الــفــكــرة هــذه ا

اركـسـيـة ومن مـاركس فـكرته مـن ا
الـفــلـسـفــيـة ضــمن طـائـفــة األفـكـار
الفـلسفـية التي تغـتني بهـا اللوحة
الـفـكـريـة األوروبـيـة-الـغـربـيـة أمـا
هدف تغيير العالم وليس تفسيره
كــمــا دعـا إلــيه مــاركس فـهــذا أمـر
تـاريـخي ومـتـحـفي لـيس إالّ حسب
وجـهـة نظـرهم بحـيث ال يـتم جمع
النظـرية إلى جانب التـطبيق وهو
ضرورة انـفـصلت عـنـها الـتـجارب
االشـتــراكـيـة بـالــكـامل وفي جـمـيع
احلـقـول واجملـاالت. الشكّ أن الـذي
ـــوديل مـــات هـــو الـــنــــمـــوذج أو ا
السوفييـتي وقد أثبت فشله وعدم
صالحه وبـالـتالي انـهـياره ألنه لم
يكن مـاركـسـياً أو اشـتـراكيـاً بـقدر
ــوذجـــاً تـــوتــالـــيــتـــاريــاً- كـــونه 
اســتـبــداديـاً حـيـث شـكـلـت قـاعـدته
الــقـســريـة اإلكــراهـيــة األسـاس في
تـطبـيـقه األمـر الـذي جـعـله صورة
مـشوّهـة لـلمـاركـسيـة الـكالسيـكـية
رغم بـعض نـقــاط ضـعف األخـيـرة
وكـانـت صـورة لــيــنـ وبــالــدرجـة
األساس سـتال الـشاهد احلـقيقي
لــلـــتـــشـــويه الـــقــيـــمي والـــفـــكــري
للماركـسية السيّما بـغياب وجهها
اإلنــسـانـي. ولــذلك فــإن تــبــديـد أو
حـــتى مــوت الـــنــمــوذج الـــقــســري
سـيـكـون مـتـوائـمـاً ومـنـسـجـمـاً مع
اركـسـية وذاتـهـا ال خالفاً جـوهـر ا
مـعهـا خـصوصـاً أن أفكـار ماركس
ـسـتقـبـلـية لم تـكن مـحط اقـتـناع ا
بل هي األخـرى حـمـلت إشـكـالـيـات
زمــانــهـــا فــضـالً عن إشــكـــالــيــات
زمـــانـــنـــا. وإذا كــــانت تـــقـــديـــرات
مـاركس وقـراءة بـعض أطـروحـاته
السيّـما التي  تطـبيقهـا لم تزكها
احلـيـاة مـثـل نـظـريـته عن الـدولـة
الـتي قـال إنـهـا سـتـذبل وإشـكـالـية
دور الـــــفـــــرد في الـــــتــــاريخ ودور
الـعـامل الـنـفـسي ووصـمه شـعـوبـاً
بـالــرجـعــيــة بـالــكـامل في مــعـرض
حديـثه عن الـشـعب التـشـيـكي فإن
جـوهر مـنـهـجه ظل حـيـويـاً وقادراً
عــلى حتـلــيل واسـتــنـبــاط األحـكـام
واحلــلـول رغم أن الـبـعض أرادهـا
أحكـامه وحلـوله في ح يـقتضي
ـــاركــسـي أن نـــكــتـــشف ـــنــهـج ا ا
قـوانـيـنــا وحـلـولـنــا وأحـكـامـنـا ال
قـــوانـــ وأحـــكــام مـــاركس الـــتي
كــــانـت تــــصــــلح لــــزمــــانه ولــــيس
لـزمـاننـا. هل يـحق لـنا أن نـقول إن
ـاركـسـيـة كـفـلـسـفـة تـسـتـطـيع أن ا
جتدّد نفسهـا رغم شيخوخة بعض
جوانبـها حتى إن استـبقت بعضاً
كـتبـات أو اليـوتوبـيات مـنهـا في ا
ـتــحــفــيــات فــتـلك أو األحـالم أو ا
مــــأثـــــرة الــــفـــــكــــر احلـي ورائــــدة
بـرومـوثـيـوس الـذي يـسـتـحق كـمـا
ـاركــســيـة الــقــراءة االرجتـاعــيـة ا
ـسلّمات نهج نـقدي وضعي ال 
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ــنــفى وهــو أمــر اإليــرانــيــة في ا
لـيس من بـاب الــنـكـتـة بل واقـعـاً.
مـاركس الـذي كـان شـبـحه يـجـوب
أوروبـا العـجوز "رمـز الشـيوعـية"
لــوحق فـي فــرنــســا وطــرد مــنــهــا
وذهب إلـى بـــروكــــسل فــــطـــاردوه
ــانـيــا لـيــشـارك في وانــتــقل إلى أ
ثــورة الــعــام  1848وحــ فـشـلت
غـادر إلى لندن لـيقضي فـيها بـقية
حـيــاته من الــعـام  1849ولــغــايـة
الـــعــام  1883وعـــاش فـي ظــروف
مــاديـة قــاسـيــة ولـوال مــسـاعـدات
رفيـقه في الـفـكـر والـعـمل فردريك
ـا تـمـكّن من الـعـيش وكان إجنلـز 
قـد كـتب مـعه: الـبـيـان الـشيـوعي "
ـقـدسة ـانـيفـاسـتـو" والـعائـلـة ا ا
وأزهــرت أفــكـارهــمــا لــتــنــجب مـا
ـــاركـــســـيـــة" أو نـــطـــلـق عـــلـــيه "ا
"الـتمـركس" خصـوصاً وهـما مثّال
احللقة الذهبية األولى فيها. وأهم
اسـتـنتـاجات الـبيـان الشـيوعي أن
تاريـخ اجملتـمـعـات اإلنسـانـيـة هو
تـــاريخ نــــضـــال الـــطـــبـــقـــات وأن
اجملــتـــمع أخـــذ بـــاالنـــقــســـام إلى
طــبــقــتــ  أغــلــبــيــة مــحــرومــة "
الـبـرولـيـتـاريــا" وأقـلـيّـة مـتـخـمـة "
الـــبـــرجــــوازيـــة" وبـــنـى مـــاركس
اسـتــنـتـاجـاته عـلى هـذا الـتـقـديـر
واضـعـاً رسـالـة لـلـطـبـقـة الـعـامـلـة
لإلطــاحـة بــالــرأسـمــالــيـة وإلــغـاء
اجملـــتـــمع الـــطـــبـــقي. واســـتـــقــرأ
الـتاريخ اإلنـساني ومـراحله وهو
مـــــا أكّـــــد اســـــتـــــنـــــتـــــاجه من أن
رحـلـة األخـيرة الرأسـمـالـيـة هي ا
للتطور اإلنساني وإن تناقضاتها
سـتـؤدي إلى انــهـيـارهـا احلـتـمي
وقــد حــاول لــيــنــ تــطــويــر هــذه
القاعدة التي ارتكز عليها ماركس
فـاعـتبـر "اإلمبـريالـية أعـلى مراحل
الرأسمالية" وحلّل ماركس وشرح
وفـسّـر الــرأسـمـالــيـة الـقــائـمـة في
عــهــده أحــسـن حتــلــيل وتــشــريح
وتـفسـيـر وهو مـا يـدعـونا لـلـقول
ـــــــاركـــــــســـــــيـــــــة هـي عـــــــلم أن "ا
الــرأســمـــالــيــة" بــامـــتــيــاز وكــان
لـلـمــنـهج الـذي اعـتـمـده والـذي مـا
يـزال صــاحلـاً األســاس في بـلـورة
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 وقـد قرّر ماركس أن تـفكـير الـبشر
هـو انعـكاس لـواقعـهم االجتـماعي
ـط حـــــيــــاتـــــهم الـــــذي يـــــحــــدّد 
ــادة هي ووجــودهم بــاعـــتــبــار ا
أســـاس الــوجـــود وهي في حـــالــة
تـطور والـتـاريخ الـبـشـري مـرهون
ـادية لـهذا الـتـطور في الـظروف ا
ووفـقاً لـهـذه القـاعدة حـدّد ماركس
رؤيــته لــلـكــون والــعــالم والــثـروة
واالقـتـصـاد والـسـيـاسـة والـثـقـافة
والـــتــغـــيــيــر والـــثــورة. وإذا كــان
منـهـجه اجلـدلي صـحيـحـاً فـليس
جـميع مـقـوالته صـحـيـحـة وحتى
لـو كان بـعـضـها صـحـيـحاً فـإنـها
ليست صحيحة لعهدنا خصوصاً
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ا مصدر بالعـمل مصدر قـوّته ور
اركسي شروع ا ضعفه في آن فـا
الـفــلـسـفي قـدّم رؤيــة لـلـتـاريخ من
جـهة مثـلما قـدّم منهـجاً للتـحليل
وهــمــا األســاســان الــلــذان تــعــتــز
ـاركـسـيـة فـي حـلـقـتـهـا الـذهـبـية ا
األولـى (مـــــــــاركـس واجنـــــــــلـــــــــز)
بـإضـافــتـهـمــا إلى عـلم االجــتـمـاع
اإلنـسـاني مـثـلـمـا كـانت مـشـروعاً
لـتحريـر اإلنسانـية وحركـة ثورية
ذات أهــداف مـــحــددة لــكـــنــهــا لم
تــنــجح فـي االخــتـبــار فـي جتـارب
دامت نحو  70عـاماً ولـعلّ اجلزء
ـهم منـهـا ظلّ يـوتـوبـيـاً ففي كل ا
فـلــسـفــة جــزء من الـيــوتـوبــيـا. لم
اركسيـة نفسها في إطار حتبس ا
اجلدل الفـكري األوروبي بل كانت
ــيـة كـلّــهـا مـجـال الـسـاحــات الـعـا
حـركتـهـا األمـر الـذي وضـعـها في
مواجهـة الرأسمالـية في كلّ مكان
وهــذا األمـر أخـذ طــابـعـاً تــعـبـويـاً
وســــيـــاســــيـــاً بــــعـــد الــــتـــجـــارب
االشتراكيـة األولى خصوصاً بعد
ـيـة ثــورة أكـتـوبــر وتـأســيس األ
الـثالثـة بقيـادة لينـ العام 1919
التي استـمرت حتى العام ?1943
حـيث  حلّ الـكـومـنـتـرن. احتـفى
ـاركـسـية بل إنه ـوت ا الـبـعض 
أهـال عـلـيـهـا الـتـراب بـعـد دفـنـهـا
ومـا تـبـقّى مـنـهـا وضـعه في إطـار
ــتــحـفــيـة الــذكـريــات أو الــكـتب ا
اركـسـي قـد حاول وكـان بـعض ا
تـدويـر تـاريـخه وإنـكـار احـتـسـابه

عـلى هـذا الــتـيـار الـذي ظنّ أنه 
تــوديــعه إلـى األبــد ولم يــعــد أحـد
ــالـــيــة يــتـــذكّــره وإذا بـــاألزمـــة ا
ــيــة تــعــيــده إلى الــصــدارة الـــعــا
ويـــصـــبح طـــيف مـــاركس ولـــيس

شبحه في كل مكان. 
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 وكــمــا أصــبح احلــديث عـن مـوت
اركـسية بوصـفها فكـرة شمولية ا
توتالـيتارية ومـدخالً للحديث عن
والدة الـلـيــبـرالــيـة اجلـديــدة فـقـد
أصـــــبـح احلـــــديث عـن فـــــضـــــائل
األخيرة وسيادتها وظفرها مسألة
مــوازيـــة وهــو مــا بـــشّــرنـــا بــهــا
فـرانـسيس فـوكـويامـا حـ حتدّث
عن نـهاية الـتاريخ وتـلقفـها بعض
ــاركـسـيـ الـقـدامى زمالئـنـا من ا
"الــلـيــبـرالــيــ اجلـدد" مــنـتــشـ
ة للـقارات والدول بـاكتسـاح العـو
واأل والشعوب والـلّغات والنظم
واحلــــدود. وإذا كـــــان هــــنــــاك في
الـغـرب من أخـذ يتـحـدّث عن عودة
ـاركــسـيـة مــاركس ولـكن لــيـست ا
الـوضـعــيـة الـنــقـديـة حــيث يـريـد
ـتّـسـخـة بل مـاركس ال بـســتـرته ا
كعالم إنثربولوجي وسسيولوجي
واقتصادي ويسـير خلفه ال جوقة
الـــرعـــاع والــــبـــرولـــيــــتـــاريـــا بل
مــجـــمــوعــة مـن الــبــروفـــســيــرات
ــثــقــفــ واألدبــاء والــفــنــانــ وا
وأجـمل الـنــسـاء وهـؤالء يـريـدون

WO½U¦ « t²¹u¾  w

øqz«bÐ sŽ Y×³ « WKŠd  UMKšœ q¼
ئة من استهالك إسـبانيا و36 با
ـئـة من اســتـهالك ونــسـبـة 59 بــا
ـئـة من طـاقـة الـبـرتـغـال و  75 بـا
الــنــمــســا (الــتي تــســتــمــدّهــا من
ـيــاه). وأخــيـراً نـشــيـر إلى عـمل ا
ـرمـوق هــيـرفـيه لــو كـروسـنــيـيه ا
حـــول الــرقــمـــيّــة واألفق الـــتــقــني
ي اجلـــديــد. جتــدر اإلشـارة الــعــا
إلى أن الـــكــتـــاب تـــضـــمّن مالحق
وجداول مفصّـلة حول موضوعات
عدّة تتعلّق بـ "إنتاج الكهرباء في
الـــــعـــــالـم ســـــنـــــة  "2012 و"أوّل
عــــشـــرين بـــلـــداً كــــان إنـــتـــاجـــهم
الكـهـربائي األكـثـر قابـليـة لـلتـجدّد
في العام  "2012 و"البلدان األكثر
إنـتـاجـيّة لـلـطـاقـة الكـهـربـائـية في
الــعــام   "2012 و"بـــنــيـــة إنــتــاج
ـتـجـدّدة في الـعـالم سـنة الـطـاقة ا
 "2012 و"رقـم األعـــــمــــــال الـــــذي
حقّـقته مـجمـوعات وسائط اإلعالم
ــتــعـــدّدة الــدولــيــة الـــرئــيــســة" ا
و"الــصـعــود اخلـاطف لألبــصـار لـ
"غـوغل" و"جـمـعـيـات اإلبـقاء عـلى
الـزراعــة الـفالحـيــة" و"إسـهـامـات
أوّل خــمـســ بــلـداً فـي مـيــزانــيـة
ــــتّـــحـــدة وفي مـــنــــظّـــمـــة األ ا
عـمــلـيـات حـفظ الــسالم". كـمـا قـام
بـييـر غـروسيـر بعـرض الفت آلخـر
ـهـمّة الـصـادرة بـاللـغـت الـكتب ا
اإلنـكـليـزيـة والـفرنـسـيـة في الـعام
 .2017 مـؤسّـسـة الـفـكـر الـعـربيّ:
هي مؤسّسة أهليّة دوليّة مستقلّة
لـيـس لـهــا ارتـبــاط بــاألنـظــمـة وال
بـــاالنـــتـــمـــاءات الــســـيـــاســـيّــة أو
احلـزبــيّـة أو الــطـائــفـيّـة. الــتـزمت
ؤسّـسـة مـنذ إنـشـائهـا في الـعام ا
 2000بـتـنــمـيـة االعـتـزاز بـثـوابت
األمّـة ومبادئـها وقـيمهـا وبتـعزيز
التضامن العربيّ والهويّة العربيّة
ُحتـضنة لغـنى التنوّع اجلامـعة ا
والـــتــعــدّد وذلـك بــنــهـج احلــريّــة

سؤولة. ا

و"سـيـريزا" في الـيـونان و"فـرنـسا
تمرّدة" في فرنسا. العصيّة" أو "ا
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وبــعـــد الـتــجــارب اجلـاريــة تـأتي
الــــتـــطــــوّرات الـــقــــادمـــة واآلفـــاق
احملـتمـلة إذ يـستـعرض دومـينيك
فـــيــــدال وضع الــــنـــظــــام الـــدولي
احلــــــالـي ويالحـظ أنّــه "يــــــديــــــر
ـة ويـســـيّـرهـا في مـصـلـحـة الـعـو
الغرب". إنه مـأزوم وبديله وطريق
ــــرّ فـي رأيـه حـــكـــمــــاً اخلـــروج 
تّـحدة الـتي "تمـلك مفـتاح بـاأل ا
الـــتــغـــيـــيــر" ويـــفـــتــرض إصالح
مـــؤسّــســـاتـــهــا. أمّــــا آالن غــريش
فـينـظـر إلى هـذا الـنظـام من زاوية
أخرى هي زاويـة انبثـاق وصعود
قوى (البريكس وسواها) تريـد أن
تـأخـذ مـكـانهـا حتت الشـمس. أمـا
إيف سـانـتـومـيـر فـيـطـرح مـســـألة
بدائل الـنـظام االنـتـخابي طـامـحاً
إلى إدخـال بـعض الــنـسـبـيـة عـلى

النظم القائمة.
 وتـتناول كـاترين سـاماري نـهضة
ة ناهضة للعو وأزمات احلركة ا
ـيـة البـديـلة" أو مــا تسـمّـيه "العـا
الـتي بـدأت "بلـقـاء القـارّات الثالث
من أجـل الــــــبـــــــشــــــريـــــــة وضــــــد
الــنـيــولـيــبــرالـيــة" في صــيف عـام
 1996وبـدأت بــتــنـظــيم "مــنــتـدى
دافوس مـضـادّ" لـذاك الذي يـنـعـقد
في دافـوس في سويـسرا ويـنعـقد
بذات الـتاريخ. أما صـوفي شـابيل
فتـطرح مـســألة الـبدائـل البـيئـوية
الــزراعــيــة وتــركّــز عـلـى الــزراعـة
البـيولوجيـة واسترداد الـبذار كما
يــفـــعل الـــبــرازيـــلــيـــون وتــرويج
ـديـنـية. بـيـنـمـا تـتـناول الـزراعـة ا
راشيل كنايبيل االنتقال الطاقوي
ـتـجـدّدة كـتلك والسـيـمـا الطـاقـة ا
ــسـتــخــرجــة من الــريــاح والـتي ا
بـاتت مـنـذ الـعـام  2015تُـمـثّل 50
ـارك ــئـة من اســتــهالك الــدا بــا

في هـــذا احلـديث عن الــشـعــبـويـة
"كــتـجــربـة هــشّـة": دونـالــد تـرامب
طــبـعــاً الــذي يـرى فــيه ســيـلــفـان
سـيـبـيل وعــداً مـلـتـبـسـاً بـالـتـجدّد
الــصـنـاعـي وثـانـيــاً الـيــمـيــنـيّـات
اجلذريـة الشـعـبوية الـتي تتساءل
نــونـا مـايــر عـمّـا إذا كــانت خـيـاراً
بــديالً فـي أوروبـا وهــنــاك ثــالــثـاً
احلــركــات الـقــومــيـة اجلــديـدة في
الشـمال واجلـنوب التي جتــد لها
دلـفـ آلتـس خـصـائص مـشتـركة.
فهــذه كلّـهـا تبـدّت عبـر مـا يسـمّيه
ــدّ الشـــعبوي". فـنسـان تيبـيرج "ا
وهـي لــــــيـــــــسـت في رأيـه ســــــوى
ضـادة". لكن نونـَّا مـايـر "الثورة ا
جتـــــد أن تــــوصـــــيف احلـــــركــــات
الـشـعبـوية بـوصف أقصى الـيم
هــــو تــــوصــــيف ال يــــســـــتــــغـــرق
حـقيقـتهـا كلّهـا ألنها تـلعب اللـعبة

قراطية.  الد
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وألن لـهـا سـماتـهـا اإليـديـولـوجـية
اخلـــاصـــة: فــــهي قـــومــــيـــة وهي
هاجر) إقصائية (ضـدّ األجنبي وا
ــوارد وحــصــريــة تــريــد حــصــر ا
بــــأبـــــنــــاء الـــــبالد أو الـــــشـــــعب
ـتــجـانس "احلــقــيـقي" "الــشـعـب ا
الـذي يـتهـدّده خـطر "خـارجي" كـما
يقول فابيان إيسكالونا. لكن هناك
شـعـبـويـة يـســار أيـضـاً تـظهـر من
ــتــمــرّدة خـالل حــركــة فــرنـــســا ا
ويــــتـــولّـى روجــــيه مــــارتــــيـــلــــلي
اسـتعراض إمكانيتها كيسار. لكن
إذا كــان احلــال مع الــشــعــبــويـات
هـــو هــذا فـهـل أن ثـمّــة نــهــوضـاً
ـقراطية محـتمالً لالشـتـراكية الد
ـا حــكـمت أوروبــا. إنّـهـا الــتي طـا
اآلن في وضـعيـة دفـاعيّـة كمـا يرى
نـافسة آالن بـيرغونـيـو تتـعرّض 
األحـزاب الـوســطـيّـة وتـتـخـطّـاهـا
عـلى يـســارهـا احلـركـات اجلـديـدة
ــوس" في إســبــانــيـا مــثل "بــود

العظمى الثانـية. فهل تراها تشكّل
ـوذجاً مـقـبوالً خلـيار بـديل? لكن
ــراقب الــصـــحــافي الــذي يــقــرن ا
اسـمـه بـصــحــيــفـة "لــومــانــيــتـيه"
(الشيوعـية الفرنسـية) يغفل شأن
"الصيني اجلــدد" أحديّة الطبقة
الــعـامــلـة وحــزبـهــا ومـصــاحلـهـا.
أفـــيـــعـــقـل أن حتـــتـــمل األحــــديّـــةُ
الــــبـــديـلَ? ومن هــــذه الـــتــــجـــارب
اجلـــديـدة "الـربــيع الـعــربي" الـذي
يــســتـعــيــر لـه فــرانـســـوا بــورغــا
تـاريخ الـثـورة الفـرنـسـيـة فـيـكون
في الـسـنـة الـسـادسـة وبـالـتـرقـيم
الـــــرومــــاني  VIربــــيـع فــــشـــــلت
الـيـسـارات العـربـيـة في ريادته إذ
جـــعـــلت أولـــويّـــتـــهـــا مـــنـــافـــســة
كث هـؤالء اإلسالمي بينما لم 
في مـواقع السـلطة إلّـا قلـيالً. بعـد
هــــذا يـــــأتي احلــــديـث عن بــــدائل
الـيـسـار األمــيـركي الالتـيـني الـتي
تتـولّاهـا البـاحثـة سونـيفـا البارث
وزميـلـهـا الصـحـفي مـارك سانت-
أوبـــيــــري; ويـــؤكّــــدان أن أزمـــنـــة
ـرجـعيّـات الـسـيـاسيـة والـرمـزية ا
"لـــلـــتـــقـــدّمـــيّــات" الـــتـي أمــســـكت
بـالـسلـطـة في سـنوات  ?2000في
أمــيـركــا الــلّــاتــيــنــيّــة هي أزمــنـة
شــاقّة. كمـا أنّ دينـامية الـيسارات
واليمينات القائمة حقاً في أميركا
الالتينية ال تتّبع سـيناريو وحيداً
أوحـــداً. لـكن إذا كــان ال بــدّ من أن
ـصداقـية أو نـعـزو درجـة مـا من ا
فـعول "نهـاية الدورة" ـعقولـية"  "ا
وكـــذلك الــشــعـــور بــالــغــرق الــذي
يـــواكــــبه فـــإن ذلـك ال يـــعـــود إلى
الئم الـسـيـاق االقـتـصـادي غــيـر ا
الذي يـنـال من هـذه البـلـدان كـافة.
لـــكن الـــبــديل الـــذي أشــهـــره فــوز
دونــالــد تــرامب في االنــتــخــابــات
األمـيركـية هو مـا يســمّيه الـكتاب
ومـا بات يشتهـر باسم الشعبوية.
وثمـّـة ثالثـة موضـوعـات متـقـاربة

دومــيــنـيك بــلــيــهـون; فــضالً عــمّـا
تـضـيــفه إلـيـهـا دلـفـ بالسـيـدي-
فــــروت من الـــعــــرقـــلـــة والــــكـــبح
والــتــجــمـــيـــد الــذي تـــعــاني مــنه
ــتــعــدّدة ــؤسّــســـات الــكــبـــرى ا ا
األطـراف. وقبل هـذا وبعـده هناك
مـا يسمّـيه جان كـارتييه-بـريسّون
ـنتظم فـساد الـنظـام أو الفـسـاد ا
ــمــنــهج والـذي يــعــني في رأيـه ا
"الـفـســاد الــذي أصـبح عـنـصـراً ال
ط الـضبط يُسـتـغنى عـنه لـبقـاء 
واالنـتظـام الـسيـاسي-االقتـصادي
الـقـائم"; وثمـّـة عـامل آخـر يـرصده
بـرونـو كـوتــريس وهـو مـحـافـظة
الــطـبــقــات الــســيــاســيّــة إذ ثــمّـة
تدّ إلى ما وراء استياء سياسيّ 
الـسـلـطـات الـعمـومـيّـة ويـتـعـدّاها
ــــؤسّــــســــات وإلى لــــيــــصل إلى ا
قراطية. لكن معاييـر العملية الـد
أوّل العـقبات التي يـتناولـها كتاب
"أوضــاع الــعــالم  "2018هي تــلك
الــتي يــشـــيــر إلــيــهــا تــريــســتــان
مـــاتالر الـــذي يالحـظ بـــأن ثـــمـّــة
ـــعـــلـــومـــات اخــــتالالً في دفـــوق ا
العـابرة لـلقـومـيّات ال يـزال قائـماً
اضي أي منذ سبعـينيّات القرن ا
منـذ أيّـام احتـجـاجات حـركـة عـدم
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ومن عـــوامل الـــعــرقـــلـــة والــكـــبح
والتـجمـيد إلى الـتـجارب الـبديـلة
وهي بــتــوصـيف الــكـتــاب جتـارب
هـشّــة. وأولى هـذه الـتجـارب عـنـد
سـيرج وليـكوف كـانت الشـيـوعية
ُـنـتـمـيـة الـتـي ال يـزال لـلـحـركـات ا
إليـهـا حـضـور متـفـاوت في ســائر
الـقارّات ومـنهـا الصـ "اجلديدة"
الـتي يتسـاءل دوميـنيك بـاري عمّا
إذا كـــانت ال تـــزال تـــشـــكّل مـــثــاالً
يـحـتـذى ويـقـلّـد. فـقــد اســتأصـلت
الــفــقــر بــ عــامي  1978و2015
ـية وارتـقت إلى مرتـبة الـقوّة الـعا

قـوامهـا القـول كمـا يالحظ فردريك
لوبارون أن االقتصاد عِلم. بل إنـه
عـــلم مــطـــلق "يـــعــلـــو عــلى كـــافــة
اخلـيارات الـسـياسـية ويـحلّ محلّ
ـنـاظـرة". وهـكـذا فـإن الـسـجـال وا
األزمــــة الـــتـي انـــدلـــعـت مع أزمـــة
الرهن الـعقـاري األميركـية ال تزال
في عُـــــرف كـــــاتــــــرين ســـــامـــــاري
مـتواصـلة تـسـتـصرخ الـبدائل. إن
الـــعــلـم االقــتـــصــادي يـــفــرض في
"طــبــعـتـه" األمــيــركــيــة "أصــولــيـة
يـة أو "ســـلـفيّـتـها"; الـسوق" الـعـا
ـــا كــــانت في أصل أصـــولــــيـــة ر
تـسـاؤل روبـيـر بوايـيه عن مـاهـية
الـهرطـقـة االقـتـصاديـة أو "الـبـدعة

االقتصادية".
 ويـبـقى أن األصـولـيّـة "تـاتـشـريـة"
فـي جــوهـرهــا ال تُــحِـلُّ خــيـاراً وال
تُبيح بــديالً. وحيثمـا غاب اخليار
ـتـكـلّـمـون أو الـتـخـيـيـر كـمـا كـان ا
يقولون يحلّ "الـتسـيير"; وهـذا ما
يـــفــسّـــر "اجلـــبــريــة" الـــتي حتــكمُ
الـنظـام السـياسي الـيوم: "جـبرية"
مــثـالـهــا الـقـول بــأنـه "ال بـديل عن
ــــة " وأن من جــــاء بـــشيء الــــعـــو
غــيـرها فـلـن يُقـبَلَ مـنه. وفـق هـذه
الــنــظــرة ال غـــرابــة في أن تــكــون
ــتـعــدّدة اجلـنــسـيّـات الـشــركـات ا
مـــعــاديــة لــكلّ خــيــارٍ بــديل وفــقــاً
إليـــــفـــــان دو روي. جـــــواب هـــــذه
الــشــركـــات الــدائم هــــو أنّه لــيس
ـا كـان. ومـاذا بـاإلمـكـان أحــسن 
ـكـن أن يـكـون أحـسن بــالـنـسـبـة
إليها من نظام تستطيع أن تتهرّب
كن فيه من جـباية ضـريبيّـة كان 
أن تـــــصـل الى  26تـــــريـــــلـــــيــــون
( 26.000مــــــــلـــــــيــــــــار) دوالر من
الـضرائب? مـن جهـة ثـانـيـة هـناك
مـــقــــاومــــة اإلصالحــــات من قــــبل
النخب وتتولّـاها في حالة فرنسا
مــثالً اجلــمـاعــات الــضــاغــطـة في
ــال والــذرّة كـمــا يــبـيّن مـيــدانَي ا

من كلّ نوع. العنف هنا في الغرب
يـجــد أرضــيّـة خـصــبـة وتــلـتـحق
ـــقــراطـــيـــة األمس بــســــفـــاهــة د
الـــســـــلـــطـــويّـــات كـــافـــة والـــذين
ـانـعـون يـهـمَّـشـون ويـوضـعـون
في عالم الـطوباوية الـذي تتعرّض
مثاليته للسخرية في ح يصبح
بــعض ديــكـــتــاتــوريّي الــشــرق أو
اجلنوب شـعبي في الشمال وفي
الــغــرب. "أوضــاع الــعــالم "2018
هـــو مـــلفّ الـــبــحـث عن الـــبــدائل
والـبـدائل هـنـا هي الـكـثـرة أو مـا
يسمّيه برتران بادي بـ "التعـدّدية"
أو الـــفـــكـــرة احلـــاضــرة أبــــداً في
الفـكـر الـغـربي الذي يـتـعقّل فـكرة
اخلـيــار الـبـديل كـمــا لـو كـانت في
طـبـيــعـة األشـيـاء وتـصحّ وتـكـون
مـقبـولة في بـلدان تـقول بـالتـمثيل
واالنـــــــتــــــخــــــابــــــات واألحـــــــزاب
والـتنـظيـمات وتـلجـأ إلى التداول
وتـعــتـمــد الــتـغــيـيـر وغــيـره. لـكن
آخــرين سيـقولـون إن هـذا اخلـيار
ــا هــو تـوريـة لـيـس حـقـيـقــة وإ
ـا بيان وبالغة. وليس واقعــاً وإ
والــكـاتـب يــتـســـاءل: "مــتى كــانت
اللـعبـة الـدوليـة توفّـر بـداية خـيار
بـــديل?" وهـــو يــذكّـــر شــأن زمالئه
فــردريك لــوبـارون ودلــفــ آلـيس
ـــارغــريت تــاتـــشــر وشــعــارهــا
الشهـير "ليس ثمّـة من خيار بديل"
There is no alternative""
الـذي حتـوّلت األحــرف األولى منه
(تــــــيـــــنـــــا أو ( TINAإلى االسـم
الـذائع لـسيـاسـتـهـا وسـيـاسةِ من
سـار على نـهجها في الثـمانينيّات
ـــــــــــاضـي مـن مـن الــــــــــــقـــــــــــرن ا
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قـــد تـــكــثــر الــبـــدائل في "أوضــاع
الـــــعـــــالم  ?"2018لـــــكن عـــــوامل
العرقلة والكبح والـتجميد تمنعها
ــرور. ولـلـمـعـرقــلـ فـلـسـفـة مـن ا
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مــرت عـشــر ســنـوات عــلى إصـدار
الترجمة العربية للكتاب الفرنسي
"أوضــاع الـعــالم" والــذي حــصـلت
مــؤسّـــســة الــفـــكــر الــعـــربي عــلى
احلقوق اخلاصة لترجمته من دار
"الديــــــكــــــوفــــــرت". وقــــــد أثــــــارت
مـــوضــوعــات الــكــتــاب الــســنــوي
ــهـتــمّـ نــقـاشــات واســعـة بــ ا
واخملـــــتـــــصّـــــ طـــــوال األعـــــوام
ـاضية وشـكّلت وثـائق مرجـعيّة ا
ــيـة لـلــكــثـيــر من الـدوائــر األكـاد
والبـحثية والـصحافيـة. "بحثاً عن
بـدائل" هو عـنـوان "أوضاع الـعالم
 "2018الـــذي صـــدرت تــرجـــمـــته
العـربية حديـثاً عن مؤسّسـة الفكر
ـياً الـعـربي وقـد عاجله  33أكـاد
ي وبـاحـثـاً وأشـرف عـليـه األكاد
ــؤرّخ دومـيــنـيك بــرتـران بـادي وا
ّ اختيـار موضوع الكتاب فيدال. 
انـطالقـاً من الـسـجال الـدائـر حول
ازدهـار الـبـدائل واخلـيـارات الـتي
يـقتـرحهـا الفـكر الـغربي مـنذ زمن
والتي جعـلت منه أكثر تـفوّقاً على
الــثـقـافــات األخـرى ال بل "شــكّـلت
العالمـة الـفـارقة لـهـذا الفـكـر" على
حــدّ تــعـبــيــر بـادي الــذي يـرى أن
"فــكــرة الــتــعــدّديــة ذاتــهــا سـلــكت
مسـالك طـويلـة في الـفكـر الـغربي
وفـــكــرة اخلـــيـــار الــبـــديل تـــبـــدو
كواحـدة من نتائجـها ومُفضـياتها
ــــنــــطـــقــــيّــــة". ويـــرى بــــادي في ا
ــواطن أصــبح افــتـتــاحــيّــته أنّ "ا
حــذراً إزاء األحزاب ومُـرتـاباً بـها
ـؤسّــسـات أيــضـاً ويــتـصـوّر وبــا
نفـسه مستـهلكاً سـخيفاً لـلوجبات
الغذائية السـياسية الصناعية في
مــقــاصف وجــبــاتــهــا الــســريــعـة.
ـنتـجات الـبديـلة ال تـنفكّ تـغزوه: ا
ـفـرطـة الـغـلـوّ الـنـقـمة الـهـويّـات ا
التي ترتدي رداء كراهية األجانب
وأكـبـاش فـداء أو ضـحـايا مـحـرقة
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