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استهالل
يجمع العلامء املساهمون يف هذا الكتاب عىل أ ّن التحديات االقتصادية
والسياسية والبيئية استطاعت أ ّن تحكم قبضتها عىل العامل ،ومل يتّضح
بعد ما إذا كانت املؤسسات القامئة من رجال األعامل والسياسة
مؤهلة ملعالجتها .وقد ركّزوا عىل رضورة استكشاف اإلصالحات
التي قد تحتاج أنظمة الحكم والسوق يف العامل إىل اتخاذها ،وعىل
بدل منها إذا ما فشلت يف
الحركات االجتامعية التي قد تتدخل ً
العمل .ويشريون إىل أ ّن النظريات القامئة فشلت يف التنبّؤ بانهيار
أسواق املال عام  ،2008وثورات ما يُس ّمى "الربيع العريب" عام ،2011
ويحذّرون من تعاظم خطر الفاشيات الجديدة واحتامالت انتشار
الرصاع يف جميع أنحاء العامل.
إ ّن التحوالت يف موازين القوى العاملية ،وخاصة تراجع هيمنة
الواليات املتحدة ،واالهتامم الذي يُحظى به الصعود املوازي للصني،
يجعل مقارنة مسارات النمو يف املستقبل بني الصني وروسيا وغريها
من البلدان النامية ،ومقاربتها بالدول املتقدمة ،أم ًرا يف غاية السهولة.
وفيام يفرتض عدد قليل من العلامء الحلول املمكنة لتعزيز التعاون
الحكومي الدويل عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي ،وتعزيز دور
الجمعيات والتعاونيات املحلية للتصدي للمشاكل التي عجزت
األحزاب السياسية عن حلها ،مل يشأ معظم العلامء اآلخرين تقديم
خطط عمل واضحة ،ولكنهم ق ّدموا نقطة انطالق ق ّيمة للمناقشة.
وقد تع ّمد املنتدى العاملي العام "حوار الحضارات" الذي أسس أول
عهده يف  19أيار /مايو  ،2002يف موسكو (روسيا) ،بصفته منظمة
دولية غري حكوميةُ ،سجلت رسم ًيا يف فيينا (النمسا) ،منذ عام ،2003
وتعمل عىل تنمية الحوار وترسيخه بني الثقافات املختلفة ،أن يعلن
رصاحة يف مرشوعه البحثي ،والذي بدأه يف مدينة تورنتو بإيطاليا عام
 ،2007أنه يهدف إىل توحيد جهود العلامء عامليًا ألجل إيجاد مفهوم
بديل من النموذج الليبريايل القائم.
جديد للتنمية االجتامعية ً
ويُع ّد كتاب " 22فكرة إلصالح العامل" الذي نحن بصدد عرضه
ومراجعته ،والصادر يف  9أيلول /سبتمرب  ،2013من مطبعة جامعة
نيويورك ،األحدث ضمن إصدارات هذا الربنامج ،إذ يد ّون عد ًدا من
املقابالت مع كبار املفكرين يف العامل الذين تطرقوا يف أحاديثهم إىل
كيفية تأثري ما يس ّمى "الكساد العظيم" يف املفهوم التقليدي للسبل
التي ميكن وينبغي لدول العامل أن تسلكها لتحقيق التنمية .ويحتوي
هذا الكتاب عىل تحليل للحوادث السياسية الشاملة يف املايض،
وتنبؤات باملستقبل ،من خالل هذه اللقاءات مع الخرباء واملناقشات
الحية مع املفكرين.
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أساسا وقاعدة
ومتثّل فكرة هذا الكتاب ،واملرشوعات املبتكرة األخرىً ،
ملركز األبحاث العلمية الذي يعتزم املنتدى العاملي العام "حوار
حضارات" افتتاحه يف جامعة ترينتو اإليطالية .ويهدف عمل املركز إىل
تطوير الرؤية البديلة للعامل وتوسيعها من خالل الدراسات التعليمية،
والبحوث العلمية العامة ،حول أهم قضايا الساعة يف جدول األعامل
الدويل .وتقرتن هذه الدراسات واملرشوعات اإلسرتاتيجية للمركز
بالنرشات املتنوعة والغنية باملوضوعات االجتامعية والسياسية
واإلثنية والدينية التي ظل يصدرها املنتدى منذ نشأته.

األفكار العمالقة
يف إطار برنامج نرش الخربات ،وتحت اسم "السيناريو املحتمل
للمستقبل" ،نرش املنتدى ،عام  ،2011سلسلة من الكتب؛ عناوينها:
"البيزنس كام كان دامئًا" ،و"تفاقم االزمات" ،و"التبعيات :النظام
االقتصادي الشامل الجديد" .وقد كشفت هذه الدراسات عام يس ّمى
"األفكار العمالقة" التي ترشح جوهر التغريات الشاملة التي طرأت
عىل االقتصاد السيايس والبنية االجتامعية واألخالقيات والقانون
الدويل من حيث الجوانب اإلنسانية.
لقد جمع هذا الكتاب  23من املفكرين البارزين ،وكان أحد الحوارات
مع اثنني من العلامء ،وض ّمت هذه الحوارات علامء اقتصاديني،
وناشطني سياسيني ،وخرباء بيئة ،وخرباء يف السياسات االجتامعية
والعامة ،ومتخصصني يف العلوم السياسية ،ومعنيني بشكل خاص
باملجتمعات املنقسمة ،وفالسفة سياسيني ،وخرباء يف هيكلة النظام
الدويل وهم :فالدميري ياكونني (الرئيس مؤسس املنتدى العاملي العام
"حوار الحضارات") ،ومحمد يونس (الحائز جائزة نوبل عام ،2006
لتطويره نظام القروض الصغرية يف بنغالديش) ،وزيغمونت بومان
(األستاذ الفخري يف علم االجتامع بجامعة ليدز) ،وشمشون بيشلر
(أستاذ االقتصاد السيايس بجامعات إرسائيل) ،وجوناثان نيتسان
(أستاذ االقتصاد بجامعات نيويورك) ،وكريغ كالهون (مدير مدرسة
لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،ورئيس سابق ملجلس بحوث العلوم
االجتامعية ،وأستاذ زائر متميز بجامعة نيويورك) ،وها جون تشانج
(أستاذ االقتصاد بجامعة كامربدج) ،وألفريد دملاير (أستاذ الفلسفة
والعلوم السياسية يف جامعة نوتردام ،والرئيس املشارك للمنتدى
العاملي العام "حوار الحضارات" ،فيينا) ،ومايك ديفيس (األستاذ
املتميز يف الكتابة اإلبداعية بجامعة كاليفورنيا) ،وبوب ديكون
(مستشار البنك الدويل واليونيسيف واألمم املتحدة واألستاذ الفخري
للسياسة االجتامعية الدولية بجامعة شيفيلد) ،وكامل درويش (وزير
املالية الرتيك األسبق ،ونائب الرئيس لالقتصاد والتنمية العاملية ،معهد
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بروكينغز ،واشنطن) ،وجيميان يانغ (رئيس معهد شنغهاي للدراسات
الدولية ،الصني) ،وبيرت جي كاتزنستاين (أستاذ الدراسات الدولية
بجامعة كورنيل ،الواليات املتحدة) ،وإيفان كراستيف (رئيس مركز
اإلسرتاتيجيات الليربالية يف صوفيا ،بلغاريا) ،وويل كيمليكا (أستاذ
كريس أبحاث كندا يف الفلسفة السياسية ،جامعة كوينز ،كينغستون،
نيوزيالندا) ،ومانويل مونتيس (الرئيس السابق لربنامج إسرتاتيجيات
التنمية لألمم املتحدة ،وكبري املستشارين يف مركز الجنوب ،جنيف)،
وخوسيه أنطونيو أوكامبو (أستاذ التنمية االقتصادية والسياسية
بجامعة كولومبيا ،وكيل األمني العام السابق لألمم املتحدة للشؤون
االقتصادية ،وزير املالية السابق يف كولومبيا) ،وفالدميري بوبوف
(األستاذ الفخري ،كلية االقتصاد الجديدة ،موسكو ،ومستشار يف قسم
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية) ،وجوزيف ستيغليتز
(أستاذ االقتصاد بجامعة كولومبيا ،نيويورك ،والحائز جائزة نوبل يف
االقتصاد) ،وأولزهاس سليامنوف (ممثّل كازاكستان لدى اليونسكو)،
وجومو كوامي سوندارام (األمني العام املساعد السابق لربنامج األمم
املتحدة للتنمية ،الهند) ،واميانويل والرشتاين (أستاذ علم االجتامع،
ومؤسس برنامج أنظمة العامل) ،وبول واتسون (مؤسس جمعية
الحفاظ عىل راعي البحر ورئيسها).
وقد أجرى الحوارات  19من املناقشني املقتدرين ،واستغرقت معظم
فرتات عام  ،2012ومن ث ّم ،عكست تاريخ العامل عند نقطة معينة يف
مسرية العامل الحديث ،وجاءت بعد أربعة أعوام من األزمة االقتصادية
األكرث عمقًا منذ الكساد العظيم يف ثالثينيات القرن املايض .وكشفت
الحوارات أيضً ا عن مالمح األزمة السياسية املرتبطة بها ،والتي يجري
فيها الطعن يف األشكال القدمية لإلدارة السياسية واملفاهيم املتعارف
عليها يف املجتمع السيايس ،والتي ناد ًرا ما نُوقشت من قبل ،وقد حرر
هذا الكتاب الدكتور بيوتر دوتكويتز (أستاذ العلوم السياسية ،ومدير
معهد الحوكمة ،جامعة كارلتون ،أوتاوا) ،والدكتور ريتشارد ساكاوا
(أستاذ السياسة الروسية واألوروبية ،جامعة كينت).
لقد بينت الحوارات بوضوح أ ّن األزمة املعارصة هي إحدى عمليات
استنساخ األشكال االجتامعية واألفكار ،إن مل تكن من القواعد
االجتامعية والبيئية املعتمدة لتحقيق التنمية املستدامة للبرشية
نفسها .وبرزت هذه القضية بطريقة أكرث وضو ًحا يف الحوار بني كريغ
كالهون وإيفان كراستيف ،مثلام كانت واضحة يف حديث محمد
يونس ،وجميع حوارات اآلخرين .وهذه الوثيقة املوجزة ،بُنيت عىل
خامتة الكتاب الستخالص بعض العنارص الرئيسة املتداخلة لقضية
إعادة إنتاج هذه األزمة ،ألنه عندما يصبح املألوف غري ًبا سوف لن
يكون كام كان مرة أخرى.

أيار  /مايو 2015

من أجل عالم أفضل
إ ّن  23من أفضل العقول البرشية عىل كوكب األرض ميكن أن
فعل يف تغيري العامل نحو األفضل .فقد توجهت كل األفكار
يسهموا ً
يف هذا الكتاب نحو التمعن يف النظريات ،ومعاينة التصورات من
أجل تحديد مشاكل العامل ،والدعوة امللحة إليجاد املعالجات .وال
مفاجآت هنا ،ألنه ليس من السهل اإلصالح ،حتى ولو أراده مفكرون
كبار ،أو دعت إليه حاجة اإلنسان املطحون تحت وطأة األزمة املالية
العاملية ،أل ّن قادة العامل ال يأبهون .وعىل الرغم من االنتقادات التي
صدرت ضد هؤالء القادة ،فإ ّن ما يثري الدهشة هو ألّ أحد من القادة
الحاليني يعتقد أنه ميكن القيام بعمل أفضل مام هو موجود ،وال
يجرؤ عىل ذلك أحد من املعارضني السياسيني يف حال انتخابه.
وقد متحور املوضوع الرئيس للكتاب حول األزمة املالية لعام ،2009
وكام يقول بيوتر دوتكويتز "كان ذلك دعوة لليقظة أن ننظر إىل
السياسات التي اعتقد القادة أنها كانت تعمل بطريقة صحيحة،
ولكنها يف الحقيقة ال تعمل .ففي األزمة ،تطفو األفكار الجديدة
عىل السطح .إذ أنك تسأل :كيف ميكنني التعامل مع أزمات مامثلة
وتجنبها؟ هذا ما حدث يف الكساد العظيم؛ األزمة خلقت التغيري.
ولكن نحن مل نفعل شيئًا لتفادي وقوع أزمة مامثلة .ليس هناك
توازن ،ونحن ال نزال نعيش مع ظروف األزمة".
ويلخّص ريتشارد ساكاوا الذي شارك دوتكويتز يف تحرير هذا الكتاب،
األزمة املعارصة بصفتها واحدة من عمليات استنساخ النامذج واألفكار
االجتامعية التي تم اختصارها يف أ ّن اآلفاق الزمنية لعرص ما بعد
الشيوعية و"رافق نهاية الطوباوية الشيوعية الحط من جميع الرؤى
التقدمية للمستقبل" استنساخ املستقبل؛ واستنساخ الرأساملية (نظ ًرا
لفشل النظام الرقايب لـ "الرأساملية املتأخرة")؛ واستنساخ املجتمع
(طبيعة دولة الرفاه ودورها ،والتعليم ،والرعاية الصحية)؛ وكيف أ ّن
مؤسسات الحكم العاملية بحاجة إىل التكيف مع التحديات الجديدة
(إ ّن وضوح فكرة الحكومة العاملية بعيد املنال يف املرحلة الراهنة
من تطور الكوكب ،إذ ترتفع ضغوط مؤسسات أكرث فعالية للحكم
العاملي)؛ و"نهاية املستقبل" واألزمة يف استنساخ بدائل "أزمة حلول".
وخالصة القول" ،مل يق ّدم هذا الكتاب أي عالجات جاهزة سهلة،
ولكنه قد أشار إىل الكيفية التي ميكننا أن نبدأ بها املساهمة يف الحوار
والتفاهم ،واللذين من دونهام فإ ّن أي عالج ال معنى له".
إ ّن الهزات االرتدادية لألزمة املالية لعام  2008ال يزال صداها يرتدد،
وآثارها تتفاعل ،يف جميع أنحاء العامل .وما تزال مؤرشات األسواق إىل
أسفل ،والبطالة إىل أعىل ،وأمم كثرية من اليونان إىل إيرلندا تجد بنية
دولها التحتية مرتدية للغاية وعىل حافة االنهيار .وهناك أيضً ا أزمة
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يف إدارة الشؤون العاملية ،مع التحديات غري املسبوقة التي تواجهها
مؤسسات الحكم العاملي ،وما يرافقها من رصاعات متتد من سورية
إىل إيران ،وإىل مايل .وعىل املستويات املحلية ،فإ ّن أسس الرشعية
الدميقراطية ،واالستدامة االجتامعية ،والبيئية ،والقدرة عىل التكيف،
تتغري أيضً ا سلبيًا.
يف هذا الكتاب الفريد من املنتدى العاملي العام "حوار الحضارات"
ومجلس بحوث العلوم االجتامعية ،يستكشف بعض من أعظم
العقول من الحائزين جائزة نوبل والناشطني لفرتة طويلة أسباب عدم
االستقرار الطويل ملا يس ّمى "الكساد العظيم" ،والذي يعني يف فهمنا
التقليدي كيف ميكن ،أو كيف يجب ،أن تعمل الحكومات .فمن
خالل املقابالت التي تناولت عد ًدا من املواضيع ،من أبرزها؛ حقوق
اإلنسان ،واالقتصاد العاملي ،والقروض الصغرية واملتناهية الصغر،
والعمل البيئي ،ومستقبل الدميقراطية ،وامليزان العاملي للقوة ،والرد
عىل األزمة االقتصادية ،والتي من املؤكد أن تثري مناقشات جادة،
تحليل للحوادث
ً
يق ّدم الكتاب  22فكرة إلصالح العامل ،ويعرض
الجيوسياسية املاضية ،والحلول املمكنة ،وتوقعات املستقبل.
ويستعرض الكتاب القضايا ذات الصلة بالواليات املتحدة ،وأوروبا،
وآسيا ،وأفريقيا ،والرشق األوسط .ويتحدث من خالل مجموعة
متنوعة من وجهات النظر ،مبا يف ذلك االقتصادية ،واالجتامعية،
والتنموية ،والسياسية ،وتزيد املناقشات هنا فهمنا الخطأ الذي حدث
للعامل وكيفية إصالحه .وتستكشف املقابالت موضوعات مثل الربيع
العريب ،وتأثري املنظامت املالية الدولية ،واحتامالت منو الدميقراطية،
وتسارع ظاهرة االحتباس الحراري ،وكيفية وضع معايري قابلة للتنفيذ
للسوق والتنظيم االجتامعي .وهذه التبادالت امللهمة من بعض أكرث
املفكرين تطو ًرا يف فهم السياسة العاملية تبدو صادقة ،وموجزة،
وسهلة الفهم ،وتقدم اآلراء املثرية للتفكري بطريقة واضحة وسهلة
االستيعاب ،وتتجاوز املصطلحات األكادميية التي غالبًا ما تحجب أكرث
سجل
مام تكشف .إ ّن الكتاب يحاور الحارض بأرقى العبارات ،ويحرر ً
واقع ًيا لحالة املجتمع العاملي اليوم.
إ ّن القول يف هذه املرحلة إ ّن العامل يف أزمة مل ي ُعد ُيثّل خ ًربا .إذ أ ّن
تواصل ارتدادات األزمة املالية العاملية األخرية ال يزال يلقي بظالل
قامتة عىل االقتصاد العاملي ،وتفيض إىل آثار كبرية يف حياة عرشات
املاليني من الناس يف جميع أنحاء العامل ،فقط ألنها ال تزال تؤثر يف
مصري صانعي السياسات ،والنظم السياسية ،وسلوك الرشكات .وتسهم
األزمات العاملية األخرى التي ال تُع ّد وال تُحىص مثل الدميقراطية،
والحكم ،والبيئة ،وعدم املساواة ،من بني أمور أخرى ،يف خلق حارض
محفوف باملخاطر .وبكل بساطة ،نحن نعيش يف زمن غري مؤكد،

161
يف نوع من "املنزلة بني املنزلتني" ،بني النامذج الحاكمة القدمية
والجديدة.

إعادة التفكير
في الطبيعة اإلنسانية
يقول محمد يونس إ ّن نظام تقييم املال ينظر قبل كل يشء إىل
بدل من ذلك ،يرى يونس أ ّن
البرش بوصفهم فاعلني صغا ًرا وأنانينيً .
"جميع البرش لديهم إمكانات غري محدودة ،وقدرة غري محدودة،
وطاقة إبداعية غري محدودة" .والفقر هو انسداد هذه الطاقة،
ألنه يحرم الناس من إطالق العنان إلمكاناتهم .والفقر هو نفسه؛
يف بنغالديش ،والواليات املتحدة ،وأماكن أخرى ،وناجم عن نفس
العملية ونفس النظام :فإ ّن أفضل البذور من أطول شجرة تنمو بقدر
ما إذا ما وضعت يف وعاء زهرة صغرية .الفقراء هم الناس البسطاء
الذين مل يُعطوا املجال لينموا .فالبرش أنانيون ،وتتولد أنانيتهم صورة
من صور الحامية الذاتية ،ولكن هذا قد متّت املبالغة يف تصويره يف
التفسري االقتصادي .إ ّن جميع البرش ُوهبوا خصيصة نكران الذات
عىل قدم املساواةّ ،إل أ ّن هذا أمر نسيه االقتصاديون متا ًما .ويف كل
من البلدان النامية واملتقدمة ،ميكننا أن نخلق األعامل االجتامعية
غري الربحية عىل أساس نكران الذات ،من أجل حل املشكالت التي
نراها من حولنا ،وال سيام البطالة .وعلينا تصميم نظام جديد يسمح
للناس برعاية أنفسهم ،حيث كلمة بطالة غري معروفة متا ًما .يجب
أول إعادة تفسري اإلنسان بصفته كائ ًنا أنان ًيا وناك ًرا للذات عىل حد
ً
سواء ،ومن ث ّم نعرتف بأ ّن نكران الذات ميكن التعبري عنه من خالل
األعامل الخ َِّية .وبهذا الفهم والرؤية املتقدمة ،استطاع يونس خلق
أكرث من خمسني رشكة ،مبا يف ذلك بنك الغارمني للقروض الصغرية ،ت ّم
تصميم كل واحدة منها لحل مشكلة معينة.
ويالحظ ويل كيمليكا أ ّن التحدي الرئيس لـ "التفاوت املذهل"
يف عاملنا هو إقناع جامعات األغلبية بأ ّن العالقات االجتامعية مع
األقليات ليست لعبة محصلتها صفر ،إذ ميكن للمجتمع االستفادة
من الحقوق املمنوحة لألقليات .لقد ألغي الرق يف األســاس ،ومل
يعد االستعامر رشعيًا ،وخطونا خطوات ملحوظة يف مجال حقوق
النساء واألطفال ،وط ّورنا ثقافة عاملية لحقوق اإلنسان .ولكن هذه
التغيريات هشة عىل املستوى الكيل ،وهي أحيانًا بالغية أكرث منها
واقعية ،وتنترش التغيريات يف تفاوت كبري ،كام أنها عرضة للرتاجع.
والعوملة التي تبنيناها عىل مدى السنوات الثالثني املاضية هي
الليربالية الجديدة التي كانت يف كثري من األحيان ضارة ،ومل تخلق
أي تعددية ثقافية ذات مغزى .لقد عشنا عىل مدى السنوات املئتني
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املاضية يف عامل من الدول التي تسعى إىل بناء األ ّمة ،أ ّدى إىل قتل
أو طرد األقليات ،واالستيعاب القرسي ،أو الوصم بعدم الوطنية.
ومع ذلك ،فإ ّن واح ًدا أو أكرث من التغريات التي ال رجعة فيها هي
أ ّن "األقليات يف جميع أنحاء العامل هي اليوم أكرث استعدا ًدا للتعبئة
بدل من السلبية يف مواجهة الظلم واإلقصاء" .وبدرجات
السياسية ً
متفاوتة ،حققت بعض البلدان العدالة الحقيقية بني املجموعات
املهيمنة واألقليات التاريخية ،ولكن التقدم أقل وضو ًحا بالنسبة إىل
الشعوب األصلية ،ويرجع ذلك جزئيًا إىل أ ّن مستوى بداية الظلم
كانت أكرب من ذلك كث ًريا.

ويسود االعتقاد أ ّن مثل هذه الرؤية املكانية ال مجال لها يف معظم
عامل ما بعد انهيار االتحاد السوفيايت .إذ ت ّم السعي إىل ذلك ،كام
هو الحال يف جورجيا ،وأثارت عام  2008واح ًدا من أخطر رصاعات
حقبة ما بعد الحرب الباردة .وأخذت الرصاعات عىل موارد الطاقة
أيضً ا صو ًرا مكانية ،كام أظهرت النزاعات عىل جزر مختلفة يف آسيا
الرشقية .وقد ترافقت نهاية املستقبل مع استعادة الجغرافيا مرشو ًعا
سياس ًيا ،ما أدى إىل استفحال الرصاعات الجيوسياسية.

أزمة المستقبل

استنساخ الرأسمالية

إ ّن البند األول ،كام الحظ إيفان كراستيف ،هو أزمة إعادة إنتاج
املستقبل ،أل ّن اآلفاق الزمنية يف عرص ما بعد الشيوعية قد ت ّم
تقصريها ،ورافق نهاية الطوباوية الشيوعية الحط من جميع الرؤى
التقدمية للمستقبل .ومن املفهوم متا ًما ملاذا قد حدث هذا ،ذلك
أ ّن الثورات الشيوعية يف كل مكان رافقها تضحية بالحارض ملصلحة
املستقبل ،ف ُد ِّمرت حياة شعوب بأكملها يف سبيل تنفيذ مشاريع
موجهة نحو املستقبل.

وتركّز األزمة الثانية عىل املشكالت املرتبطة باستنساخ الرأساملية
نفسها .ونظ ًرا ألهمية هذا املوضوع ،جرى تكريس جزء كبري من
فضل عن أزمة االقتصاد
الكتاب ملناقشة مالمح األزمة االقتصاديةً ،
واألشكال االجتامعية املرتبطة بالنظام االقتصادي الحايل .وقد وفّر
تحليل معمقًا
ً
لنا العديد من كبار خرباء االقتصاد واالقتصاد السيايس
لهذا املوضوع يف الحوارات املختلفة التي احتواها هذا الكتاب .لذلك،
ولفائدة قارئ هذا العرض ،سوف نقترص هنا عىل مجرد تعليقات
نأمل أن تكون شارحة املعاين الكلية التي أوضحتها آراء املشاركني
يف هذه الحوارات .فبالنسبة إىل جوزيف ستيغليتز ،فإ ّن جز ًءا من
املشكلة هو تطوير االقتصاد مقر ًرا أكادمي ًيا .ويتجىل هذا املوضوع يف
العديد من األحاديث األخرى التي متسكت يف عمومها بأ ّن مثة سمة
رئيسة تشبه الكساد العظيم هي فشل النظام الرقايب ،أو ما اصطلح
عىل تسميته بـ "الرأساملية املتأخرة" .وبعبارة أخرى ،فإ ّن انهيار بديل
الشيوعية املنظمة يف ( )1991-1989قد استبق بنتيجة تراجع طويل
يف االعتقاد بفعالية عمل الدولة .وكان هناك الكثري من األدلة التي
تشري إىل أ ّن الصناعات املؤممة والتدخل الحكومي األخرق ميكن أن
يؤ ّدي إىل عواقب وخيمة؛ وقبل كل يشء ،البريوقراطية التوسعية
والعاملة غري املسؤولة ،مصحوبة يف بعض الدول بإنشاء فئة خدمة
طفيلية كاملة عىل النظام الرقايب نفسه .ومع ذلك ،وقعت األسس
الجامحة النيوليربالية يف الفخ بنفس القدر من السذاجة ،أي االعتقاد
أ ّن األسواق التي تحررت من قيود الدولة ،سوف تكون قادرة عىل
توليد آليات التصحيح واالكتفاء الذاتيني ،عىل الرغم من أ ّن الكساد
العظيم ما يزال أداة تذكري حية ،تنبهنا إىل أنه ميكن أن يكون فشل
السوق بقدر فشل الدولة.

لقد وقع عبء التوقع عىل املستقبل ،وهكذا يبدو أ ّن هذا يعفي
النخب الحاكمة من املسؤولية األخالقية اليوم .ومع ذلك ،مل يرافق
رفض فرضية هذا املجاز اللينيني الكالسييك أي جهد ذي وزن كبري يف
الوقت الحارض .وهذا ما دعا ميالن كونديرا لوصف الوضع بـ "خفة
الكائن التي ال تحتمل" التي تبدت يف تشيكوسلوفاكيا الشيوعية
بطرق جديدة .وقد تم التقاط هذه القضية يف جزء من فكرة
زيغمونت بومان حول الذين يعيشون يف "الفاصلة" ،أو "املنعطف"
التاريخي ،إذ مل تعد تطبق القواعد واالتفاقيات الخاصة بنظام الفرد
بدل من ذلك ،التغيري الدائم
االجتامعي عىل الذي يليه ،وإمنا حدثً ،
واملتسارع ،أو ما يسميه كونديرا "الحداثة السائلة" التي أصبحت
ميزة العرص.
وعىل الرغم من أ ّن طبيعة الزمن التاريخي قد تغريت ،وأننا نعيش
اآلن ما يبدو يف عرص ما بعد األيديولوجيا ،يف املامرسة املعارصة ،فإ ّن
وبدل
الزمن التاريخي مياثل يف العديد من الصفات الحقبة السابقةً .
من استرشاف التطلعات يف املستقبل ،يبدو اليوم أ ّن هناك مزي ًدا من
الرتكيز عىل املايض ،يرافقه عبء أفقي أكرب من التوقعات عىل الرؤى
املكانية للمستقبل .ذلك أ ّن شعار "العودة إىل أوروبا" بعد سقوط
جدار برلني عام  ،1989أصبح يف حد ذاته مرشو ًعا سياسيًا ،عززته يف

وقت الحق تطلعات ،معظمها ناجحة ،لالنضامم إىل االتحاد األورويب
وحلف شامل األطليس.

وليس من الواضح بعد ما ستكون العواقب السياسية لالنحدار
النسبي للقوة االقتصادية الغربية .نحن لسنا يف حاجة لننغمس يف

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
 22فكرة إلصالح العالم

أوهام مبالغ فيها حول "الرتاجع" األمرييك ،إذ أ ّن علينا أن نالحظ أ ّن
وضع الواليات املتحدة بصفتها قوة عسكرية ،وسياسية ،واقتصادية
عظمى ،هي بال منازع ،األوىل يف العامل ،وال يُتوقع لها أن تنهار يف املدى
ربا يف وقت أقرب مام يعتقد املتشامئون.
املنظور من املستقبل ،أو ّ
ومام ال شك فيه أن يرافق هذا التحول العاملي يف الوزن االقتصادي
دعوات إلعادة توزيع القوة عىل الصعيد العاملي ،مثل تلك البلدان
التي كانت سابقًا يف "الهامش" سترص عىل تدعيم اهتامماتها .وسيت ّم
تحدى الهيمنة األنجلو أمريكية القدمية كام مل يحدث من قبل ،كام أ ّن
التفسريات التقليدية لقيادة "الغرب" والبنية الفوقية األيديولوجية
املرتبطة بها ،والتي تأخذ اليوم شكل الليربالية الجديدة ،لن تكون
قادرة عىل أن تع ّد تفوقها أم ًرا مفروغًا منه .والرأساملية ،كام الحظ
شمشون بيتشلر وجوناثان نيتسان ،هي شكل من أشكال الطاقةّ ،إل
إذا كان هناك بعض التفكري الذي ميكن أن يوضع بطريقة جديدة.
ويحت ّجان عىل العالقة بني السوق والدولة ،وكيف ميكن التغلب عىل
سالالت النظام الحايل.

فهم التوازن العالمي للقوة
لقد نظر اميانويل والرشتاين إىل تراجع الهيمنة النسبية للواليات
املتحدة ألكرث من ثالثة عقود ،مع انحدار أرسع منذ عام  ،2000كام
بدأت دول أخرى العمل مبارشة بصورة مضادة للطريقة التي تود
الواليات املتحدة منها أن تعمل بها .ومنو ديون الواليات املتحدة
هو عالمة عىل هذا الرتاجع .فقد كانت الفرتة ( )1968 - 1945ذروة
الهيمنة األمريكية ،وأقوى فرتة منو اقتصادي يف تاريخ النظام العاملي.
نحن يف أزمة هيكلية اليوم ،ميكن أن يُنظر إليها عىل أنها روح دافوس
(النخب يف املنتدى االقتصادي العاملي) يف مقابل روح بورتو أليغري
(مكان اجتامع املنتدى االجتامعي العاملي املناهض للعوملة) الذي
يسعى لعامل دميقراطي ومتسا ٍو نسبيًا.
وبالنسبة إىل والرشتاين ،فقد كانت هذه عملية طويلة األمد مع
عواقب أيديولوجية عميقة .ويف أحدث مجلد من سلسلة أعامله
املوسومة يف تحليل النظام الرأساميل العاملي ،يجادل والرشتاين بأ ّن
"الليربالية الوسطية" كانت قادرة عىل استيعاب منافسيها الذين ولدوا
يف خضم صدمات الثورات الصناعية والفرنسية ،وال سيام املحافظة
والراديكالية ،لتصبح أكرب قوة "سياسية فوق  -إسرتاتيجية" وأوسعها
انتشا ًرا يف عرصنا .وطوال القرنني املاضيني ،استطاعت الليربالية أن
تص ّد التحديات من اليسار واليمني ،بينام كانت تعمل باستمرار
عىل إيجاد سبل للتوفيق بني الرأساملية والدولة الحديثة .وأصبحت
الليربالية الوسطية هي الرشعية الشاملة لـ "الثقافة الكونية" لعرصنا
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التي انعكست يف النرص الكاسح ألفكار "نهاية التاريخ" يف سقوط
الشيوعية ،لتتمتع بهيمنة ال منازع لها تقري ًبا اليوم .وبالتأكيد ،فقد
أصبحت الدولة أكرث ترحي ًبا بالرأساملية ،ولكن يبدو أنها اآلن تتعامل
فقط مع املهامت املتبقية؛ تدريب القوى العاملة والتعامل مع قضايا
الرعاية االجتامعية ،يف حني يستمر النظام االقتصادي يف خلق الرثوة،
ويتدخل فقط يف حالة استشعار خطر العواقب الوخيمة.
ويالحظ زيغمونت بومان االنفصال املتزايد بني السياسة والسلطة،
بني وسائل سن التغيري واتساع نطاق املشكالت التي تحتاج معالجة،
ويرى أننا نعيش يف عامل جديد من الحداثة السائلة ،حيث التغيري
هو الثابت الوحيد وعدم اليقني هو اليقني الوحيد .وتستند مشاكلنا
الحالية إىل ندرة التنظيم املعياري ،ورفع القيود التي ال تنتهي،
واالنخفاض العام للجمهور .ويالحظ بوب ديكون أ ّن منظمة العمل
الدولية التي تعود إىل عام  ،1919قد حاولت التعبري عن املعايري
الدولية للعامل .ومبا أ ّن املشكالت االجتامعية عابرة للحدود عىل
نحو متزايد ،فنحن بحاجة إىل الخطوط العريضة ملجموعة من
الحجج والسياسات لتنتقل بنا من النيوليربالية العاملية إىل نوع من
الدميقراطية االجتامعية العاملية ،مع نظم رضائب عاملية وتنظيم
عاملي .ويصف بيرت جي كاتزنستاين االتجاه الرئيس الذي يواجه عاملنا
املبتىل باألزمات بنرشه السلطة بني مجموعة من األطراف الفاعلة،
مع أ ّن الواليات املتحدة مل تعد بارزة كام كانت عليه قبل  30أو
 50عا ًما .هذا هو االتجاه الشامل الوحيد يف العامل الذي نعيش فيه.
فهو يجعل الحكم والحوكمة أكرث تحديًا ،ومث ًريا لالهتامم ،ومبتك ًرا.
إنه يفتح الكثري من االحتامالت الجديدة ،كام أنه يخلق العديد من
املخاطر الجديدة.

دور الدولة
ويشدد العديد من املساهمني يف هذه الحوارات عىل رضورة
إعادة النظر يف دور الدولة يف ظروف الرأساملية املعارصة ،والحظ
البعض اآلخر أ ّن هذا ينتزع متثيل املجتمع الحديث ،إذ يتم
اختزال البرش يف عامل ومستهلكني ،هذا إذا كانت هناك حاجة
أساسا عمل ًيا لخلق
للسكان عىل اإلطالق ،وهذا ال ميكن أن يكون ً
مجتمع دينامييك .وكام يقول محمد يونس ،إ ّن معظم االقتصادات
تستبعد إمكانية البرش يف نكران الذات والسعي للكسب غري املايل
من قطاع األعامل ،وعىل عكس العمل الخريي ،من خالل تجاهل
تحقيق مكاسب مالية ،ميكن أن تفتقر لالستدامة ،أو تساهم يف
إنشاء تبعية بني املتلقني .ويقرتح ،بدلً من ذلك ،منوذ ًجا للعمل
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االجتامعي الذي يستخدم نظام السوق لتقديم حلول للعلل
االجتامعية .وما هو ضمني يف كثري من هذه الحجة هو أ ّن العودة
إىل امليتافيزيقيا ،واهتاممات الروح ،أمر رضوري لتحقيق التوازن
يف التدابري االقتصادية للوجود االجتامعي املعارص.
ويقودنا هذا إىل البعد الثالث ،وهو إعادة إنتاج املجتمع نفسه.
ففي العديد من الحوارات ،طُرحت املشكالت املرتبطة بطبيعة
دولة الرفاه ودورها ،وبالرتبية والتعليم ،والرعاية الصحية ،وغريها
من اآلليات ،إذ يسعى مجتمع حديث إلعادة إنتاج نفسه بطريقة
صحية وقــادرة عىل املنافسة .وقد بدأ الكساد العظيم يؤسس
نقطة تحول جديدة ،مع الرتاجع عن توفري الدولة التي يُنظر
إليها تحت الضغط ،ويف بعض الحاالت ،للحاجة الفعلية لخفض
امليزانية .وميكن رؤية هذا يف مستواه األقىص يف ما حدث يف
اليونان ،ولكن هذه الظاهرة هي أكرث انتشا ًرا يف البلدان املتقدمة.
فضل عن األشكال.
ووسائل إعادة اإلنتاج هي يف محتوى األزمةً ،
ور ًدا عىل ذلك ،هناك وعي جديد يف املجتمعات النامية بالحاجة
إىل الرتكيز عىل "التنمية البرشية" بوصفها نتيجة طبيعية للدخول
يف التقسيم الدويل للعمل .فالصني تك ّرس اآلن املزيد من املوارد
لالستهالك ،ولكن يف الوقت نفسه يتكيف نظامها التعليمي مع
تحديات النظام التنافيس الدويل .هذا ما يحدث بالفعل يف كثري
من دول العامل الثالث ،يف حني بدأ العامل املتقدم يف تفكيك بعض
من إنجازاته .فقد وفرت نظم الرعاية التي تدعمها الدولة ،مثل
التعليم والصحة ،املنافع العامة الهائلة ،لكنها مل تحقق األرباح
للقطاع الخاص ،وأنه لهذا السبب يتم اآلن فتحها للذين مبقدورهم
أن يق ّدموها تجاريًا ،أي يحققوا رب ًحا من خالل توفريها يف الفضاء
العام ،عىل الرغم من أنه ال يوجد دليل يثبت أ ّن نوعية العمل
العام سوف تتعزز .وإذا أردنا أن نصدق الحجة التي تقدمت بها
نعومي كالين (مؤلفة كتاب "عقيدة الصدمة :صعود رأساملية
الكوارث" الذي أثار جدلً كب ًريا يف األوساط االقتصادية العاملية)،
من أ ّن الرشكات تغتنم الفرصة التي أوجدها الكساد العظيم لفتح
مساحات جديدة كاملة من الحياة االجتامعية ملبدأ السوق ،فعلينا
التحقق من ذلك بحيادية يف العاملني النامي واملتقدم.

التكيف مع التحديات الجديدة
وكان البعد الرابع من الحوارات ،هو الحديث حول حاجة مؤسسات
الحكم العاملية إىل التكيف مع التحديات الجديدة .وإن كانت هناك
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تغيريات جوهرية يف االقتصاد العاملي ونظام الحكم ،فإ ّن مؤسسات
الحكم العاملية ال تزال مجمدة يف منتصف القرن العرشين .وال يزال
نظام بريتون وودز يعمل؛ ال سيام يف شكل البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل ،وهناك طلب واضح إلحداث تحول يف حقوق التصويت
واختيار القادة لتعكس القوة املتنامية واملسؤولية لدول جنوب الكرة
األرضية .ومن الواضح أ ّن االتفاقية الحالية التي تقول إ ّن رئيس البنك
شخصا أمريك ًيا ورئيس صندوق النقد الدويل
الدويل يجب أن يكون
ً
أوروبيًا ،قد تجاوزت غرضها وعمرها االفرتايض .وهناك أيضً ا مطالبات
متزايدة عىل هذه املؤسسات ،بطريقة أو بأخرى ،للحد من التهرب
الرضيبي العاملي عرب تسجيل الرشكات خارج الحدود .إ ّن فقدان
عائدات األعامل الخارجية وتقليل الرضائب ،يؤديان إىل حرمان قطاع
الخدمات العامة من املوارد .وتبقى منظومة األمم املتحدة يف قلب
الحوكمة العاملية ،ومع ذلك ،فإ ّن وضعية الدول الخمس الدامئة
العضوية (الصني ،وفرنسا ،وروسيا ،واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة) من الواضح أنها مل تعد منسجمة مع التوازن الحقيقي
للقوى يف العامل اليوم .إذ ركزت معظم أفكار اإلصالح عىل وجود
مقعد واحد لالتحاد األورويب ،ورمبا توسيع عدد األعضاء الدامئني ،مع
إدراج بلدان مثل الربازيل ،والهند ،ونيجرييا ،وجنوب أفريقيا .ومن
الواضح أ ّن الشكل القديم للـ  G8ال ميكن أن يقدم حلولً كثرية ج ًدا
للمشاكل العاملية ،وهكذا فقد جاء خلق  G20عقب بداية الكساد
العظيم عام .2008
وأيًّا كان الشكل الذي قد يأخذه إصالح نظام الحوكمة الدولية ،فمن
الواضح أ ّن القضية اإلسرتاتيجية هي العثور عىل طريقة ما إلعطاء
صوت للفعاليات االقتصادية والسياسية الصاعدة .وسوف يؤدي هذا
بالرضورة إىل تناقص صوت القوى اإلمربيالية القدمية ،وذلك بعد
إساءتها الواضحة للنظام يف القرن العرشين وبدايات هذا القرن،
قليل يستطيع أن يشك يف
وال سيام بشأن غزو العراق ،إذ أ ّن عد ًدا ً
أ ّن اإلصالح قد تأخّر كث ًريا .ومن الواضح أ ّن فكرة الحكومة العاملية
بعيدة املنال يف املرحلة الراهنة من تطور الكواكب .فالدول الـ 193
املمثلة يف األمم املتحدة من غري املحتمل أن تتخىل قري ًبا عن سيادتها
لبعض يف شكل من أشكال الهيئة فوق الوطنية التي تعمل عىل نطاق
عاملي .وهذا يضع اآلن املزيد من الضغوط عىل استنباط مؤسسات
أكرث فعالية للحكم العاملي ،يف نظام ميكن أن يشمل احتياجات تعزيز
القوى الصاعدة من الجنوب ،يف حني مينع إدخال طغيان األغلبية .يف
النهاية كل هذا يجب أن يتوجه إىل منع العودة إىل الرصاعات بني
القوى العظمى التي أفسدت أوروبا حتى حالة "التنفيس الكبري" يف
( ،)1945 - 1939أي فرتة الحرب العاملية الثانية.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
 22فكرة إلصالح العالم

نهاية المستقبل
ويف البعد الخامس ،ناقشت عدة أحاديث ،إما رصاحة أو ضمن ًيا،
"نهاية املستقبل" .ومع ذلك ،فإ ّن األزمة هي يف استنساخ البدائل.
وهذه ميكن تعيينها أزمة حلول .إذ يبدو أننا نفتقر إىل اللغة،
فضل عن املؤسسات ،ملقاومة تعديات القطاع الخاص يف مجاالت
ً
كانت تعمل يف املايض وفق منطق مختلف .وقبل كل يشء ،كانت
تعمل عىل أساس األفكار والخدمة ،والواجب ،والصالح العام.
إ ّن مؤسسات "التضامن" القدمية ،مثل النقابات وحتى األحزاب
السياسية ،هي يف تراجع واضــح؛ وظهرت مكانه أصناف غري
متجانسة من منظامت النشاط االجتامعي ،أو منظامت املجتمع
املدين ،وغال ًبا ما تستخدم أشكالً جديدة من التواصل االجتامعي
(تويرت ،والفاسبوك) ،وقد تبدو قادرة جزئ ًيا فقط عىل التعويض.
فقد تطورت حركة "احتلوا" من متظهراتها املبكرة ،كام يف "احتلوا
وول سرتيت" ،وشاركت يف صور جديدة من املساعدات املتبادلة،
ال سيام يف "احتالل ساندي" ملساعدة أولئك الذين عانوا من آثار
اإلعصار عام  .2012يف حني اتخذت حركة "نحتل منازلنا" حافة
بديل أكرث راديكالية ،ما مثّل تحديًا عىل فشل جهاز االئتامن
املرصيف ،وما أدى إىل حبس الرهن ،وخلق حاالت الترشد ،وكرثة
ظاهرة املنازل الفارغة اململوكة للبنوك .ويف بريطانيا ،واصلت
"أنكت  ،"Uncut -أو غري املخترص ،تعقب املتهربني من الرضائب،
وتطلعت إىل إيجاد بدائل من سياسات التقشف .وقد استخدمت
هذه السياسات ،كام اقرتح يف وقت سابق ،لتغيري األساس الفعيل
لعقد الرعاية االجتامعية التقليدية ،لتعزيز اقتصاد السوق والرتبح.
إ ّن التغيري الذي ال يهدأ هو إحدى سامت الحداثة ،وبينام تسعى
بعض الحركات الشعبوية والتقليدية إىل استعادة بعض العرص
الذهبي ،فإ ّن التحدي الذي تواجهه الحركات الراديكالية هو يف النقد
واملشاركة يف بناء أشكال جديدة من التضامن ،تستجيب الحتياجات
املجتمع الحالية .إنه ليس من املفيد استنساخ األشكال االجتامعية
وبدل من ذلك ،فإ ّن الحركات
القدمية فقط من أجل القيام بذلك؛ ً
االجتامعية الجديدة التي تجابه التحديات الحقيقية للحارض ،وتق ّدم
رؤية مقنعة للمستقبل ،سوف تكون قادرة عىل تشكيل العالجات
بالنسبة إلينا جمي ًعا .والتحدي األسايس هو إيجاد طرق جديدة
إلضفاء الطابع املؤسيس لإليثار .وبالفعل يوجد املاليني الذين يكرسون
وقتهم للعمل الخريي واإليثار ،ولكن عىل املستوى املحيل والوطني
فإ ّن هذه الناحية تفتقر بالفعل إىل القدرة عىل الطعن يف التسلسل
الهرمي للسلطة القامئة.
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هناك العديد من الجوانب األخــرى لألزمة املعارصة الستنساخ
األشكال االجتامعية القامئة ،من أهمها الفشل املحتمل لالتحاد
األورويب للحفاظ عىل نفسه ،بخالف ما هو عليه مبا هو منطقة
سوق حرة .فالتحديات التي تواجه االتحاد األورويب معروفة جي ًدا ،ال
سيام األدلة الواضحة عىل عدم وجود تضامن بني األعضاء يف الشامل
والجنوب من منطقة اليورو .فقد تحول منوذجها القديم للرعاية
االجتامعية بالفعل ،بسبب أجندة لشبونة الداعية لخلق أسواق عمل
أكرث مرونة وقدرة عىل املنافسة .وقد تم تحدي غرض االتحاد األورويب
األسايس األصيل مبا هو مرشوع سالم ،أو الطعن فيه ،ألنه أصبح أكرث
قليل من مجرد شكل مختلف من أشكال التعبري عن نظام الهيمنة
ً
الغربية ،وهكذا ،كان غري قادر عىل توسيع نطاق منطقة السالم أكرث
إىل الرشق ،إىل ما وراء الحدود السوفياتية القدمية .إ ّن زخم عملية
السالم بالتأكيد مل يستنفد بعد ،ويف البلقان يعني استمرار االنضامم
لجدول األعامل األورويب أ ّن قوته التحويلية ال تزال يف حاجة إىل
االستكامل .قد يكون هذا الحد الطبيعي لالتحاد ،وألحالم ضم تركيا،
وبعض دول ما بعد االتحاد السوفيايت ،وحتى البلدان يف جنوب أوروبا
قد تم تعليق عضويتها إىل أجل غري مس ّمى .ومع ذلك ،فبالنسبة إىل
بومان وغريه الكثريين ،ما يزال االتحاد األورويب مصدر إلهام ،وترك
االحتامل مفتو ًحا أمام إعادة خلق حالة اجتامعية ومنطقة للتضامن.

التعددية الثقافية العالمية
أحد التحديات الرئيسة التي تواجه املجتمعات ،حتى املتجانسة
تقليديًا ،هو تزايد التن ّوع الوطني .وواحدة من االستجابات الرئيسة
منذ ستينيات القرن املايض ،هي بالتأكيد يف عامل األنجلو سكسونيني،
كانت التعددية الثقافية .ومن املهم التأكيد أ ّن التعددية الثقافية
ليست استجابة سياسة واحدة ولكنها يف الغالب نهج عام بني عىل
أساس اإلقامة والتكيف املرن مع االحتياجات املتغرية .ومام ال شك
فيه ،أ ّن هناك إخفاقات حدثت ،وقبل كل يشء يف السامح بدرجة
من العزل العرقي ،كام هو الحال يف بعض املدن الربيطانية الشاملية.
لهذا السبب ،تعرضت الفكرة النتقادات حادة يف السنوات األخرية،
قبل كل يشء لتأثريها الضار يف التامسك االجتامعي املفرتض .وقد
تص ّور اليمني أ ّن التعددية الثقافية مد ّمرة لحقوق الثقافة السائدة؛
تأسيسا عىل فكرة
وتص ّورها اليسار تق ّوض غريها من صور التضامن،
ً
الطبقة .بينام يجادل ويل كيمليكا بأ ّن االعرتاف بالتنوع الثقايف ال
بدل من ذلك،
يستتبع ترسيخ أساسيات خصائص املجموعة ،ولكن ً
يسمح بالتطور الدينامييك ملجتمعات جديدة تقوم عىل مجموعة
من الخربات الوطنية .لقد ركّز عىل التفاهم املتبادل ،وليس ما ميكن
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تنازل متسام ًحا ،يساعدنا عىل الخروج من املأزق الذي
أن يكون ً
دفعت العديد من املجتمعات نفسها يف تعاملها مع التنويع املتعجل
تأسيسا ليس فقط عىل الحقوق ،ولكن أيضً ا عىل التزامات
ألجندته،
ً
تجاه املجتمعات املجاورة األوسع.
ومن املواضيع التي طرحت بوضوح يف هذه الحوارات ،ظهور ما
ميكن أن يس ّمى التعددية الثقافية عىل نطاق عاملي .إ ّن الحقيقة
الثابتة اآلن أ ّن عرص االستعامر قد انتهى منذ فرتة طويلة ،ومع زيادة
كل
الثقة بني مائتني من الدول التي تشكّل مجتم ًعا دول ًيا قويًا ،فإ ّن ً
منها يتم ّنى أن تكون له مساهمته يف السياسة والتنمية يف العامل.
ويؤكد جيميان يانغ هذه الحقيقة يف ما يتعلق بالصني ،وكذلك الحال
بالنسبة إىل الكاتب والشاعر الكازاخستاين الكبري والناشط االجتامعي
أولزهاس سليامنوف .ولكن هذا األمر ال ميكن تحقيقه ّإل من خالل
حوار حقيقي ،واألسس الفلسفية ملثل هذا الخطاب هي ما قد وضحه
ألفريد دملاير .وقد دعم هذه الحجة أكرث فالدميري ياكونني الذي يشدد
عىل رضورة عكس الهرم القديم الذي أخذت العوامل االجتامعية
واالقتصادية فيه األولوية ،وبدلً من ذلك ،هناك حاجة إىل تأسيس
تسلسل هرمي جديد تُعطى فيه احتياجات اإلنسانية الروحية الوزن
املناسب .وعىل هذا األساس فقط ،ميكن إلجراء حوار حقيقي بني
األمم والحضارات أن يأخذ مكانه.
لقد تص ّور الذين نظموا هذه الحوارات إمكانية جعلها وسيلة لتوضيح
أبعاد األزمة الحالية ،ولكنهم أرادوها أيضً ا أفكا ًرا تعرض معالجات.
فقد سبق أن ظهرت الكثري من األفكار العامة ،ترافقها بعض املقرتحات
املحددة ج ًّدا .ولكن الالفت هنا هو اإلجامع عىل أ ّن املناهج التطورية
والشاملة هي فقط مبقدورها أن تعمل عىل مواجهة منطق الحرصية
للرأساملية املعارصة والثورية الغاضبة التي كانت يف السنوات
رص عىل أنه ليس
السابقة .والجدير بالذكر أ ّن ها جون تشانج ي ّ
هناك سوى التدرج والواقعية اللذين ميكنهام أن يخلقا أسس نظام
اقتصادي أكرث استدامة .وهذا املوقف عكسه بيرت كاتزنتاين الذي هو
أيضً ا غاضب من التكهنات املبالغ فيها بشأن صعود الصني واآلثار
املفيدة لالتحاد األورويب .ويرفض قطعيًا املفاهيم املعززة لـ "األزمة"،
وبدل من ذلك يفرتض سلسلة من التفاعالت املعقدة بني
أو "السوق"ً ،
رص مايك ديفيس عىل أ ّن الحلول لها بعد مكاين ،وفوق
الفاعلني .وي ّ
ملح
كل يشء "أنسنة" من الفضاءات الحرضية .وهناك موضوع ّ
وهو الطريقة التي يفاقم بها الفقر وعدم املساواة يف الدخل ،ولكن
أيضً ا يف الحصول عىل فرص للتنمية الشخصية ،بسبب االنقسامات
القامئة ويكون بهذا مبنزلة كوابح للتنمية االقتصادية .وميكن للمناهج
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التطورية أن تكون جذرية ،ولكنها لهذا يف حاجة إىل أن تستند إىل
النقد املتواصل واملراجعة من النظام الحايل.

الخاتمة
إ ّن هذا الكتاب عبارة عن أفكار حول كيفية التعامل مع التقلبات
العاملية ،وعىل رأسها األزمة املالية األخرية .وهو ليس وثيقة "مانفستو"
تق ّدم خطة موحدة للعمل من أجل امليض قد ًما يف التعامل مع هذه
بدل من ذلك ،يسعى هذا الكتاب إىل رسم معامل املستقبل
التقلباتً .
القريب ،سواء كانت سياسية ،أو اجتامعية ،أو اقتصادية ،أو بيئية.
وقد اقرتح عدد من املساهمني البارزين أساليب مبتكرة لفهم أفضل
ملا هو مطلوب ،الستعارة عبارة ألربت أينشتاين "البقاء عىل قيد
الحياة واالنتقال إىل مستويات أعىل" .وأخ ًريا ،فإ ّن هذا الكتاب يدور
حول األفكار التي ميكن أن تساعد عىل تشكيل السياسات داخل
الحدود الوطنية وخارجها عىل نطاق عاملي.
وما يو ّحد املساهمني يف هذا الكتاب هو أنّهم ،ونحن معهم ،يعتقدون
أننا نعيش يف عامل هش للغاية .لهذا ،فنحن يف حاجة إىل أفكار جديدة
من مختلف الثقافات والتقاليد الفكرية لزيادة فهمنا التهديدات
التي نواجهها ،والحلول املمكنة للمشاكل التي تواجهنا .ونحن نعتقد
أنه من خالل مقارنة الخربات واألفكار من بعض املفكرين املتميزين
يف العامل ميكن أن نبدأ وضع نصائح عملية حول ما ميكن القيام به،
ولنتمكن من تحقيق قدر من السالم واالزدهار يف األعوام املقبلة.
وعىل الرغم من أ ّن الكتاب مل يق ّدم أي عالجات جاهزة سهلة ،فإ ّن
فيه إشارة إىل كيف ميكننا أن نبدأ املساهمة يف الحوار والتفاهم
اللذين من دونهام يصبح أي عالج ال معنى له .وإننا ليحدونا أمل
كبري أن تبعث هذه الحوارات رو ًحا جديدة يف الفكر اإلنساين ،لينظر
يف جوانب األزمات الكونية بال استثناء ،ويعيد ترتيب األولويات،
ويجابه كل التحديات ،ويسترشف املآالت ،ويعيد إنتاج مستقبل
أفضل لإلنسان.
فهم مع ّمقًا للتوقعات الحالية واملستقبلية
لقد أظهر جميع املساهمني ً
لألعامل التجارية العاملية ،والجغرافيا السياسية ،والصحة البيئية،
والديناميات الفاعلة داخل كل منها .لهذا ،سوف يجد الق ّراء الذين
يبحثون عن تقييامت فكرية صارمة حول وجهة املجتمع الدويل ،يف
كتاب " 22فكرة إلصالح العامل" عرضً ا مجزيًا ج ًدا يستحق القراءة.

