


 

رسالة إلى أم فانسون
 
 
 
 
 

 
" هناك توّجه عام إلى تجاهل الفقراء أو تنمیة اإلحساس بأن حظ األثریاء أمر معقول."

جون كینت غالبریت
 

 

عزیزتي أم فانسون،

إذا فاجأتك هذه الرسالة فأنت لست على علم قط باالنطباع العمیق الذي خّلفه لقاءنا بك في حیاتنا منذ
ذلك الیوم. إن اتخاذ وجه یصّور ما یعیشه العالم من ضیق منعنا، أنا وزوجتي، من أن نبحر مرتاحي
البال في محیط المجرد. أهنئك بكل إخالص على أن تحملت المسؤولیة كاملة في القرارات السیئة
التي اتخذِتها في حیاتك، على أنني قد أكون غبیا إن اعتقدت أن انحرافاتك هي كل ما تشمله حیاتك.
في الواقع، ومنذ أن أتیِت إلى الدنیا، كان الحظ ضدك، وأنا أدرك كیف أن هذه البقعة من العالم غیر
رحیمة باألمهات العازبات األمّیات. قد یكون فانسون هو أنا بكل بساطة إن كان المطاف قد انتهى

بي على یدي أمي.

عزیزتي، لقد اكتشفت تحت بسمتك الجمیلة وضحكتك البهیجة ألما موجعا. ما تزال الحیاة ممدودة
أمامك. ال یمكن أن تكوني شخصا بال هویة وقد تنازلت عن أحالمك الكبرى وتطلعاتك. ولكني، إذ
أحمل فانسون بین ذراعّي، تحت أعین رجال القانون الذي یمرون بجانبي، حملت معك خالل مدة ما 

ألمك  وخیبتك.

كم أّثرت فّي طریقة وصفك لفانسون في أنه سبب بقاءك على قید الحیاة. أغلب الشباب في مثل سنك
یدلون بهذا النوع من األقوال المحركة للمشاعر لإلشارة إلى الصبي أو الصبیة الذي أو التي یعتقدون
أنهم تواءم روح له أو لها ثم في النهایة یتخلصون منه أو منها بسبب حقیر مع بعض الندم أو دونه.
بل هناك األسوأ، فالحفیظة تثور لسماع بعض الكبار یختصرون معنى الحیاة في مرور سریع
لمجموعة من العواطف، على أنني ال أنكر أن واقعك في كینیا مختلف تماما عن واقع الناس

الموجودین في عالمي الراهن.

لقد اعترفِت لنا في وقت ما بأنك تشعرین بالخیبة، وبأنك تلك المنبوذة التي تزحف خالل شوارع
مدینة نیروبي المفعمة بالحركة و التي قررت تجریم الفقر. لیس األمر عجیبا أّن التسامح المنعدم في
نیروبي إزاء فاسدي األخالق قد أوجد أكبر موقع للفقراء في إفریقیا الشرقیة كلها، حي "كیبیرا"
القصدیري. إنه لمن المؤسف القول إن هناك العدید من أحیاء "كیبیرا" وأسوأ منها حول هذا الكوكب
األزرق المختنق وهو ما ال یثلج صدرك أبدا. لقد رأیت، أثناء أسفاري، العدید من األمهات الفتّیات



یتسّولن رفقة أوالدهن في كامل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وفي كل أرجاء أدیس أبیبا في إثیوبیا،
كما رأیت رجاال بأثواب باهتة یمدون ید التسول في شوارع مدن متصدعة عبر الوالیات المتحدة

األمریكیة.

لقد ذهبت في رحلة بحث ألشّرح اآلالم التي یعانیها البرازیلیون الذین یسكنون مدینة الرب، وسكان
مدینة جالوزي في بورتو برنس، في هایتي، قبل الزلزال المدمر وبعده، ورومان بالغوفغراد في
بلغاریا، وفقراء مومباي في الهند. لقد أدهشتني مرونة السكان في مدٍن أنهكتها الجریمة و الفقر مثل
شاربیك في بلجیكا، وبوبینیي في فرنسا، ودیترویت في الوالیات المتحدة والعاصمة سان سلفادور
في السلفادور، وإنه لمحزٌن القول إن في العالم كله مالییر من الناس یعیشون مثلِك حیاة فقر ومجاعة

وتشرد وعنف قد تسومه أیدي رجال القانون.

نحن واثقان، أنا وزوجتي، أن بضع أوراٍق من الشیلین الكیني التي بعثناها لك ال تساوي إال
بعض الطعام القلیل وسقفا یأوي لیوم أو یومین. وبعد أن تفعلي ما قد ینبغي فعله، أنت وفانسون، من
أجل البقاء، ستعودین إلى شوارع نیروبي الخطیرة تحت رحمة أرواح شفوقة أخرى. نحن نأسف من

األعماق أننا لم نقدر على تخلیصك من هذا الوحل، أنتما وغیركما.
بعد أن مررت على أشخاص ُعمٍي خنقهم البؤس و سّلمت لهم نقودي تساءلت مرات عدیدة: ما
الذي یمكنني فعله ؟ لقد ُكتب الكثیر عن التفاوت بین الناس. شعاري هو أنه ینبغي أال یحصل فانسون
على سقف فحسب، بل على منزل یأوي إلیه، أال یحصل على ماء فحسب، بل على شراب صاٍف،
أال یحصل على الغذاء فحسب، بل على وجبات طیبة، أال یحصل على ِقسم فحسب، بل على تربیة
جیدة، وكل هذه العوامل ال تأخذ بیده إلى العمل فحسب، بل على األقل إلى حیاة عالمیة استحقاقا

لكفاءاته وقدراته. أقل من ذلك هو فشل لإلنسانیة و مأساة متواصلة !!!
تحیاتي القلبیة

جو م. سكیمونیو
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

یصف خلفاء ماهاریشي1 الرأسمالیة واالشتراكیة و الشیوعیة على أنها شبیهة باتفاقیات
اقتصادیة. كما أن المواجهات االقتصادیة المأساویة المعقدة و المضنیة لهؤالء المهرجین المغرورین
ما هي إال ضرب من النبیذ السیئ. هذا الكتاب یعود إلى حقیقة هذه األنظمة الثالثة، أي من حیث أنها

تجسید لعقیدة اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة مثلما هو حال االقتصاد اإلسالمي.
 
 
 
 
 

 



 

شكر
 
 
 
 
 
 

" إذا أردت أن تغّیر العالم فخذ ریشتك واكتب."

مارتن لوتر
 
 

التقینا، أنا و طارا، في تامبا، في فلوریدا. لقد اتخذت لنفسها مهنة تتطلب ساعات طویلة من
الوقوف ولكنها ضمنت استقرارا مالیا كان یحلم به والداها اللذان كانا مهاجرین من هایتي. أما أنا فقد
كنت هیبیا مثالیا مجنونا، وهو ما استغربه أصدقائي، وهو أمر طبیعي جدا أن یعتقدوا أني فقدت
صوابي. لقد استطعت، بكیفیة ما، أن أقنعها بالخروج من حیاتها الیومیة المستقرة والبهیجة لتلتحق
بي عند الطرف المظلم. ماذا حدث لها حقا حتى تراهن علّي وعلى فرص مواصلة الدراسات العلیا؟
بما أن الغلبة كانت للتخمینات الشیطانیة فقد انتقلنا إلى شمالي شرقي الوالیات المتحدة؛ یا لها من

راحة.
كان أول سقوط للثلج عندنا أمرا مهما بالنسبة لي، هذا أقل ما یمكن قوله. كانت المرة األولى
عندما رمقتني طارا بنظرة تشبه نظرة "دیكستر"2 وقد أمسكت بسكین حاد ولم تقل أدنى كلمة خالل
دقیقة واحدة. تذّكروا أنه حتى في نومي كانت تأخذني نوبات من غضب منددة بالفجوة المتسعة بین
أولئك الذین یستمتعون بكل شيء وأولئك الذین تفوح منهم رائحة نتنة في الظالم وهم محصورون
وراء جدار غیر مرئي. لم أشعر أن زوجتي الجمیلة قد استحوذ علیها الضجر من مواعیظي و
شكایاي من حالة الشقاء االجتماعیة السیاسیة االقتصادیة العالمیة، وأكثر من ذلك من مخططاتي في
أن أقدم للعالم ما أرى أنه هو العالج. لقد دونُت، بطبیعة الحال، أفكارا على المئات من القصاصات
التي بقیت كأوراق میتة على قاعدة مكتبنا، لكن دون أن استجمع قواي واالنضباط الالزم ألكتب
مخطوطا. لقد اقترح علّي أحد أصدقاء العائلة أن أجمع أفكاري في كتاب حتى یكون لي أتباع؛ طائفة
؟ لقد كانت في السابق فكرة سخیفة، ورغم أني تقبلتها بصعوبة بالغة، إال أن طارا كانت محقة،

فخالل سنوات لم أكن إال أنتحب وقد آن األوان ألشرع في الكتابة.
لماذا لم یكن عنوان هذا الكتاب "مخطوطة غیغاكس في االقتصاد" ؟ لقد ضربني ناسو سنیور3
لكتابة "إنجیل الشیطان في االقتصاد". إنها هي الجحیم ؟ من؟ قد یسرع ذهنك الخامل منذ اآلن إلى
استنتاج خالصة مؤكدة. من الممكن اصطحاب موسیقى تركیة هادئة وصبر جمیل خالل هذه
الرحلة، فهذا الكتاب یحفر في تحدیات قدیمة عمدت أجیاٌل من االقتصادیین و السیاسیین الكسالى
والمولعین بهم إلى طمسها أو توجیهها نحو الوجهة السیئة خالل قرنین من الزمن. إنه لیس محاكاة

ساخرة خفیة وال عرضا مثیرا للشفقة، بل تشریحا لعالمنا وللرأسمالیة تشریحا حقیقیا و مستفزا.



بغض النظر عن غضبي وقلقي، البد أن أشكر الناس الذین جلسوا إلى جانبي خالل رحالتي
المتكررة والمتعبة فخضت معهم في أكثر النقاشات خلودا في وجودي، و من بینهم عمید جامعة تلفظ
بكلمات قاسیة في شأن الفائز بجائزة نوبل في االقتصاد، میلتون فریدمان، ألنه ابن عائلة یهودیة
متواضعة من نیویورك "لیتحول إلى أحمق" (إنها كلماته !). ثم ال بد أن أشكر حسائي ذا المكونات
الخاصة: األصدقاء واألعداء الذین كانت تحركهم الرغبة الملحة في أن یثبتوا أن أفكاري كانت

مجنونة. لقد ساعدتموني على تعزیز حججي وقناعاتي؛ أحبكم أیها السیدات و السادة.
كما أنني بالخصوص أكثر من ممتن لزوجتي، شریكتي في الجریمة، على الخطط المتتالیة

والفعالة التي استعملتها لترغمني على المهمة الشاقة في كتابة هذا الكتاب.
 
 
 



 
 
 

إن جدوى االقتصاد غیر التقلیدي مهددة أكثر من أي وقت مضى، و بعض برامج االقتصاد غیر
التقلیدي قد ُقضي علیها. لو بقیت المؤسسات التي ظهرت في هذه المدرسة الفكریة على النهج نفسه
ولم تضبط أهدافها على تخریج اقتصادیین یتطلعون لیكونوا منّظرین ناجحین ومفكرین تصنع منهم
أولئك الذین یصبحون براغماتیین محنكین وأناسا مفكرین فإن دورها في هذه السوق العالمیة ذات
المنافسة الشرسة سیؤول إلى الزوال. قد تكون نهایة االقتصاد غیر التقلیدي أیضا أفضل شيء لتجدید
االقتصاد المؤسسي أو أفضل من ذلك أن تتبنى المؤسسات النزعة "اإلیتوسیة" وتنشرها، وهي تیار

أخالقي أكثر صفاء ومالئمة.
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

مجتمع
 

 
 

 



 

الفاصل األول
 
 
 
 

" خوفنا األكبر لیس في أن نكون عاجزین، بل أخوف ما نخاف أن نكون قادرین أكثر مما ینبغي. ما
یخیفنا هو نورنا ولیس الجانب المظلم فینا. یتساءل أحدنا: من أنا حتى أكون ذكیا رائعا موهوبا
ومذهال ؟ في الحقیقة، ما هو الشيء الذي لیس فیك؟ أنت ابن لإلله. أنت لن تقدم خدمة للعالم وأنت
تحتقر ذاتك، ولیس من الذكاء أن تستصغر ذاتك حتى یشعر اآلخرون باألمان عند تواصلهم معك.
خلقنا جمیعا لكي نتألق، تماما مثل ما یفعل األطفال. لقد ولدنا كي نفجر في وضح النهار مجد اإلله
الموجود فینا، فهو غیر موجود في البعض فحسب، بل في كل واحد منا. وإذا تركنا نورنا یشع فإننا
دون وعي منا نجیز لآلخرین أن یفعلوا الشيء نفسه. إذا ما تحررنا من خوفنا فإن وجودنا سیحرر

اآلخرین تلقائیا."
 

هذه المقولة الملهمة لماریان ویلیامسون اقتبست من كتابها "عودة إلى الحب: تأمالت في المبادئ
المعلنة خالل درس عن المعجزات" الذي نشرته دار هاربر كولینز لعام 1992، ولقد وردت في
الفصل الثالث من الباب السابع (الصفحتان 190-191). حتى وإن لم یتلفظ نیلسون ماندیال بهذه
المقولة في خطابه األول عام 1994، فإنها، بالنسبة لجیلي الذي أنتمي إلیه، تبقى دوما متعلقة بهذا
الرجل. إن لم یكن هناك إال شيء واحد یقال عن عهدته رئیًسا لجنوب إفریقیا فإنه یكفي أن یقال إن
منهجه متعدد األلوان الجبان في القضاء على األبارتید قد جعل منه بطل البورجوازیین البیض في
جنوب إفریقیا. وبطبیعة الحال، إذا أردنا ببساطة أن نحلله في سیاقه، الذي هو سیاق رجل أمضى
سبعة وعشرین عاما في السجن دون أن یطلب االعتذار من جّالدیه أو یحطم جمجمة سجین آخر،
فإنه في الجوهر یستحق أن یوصف بأنه إحدى الشخصیات األسطوریة في قوة اإلقناع و التي تبین

قوة الشخصیة الالزمة في محاربة أصناف الظلم االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة.

أال توجد وسیلة أفضل للذهاب إلى المرحلة القادمة من هذه الرحلة االستكشافیة ؟



 

المحور األول
 

 

مقدمة
 
 

 
" الفن محاولة إلدماج الشر."

سیمون دو بوفوار
 

 

ال أستعمل األقراص المدمجة. أستمع إلى األغاني القدیمة من أسطوانات الفینیل. التجوال بین
المحالت التي تبیع األشیاء المستعَملة بحثا عن أسطوانة لسام كوك أو لوندو كولوسوي أو لتیلونیوس
مونك أو إلدواردو سانشیز دي فوینتیس أو لجیمي رودجرز أو لنوتوریوس بیغ أو لمیخائیل غلینكا
أو لمریم كاكیبا أو لنانا موسكوري أو لفیال كوتي أو لبیتهوفن لهو أمر مریح تماما كممارسة الیوغا.
كم أحب إیقاعات الموسیقى األصیلة الفلكلوریة للبیرو واآلالت الموسیقیة المنغولیة أكثر من األشیاء
المحطمة و المعوّجة على غیر العادة لنجم من نجوم البوب. بالنسبة لي، كل شكل من أشكال التعبیر
توقف عن كونه خبرة وأصبح شكال فنیا فإنه یفقد هالته القدسیة. هذا الكتاب خبرة ولیس تطبیقا فنیا

بهلوانیا مثلما هو األمر بالنسبة للكتب التي تعرض في الحصص التلفزیونیة لتذكرك بوجودها.
لقد ُمحي اسمي من قائمة طویلة من قاعات الشاي و الحانات بدعوى كاذبة مفادها أني ساحر
ماركسي أو أن روح فردیناند السال تتجسد فّي. یربط الجمهور العام خطئا بین نتائج تحلیل الوضع
االقتصادي الراهن وبسالة مناهضة للرأسمالیة مبنیة على هوس حاد بكتاب كارل ماركس
"الرأسمال". إن لم تصدقني فیكفي أن تذكر في عز النهار أسوأ جوانب الرأسمالیة أو االقتصاد
اإلسالمي فیقوم المجتمع على الفور بنفیك متهما إیاك باالشتراكي. رغم هذا فإن إحداث تحّول نحو
بدیل جدید مناهض للرأسمالیة لن یجذب إلیك إال نظرات خائفة من أولئك الذین یزعمون أن روح
ماركس تناسخت فیهم. ماذا یمكن أن یقال عن صراعات الدیكة المملة بین أرباب الرأسمالیة في
عصرنا الحالي ؟ ال بد أن الضجر قد تمّلكك مثلي أنا من العروض البهلوانیة هذه التي تزیح جانبا
شیئا فشیئا جوهر الحوارات في موضوع التفاوتات االقتصادیة. قد تتحول نوبات غضبي إلى موجة

تسونامي ولكن توجد في حیاتنا أحداث وإن كانت متواضعة فهي تبدو مهمة.
أثناء عبوٍر بمطار كنیاتا الدولي في نیروبي بكینیا، وبینما كنت أنتظر ركوبي الطائرة التي
تقلني إلى الوالیات المتحدة، سألني سائل عن ما أرید أن أكون مستقبال. كان الرجل یجلس في الضفة
األخرى من طاولتي، ویبدو أن عمره یوشك على السبعین عاما. كان بمقدوري أن أخّمن من سحنته



و لكنته أنه من رواندا، وهو بلد متهم في العدید من تقاریر منظمات األمم المتحدة و منظماٍت
ُمالِحظٍة أخرى غیر حكومیة بأنه العقل المدبر لألهوال السیاسیة و االجتماعیة التي عاشها بلدي

الذي ولدت فیه.
بإمكانك أن تفهم غضبي بعد أن وردت المعلومات عن الطریقة التي بها زودت رواندا مالیا و
عسكریا مجموعاٍت من قطاع الطرق السادیین وكیف أنها في المقابل نهبت بصورة مباشرة موارد

الكونغو الطبیعیة وكیف صارت بصورة غیر مباشرة محور تجارة الموارد المعدنیة.
في ذلك الیوم كان یسكنني سؤال واحد: كم من األرواح واألنفس ستتحملها جمهوریة الكونغو
الدیمقراطیة قبل أن یصرخ العالم أن كفى؟ بنبرة جافة أجبت على سؤاله بشكل بسیط و جريء:
"سأضع حدا لمأساة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة." سألني، وهو یحاول التوقف عن الضحك، عن
الحلول التي أقترحها لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة. إن بلدي، على أي حال، قد قضى أكثر من
نصف قرن وهو یتخبط اقتصادیا واجتماعیا. في البدایة طرحت أفكاري بكل فرح، ثم نزع نظارته
وطلب مني مزیدا من التعمق في مخططي. ال جدوى من القول إنه كّلما استطردت في الكالم أبدو 
أبله ساذجا، وفي النهایة أصبحت عاجزا من التعبیر بوضوح عن رؤیاي لسبب بسیط ومعقول أنني 
لم أفكر یوما بجد في تفاصیل هذا األمر، فمخططي كامال ال یمكنه أن یرضي تحلیال معمقا. تحول 

النقاش المتوتر إذن إلى تجربة مهینة فأذعنت.  
ینبثق هذا الكتاب من المدارس االقتصادیة المحتكرة منذ أزید من قرن من قبل ملوك الهروب و
علماء الریاضیات. لكل األسباب السیئة المعروفة عمد االقتصادیون إلى كسر الكأس المقدسة، والتي
هي قیمة العمل الكالسیكیة، إلى ملیون قطعة صغیرة وأزالوا من النزعة اإلنسانیة والعالم الحقیقي
أسسهما النظریة. ثم تكّبدوا مشقة تجمیع بعض القطع باستعمال نظریات حمقاء وكأنها ضمادات.
هناك جزء من الحقیقة في االتهام الذي وّجهه الماركسي الذي ُفرض علیه الَحجر، فرد موزلي، و
الذي مفاده أن النظام االقتصادي للعاُلم األكادیمي ُشّید بطریقة تكافئ أولئك الباقین في التیار السائد.
هذا الرجل الفاضل هو بمنزلة شویشي یوكوي في االقتصاد، فقد ُحرم من الشهرة والثروة باختبائه
في أدغال ساوث هادلي في ماساشوستس. كان یعتقد بكل قوة أن رفاقه القدامى سیعودون یوما

للبحث عنه، ومعا سیشنون آخر هجوم على الرأسمالیة.
 

واأسفاه! إن مجرد إلقاء اللوم على المدرسة الكالسیكیة التقلیدیة لعدم دقة نظریاتها ال یكفي
الستعادة الرؤیة الكالسیكیة لسوق فعّال أو ألخذنا إلى األرض الموعودة.

لقد استهللت هذا الكتاب بمالحظة خاصة مع رسالة إلى أم فانسون. إنها فتاة شابة تربي ولدها
وحیدة في الشارع، ولقد التقینا بها، أنا وزوجتي، في وسط نیروبي في كینیا. في لحظة من اللحظات
كان علّي أن أحمل فانسون بین ذراعّي حتى أبعد رجال الشرطة، فصفتي سائحا في كینیا حمت
فانسون وأمه من تحرش الشرطة. لقد أصدرت مدینة نیروبي قرارا یجّرم الفقر بدل شن حرب على
مظاهر التفاوت. هذا األبارتید المعاصر ال یجذب انتباه الرأي العالمي ألن المضطَهدین
والمضطِهدین ذوو بشرة واحدة. كثیرة هي المدن التي تبنت المنهج المجنون ذاته ولم یتملكها القلق

بشأن ذلك مادام أن الخط الذي رسمته تلك المدن ال ینبش في الصراعات العرقیة.
 

خالل طفولتي تعلمت أن التباین االجتماعي السیاسي االقتصادي أمر أملته قوانین الطبیعة:
ینبغي أن یكون هذا فقیرا لیكون خادم غني! خالل سنوات التسعین، حاول أثریاء الكونغو البحث عن
ملجٍإ لهم في الغرب خالل الحرب األهلیة، ولقد كنت شاهدا على الكیفیة التي بها فقدت أغلب تلك



العائالت، في لمح البصر، نمط حیاة الرفاهیة التي اعتادوا علیها. بعد أن قضوا ما یقارب العقدین
من الزمان في المنفى، أخذوا، بما في ذلك الجنراالت والمقربون من النظام القدیم، یستسلمون لحالة
الركود التي فرضها البؤس، فال عجب إذن إن عاد عدد معتبر من البارونات و مناضلي النظام القدیم
إلى منازلهم زحفا لینخرطوا بنشاط في النظام الطفیلي الجدید. یشیر صدیقي الحكیم من جنوب

إفریقیا إلى قانون طبیعي لیفسر هذه الدورة مفاده: " من كان یوما أفعى، بقي دوما أفعى! "
ترمي هذه الشهادة الشخصیة إلى إبراز الحقیقة الكونیة الصادمة في أن الناس، تماما مثل األمم،
یهتمون أكثر بأنفسهم حتى ینقلب الحظ. الشيء نفسه ینطبق على حركة " احتلوا وول ستریت " بعد
أن رأى األمریكان حلمهم في منزل بسیاج قد ذهب أدراج الریاح، أو لما رأى األمریكان العادیون
الذین یعملون في ظروف قاسیة أن ِمَنح تقاعدهم قد قضت علیها مجموعة من المتشردین الشرهین.
و هاك مثاال آخر مؤلما وهو تلك المجموعة الصغیرة التي تشكل األولیغارشیا الروسیة التي لم تحظ
بالشعبیة في وجود فالدیمیر بوتین والتي لم تتوان في الدعوة من منفاها الذهبي في لندن إلى عدالة
ومساواة صارمتین. ماذا یمكن أن یقال عن بلدان أوروبیة تتالعب بدیون مذهلة تفوق ناتجها المحلي
الخام؟ أضف إلى هذا المشهد البرازیل وروسیا و الهند والصین، دول البریك، التي فّجرت نموها
االقتصادي واضعًة الطبیعة األم في خطر. البد أن نضیف إلى هذا الخلیط السواد العربي الذي غّیر

موقفه ألنه ال یكتفي بالحصة الصغیرة من الثروة الوطنیة بینما الباقي ُینَفق من قبل أقلیة.
ینبغي أن تثیر هذه البراكین األخیرة الفّوارة انتباهنا إلى وجوب البحث عن إجراءات وقائیة
بغیة تقویض الحالة الراهنة. إن خطاب االقتصادیین البارد في القرن الواحد العشرین ومفاده: " كل
شيء سیكون على ما یرام إذا ما اُتبع التطور الحالي وضبطنا قلیال عجلة الرأسمالیة القدیمة"، هذا
الخطاب فقد قوته وأهمّیته منذ أمد. لقد أصبح أكثر من الضروري الشروع في ثورة ثقافیة وتطویر
بدیل حقیقي للنظام االجتماعي السیاسي االقتصادي الوحشي والبدائي السائد حالیا، أي الرأسمالیة،

ولنسخته شدیدة الجدل، االقتصاد اإلسالمي.
إن الخلیط الصاخب في رأسي مصدره ذلك التحدي الذي ینبغي أن یواجهه كل بلد على سطح
هذا الكوكب المحتضر: التفاوت االجتماعي السیاسي االقتصادي. إنه نتیجة حرب طاحنة الكتشاف
وسیلة براغماتیة حتى یصبح هذا التباین أمرا غیر ذي بال. ال تفقد األمل على الفور فأنا لم أفقد
صوابي إذا طلبت منك أن تمتطي أحد الجوادین الُمدانین. لقد فشلت االشتراكیة والشیوعیة، ولكن
الرأسمالیة واالقتصاد اإلسالمي خیبا رجاءنا. سیأخذك هذا الكتاب عبر العدید من المتاهات الحالكة
والمعقدة. فالمنتظر من االقتصادیین هو أن یتركوا للدین والطب أن یكشفا عن أسرار ما هو غیر
عادي وما هو طبیعي ویعملوا على طمأنتنا أو على خداعنا في الوقت نفسه. إن مسؤولیة االقتصاد
هي في إیجاد حلول للتجاوزات واالكتناز، أو الحد منهما، قبل الدخول في حاالت من التشرد
الفكري. وبدال عن ذلك، وجد االقتصاد نفسه محصورا في حالة من تمجید ما یعد خطئا أمرا

اجتماعیا اقتصادیا.
لقد الحظت تلك الریبة في ما إن كان شيٌء غیر الرأسمالیة بمقدوره أن ینجح، فالناس، الیوم، ال
یدركون أن الرأسمالیة تنتمي إلى نموذج مرجعي مبني على معاییر ومبادئ متوحشة. عموما، عندما
یهیمن حل اجتماعي على منطقة ما لمدة طویلة مثل الرأسمالیة فإنه من الصعب أن ُیتصور أن هناك
نماذج موجودة أو یمكن إیجادها تعنى بأهداف وقضایا أخرى. بعد كل ما أخذنا نؤمن به، هناك

طریقة واحدة لفعل األشیاء وهذا أخطر أنواع الطعم.

َ



أین یوجد ذلك الكتاب السحري الذي یصف كیفیة تحطیم الَقَدر؟ لقد أوقفت فجأة، مثل ثور هائج،
وأمام ارتیاب أصدقائي و زمالئي، ممارسة مهنتي الواعدة في البغاء الفكري وانغمست في ما یبدو
أنه تشرد أكادیمي. كان هدفي األول أن أتبع أثر كل النظام التجاري من المحاسبة و المالیة و التسییر
و السیاسة ثم االقتصاد في النهایة، وبینما كنت أتعمق في ما أردت أن یكون المرحلة األخیرة في
رحلتي تملكني االشمئزاز من بعض "الزعماء الروحیین" في االقتصاد وهم یمضون مزیدا من
الوقت في إیجاد روابط عرضیة والتأثیر على الجمهور بدل تقدیم شرح واضح وموجز وحل
للمشكالت االقتصادیة العالمیة. إن تراخي هؤالء الخطباء وخمولهم قد شوه، لألسف، رأي الجمهور.
ما یمكن أن أمنحه من تجربتي لكل واحد منكم و هو یتساءل عن الصورة الغالبة التي تكتسیها
التجارة والرأسمالیة حالیا، هو أال تنتظروا أن تجدوا استقباال حارا، بل استعدوا لتواجهوا المكارتیین

المخبولین مثلما اعتدُت على فعله !!
لقد تركت ألولئك الكسالى ذهنیا من االقتصادیین و السیاسیین تلك العادات السیئة في اللف حول
مسائل هامة، وبدال من ذلك، سنذهب أنا و أنت، أیها القارئ، في سباحة معاكسة لمجرى السیل. تعد
المحاور الستة األولى أمثلة سیئة عن الوضع الراهن االجتماعي و السیاسي و االقتصادي:
الرأسمالیة. وإذا وجهتك إلى المحور السابع فلتمسك بیدي بقوة من المحور الثامن إلى العاشر، وهي
المحاور التي تتناول المفاهیم األساسیة السوسیو-اقتصادیة الخالصة في سیاقها. خذ ما یلزمك من
الوقت لتهضم المحور الحادي عشر واستعد لتتلقى صفعة مدویة. و في الختام یعمل المحور الثاني
عشر بتوصیة جیمس توبین: " تحتوي المقاالت الرائعة في االقتصاد على مفاجئات و تحث على

اإلتیان بأعمال أخرى.
و ماذا أیضا؟ لقد جعلت من قراءة هذا الكتاب أمرا أسهل من بذل جهد جهید. یستهل كل محور
بمقوالت تعطیك إشارة إلى ما یمكن أن تتوقعه، و هذه المحاور مفصولة "بفواصل" بین المقاطع من
أجل إیقاظ القراء الشباب الذین لهم مدة تركیز قصیرة، تضاف لها نكهة روائیة موجهة لألدباء
الطموحین. أرید أن أعترف أمام أولئك الذین ینتظرون جداول ملونة وأرقاما بأسفي إذ خیبت أملهم.

ومع ذلك، وهو أمر مؤكد، لم أستعمل قط لغة منمقة.
إن فكرة تألیف كتاب یمكن تشبیهها بالوقوف عاریا أمام جمهور عریض، وهو ما لم یكن صعبا
علّي قط، غیر أن صراعي الداخلي الدائم خالل هذه التجربة اقتضى إیجاد تناغم بین قلبي وفكري،
كل هذا ألقول إني اجتهدت كثیرا حتى ال أنقاد بالعشق وحده أو الرؤیة وحدها، أو الشدة و الدقة وهي 
كلها أمور ضروریة في هذا العمل، أي إیجاد مفهوم أساسي مناسب.  ال تنس أنه في الحیاة إذا كان

العشق دون رؤیة فهي مضیعة للطاقة و إذا كانت الرؤیا دون عشق فهي طریق مسدود.  
إذا كانت روٌح جمیلٌة فإنها غالبا ما تكون مرحة. لقد عّبر سوامي فیفي كاناندا4 عن هذا بصورة
بلیغة قائال: " تبّن فكرة واجعلها حیاتك، فّكر فیها، احلم بها، عش هذه الفكرة. دع مخك و عضالتك
و أعصابك و كل جزء في جسمك یتشبع هذه الفكرة واطرح جانبا كل األفكار األخرى. إنه طریق
النجاح." قد یتعّرف العالم یوما ما على حجم التضحیات التي قدمُتها لغرس هذه الفكرة، و التي هي
هاجسي دوما، في إیجاد حل أللوان الظلم العالمیة التي هي اجتماعیة و سیاسیة واقتصادیة، إال أن
حبر هذا الكتاب قد یكون غیر ذي فائدة إذا لم أقدم لك بدیال كامال عن الرأسمالیة، حّال بمقدوره أن
یصلح ما أخفقت فیه اآللهة الصغیرة المزعومة للسیاسة االقتصادیة. لقد آن األوان لكي ُیدرج مجددا
التحلیل الجدلي دون إیقاظ أبالسة االقتصاد القدیمة، وفوق كل هذا أرجو أن یثیر هذا الكتاب عدید

ّ



األشخاص و یدفعهم لمناقشة الحل المقترح و تحقیقه، أو یولدون طریقا آخر بصورة إبداعیة بعیدا
عن الرأسمالیة، حتى یرقد ویلیام غولدوین5 أخیرا هنیئا في مثواه.
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" أنا أكثر من على هذه األرض حكمة، غیر أني ال أعرف إال شیئا واحدا: ال أعرف

أي شيء."

سقراط
 

 

قبل بضع سنوات، بینما كنت أمشي في شارع مزدحم و بائس في أدیس أبیبا في إثیوبیا رأیت
أّما صغیرة ضعیفة البنیة و طفال متسخا لعب النعاس بعینیه ملفوفا في قطعة قماش صغیرة فتذكرت
هزیمتي، "واترلو" التي انهزمت فیها فكریا، في مطار جومو كینیاتا الدولي في نیروبي. في تلك
اللحظة بالذات صحت: یوریكا ! رغم أني كنت یومئذ لم أشرع بعد في مغامراتي الصاخبة في
البحث الذي یهدف إلى وصف عالج بصورة مفصلة واضحة لتفكك الطبقات االجتماعیة الذي ینخر

كل مجتمع.
بعد هذا أمضیت وقتا وصرفت ماال وجهدا أحلل بشكل واقعي مشكالت األفراد عبر العالم.
ولهذا الغرض، استفرغنا جهدنا، أنا و طارا، في األسفار والقراءة الواسعة وأمضینا ساعات أمام
التلفاز لمشاهدة األفالم الوثائقیة. خالل أحد أسفاري تجولنا خالل بلدان جنوب الصحراء الكبرى و
تملكتنا الدهشة من مدى التحدیات التي تواجهها هذه البلدان و التي تتجاوز حدودها بشكل واسع.
أبرز ما یمّیز تلك البلدان هو تلك الحیة السامة الغریبة ذات الرأسین: الفساد و االضطهاد، و یمكن
أن نحّمل حكومات تلك البلدان مسؤولیة الصعوبات التي تواجهها. إنها في الواقع مسیَّرة من قبل
بعض العائالت الحاكمة لتعزیز سیطرتها وثرواتها. باختصار شدید، تعیش الخدمات العمومیة في

هذه البقعة من العالم حالة كارثیة.
أصابع كثیرة تشیر إلى الفوضى السائدة في تلك البقاع: عملیات إدارة ردیئة جدا قررتها تلك
البلدان نفسها و بعض البلدان األخرى و ذلك من أجل، حسب ما أرى، تثبیط النمو الداخلي و
اإلقلیمي. بینما كنت أتجول في مدن نصف الكرة الغربي الحظت أن الفساد نفسه ینخر إفریقیا وبلدانا
من أمریكا الالتینیة. قد نعتقد أن والیة إلینیوا هي إحدى مقاطعات نیجیریا لّما ألقي الحاكم السابق
رود بالغوجیفیتش في السجن ألنه أراد بیع مقعد السیناتور الخاص برئیس الوالیات المتحدة الرابع
واألربعین باراك أوباما، كما أن فضائح أخرى استفحلت بقوة في بلدان البریك (البریك كلمة



مختصرة تجمع الحروف األوائل للبرازیل و روسیا والهند والصین). لست من محبي كرة القدم
ولكني أتوقع أن یجعل المقاولون البرازیلیون من كأس العالم 2014 مسخرة بمالعب ومشّیدات
باهظة التكالیف ستنهار قبل أو خالل فعالیات الكأس. كما أنني ال أدري ما أقول عن فضیحة مدینة
هنغ یانغ الواقعة في جنوب الصین و التي نتج عنها استقالة معظم مسؤولي المجلس الشعبي للمدینة.

إن غلبة إدارٍة سیئٍة للموارد و تقهقر المسؤولین قد سببا هدرا مالیا ال سابق له.
 

" إن تجواال بكل استرخاء داخل ملجئ للمعتوهین یبین أن اإلیمان ال یبرهن على أي شيء."
فیلهلم نیتشه   

 
خالل جوالتي داخل مدن الفقر التقیت بطلبة غربیین متفانین انطلقوا، أو یستعدون لذلك، في
مهمة إنسانیة بغیة تحسین سیرهم الذاتیة أو لیزیدوا من حظوظهم في التوظیف في مؤسسات جامعیة
راقیة. لقد تملكني الذهول إذ وجدتني أغرد خارج السرب و أحدق في الفراغ أمام صور جمیلة ألكثر
مشاهیر السینما األمریكیة مشاهدة أو لناطق باسم مؤسسة خیریة كانوا یتمنون جمیعا، من أعماق
قلوبهم، "إنقاذ الشعب" (حتى وإن كانت الحیوانات أحیانا أهم من بني البشر). على أن الجنون لیس
بشيء إذا ما قورن بدروس الدیمقراطیة التشاركیة أو النمو االقتصادي التي تابعتها في أفضل بقعة
على األرض حیث التقیت أناسا اعتقدوا أنهم صنعوا معجزات و فعلوا الخیر في بلدان العالم الثالث.
و على الرغم من أنهم موهوبون إلى حد كبیر، فإن هناك تصدعا في منهجهم النظري الذي یوافق
رؤیتهم العرقیة إلى تحدیات البلدان قلیلة النمو ومشكالتها. لقد شكلوا نماذجهم التنمویة من خالل
عشقهم الشدید للرأسمالیة. هذه الحالة الذهنیة تذّكرني بهذا القول المأثور:" إذا كنت ال تملك إال

مطرقة فكل شيء یصبح شبیها بالمسمار."
 

من المناسب القول إنه إذا كانت مؤسسة مسیطرًة فإنها تحمل عبر السنوات رایة " االستثنائیة"،
وسأكون معترفا بهذه الجرأة والشجاعة إذا تحّمل اقتصادیوها مسؤولیة قاداتهم في تشریح العالم من
حولنا بدقة ووصف العالجات الناجعة المناسبة لذلك والتي تسمح لنا بالخروج من المشكلة. ولكن
ماذا لدینا اآلن؟ فوضى شاملة هائلة یهیمن فیها المردودیة و المنتج الوطني الخام ( وسیلة معتوهة
لقیاس التنمیة) على المبادرات الرئیسة. ینبغي أن أبّین أیضا تلك الذریعة المستعملة غالبا،
"العولمة"، التي أضافت منذ مدة عناصر جسیمة و زادت من سرعة انتشارها. ماذا یمكن أن نقول
عن البشریة عندما تستمر دول مسیِّرة، وستبقى دوما كذلك، في غلق عیونها أمام ممارسات غیر
إنسانیة كانت تدعى منذ قرون بالعبودیة وهي تدعى حالیا باستعباد الذات؟ من المستفید من الجریمة؟
أستشیط غضبا عندما یتفاجأ الغربیون من أن هذه البرامج التي نثقل بها كاهل البلدان التي تواجه
مشكالت ال تقدم النتائج المرغوبة و المتنبئ بها، كما یتملكني مزید من الغضب عندما ُتعالج الحلول
الموجهة الستجابة حاجات المواطنین بصورة متكاملة في مكاتب في واشنطن وعندما یعمد
القساوسة االقتصادیون إلى ترتیب البیانات و إعداد نماذج مبسطة تختصر الجانب المعقد للواقع

الملحوظ.
أفضت دراسات نقدیة لم ینجزها سوى صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بنتائج فیها تردد
عن نجاعة البرامج المقترحة من قبل المؤسسات المالیة العالمیة. تستنكر هذه الضمائر المذنبة
الطریقة التي بها ُتشّخص حالة اإلغماء االقتصادي لبلد ما على أنها حالة فقدان وعي ثم ترسل إلى
قسم االستعجاالت لدى منظمة اقتصادیة ویغلق علیها داخل محاضن مالیة غیر موصولة بتیار، ثم



تحقن بجرعة زائدة من اإلعانات االقتصادیة، ثم یعتدى علیها و تغتصب من قبل شواذ مسعورین، ثم
ُیتخذ منها أرضیة اختبار برامج تجریبیة إلصالحات غیر معقولة، وإذا ما أخذ أحد البلدان یستعید
عافیته بعد كل هذه العملیات الجراحیة على قلب مفتوح عدیمة الجدوى، كاألرجنتین مثال، فإنه

سیكون تحت رحمة طیور العقاب الشرسة التي ستجهز على عیونه وأمعائه. نسأل اهللا السالمة.
ما هو الدواء المعتاد الذي تحقن به أمة ما إذا ما أظهر التشخیص بأنها "بلد في أزمة" ؟ لنأخذ
مثال حالة هایتي، فبعد أن أنكب إعصار ساندي هذه الدولة الفودو والتي كانت تتعثر منذ قرن. أقیم
علیها، في بادئ األمر، حجر وبوصایة دولیة، ثم بعد ذلك أتى دور األمم القویة التي فرضت في
هدوء (عبر انتخابات دیمقراطیة) على المالیین من األمیین مهّرجا ذا كاریزما و كانت أفضل أفكاره
تنظیم مهرجان في قریة صغیرة على جزیرة إیسبانیوال بینما في الوقت ذاته كانت القرارات الهامة
تتخذ حصریا من قبل مبعوثي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ال یمكن أن تكون هایتي حالة
فریدة من نوعها، فاألموال التي تجلبها اإلعانات الدولیة تستخدم للحصول على بعض التنازالت من
قبل البلدان المنكوبة، وهذه األموال ال یمكن الحصول علیها عندما تكون تلك البلدان في صحة جیدة.
لقد لوحظ في هایتي، و في بعض الثقوب السوداء التي استعملت فیها المنهجیات نفسها، أن هذه
الحلول خّلفت مشاكل أخطر مما كانت علیه الدولة في بدایة األمر. مبدئیا، ألن المهووسین بالسرقة
و"الشركاء" التقنیین لهذه البلدان یطبقون نظریات وإصالحات متضاربة مما یجعل البلدان الفقیرة
تغرق أكثر. ال ینبغي أن أكون أول من یقول إن خالئف جون ماینار كینز6 وهاري دكستر وایت7،
ومؤسسات مالیة دولیة أخرى، تعمل وفق رغبات مقرضي األموال و الفوائد. وهو ما یفضي إلى
التبذیر وسوء التسییر، وإذا أردتم معرفة حجم الكارثة فال تترددوا في زیارة سیتي جالوزي في
بورتو برنس في هایتي وقارنوها بالمنازل الفخمة المأجورة لصانعي السالم، أعوان هیئة األمم

المتحدة.
 
 

" لقد قمت أخطب وكأنها المرة األخیرة، و كنت أخطب كمحتضر أمام محتضرین. "
ریتشارد باكستر8

 
 

یؤكد االقتصادیون الیوم أن أي نظریة ال یمكن تطویرها إال بصورة هندسیة، وأي ظاهرة ال
یمكن تفسیرها بنموذج ریاضي فهي غیر منطقیة. بعبارة أخرى، إذا لم یكن تفسیر شيء ما إال
بالتعبیر بواسطة معادلة مذهلة فإن هذا الكتاب ال یمكن قراءته إال كآخر رسالة یتركها شخص یقدم
على انتحار، رغم أنني لست مكتئبا حتى أرتمي تحت سكة مترو أو أنزوي في معبد بوذي. ال بد أن
أشكر االقتصادیین الكالسیكیین المذهلین الذي لم یرضخوا لهذا القید و أوجدوا، مع لمسة جمالیة،

مبادئ رائعة ودراسات، لألسف، شیطانیة.
إن المفارقة الموجودة بین بؤس الجمهور و خیبة أملهم ومستوى البحبوحة والهدر لدى أقلیة ما
لیست موجزا مركبا بل هو واقع ملحوظ على مستوى عالمي یعزى إلى قذارة معنویة. إن التعدیلیین
الغربیین یزعمون أن الكوابیس التي تعیشها بلدان العالم الثالث ال عالقة لها باالستعمار عندما ینظر
المرء إلى الطبقة االجتماعیة ما بعد االستعمار التي تعكس نظام الطبقات الموروث من االستغالل

ُ



الوحشي لالستعمار، وأنِجزت أشیاء قلیلة بغض النظر عن تنصیب رئیس دولة مجنون لمساعدة
المهمشین على الهروب إلى مستقبل قاتم. و باختصار فإن الحركة االجتماعیة السیاسیة االقتصادیة
التي تقوم على أكل البشر (الرأسمالیة) غیر مكیفة مع تنمیة هذه البلدان وال مع واقعها وال مع

إمكانیاتها.
في المضمار العام للرأسمالیة، تعد قدرة دولة ما على منافسة دول أخرى من الحجم ذاته على
األقل محددا آلفاقها في النمو و التطور، فجمهوریة بوروندي ومملكة بلجیكا دولتان لهما تقریبا نفس
المساحة و نفس عدد السكان و ال یمكن لهما أن تبتعدا كثیرا عن بعضهما من وجهة نظر اقتصادیة،
و في الواقع فإن المنتج الوطني الخام لبوروندي أقل من نظیره البلجیكي بمائتي مرة، فكیف 
استطاعت بلجیكا أن تحقق هذا الرقم القیاسي إذا ما طرحنا جانبا دینا على المملكة الصغیرة یفوق 
بكثیر منتجها  الوطني الخام ؟ ال بد إذن أن نتجه صوب الوقائع التاریخیة لنشرح تفاضل بلجیكا على
بوروندي. لقد استخدمت المملكة طریقة متوحشة لجمع ثروتها الوطنیة، بینما كان األلمان یدمرون
الهیاكل االجتماعیة الثقافیة لبوروندي، بین 1887 و1965، نهب ملك بلجیكا لیوبولد األول، ثم
بلجیكا من بعد ذلك بصفتها دولة، ثروات بلد أكبر منها ثماني مرات، وهو ما یعرف الیوم بجمهوریة
الكونغو "الدیمقراطیة"، وبعد الحرب العالمیة الثانیة ُانُتزعت بوروندي من ید األلمان و ُوضعت في
ید بلجیكا بواسطة عصبة األمم ألنها تعرضت إلى نوع من االستعمار الخفیف من قبل جارتها
الكبیرة. قارنوا إذن بین الدین الوطني لبلجیكا ودین بوروندي، سأضمن لكم أنكم ستقفون مذهولین. یا

للمفارقة العجیبة !!!
إال أنه من األهمیة بمكاٍن القوُل إن البلدان السائرة في طریق النمو لیست مصدري الوحید
للداللة على الفوضى العالمیة، فمن جهة باءت االقتصادات المركزیة بالفشل ألنها كانت تهدف إلى
وضع سّلة موحدة من حاجیات السكان وتركت 99 بالمائة من السكان تغوص تحت المستوى.
االتحاد السوفییتي رسخ الشیوعیة بصورة رائعة حتى وجد نفسه أمام جدار، وجها لوجه. بید أن
السوق الحرة تسبب لنا سقوطا بسبب قاعدة تناقض قاعدة البقاء لذوي القوة الكبرى، إلرضاء
مجموعة تشكل 1 بالمائة تقع في القمة. في الماضي القریب، اّتحد الكونغرس األمریكي، مرة واحدة،
في ثنائیة حزبیة إلنقاذ العدید من مصارف أمریكا الشمالیة مالیا بدعوى أنها " أكبر من أن تنهار"
إضافة إلى شركات تأمین. لكن في عام 2013 قلص الكونغرس نفسه ما قیمته ملیارات من
الدوالرات من برنامج القسیمات الغذائیة الذي سمح لجزء من سكان أمریكا أن یرتفعوا بعض الشيء

فوق عتبة الفقر.
إذا ما الحظتم بدقة حالة التجارة العالمیة فسیكون بمقدوركم أن تروا كیف أن النموذج
الرأسمالي قد أغلق على التیارات التجاریة العالمیة الرئیسة الربحیة داخل االقتصادات نفسها، أما

باقي البلدان فقد حّولت إلى مجرد موّردات مواد أولیة و ید عاملة رخیصة الثمن.
بید أن السیدة الممتلئة شحما ستتوقف عن قریب عن الصفیر بكل جذل فلقد أصبحت بدینة بحیث
ال تقوى رجالها على حملها. في 2010 أغلقت جنرال موتورز مصنعها في أنفر في بلجیكا بسبب
فائض في القدرة اإلنتاجیة لصناعة السیارات األوروبیة، وبالتالي فإن مصانع أخرى تتعلق بقطاعات

نشاط أخرى في أوروبا وأمریكا الشمالیة قد أغلقت أبوابها.
 

" كوكتسو ني إرازونبا كوجي وو إزو."

حكمة یابانیة



 
 

إن كوبا و إنجلترا، وهما یأخذان في الحسبان مذهبهما االقتصادي، تتقدمان بصورة غیر حذرة،
فإذا ما ُقّیمت خطتا الهجوم االقتصادیتان (فقر، تلوث، حرب، الخ) فإن حسنا السلیم سیخبرنا بأن كال
الطریقتین لیست هي الجیدة. كنُت أملك بعض األمل لّما علمت أن االتحاد السوفییتي السابق و
الصین قررا بصورة مفاجئة أن یضعا حدا للمؤسسة العقابیة الشیوعیة حتى دخال برؤوس مطأطأة
في التسهیالت التي تقدمها عیادة األمراض العقلیة للرأسمالیة، وهو ما یشكل صورة حقیقیة عن

الجنون !
یفتقر العالم الیوم إلى بدائل كاملة و متینة، فبعد عدید األزمات المالیة الحادة لم یعد أمرا محّرما
اإلقرار بوحشیة الرأسمالیة و عیوبها، وفي ضوء االضطرابات المالیة المتكررة، سواء عبر التقشف
أو التبذیر، لم تبرهن أي منهجیة على تقدیم حل مجٍد، بل أثارت سخط الطبقة الممَتَحنة. هنا أسمح
لنفسي أن أؤكد بأبسط طریقة ممكنة أنه ال بد من تشجیع أسواق جدیدة لتشبیب النظام االقتصادي
العالمي، ولكن لتحقیق هذا ال بد من تطویر توّجهات جدیدة تفادیا لالضطراب النهائي. هذا التغییر
یتطلب استعمال صیغ اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة مالئمة ال تدمج البلدان "الفقیرة" في النظام
االقتصادي العالمي فحسب، أي أن هذه البلدان تنتقل من شهود مستغّلین إلى منتجین ومستهلكین

فعالین، بل تكسر تحالفات األسواق الحالیة الموروثة من النظام العالمي القدیم.
على قدر سخاء البشریة، اعتدت أن أنتظر السیدة العجیبة على عتبة بابي لتنقذنا جمیعا، ثم
علمت بأنه في 1945 لما اقتربت البواخر و حامالت الطائرات البریطانیة و األمریكیة من السواحل
الیابانیة، ُطلب من الشباب البسطاء أن یقدموا حیاتهم قربانا إلنقاذ إمبراطوریة الشمس المشرقة. لقد
سمح عدد ضحایا الهجومین النوویین على هیروشیما و نغازاكي بأن تكون شجاعة هؤالء الشباب
مثاال لآلخرین. لقد شعرت باإلهانة عندما ُوصفت باالنتحاري بسبب هجماتي على الرأسمالیة بعدما
سمعت باعتداء نانجینغ و مأساة النساء اللواتي أجبرن على العبودیة الجنسیة من قبل الجیش الیاباني.
تعبت من انتظار الصفارة التي ستعلن عن نهایتنا المحتومة، و لن أقلقك بنفس الصرخة الشاكیة
الباكیة التي تطلقها كلما تعلق األمر برأسمالیتنا أو أي من أشكال الظلم االجتماعیة السیاسیة
االقتصادیة. إن الحل، كي تستیقظ من غفلتك، لیس في رفع األجر األدنى وال في إقامة حمایة جبائیة

و ما هما إال عالجان اجتماعیان سیاسیان اقتصادیان مخففان.  
سأعرض، من أجل إمتاعك أو إثارة غضبك، بعضا مما بقي من خالیاك العصبیة على نمط
اجتماعي سیاسي اقتصادي جدید قد یحّول مفاهیم عامة بدفع 99 % من السكان نحو األعلى ورعایة
الـ 1 % من قلیلي الحظ المتواجدین أسفل السلم. تعال یا قیصر،آه عفوا، أقصد أیها القارئ، وحدّد لي

مصیري !
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