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ت�صنع بكميات �أكرب ،كي تقل تكلفتها وتباع ب�أثمان �أرخ�ص،
وهذا ما حققه فورد عندما �أدخل نظام الت�صنيع املجزء �أو
الت�سل�سلي ،فبدل �أن تقوم جمموعة من املهند�سني �أو العمال
ب�صناعة ال�سيارة من �أول مراحلها �إىل �آخرها ،يق�سم ه�ؤالء
�إىل جم��م��وع��ات ���ص��غ�يرة ت��ت��وىل ك��ل جم��م��وع��ة مهمة �إجن��از
مرحلة من مراحل �صناعة ال�سيارة .هكذا ن�ش�أت ال�صناعة
احلديثة التي تن�سب ملخرتعها الأمريكي وتدعى �أحيانا بـ
«الفوردية».
ويتذكر اجلميع النقد ال�لاذع ال��ذي وجهه �شاريل �شابالن
�إىل ه��ذه ال�صناعة يف �شريطه امل�شهور «�أ���ض��واء املدينة»� ،إذ
اتهمت الفوردية ب�أنها حولت الإن�سان �إىل ما ي�شبه الآل��ة،
وحكمت على العامل ب�أن يق�ضي ع�شرات ال�سنني وهو يعيد
ب��وت�يرة جنونية جمموعة م��ن احل��رك��ات الرتيبة .واعترب
ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ف��وردي��ة وج��ه��ا م��ن وج����وه اغ��ت�راب الإن�����س��ان
يف الع�صر ال�صناعي احل��دي��ث ،لكننا ق��د ننظر ال��ي��وم �إىل
الفوردية ب�أقل ق�سوة ،بل قد نتعامل معها بنوع من احلنني.
فالنظام ال�صارم للعمل يف امل�صانع ال�ضخمة كانت له �أربعة
�إي��ج��اب��ي��ات م��ت���أك��دة� ،أول��ه��ا �أن���ه م��ك��ن م��ن حتقيق ن�سب منو
اقت�صادي مرتفعة على مدى طويل ،وكان �سببا رئي�سيا يف
االزدهار الذي �شهدته املجتمعات الغربية ،وثانيها �أنه مكن
من حتويل املخرتعات احلديثة من م��واد كمالية وب�ضائع
ترف خم�صو�صة بالنخبة �إىل ب�ضائع �شعبية متاحة لعدد
كبري من النا�س ،يف املجتمعات الغربية وخارجها �أي�ضا .وما
ح�صل لل�سيارة ح�صل �أي�ضا للكثري من املخرتعات الأخرى
مثل الراديو والتليفزيون والهاتف و�آلة الت�صوير .وثالثها
�أنه مكن من تو�سيع الطبقة الو�سطى ورفع امل�ستوى املعي�شي
للعمال ،ذلك �أن توفري املخرتعات احلديثة بكميات كبرية
يف ال�سوق يعني �أن �شراءها لن يتم فقط من قبل الأغنياء
و�إمنا ي�صبح متاحا �أي�ضا للطبقة الو�سطى ،لذلك قرر فورد
م�ضاعفة �أج��ور عماله كي ي�صبحوا بدورهم م�ستهلكني ملا
ينتجونه ،و�أ�صبحت فكرة تو�سيع الطبقة الو�سطى لتو�سيع
اال���س��ت��ه�لاك �أح���د �أ���س��ا���س��ي��ات االق��ت�����ص��اد .وراب��ع��ه��ا �أن���ه جعل
امل�ؤ�س�سة ال�صناعية قطب الرحى يف املجتمع احلديث� ،أخذت
مكان الكني�سة يف املجتمع القدمي ،كما يقول دانيال كوهني،
كما �أخذ املهند�سون مكان الرهبان .فالعامل متعلق بامل�ؤ�س�سة
لأن��ه��ا حتميه م��ن ال��ف��ق��ر وت�ضمن ل��ه ال��دخ��ل ط��ول حياته
وجتعله ي�ستفيد من جمتمع اال�ستهالك ،وامل�ؤ�س�سة متعلقة
بعمالها وبتح�سني م�ستواهم املعي�شي لأنهم يحققون لها
الأرب��اح وي�ساهمون يف تو�سيع جمتمع اال�ستهالك (�إ�ضافة
�إىل �سيا�سة يف رفع �أجور العمال ،كان فورد معروفا بامتناعه
عن ت�سريح العمال حتى يف حاالت تراجع مبيعات امل�ؤ�س�سة).
وق��د ���س��اه��م ه��ذا ال���دور االج��ت��م��اع��ي للم�ؤ�س�سة يف حتديث
املجتمع ونقله من �أ�شكال الت�ضامن القدمية �إىل احلداثة
القائمة على ا�ستقاللية الفرد.
اخل��ب�ر ال�������س��� ِّي���ئ ه���و �أن ال����ث����ورة الإع�ل�ام���ي���ة ال���ت���ي �أخ����ذت
م��ك��ان ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ود���ش��ن��ت ال��ع�����ص��ر احل����ايل ال���ذي

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اجل��م��ي��ع ت�����س��م��ي��ة ال��ع�����ص��ر م���ا ب��ع��د ال�����ص��ن��اع��ي
( ،)postindustrielال ميكن لها �أن حتقق �أي واحدة
م��ن ه��ذه الإيجابيات الأرب��ع��ة .يكفي �أن نتوقف مثال على
هذه احلقيقة التي يقدمها الكاتب� :أن امل�ؤ�س�سات العمالقة
الثالث ،جوجل وفي�سبوك وتويرت ،توفر جمتمعة عددا من
الوظائف ال يتجاوز العدد ال��ذي توفره وح��دة �إنتاج عادية
يف �صناعة ال�سيارات! �إن ال�صناعات الإعالمية العمالقة،
ف�ضال عن ال�صغرية ،ال حتتاج �إىل الكثري من اليد العاملة.
ولي�س ذلك فح�سب� ،إنها ال حتتاج �أي�ضا �إىل ارتفاع م�ستوى
املعي�شة يف املجتمعات لتحقق م�ستويات �أف�ضل من املبيعات،
وذلك ل�سبب ب�سيط ،فهي تقدم خدماتها جمانا �أو مبقابل
زه��ي��د! �إن ط��ب��ي��ع��ة ن�����ش��اط��ه��ا يجعلها م��ن غ�ير ح��اج��ة �إىل
م�صانع ،يكفيها مهند�سون �أكفاء ميكن �أن يكونوا منت�شرين
يف ك���ل �أن���ح���اء ال���ع���امل وم��رت��ب��ط�ين ب�ي�ن ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����ض
بوا�سطة الإنرتنت.
باخت�صار ..حتقق ال�صناعات الإعالمية والرقمية مرابيح
�ضخمة ملالكيها ،لكنها ال ت�ساهم �إال م�ساهمة حم��دودة يف
تطور النمو االقت�صادي العام ،لأنها ال حتتاج �إىل عدد كبري
من العمال وال �إىل م�ستوى معي�شي مرتفع للم�ستهلكني.
ف��اق��ت��ن��اء ح�����س��اب ع��ل��ى ت��وي�تر �أو ف��ي�����س��ب��وك م��ت��وف��ر جم��ان��ا،
ويكفي ل��ذل��ك ام��ت�لاك ه��ات��ف ذك��ي �أو حا�سوب ب�سيط ،وال
ميكن مقارنة ذلك ب�شراء �سيارة ،و�أوىل �أن ال يقارن بتكاليف
اقتناء م�سكن �أو تعليم الأبناء .يف حني �أن حاجيات الإن�سان
ح�سب الأول��وي��ة ه��ي على عك�س ه��ذا ال�ترت��ي��ب ،فالإن�سان
يحتاج �إىل م�سكن وق��د �أ�صبح ثمنه يف غاية االرت��ف��اع ،ثم
يحتاج �إىل �سيارة وق��د �أ�صبحت متاحة للطبقة الو�سطى
ولكن ب�شرط �أن يجد ال�شخ�ص فر�صة عمل� ،أما حاجته �إىل
تويرت الذي �أ�صبح متاحا له جمانا فهي حاجة �أقل �إحلاحا.
بل �إ َّن مطالعة الكتاب تك�شف عن وقائع �أخرى �أكرث خطورة.
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فاالرتفاع املطرد يف �أ�سعار البيوت� ،سواء للتملك �أو الكراء،
هو نتيجة من نتائج االقت�صاد الرقمي؛ لأن هذا االقت�صاد
يوفر كمية من الأرب���اح وال�سيولة �أعلى بكثري من قدراته
على �إع��ادة ا�ستثمارها يف م�شاريع منتجة ،مما يجعل جزءا
من ال�سيولة يتجه �إىل الن�شاطات القائمة على امل�ضاربة مثل
�شراء العقارات ،وقد قدمت �أزمة الرهن العقاري الأمريكية
�سنتي  2007و 2008املثال على ذل��ك :لقد �أح��دث االقت�صاد
الرقمي فقاعة ك��اذب��ة عندما ���ض��ارب على ال��ع��ق��ارات و�أن�ش�أ
م�شاريع �سكنية تتجاوز الطلب ،ثم قام بالرفع من الطلب
بتقدمي قرو�ض مغ�شو�شة للفقراء ومتو�سطي الدخل كي
ي�ساهموا يف �شراء م�ساكن ال ي�سمح لهم دخلهم احلقيقي
باقتنائها ،و�أخريا انفجرت الفقاعة بعجز ه�ؤالء عن ت�سديد
القرو�ض ،فلم يرتفع م�ستوى معي�شتهم بل ازدادوا فقرا،
كما مل يُ�ساهم القطاع العقاري يف رفع النمو االقت�صادي بل
ت�سبب له يف �أزمة جديدة.
قد يُحاجج البع�ض بالقول �إ َّن هذه الو�ضعية تخ�ص الغرب،
و�إننا �إذا انتقلنا �إىل جمتمعات �أخرى ،مثل ال�صني والهند،
وج��دن��ا ن�سب ال��ن��م��و م��رت��ف��ع��ة؛ ف��الأم��ر ق��د ال ي��ع��دو جم��رد
انتقال املركز االقت�صادي للعامل من الغرب �إىل بلدان غري
غ��رب��ي��ة .ه��ذا ال��ط��رح ل��ه ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ص��ار ،لكن دان��ي��ال
ك��وه�ين و�أم��ث��ال��ه م��ن امل��ح��ل��ل�ين ي��ت��ج��ه��ون �إىل ت��ف��ن��ي��ده ،من
منطلقات خمتلفة .فال�س�ؤال بالن�سبة �إىل ال�صني �أو الهند
ال يدور حول القدرة على حتقيق ما حققه الغرب يف العهد
ال�صناعي ،و�إمنا على ما �سيرتتب من عواقب �إذا ما حتقق
هذا االفرتا�ض .لنت�أمل الأمثلة التالية :لو �أن ال�صينيني
اع���ت���م���دوا ن��ف�����س ال����ع����ادات اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ل���ل���غ���رب ،ف���إن��ه��م
�سيحتاجون ب��ح��ل��ول �سنة � 2030إىل ثلثي الإن���ت���اج العاملي
للحبوب ،و�إذا ما �أ�صبحت الأ�سر ال�صينية متتلك �سيارتني
لكل بيت ،كما هي احلال يف الواليات املتحدة ،ف�إن امل�ساحة
ال�ضرورية لإيواء هذه ال�سيارات �ستعادل �سنة  2030م�ساحة
كل حقول زراع��ة الأرز يف ال�صني .و�إذا ا�ستهلك ال�صينيون
الورق بنف�س الكمية امل�ستهلكة يف الغرب ،ف�إن ذلك �سيتطلب
تدمري كل الغابات املوجودة يف العامل.
باخت�صار� ..إن النموذج االقت�صادي الغربي املعومل ال ميكن
�أن يطبق يف بلد �سيبلغ عدد �سكانه �سنة  2030حوايل املليار
ون�����ص��ف امل���ي���ار ،وق�����س ع��ل��ى ذل���ك ال��ه��ن��د وال�ب�رازي���ل وبقية
االقت�صاديات ال�صاعدة ..وكما يقول الكاتب� ،إن امل�شكلة يف
النهاية هي ذات طبيعة ثقافية ال اقت�صادية ،وكذلك يكون
حلها� ...أو ال يكون.
---------------- الكتاب« :العامل متناه والرغبة غري متناهية». امل�ؤلف :دانيال كوهني. النا�شر :باري�س� ،ألبان مي�شال.2015 ،* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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«العامل متنا ٍه والرغبة غري متناهية» ..لدانيال كوهني
ُم َّمد احلدَّ اد *
منذ �أن ُطرح مفهوم النظام العاملي اجلديد ،مع نهاية احلرب الباردة وانهيار الكتلة اال�شرتاكية ،والباحثون منهمكون يف حتديد معامله ،ولكن دون جدوى .فك�أن هذه املعامل
ممتنعة على التحديد وال�ضبط رغم طول الفرتة الفا�صلة عن هذا التح ّول.
ولقد �سيطرت يف البداية �شبكة تف�سريية متفائلة ،كانت تعد باطراد النمو وازدهار الب�شر ،و�صدرت ع�شرات الدرا�سات يف هذا االجتاه ،منها الكتاب امل�شهور لفران�سي�س
فوكوياما «نهاية التاريخ والإن�سان الأخري» .ثم �أعقبتها نظرة مت�شائمة حتذر من حتول اال�ستقطاب الأيديولوجي ال�سابق �إىل حروب غري متناهية بني املجموعات الب�شرية،
تتخذ �شكل حروب ثقافية ودينية ،وارتبط هذا التوجه ب�أطروحة �صدام احل�ضارات التي طرحها �صمويل هنتجنتون ون�سجت على منوالها ع�شرات الدرا�سات القطاعية
الأخرى ..وميكن القول �إن عامل االقت�صاد جوزيف �ستيجلز -احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد �سنة  -2001قد افتتح مرحلة ثالثة عندما �أعاد الربط بني املواجهات
الع�سكرية واالقت�صاد ،من خالل كتابه عن التدخل الع�سكري الأمريكي بالعراق وتكلفته يف االقت�صاد الأمريكي ،كما �أعاد االعتبار لنقد الر�أ�سمالية والليربالية ،بعد �أن كاد
يختفي ب�سبب �أفول املارك�سية.

وق����د د����ش���ن ���س��ت��ي��ج��ل��ز ،ومل ي��ك��ن ال��وح��ي��د يف ذل�����ك ،ال��ن��ق��د
ال��ل��ي�برايل لليربالية ،لأن��ه نقدها م��ن ال��داخ��ل وبالت�سليم
ب�صحة مبادئها ال��ك�برى مثل اقت�صاد ال�����س��وق ،معتربا ما
يحدث حاليا خيانة لهذه املبادئ .ولئن تفاعل الفكر العربي
مطوال مع نظريتي «نهاية التاريخ» و»�صدام احل�ضارات»،
وحربت يف ذلك ع�شرات امل�ؤلفات والرتجمات ،ف�إنه قد بد�أ
يهتم يف ال�سنوات الأخرية ب�أعمال �ستيجلز خا�صة ،ويتعهدها
بالتعريف والرتجمة ،وبنظرية احليف عامة� ،أو ما يدعوه
�ستيجلز نظرية ال��واح��د باملائة (�سيطرة واح��د باملائة من
كبار الأثرياء على اجلزء الأك�بر من ال�ثروة العاملية) ،وقد
�أ�صبحت توجه قطاعا مه ًّما من الأبحاث يف االخت�صا�صات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وت��ط��ب��ق ل��ت��ف�����س�ير م��ظ��اه��ر ك��ث�يرة م���ن الأزم�����ات
احل��ال��ي��ة .ول��ع��ل تعريب ك��ت��اب «ع���امل ال�لام�����س��اواة» ال�صادر
ح��دي��ث��ا (ي��راج��ع ت��ق��دمي ال��ك��ت��اب يف ملحق م��راج��ع��ات �شهر
فرباير املا�ضي) يقدم ر�ؤي��ة ت�أليفية جيدة عن التطبيقات
املختلفة لنظرية احليف (�أو الالم�ساواة).
وق���د �أردن����ا م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي ك��ت��اب دان���ي���ال ك��وه�ين ،ع��امل
االق���ت�������ص���اد و�أح������د م���ؤ���س�����س��ي م���ا ي���ع���رف مب���در����س���ة ب��اري�����س
االقت�صادية ،عر�ض نظرية ثانية تناف�س نظرية احليف،
ت��ع��ود �أ���ص��ول��ه��ا �إىل اق��ت�����ص��ادي �أم���ري���ك���ي �آخ����ر ه���و روب����رت
جوردون ،وبقطع النظر عن �إمكانية التداخل �أو التكامل �أو
التعار�ض بني وجهتي النظر ،ف���إن املهم هو حتقيق تفاعل
الفكر العربي مع خمتلف �شبكات القراءة املطروحة حاليا
للو�ضع العاملي.
تتمثل وج��ه��ة النظر الثانية يف اع��ت��ب��ار �أن ال��و���ض��ع العاملي
احل��ايل ال ي�ترت��ب فقط على االخ��ت�لال واحل��ي��ف يف توزيع
ال��ث��روات ون��ت��ائ��ج ال��ن��م��و و�إمن����ا يف �أزم����ة ال��ن��م��و ذات����ه .ي��رى
�أ�صحاب هذا الطرح �أن العامل م��ازال يعي�ش على وهم ن�ش�أ
�أثناء ما يدعى بالثالثني �سنة املظفرة� ،أي الفرتة املمتدة
من نهاية احل��رب العاملية الثانية (� )1945إىل �سنة . 1975
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لقد �شهدت االقت�صاديات الغربية �آنذاك ن�سب منو مرتفعة
مكنت م��ن رف��ع م�ستوى الطبقة الو�سطى ومتتيع العمال
بامتيازات متنوعة مثل التغطية ال�صحية والتقاعد والعطل
ال�سنوية .وق��د ب��دا �آن���ذاك �أن ال��ف�ترة ال�سابقة املمتدة من
الأزم��ة االقت�صادية الكربى �سنة � 1929إىل احل��رب العاملية
الثانية ك��ان��ت جم��رد ق��و���س ع��اب��رة يف ت��اري��خ الب�شرية ،و�أن
خم��ي��ال ال��ت��ط��ور امل��ط��رد ال���ذي ب�شرت ب��ه احل��داث��ة وفل�سفة
الأن����وار ق��د ب���د�أ يتحقق ،بعد ف�ترة ع��اب��رة م��ن اال���ض��ط��راب
واخل��ي��ب��ة .وب��ع��ب��ارة �أخ���رى ،ظ��ن ال��ن��ا���س �أن م��ا ح��دث �سابقا
ك��ان ال�شاذ ال��ذي يحفظ وال يقا�س عليه ،و�أن القاعدة هي
م��ا ح�صل م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب� ،أي ال��ن��م��و امل��رت��ف��ع وامل��ط��رد.
وقد تزامن ذلك مع الإ�صالحات الدميقراطية املهمة التي
�شهدتها املجتمعات الغربية؛ �إذ �أعطت االنطباع ب�أن االزدهار
�أ�صبح نعمة متاحة للجميع ،كما تزامن مع حترر املجتمعات
غري الغربية من اال�ستعمار ،مبا �أعطى االنطباع بدوره ب�أن
هذا االزدهار �سيتجاوز الغرب وي�صبح حالة عاملية.
ويف منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،ب��د�أت تربز
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يف ال�شرق الأو�سط واحلظر النفطي الذي ا�ستعملته البلدان
العربية �سالحا �ضد امل�ساندة الغربية لإ�سرائيل .وكان هذا
التف�سري يف ذاته م�شبوها؛ �إذ حجب حقيقة �أخرى �أكرث عمقا
وهي �أزمة النمط االقت�صادي العاملي ،فقد وقع اختزال هذه
الأزم��ة يف ق�ضية النفط ،مع �أنها كانت �أزم��ة �أعمق بكثري،
والدليل انهيار النظام النقدي يف الفرتة ذاتها.
ومي�ضي �أ�صحاب هذا الطرح �إىل �أبعد من ذلك ،فيت�ساءلون
ع��ن وج��اه��ة احل��دي��ث ع��ن «�أزم����ة» لو�صف �أو���ض��اع م�ستمرة
من �سنة � 1975إىل الوقت احلا�ضر� ،أي على م��دى �أربعني
�سنة ،وي��رون �أن من ال�ضروري عك�س ال�صورة ،واعتبار �أن
فرتة الثالثني املظفرة ( )1975-1945هي اال�ستثناء .و�أن
م��ا قبلها وم���ا ب��ع��ده��ا مي��ث��ل ال��ق��اع��دة ،و�أن����ه مل ي��ع��د ممكنا

لالقت�صاديات الغربية �أن تعي�ش ن�سب من��و �شبيهة بتلك
التي حققتها يف الثالثني املظفرة .فبدل موا�صلة احلديث
عن �أزمة وانتظار اخلروج منها ،ينبغي الإقرار ب�أن م�ستقبل
االقت�صاديات الغربية ال بد �أن يتالءم مع ن�سب منو حمدودة
و�ضعيفة ،وهذا الإقرار لي�س قرارا اقت�صاديا و�إمنا هو قرار
ح�ضاري و�أخ�لاق��ي� ،إذ يرتتب عليه تغيري ج��ذري يف منط
احل��ي��اة .ف���إذا اقتنعنا ب���أن ن�سب النمو �ستكون �ضعيفة على
مدى طويل جدا ،فال بد من اخلروج من هيمنة اال�ستهالك
واحلد منه كي يتنا�سب مع الأو�ضاع االقت�صادية احلقيقية،
والت�صدي للفقاعات املالية التي ت�برز ب�ين احل�ين والآخ��ر
وتعطي انطباعا كاذبا با�ستعادة الن�سق ال�سريع للنمو ،ثم
تنهار بعد �سنوات قليلة ،حمدثة بدورها �أزم��ات متوا�صلة،
مثل الأزم���ة امل��ال��ي��ة الأخ�ي�رة �سنتي  2007و 2008املعروفة
ب�أزمة الرهن العقاري.
ويرتكز هذا الطرح على فكرة �أ�سا�سية هي �أن االنتقال من
ال��ع�����ص��ر ال�����ص��ن��اع��ي �إىل ال��ع�����ص��ر ال��رق��م��ي ل��ن ي��ح��ق��ق طفرة
اق��ت�����ص��ادي��ة م��ه��م��ة ،و�أن ه���ذا االن��ت��ق��ال ال مي��ك��ن �أن ي��ق��ارن
ب��ال��ط��ف��رة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ح��دث��ت م���ع ال��ث��ورة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة .وه����ذه م�����س���أل��ة م��ه��م��ة ج���دا ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ع��م��ق يف
�أ�سبابها ونتائجها.
يقدم دانيال كوهني ال�صناعي الأمريكي ال�شهري هرني فورد
مثاال عن االزدهار ،كما كان ينظر �إليه يف الع�صر ال�صناعي.
ك���ان ط��م��وح ه���ذا ال�����ص��ن��اع��ي حت��وي��ل ال�����س��ي��ارة م���ن ب�ضاعة
خا�صة بالأغنياء �إىل ب�ضاعة �شعبية ميكن للطبقة الو�سطى
اقتنا�ؤها ،وقد جنح يف ذلك ،واقتفى �أثره �صناعيون �آخرون،
و�أ�صبحت ال�سيارة متاحة فعال للجميع ،مبا يف ذلك خارج
املجتمعات ال�صناعية ،ف��ه��ذا م��ث��ال جيد ع��ن جت�سيد فكرة
االزده���ار ال��ذي يتحول من النخبة �إىل �شرائح وا�سعة من
املجتمع ويبلغ كل �أ�صقاع العامل.
وك��ي ت�صبح ال�����س��ي��ارة متاحة للجميع ،ك��ان ينبغي �أوال �أن

