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ينبغي ح�صرهم يف مناطق عزال بال �أية حماية ،بال دولة بعد
�أن دمرها املفرت�سون الغربيون ،وتركهم يلقون حتفهم على
يد ع�صابات وقطاع طرق من ال�صنف الفا�ش�ستي ذي اللون
الديني على �شاكلة داع�ش و�أخواتها .وقد �شكل الدين دوما
دريئة يحتمي بها �أمثال ه�ؤالء ،وال ي�شكل الإ�سالم بدعا من
ه��ذا ،فقد ُتو�سلت امل�سيحية �أي�ضا دريئة لفا�ش�ستية فرانكو
وملافيا �إيطاليا املتدينة.
 -3الذاتيات االنفعالية:
يف ظل هذه الأو�ضاع يتخذ رد فعل الذاتية الب�شرية �-أي �ألوان
الوجدان واالعتقاد والقناعة عند بني الإن�سان -ثالثة �أ�شكال:
الذاتية الغربية :هي ذاتية �أولئك الذين يتقا�سمون  %14التي
تركتها الأوليغار�شية املهيمنة لهم� .إنها ذاتية الطبقة الو�سطى
املتمركزة �أ�سا�سا يف ال��دول الأك�ثر منوا .وهذه الذاتية تعي�ش
�ضربا من التناق�ض :من جهة هي را�ضية الر�ضا العظيم عن
نف�سها تقف خلفه عجرفة تاريخية (بقايا ما�ض ا�ستعماري)،
وم��ن جهة �أخ ��رى ي�ستبد بها خ��وف م��ن �أن تفقد امتيازاتها
ب�سبب ج�شع الأوليغار�شية وحروبها املو�صولة .وما تعمل عليه
احلكومات الدميقراطية هو فن تدبري هذا اخلوف ب�إيهام هذه
الطبقة �أن اخلطر قائم من جهة العمال الأجانب و�أطفالهم
والالجئني و�ساكنة املدن الغميقة وامل�سلمني املتع�صبني.
ذاتية الرغبة يف الغرب :هي ذات من يرغب يف م�شاطرة ما
يُعد �أن��ه ال��رخ��اء الغربي .يتعلق الأم��ر مبحاولة تبني �سلوك
الطبقة الو�سطى الغربية القائم على اال�ستهالك ،ومن هنا
ه��ذا الإق�ب��ال على الغرب من ل��دن املهاجرين� ،أو تقليد منط
احلياة الغربية بو�سائل بئي�سة من لدن من بقي يف بلده ومل
يهاجر.
ذات �ي ��ة ال �ع��دم �ي��ة :وه ��ي ال �ن��اج �م��ة ع ��ن رغ �ب ��ة يف االن �ت �ق��ام
والتدمري لهذه احلياة الغربية مزاوجة بالرغبة يف املغادرة
ويف التقليد امل�ستلبني .وهذه الرغبة العنيفة يف االنتقام من
الطبيعي �أن تعرب عن نف�سها يف �أ�ساطري رد فعل ،يف نزعات
تقليدية متتهن احل�ي��اة الغربية ،ما�سكة ال�سالح يف يدها.
و�إن�ه��ا لعدمية �إن�سان ما ع��ادت حياته ت�ساوي �شيئا .وخلف
هذه الرغبة يف تدمري الغرب تثوي رغبة يف تقليده .فمخافة
ال�سقوط يف غواية الغرب ،يقاتل العدمي هذا الغرب نف�سه.
 -4الفا�ش�ستية املعا�صرة:
الفا�ش�ستية هي ذاتية ردة الفعل .وهي خيبة �أمل يف الغرب
وق��د ا�ستحالت ل��ه ع ��دوة؛ وذل ��ك لأ َّن رغبتها يف ال�غ��رب مل
ُت � ْر� � َ�ض .وه ��ي ت�ت�خ��ذ ��ش�ك��ل ن ��زوع �إىل امل ��وت ،وق ��د ت�ب�ن��ى لغة
هوياتية .والدين هو املكون ال��ذي ت�ستثمره ،و�إن كان منها
ب��راء .وتتو�سل عمليا �صبغة منطق ع�صابات وق�ط��اع طرق
جمرمني ،مع غ��زو دائ��م للأرا�ضي التي حت�ضنها ومتار�س
فيها �أعمالها وجت��ارت�ه��ا ،مثلما يت�صرف بائع امل�خ��درات يف
منطقة ن�ف��وذه .ول�ك��ي تبقى �صامدة يف مغزاها حت�ت��اج �إىل
فر�ض فرجة الق�سوة (ج��ز ال��ر�ؤو���س) ،و�إىل �إع�م��ال ال�سلب
والنهب ،و�إىل إ�ع ��ادة تدوير الأ�شياء داخ��ل ال�سوق العاملية،
مثلما تفعل املافيا� .إمنا داع�ش �شركة جتارية كربى ما تفت�أ
تبيع البرتول والتحف الفنية والقطن بل وحتى الأ�سلحة
و�أ��ش�ي��اء �أخ ��رى ،وم��رت��زق�ت�ه��ا �أُجَ � ��راء م��ع ام�ت�ي��ازات �إ�ضافية
ناجتة عن النهب وع��ن ا�ستعباد الأ��س��رى والأ��س�يرات .ف��إذن
هذا النمط من الوجود يبقى داخل حدود البنية الر�أ�سمالية

املعوملة .وهو ي�شكل �إغ��راء لأبناء الهجرة ،ل�شباب يعتربون
�أنف�سهم بال �أف��ق ،وب�لا مكانة يف امل�ك��ان .وم��ا تقرتح عليهم
الفا�ش�ستية م��زج��ة م��ن البطولية الت�ضحوية الإج��رام�ي��ة
و�إر� �ض��اء احل�ي��اة اال�ستهالكية على النمط ال�غ��رب��ي� :أج��ور
�أف�ضل ،ن�ساء� ،سيارات ...وما كانت الأ�سلمة هنا �سوى خامتة،
ول�ي���س��ت ال �ب��داي��ة .فالفا�ش�ستية ه��ي ال�ت��ي ت�ت��أ��س�ل��م ،ولي�س
الإ�سالم هو الذي يتف�ش�ست.
 -5من هم القتلة؟
�إ َّن �ه��م ك ��أي ��ش�ب��اب فا�ش�ستي م��ن �أ��ص�ح��اب ��ش�ع��ار« :فلتحيى
امل� ��وت!» ج�م�ع��وا ب�ين ال�ق���س��وة ،وال���س�ع��ي �إىل ج�ن��ي ال�ف��وائ��د
ال�صغرى ،و�إرادة عي�ش حياة امل�لاه��ي وال���س�ي��ارات اجلميلة
وامل � ��ال وال� �ب� �ن ��ات ...ق�ت�ل��ة ال �ي ��وم ه ��م ال ��ذات �ي ��ة ال�ف��ا��ش���س�ت�ي��ة
املنف�صمة ،نتاج رغبة يف الغرب عانت احل��رم��ان ،يت�صورون
�أن م��ا يحركهم ه��و ه��وى م�ع��اداة ال�غ��رب ،ولكنهم م��ا كانوا
�سوى �أح��د الأع��را���ض العدمية للفراغ الأعمى ال��ذي خلقته
الر�أ�سمالية املعوملة.
وما كان عملهم �ضربا من العمل املنظم مثلما كانت تعمل
ح��رك��ات مقاومة ال�ن��ازي��ة �أو الفا�شية ،و�إمن ��ا ه��و يهدف �إىل
البهرجة .اعترب �أ�صحابه �أن حياتهم ال تعد ،ولأنها ال تعد
فال تعد حياة الآخرين �أي�ضا .وها هم يحرقون حياتهم يف
بطولية �سخيفة وم�صطنعة و�إجرامية .و�إن��ه لقتل جماعي
فظيع ين�ضوي فيه القاتل نف�سه؛ �أي َي ْن َقتِل .و�إنه لنازع املوت
�إذ يعرب عن نف�سه ،فما يعود ثمة �شيء ،ال �ضحايا وال قتلة.
لكن ،هل ميكن �أن ن�سمي فاعليه «برابرة»؟ الذي عند امل�ؤلف
�أن الغربيني �أنف�سهم قد مار�سوا وما زالوا ميار�سون �أعماال
ب��رب��ري��ة .وذل ��ك ��ش��أن القتل اجل�م��اع��ي ب�ط��ائ��رات ب�لا طيار،
والتقتيل اجلماعي يف �صراعات العراق و�أفغان�ستان �أكرب من
�أن يعد ،وقتلى غزة بال ح�سيب.
 -6رد فعل الدولة« ..فرن�سا» و»احلرب»:
�أعلنتْ ال��دول��ة الفرن�سية «احل��رب على الإره ��اب» مدغدغة
ب��ذل��ك ع��واط��ف الطبقة ال��و��س�ط��ى .وي ��رى امل ��ؤل��ف �أن لفظ
«احل��رب» ا�ستعمل يف غري حمله ،كما يبالغ يف �إث��ارة النعرة
القومية� .إمن��ا «فرن�سا» �أم�ست اليوم داال من غري مدلول.

م��ا ه��ي «فرن�سا» ال�ي��وم؟ ممثل م��ن ال��درج��ة الثانية يف بنية
العامل القائم .وما «القيم» التي يت�شدق بها بع�ض مثقفي
الطبقة الو�سطى؟ لئن كانت لها من قيم فهي قيمة �إرثها
ال�ث��وري .لكن كل �شيء انتهى منذ الثمانينيات .فما عادت
فرن�سا متثل قيم ال�ث��ورة� .إمن��ا م��ن ميثل ال�ي��وم فرن�سا هم
مثقفون يجمدون على الهوية جمودا ينتهي �إىل ا�ضطهاد
الغري ،وقوانني متييزية �ضد فقراء �صنعتهم فرن�سا نف�سها
(ق��ان��ون منع ارت ��داء احل�ج��اب يف الأم��اك��ن العمومية) بعد
�أن ا�ستقدمت �آب��اءه��م �إليها وم��ا ع��ادت حتتاج �إليهم اليوم.
�أم��ا ع��ن «احل ��رب» فلي�س «ال�براب��رة» ه��م م��ن �أع�ل��ن احل��رب،
و�إمنا الدولة الفرن�سية هي التي ذهبت �إىل احلرب مل�ساعدة
ال�شركات الكربى مدمرة ممزقة خالقة ملناطق بال دول.
� -7شرائط ع��ودة �سيا�سة حت��رر مبعزل عن خطاطة العامل
املعا�صر:
يت�ساءل �أالن باديو يف اخلتام :كيف ميكننا يف ظل مثل هذه
الظروف �أن نحاول بناء «فكر خمتلف؟ بل كيف ميكننا �أن
نخرج من هذا الو�ضع؟ والذي عنده �أنه يجب� ،أوال ،اخلروج
من الف�ضاء اخلا�ص -فرن�سا� -إىل ف�ضاء �أرحب-العامل؛ �أي
�إيجاد طريقة تفكري كونية تكون يف م�ستوى حتدي العوملة
الر�أ�سمالية .فال �سبيل �إىل بقاء الفرن�سيني منكفئني على
�أنف�سهم يعي�شون يف عزلة عي�ش عداء ملن هم بني ظهرانيهم.
وم ��ن ه �ن��ا ،ي��دع��و �إىل � �ض��رب م ��ن ال�ع���ص�ي��ان امل ��دين -ع ��دم
الت�صويت ،عدم االلتفات �إىل ما يقوله احلكام-نكاية يف دولة
�أم�ست جمرد خادمة للر�أ�سمال املعومل.
ذلك �أ َّن��ه ال يتعلق الو�ضع حقيقة ب�صراع بني اخلري وال�شر
واحل���ض��ارة والهمجية ،و�إمن��ا بجزء م��ن ال�غ��رب انقلب على
الغرب نف�سه .لقد عجز الغرب عن خلق ف�ضاء ذات��ي قابل
ل�سكن جممل �شباب ال�ع��امل .ولي�س ه��ذا يعني ت�سويغ �أي��ة
جرمية فا�ش�ستية ،فالفا�ش�ستية بكل �أ�شكالها فظاعة .لكن
ينبغي فهم هذا التناق�ض :التناق�ض بني عدمية الفا�ش�ستية
القاتلة وبني تطور الر�أ�سمالية املعوملة الإمرباطوري املدمر.
وال ينبغي �أن نبقى «منفعلني» يف هذا العامل ،و�إمنا املطلوب
�سيا�سة ج��دي��دة تكون مبعزل ع��ن اح�ت��واء ه��ذه الر�أ�سمالية
لها .الغياب هو مُن�شئ ال�شبيبة الفا�ش�ستية والنزعة النهبية
والهلو�سات الدينية .ه��و ه��ذا ال ��داء ال��ذي �أت��ان��ا م��ن بعيد،
ولي�س من الهجرة� ،أو من الإ�سالم� ،أو من ال�شرق الأو�سط،
�أو من �إفريقيا املنتهَبة.
ويبقى املفكر الفرن�سي �أالن باديو ،كما �صرح بذلك يف �آخر
الكتاب� ،صاحب نزعة تفا�ؤلية ال ه��وادة فيها ،لكنه ي�صرخ
وك�أننا يف م�سرحية وقد �أو�شكت �آخر ف�صولها على االنتهاء:
الوقت يزحم ،الوقت يزحم.
---------------------- ال�ك�ت��اب« :دا�ؤن ��ا ي�أتينا م��ن بعيد (التفكري يف مقاتل 13نوفمرب)».
 امل�ؤلف� :أالن باديو. النا�شر« :فايار» ،باري�س2016 ،م. اللغة :الفرن�سية.* �أكادميي مغربي
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«داؤنا يأتينا من بعيد ..تأمالت فيلسوف في اإلرهاب» ..ألالن باديو
ُم َّ
حمد الشيخ *
لطاملا فكر الفال�سفة -قدما�ؤهم وحمدثوهم -يف مو�ضوع «احلرب» من هرقليط�س �إىل ميخائيل فالتزر ،ف�ضال عن �أنَّهم فكروا يف �أجنا�س احلرب من «حرب �أهلية»
(من �أفالطون �إىل �أجامنب) ،و»حرب م�شروعة» (في�شته) ،و»حرب عادلة» (من القدي�س �أوغ�سطينو�س �إىل فالتزر مرورا بالفارابي وابن ر�شد...وغريهم كثري).
لكن ،ما قد ال جند فال�سفة فكروا فيه -اللهم �إال قلة معدودة على ر�ؤو�س الأ�صابع -هو مو�ضوع «الإرهاب» .ولئن كان بع�ض الفال�سفة املحدثني قد كتبوا عن
الإرهاب ،ف�إنهم اهتموا بالإرهاب ال�سيا�سي الذي كان قد اجتاح �أوروبا يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي (بادر ماينهوف يف �أملانيا ،والألوية احلمراء يف �إيطاليا.)...
وكان �أن تف َّرد عندنا يف العامل العربي �أدوني�س العكرة ملا �أجنز �أطروحته حول الإرهاب ال�سيا�سي.
واليوم ،ومنذ �أحداث � 11سبتمرب على الأكرث ،راح الفال�سفة
يفكرون يف مو�ضوع «الإره� ��اب»؛ فكان �أن دار نقا�ش عميق
قوي بني الفيل�سوف الأملاين يورغن هابرما�س والفيل�سوف
الفرن�سي ج��اك دري ��دا ح��ول م��و��ض��وع «الإره � ��اب» ـ «مفهوم
� 11سبتمرب» ( )2003ـ وك��ان �أن كتب فيه املفكر الربيطاين
ت�يري �إي�غ�ل�ت��ون ك�ت��اب «ال��رع��ب امل�ق��د���س» ( .)2005و�أخ�ي�را،
طلع علينا الفيل�سوف الفرن�سي �أالن باديو بكتاب عبارة عن
ت�أمالت يف الإرهاب الذي �شهدته فرن�سا يف �أحداث  13نوفرب
التي �أ�صابتها مبقتل حتت عنوان« :دا�ؤن��ا ي�أتينا من بعيد»
(.)2016
واحلقيقة �أ َّن ��ه ال يت�ضح ع�ن��وان ه��ذا الكتاب -ال ��ذي ك��ان يف
الأ�صل حما�ضرة �ألقاها الفيل�سوف مبا�شرة بعد الأحداث-
�إال عند نهاية الكتاب .وهو م�ستوحى من عبارة قالها �أحد
�أب�ط��ال م�أ�ساة فيدر -م�سرحية الكاتب امل�سرحي الفرن�سي
ال�شهري را�سني -يف حلظة بوحه بحبه الذي كان يف نظره حبا
جمرما« :دائي هذا ي�أتي من بعيد» ،فكذلك يرى الفيل�سوف
ال�ي��وم �أن ال ��داء -داء الإره� ��اب -ي� أ�ت��ي م��ن بعيد .وم��ا كانت
«بعيد» ه��ذه مكانية ،حتى يُ�ساء فهمها فيفهم منها �أن داء
الإرهاب الذي �أ�صاب فرن�سا �أتى من بلدان بعيدة ،و�إمنا هي
«بعيد» زمانية؛ �أي تعود �إىل بداية ثمانينات القرن املا�ضي
مل��ا ق��ررت الر�أ�سمالية م�صري ال�ع��امل بعد �أن ف�شل النموذج
ال�شيوعي ال��ذي كان يعار�ضها ويطرح �أم�لا بديال بالن�سبة
�إىل الكثري.
وت��أ��س�ي��� ً�س��ا ع�ل�ي��هُ ،ي�ع�ل��ن امل ��ؤل��ف �أ َّن حم��اول�ت��ه يف ع�م�ل��ه ه��ذا
ع�ب��ارة ع��ن رغ�ب��ة يف تو�ضيح �شامل مل��ا ح��دث .وه��ي حماولة
�سوف ي�سعى من خاللها �إىل معاجلة ه��ذا القتل اجلماعي
بح�سبانه �أحد الأعرا�ض احلالية لداء خطري �أ�صاب العامل
املعا�صر برمته ،كما �سوف ي�شري �إىل ال�سبل املمكنة لعالج
طويل الأمد لهذا الداء امل�ستحكم الذي يعترب تنا�سل �أحداث
من هذا القبيل يف العامل َع َر�ضا خا�صا �شديد العنفية قوي
الإثارة .و�سوف يخ�ص�ص الفقرات الأوىل لت�شخي�ص الو�ضع
والفقرة الأخرية لتو�صيف عالج له:
 -1بنية العامل املعا�صر:
ِّ
ُ
مي�ك��ن تو�صيف بنية ه��ذا ال�ع��امل امل � َول ��دة مل�ث��ل ه��ذا احل��دث
ح�سب ثالثة معامل متوا�شجة؛ هي:
م��ا ن�شهد عليه منذ ث�لاث��ة ع�ق��ود ه��و انت�صار الر�أ�سمالية
امل �ع��ومل��ة .وجت �ل �ي��ات ذل ��ك ب ��ادي ��ة ل �ل �ع �ي��ان :ع� ��ودة � �ض��رب من



الطاقة البدائية للر�أ�سمالية با�سم الليربالية اجل��دي��دة.
ذلك �أن انت�صار الر�أ�سمالية املعوملة �إمنا هو نوع من الطاقة
املتجددة واملقدرة امل�ستعادة على امل�ستوى العمومي ال�صريح
وبال خجل لل�سمات العامة لذلك النمط من تنظيم الإنتاج
وم��ن امل�ب��ادالت وم��ن ال�شركات بعامة ،وكذلك ادع��ا�ؤه��ا �أنها
ال�سبيل الوحيد املعقول للم�آل التاريخي للب�شرية .وجديد
ه��ذه الر�أ�سمالية التي ظهرت ب�إجنلرتا نحو نهاية القرن
� 18أن�ه��ا تعوملت بحيث �أم���س��ت بنية �شمولية مهيمنة على
العامل قاطبة .والأم��ارة على ذلك هذه ال�سوق العاملية التي
�أ�ضحت املرجع يف كل �شيء .ما �إن ُت�س بور�صة �شنجهاي
ب�ع�ط��ب ح�ت��ى ت�ت��داع��ى ل�ه��ا ��س��ائ��ر �أ� �س ��واق ال �ع ��امل .ل�ق��د ب��ات
ال��ر�أ��س�م��ال ال يقبل �أي ح��د� ،أي منطق �آخ��ر ��س��وى منطقه،
ال منطق مراقبة الدولة ،وال منطق التنازل للنقابات ،وال
منطق االم�ت�ن��اع ع��ن ال�ت�م��رك��زات ال�صناعية والبنكية ،وال
منطق ال�ق��وم�ي��ات اجل��زئ�ي��ة ،وال منطق م�ق��اوم��ة االح�ت�ك��ار،
وال منطق منح احل�ق��وق االجتماعية ...ك��ل ه��ذه امل�ح��ددات
�سائرة �إىل �أن ُتلغى ،وكل �شيء �سائر �إىل اخل�صخ�صة ،رغم
�أننا ال ننتبه �إىل ما ت�شكله اخل�صخ�صة من �آفات ـ لي�س �أقلها
ت�صيري العمومي خ�صو�صيا .والفيل�سوف يعترب �أ َّن االنت�صار
امل��و��ض��وع��ي ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة امل�ع��ومل��ة مب�ث��اب��ة مم��ار��س��ة م��دم��رة
ع��دوان�ي��ة �أم ��ام �ضعف امل�ق��اوم��ة وحت�ج�ي��م دوره ��ا وتراجعها
امل�ستمر .لقد انطلق منطق الر�أ�سمال من عقاله ،وحتررت
ال�ت�ح��رري��ة .وك ��ان �أن ات�خ��ذ ه ��ذا ال�ت�ح��رر �شكلني (ال�ت�م��دد
وال�ترك��ز) :العوملة مبا هي االنت�شار املو�صول للر�أ�سمال يف
بلدان كاملة ،مع تركز ه��ذا الر�أ�سمال يف نف�س الوقت بني
�أي��اد بعينها .وهكذا �أم�سى احلديث عن «وط��ن» �ش�أن فرن�سا
�أمام �شركة «طوطال» التي مل تعد ت�ؤدي �ضرائب للدولة-�أمرا ال معنى له .وحدث �أن رافق هذا االنت�صار «املو�ضوعي»
للر�أ�سمالية انت�صار «ذات ��ي» متثل يف االق�ت�لاع ال�ت��ام لفكرة
طريق �آخر كوين و�شمويل ون�سقي ممكن :الكل ا�ست�سلم �أو
كاد ،مبا يف ذلك «ال�شيوعية».
�ضعف ال��دول :وهذه نتيجة ل�ل�أوىل؛ فباملوازاة مع ما كانت
توقعته املارك�سية من �أفول للدولة ،ها هي الر�أ�سمالية اليوم
ت�شهد على عملية َم َر�ضية ر�أ�سمالية لأفول الدول .ها نحن
�أوالء ر�أ�سمالية تعلو فوق ال��دول وقد اتخذت �شكل �شركات
ع�م�لاق��ة .وذل ��ك ح�ت��ى م��ا ع ��ادت ال��دول��ة ��س��وى ال�ق�ه��رم��ان��ة
املحلية لهذه البنية العاملية املو�سعة.

�أم �� �س��تْ ث�م��ة مم��ار� �س��ات «�إم�ب�راط ��وري ��ة» ج��دي��دة يج�سدها
االن�ت���ش��ار ال�ع��امل��ي للر�أ�سمالية ،مب��ا ك��ان م��ن �أم ��ره �أن �ش َّكل
وج��وه��ا ج��دي��دة م��ن �أوج��ه الإم�بري��ال�ي��ة؛ �أي م��ن �أوج��ه غزو
الكوكب .ذلك �أن الإمربياليات القدمية كانت متارَ�س حتت
�شعار الدولة القومية التي كانت تتقا�سم بقية العامل تقا�سم
كعكة ،لكن �صارت اليوم متارَ�س با�سم احلفاظ على م�صالح
الغرب وفر�ض الو�صاية على دول ،بله �إ�ضعاف دول �أخرى
وتركها نهبا لل�شركات العاملية .كال ،مَن قال �إن فو�ضى الدول
والفظاعات ت�سري يف تناق�ض مع بنية العامل اليوم؟ �أمل تعد
داع�ش قوة جتارية وم�شروعا جتاريا كفئا ومتعدد الأ�شكال؟
�أنظرها ها هي تبيع البرتول والتحف الفنية والكثري من
القطن ،و�إن�ه��ا لقوة �إن�ت��اج قطن �ضخمة .على �أي��ة ح��ال ،ما
كانت داع�ش هي من تبتاع من نف�سها القطن! فلكي نبيع ال
بد من وج��ود اثنني .هكذا �أم�ست املمار�سات الإمرباطورية
اجلديدة تقت�ضي تدمري ال��دول .وهكذا جل�أ الر�أ�سمال �إىل
«تقطيع» مناطق وجعلها بال دول.
 -2الآثار على ال�ساكنة:
الأث ��ر الأول امل�ث�ير �أ َّن ث�م��ة تنمية غ�ير متكافئة مل ي�شهد
لها ال�ع��امل م��ن ن�ظ�ير؛ مم��ا ي��ؤث��ر على ال��دمي�ق��راط�ي��ة%1 :
م ��ن ال���س��اك�ن��ة ال�ع��امل�ي��ة مي�ل��ك  %46م ��ن امل� � ��وارد %10 .ه��ذه
ال�ساكنة متلك  %60م��ن امل ��وارد %50 .منها ال متلك فتيال
وهم املدعون «الربابرة» اليوم .والطبقة الو�سطى -ع�صبالدميقراطية -متثل  %40من ال�ساكنة وتتقا�سم  %14من
املوارد العاملية .وهي توجد �أ�سا�سا يف الدول املتقدمة ،وت�شكل
ما ي�سمى «املتح�ضرين» ويت�شدق مفكروها بالقول« :منط
احلياة الغربي لي�س يقبل التفاو�ض».
الأث��ر ال�ث��اين �أ َّن ثمة ح��وايل �أك�ثر م��ن مليارين م��ن الب�شر
ال يعدون �شيئا بالقيا�س �إىل الر�أ�سمال؛ �أي ال يحظون ب�أية
تنمية بنيوية .فهم يف عداد الال �شيء ،بل �إن عدمهم �أف�ضل
من وجودهم .هم عند الر�أ�سمال ال م�ستهلكون وال قوة عمل،
لأنه عند الر�أ�سمال ثمة وجود فقط لفريقني� :إما �أن تكون
مالكا للر�أ�سمال -الأول�ي�غ��ار��ش�ي��ة� -أو ت�ك��ون ع��ام�لا �أج�يرا،
حتى تربح فتيال من املال ثم ت�ستهلك ما ي�صنعه الر�أ�سمال.
ه��وي�ت��ك ُم� َب�ن�ي�ن��ة ب��ال��ر�أ��س�م��ال ،وه ��ي ه��وي��ة م ��زدوج ��ة� :أج�ير
وم�ستهلك .وملياران من الب�شر ال من ه�ؤالء وال من �أولئك.
وال يريد الر�أ�سمال ت�أجريهم لأن��ه ال يريد خف�ض �ساعات
العمل .وي�شاع �أن�ه��م ي��ري��دون غ��زو �أورب ��ا املتح�ضرة ،لذلك

