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أمة جديدة :أحالم رأسمالية ومخططات قومية
يف القرن الحادي والعشرين
رافيندر كور

محمد الساملي *
�أعلن فران�سي�س فوكوياما �أن تطور الب�شرية بعد احلرب �سيحفز التوجه الأيديولوجي نحو الدميقراطية الليربالية .كانت بداية القرن احلادي والع�شرين حلظة
متفائلة يف �صنع امل�ستقبل العاملي؛ حيث متثل دول الربيك�س الع�صب الرئي�س يف م�شهد النمو الر�أ�سمايل املت�سارع ،والتي �أعادت تعريف نف�سها كمحاور غنية باملوارد واملواهب
والإمكانيات غري امل�ستغلة ،وفتحت وجهة �أمام اال�ستثمارات الأجنبية.
وت�شكك رافيندر كور الأ�ستاذة امل�ساعدة يف جامعة كوبنهاجن ،يف افرتا�ض فوكوياما وغريهم من املنظرين ،وجتادل بد ًال من ذلك ب�أن �سيا�سات الهوية يتم ر�سمها كعالمة
ؤخرا ،والتي تهدف من خاللها يف حتويل الدولة القومية
جتارية يف الآونة الأخرية الكت�ساب قيمة اقت�صادية �أكرب .كانت حمالت الدعاية ال�ضخمة التي �شنتها الهند م� ً
�إىل وجهة ا�ستثمارية جذابة ،و�أي�ضا كواحدة من هذه الر�ؤى املثالية لبناء الأمة يف القرن احلادي والع�شرين.

وتخو�ض رافيندر كور يف كتابها «دولة بهوية جديدة»
لتك�شف عن التجربة القومية للهند يف التحول �إىل
وج��ه��ة ا�ستثمارية ج��ذاب��ة ل��ر�أ���س امل���ال ال��ع��امل��ي .هناك
العديد من الأ�سئلة التي تتبادر يف م�سار الهند بعد
اال�ستقالل وتتمثل :ه��ل ك��ان التوجه لعدم االنحياز
خيا ًرا �أ�سو�أ من امليل امل�ؤيد للواليات املتحدة فيما يتعلق
بالفر�ص االق��ت�����ص��ادي��ة؟ ،وه��ل الهند �أق���ل ت��ط��وراً من
ال�صني اليوم ب�سبب ا�ضطرارها �إىل ا�ستيعاب خماوف
ال تعد وال حت�صى من خ�لال �إط��اره��ا الدميقراطي؟
وهل ت�ضع احلكومة احلالية الأ�س�س لنمو طويل الأمد
من خالل الإ�صالحات امل�ستع�صية؟ .الكتاب ي�سهب يف
مناق�شة �أ�سئلة �أخ��رى مثرية لالهتمام مثل ملاذا جنح
اليمني يف ت�سخري الغ�ضب ال�شعبي �أك�ثر من الي�سار
يف الفرتة الأخ�ي�رة؟ هل قلبت �سيا�سة الهوية امليزان
ل�صالح ال��ي��م�ين؟ .كما ي��ق��دم وج��ه��ة نظر خمتلفة يف
النقا�شات اجلارية حول م�ستقبل العلمانية يف الهند،
حيث مت �إلقاء اللوم على النخبة العلمانية يف �إعطاء
الأولوية للطائفية يف اخلطاب.
و�إح��دى الأفكار التي �أظهرها الكتاب� ،أن بناء الدولة
يف ال��ق��رن الع�شرين ق��د مت ا�ستبداله ب�شكل متزايد
ب�شعارات جتارية .لذلك ،عندما نفكر يف مكان الهند
اليوم ،نتحدث عن مفهوم «الدولة اجلديدة متا ًما».
�إحدى الظواهر التي يحاول امل�ؤلف الإ�شارة �إليها هي
أ�سا�سا،
�أننا نبد�أ يف ت�صور الأم��ة كدولة قومية كاملة � ً
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وك�أ�صل مدر للدخل .وعند التفكري يف الأمة من منظور
اقت�صاديُ ،ينظر �إىل الأر���ض على �أنها م��وارد طبيعية
حمتملة ميكن ا�ستغاللها� ،أو يتم تعريف النا�س على
�أنهم ر�أ�س مال ب�شري� .أما يف حالة الهند ،كان امل�صطلح
الذي �أ�صبح �شائ ًعا للغاية هو «العائد الدميغرايف» ،كما
�أنها �إحدى النقاط الرئي�سية التي تريد الهند الت�أكد
�إليها �أنها متلك قوة عاملة كبرية و�أغلبهم من ال�شباب،
�أو التفكري يف �صدد الثقافة ك�شيء ميكن �أن ي�ساعدك
على التميز ب�ين باك�ستان وبنغالدي�ش وال�صني ،لأن
اجلميع يحاول االنفتاح على �أنف�سهم كوجهة .لذلك،
فالثقافة لي�ست �إ�ضافة ،و�إمنا �شيء ميكنك ا�ستدعاءه
لتعريف نف�سك كعالمة جتارية .لو تفكرنا يف الهند
قلي ً
ال ،فهي دولة قومية فيدرالية ،و�أن ال�سياق ي�شري
�إىل لتعاون الفيدرايل ،ولكن الواقع يربز التناف�سية
الفيدرالية ،والتي حتاول والية مثل والية غوجارات
التناف�س مع والية البنغال الغربية �أو البنجاب تتناف�س
م��ع تاميل ن���ادو .باملنا�سبة ،ك��ل والي��ة يف الهند لديها
بالفعل عالمة جتارية خا�صة بها �أو برنامج ا�ستثماري.
وهناك م�ؤ�شرات داخل الهند ،مثل �أنظف مدينة� ،أو من
يك�سب �أكرب قدر من الإيرادات وما �إىل ذلك.
وترى الكاتبة �أنه عندما نعود �إىل الوراء ونبد�أ يف قراءة
الأدبيات التي مت �إنتاجها يف �أوائ��ل الت�سعينيات ،يكون
ريا للعقل لأن اللغة الكاملة لو�صف العامل
الأمر حم ً
هي احلركات والتدفقات وال�صالت والروابط� .شخ�ص

م��ا مثل توما�س ف��ري��دم��ان ،كتب �أن ال��ع��امل م�سطح!
واجن��رف النا�س مبا يف ذل��ك العلماء �إىل ه��ذه الفكرة
القائلة ب���أن��ن��ا نعي�ش يف ه��ذا ال��ع��امل امل�سطح والعاملي
وت�شكلت لأفكارنا ح��ول ه��ذا النوع من الأف��ك��ار ،ولكن
ما حتاول كور �إظهاره هو �أنه يف و�سط كل ذلك ،هناك
ظاهرة تتمثل يف العالمة التجارية للأمة �أو �إ�صالح
الأم��ة كا�ستثمار .قلة من النا�س ينتبهون �إىل حقيقة
�أن ال�سيا�سة االقت�صادية يف الت�سعينيات ،وال�سيا�سة
االقت�صادية اجلديدة يف الهند كان لها يف الواقع حتول
يف ال�صورة ،فعندما نتحدث عن التعديالت الهيكلية،
يتحدث النا�س عن العديد من هذه الأ�شياء امل�ؤثرة على
الأرقام ،ولكن الواقع ،ويف ال�ساحة الناعمة والعاطفية
يحدث �شيء �أكرث �أهمية بكثري ،وهو ما يجعل جميع
امل��واط��ن�ين وال��ب�يروق��راط��ي�ين و�صانعي ال�سيا�سات يف
ت�صور الأم��ة على �أنها �شيء ميكن �أن ينتج عنه � ً
أي�ضا
دخ���ل .م��ن ال��وا���ض��ح �أن امل��زي��د م��ن التنمية الأجنبية
واملتمثلة يف اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ةُ ،ينظر
�إليه على �أن��ه �شكل من �أ�شكال ال�شرعية �أو االع�تراف
ب�سيادة الدولة على �أنها ت�سيطر على كل هذه الأ�صول
والأرا�ضي واملوارد الطبيعية ،حيث ميكنها �أن متنحك
عقد تعدين على �سبيل املثال.
و�ستك�شف ك��ور يف �أح���د ف�صول ال��ك��ت��اب ح��ول �صانعي
ه���ذه الأم����ة اجل��دي��دة يف ال��ق��رن احل����ادي والع�شرين،
وحتديدا عن �صانعي العالمات التجارية ه�ؤالء ،و�أين
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ي��ت��واج��دون يف هيكل ال�سلطة احل��ك��وم��ي��ة ،وم���ا ال��ذي
مينحهم قوتهم؛ فقد اعتدنا على التفكري يف �صانعي
الأم��ة ك�شخ�صيات �سيا�سية ون�شطاء �سيا�سيني وق��ادة
�سيا�سيني .لكن الأ�شخا�ص الذين قابلتهم امل�ؤلفة يف
امليدان ،مل يكن �أي منهم �سيا�س ًيا .عندما انتقل مودي
من رئا�سة والية غوجارات �إىل من�صب رئي�س الوزراء،
كان يحاول القيام بحملة حتمل روح الرئي�س التنفيذي
منادياً بت�صريحات حول جعل الدولة تعمل بطريقة
�أك�ثر كفاءة مع حوكمة �أف�ضل ومناخ ا�ستثماري �أكرث
مالءمة .هناك العديد من الكتب التي ُن�شرت واملنظرة
للخلفية االق��ت�����ص��ادي��ة والإداري�������ة مل����ودي ع��ن��د توليه
ال�سلطة ،و�أن ما جاء به ملامنوهان �سينغ رئي�س الوزراء
ريا
الأ�سبق هو �أنه مل يكن �سيا�س ًيا �أي�ضا ،ولكنه كان خب ً
اق��ت�����ص��اد ًي��ا ،وينتمي �إىل �سلطة اخل�ب�راء ال��ت��ي يفتقر
�إليها ال�سيا�سيون .وميكن ت�صور الر�ؤ�ساء التنفيذيني
ب�أنهم يجلبون بع�ض الأخالقيات �أو نو ًعا من الكفاءة
م��ن القطاع اخل��ا���ص ال��ذي تفتقر �إل��ي��ه احلكومة� .إن
التمييز بني القطاعني العام واخلا�ص الذي نعمل به
�ضمن النظرية ال�سيا�سية ،ال يتطبق على الإط�لاق
يف الت�شكيل اجلديد ،حيث ال يريد الأ�شخا�ص الذين
يعملون ل�صالح احلكومة �أن ُينظر �إليهم على �أنهم
ب�يروق��راط��ي��ون ح��ك��وم��ي��ون� ،أو �أ���ش��خ��ا���ص ي��ع��م��ل��ون يف
القطاع اخلا�ص و�إمنا الرتويج للق�ضية القومية ح�سب
و�صفهم .وبالتايل ،يخلق هذا التنافر نو ًعا معي ًنا من
التوتر بني امل�شروع التجاري ويف نف�س الوقت احلديث
عن ق�ضية قومية غري �أنانية.
وت��ط��رق ال��ك��ت��اب �أي�����ض��ا ل����دول ال�بري��ك�����س :ال�ب�رازي���ل،
ورو�سيا ،والهند ،وال�صني ،وجنوب �إفريقيا .و�أ�شار �إىل
مدى �صدى هذا امل�صطلح يف الع�صر ال�سيا�سي احلايل؛
حيث م�صطلح الربيك�س �صاغه جيم �أون��ي��ل امل�صريف
يف ج��ول��دم��ان �ساك�س يف ع��ام  .2001ت��رى امل���ؤل��ف��ة� ،أن
الربيك�س تعترب جمرد رمزية ،وي�أتي يف الوقت الذي
جتذرت فيه فكرة الأ�سواق النا�شئة ،و�صعود مقومات
هذه الدول على ال�ساحة العاملية .وت�شري �إىل �أن العامل
الثالث القدمي لي�س جمرد حالة مي�ؤو�س منها ،حيث
�أن ال��ب��ن��وك وال�����ش��رك��ات ب�شكل ع���ام ،ب����د�أت بالفعل يف
امتالك �صناديق يف الأ�سواق النا�شئة ،وكذلك يف توجيه
تدفقاتها النقدية �إىل تلك ال��دول .ويف الوقت نف�سه،
ف���إن حركة الأم���وال ور�أ����س امل��ال تعني � ً
أي�ضا �أن القوة
ال�سيا�سية لهذه البلدان كمجموعة قد منت � ً
أي�ضا .يف
ع��امل ال��ي��وم ،ظهرت العديد م��ن ال�صفقات التجارية

ج���داول ت�صنيف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صنيفات العاملية مثل م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة
الأعمال التابع للبنك ال��دويل .تتمحور االنتقادات يف
�أرق��ام الناجت املحلي للهند وطريقة �إع��ادة احل�ساب� ،أو
طريقة �إع���ادة �صياغة الأرق���ام القدمية� ،أو انتقادات
لكيفية �إن�شاء م�ؤ�شر البنك الدويل� ،سواء كانت الهند
�أو غريها .وبالتايل� ،أ�صبحت الأرق��ام الع�شوائية �إىل
ح��د م��ا م��رك��زي��ة يف �صياغة ���ص��ورة الهند لي�س فقط
خارج ًيا ،ولكن � ً
أي�ضا للجمهور املحلي.
هذا الكتاب يعمد �إىل درا�سة امل�شروع الر�أ�سمايل للهند؛
حيث �أدت الطبيعة ال�شعبوية �إىل بناء �صورة جديدة
للهند لتدفق الر�أ�س امل��ال العاملي ،و�أي�ضا ال�ستقطاب
جم��ت��م��ع ت����ع����ددي .وي���ج���در ال���ق���ول �أن من���و ال�����ص��ورة
ال�����ش��ع��ب��وي��ة ق���د ت��ط��ور �إىل �أداة ل��ل��إك����راه ،وال ي�شكل
م�صدر قلق للغالبية العظمى ح�سب و�صف امل�ؤلفة.
�إنها بالفعل فكرة مغرية لبناء ال�صورة حيث مت جعل
الثقافات القدمية والطموحات احلديثة تتعاي�ش يف
بيئة دميقراطية لديها ا�ستبداد الأغلبية يف القمة.
على الرغم من النمو الر�أ�سمايل والقومية املفرطة ،ال
يبدو �أن الكثريين يتذمرون من ذلك .لقد ُكتب الكثري
يف الآونة الأخرية حول الكيفية التي عربت بها الهند
عن طموحاتها يف �أن ت�صبح قوة عاملية .ومع ذلك ،ف�إن
منطق ال�سوق لإع��ادة ت�شكيل الدولة القومية كمركز
ث��ق��ايف مل�ؤ�س�سة جت��اري��ة م��رب��ح��ة م��ن ن���وع م��ع�ين يوفر
ر�ؤى جديدة حول هذا املو�ضوع .نال الكتاب ا�ستح�سان
النقاد ،ومت ت�صنيفه يف قائمة الفاينن�شال تاميز لهذا
العام .هذا الكتاب ي�شجع القارئ على فهم التحوالت
التي متر بها الدولة القومية ،ويجب قراءته خا�صة
للأ�شخا�ص املهتمني بالهند املعا�صرة.

وال���ت���ي م���ن امل��م��ك��ن �أن ت��خ��ل��ق م�����ش��ه��دا م��ت�����ص��اع��دا يف
التحركات الدولية .لدينا اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
الإقليمية ال�شاملة  ،RCEPوهي �أكرب �صفقة جتارية
مت �إبرامها والتي باملنا�سبة ،تت�ضمن �أع�ضاء مطلني
ع��ل��ى امل��ح��ي��ط�ين ال��ه��ن��دي وال����ه����ادئ ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
�أ�سرتاليا واليابان ،مما يعني ب�شكل �أ�سا�سي �أن امل�شهد
االق��ت�����ص��ادي اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي ،متقلب �إىل ح��د كبري.
وتوكد امل�ؤلفة �أن موقف الربيك�س �أي�ضا متقلب خا�صة
مع موقف ال�صني ،الذي ُينظر �إليه ب�شكل متزايد مع
الكثري من ال�شك والعداء يف �أجزاء كثرية من العامل.
�أح����د الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي �أب���رزه���ا ال��ك��ت��اب ب�شكل ج��ي��د �أن��ه
ي�ساعدنا ع��ل��ى ف��ه��م ك��ي��ف �أن ال��ب��ي��ان��ات والت�صنيفات
را يف حت��دي��د م��ا ت���دور حوله
العاملية ،تلعب دو ًرا ك��ب�ي ً
هذه الأم��ة اجلديدة للهند؛ حيث ت�صبح �أرق��ام النمو
والت�صنيفات مركزية ج��دًا للهوية .ل��ذا ،ميكن القول
�أن الناجت املحلي الإج��م��ايل مقيا�س للهوية .وال ريب
-------------------------------�أن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل يتعر�ض الن��ت��ق��ادات حول
•الكتاب« :أمة جديدة :أحالم رأسمالية
الأ�ساليب والطرق التي ُيح�سب بها ،وما الذي يخربنا
ومخططات قومية في القرن الحادي
به حتى ،وكما هو معلوم �أن الناجت املحلي الإجمايل
والعشرين».
هو يف الأ�سا�س جمموع الإنتاج واال�ستهالك بالكامل
يف ال���دول���ة .يف ال��ه��ن��د ،رك���زت ح��ك��وم��ة م���ودي وك��ذل��ك •المؤلفة :رافيندر كور.
احل��ك��وم��ات املتعاقبة ب�شكل ك��ب�ير ع��ل��ى �أرق����ام ال��ن��اجت •الناشرStanford University Press، :
املحلي الإج���م���ايل ،وه��و م��ا يعني �أ���س��ا� ً��س��ا �أن الرتكيز  ،2020باإلنجليزية.
ين�صب ب�شدة على حت�سني الرتتيب �أو امل�ؤ�شرات ،مما •عدد الصفحات 328 :صفحة.
ي�ؤكد �أن الهند تعمل ب�شكل جيد .كان للهند يف ال�سنوات
* كاتب ُعماني
العديدة املا�ضية ،عالقة متنازع عليها �إىل حد ما مع
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