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رأي

ً
ب ــأن ــه ف ـع ــا يـ ـع ــارض ال ـع ــومل ــة الــرأس ـمــال ـيــة
ج ــذري ــا ،وع ـل ــى ن ـحــو يـضـعــه أح ـي ــان ــا على
يسار بيرني ســانــدرز أو جيريمي كوربني
أو سواهما مــن أقـطــاب اليسار الراديكالي
في العالم .في الحقيقة ّ
ثمة اعتراض فعلي
داخل هذه اإلدارة على طريقة إدارة العوملة،
ولكن ليس لجعلها أكثر عدالة ،بل لتحقيق
مكاسب أكبر منها للواليات املتحدة ،وهذا
أمــر يتناقض تمامًا مــع طــروحــات اليسار،
إن ل ــم ن ـقــل َي ـجـ ُّـب ـهــا ت ـم ــام ــا .ت ــرام ــب يعتقد
خلفه الـفــريــق االقـتـصــادي فــي اإلدارة
وّمــن ِ
أن العوملة بصيغتها الحالية قــد أضعفت
الهيمنة األميركية على الـتـجــارة الــدولـيــة،
ولذلك فهو يرفع شعارات تحاول استعادة
هــذه الهيمنة ولكن ب ــأدوات مختلفة .فكرة
استعادة الرساميل والصناعات األميركية
إلــى الــداخــل تـنــدرج فــي هــذا اإلط ــار ،وكذلك
َ ُ
مـ ـح ــاول ــت ــه تـ ـق ــدي ــم إع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ل ـلــرســام ـيــل
ِّ
ّ
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات لـ ـك ــي ّتـ ـ ـع ـ ــزز الـ ـنـ ـم ــو وت ـخ ـلــق
الوظائف .هو ال يتبنى منهجًا اشتراكيًا ،وال
ّ
انحيازه ألصحاب
يسعى حتى إلــى إخفاء
ِ
ُّ
ال ــرس ــام ـي ــل ،ول ـك ــن ب ـس ـبــب تـ ـط ــور ال ـتــراك ــم
الــرأس ـمــالــي وتــوس ـيــع إطـ ــار امل ـش ــارك ــة فيه
ً
دوال ال ُت َ
عتبر رأسمالية بالضرورة
ليشمل
ّ
بــدا أن مـعــارضــة الــرجــل التـفــاقــات التجارة
ٌ
صعيد
ال ـحـ ّـرة هــي ن ــوع مــن الكينزية على
ٍ
َّ
ّ
عاملي .بمعنى أن تتدخل دولة رأسمالية ملنع
ال ــدول الرأسمالية األخ ــرى مــن االستحواذ

على ّ
حصتها من الثروة الناجمة عن إنتاج
ُ
القيمة ،وتباد ِلها على الصعيد العاملي .هذا
هو املعنى الفعلي لكالم ترامب عن تعديل
املـيــزان التجاري لصالح الــواليــات املتحدة
في معظم االتفاقات التجارية مع الشركاء
تفضيله
االقتصاديني ،وهو أيضًا السبب في
ِ
نـمـ َ
ـوذج االتـفــاقــات التجارية الثنائية على
ِّ
إطار
نظيرتها املتعددة أو التي تحصل في ٌ
شــراكـ ّـة إقليمية .فــي الحالتني ثـ ّـمــة فائض
يتحقق مــن منع الــدولــة الرأسمالية األكبر
وصاحبة البنية الصناعية األكـثــر تعقيدًا
ُّ
ّ
الحصة األكبر
وتطورًا من ُاالستحواذ على
َ
م ــن الـ ـث ــروة امل ـنــت ـجــة عــامل ـيــا .وم ــع حـصــول
الـفــائــض يـتــراجــع االحـتـكــار لغير مصلحة
هــذه الــدولــة ،وتصبح املنفعة مــن التنافس
ال ـت ـج ــاري س ـ ـ ً
ـواء ال ـث ـنــائــي م ـنــه أو امل ـت ـعـ ِّـدد
ً
مـتـبـ َ
ـادلــة ف ـعــا ،أي غـيــر خــاضـعــة لسيطرة
ُ َّ
دولــة واحــدة .وهــذا ما تتهم به الصني اآلن
من قبل إدارة ترامب ،حيث ُتخاض َّ
ضدها
ح ــرب ت ـجــاريــة ض ــروس بـحـ ّـجــة احـتـكــارهــا
لألسواق الدولية ،ويجري تهديد شركائها
ـذعـنــوا
ـاثــل مــا لــم ُيـ ِ
الـتـجــاريــن بمصير مـمـ ِ
الرئيس األميركي في إضعافها .وفي
لرغبة ُّ
ّ
ّ
ظ ــل ت ـعــذر فـعــل ذل ــك عـلــى نـطــاق واس ــع فــإن
البديل يكون فــي منعها مــن تحقيق مزايا
تنافسية كبيرة داخل األسواق التي اعتادت
على «غزوها» وإغراقها بمنتجاتها ،ومنها
طبعًا السوق األميركية.
* كاتب سوري

املألوف عامليًا إلى حد بعيد ،إذا صح التعبير،
بــامل ـن ـظــور املـ ـق ــارن ،بـفـعــل ت ــداخ ــل (امل ــدن ـي ــة)
والثقافة لدى غالبيتهم ،في الحقيقة ،باإلرث
التاريخي للعقيدة الدينية ـ اإلسالمية.
ومل ــا أخـ ــذت تـنـشــأ ح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــة الـعــربـيــة
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائ ــل القرن
ال ـع ـشــريــن ،ث ــم اس ـت ــوى ع ــوده ــا ف ــي أواسـ ــط
القرن ،كان تركيزها في البداية موجهًا ضد
األتـ ــراك الـعـثـمــانـيــن فــي منطقة امل ـش ــرق ،ثم
صار موجهًا في األخير ضد العدو الخارجي
في عموم الوطن العربي .وبذلك تحولت من
محض حركة قومية عامة وثقافية ـ ـ لغوية
ف ــي مــواج ـهــة حـمـلــة «ال ـت ـتــريــك» قـبــل الـحــرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ـ ــى ،إلـ ــى ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة فــي
مــواج ـهــة ال ـس ـي ـطــرة االس ـت ـع ـمــاريــة الـغــربـيــة
واملشروع الصهيوني في عالم ما بعد الحرب
العاملية الثانية.

ٌ
عود على بدء

ْ
ٌ
عود إلى ما قبل ذلك ،إذ كانت املنطقة العربية
ـ اإلسالمية املركزية ،وخاصة قلبها العربي
ومـ ـح ــوره «م ـص ــر ـ ـ ـ الـ ـش ــام» امل ـم ـلــوك ـيــة ،هي
واسطة العالم التجارية ،حتى اكتشاف رأس
ال ــرج ــاء ال ـصــالــح ف ــي مـطـلــع ال ـق ــرن ال ـســادس
ع ـش ــر ،الـ ــذي ب ـع ــده ران ال ــرك ــود ع ـلــى املــركــز
وأطــرافــه القريبة فــي ظــل األت ــراك العثمانني،
ال ــذي ــن ت ـ ّـول ــوا ،بـمـعـنــى م ــا ،حـمــايــة األطـ ــراف
املـهــددة فــي «الـغــرب اإلســامــي» بخاصة ،أي
املـغــرب الـعــربــي الـحــالــي ،وشــواطـئــه املــديــدة،
مــن جــانــب إسـبــانـيــا الـجــديــدة وري ـثــة الحكم
اإلسالمي في األندلس وقبلها البرتغال.
ت ـ ـلـ ــك ،إذن ،املـ ــوجـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ال ـت ــوس ــع
الـحـضــاري اإلســامــي ونــواتــه الـعــربـيــة ،هي
املوجة العثمانية ،بعد املوجة األولى املمركزة
عــربـيــا ف ــي مـكــة ودم ـش ــق وب ـغ ــداد وال ـقــاهــرة
الفاطمية ،مع بقاء آثار الشعلة األولى قائمة
ف ــي م ــراك ــش وفـ ــاس والـ ـقـ ـي ــروان ،وإن بشكل
مختلف.
كـ ــان أن تـ ـه ــددت امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة ومــركــزهــا
العربي ـ املـصــري ،ومــن حوله شبه الجزيرة
خــاصــة جنوبها (اليمني ـ ـ العماني حاليًا)
بــاكـتـشــاف أوروب ـ ــا ال ـب ــورج ــوازي ــة الـنــاشـئــة،
ان ـطــاقــا م ــن إس ـبــان ـيــا ـ ـ فــاس ـكــو دي جــامــا ـ
للطريق الــدائــري مــن رأس الــرجــاء الصالح.
وكانت قد جفت ينابيع التجارة األوسطية
مــارة بني الشرق والغرب عبورًا إلــى أفريقيا
ُ
بـعــد أن هـ ـ ِـزم املـمــالـيــك م ــن الـبــرتـغــالـيــن في
موقعة ديو البحرية على شواطئ الهند عام
 ،1502تزامنًا تقريبيًا مع سقوط آخر معاقل
الـحـكــم اإلس ــام ــي ف ــي األن ــدل ــس .كــانــت هــذه
نقطة التحول الكبرى باتجاه هيمنة تركيا
العثمانية لــدرجــة السيطرة على الـشــام من
ً
بني فكي املماليك ( )1516وصــوال إلــى املركز
املصري نفسه (.)1517
بعد ذلــك ،انتقل مركز الحضارة إلــى أوروبــا
بـ ــدءًا م ــن إس ـبــان ـيــا وم ـع ـهــا دولـ ــة «ال ـن ـم ـســا ـ
املـجــر» بزعامة آل هبسبورغ التي كانت قد
عجمت عــود ّتركيا العثمانية الـجــديــدة فلم
تنكسر ،بــل دق ــت أب ــواب فيينا .واستطاعت
أوروبــا أن تتقدم بالكشوف الجغرافية ـ بعد
األمــري ـك ـتــن ـ ـ إل ــى س ــواح ــل أفــريـقـيــا والـهـنــد
الـشــرقـيــة ،حـيــث حملت الطبقة الـبــرجــوازيــة
ال ـت ـجــاريــة ث ــم الـصـنــاعـيــة مـشـعــل الـحـضــارة
الجديدة وريثة اإلسالم.
ه ـك ــذا إذن ،وقـ ــف ع ــال ــم اإلس ـ ـ ــام تـحـتـضـنــه
تركيا املعسكرة مقابل أوروبا «االقتصادية»
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ما يقوم به ترامب
هو بمثابة إعادة
صياغة كاملة
لمفهوم التبادل
التجاري بين الدول
(أ ف ب)

ُتخاض َّ
ضد
الصين
تجارية
حرب
ّ
ضروس بحجة
احتكارها
لألسواق
الدولية

أقدمية
الجهاز
الحكومي
في مصر
صارت تحول
دون تطويع
الجهاز
وقابليته
لإلصالح

الــزاحـفــة إل ــى عــالــم مــا وراء الـبـحــار ،آسيويًا
وأفــري ـقـيــا وكــذلــك أم ـيــرك ـيــا .وك ــان أه ــل عــالــم
اإلس ــام هــذا ،ومعه تركيا الحامية للثغور،
ّ
ول ــو نـظــريــا فـقــط ،قــد اسـتـمــرأ جــلـهــم اجـتــرار
ً
(اإلسـ ـ ــام ـ ـ ال ــدي ــن) م ـح ــوال إيـ ــاه إل ــى عـقـيــدة
يـنـتــابـهــا ال ـج ـمــود ف ــي أع ـ ــراض «ال ــدوج ـم ــا»
امل ـع ـت ــادة ،يـتـنــاوشـهــا ك ــل ط ــرف م ــن جــانـبــه،
طائفيًا ومذهبيًا.
ذل ـ ـ ــك ،إذن ،هـ ــو ع ـص ــر «االن ـ ـح ـ ـطـ ــاط» الـ ــذي
حــاول اإلبقاء على ما بقي قائمًا من الشعلة
ال ـح ـض ــاري ــة الـ ــذاويـ ــة ،ب ــذب ــال ــة ش ـبــه م ـن ـيــرة،
اعتمادًا على الشرح والتفسير على هوامش
امل ـت ــون .ومل ــا اخـتـفــى «ال ـت ـجــار ـ ـ الـفــاتـحــون»،
لــم يـحــل مـحـلـهــم تـكــويــن طـبـقــي م ـب ــادر ،فقد
انتقلت الــديـنــامـيــة االجـتـمــاعـيــة إل ــى أوروب ــا
ُ
ال ـب ــورج ــوازي ــة ،وم ــا ع ــداه ــا ف ــي ال ـعــالــم تـ َّـبــع
وت ـ ــواب ـ ــع .وطـ ـ ــوال الـ ـعـ ـص ــور ال ـح ــدي ـث ــة مـنــذ
مطلع القرن السادس عشر ،ظل عالم اإلسالم
عسكريًا ـ ّ
تركيًا ،مع وجه مملوكي في املشرق،
وآخ ــر عـسـكــري وارث لــأنــدلــس فــي امل ـغــرب،
معاد.
ومن حوله عالم «مختلف تمامًا» ،بل
ٍ
لــم يختلف حــال الـعــالــم اإلســامــي ـ ـ ومــركــزه
«ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي» ال ـح ــال ــي ال ـع ـت ـيــد ـ ـ ـ ط ــوال
ال ـقــرون الخمسة األخ ـيــرة تقريبًا .خمسمئة
عـ ــام ران ع ـل ـي ـهــا ج ـم ــود عـ ـق ــائ ــدي ،وتـجـمــد
اجتماعي ،ونقل بالعقل ودونــه معًا ،وتطلع
ناحية الـغــرب فــي القرنني األخـيــريــن بالذات
لألخذ دون عطاء.
ً
هــذا العالم لم يعد قابال للتطور الحضاري
الحقيقي بحاله القائم ذاك إال أن يشهد ثورة
ج ــدي ــدة مـشــابـهــة ف ــي ال ــدالل ــة ال ـعــامــة لـثــورة
اإلسالم املزلزلة منذ أربعة عشر قرنًا ،ولكنها
ليست ثــورة على اإلس ــام ذات ــه ،وإنـمــا ثــورة
تغتني به وتغنيه .منذ قرنني ونحن ّ
نجرب
ـ ـ الـعــرب ـ ـ طريقًا خ ــارج اإلس ــام ومــن داخله
غالبًا ،وفق أفهام بعضها منير وغالبها غير
ذل ــك ،فـهــل آن اآلوان الشـتـقــاق بـنــاء عقائدي
واجتماعي جديد؟
لقد حانت الفرصة مع انتشار االشتراكية في
العالم وعندنا خالل القرن العشرين ،وجربها
بعضنا ولــم يكمل لـظــرف داخـلــي وخــارجــي
مـعـقــد .حــانــت الـفــرصــة مــع الـقــومـيــة العربية
أيضًا خاصة بعد ثورة الثالث والعشرين من
يوليو ـ ـ تموز  1952فــي القاهرة ولــم يكتمل
الـبـنــاء الـقــومــي ـ ـ االش ـت ــراك ــي ،إذ ســرعــان ما
عاجلته قــوى الغرب ومعها الوكيل الجديد
ـ ـ اإلمبريالية الصغرى ـ ـ الكيان الصهيوني
إسرائيل.

مصر ...األمل

أفال نستطيع ،إذنً ،
بناء على قوى اجتماعية
ّ
جــديــدة قــوامـهــا املـنـتـجــون «الــذه ـنــيــون» ،في
عصر االقتصاد الرقمي ،أن نقيم عاملًا جديدًا
بــأيــديــولــوج ـيــا م ـت ـســاوقــة م ـعــه قــائ ـمــة على
القيم العتيدة :تطور دائب ،ومساواة ،وعدل...
أيــديــولــوجـيــا ال تنطلق مــن املــاضــي وح ــده،
ْ ُ
ولكن تصالحه مع املستقبل اآلتــي ،بل تفيد
م ـنــه م ــا اس ـت ـطــاعــت بــال ـتــآلــف م ــع املسيحية
الشرقية.
هل نستطيع؟ لكن كيف لنا في مصر العربية
أن نفعل ذلك وهذا ماضينا البعيد والقريب
ً
يجثم فوق الصدور ،فضال عن ميراث الجمود
ذي ال ـط ــاب ــع ال ـك ـه ـنــوتــي ،إن ص ــح الـتـعـبـيــر،
املمتد بعمق َ
وع َبق ،طوال قرون ،تطل أشباح
ّ
الهزيمة من بني كوات التاريخ العريق.
وحـ ـ ـق ـ ــا ،إن بـ ـع ــض ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب تـ ـق ــع ض ـح ـيــة
تــاريـخـهــا ب ــال ــذات .ه ـكــذا ال ـح ــال م ــع الشعب
العربي في مصر.
ف ــال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ال ـتــامــة أو ش ـبــه ال ـتـ ّ
ـامــة
ُ
النافية للفرقة والشرذمة غــدت منذ عشرات
السنني تـحــول دون إمكانية انـبـثــاق أحــزاب
سياسية فعالة على عكس الـحــال مــع بلدان
ً
املشرق العربي مثال ذات الهشاشة البنيوية
م ــن ال ــزاوي ــة الـجـيــوبــولـيـتـيـكـيــة ف ــي عـصــرنــا.
لكن ُذات القوة الفعلية في بنيانها الحزبي
فكأن فرقتها ّ
سر نجاحها النضالي الشعبي:
«س ــوري ــا ـ ـ ـ ل ـب ـن ــان» ،فـلـسـطــن ،وإلـ ــى ح ــد ما
العراق واألردن.
ثــم أن ِق ــدم أو «أقــدم ـيــة» الـجـهــاز الحكومي
فــي م ـصــر ،ذي ال ـ ــذراع ال ـضــاربــة فــي أعـمــاق
الـ ـت ــاري ــخ ،ص ـ ــارت ف ــي ظ ــل الـ ـ ــدول الـحــديـثــة
ت ـ ـحـ ــول دون تـ ـط ــوي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز وق ــاب ـل ـي ـت ــه
ٌ
لإلصالح بفعل مقاومته للتغيير .فهو واهن
ثقيل الخطى عكس الـحــال مــع بـلــدان أخــرى
ـاض قــريــب فــي مـجــال «بـنــاء الــدولــة»،
ذات م ـ ٍ
فقد أسست جهازًا إداريــا للدول الوليدة من
«نقطة الصفر» ،فكان لبعضها ما أرادت من
عال نسبيًا من
استخدام جهاز الحكم بقدر ٍ
املرونة.
مصر معقد األمل العربي ،واألمل فيها معقود
على تأسيس حركات سياسية منظمة فعالة
ذات بـعــد تـقــدمــي وع ــروب ــي عـمـيــق ،ث ــم بـنــاء
جهاز ل ــإدارة العامة وإدارة اإلنـتــاج موافق
للعصر الجديد تحت رايات التنمية الشاملة
والعدالة االجتماعية واالستقاللية الوطنية ـ
القومية الحقيقية.
* أستاذ في «معهد التخطيط القومي» في القاهرة

