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مراجعة كتاب صناعة اإلنسان املدين

دراسة حول الوضعية النيوليبرالية

عماد الدين عشماوي)1)

من	 السبعينيات	 عقد	 بداية	 في	 الليبرالي	ظهرت	 التيار	 داخل	 رؤية	جديدة	 عن	 النيوليبرالية	 تعبر	

القطاع	 الدولة	وتزيد	من	دور	 تبني	سياسة	اقتصادية	تقلل	من	دور	 إلى	 القرن	العشرين،	وهي	تشير	

الخاص،	بدعوى	أن	ذلك	يزيد	من	كفاية	الحكومة،	ويحسن	الحال	االقتصادية	للبلد،	فقد	أدت	أزمة	

الديون؛	في	نهاية	السبعينيات،	إلى	تطبيق	برامج	رؤيتها	االقتصادية	متمثلة	التعديل	الهيكلي،	ضربت	

وأداة	 األساس،	 املدخل	 وكانت	 واإلقصاء،	 الفقر	 وعممت	 الكادحة،	 الطبقات	 مكتسبات	 العمق	 في	

الهيمنة	على	سيادة	الدولة	ونهب	ثرواتها	التي	وقعت	فيها	غالبية	حكومات	العالم.	

وفي	كتابه	الذي	بين	أيدينا)2(	يحلل	املؤلف	موريزيو	الزاراتو)3(	عبر	تبني	رؤية	جيل	دولوز	وفيليكس	

	االقتصادية	
َ
غاتاري	وفريديريك	نيتشه	ونظرّية	كارل	ماركس	في	املال	وفي	أخالقّيات	املديونّية؛	األزمة

ْين)4(،	 التي	أنتجتها	النيوليبرالية،	والتي	وصلت	إلى	حد	الكارثة	نتيجة	الدور	الذي	يقوم	به	اقتصاد	الدَّ

ْين	في	بقاء	الرأسمالية	وإفقار	اإلنسان،	 ومن	خالل	تمهيد	وثالثة	فصول	وخاتمة	يحلل	املؤلف	دور	الدَّ

)1(	عماد	الدين	عشماوي:	كاتب	وباحث	مصري.

منتدى	 )د.م:	 )مترجًما(،	ط1،	 مصباح	 الحسن	 النيوليبرالية،	 الوضعية	 حول	 دراسة	 املدين:	 اإلنسان	 الزاراتو،	صناعة	 موريزيو	 	 	)2(
العالقات	العربية	والدولية،	2017(،	160ص.

ز	أبحاثه	حول:	العمل	غير	املادي،	وانهيار	نظام	األجور،	وحركات	»ما	بعد	االشتراكية«،	ومن )3(
ّ
 	عالم	اجتماع	وفيلسوف	إيطالي،	تترك

  ،MITأهمها:	»حكومة	التفاوتات:	نقد	الخطر	النيوليبرالي”،	“تجارب	سياسّية”،	“حكومة	اإلنسان	املدين”،	وهي	من	منشورات	جامعة	
https://mitpress.mit.edu/contributors/maurizio-lazzarato

	،)2017 )4(	موريزيو	الزاراتو،	صناعة	اإلنسان	املدين،	الحسن	مصباح	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	منتدى	العالقات	العربية	والدولية،	
ص37.
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ْين	من	خالل	أعمال	نيتشه	وماركس	ودولوز	وغاتاري،	وفي	الفصل	 ففي	الفصل	األّول	يؤصل	رؤيته	الدَّ

انبثاق	 إلى	 	
ً
والرأسمالّية،	وصوال املسيحّية	 في	أصولها	 الدائن-املدين	 يتتبع	جينيالوجيا	عالقة	 الثاني	

ْين	بما	هو	جوهر	النيوليبرالّية.	 ْين	الال-نهائي،	وفي	الفصل	الثالث	يحلل	التاريخ	القريب	القتصاد	الدَّ الدَّ

فكرة الكتاب

أدوات	 تطوير	 خالل	 من	 عاملنا	 في	 املدين	 اإلنسان	 صناعة	 جذور	 عن	 للبحث	 الكتاب	 يسعى	

املتزايدة	 قبضته	 وآثار	 االستعبادية)5(،	 وسياسته	 ْين	 الدَّ اقتصاد	 فهم	 في	 تسعفنا	 ومفهومات	 نظرية	

العالقات	 مجموع	 الدائن-املدين	 عالقة	 بها	 يصوغ	 التي	 والكيفية	 النيوليبرالية)6(،	 السياسات	 في	

أي	 إن	 األولى	 فرضيتين:	 على	 الكتاب	 فكرة	 وتقوم	 النيوليبرالية)7(،	 االقتصاديات	 في	 االجتماعية	

براديغم	اجتماعي	ال	يمكن	تفسيره	عبر	التبادل	)االقتصادي	أو	الرمزي(	ولكن	عبر	القرض،	والثانية	

ْين	عالقة	اقتصادية	غير	قابلة	للفصل	عن	إنتاج	الذات	املدينة	و«أخالقيتها«،	لدرجة	يصبح	 ترى	الدَّ

فيها	االقتصاد	و«األخالقيات«	يعمالن	مًعا	بصورة	مترابطة.	

جذور الهيمنة

يرى	املؤلف	أن	اتساع	نطاق	ديون	الدولة	إحدى	النتائج	الرئيسة	للسياسات	الليبرالية	التي	أدت	إلى	

تحويل	بنية	مصاريف	دولة	الرعاية	من	خالل	األدوات	التي	تملكها	الدولة	ممثلة	في		البنوك	املركزية	إلى	

)5(		موريزيو	الزاراتو،	صناعة	اإلنسان	املدين،	ص10.

)6(		املصدر	السابق	نفسه،	ص	25.

)7(		املصدر	السابق	نفسه،	ص	35.
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الذي	يعد	مصدًرا	شديد	األهمية	 إلى	االستهالك	 املال	الخاص)8(،	إضافة	 املالية	حيث	رأس	 األسواق	

ْين،	حيث	نحمل	عالقة	الدائن- لـ«الريع«	بالنسبة	إلى	الدائنين،	قد	خلقا	عالقة	دائمة	مع	اقتصاد	الدَّ

املدين	أفراًدا	وحكومات،	ونتحول	جميًعا	إلى	مدين	مستدام	»اإلنسان	املدين«	طوال	حياته)9(.	

طبيعة اللحظة الراهنة

يؤكد	املؤلف	أن	الوضع	االقتصادي	العالمي	الحالي	قد	تخطى	مفهوم	األزمة	الذي	يحمل	في	طياته	

داللة	إيجابية	يمكن	أن	تشير	إلى	حالة	قابلة	للتجاوز،	فاألمر	قد	تغير،	ووصلنا	إلى	منعطف	وضعية	

املالي	 االنهيار	 فيها	 نشأ	 التي	 الدول	 إلى	 وامتدت	 كله،	 العالم	 ْين	تصيب	 الدَّ فأزمة	 أزمة)10(،	 كوارثية	ال	

والنيوليبرالية	ذاتها)11(.	

فاألوهام	االقتصادية	والسياسية	للعقود	األربعة	األخيرة،	تتساقط	الواحدة	تلو	األخرى:	االقتصاد	

ْين.	فقلة	 الجديد،	ومجتمع	املعلومات،	ومجتمع	املعرفة،	أصبحوا	قابلين	للذوبان	ضمن	اقتصاد	الدَّ

قليلة	في	صندوق	النقد	والبنك	املركزي	األوروبي	وبعض	السياسيين	تتخذ	القرارات	نيابة	عن	الجميع،	

خدمة	ملصالح	أقلية	معينة،	أما	الغالبية	العظمى	من	األوروبيين	فتعرف	حرماًنا	مضاعًفا	من	طرف	

الديمقراطية	 تمنحها	 التي	 	،
ً

أصال الضعيفة	 السياسية	 السلطة	 من	 جردوا	 فقد	 الدين؛	 اقتصاد	

التمثيلية،	وجردوا	من	حصة	متزايدة	من	الثروة	التي	افتكتها	النضاالت	السابقة	من	التراكم	الرأسمالي.	

وبوصفه	 اختياًرا	 وبوصفه	 قراًرا	 بوصفه	 الزمن	 من	 أي	 املستقبل،	 من	 خصوًصا	 محرومون	 وهم	

)8(		املصدر	السابق	نفسه،	ص	19-18.

)9(		املصدر	السابق	نفسه،	ص	20-19.

)10(		املصدر	السابق	نفسه،	ص142.

)11(		املصدر	السابق	نفسه،	ص7.
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إمكانية)12(.

في	 املتحكمة	 الكتلة	 اتخذتها	 )2008م(،	 األخيرة	 املالية	 فاألزمة	 لدينا،	 ما	 كل	 وحسب	 هذا	 وليس	

ْين	فرصة	لتعميق	منطق	السياسات	النيوليبرالية	وتوسيعه)13(،	وشكل	فشل	السياسات	 اقتصاد	الدَّ

أغرق	 الذي	 املتأزم	 الوضع	 من	 لالستفادة	 ْين	 الدَّ اقتصاد	 عبر	 إليها	 بالنسبة	 فرصة	 النيوليبرالية	

العالم)14(	حيث	حرصت	على	أن	يأخذ	كل	إنسان	في	عاملنا	على	عاتقه	التكاليف	واملخاطر	التي	نفضت	

الدولة	واملقاولة	يدها	منها)15(.	

ما هو القرض/الدين؟  

ْين	هو	وعد	باألداء	من	املدين	للدائن،	وحسب	نيتشه	فإنه	العالقة	األقدم	واألكثر	بدائية	بين	 الدَّ

األشخاص)16(،	وبناء	على	ذلك	كانت	مهمة	الجماعة	أو	املجتمع	إنجاب	إنسان	قادر	على	الوعد،	إنسان	

ْين	 الدَّ لكن	 بدينه)17(،	 الوفاء	 على	 قادر	 أي	 واملدين،	 الدائن	 بين	 العالقة	 في	 نفسه	 على	ضمان	 قادر	

أيًضا	ليس	جهاًزا	اقتصادًيا	فقط/	لكنه	أيًضا	تقنية	أمنية	للحكم	تهدف	إلى	الحد	من	تقلبات	سلوك	

الذاتية،	والشعور	 الدين	على	 بت	سلطة	
ً
املحكومين	وترويضهم	على	»التعهد	»)الوفاء	بديونهم(،	وتث

)12(		املصدر	السابق	نفسه،	ص8.

)13(		املصدر	السابق	نفسه،	ص29.

)14(		املصدر	السابق	نفسه،	ص108.

)15(		املصدر	السابق	نفسه،	ص49.

	،)2019 للترجمة،	 )القاهرة:	املركز	القومي	 ْين:	الخمسة	آالف	سنة	األولى،	أحمد	زكي	أحمد	)مترجًما(،	ط1،	 الدَّ )16(	ديفيد،	جريبر،	
ص126-125.

)17(			موريزيو	الزاراتو،	صناعة	اإلنسان	املدين،	ص39.
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بالذنب	واملسؤولية)18(.	

ْين؟ ما هو اقتصاد الدَّ

يؤكد	املؤلف	أننا	قد	انتقلنا	من	الضبط	الفوردي	الذي	كان	يمنح	األولوية	للقطب	الصناعي	واملدين	

الدائن-املدين	 وعالقة	 ْين،	 الدَّ أو	 فالقرض	 والدائن«،	 »املالي	 للقطب	 األولوية	 يعطي	 مالي	 إلى	ضبط	

املرتبطة	به	تشكالن	عالقة	قوة	نوعية	تنطوي	على	أساليب	خاصة	إلنتاج	ومراقبة	الذاتية	»اإلنسان	

املدين«،	فهذه	العالقة	تتداخل	مع	عالقات	رأس	املال-العمل،	ودولة	الرعاية-	املستعمل،	واملقاولة-	

املستهلك	وتخترقها	عبر	مأسسة	املستعملين	والعمال	واملستهلكين	كـ«مدينين«)19(،	كما	يحتل	اقتصاد	

ْين	أيًضا	ميدان	السيا�سي	ألنه	يستخدم	سيرورة	التشكيل	»األخالقي-السيا�سي«	ويستغلها	لتحويل	 الدَّ

كل	فرد	إلى	ذات	اقتصادية	مدينة)20(.	

املسبق	 الترتيب	 هي	 واحدة	 غاية	 إلى	 الهادف	 والتذويت	 الزمن	 اقتصاد	 هو	 ْين	 الدَّ فاقتصاد	

إلى	 املحدود«	 ْين	 الدَّ 	« من	 ننتقل	 حيث	 للسلطة)21(	 الرأسمالية	 العالقات	 إنتاج	 إلعادة	 للمستقبل	

ْين	الالمحدود«	من	أجل	صناعة	اإلنسان	املدين	الذي	ال	ينتهي	أبًدا	من	السداد،	والدائن	الذي	ال	 »الدَّ

يستنفد	فوائد	الدين)22(.

)18(		املصدر	السابق	نفسه،	ص45.

)19(		املصدر	السابق	نفسه،	ص31-30.

)20(		املصدر	السابق	نفسه،	ص50.

)21(		املصدر	السابق	نفسه،	ص45.

)22(		املصدر	السابق	نفسه،	ص73.
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اإلنسان املدين

ثقافة	 به	 بشرت	 الذي	 الذات	 على	 واالشتغال	 الذاتية	 والتعبئة	 االشتراك	 زمن	 أن	 املؤلف	 يؤكد	

االقتصادية	 الكارثة	 تكاليف	 بتحمل	 التزام	 إلى	 تحول	 قد	 املا�سي	 القرن	 ثمانينيات	 منذ	 الرأسمالية	

واملالية	ومخاطرها،		فعلى	األهالي	تحمل	مسؤولية	كل	ما	حولته	املقاوالت	ودولة	الرعاية	نحو	املجتمع،	

الذاتي	 االنخراط	 بأن	 اعتقاده	 مراجعة	 إلى	 نظره	 لفت	 الذي	 األمر	 وهو	 ْين)23(،	 الدَّ األولى	 املرتبة	 وفي	

ْين	 الراهن	هو	نتيجة	أساسية	للتحوالت	التي	عرفها	تنظيم	العمل،	ليصل	إلى	رأي	آخر	مفاده:	إن	الدَّ

»العمل«	 املعاصرة،	حيث	 للرأسمالية	 الذاتي	 البراديغم	 يشكالن	 اللذان	 هما	 الدائن-املدين	 وعالقة	

يرفق	بـ«اشتغال	على	الذات«،	وحيث	النشاط	االقتصادي	والنشاط	األخالقي-السيا�سي	إلنتاج	الذات	

الذاتية)24(،	 ويشكل	 ويعدل	 ويصنع	 ويدجن	 يروض	 الذي	 هو	 ْين	 الدَّ وإن	 جنب،	 إلى	 جنًبا	 يسيران	

فالصورة	الذاتية	للرأسمالية	املعاصرة،	أصبحت	تتجسد	أكثر	من	خالل	»اإلنسان	املدين«،	ومجموع	

و”مقاول	 و”العامل”	 )“املستهلك”،	 النيوليبرالية	 للمجتمعات	 للعمل	 االجتماعي	 التقسيم	 منسوبي	

ْين،	ينزل	 الذات”،	و”العاطل”(	أصبحت	مخترقة	من	طرف	الصورة	الذاتية	لهذا	»اإلنسان	املدين«.	الدَّ

فعلًيا	بثقله	على	حياة	كل	فرد؛	ألن	كل	واحد	يجب	أن	يتحمل	نصيبه	منه)25(.	

ويرى	املؤلف	إن	صناعة	إنسان	قادر	على	الوفاء	بالوعد	تعني	أن	نبني	له	ذاكرة،	ونزوده	بجوانية	

ْين	تبدأ	صناعة	الذاكرة	الذاتية	والوعي)26(	وتقوية	 وبوعي	مقاوم	للنسيان،	فضمن	دائرة	التزامات	الدَّ

املقصود	 فالذاكرة	 الجسد)27(،	 على	 الدين	 بسداد	 الوعد	 تخط	 التي	 األلم	 ذاكرة	 وتقوية	 الذاكرة	

)23(		املصدر	السابق	نفسه،	ص9.

)24(		املصدر	السابق	نفسه،	ص38.

)25(		املصدر	السابق	نفسه،	ص38-37.

)26(		املصدر	السابق	نفسه،	ص39.

)27(		املصدر	السابق	نفسه،	ص40.
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الدائن- عالقة	 أن	 على	 	
ً

فضال املستقبل)28(،	 ذاكرة	 لكنها	 باملا�سي	 تحتفظ	 ذاكرة	 ليست	 صناعتها	

للمدين	أن	يكون	 تبنى	بشكل	غير	منفصم:	اقتصاًدا	و«أخالقيات«؛	ألنها	تفترض،	لكي	يكون	 املدين	

ضامًنا	لنفسه	سيرورة	أخالقية-سياسية	لبناء	ذاتية	مزودة	بوعي	وأخالقية	تحضانه	على	املسؤولية	

واإلحساس	بالذنب)29(،	وأن	يصبح	املرء	»ذاًتا«	اقتصادية	ورأس	مال	بشري	يتحمل	تكاليف	اقتصاد	

مرن	ومتمول	ومخاطره)30(.

وهو	يرى	أن	توالي	األزمات	املالية،	قد	سمح	بانبثاق	عنيف	لصورة	»اإلنسان	املدين«،	املسؤول	عن	

الخلف	 إلى	 أبعدت	 التي	 الدائن-املدين-	 فعالقة	 له)31(،	 ملا	سيحدث	 اللوم	 عليه	 يقع	 والذي	 مصيره،	

الصعيدين	 على	 جميعها	 االجتماعّية	 العالقات	 في	 مركزّية	 اآلن	 أصبحت	 	- الفوردّية	 مرحلة	 خالل	

االستهالكّي	والتعليمّي،	وغيرهما،	فالنيوليبرالّية	سعت،	وما	زالت	تسعى	إلى	هيكلة	العالقات	االجتماعّية	

ْين()32(. جميعها	بموجب	ديناميكّيات	االقتراض)الدَّ

تداعيات املفهوم

ْين	هو	حامل	الرأسمالية	التي	جعلت	من	ادخار	املأجورين	واألهالي؛	 ينبهنا	املؤلف	إلى	أن	اقتصاد	الدَّ

في	 دّبر	
ُ
ت مقاوالت	 وظيفة	 االجتماعية،	 والخدمات	 الصحية	 والتأمينات	 التقاعد	 أموال	صناديق	 أي	

)28(		املصدر	السابق	نفسه،	ص44.

)29(		املصدر	السابق	نفسه،	ص48.

)30(		املصدر	السابق	نفسه،	ص49.

)31(		املصدر	السابق	نفسه،	ص9.

ْين،	النيوليبرالّية	واألزمة:	حوار	مع	موريزيو	الزاراتو،	حبيب	الحاج	سالم	 )32(		ماثيو	شاربونو	وماغنوس	بولسن	هانسن	)حوار(،	الدَّ
)مترجًما(،	مركز	نماء	للبحوث،	)2019م(،	

http://nama-center.com/Dialogues/Details/54
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ْين	يشتغل	كآلة	لالستيالء	و«االفتراس«	أو	استنزاف	املجتمع	في	عمومه،	وأداة	 عالم	تناف�سي)33(،	فالدَّ

إلنتاج	 جهاًزا	 بوصفه	 ويشتغل	 للمداخيل،	 توزيع	 إعادة	 وجهاز	 اقتصادي،	 ماكرو	 وتدبير	 تعليمات	

الدول،	 يعترف	بحدود	 	ال	
ً

يمثل	ميزان	قوى	متكامال ْين	 فالدَّ والفردية	و«إداراتها«.	 الجماعية	 الذوات	

يعيد	 ْين	 الدَّ فاقتصاد	 واالجتماع)34(،	 والسياسة	 االقتصاد	 بين	 بالتمايزات	 وال	 اإلنتاج،	 بثنائيات	 وال	

تشكيل	السلطة	السيادية	للدولة	عبر	تحييد	ومنافسة	صالحياتها	السيادية،	والسيادة	النقدية؛	أي	

يكتفي	 ال	 فهو	 البيوسلطة،	 رئيسة	 بصورة	 ويهاجم	 بعد	خصخصتها)35(	 وخلقها	 العملة	 تدمير	 سلطة	

بجعل	النفقات	االجتماعية	مصدر	أرباح	جديدة	للدائنين	)التأمينات	واملؤسسات	االستثمارية(،	بل	

سنحت	 كلما	 خاصة	 بتأمينات	 تعوض	 الجماعية	 فالتأمينات	 نفسها	 الرعاية	 دولة	 طبيعة	 من	 يغير	

الفرصة)36(.

ْين أخالق وسلطة الدَّ

ا«	مخالفة	ألخالق	»العمل«،	وفي	الوقت	نفسه	مكملة	لها.	
ً
ْين	يفرز	»أخالق يشدد	املؤلف	على	أن	الدَّ

ْين،	واستشعار	 فالزوج	»الجهد-الجزاء«	أليديولوجية	العمل	تمت	مزاوجته	بأخالق	الوعد	بالوفاء	بالدَّ

ْين	ال	تتمثل	بوصفها	سلطة	تمارس	عبر	القهر	وال	 الذنب	لكونه	تعاقد	على	ذلك)37(،	ويرى	أن	سلطة	الدَّ

عبر	األيديولوجيا،	لكن	عبر	االلتزام	األخالقي	املقيد	بسلسلة	من	اإلجراءات	القانونية.	فتصرفات	املدين	

ْين	الذي	تعاقد	به،	وهذا	يصدق	على	الفرد	والدولة	وأي	 وسلوكياته	يجب	أن	تسير	في	إطار	محدد	بالدَّ

)33(			موريزيو	الزاراتو،	صناعة	اإلنسان	املدين،	ص29.

)34(		املصدر	السابق	نفسه،	ص85.

)35(		املصدر	السابق	نفسه،	ص97-87.

)36(		املصدر	السابق	نفسه،	ص98.

)37(		املصدر	السابق	نفسه،	ص31.
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ْين	بهذا	الشكل،	 مجموعة	اجتماعية.	ويؤكد	أن	التقنيات	من	أجل	ترويض	األفراد	على	العيش	مع	الدَّ

تبدأ	مبكًرا	حتى	قبل	أن	يدخل	الفرد	سوق	الشغل،	فالكل	حر	بقدر	ما	تتبنى	نمط	الحياة	)االستهالك،	

ْين)38(.	 والشغل،	والنفقات	االجتماعية،	والضرائب،	إلخ(	املتناغم	مع	سداد	الدَّ

ْين	نتائج	على	البراديغمات	السوسيوسياسية،	فاختالل	السلطة	الذي	يتشكل	 ويرى	أن	ملفهوم	الدَّ

من	 أيًضا	 ويخلصنا	 بالتعاقد،	 واملجتمع	 الدولة	 يؤسس	 الذي	 »الوهم«	 من	 يحررنا	 ْين،	 الدَّ عبره	

عبر	 ولكن	 توافق،	 أو	 تفاهمات،	 عبر	 أو	 متدرجة،	 تحوالت	 عبر	 املجتمع	 إدراك	سيرورة	تشكيل	 وهم	

»القطيعة«	و«القفز«	و«اإلكراه«)39(،	فقد	تمكنت	النيوليبرالية	من	فرض	ذاتها	ليس	عبر	التعاقد	أو	

اتفاقيات،	ولكن	عبر	التحطيم	والعنف	والغصب)40(.	

من نقابة إلى مقاولة

	
ً
يقدم	املؤلف	مثالين	على	ما	فعله	الدين	بالغرب	األوروبي	على	مستوى	الجماعات	والدول،	ثم	مثاال

من	 البطالة	 مساهمات	 بتحصيل	 املكلفة	 الفرنسية	 فاملؤسسة	 العالم.	 بفقراء	 فعله	 ما	 على	 جامًعا	

بسبب	 دورًيا	 عجًزا	 تظهر	 )يونيديك(	 املؤقتين	 والعمال	 العاطلين	 على	 التعويضات	 وتوزيع	 املأجورين	

ال	 العمال	 العمل،	وألن	مساهمات	 الضريبية	ألصحاب	 باإلعفاءات	 مرتبط	 املساهمات	 في	 انخفاض	

	من	رفع	
ً
يمكنها	أن	تغطي	حاجيات	التعويضات،	أصبح	نظام	التعويضات	يعاني	عجًزا	بنيوًيا،	وبدال

إدخال	 وتم	 سندات	 عبر	 األموال	 نفسها	 تحترم	 مقاولة	 أي	 مثل	 اقترضت	 العمل	 أرباب	 مساهمات	

الرأسمالية	املالية	كشريك)41(.	

)38(		املصدر	السابق	نفسه،	ص32-31.

)39(		املصدر	السابق	نفسه،	ص43-42.

)40(		املصدر	السابق	نفسه،	ص43.

)41(		املصدر	السابق	نفسه،	ص17-14.



مراجعات الكتبالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

538

ثم	تناول	أزمة	الرهن	العقاري	مؤكًدا	أن	األزمة	التي	نعيشها	حالًيا	ليست	فقط	أزمة	مالية،	لكنها	

الدين	 أزمة	 تناول	 ثم	 لها)43(،	 السيا�سي	 البرنامج	 فشل	 على	 عالمة	 وهي	 ليبرالية)42(،	 نيو	 أزمة	 أيًضا	

ْين	مؤكًدا	أن	اإلنسان	املدين	معرض،	من	خالل	 السيادي	ملعظم	دول	العالم	من	منظور	اقتصاد	الدَّ

الديون	السيادية،	ليصبح	الحالة	االقتصادية-الوجودية	األكثر	شيوًعا	في	العالم.	فقد	استطاع	منطق	

الديون	من	خالل	أزمة	الديون	السيادية	أن	يخترق	االجتماعي)44(،	وفي	املجمل؛	كما	يرى	املؤلف،	فإن	

خصخصة	ميكانيزمات	التأمين	االجتماعي،	وفردنة	السياسة	االجتماعية،	والرغبة	في	جعل	الحماية	

ْين.	 االجتماعية	وظيفة	املقاوالت،	هي	أسس	اقتصاد	الدَّ

ما العمل؟ 

يقترح	املؤلف	ضرورة	وجود	توجهات	جديدة	ملواجهة	الكارثة	التي	تحيق	بعاملنا-	وبخاصة	الفقراء	

برنامج	 لديها	 ليس	 السلطة	 على	 املتربعة	 الثرية	 والطبقة	 األقليات	 أن	 خاصة	 الوسطى-	 والطبقات	

سيا�سي	بديل،	وما	تشير	به	مؤسساتهم	لن	يؤدي	إال	إلى	تفاقم	الوضع)45(،	وهو	يشدد	على	أن	الصراع	

ْين	،	وخاصة	ضد	أخالق	الشعور	بالذنب	التي	يولدها،	التي	هي	أساًسا	أخالق	الخوف،	 ضد	اقتصاد	الدَّ

يتطلب	تغيًرا	ذاتًيا	خاًصا	لدى	املتضررين	من	نتائجه،	فنحن	أبناء	آدم،	يجب	أن	نزيح	عن	الريع	الذي	

ال	 ألنها	 الديون	 تخفيض	 بمحاوالت	 نخدع	 أال	 ويجب	 أخالقية)46(،	 داللة	 أي	 باستمرار	 ْين	 الدَّ ينتجه	

)42(		املصدر	السابق	نفسه،	ص104.

)43(		املصدر	السابق	نفسه،	ص108.

)44(		املصدر	السابق	نفسه،	ص116.

)45(		املصدر	السابق	نفسه،	ص153.

)46(		املصدر	السابق	نفسه،	ص22.
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نرفض	 وأن	 وتعميقه)47(،	 الليبرالي	 السيا�سي	 البرنامج	 بمتابعة	 سوى	 تقوم	 وال	 نشأتها	 مع	 تتناقض	

ْين	من	أن	املجتمع	ليس	فضاء،	حيث	تصنع	مسافة	معينة	أو	قدر	 الفكرة	التي	يروج	لها	اقتصاد	الدَّ

التي	 الرعاية	 دولة	 عليها	 قامت	 التي	 املكتسبات	 بتبرير	سحب	 يسمح	 بما	 الدولة،	 االستقالل	عن	 من	

ْين	األر�سي	الذي	يؤثر	 تقدم	العمل	على	الريع)48(،	ويستلزم	ذلك	أن	نبرأ	من	خطيئتنا	املتوهمة	نحو	الدَّ

ْين	ومن	الخطاب	الذي	 في	جيوبنا	ويعدل	صياغة	ذواتنا،	ويعيدها،	وأن	نخرج	بالكلية	من	أخالق	الدَّ

أسرنا	ضمنه)49(.	

	
ً
وأشكاال التضامن	 من	 	جديدة	

ً
أشكاال تتطلب	 املجتمع	ككل	 تخترق	 التي	 املدين	 اإلنسان	 فصورة	

جديدة	من	التعاون.	لذلك	علينا	أن	نفكر	في	التكامل	بين	الطبيعة	والثقافة	ألن	النيوليبرالية	أثقلت	

الصراع	 تفعيل	 إلى	 ونحتاج	 حية.	 كائنات	 بوصفنا	 أنفسنا	 وإزاء	 األرض،	 كوكب	 إزاء	 بالديون	 كاهلنا	

الطبقي	وإعادة	اكتشاف	الديمقراطية	التي	تعيد	تشكيل	ما	تواصل	تلك	النظريات	السياسية	األكثر	

ْين	قد	أدمجهم	بالفعل	 تطوًرا	التفكير	فيه	بشكل	منفصل-السيا�سي	واالجتماعي	واالقتصادي-	ألن	الدَّ

للنضال،	 أساليب	 نتخيل	ونجرب	 أن	 هي	 إلحاًحا	 األكثر	 واملهمة	 وتنظيمهم،	 يعيد	صياغتهم	 في	جهاز	

يكون	لها	ما	يوازي	كفاية	العرقلة	التي	كانت	لإلضراب	في	املجتمع	الصناعي)50(.

)47(		املصدر	السابق	نفسه،	ص28.

)48(		املصدر	السابق	نفسه،	ص25.

)49(		املصدر	السابق	نفسه،	ص154.

)50(		املصدر	السابق	نفسه،	ص153-152.
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خاتمة

هذا	كتاب	ينطق	بلسان	ماليين	البشر	العاجزين	عن	اقتناص	لحظة	راحة	أو	سعادة	بسبب	فخ	

الديون	الذي	وقعوا	فيه	أفراًدا،	ووقعت	فيه	حكوماتهم	الفاسدة،	ويحاول	أن	يفسر	لهم	أسباب	فخ	

	للتخلص	منها،	والدروس	التي	يمكن	استخالصها	
ً

املديونية،	ويستعرض	نتائجه	الوخيمة،	ويعطي	مدخال

من	هذا	التحليل	هي	من	األهمية	بمكان	لفهم	الوضعية	الراهنة	ألزمة	املديونية،	ولكن	يظل	هناك	عدد	

من	األسئلة	التي	تحتاج	إلى	أجوبة	عنها،	تركها	املؤلف	على	عاتق	نخب	البلدان	املتضررة	من	اقتصاد	

النضال	ضّد	 القاتلة،	منها:	كيف	يمكن	 الدين	الساعية	لتخليص	اإلنسان	املدين	من	ذل	مديونيته	

املديونية	وقطع	سلسلة	نظامها؟	وما	العالقة	بين	املديونية	وانعدام	قدرة	النظام	االقتصادي	العالمي	

على	تلبية	الحقوق	األساسية	الدنيا	ملاليين	الناس؟	وما	الكيفية	التي	يعمل	من	خاللها	”نظام	الدين”	

إقامة	 يمكن	 وكيف	 الكيفية؟	 بذات	 الصناعية	 والدول	 النمو	 في	طريق	 الدول	 إخضاع	شعوب	 على	

عالقات	عادلة	بين	بلدان	الشمال	والجنوب	من	خالل	إلغاء	الديون	وابتكار	نظم	أكثر	عدالة	للتبادل	

املثمر	ألبناء	آدم	كلهم؟	

املصادر واملراجع
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ط1،	)القاهرة:	املركز	القومي	للترجمة،	2019(.
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