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فاهة«
ّ
مراجعة لكتاب »نظام الت

رانيــا مصـطفى)1)

مون	بالسياسة	واالقتصاد	والثقافة،	وفي	مراكز	البحث	العلمي،	
ّ
أناٌس	وسطيون	جبناء،	باتوا	يتحك

وفي	مناحي	الحياة	كلها	على	هذا	الكوكب.	ما	يميزهم،	ليس	القدرة	على	التفكير	واملعرفة،	بل	على	البقاء	

في	املنظومة	العوملية	 العليا	 في	حالة	عادية	واعتيادية،	ولكنها	أساس	للمحافظة	على	سلطة	الطبقة	

بنسختها	املافياوية	التي	يسميها	آالن	دونو	»نظام	التفاهة«/	امليديوكراسيا)2(.	

نظام	التفاهة	غير	قابل	ألن	ُيكَتب	بدساتير	يمكن	تطبيقها،	هو	لعبة	ضمنية	بين	مجموعة،	مفتوحة	

أو	 اجتماعية	 منزلة	 على	 للحصول	 الطرق	 أسهل	 هي	 اللعبة	 هذه	 التافهين؛	 الوسطيين	 من	 الحدود،	

تخدم	 وسطية،	 طبيعة	 ذات	 مصطلحات،	 وترديد	 حفظ	 يتطلب	 األمر	 جيدين.	 ودخل	 عمل	 فرصة	

إبقاءها	في	حال	غامضة،	ومن	هنا	كانت	مصطلحات:	التكنوقراط	والحوكمة	والخبير	وتسوية	النزاعات	

والتدابير	املتوازنة...	وغيرها.	بدأت	سيطرة	التافهين	مع	تقسيم	العمل،	بما	يعني	غياب	الحرفة،	وتحول	

العمل	إلى	وسيلة	لكسب	املال،	وهو	ما	الحظه	ماركس	في	1849	في	كتابه	»مساهمة	في	نقد	االقتصاد	
السيا�سي«.)3(

حاول	كاتبنا	تحديد	معالم	هذا	النظام،	والبحث	في	أسباب	قوته،	وتواطؤ	الجميع	على	االنخراط	

)1(		رانيا	مصطفى:	كاتبة	سورية.

مرادف	 لها	 وليس	 التوسط،	 تعني	 التي	 	،»médiocraté« كلمة	 من	 مشتقة	 	»La Médiocratie« بالفرنسية	 األصلي	 الكتاب	 اسم	 	)2(
دقيق	املعنى	بالعربية	أو	اإلنكليزية،	ألن	التوسط	في	الثقافة	الفرنسية	يدل	على	التفاهة؛	اختيار	العنوان	اجتهاد	من	املترجمة،	بوصفه	

األكثر	مقاربة	في	اللغة	العربية.

)3(	كارل	ماركس،	1.3	appendix	economy,	political	of	critique	the	to	Contribution	A،	مساهمة	في	نقد	االقتصاد	السيا�سي،	
أنطون	حم�سي	)مترجم(،	)سورية:	دار	الثقافة	واإلرشاد	القومي	في	سوريا،	1970(،	امللحق.



مراجعات الكتبالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

554

فيه،	وذلك	في	ثالثة	فصول	من	الكتاب	تناقش	األكاديميا،	واالقتصاد،	والثقافة	والفنون،	ثم	بحث	في	

الفصل	الرابع	عن	كيفية	االنقالب	عليه.

Alain Deneault الكاتب آلن دونو

جامعة	 في	 تخرج	 الجنسية،	 كندي	 كيبيك،	 أوتاوا-	 في	 	1970 عام	 ولد	 جامعي،	 وأستاذ	 فيلسوف	

باريس8،	ونال	الدكتوراه	في	2004،	وهو	مدير	برنامج	في	الكلية	الدولية	للفلسفة	في	باريس.	يعمل	في	

جامعة	مونتريال	في	كيبيك،	حيث	يقيم،	وعمل	في	جامعات	ST-توماس،	وكيبيك	في	مونتريال،	وموناكو.	

هو	كاتب	مشاكس	بالنسبة	إلى	شركتي	التعدين	الكنديتين،	Barrik Gold	وBanro،	اللتين	رفعتا	ضّده	

11مليون	دوالر	كندي،	بسبب	كتابه	»كندا	السوداء«	الذي	 2008،	وطالبتاه	بدفع	 دعوى	تشهير	في	

أنجزه	 والذي	 الذهب،	 تعدين	 استثمارات	 بسبب	 إفريقيا،	 في	 والجريمة	 والفساد	 الّنهب	 عن	 يتحدث	

خارج	 بتسوية	 الكتاب	 بسحب	 القضية	 انتهت	 ساشيه.	 ووليم	 أبادي	 دولفين	 زميلين؛	 مع	 بالتعاون	

املحكمة،	ما	تسبب	بتعاطف	كبير	من	الجمهور	مع	الكتاب،	باعتبار	أنه	من	غير	العدل	مساواة	األفراد	

بالشركات	أمام	القانون،	وهذا	يتيح	للشركات	مصادرة	حرية	الرأي	للمواطنين،	والتي	يصونها	القانون	

الكندي.	

 Faire،االقتصاد تعريف	 إعادة	 	/Redéfinir	 l’économie-2011 منها:	 أخرى	 كتب	 للكاتب	

haine-2011	la	de	l’économie/	مقاالت	حول	اقتصاد	الكراهية،	Gouvernance-2013/	الحوكمة،	

سياسات	 	/Politiques	 de	 l’extrême	 centre-2016 الضريبية،	 الجنان	 	/Paradis	 fiscaux-2014

 George Simmel	وله	و2020،	2019	في	االقتصاد	حول	أقسام	ثالثة	من	وسلسلة	املتطرف،	الوسط

culture-2010	la	de	sciences	les	et/	جورج	سيميل	والعلوم	الثقافية،	وغيرها	من	الكتب	واملقاالت	

والترجمات.	صدر	كتاب	»نظام	التفاهة«	في	2015،	بالفرنسية،	وصدرت	نسخته	بالعربية	مطلع	2020 

عن	دار	سؤال-	بيروت،	ترجمتها	د.	مشاعل	عبد	العزيز	الهاجري،	األستاذة	الجامعية	بالقانون	الخاص	

في	كلية	الحقوق	بجامعة	الكويت.
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املعرفة والخبرة

يتناول	الفصل	األول	من	الكتاب	التغّير	الحاصل	في	َدور	الجامعات	ومراكز	األبحاث،	وتحولها	من	

كاتبنا	 يصف	 بل	 للخريجين؛	 الشهادات	 تبيع	 اجتماعية،	 شبكات	 إلى	 والفكر،	 املعرفة	 إلنتاج	 مراكز	

في	 متناهية	 تخّصصات	 في	 كـ«خبراء«	 لة،	 املمّوِ الشركات	 إلى	 الجامعات	 تبيعها	 التي	 بالسلع	 الطالب	

الصغر.	هذا	ينطبق	على	الجامعات	الكندية	واألميركية،	حيث	تسمى	الجامعات	ومبانيها	ومنحها	بأسماء	

العائالت	الثرية	والشركات	املمولة،	وبرأي	دونو	إن	مثيالتها	في	أوروبا	ذاهبة	في	االتجاه	نفسه.	هو	يرى	

أن	أبحاث	الجامعات	تلك	كانت	من	العوامل	التي	فاقمت	األزمة	االقتصادية:	زاد	تفاوُت	الدخل	وطنًيا	

للسلع)4(،	 له	 املخطط	 التقادم	 مع	 االستهالك	 وزاد	 األحفوري،	 الوقود	 على	 االعتماد	 َر	
ُ
وكث وعاملًيا،	

وصارت	الثقافة	مجرد	ترفيه،	في	ما	سيطر	نظام	التمويل	الدولي،	غير	املستقر،	على	االقتصاد،	مع	

رفض	الجامعات	مساءلة	هذا	النظام.

ه	دونو	نظام	التعويض	املالي	في	الجامعات	بذلك	املّتبع	ضمن	عصابة	شبكة	املخدرات،	يتقا�سى	 شبَّ

لألساتذة	 وُيترك	 طائلة،	 مبالغ	 املخدرات،	 تجار	 كبار	 كما	 واألساتذة،	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 فيها	

املتعاقدين	الفتات،	كما	باعة	املخدرات	الصغار.	هكذا	دخلت	الجامعات	في	لعبة	التفاهة	مع	استثمار	

أموالها	في	الجنان	الضريبية،	ومع	ما	تذيعه	كليات	االقتصاد،	وخبراؤها،	حول	عقالنية	السوق.

يقول	دونو	إن	تقييم	الجامعات	بات	يعتمد	معايير	كمية؛	هذا	أثر	في	نوعية	األبحاث	املنشورة:	صار	

قرأ،	وتتخصص	بقضايا	متناهية	في	الصغر.	لغة	
ُ
لدينا	معرفة	غير	الزمة،	وأبحاث	بصفحات	كثيرة	ال	ت

األبحاث	مملة	برأيه،	تدعي	االرتباط	باملعرفة،	وتشوش	أفكار	الباحثين،	وتدفعهم	إلى	تضخيم	املرجع	

اللغوي	بتراكيب	تحمل	معاٍن	غير	دقيقة	ووسطية	بين	أضداد،	وتخدم	في	إظهارهم	حياديين	وهادئين،	

ومملين.

ال	 حيث	 ديمقراطي،	 وغير	 تناف�سي،	 نظامها	 فألن	 التفاهة؟	 بهذه	 ا	
ً
أبحاث الجامعة	 تنشر	 ملاذا	 أما	

ُيسمح	بمناقشة	قواعده؛	فال	نقد	في	الجامعات،	بل	عرض	للذات،	كما	يصفه	دونو،	وغياب	النقد	

)4(	التقادم	املخطط	له	للسلع،	يقصد	إلى	تقصير	دورة	حياة	املنتج	االستهالكي.
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الجامعي.	 الحرم	 العلمية،	على	أي	شخصية	ثورية	ضمن	 الطبقة	 إلى	سيطرة	تالعبية	تمارسها	 ُيعزى	

كَتب	للعامة،	وهم	يحتقرون	الكتابات	من	خارج	
ُ
نة،	ذات	األسلوب	الغامض،	ال	ت هذه	املقاالت	املتعّفِ

األكاديميا،	ذات	األسلوب	الواضح،	بوصفها	»غير	علمية«.

من	 يتطلب	 هذا	 التفكير،	 على	 وتعويدهم	 الطلبة،	 استفزاز	 هي	 املدّرِس	 وظيفة	 أن	 كاتبنا	 يرى	

األساتذة	الهدوء	والتواضع؛	بينما	ما	يجري	في	الجامعات	هو	استغالل	األساتذة	للطلبة.	إلنتاج	أبحاث	

أصيلة	خارج	بيروقراطية	األكاديميا،	يعّول	دونو	على	من	يمارسون	مهنة	التدريس	بحق،	وإن	بأجور	

زهيدة،	من	مدر�سي	الجامعات	املوسميين	أو	ذوي	العقود	املوقتة؛	فهؤالء	ذوو	فكر	حر	وسيد	نفسه.

التجارة والتمويل

املالية،	 لألوراق	 سوٌق	 فهناك	 عقله؛	 فقد	 قد	 السوق	 اقتصاد	 إن	 الثاني	 الفصل	 في	 دونو	 يقول	

وبائعو	بورصة	ألكترونيون	مقامرون،	وخوارزميات	تحدد	أسعار	األسهم	بطريقة	خداع	بعضها	بعًضا،	

واألسواق	ساحة	قتال،	بحسب	تعبيره،	وهناك	املناطق	الحرة،	والجنان	الضريبية،	حيث	تودع	األموال	

نِفق	
ُ
ت فَرض	على	الشعوب	إجراءات	التقشف،	بينما	

ُ
غير	املشروعة	بسرية	تامة.	في	األزمات	املالية،	ت

الدول	بإسراف	على	الشركات	متعددة	الجنسيات	إلنقاذها،	بحجة	دعم	االقتصاد	الوطني؛	هذا	الذي	

يسميه	دونو	بـ«االقتصاد	الغبي«،	فهو	يخدم	في	نشوء	طبقة	أوليجارشية	مرتبطة	بالفساد	السيا�سي	

الذين	 الخبراء	 بها	 يقوم	 التي	 االقتصاد	 التثقيف	حول	 ببرامج	 ُيغطى	 كله	 ذلك	 العامة.	 األموال	 ونهب	

تنتجهم	الجامعات؛	يرددون	فيها	تعاويذ	من	قبيل	نظرية	تقاطر	ثروة	األغنياء	إلى	األسفل،	واملديح	املبالغ	

خِضعهم	للنظام	السائد	وحسب.
ُ
فيه	للديمقراطية	باعتبارها	تشرك	املواطنين	في	القرارات،	بينما	هي	ت

يسخر	دونو	من	مفهوم	الحوكمة،	ويطلق	على	»الخبراء«	وصف	»تجار	الحوكمة«.	الحوكمة	برأيه	

مفهوم	شمولي،	يهدف	إلى	تفريغ	الديمقراطية	من	مضمونها،	عبر	استبدال	اإلدارة	بالسياسة.	صارت	

األطراف	 وفي	 الرأسمالية،	 املراكز	 في	 ق	 تطبَّ الجديدة،	 الليبرالية	 للسياسات	 مرافًقا	 ا	
ً
نمط الحوكمة	

للدولة	 قاضية	 بتوجيه	ضربة	 سلطتها	 استعادة	 العليا	 الطبقة	 حاولت	 املتقدمة،	 الدول	 في	 املنهوبة.	
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رة،	وانتزاع	املكاسب	االجتماعية	للمواطنين،	وقد	نجحت	بدرجات	متفاوتة	بين	دولة	 ِ
ّ
الليبرالية	املتجذ

	. وأخرى،	تبًعا	لقوة	وضعف	النقابات	العمالية	فيها،	والصراُع	مستمرٌّ

يرى	دونو	أن	نقابات	العمال	في	كيبيك	تخلت	عن	دورها	الثوري	في	حماية	حقوق	العمال	والتضامن	

لها	استثمارات	 املنافسين	األجانب،	وصار	 العمل	ضد	 أرباب	 العامليين،	وصارت	تقف	مع	 الرفاق	 مع	

كحملة	أسهم	في	الشركات،	تحت	مسميات:	الشراكة	والتعاون.	هذا	يعني	إسكات	العنف	املتوقع	من	

الحركة	العمالية	باملال.	هنا	يجزم	دونو	أن	على	الحركة	العمالية	االختيار	بين	النشاط	السيا�سي	الذي	

سيضعفها	مادًيا،	أو	البقاء	في	حالة	ضعف	سيا�سي	مع	الحفاظ	على	قواها	اإلدارية.

باملراكز.	 األطراف	 تلك	 وإلحاق	 الغرب	 ق	 تفوُّ رّسُخ	
ُ
ت بطريقة	 الحوكمة	 ق	 طبَّ

ُ
ت األطراف،	 دول	 في	

هذا	يحصل	في	الدول	الغنية	بالثروات،	واملنكوبة	بالحروب	أو	الكوارث	الطبيعية،	كما	في	هاييتي	بعد	

زلزال	2010،	أو	في	الدول	الكولونيالية	التي	تعجز	عن	خلق	اقتصاد	خاص	بها،	كما	في	إفريقيا.	أدوات	

السخية،	 األموال	 عبر	جلب	 العام	 اإلفساد	 تسبب	 التي	 الحكومية،	 غير	 املنظمات	 هي	 هنا	 الحوكمة	

ها	في	مشاريع	اعتباطية	وبال	استرتيجية	شمولية.	وهي	تخطط	إلعادة	اإلعمار،	عبر	مشروعات	
وضخُّ

 NGOsالـ منظمات	 وأن	 تضعف،	 الدولة	 إن	 القول	 إلى	 كاتبنا	 ذهب	 وقد	 الريعي؛	 النمط	 من	 كثيفة	

تقوم	بوظيفة	االحتالل	السيا�سي،	ذي	الصبغة	اإلمبريالية،	حيث	تعود	األموال	املنهوبة،	ولكن	قانونًيا	

بالحوكمة،	إلى	حسابات	مالكي	العقارات	في	الدول	الرأسمالية.

ملاذا تورطت الثقافة والفنون في لعبة التفاهة؟

النقود	وراء	ذلك؛	فهي	الوسيط	القادر	على	إبقاء	الكبت	صامًتا	ممتنًعا	عن	اإلنفاق	الروحي.	هذا	

املجتمع؛	 على	 وتعممها	 بها،	 خاصة	 ثقافة	 الغنية	 الطبقة	 تنِتج	 الثالث.	 الفصل	 في	 دونو	 يناقشه	 ما	

واألغنياء	غير	معنيين	في	أن	يكون	الفن	واقعًيا،	بل	لهم	معايير	مختلفة	في	انتقاء	الفنون	ودعمها،	تتعلق	

ويتبنون	 الفكرية،	 امللكية	 أصحاب	 فهم	 للفن،	 خالقين	 أنفسهم	 يعدون	 هم	 املال.	 قوة	 باستعراض	

حتى	األعمال	األدبية	التي	ترفضهم	كأغنياء،	إلدخالها	في	لعبتهم	التجارية.	صار	املشاهير	أثرياء؛	فهم	
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أعضاء	في	مجالس	إدارة	شركات	فنية	وغير	فنية	تتبع	لتلك	الطبقة	األوليجارشية.	هكذا،	تختار	تلك	

الطبقة	نوعية	الفن	الذي	سينظر	له	الجمهور	بوصفه	مسألة	مرجعية،	تدعمها	بحملة	دعائية	جيدة	

التصميم،	حتى	يقبلها	الجمهور.

العالمات	 ويضعون	 السوق،	 ألهداف	 وفًقا	 للعمل	 ُضِبطوا	 فقد	 املال،	 لرأس	 الزمون	 الفنانون	

في	 فلكها،	 في	 يدورون	 الذين	 الفنانين،	 األوليجارشية	 الطبقة	 د	 جّنِ
ُ
ت أعمالهم.	 مغلفات	 على	 التجارية	

السيا�سي.	 املجال	 إبعادهم	عن	 وبالتالي	 الضحايا،	بحفالت	موسيقية	وخيرية،	 مع	 للوقوف	 األزمات،	

يشير	الكاتب	إلى	ما	سماها	»األعمال	التخريبية	املدعومة«،	هي	تخريبية،	أي	تنتقد	املؤسسات	الحاكمة	

الراسخة،	ولكن،	بالحدود	التي	يقررها	املمولون؛	فهي	تصدم	الجمهور	باقترابها	من	التابوهات	املحرمة	

اجتماعًيا،	فدورها	تنفيس	االحتقان.	يتناول	دونو	خطر	التلفاز،	كونه	يبعد	الناس	عن	دائرة	التالقي	

والحوار	والتفكير؛	فهو	ُيجِلسهم	في	بيوتهم	متفرقين،	وال	يعطيهم	فرصة	للتفكير	واملناقشة.

ثورة- إنهاء ما يضر بالصالح العام

في	الفصل	الرابع،	يناقش	الكاتب	إشكالية	الثورات،	وأسباب	فشلها.	برأيه	إن	الشعوب	تبحث	عن	

لها،	وتفتش	عن	مصالح	صغيرة	 الظاملة	 السياسات	 تتواطأ	مع	 لذلك	 بالعنف؛	 االستقرار	وال	ترغب	

ا	عن	االستقرار	مجدًدا.
ً
فيها،	وال	تثور	إال	بحث

كدمار	 أقصاه؛	 إلى	 يمارسه	 الذي	 الفساد	 بوصول	 انهياره،	 أسباب	 داخله	 في	 النظام	 هذا	 يحمل	

الهوة	 الطبيعية،	وتعميق	 للموارد	 النشاط	االستخراجي	 السكان	مع	تصاعد	 البيئية،	وسحق	 النظم	

انتهت	مع	اإلدارة	 الديمقراطية	 أن	 الحالية،	ويرى	دونو	 املالية	 السياسات	 الفقراء	واألغنياء	عبر	 بين	

إلى	ظهور	األوليجارشية	 بالحوكمة،	والجامعة	تبيع	الخبرة،	وال	تنتج	النقد	والفكر،	واالقتصاد	يقود	

عنى	بتسوية	النزاعات،	وال	قيمة	للمواطنة،	في	ظل	شراكات	على	
ُ
بِدل	بالقضاء	جهات	ت

ُ
املالية،	في	ما	است

أساس	املصالح	الخاصة	ألطراف	غير	متساويي	القوة،	وسقطت	فكرة	الدولة	القائمة	على	القانون	مع	

الوطنية.	هذا	يعني	أن	 العابرة	للحدود	 بالجريمة	املنظمة	 ينعتها	دونو	 تشريعها	لحرية	السوق،	والتي	
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النظام	معّرض	باستمرار	لالنتفاض	عليه،	لكن	فشل	حركات	املقاومة	يمنحه	فرصة	إضافية	لترسيخ	

نفسه.

حتى	تنجح	الثورة	التي	تقلب	النظام،	يجب	أن	تأتي	من	خارج	لعبة	التفاهة.	تفتقد	حركات	مناهضة	

العوملة،	وحركات	»احتلوا«،	واالنتفاضات	الربيعية	إلى	برنامج	سيا�سي	بديل؛	يجمعها	مشاعر	السخط	

واالستياء،	وليس	األفكار.	برأي	دونو	إن	مجرد	اإلعالن	بوضوح	عن	الثورة	يجعلها	جزًءا	من	اللعبة،	

التي	تعرف	الطبقات	الحاكمة	كيف	تخوضها	باتجاه	مصلحتها.	ويقول	إن	السياسات	اليسارية	مرتبكة	

بشأن	الثورات،	وال	تجيد	التقاط	لحظتها،	ومن	ثم	تعجز	عن	قيادتها.

سياسات الوسط املتطّرف

هذا	عنوان	الخاتمة؛	حيث	يشير	مصطلح	الوسط	املتطرف	إلى	طيف	واسع،	بين	اليمين	واليسار،	

من	التوجهات	املتطرفة	في	وسطّيتها	واعتياديتها،	اخترعت	لنفسها	تسميات	مركبة	من	اليمين	واليسار.	

يرى	دونو	أن	وظيفة	هذا	الطيف	مسح	مالمح	اليسار؛	فهو	قادر	على	إيقاف	العداء	بين	اليسار	واليمين،	

ومصادرة	الصراع	ملصلحة	البقاء	في	وضع	اعتيادي.	إنه	قادر	على	استيعاب	غالبية	الحركات	السياسية	

ون	ذوو	مال«،	يخافون	على	 الناشطة	التي	ينضم	إليها	أبناء	الطبقة	الوسطى،	أو	كما	يسميهم	»بروليتارّيِ

البروليتاريا	املفترضة،	من	 مزاياهم	املهنية	ويلتهون	بعاداتهم	االستهالكية،	وهم	منفصلون	عن	فئات	

السياسية	عبر	فن	 املراوغة	 الوسط	املتطرف	 ُيتِقن	 املهمشين	واملعدمين	واملهاجرين	غير	الشرعيين.	

التفاهة؛	هو	متطرف،	ألنه	متعّصب	تجاه	ما	ال	 التي	تميز	خطاب	 تجميع	املفردات	واللغة	الخشبية	

.	ال	ينكر	دونو	وجود	محاوالت	ألطياف	من	هذا	الوسط،	تتعلق	
ً
ا	عادال

ً
يتوافق	مع	اعتباره	لنفسه	وسط

بقضايا	بيئية	أو	إنسانية	وجيهة؛	لكنه	ينتقد	أنها	تعمل	منفردة	وال	توليف	يجمعها.

ينهي	دونو	كتابه	باستعادة	سؤال	لينين:	ما	العمل؟	إنه	يرى	ضرورة	وجود	يسار	حقيقي	راديكالي؛	

هذا	يحتاج	إلى	لغة	جديدة	تزود	الجدل	بذخيرة	لغوية	غير	خجولة،	وأن	يعمل	هذا	اليسار	على	تمكين	

الذات	الجمعية	من	التعبير	عن	نفسها،	لحظة	الثورة.
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رأي حول الكتاب

نظام	التفاهة	واحد	من	الكتب	التي	تفضح	خطاب	العوملة	بنسخته	املتمثلة	بإدارة	الدول	بالحوكمة؛	

وهذا	مهّم	جًدا،	أي	نزع	القدسية	عن	مفهومات	العوملة،	عبر	السخرية،	كما	يقترح.	يبتعد	الكاتب	عن	

التنظير،	وإن	كان	يستخدم	نوًعا	منه	)االجتماعي(،	وهو	اليساري	ذو	املنهج	املارك�سي	الجدلي	الواضح.	

لعرض	أفكاره،	فضل	أسلوًبا	أقرب	إلى	الصحافة،	حيث	تناول	ملفات	من	بيئته،	وتشعب	في	مناقشة	

الجوهري	 يتناول	 بحث	 لكل	 الضرورية	 النظرية	 املفهومات	 ولغة	 الفكرة	 يشوش	 قد	 وهذا	 جوانبها،	

واألساس	في	املجتمع،	خاصة	للقارئ	البعيد،	وهو	ما	الحظته	في	بعض	القراءات	الليبرالية	للكتاب.

،	يقول	بغياب	أي	
ً

أسلوب	دونو	الساخر	جعله	أسيًرا	ألفكاره،	فهو	يقع	في	املبالغة	والتعميم؛	مثال

دور	فكري	نقدي	للجامعات	وأبحاثها،	وهو	أستاذ	جامعي	فيها.	ما	لم	يوضحه	أن	الحوكمة	في	الجامعة	

تعزز	 التي	 األصيلة	 القوانين	 تلغي	 أن	 دون	 من	 السوق،	 خدمة	 في	 يجعلها	 مزدوًجا،	 	
ً

هيكال أوجدت	

استقاللية	اإلنتاج	العلمي.

بذلك؛	 يتسرع	 وهو	 دوًما،	 العامة	 يفهمها	 بلغة	 والبحثية	 العلمية	 الكتابة	 تكون	 أن	 دونو	 يطلب	

بة	من	كل	األلفاظ	التي	تعّبر	عن	
ّ
فلغة	الشارع،	كما	يصفها	الفيلسوف	هربرت	ماركوز،	مطّهرة	مشذ

شبه	 بصورة	 اللغة	 قلصت	 حيث	 أفراده،	 على	 املجتمع	 يفرضها	 التي	 للمفهومات	 مغايرة	 مفهومات	
مازوخية،	وأرجعت	إلى	األلفاظ	البسيطة	الدارجة.)5(

الكتاب	يصل	بنا	إلى	نقطة	صعبة،	نكون	فيها	راديكاليين	في	رفض	العوملة	واللبرلة،	وفي	الوقت	نفسه	

يضعنا	أمام	واقع	عجزنا	عن	تشكيل	ذلك	اليسار	الحقيقي	الراديكالي	الذي	يحلم	ونحلم	به؛	وهو	يغفل	

أنها	 التفاهة،	على	الرغم	من	 بإيديولوجيا	ترفض	نظام	 أن	هذا	سمح	بصعود	بدائل	شعبوية	وازنة،	

تكمله	في	الحقيقة.	يرتبك	دونو	بشأن	الثورة	املمكنة	حين	يقول	إن	الثورة	املعلنة	تفشل؛	فالشعوب	

أن	تطالب	 املعقول	 األدلجة،	ومن	غير	 إلى	 تميل	 والناس	 إلى	نظرية	متكاملة	وبرامج	واضحة،	 تحتاج	

الجميع	بالتفكير	النقدي.

)5(	هربرت	ماركوز،	اإلنسان	ذو	البعد	الواحد،	جورج	طرابي�سي	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت:	منشورات	دار	اآلداب،	1971(،	ص198
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فه	في	ستينيات	
ّ
يرتكز	دونو	في	طرحه	إلى	أفكار	ماركوز	في	كتابه	»اإلنسان	ذو	البعد	الواحد«	الذي	أل

رأى	 القائم.	 الرأسمالي	 النظام	 طبيعة	 في	 اليوم،	 الكبيرة،	 التغييرات	 من	 الرغم	 على	 املا�سي،	 القرن	

القائمة،	 والرأسمالية	 الصناعية	 البروليتاريا	 بين	 التاريخية	 التسوية	 بعد	 توقفت	 الثورة	 أن	 ماركوز	

والتي	تحققت	ألن	النقد	كان	قادًرا	في	النصف	األول	من	القرن	التاسع	عشر	على	التوسط	بين	النظرية	

واملمارسة،	ومن	ثم	إنشاء	مفهومات	الحلول	التاريخية	البديلة	للمجتمع	الصناعي،	وهي	دولة	الرفاه	

)الحركة	 الكالسيكية	 الثورية	 القوى	 بنية	 شّوهت	 برأيه،	 التسوية،	 هذه	 املتقدمة.	 املجتمعات	 في	

	للتحول	االجتماعي.	منذ	تلك	التسوية	وإلى	اليوم،	انكفأ	النقد	على	
ً

العمالية(،	ولم	تعد	تشكل	عامال

والعمل.)6(  للفكر	 واملمارسة،	 النظرية	 بين	 مشتركة	 أرض	 هناك	 يعد	 ولم	 التجريد،	 قوقعة	 في	 نفسه	

قاوم	إلى	إنتاج	ما	هو	زائد	عن	الحاجة،	وصار	
ُ
غياب	النقد	عن	املجتمع	التقني	هذا	خلق	حاجة	لديه	ال	ت

مقدسة	 مفهومات	 تعميم	 مع	 )الثورة(؛	 األكبر	 للرفض	 وإلغاء	 أداة	سيطرة،	 والتقني	 العلمي	 التقدم	

كالحرية	واملساواة	والديمقراطية	والسلم،	ما	يكسبها	مناعة	ضّد	النقض.

إذا	كان	ماركوز،	في	ستينيات	القرن	املا�سي،	يرى	أن	»مستقبل	دولة	الرفاه	هو	الذي	سيقرر	إمكانية	

وقف	مّد	الثورة«)7(،	على	الرغم	من	أن	الدولة	الكينزية	ظلت	حلًما	لدول	العالم	الثالث،	فإن	ديفيد	

هارفي	قّدم	في	كتابه	»الليبرالية	الجديدة«،	في	2005،	موجًزا	تاريخًيا	للنظرية	الليبرالية	الجديدة،	والتي	

استهدفت	تقليص	مكاسب	دولة	الرفاه،	بشكل	متفاوت،	من	أجل	استعادة	سلطة	الطبقة	العليا	بعد	

أزمة	التراكم	في	السبعينيات.	تزامن	حصول	ذلك	في	كل	من:	الصين	التي	تحولت	عام	1978	من	دولة	

متخلفة	مع	اقتصاد	الشيوعية،	إلى	دولة	منفتحة	على	العمليات	الرأسمالية،	وفي	الواليات	املتحدة،	

1979	قيادة	بنك	االحتياطي	الفدرالي	األميركي	وتزعم	الحرب	على	التضخم	 مع	تولي	»بول	فولكر«	في	

من	دون	النظر	إلى	نتائجها	)خاصة	البطالة(،	ودَعَمه	دونالد	ريغان	في	1980،	وفي	بريطانيا،	مع	انتخاب	
مارغريت	تاتشر	في	1979	بتفويض	يخّولها	كبح	سلطة	نقابات	العمال.)8(

)6(	املرجع	نفسه،	ص	29

)7(	املرجع	نفسه،	ص	84

)8(	ديفيد	هارفي،	الليبرالية	الجديدة،	مجاب	اإلمام	)مترجًما(،	ط1،	)الرياض:	مكتبة	العبيكان،	2008(،	ص9
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يلتقط	دونو	أساس	املشكلة	جيًدا:	مسح	مالمح	اليسار	واليمين،	ويبحث	عن	نقطة	االنطالق	نحو	

إعادة	إحياء	الصراع	الطبقي،	ولم	يتورط	في	تكهنات	حول	الثورة،	إال	أنه	يرى	أنها	يجب	أن	تأتي	من	

لتحركات	 أهمية	 ويولي	 العمالية،	 الحركة	 لدور	 نعيه	 في	 ماركوز	 إلى	 يستند	 بذلك	 وهو	 اللعبة،	 خارج	

املهّمشين.	في	حين	إن	هارفي،	ال	يرى	أن	النقابات	العمالية	بحكم	امليتة،	وأنها	مزدهرة	في	بلدان	كثيرة،	

وما	زال	ممكًنا	التعويل	على	دور	لها؛	وهو	يضع	تصوًرا	أوضح	من	دونو	حول	البدائل	تتعلق	بالعمل	

االستمرار	 والثاني	 يجمعها،	 عريض	 مشروع	 وصوغ	 املعارضة	 بحركات	 االنشغال	 األول	 بمسارين:	

بتحقيقات	نظرية	وعملية	نقدية،	كهذه	الكتب،	وتبقى	املهمة	األصعب	بدء	حوار	بين	أتباع	املسارين	
لتعميق	الوعي	الجمعي،	وتحديد	الخطوط	األكثر	مواءمة	للعمل.)9(

وبكلمة	أخيرة،	نحن	مضطرون	إلى	بعض	البراغماتية	حيًنا،	وإلى	يسارية	جذرية	حيًنا	آخر	مع	لعبة	

التفاهة،	سواء	لتدبر	حياتنا	اليومية،	أم	لالستفادة	من	الفرص	التي	تتيحها	هذه	اللعبة	لتبادل	آرائنا	

وله	 بقوة،	 فيها	 حاضر	 	
ٌ
ضيف بامتياز،	 الراديكالي	 نفسه،	 وكاتبنا	 وامليديا؛	 اإلعالم	 كمنابر	 النقدية،	

طيف	واسع	من	املتابعين	في	كندا.

)9(	املرجع	نفسه،	ص	320
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