
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

العدد )4333( ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة - الأربعاء )19( كانون الأول 2018 m a n a r a tWWW. almadasupplements.com

سمير أمين



3 العدد )4333( ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة - الأربعاء )19( كانون الأول 2018 العدد )4333( ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة - الأربعاء )19( كانون الأول 22018

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

علي حسين 

حسين الهنداوي

 ويف االقت�ساد والفل�سفة �سيظل �سمري امني 
يحتل املكانة االوىل منذ ان عرثت على كتابه 
ال�سادر عن دار الطليعة"التطور الالمتكافئ.. 
درا�سة يف اأ�سكاليات الرا�سمالية"، هكذا تبداأ 
وكنت  باأيام  رحيله  قبل  ما  اىل  معه  رحلتي 
على  ع��ام  االأخري"مائتا  كتابه  على  ح�سلت 
الزمن  تقلبات  مارك�س"ورغم  ك��ارل  ميالد 
وال��ت��ح��ول  اال���س��راك��ي  املع�سكر  وان��ه��ي��ار 
ال�����ذي ح�����س��ل يف االأح�������زاب ال�����س��ي��وع��ي��ة، 
فهو  بو�سلته،  يغري  مل  �سمريامني  ان  اإال 
مارك�سي من طراز نادر، يرف�س اأن ت�ستبدل 
االجتماعية  ب��ال��ع��دال��ة  اأح��الم��ه��ا  ال�����س��ع��وب 
من  ���س��اخ��رًا  و�سيكتب  االأم���ريك���ي،  ب��احل��ل��م 
مقولة"نهاية  �ساحب  فوكوياما  فرن�سي�س 
تبعث  ب�سذاجة  يتحدث  البع�س  التاريخ": 
يف  كما  ال��ت��اري��خ،  نهاية  ع��ن  الده�سه  على 
الدميقراطية  ان  يرى  ال��ذي  فوكوياما  حالة 
الغربية الليربالية هي ال�سكل النهائي لنظام 
احلكم،اي كذب االإدعاء باأبدية الراأ�سمالية".

ا�ستقّر يف باري�س قبل اكرث من ن�سف قرن، 
ال��ع��رب  بق�سايا  مهموما  ك��ات��ب��ًا  ب��ق��ي  لكنه 
وال��ع��امل ال��ث��ال��ث واف��ري��ق��ي��ا. يف اآخ���ر كتبه 
كما  معه  عا�س  ال��ذي  ملارك�س  التحية  يقدم 

متوا�سلة،  حيوات  ارب��ع  يقول 
من  الع�سرين  يف 

ع����م����ره ك��ان��ت 
االوىل  امل�����رة 
بها  يقراأ  التي 

كتاب را�س 

وبعد  ال�سيوعي،  البيان  ومعه  بحذر  امل��ال 
مارك�س  كتب  لقراءة  �سيعود  اع��وام  ع�سرة 
ولكن هذه املرة وهو يوؤمن بان االأ�سراكية 
النامية،  البلدان  مل�ساكل  االأف�سل  احلل  هي 
ال�سوفيتي  اأنهيار االحتاد  بعد  اليه  ثم يعود 
ارث  م��ن  نتخل�س  ب���ان  البع�س  وم��ط��ال��ب��ة 
دفنه"،  امليت  �سعار"اكرام  رافعني  مارك�س 
الفو�سى"ال�سادر  يف"اإمرباطورية  يكتب 
عام 1991 عن حقبة جديدة تريد الراأ�سمالية 
ت�سكيلها، من �ساأنها اأن ت�سفر عن عدم م�ساواة 
الزراعة،  وتدمري  العمالة،  وتقلي�س  كبرية، 
الذي  ال�سيا�سي  الدين  خماطر  من  ويحذر 
تريد امريكا فر�سه كنظام يوؤمن بالليربالية، 
لي�س  ولكن  مارك�س،  اىل  بالعودة  ويطالب 
ال�سيوعية،  االح��زاب  �سوهته  الذي  مارك�س 
ما  لفهم  مفتاحا  �سيظل  الذي  مارك�س  وامنا 
او  نبيا  لي�س  :"مارك�س  ال��ع��امل  يف  يجري 
را�س  كتب  ال��ذي  العبقري  وال  للغيب،  عاملا 
الذي  الوحيد  الرجل  بب�ساطة  ولكن  امل��ال، 
يكن  مل  ومفاهيمها،  الرا�سمالية  بجدبة  حلل 
مارك�س اقت�ساديا فقط، وال فيل�سوفا او عامل 
اجتماع، ولكنه كان كل هذه اال�سياء يف نف�س 
رابعة،  مرة  مارك�س  اإىل  و�سيعود  الوقت"، 
ليكتب عام 2013 كتابه"انحالل الراأ�سمالية 
وا�سحا  �سي�سبح  حيث  املعا�سرة"، 
اجل��دي��دة  الرا�سمالية  ان  ل��دي��ه 
ا���س��ب��ح��ت م��ث��ل م�����س��ا���س 

الدماء.
ال�����س��ب��ي امل���ول���ود يف 
الثالث من ايلول عام 
مدينة  يف   ،1931
بور �سعيد امل�سرية، 
واأم  م�����س��ري  الأب 

ف��رن�����س��ي��ة وك���ان 
ك��������اله��������م��������ا 

عائلي  ج��و  و���س��ط  طفولته  ق�سى  ط��ب��ي��ًب��ا، 
يتحدث افراده بالعدالة االأجتماعية وحقوق 
مذكراته  يف  اأم��ني  �سمري  وي��روي  الب�سطاء، 
اأم��ه يف احد  ك��ان ي�سري مع  ان��ه وه��و �سبي 
يبحث  فقريًا  طفال  فراأيا  ال�سعبية،  االأحياء 
فلما  ياأكله،  �سيء  عن  للقمامة  �سندوق  يف 
قالت  ذلك؟،  الطفل  يفعل  ملذا  اأمه  �ساأل �سمري 
له االأم : الأن املجتمع �سيء ويفر�س ذلك على 
�سوف  اأكرب  عندما   : اأجابته  فكانت  الفقراء، 

اأغري هذا املجتمع.
ان  لها  ميكن  ه��ذه  ام��ني  �سمري  ن�ساة  ولعل 
به  األ��ت��زم  ال��ذي  االإجت���اه  على  ال�سوء  تلقي 
الدائم  وميله  املارك�سية،  واعني  بعد  فيما 
الواقع.  حتليل  يف  اال�سراكية  النظرة  اىل 
ي�سغون  زمالئه  ك��ان  الثانوية  املدر�سة  يف 
اليه وهو يحدثهم عن لينني وماو واحلركات 
عمره  من  ع�سر  التا�سعة  يتعد  مل  الثورية.. 
اأعتربت  حني قرر ان ي�سبح �سيوعيا، :"لقد 
نف�سي �سيوعيًا بالفعل يف املدر�سة الثانوية. 
رمبا مل نكن نعرف بال�سبط ما الذي تعنيه، 
لكننا كنا نعلم اأنه يعني �سيئا واحدا مهما : 
الب�سر وبني االأمم".  اإنه يعني امل�ساواة بني 
يف ب��اري�����س ال��ت��ي و���س��ل ال��ي��ه��ا ل��درا���س��ة 
ينتمي  ال�سيا�سي،  االقت�ساد  يف  الدكتوراه 
اىل احلزب ال�سيوعي الفرن�سي، عام 1957 
القاهرة  اىل  ليعود  ال�سوربون  من  يتخرج 
لكنه  التخطيط،  مراكز  يف  اأ�ست�ساريا  يعمل 
نهاية  ففي  الهجرة،  اىل  جديد  م��ن  ي�سطر 
اخلم�سينيات بداأت ال�سلطات امل�سرية حملة 
واإي��داع��ه��م  ال�سيوعيني  تعقب  يف  �سر�سة 
ال�سجون، ومل ينُج �سمري اأمني من ال�سجن اإال 
باعجوبة، اذ ت�سادف كما يروي يف مذكراته 
القب�س  بالقاء  املكلف  ال�سرطة  �سابط  اأن 
:"كانت  رب��ي��ع  ط��ه  وا���س��م��ه  عليه 
ل��ه اب��ن��ة اأن��ق��ذت��ه��ا ام��ي 
م���ن امل������وت، وك���ان 
رد  عليه  باأن  ي�سعر 
فو�سع  اجل��م��ي��ل، 
اأمر االإعتقال يف 
مكتبه  درج 

ل��دي��ه عمال  اأن  ب��امل��ف��ت��اح، وق���ال يل  واأغ��ل��ق��ه 
طوياًل، وانه �سيعود ملكتبه يف امل�ساء لفح�س 

الربيد، وفهمت املق�سود".
وال��د  اأت��ف��ق  ال�سابط،  ن�سيحة  على  وب��ن��اًء 
لياأخذ  الب�سائع  �سفن  احد  قبطان  �سمريمع 
�سمري  ق�سى  اأن  النتيجة  وكانت  معه،  ابنه 
فيها  الي�ستطيع  عاما  ع�سرين  من  اكرث  امني 

ان يطاأ بقدمه ار�س م�سر.
يف تلك املرحلة اأي�سًا �ستبدا حركات التحرر 
ان  �سمرياأمني  فيقرر  الظهور،  يف  االأفريقي 
ال�سنغال  اىل  بعدها  وم��ن  م��ايل  اىل  يذهب 
وغينيا وغانا، من هناك �سيكتب عن التجربة 
التي مر بها يف حماولة و�سع اأجندة لتنمية 
كتاب  اأول  وك��ان  االفريقية،  ال���دول  بع�س 
منت�سف  يف  ن�����س��ر  وال�����ذي  اأم����ني  ل�����س��م��ري 
التي  التنمية  بتجربة  يتعلق  ال�ستينات، 

قامت بها مايل وغينيا وغانا. 
يف كتابه االأكرث اأهمية،"الراكم على ال�سعيد 
العاملي"�سدرت ترجمته العربية عام 1973، 
بني  االأم��ام��ي��ة  ال�سفوف  اإىل  دف��ع��ه  وال���ذي 
علماء االقت�ساد يف الع�سر احلديث يبني لنا 
املحيط  بلدان  من  املوارد  تدفقت  كيف  اأمني 
النواة  بلدان  الإث��راء   - النامية  البلدان   –
اأطلق  عملية  - من خالل  والغرب  – امريكا 
يكتب  لنجده  االإمربيايل".،  عليها"االإيجار 
نحو  االرتباط:  بعنوان"فك  كتابا  ذلك  بعد 
عامل متعدد املراكز"يدعو فيه اإىل فك ارتباط 

بلدان االأطراف من دول املركز.
اأو  اإىل"املركز  مق�سما  ال��ع��امل  اأم���ني  ي���رى 
االأط��راف،  دور  واإن  النواة"و"االأطراف". 
اأمريكا  ثالوث  حتديًدا   - املراكز  تزويد  هو 
 - وال��ي��اب��ان  الغربية  واأوروب�����ا  ال�سمالية 
تطوير  على  القدرة  دون  التطوير  بو�سائل 
العاملية،  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  اأن  ن��ف�����س��ه��ا..وي��رى 
م���ن خ����الل خم�سة  ع��ل��ى ح��ك��م��ه��ا  حت���اف���ظ 
التكنولوجيا،  على  ال�سيطرة   - احتكارات 
والو�سول اإىل املوارد الطبيعية، والتمويل، 
الدمار  وا�سلحة  العاملية،  االإع��الم  وو�سائل 

ال�سامل. 
املناهج  م��ن  بال�سد  يقف  ام��ني  �سمري  ك��ان 
االقت�سادية الليربالية التي تطبق يف الدول 
النامية والتي يرى انها دمرت هذه البلدان، 
و�سلمتها فري�سة ليد موؤ�س�سات املال العاملية 
خ��راب��ًا  فيها  لتعيث  ال��دول��ي��ة،  وال��ب��ن��وك 
ملنظومة  وخ�سوعها  تبعيتها  وت��ك��ر���س 
تخّلف  اعترب  وقد  املتاأخرة،،  الراأ�سمالية 
ال�سديد  ارتباطها  نتاج  النامية  البلدان 
بتلك املنظومة الرا�سمالية وحتولها جمّرد 
كتاباته  معظم  يف  ك��ان  ولهذا  تابع.  ج��رم 

يطرح فكرة فك االرتباط مع املركز- الغرب 
على  تقوم  م�ستقلة  اقت�ساديات  واق��ام��ة   -
اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  م�ساعدة 
حملي منتج يكفل رفع م�ستوى املعي�سة بني 
والتحكم  املواطنيني،  من  االأغ��ل��ب  ال�سواد 
املوؤ�س�سات  مواجهة  يف  امل��ال  راأ���س  بحركة 
املالّية العاملّية، وبناء اأ�سواق مالّية وجتارّية 
م�سركة بني دول – االطراف - دون احلاجة 

للمرور عرب الغرب.
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر ���س��خ��ر ���س��م��ري ام���ني من 
وال��ذي  ي�سميه  ك��ان  كما  ال��ف��ك��ري  التكل�س 
ا�ساب املارك�سية الغربية، وقد و�سف نف�سه 
بانه مارك�سي حيوي، يبداأ من مارك�س لكنه 
ت�سي  م��او  اأو  لينني  عند  اأو  عنده  ينتهي  ال 
تونغ، بل هو ياأخذ من اأدواتهم النقدّية زادًا 

يبني منه ت�سورًا حمّدثًا للعامل.
ا���س��ر ���س��م��ري ام���ني ط���ول ح��ي��ات��ه ان يثري 
التي  كتبه  من  كتاب  كل  ويف  حوله،  اجلدل 
اقربت من اخلم�سني كتابا، كان يحاول ان 
ي�ستعيد ذلك ال�سبي الذي قال الأمه :"�سوف 
هذا  ا�ستطاع  هل  ولكن  العامل"،  ه��ذا  اغ��ري 
اأبناء  نحن  بنا  يذهب  ان  االقت�سادي  املفكر 
رمبا  التغيري؟  اإىل  االو���س��ط  ال�سرق  بلدان 
حياة  ن�سرجع  ونحن  م�سيئة  نقاط  جن��د 
اللحظة  الذي ظل حتى  امني  �سمري  واعمال 
بلداننا  ان  اىل  ينبهنا  حياته  م��ن  االخ���رية 
الغرب   – للمركز  التبعية  تعي�س  ت���زال  ال 
تعي�س  ال�سيا�سية  انظمتها  – وان  وامريكا 
مع  قراراتها  تناق�س  ب�سبب  م�ستمرة  اأزم��ة 
حتمي  االنظمة  هذه  وان  �سعوبها،  م�سالح 
فئة اجتماعية مرتبطة بالراأ�سمالية العاملية، 
اأجهزة  بقوة  التبعية  اإنتاج  تعيد  وبالتايل 

الدولة.
عدد  يف  ال�سيا�سي  اال���س��الم  �سعود  اث��ن��اء 
م���ن ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة ك��ت��ب ���س��م��ري اأم���ني 
حمذرًا:"يهدف اال�سالم ال�سيا�سي اىل اإقامة 
ب�سلطات  مرتبطة  �سريحة،  رجعية  انظمة 
الطبقة  تلك  �سلطة  اي  املماليك،  ط��راز  م��ن 
الزمان،  من  قرنني  قبل  احلاكمة  الع�سكرية 
املتدهورة  االأن��ظ��م��ة  كثب  ع��ن  ي��راق��ب  وم��ن 
التالية ملرحلة الفورة الوطنية، والتي ت�سع 
نف�سها فوق اي قانون بادعاء انها التعرف 
مكا�سب  كل  على  وت�ستويل  بال�سريعة،  اال 
الواقعية  با�سم  وتقبل  االقت�سادية،  احلياة 
ال��ع��ومل��ة  م��ت��دن، يف  ت��ن��دم��ج يف و���س��ع  ان 
الرا�سمالية لعامل اليوم، الميكن اال ان يربط 
بينها وبني تلك االنظمة اململوكية، وينطبق 
االأنظمة  م��ن  نظريتها  على  التقييم  نف�س 

املدعى باإ�سالميتها والتي ظهرت موؤخرا".

ويع���زز ه���ذا اال�ستنتاج ك���ون ه���ذا امل�سروع 
الطفيلي���ات  م���ن  طبق���ة  ازده���ار  ع���ن  ا�سف���ر 
االجتماعي���ة املت�سرب���ة من خمتل���ف الطبقات 
االجتماعي���ة لت�سكل يف �سفق���ة �سوهاء يف ما 
بينها فئ���ة �سب���ه جتارية جدي���دة ذات ا�سول 
يف  متخ�س�س���ة  الغال���ب  يف  حديث���ة  ريفي���ة 
ن�س���ر الع�سكرتارية واملح�سوبي���ات والف�ساد 
واملديح االعالمي اىل جانب القمع والتهريب 
كب�سائع بذاتها. وهك���ذا، فالدولة البعثية يف 
الع���راق مل تكن دولة لطائف���ة او اقلية معينة، 
امنا هي دول���ة طفيلية بذاتها ول���دت كنتيجة 
لق�س���اء النظ���ام البعث���ي عل���ى الربجوازيات 
املدينية القدمي���ة وت�سفية املنظمات ال�سعبية 
والي�س���ار التاريخي من جه���ة، ولربوز فئات 
و�سط���ى جدي���دة يف الري���ف واملدين���ة ن�سف 
اأمي���ة و�سره���ة بف�سل فر�س االإث���راء ال�سريع 
التي وفرها لها القمع البعثي العام للمجتمع.

ان اولئ���ك الذين اطلعوا على كت���اب  »العراق 
للمفك���ر   "1980/1960  – و�سوري���ا 
االقت�سادي امل�س���ري �سمري امني قليلون جدًا 
رمبا اال انه���م يعرفون ان هذا اال�ستناج لي�س 
غريبا بذاته. فهذا الكت���اب الذي اكتمل تاأليفه 
قب���ل بدء احل���رب العراقي���ة- االيرانية بقليل 
ون�سرت���ه بالفرن�سي���ة دار"منوي"قب���ل رب���ع 
قرن، تعر�س اىل م���ا ي�سبه الن�سيان حتى يف 
فرن�س���ا على الرغ���م، ورمبا ب�سب���ب، من كون 
الكت���اب درا�س���ة اقت�سادي���ة علمي���ة حم�س���ة، 
وعل���ى الرغم م���ن ك���ون املوؤلف يحت���ل مكانة 
رفيع���ة يف ميدان الفك���ر االقت�س���ادي العاملي 
نظرية"راأ�سمالي���ة  �ساح���ب  فه���و  املعا�س���ر. 
يف  حت���ى  تعت���رب،  واملحيط"الت���ي  املرك���ز 
االو�ساط الراف�سة لها، اهم نظرية يف تف�سري 
الطبيع���ة امل�سوه���ة للتط���ور االقت�س���ادي يف 
بل���دان الع���امل الثال���ث يف الق���رن الع�سرين ال 
�سيم���ا تلك البلدان الغني���ة بالطاقات الب�سرية 
والرثوات الطبيعي���ة واملكانة اال�سراتيجية 
والتاري���خ الالم���ع وبكل ما م���ن �ساأنه حتقيق 
تطور اقت�سادي مت���ني و�سامل وم�ستدمي يف 
الن�سف الثاين من الق���رن الع�سرين كالعراق 

خا�سة.
تل���ك  تقرح���ه  ال���ذي  التف�س���ري  جوه���ر  ان 
النظري���ة ونتبن���اه ه���و، بكلم���ة، ان امل�سروع 
البعث���ي للتطور االقت�س���ادي مل يوؤد يف واقع 
احل���ال �س���وى اىل رب���ط العراق اك���رث فاكرث 
ب���دول املرك���ز الراأ�سم���ايل الغرب���ي يف عالقة 
تبعي���ة حم�س���ة تن�سج���م كل االن�سج���ام م���ع 
االآلية الراأ�سمالية العاملي���ة والتوزيع الدويل 
اخ���ر  مبعن���ى  واالدوار.  وال���رثوات  للعم���ل 
ان ه���ذا التف�سري يق���ف �سد ويفّن���د، النظرية 
الالراأ�سمايل"التي  با�سم"التط���ور  املعروف���ة 
فربكه���ا املوظفون االيديولوجي���ون الك�ساىل 
ال�سوفييت���ي  ال�سيوع���ي  للح���زب  التابع���ون 

وتبناها االخري ر�سميًا منذ موؤمتره الع�سرين 
)يف 1956( لي���ربر عربه���ا حتالفاته مع اكرث 
االنظم���ة دموي���ة وف�س���ادًا وتبعي���ة يف العامل 
الثال���ث كنظ���ام البع���ث العراق���ي. واذا كانت 
�سقط���ت  الالراأ�سمايل"ق���د  نظرية"التط���ور 
االآن م���ع �سق���وط وا�سعيه���ا، و�سم���ري ام���ني 
م���ن القلة االوائ���ل الذين ب�س���روا بحتمية كال 
ال�سقوطني، ف���ان الكثري م���ن نتائجها ال تزال 
تلحق الكوارث واالآالم ب�سعوب العامل الثالث 

وال�سعب العراقي يف مقدمتها.
وكم���ا هو جل���ي بنظرنا، ف���ان الكت���اب اعاله 
ه���و مبثابة تطبي���ق لنظرية"راأ�سمالية املركز 
واملحيط"املذك���ورة، من حيث ان �سمري امني 
يتخ���ذ من جترب���ة الع���راق و�سوري���ا يف ظل 
ال�سيا�س���ة العملية لنظام���ي البعث احلاكمني 
فيهما، من���اذج ملمو�سة الثب���ات نظريته التي 
�سب���ق له ط���رح م�سمونها ومقوماته���ا ب�سكل 
مف�س���ل و�سام���ل يف ع���دد م���ن املوؤلف���ات ذات 
االهمية الكربى يف الفكر االقت�سادي العاملي 
الراهن ككتاب »التطور الالمتكافئ« و»قانون 
التاريخية"و»الراك���م  واملادي���ة  القيم���ة 
نظري���ة  العاملي"و»نق���د  ال�سعي���د  عل���ى 
وقان���ون  الالمتكاف���ئ  التخلف"و»التب���ادل 
القيمة"وغريه���ا. وبع����س ه���ذه الكتب جرت 
ترجمت���ه اىل العديد من اللغات مبا فيها اللغة 

العربية يف اوقات خمتلفة.

واذا اقت�سرنا عل���ى منظور �سمري امني حول 
امل�سروع البعثي للتطور، فاننا جنده مبثوثًا 
يف ع���دد من الن�سو�س ال�س���ادرة بعد 1980 
و�سوريا"ون�سو�س  كتابه"الع���راق  ال�سيم���ا 
ال�سن���وات  يف  ن�سره���ا  عل���ى  داأب  اخ���رى 
االخ���رية. ولنالحظ من���ذ االآن ان الكاتب رغم 
يتجن���ب،  ال�سريح���ة،  املارك�سي���ة  منهجيت���ه 
الرك���ون  الواق���ع،  يف  موؤلفات���ه  كاف���ة  يف 
لالغ���راء االيديولوج���ي وم���ا يتمخ����س عنه 
م���ن تقييم���ات م�سبق���ة؛ امنا، وبلغ���ة الباحث 
االقت�س���ادي املو�سوع���ي، يح���اول ا�ستق���راء 
االقت�سادي���ة  املعطي���ات  وحتلي���ل  االح���داث 
الفعلي���ة. فم�سادره الوحي���دة، اىل حد كبري، 
ه���ي االح�سائي���ات والوثائ���ق الر�سمية ذاتها 
والنتائ���ج ه���ي وحدها م���ن يتعر����س للتقييم 
واملحاكم���ة ولي�س اال�سخا����س او امل�سوؤولني 
االأمر ال���ذي ي�سف���ي عل���ى اال�ستنتاجات قوة 
علمي���ة �سارم���ة، وم���ن هن���ا ياأت���ي ر�سيده���ا 

واالعراف العاملي باأهميتها.
خال�س���ة القول، يق���وم منظ���ور �سمري امني 
للتطور"عل���ى  البعث���ي  حول"امل�س���روع 
درا�س���ة التط���ور االقت�س���ادي – ال�سيا�س���ي 
ملنطقة اله���الل اخل�سيب )الع���راق و�سوريا 
ح�سرًا( خالل القرن االخري مع الركيز على 
الف���رة ما بني 1963 و1980. فهذه الفرة، 
حي���ث يتمو�س���ع تطبي���ق امل�س���روع البعثي 

زمني���ًا، تت�سم بع���دة خ�سائ����س جتعل منها 
مو�سوعًا منوذجيًا يف الدرا�سة. فهي تتميز 
باال�ستق���رار ال�سيا�س���ي الن�سب���ي الداخل���ي 
وا�ستمراريت���ه حتت قي���ادة حزب البعث يف 
كل م���ن البلدين وباالزدهار امل���ايل )ال�سيما 
واردات���ه  ازدادت  ال���ذي  للع���راق  بالن�سب���ة 
النفطية ب�سكل كبري جدًا خاللها( وبح�سول 
النظام���ني عل���ى دع���م كب���ري م���ن املع�سكرين 
الدولي���ني يف ذات الوق���ت عل���ى ال�سعيدين 

املادي واملعنوي.
وه���ذه العوام���ل، متظاف���رة، وف���رت فر�سة 
ا�ستثنائية لو�سع امل�س���روع البعثي للتطور 
مو�س���ع التطبيق العملي بع���د ان كان جمرد 
وعد و�سع���ار. وبالت���ايل ا�سبح م���ن املمكن 
احلكم عليه مو�سوعيًا، وعلى �سوء النتائج 
امللمو�س���ة، بعي���دًا ع���ن التكهن���ات وحماكمة 
النواي���ا. خ�سو�س���ًا وان النظامني راحا يف 
نهاية ال�سبعين���ات، يتباهيان بالتطور الذي 
حتق���ق حت���ت قيادتهما حتى ان قي���ادة نظام 
البعث العراقي �س���ارت تزعم بان"النموذج 
البعثي"للتط���ور ال���ذي حققت���ه ي�ستحق ان 
يكون مثااًل يقتدى به بالن�سبة لبلدان العامل 
الثال���ث االخ���رى، ب���ل وراح���ت تدع���ي بان 

العراق مدين مل�سروعها بكل �سيء تقريبًا.
ان اال�ستنتاج النهائي الذي يخرج به �سمري 
اأمني م���ن حتليل التجرب���ة االقت�سادية التي 
قادها نظام البعث يثبت ان احلقيقة مغايرة 
كليًا ملزاعم االنظمة البعثية. بال �سك لديه ان 
امل�سروع البعثي للتطور، اذا اأخذناه كمجرد 
م�س���روع مكت���وب عل���ى ال���ورق، وجتاوزنا 
هالمي���ة الكثري م���ن مبادئ���ه املركزية، ميثل 
وع���دًا مغريًا ال�سيما وانه ط���رح نف�سه دائمًا 
كم�سروع قومي وطني ا�سراكي وحترري. 
اال ان ه���ذا الوعد لي����س اإال وهمًا الأن الطرح 
املذك���ور مل يتج���اوز عملي���ًا بع���ده اللفظي. 
فف���ي الواقع العمل���ي وعلى �س���وء التجربة 
التاريخي���ة املحقق���ة ف���ان امل�س���روع البعثي 
للتطور لي�س اال امل�س���روع االأكمل واالأ�سرع 
الفعلي���ة  التط���ور  امكاني���ات  بع���رثة  يف 
والكامنة لدى البلدي���ن، وبالتايل يف تدمري 
اأي ن���زوع �سعب���ي نح���و حتقي���ق اال�ستقالل 
والتح���رر  االقت�س���ادي  والتق���دم  الوطن���ي 

وال�سري الفعلي نحو اال�سراكية.
بعب���ارة اخ���رى ان ه���ذا امل�س���روع مل يك���ن، 
من���ذ بدايته- �س���وى الطري���ق االأق�سر نحو 
التاب���ع  املحي���ط"،  نظام"راأ�سمالي���ة  اقام���ة 
كليًا للمرك���ز الراأ�سمايل الغرب���ي. اما الدعم 
ال�سوفيتي الفعل���ي فال ي�سبح موجهًا �سوى 
للم�ساع���دة يف حتقي���ق ذلك الن���ه مل يكن يف 
حقيقته اإال دعمًا لالنظمة ذاتها املكلفة بقيادة 
هذه ال�سريورة، وبالتايل فقد �ساهم مبا�سرة 

يف �سمان حتققها.

س��مير امين.. العيش مع ماركس   
عندما فتح جيلنا عينيه عىل قراءة الفلسفة، ومن مثة عىل األقتصاد والسياسة واالدب، يف 

منتصف سبعينيات القرن املايض، كان كارل ماركس أشبه مبلك متوج، الميكن أن ُيدانيه 

أحد، يف تلك السنوات سٌأقف مثل كثري من الشباب عند الكتب التي كانت دور النرش 

اللبنانية تصدرها، والتي تخصصت يف تقديم الفكر املاركيس والتجارب االشرتاكية، 

وسأتعرف عىل اسامء أسمع بها للمرة االوىل، الياس مرقص، انطوان حميص، الياس 

شاهني، فواز طرابليس، محمد مستجري مصطفى، راشد الرباوري، محمد عيتاين، واعالم 

كبرية كانت تكتب يف هذا املجال ابرزهم يف مجال االدب والفلسفة محمود امني العامل 

وحسني مروة،

قليل��ون ج��دًا بيننا الي��وم رمبا اولئك الذي��ن اطلعوا ع��ىل كتاب »العراق وس��وريا – 
1980/1960"للمفكر االقتصادي املرصي الكبري س��مري امني. اال انه كان اول من كش��ف ان 
مس��رية الحكومات البعثية بني 1968 و2003 قاد العراق اىل مزيد من الفشل املؤسسايت 
والسقوط يف التبعية للهيمنة االجنبية وهو ما عززته دولة املحاصصة ملا بعد االحتالل 

االمرييك بعد 2003. 
اذا أخذن��اه كمج��رد مرشوع ع��ىل الورق، 
يبدو املرشوع البعث��ي للتطور وعدًا مغريًا 
الس��يام وان��ه وصف نفس��ه دامئ��ًا وبعنف 
كمرشوع قومي وطني اش��رتايك وتحرري. 
اال ان ه��ذا الوعد لي��س يف واقعه العميل 
إال وه��اًم ك��ام أن التوصي��ف املذكور مل 
يتجاوز بعده اللفظي االنشايئ املحض، فيام أظهر الواقع امللموس وعىل ضوء التجربة 
التاريخية املحققة ان املرشوع البعثي للتطور مل يكن اال املرشوع األكمل واألرسع يف 
تدمري امكانيات التطور الفعلية والكامنة للبالد، وبالتايل يف تدمري أي نزوع شعبي نحو 
تحقيق االستقالل الوطني والتقدم االقتصادي والتحرر والسري الفعيل نحو أي نوع من 

االزدهار، سواء االشرتايك او الرأساميل او غريها عىل حد سواء.

س��م��ي��ر أم����ي����ن.. اس���ت���اذن���ا..
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حاورته ميسون سّكرية

لذلك ال ميكن اعتبار الراأ�سمالية واالإمربيالية 
ظاهرت���ني منف�سلت���ني، الأن االأوىل ال ميكنه���ا 
اأن تكون موج���ودة دون الثاني���ة، بالرغم من 
تغ���رّي النم���وذج االإمربي���ايل خ���الل التاريخ، 
وتغ���رّي العالق���ة بني املركز واالأط���راف. ومبا 
اأن �سع���وب االأطراف قد رف�س���ت هذه احلالة، 
مل يك���ن النظ���ام الراأ�سمايل م�ستق���ّرًا قط وقد 
�سهد التاري���خ على هذا التوت���ر على ال�سعيد 

ال�سيا�سي.
ميك���ن للتغيريات يف قانون القيم���ة اأن تف�ّسر 
ه���ذا التح���ول للراأ�سمالي���ة ع���رب التاريخ، من 
التغ���ري الب�سيط �سكلي���ًا )املُدَخالت املنخف�سة 
الإن�س���اء  ا�ستعمل���ت  االأط���راف  يف  التكلف���ة 
منتج���ات ذات قيم���ة عالي���ة يف املرك���ز( اإىل 
القيم���ة  قان���ون  اأ�سّميه���ا  كب���رية  تغي���ريات 

املعوملة.
در����س الكث���ري م���ن االقت�سادي���ني التغيريات 
االأوىل للنموذج الراأ�سم���ايل، من الراأ�سمالية 
التناف�سي���ة بعد الثورة ال�سناعية اإىل املرحلة 
الراأ�سمالي���ة االحتكاري���ة يف اأواخ���ر الق���رن 
التا�س���ع ع�س���ر، اإىل االآن. لكنني واأن���ا اأدر�س 
لة، يبدو  هذه التغيريات الي���وم بطريقة مف�سّ
يل اأنه يوجد العديد من املراحل الفرعية لها.

ما اأ�سّميه املوجة االأوىل لنه�سة اجلنوب بداأت 

يف اخلم�سيني���ات م���ن الق���رن املا�س���ي، حني 
انتف�س���ت االأطراف عل���ى هيمن���ة الراأ�سمالية 
االإمربيالي���ة، واأجربتها على التكّيف، اإىل حد 
ما، مع مطالبها. يف م�سر، كان عهد النا�سرية 
جزءًا من هذه املوجة، مع حماوالت لتحديث 
الدول���ة واحلي���اة االجتماعي���ة الت���ي جنحت 
اإىل ح���ّد م���ا، لكنه���ا يف النهاية ف�سل���ت يف اأن 
تاأت���ي مبرحلة جديدة م���ن التق���ّدم والتنمية، 
ب�سبب غياب الدميقراطية. و�سف ال�سحايف 
املتوف���ى حمم���د �سي���د اأحم���د ذل���ك ب�»توط���ني 
ال�سيا�سة«. هذا �سمح للمراكز باأن تطيح هذه 
النجاحات املحدودة، بدءًا من هزمية 1967، 

واأن تفر�س و�سع التبعية الذي تالها.
ح�سل تقّدم �سري���ع يف منت�سف ال�سبعينيات 
حي���ث مل يع���د هناك تركي���ز على ملكي���ة راأ�س 
امل���ال ب���ل عل���ى ال�سيطرة علي���ه. اأ�سّم���ي هذه 
العوملي���ة  االحتكاري���ة  »راأ�سمالي���ة  املرحل���ة 
اجلدي���د،  املفه���وم  ه���ذا  ي�س���ري  املعّمم���ة«. 
»الراأ�سمالي���ة املعمم���ة«، اإىل اأي م���دى ت�س���ّكل 
و�سائ���ل االإنتاج ج���زءًا ال يتجزاأ م���ن روؤو�س 
االأم���وال االحتكاري���ة، الت���ي تت���وىل اأعم���ال 
املقاول���ة ل�سال���ح لالحتكارات، وم���ن داخلها، 
على الرغم من اأنها تظهر كاأنها م�ستقّلة عنها.

اأي �سرك���ة �سغ���رية يت���م التحك���م به���ا ع���رب 
التقني���ات  م���ن  تتلّقاه���ا  الت���ي  املدَخ���الت 
املحتكرة، ع���رب التمويل اأو اأ�سحاب االأ�سول 
]تبعي���ة امل�س���در[ ويت���م ال�سيط���رة عليها من 
قبل ال�س���وق االحتكارية التي يلزمها اأن تبيع 
ل���ه منتجاته���ا ]تبعي���ة امل�س���ب[. املزارع���ون 
الراأ�سمال���ون يف اأوروب���ا والواليات املتحدة 
االأمريكي���ة لي�سوا �سوى ممثل���ني لهذه احلالة 
م���ن مقاويل الباط���ن اإىل الراأ�سمالية املعّممة. 
ا�ستطاع���وا البقاء على قي���د احلياة من خالل 
اإعان���ات الدولة ولي�س اعتم���ادًا على االأرباح، 
اأي اإنهم يعي�سون م���ن ال�سرائب التي يدفعها 

املواطن الب�سيط.
يف ه���ذه احلال���ة، قان���ون القيم���ة ه���و قانون 
القيم���ة املعّمم���ة العوملية، وه���ذا و�سفته يف 
كتابي االأخ���ري املرج���م اإىل العربية بعنوان 
ه���ذه  مب���وازاة  املعومل���ة«.  القيم���ة  »قان���ون 
الظاه���رة، ن���رى توحي���دًا للمراك���ز يف مثلث 

واحد برئا�س���ة الواليات املتح���دة. ومع ذلك، 
قد تتحّول القوى ال�ساعدة االأخرى يف نهاية 
املط���اف اإىل مراكز جديدة ق���ادرة على اإجبار 

الراأ�سمالية على تقدمي تنازالت.
ميكنك  هل   Bid_FooterDots.psd
الق���ول اإن ه���ذا النظ���ام الراأ�سم���ايل احل���ايل 

ينهار؟
 Bidayat_Footer_Dots.psd
اإّن ه���ذه املرحلة الليربالي���ة اجلديدة هي يف 
حالة انهي���ار. وه���ذا ال يعن���ي اأن الراأ�سمالية 
تنه���ار، ب���ل اأّن �سكلها احلايل ه���و الذي ينهار 
ونحن ندخل مرحلة جديدة. عليها اأن تتكيف. 
وعما اإذا �سيك���ون النظام اجلديد منحازًا اإىل 
الطبق���ة احلاكم���ة اأم اىل اجلماه���ري؟ فهذا ما 

�سيك�سف عنه امل�ستقبل.
ميك���ن معاين���ة ه���ذا االنهي���ار من خ���الل عدة 
الي���ورو  منطق���ة  يف  التحدي���ات  ظواه���ر: 
وانهياره���ا القري���ب، ال���ذي ق���د ي���وؤّدي اأي�سًا 
اإىل اإطاحة االحتاد االأوروبي باأكمله؛ االأزمة 
امل�سرفي���ة واأزم���ة االأ�س���واق املالي���ة العاملية. 
اأي�سًا، ب���داأت البلدان ال�ساعدة، اأو باالأحرى، 
املجتمع���ات ال�ساع���دة مث���ل ال�س���ني والهن���د 
والربازي���ل، بتنفي���ذ قواع���د جدي���دة لنموذج 
االإمربيايل العاملي عرب تطوير تكنولوجيات 
جدي���دة، ع�سكرية اأو مدنية، و�سرعت بالتايل 
و�س���رب  التكنولوجي���ا  احت���كار  ك�س���ر  يف 
الهيمن���ة على املوارد الطبيعي���ة على ال�سعيد 
الك���وين. اأ�سف اإىل ذلك انت�سار التكنولوجيا 
النووي���ة واالأ�سلح���ة، وعلى الرغ���م من اأنني 

�س���د هذه االأ�سلحة متامًا، اإاّل اأنها ال ينبغي اأن 
تكون حكرًا على املحاور املركزية فقط!

الراأ�سم���ايل  النم���وذج  خري���ف  ن�سه���د  اإنن���ا 
احل���ايل، ولكننا ل�سنا بعد يف ربيع ال�سعوب، 
التح���ركات  اإّن  يتبل���ور.  مل  البدي���ل  الأن 
واالحتجاجات العاملية ه���ي حاليًا يف مرحلة 
من الفو�س���ى، وميكنها اأن توؤّدي اإىل حركات 
متطّرفة، واأنظمة فا�سّية، بل اإىل دول منهارة، 

اأو اأنها قد تف�سي اإىل �سيء جديد متامًا.
نحو يوتوبيا اإبداعية

اإن امل�س���روع ال���ذي ن���وّد اأن ن�ساه���م ب���ه ه���و 
م�سروع ليوتوبي���ا اإبداعية. اإذا كان للمرء اأن 
يعطي ذل���ك امل�ستقبل، اأو تل���ك الروؤية، ا�سمًا، 
ميك���ن اأن يطل���ق علي���ه »التنمية عل���ى اأ�سا�س 
القيم���ة«، بعب���ارة اأخ���رى ه���ي تنمي���ة ترتكز 
على جمموعة من القي���م املعنوية واالأخالقية 
واالجتماعي���ة الت���ي جتمع ب���ني الدميقراطية 
واحلري���ة وامل�س���اواة والت�سام���ن، وم���ا اإىل 
ذلك. براأي���ي، هذا ما ي�سم���ى »ال�سيوعية"كما 

تخّيلها مارك�س.
اإّن نظ���رة �سريعة عل���ى الواقع احلايل توحي 
باأنن���ا مقبلون على مرحلة جديدة من التو�سع 
الراأ�سمايل عل���ى ال�سعيد العاملي. نحن ن�سهد 
معدالت منو مرتفعة يف البلدان النا�سئة على 
وجه اخل�سو����س )ال�سني، الهند، الربازيل(، 
عل���ى نقي�س مع���دالت متدنية وثابت���ة تقريبًا 
املتح���دة  )الوالي���ات  التاريخي���ة  املراك���ز  يف 
االأمريكي���ة واأوروب���ا والياب���ان(. يظه���ر هذا 
االنتق���ال  للراأ�سمالي���ة يف  التو�س���ع اجلدي���د 

م���ن  االأ�سا�س���ي  النظ���ام  ملرك���ز  التدريج���ي 
اىل  املتح���دة  والوالي���ات  القدمي���ة  اأوروب���ا 
اآ�سي���ا واأم���ريكا الالتينية. �سيق���راأ املوؤرخون 
ه���ذا االنتقال كرج���وع اإىل امل�س���ار الطبيعي. 
يف الع���ام 1800، ع�سي���ة الث���ورة ال�سناعية، 
كان���ت ال�سني والهند متثالن ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل العاملي يعادل ن�سبة �سكانهما 
اإىل �س���كان العامل يف ذل���ك الوقت. هذه الدول 
فق���دت مرتبته���ا العاملية خالل الق���رن التا�سع 
ع�سر. )اإّن الفارق بني ال�سمال واجلنوب لي�س 

جديدًا لكنه اّت�سع ب�سكل كبري(.
اإّن نظري���ة تو�س���ع الراأ�سمالي���ة �سحيحة يف 
اأّن  التالي���ة: يب���دو حق���ًا  النقط���ة االأ�سا�سي���ة 
امل�س���ارات والو�سائ���ل الت���ي ا�سُتعمل���ت حتى 
االآن مل تنج���ح اإاّل يف اإع���ادة ت�سني���ع مناه���ج 
نظ���ام االإنت���اج الراأ�سم���ايل التاريخ���ي ال���ذي 
بن���ى ال���دول املتقدم���ة وجعلهما عل���ى ما هي 
عليه الي���وم. تتم اإع���ادة االإنتاج له���ذا النظام 
بغ����سّ النظر ع���ن ال�سي���اق ال�سيا�س���ي، اأكان 
دميقراطيًا اأم مل يك���ن، وبغ�ّس النظر عّما اإذا 
ا�ستطاع املناخ االجتماعي تقّبل االآثار املدّمرة 
ل�سيا�س���ات االإفقار اأم متّكن من التخفيف منها 
ع���رب �سيا�س���ات اجتماعي���ة معّين���ة. مبعن���ى 
اآخ���ر، ما يح�س���ل )اإعادة االإنت���اج( هو تو�ّسع 
ال يكتف���ي بعدم تطوي���ر للق���وى املنتجة لكنه 
تو�ّسع يطل���ق قوى مدّمرة للطبيعة، ويتحّول 
املواطن مبوجبه اإىل جمرد م�ستهلك ومتفّرج 
على التلفاز، ما يدّمر اأي تعبري اأ�سلي للحرية 

الفردية.
اأولوية م�شروع ال�شيادة

ومع ذلك، مل ينبث���ق اأي حتٍد لنموذج التنمية 
املدّم���رة ه���ذا، اأكان يف بل���دان املرك���ز اأم يف 
االأط���راف. ومل يّتخ���ذ اأحد ه���ذا النموذج يف 
القرن الع�سرين يف االأطراف التي ا�ستطاعت 
اأن تتخل����س بدرج���ات متفاوت���ة م���ن عبودية 
م���ن  اأي�س���ًا  تتخّل����س  اأن  ب���ل  االإمربيالي���ة 
الراأ�سمالي���ة، واأعن���ي هنا النظ���م اال�سراكية 
التاريخي���ة يف االحت���اد ال�سوفياتي وال�سني 

والبلدان االأخرى.
ب���ني م�سروع ال�سيادة املث���ايل، الذي ال وجود 
له، واملقاول���ة الفرعية بامتي���از، كما هو حال 
معظ���م البل���دان يف اأفريقي���ا والع���امل العربي 
الي���وم، غالبًا ما يكون هناك جمموعة عنا�سر 
ا�سراتيجي���ات  تت�سم���ن  �سي���ادة  مل�ساري���ع 
�سيا�سية تخّولها التاأقل���م مع املقاولة الفرعية 

يف النطاق االإمربيايل.
ال ينبغ���ي جتاه���ل هذه الفروق���ات ال�سغرية. 
»التنمي���ة  ل�سحاي���ا  ذات���ه  لي����س  التح���ّدي 
الالمتكافئة"كم���ا هو للذين ي�ستفيد جمتمعهم 
من التنمية العاملية. هذه فروقات مهمة توؤّمن 
الكث���ري م���ن ال�سرعية واال�ستق���رار يف بع�س 
احل���االت، والقليل منه���ا اأو عدمها يف حاالت 

اأخرى.
احلّجة الت���ي ما زالت متداول���ة اليوم لتربير 
اخلي���ارات ال�سائ���دة يف امل�ساري���ع ال�سيادية 
املتما�سك���ة ه���ي اأن���ه ال يوج���د طريق���ة اأخرى 
لتنمي���ة القوى االإنتاجي���ة: الطريقة الوحيدة 
لاللتحاق بال���دول االأخرى هي ع���رب التقليد. 

ه���ذه ه���ي الو�سيل���ة االأ�سهل ورمب���ا الو�سيلة 
التي ال مفر منها تاريخي���ًا، اإىل درجة معّينة. 
لك���ن هذه احلجة �سحيح���ة وخاطئة على حّد 
�س���واء: من اأج���ل االلتحاق يج���ب التقليد اإىل 
ح���ّد م���ا، حت���ى اإذا كان له���ذا اخلي���ار جوانب 

�سلبية.
ما الذي يمكن فعله اليوم؟

الغربي���ة  الب���الد  يف  احلاكم���ة  الطبق���ات  اإّن 
ق���د اأدركت ع���دم قدرته���ا عل���ى املحافظة على 
هيمنتها النابعة من االأرباح الطائلة املكت�سبة 
التحك���م  م���ن  اأو  الراأ�سم���ال،  احت���كار  م���ن 
الع�سك���ري بالكوك���ب كل���ه. ه���ذه ال�سيا�سات 
تعني، بالن�سبة اإىل منطقتنا، ال�سرق االأو�سط 
االأكرب، تدمري جمتمعاتنا، واإبادة قدرة الدول 

على رف�س اخل�سوع لّليربالية اجلديدة.
اإّن االإ�سالم ال�سيا�سي الرجعي، اإ�سالم االخوان 
امل�سلمني وال�سلفيني، حليف اختياري مل�سّوقي 
ه���ذا امل�سروع االإمربي���ايل اجلديد. واالإ�سالم 
ال�سيا�سي الرجع���ي، مبحدوديته وانتهازّيته 
الفكري���ة، ي�سمن تدمري جمتمعاتن���ا. لو بقي 
االإخوان امل�سلمون يف احلكم لع�سر �سنوات، 
ملا كانت م�سر موجودة اليوم. تدمري العراق 
وليبي���ا �ساه���د على ذل���ك. هذا اخلط���ر ال يهّم 
الع���امل العربي وح�س���ب. مايل مه���ّددة كذلك، 
كما ال�سوم���ال واأفريقيا. اأي تطور م�ستقبلي 
يف هذا املو�س���وع �سيح���دده اإمكانية اإحباط 
خمط���ط التحكم الع�سكري م���ن قبل وا�سنطن 

وحلفائها.
اإّن ال�سروع بتنمية خمتلفة يبداأ، يف مرحلتها 
االأولي���ة، بتطبي���ق اأف�س���ل مل�س���روع �سي���ادي 
ممك���ن )اأو اأق���ل �س���وءًا( م���ع تقبل ح���دود اأي 
تقّدم ث���وري. اأنا مّيال اإيجابيًا لكل اخلطوات 
الثورية الت���ي حتققت يف اأم���ريكا الالتينية، 
النك�س���ات  خلط���ر  واع  اأنن���ي  م���ن  بالرغ���م 
الكارثي���ة املمكن���ة. يجب امل�س���ي بحذر وعدم 
اإدان���ة اأي تق���دم عل���ى اأ�سا����س اأن���ه ال ينطبق 
عل���ى »ال�سيوعي���ة يف الع���ام 3000«، اأو عدم 
ت�سمي���ة حمر�سيه باخلونة، كي ال نقع يف فّخ 

االإمربيالية.
الديمقراطي��ة  بي��ن  ف�ش��ل  ل 

والتنمية
لذل���ك، يج���ب علين���ا تخّي���ل م�س���روع �سي���ادي 
حقيق���ي يك���ون ج���زءًا م���ن اإرثن���ا التاريخي. 
قبل التربي���ر اأو التنديد، يجب علينا اأن نفهم. 
وال ميكنن���ا اأن نفه���م ال�سني اأو اأي���ًا من البالد 
اإذا جتاهلن���ا تاريخه���ا وحتدياته���ا  االأخ���رى 
احلقيقية التي واجهته���ا يف املراحل املختلفة 
يف تاريخه���ا. اإن البدء مب�سروع �سيادة يعني 
اأخذ قرارات و�سوغ برامج اقت�سادية معّينة. 
ه���ذا لي����س حاًلّ جلمي���ع امل�س���اكل، كم���ا تّدعي 

خط���ط وو�سفات البنك ال���دويل، الذي يقرح 
الليربالية كعالج عاملي، بينما اجلميع مري�س 

ويعاين منها!
االبتع���اد ع���ن النيوليربالي���ة ع���رب �سيا�س���ات 
اقت�سادي���ة ت�سم���ح بتو�سع���ة نط���اق العدال���ة 
االجتماعي���ة، وت�سع���ى حقيق���ة اإىل حت�س���ني 
ظ���روف العم���ل، والتعلي���م، وتق���ّدم خدم���ات 
�سحي���ة اأف�س���ل. ال ميك���ن حتقي���ق ذل���ك م���ع 
و�سف���ات النيوليربالي���ة، يف اأّي م���كان، مب���ا 
يف ذل���ك يف الب���الد الغني���ة، بالرغم م���ن نظام 
احلماية ال�سحية املوجود لديها. فكيف ميكن 

لذلك اأن يتحقق يف اجلنوب؟
اإن م�س���روع ال�سي���ادة اجلدي���ر فعلي���ًا با�سم���ه 
ين�س���ئ ويدع���م الطبق���ة العامل���ة الداعم���ة له، 
والت���ي توّف���ر �س���روط جناح���ه. اإّن نظامًا من 
دون االت���كال عل���ى الطبق���ة العامل���ة هو نظام 
ه����س � خ�سو�س���ًا يف اإزاء هج���وم ع�سك���ري. 
ه���ذا ه���و الو�سع ال���ذي وج���د الع���راق نف�سه 
غارق���ًا فيه بعد �سنوات م���ن دكتاتورية �سدام 
ح�سني. ال ميك���ن احل�سول على ال�سرعية عرب 
خطاب���ات قومية �سحرية وحدها )اأو خطابات 
ديني���ة موازية، مثل خط���اب مقاومة امل�سلمني 
الغربي���ة(.  امل�سيحي���ة  االإمربيالي���ة  لعن���ف 
بن���اًء عل���ى  اإال  ال�سرعي���ة  ال ميك���ن حت�سي���ل 
م�س���روع تنمي���ة اأ�سيل���ة حقيقية حي���ث اإّنه ال 
ميكن ف�سل الدميقراطية عن التطور والتقدم 

االجتماعي.
اأعط���ى باندون���غ االإ�سارة لتع���ايف ا�ستقاللنا. 
اإّن تعافي���ه يف الو�سع احلايل ما زال يف طور 
التخطي���ط. بانف�سال���ه ع���ن النه���ج العقائدي 
النيوليربايل واإم���الءات العوملة املالية، يتيح 
م�س���روع ال�سيادة املجال اأم���ام اإمكانية التقدم 
االجتماع���ي واإع���ادة بناء عامل متع���دد املراكز 
يح���رم ال�سي���ادة القومي���ة، ويهي���ئ الأف�س���ل 
االأو�س���اع املمكن���ة للم�س���ي قدم���ًا يف ت�سكيل 

ح�سارة جديدة حترم البيئة واالإن�سان.

موقع احلوار املتمدن سمير امين: نشهد خريف الرأسمالية
ولسنا بعد في ربيع الشعوب

كيف ترى األزمة العاملية اليوم يف 

ضوء نظريتك عن املركز واألطراف؟

سأبدأ بوصف نظريتي حول تطور 

الرأساملية، ليس فقط كهيكلية 

اقتصادية لإلنتاج، بل كنظام 

اجتامعي وكمجموعة من القيم 

الثقافية التي تشّكل معًا مرحلة من 

تطور حضارة اإلنسان.

ترتكز الرأساملية عىل االنقسام بني 

املركز وأطرافه، وهي مساحات 

يقررها قانون القيمة. انطبق هذا 

النموذج عىل الرأساملية خالل 

تطورها التاريخي وازدادت الفجوة 

بني املركز واألطراف خالل هذه 

الفرتة ألن منطق تراكم رأس املال 

ال ميّكن األطراف من اللحاق باملركز.

بنك الرافدين:
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سّيار الجميليوسف محسن

)1(

ه���ذه الق���راءة لي�س���ت حتلي���اًل نقدي���ًا ملفهوم 
)الدميقراطي���ة( كت�سكي���ل جمتمع���ي، ولك���ن 
الإزال���ة الوهم ع���ن اأح���د املفاهي���م االأ�سا�سية 
دعائي���ًا.  تكري�س���ه  مت  ال���ذي  املف�سلي���ة 
لنقط���ة اجلوهري���ة يف عملن���ا تاأخ���ذ م�سارًا 
مرجعي���ًا تاريخي���ًا، يف عملي���ة قل���ب ل�سوؤال 
د. حي���در �سعي���د )ملاذا االنتق���ال اإىل احلداثة 
يف  ن�سبي���ًا  ممك���ن  غ���ري  والدميقراطي���ة 
جمتمع���ات الع���امل الثالث والعامل���ني العربي 
واالإ�سالمي ب�سورة عامة واملجتمع العراقي 
ب�سورة خا�سة ويف هذه اللحظة التاريخية 

الراهنة؟(.
)2(

الدميقراطي���ة )نظ���ام عالق���ات مركب���ة( ه���ي 
نتاج حقل التاري���خ، اأي انها تفاعل العوامل 
املو�سوعي���ة املادية )العالق���ات االجتماعية، 
من���ط االنت���اج، احلداثة، التح�س���ر والعامل 

االيديولوجي(.
وهي ترتبط، من حيث هي ممار�سة بالن�سق 
القيم���ي للمجتمع امل���دين والبن���ى التخيلية 
واالقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة  للجماعات التي 
يتكون منها املجتمع، فه���ي لي�ست"مثاًل عليا 
اأو مب���ادئ جم���ردة يطبقه���ا ه���ذا امل�سلح او 
ذاك، فه���ي يف جانبه���ا النظ���ري لي�ست اكرث 
م���ن متثيالت فكرية لعالقات متبلورة او قيد 
التبلور، نظام عالق���ات اجتماعية و�سيا�سية 
واقت�سادي���ة وموؤ�س�ساتي���ة وثقافي���ة تعم���ل 

بايجاز �سديد على ثالثة م�ستويات.
اأواًل: نظ���ام عالقات بني افراد وفئات جمتمع 

معني.
املجتم���ع  ه���ذا  ب���ني  نظ���ام عالق���ات  ثاني���ًا: 

وبني الدول���ة كهيئة ناظمة الحت���كار و�سائل 
العن���ف امل�س���روع والتقن���ني، ل�سيان���ة حياة 
وملكي���ة وثقاف���ة �سائ���ر مكون���ات املجتم���ع، 
وحماي���ة املجتم���ع نف�سه ككل م���ن التحديات 

اخلارجية.
ثالثًا: نظام عالقات وظيفي / موؤ�س�ساتي بني 
مكونات هذه الدول���ة التي ت�سطلع بوظائف 
متباين���ة: التنفيذ، الت�سري���ع، الق�ساء")عبد 
اجلبار - الدميقراطية امل�ستحيلة / 1998(.
يف  ينتم���ي،  فه���و  العراق���ي  املجتم���ع  ام���ا 
اإىل  التنمي���ة،  �سو�سيولوجي���ا  ت�سنيف���ات 
جمتمع���ات الع���امل الثال���ث، اأي املجتمع���ات 
هيكلي���ة  يف  واملهم�س���ة  الغائب���ة  الطرفي���ة 
االقت�س���اد العامل���ي. كم���ا ان���ه ي�سه���د هيمنة 
التكوين���ات ما قي���ل املدنية، الت���ي هي انتاج 
املجتم���ع  اط���وار  الأح���د  التاريخ���ي  املج���ال 
العراق���ي، اإذ تعرب ه���ذه التكوينات عن حالة 
االنف�س���ام الق�س���وى يف جمتم���ع هالمي مل 

تتبلور فيه الت�سكيالت املوؤ�س�ساتية.
)3(

ترك���ز معظ���م درا�س���ات املفك���ر االقت�سادي 
�سمري اأمني على ثنائي���ة )املركز / االطراف( 
يف �سياق نظرية الراك���م العاملي،"حيث ان 
الراكم الرا�سمايل يح�سل يف مركز االقت�ساد 
العامل���ي بينم���ا يق���وم التخل���ف االجتماع���ي 
واالقت�سادي يف االطراف"براين / مارك�س 
/ 1981( هذا الراكم مرتبط باآليات التو�سع 
الكولوثيايل الذي ي�سمل"القارتني االفريقية 
واال�سيوي���ة خالل الق���رن التا�سع ع�سر وهي 
موج���ة تو�سع من اج���ل فتح اال�س���واق التي 
رتبت على اجنازات الث���ورة ال�سناعية. لقد 
اأدى هذا التو�س���ع اإىل ا�ستقطاب على �سعيد 
عاملي مل يكن له مثيل خالل االلفيات ال�سابقة 

لتاري���خ االن�ساني���ة )اأمني / عومل���ة الثقافة / 
.)2002

عل���ى  التو�س���ع والراك���م  ه���ذا  انت���ج  وق���د 
انتف�س���ت  الت���ي  الق���وى  العامل���ي  ال�سعي���د 
رو�سي���ا  يف  اال�سراكي���ة  الث���ورات  فق���ادت 
وال�سني وث���ورات التحرر الوطني يف اآ�سيا 
واأفريقي���ة اأي يف مناط���ق طرفي���ة عانت من 
اال�ستقط���اب مما اوجد تغريات ملحوظة يف 
هرمي���ة ترتيب االمم يف املنظوم���ة العاملية، 
وبال���ذات جمتمع���ات االطراف حي���ث انق�سم 
العامل الثالث اإىل جمموعتني من الت�سكيالت 
االجتماعي���ة الرا�سمالي���ة الطرفي���ة. تتك���ون 
املجموع���ة االوىل م���ن تل���ك املجتمعات التي 
ا�ستطاع���ت ان تقيم منظومة انتاجية وطنية 
متمركزة حول الذات، وت�سم هذه املجموعة 
املجتمع���ات اال�سراكي���ة �سابق���ًا يف اوروبا 
ال�سرقي���ة واالحت���اد وال�سوفيت���ي وال�سني، 
كم���ا ت�س���م كوري���ا والهن���د والربازي���ل. اأما 
العرب���ي  الع���امل  فتظ���م  الثاني���ة  املجموع���ة 
وه���ذه  افريقي���ة.  جان���ب  اإىل  واال�سالم���ي 
املجموع���ة تقع يف موق���ع املفعول به العاجز 
ع���ن تطوير �سراتيجية خا�س���ة به، فالقوى 
املهيمن���ة عاملي���ًا تفر����س عل���ى ه���ذه ال���دول 
واخل�س���وع  اجلان���ب  االح���ادي  التكي���ف 
الحتياج���ات التو�س���ع الراأ�سم���ايل، فاملنطقة 
مهم�سة بهذا املعنى االقت�سادي وال�سيا�سي، 
وينعك����س ه���ذا الو�س���ع يف غي���اب خط���ط 
وطني���ة م�ستقبلي���ة ل���دى الطبق���ات احلاكمة 
واحالل م�سروع���ات وهمية ثقافوية ودينية 
�سلفي���ة، فه���ذه امل�سروعات غري ق���ادرة ا�ساًل 

على ان تدرك مغزى التحديات احلقيقية.
ونتيج���ة للت���اآكل التدريج���ي ال���ذي ادى اإىل 
انهي���ار و�سقوط من���وذج النظ���م ال�سوفيتية 

يف ال�س���رق ومنط الدول الوطنية ال�سعبوية 
موج���ة  مالم���ح  الثالث،"بزغ���ت  الع���امل  يف 
جديدة من التو�سع الكولوثيايل، حيث تظل 
اهداف را�س املال املهيمن لل�سركات العمالقة 
املتع���ددة اجلن�سي���ة ه���ي ه���ي، اأي ال�سيطرة 
عل���ى اال�س���واق واال�ستف���ادة م���ن ا�ستغ���الل 
امل�س���روع  ان  حي���ث  االط���راف،  يف  العم���ل 
اجلدي���د يعم���ل يف اطار تغ���ريات بالغة، كما 
ان اخلط���اب الذي يعطي امل�س���روع وي�سفي 
علي���ه امل�سروعية قد جت���دد، ف�سار يدعو اإىل 
ن�سر الدميقراطية وحقوق ال�سعوب د. اأمني 

/ عوملة الثقافة / 2002(.
والراك���م  التو�س���ع  م�س���ار  تفح����س  ان 
الراأ�سمايل داخل احلقل التاريخي يك�سف لنا 
ان الهيمنة �سفة دائمية لت�سكيالت راأ�سمالية 

املرك���ز مقارنة بالطاب���ع املبت���ور لراأ�سمالية 
االط���راف حي���ث ان غي���اب الدميقراطية يف 
جميع مناطق االطراف يكمن يف خ�سو�سية 
ظ���روف  عك����س  عل���ى  الرا�سم���ايل  الراك���م 
الراك���م يف املرك���ز الت���ي انتج���ت �سروط���ًا 
مو�سوعية اأتاح���ت حتقيق حلول اجتماعية 
و�سط���ى بني راأ����س املال والعم���ل"د. اأمني / 

حول الدولة والدين / 1996(.
)جمتمع���ات  الثال���ث  الع���امل  جمتمع���ات  ان 
والع���راق(  واال�سالم���ي  العرب���ي  العامل���ني 
خ�سو�سًا دخلت يف مرحلة انحراف بنيوي 
ع���ن خط �سري التنمية منذ خم�سينيات القرن 
املا�س���ي، وب�سبب ه���ذا املف�س���ل االقت�سادي 
ال�سعبوي���ة  الوطني���ة  للدول���ة  وال�سيا�س���ي 
اتخذت االنظمة ال�سلطوية �سل�سلة من اآليات 
الدف���اع عن الذات )القومي���ة، معاداة الغرب، 
اال�سال���ة اال�سالمي���ة، اال�سراكي���ة العربية، 
الطري���ق الثال���ث، ك���ره الثقاف���ات احلديثة(، 
كما حجم���ت وهم�ست الطبق���ات االجتماعية 
احلركي���ة، وبالذات الطبقة الو�سطى )حاملة 
التنوي���ر والدميقراطي���ة( الت���ي مت احب���اط 
الت�سعيني���ات،  ع���راق   يف  كم���ا  تطلعاته���ا 
باال�سافة اإىل ان املجتمع العراقي يعاين من 
غي���اب املدنية والتح�س���ر وهيمنة التوترات 
واالثني���ة.  والقومي���ة  والطائفي���ة  الديني���ة 
ان ه���ذا الو�س���ع التاريخي، عل���ى حد تعبري 
براين، يوؤكد ف�س���ل هذه املجتمعات يف خلق 
�سخ�سي���ة مدنية او حتويل ذاتي اإىل ثقافات 

جذرية علمانية.
ان ع���دم ح���دوث )الراك���م الرا�سم���ايل( يف 
اآلي���ات  نتيج���ة  ه���و  الطرفي���ة  املجتمع���ات 
التو�س���ع والراك���م يف جمتمع���ات )املركز(، 
الذي���ن كان من املمكن ان يوؤدي دورًا وظيفيًا 

وفك���ري واجتماع���ي يف  �سيا�س���ي  كحام���ل 
قي���ام )عنا�سر الف�س���ل( مبختلف ا�سكاله يف 
املجتمع، التي متثل حجر الزاوية يف فل�سفة 
ه���ذه  يف  الدميقراطي���ة  ان  الدميقراطي���ة. 
املجتمعات مل تتجذر لعدم ا�ستجابات البنى 
واالقت�سادي���ة  االجتماعي���ة  والت�سكي���الت 
وال�سيا�سي���ة والفكري���ة، وظل���ت يف"اأف�سل 
الفر�سيات �سكلية وجزئية وناق�سة، ظاهرة 
موؤقت���ة تظه���ر يف بع�س الف���رات، وخا�سة 
يف مرحل���ة االزم���ة اأو تتخ���ذ �س���كاًل �سعبويًا 
معار�سًا يف اجلوهر )لفكر الدميقراطية("د. 

اأمني / عولة الثقافة / 2002(.
)4(

لل�سرائ���ح  مل���ح  هاج�س���ًا  الدميقراطي���ة  اإن 
الثقاف���ة  )حامل���ة  العراقي���ة  االجتماعي���ة 
التنويري���ة( حيث الت���داول ال�سلمي لل�سلطة 
والتعاق���د االجتماع���ي وتق�سي���م ال�سلط���ات 
واخل�سوع حلك���م القانون واقام���ة املجتمع 
ال�سيا�سي���ة  املوؤ�س�س���ات  وتثوي���ر  امل���دين 
االقت�سادي���ة واالجتماعية وا�ستيعاب االآخر 
/ الدين���ي واالآخر ال�سيا�س���ي، وهذا يتطلب 
�سراع���ات فكري���ة و�سيا�سية عا�سف���ة وبناء 
دول���ة قانون وجمموع���ات ب�سرية بعيدة عن 
الهو����س الدين���ي واال�سط���وري وهذيان���ات 
االحزاب القوماني���ة والع�سائرية واالحزاب 
ذات الركيبات الطائفي���ة. اإن الدميقراطية، 
كت�سكي���ل جمتمع���ي وكممار�س���ة تق���وم اواًل 
عل���ى اختي���ار ثق���ايف ل�سال���ح العقالنية، يف 
حني نرى، بداًل من ذلك، عودة اإىل ا�سطورية 
التوازن���ات الطائفي���ة والقومي���ة والتمرك���ز 
حول الهوي���ات ال�سيا�سية االقلوية والت�سال 
ال�سغوف عن قلق الوج���ود االثني والقومي 
واع���ادة اكت�ساف القي���م الع�سائرية و�سعود 
الثقاف���ة  تاأط���ريات املحا�س�س���ة يف حق���ول 

وال�سيا�سية واالقت�ساد.
ان احلدي���ث ع���ن الدميقراطي���ة يف الع���راق 
الراه���ن )هرطقة منتحل���ة( فاقام���ة املجتمع 
عل���ى  يوؤ�س����س  ان  الب���د  الدميقراط���ي 
النظ���ام  داخ���ل  املتغ���ريات  م���ن  جمموع���ة 
البني���وي املجتمع���ي ع���رب حت�س���ني النظ���ام 
املوا�س���الت  نظ���ام  وحتدي���ث  التعليم���ي 
النظ���ام  وبن���اء  اال�سا�سي���ة  واخلدم���ات 
العائل���ي ودميقراطية ال�سيا�سي���ة وا�سعاف 
تاأث���ري الق���ادة الدينيني والق���ادة ال�سيا�سيني 
التقليديني وحتجيم التكوين���ات الع�سائرية 
وتطوي���ر البن���اء ال�سيا�س���ي واالقت�س���ادي، 
ي�ساف اإىل ذل���ك ان الوقائع ال�سيا�سية توؤكد 
اأن املوؤ�س�س���ة االمريكية ال ت�سعى اإىل احداث 
تغريات راديكالية كبرية داخل نظام ال�سلطة 
ال�سيا�سي���ة للدول���ة العراقي���ة، وامن���ا تهي���ئ 
االر�سية لت�سكيل كارتل �سيا�سي - اقت�سادي 
)بولياركي( للتحكم بالدولة ال�سيا�سية،"هذا 
حمكم���ة  انتخاب���ات  اإىل  ي�سع���ى  الكارت���ل 
وبطريق���ة ح�سارية و�سمن خيارات خمطط 
لها م���ن خالل الرقابة الذاتي���ة وا�ستطالعات 

الراأي العام.
وم���ن املفر�س ان ت���وؤدي ه���ذه )االآلية( اإىل 
خل���ق ق���وى �سيا�سي���ة وجمموع���ات حملي���ة 
موؤي���دة للواليات املتح���دة االمريكية، لتكون 
يف النهاي���ة جزءًا من الكف���اح ال�سيا�سي �سد 
ق���وى اال�سولية الدينية والي�س���ار العلماين 
واحتم���االت  الغ���رب   / اجلذري")مغرب���ي 
امل�ستقبل( ان املوؤ�س�سة االمريكية ال�سيا�سية 
)التمثي���ل  فك���رة  م���ن  انطلق���ت  الب���دء  من���ذ 
الطائف���ي( و)التمثي���ل القوم���ي( و)التمثيل 
االأمني(، يف تكوي���ن الدولة العراقية ما بعد 
�س���دام، يف ح���ني ان الدميقراطي���ة تكر����س 
)املواطنة( ومتيل اإىل حذف هذه التكوينات 
املجتم���ع  اقام���ة  اأم���ام  عائق���ًا  ت�س���كل  الت���ي 

الدميقراطي.

رحل ع����ن حياتنا قبل �ساعات يف باري�س ال�سديق املفكر امل�سري 
ال�سه����ري �سم����ري ام����ني 1931 – 2018، وه����و يف ذروة عطائ����ه 
ونتاجه الفكري، اذ ن�سر طوال حياته بدءا باطروحته عام 1957 
حت����ى رحيلة 57 كتاب����ا بالفرن�سية واالنكليزي����ة والعربية، ف�سال 
ع����ن بحوث����ه ودرا�ساته وحوارات����ه.. وقد ترجم����ت بع�س اعماله 
اىل العربي����ة، وكان يتّنق����ل بني فرن�سا وال�سنغ����ال وم�سر.. وهو 
من اأب م�سري واأم فرن�سية. �سمري امني قيمة معرفية كربى، فهو 
م����ن املفكرين االقت�ساديني الكب����ار يف العامل، وله نهجه املارك�سي 
يف التفك����ري والتف�سري، وكتب يف �ستى �سنوف املعرفة الفل�سفية 
والتاريخي����ة واالقت�سادي����ة واالجتماعية وله روؤيت����ه يف العوملة 
وظواه����ر الع�س����ر، ويتمت����ع با�سل����وب خمت����زل ب����ارع، وكتب يف 
نقد اخلط����اب العربي املعا�سر وله مفاهيم����ه اجلديدة وتفا�سريه 
املتنوعة لبع�س الظواهر.. وكان قد كلفني يف اكرث من عمل علمي 
من����ذ العام 1982، ون�سره عملنا امل�س����رك عام 1995، وكانت لنا 
عدة لقاءات علمي����ة.. وكتبت عنه ف�سلة يف كتابي"ن�سوة ورجال 
: ذكري����ات �ساهد الروؤية"، 2004 و�ساأعيد ن�سر ما كنت قد ن�سرته 
عنه بالتف�سيل.. لقد رحل �سمري امني عّنا بعد رحلة علمية زاخرة 
وخ�س����ره العامل كل����ه، اذ كان مفكرا بارعا متت����ع مبزاياه الرائعة، 
وكان مثقف����ا ثوري����ا ع�سويا حقيقي����ا عايل امل�ستوى ل����ه توا�سعه 
وتناغم����ه م����ع االن�سان اينم����ا كان وحم����ل الرجل ق�سي����ة الع�سر 
وم�ساكل����ه عل����ى عاتق����ه وكان دوؤوب����ا ال يتوانى اب����دا يف �ساعات 
ليل����ه ونهاره.. رحم الله �سمري ام����ني وعزائي وموا�ساتي لعائلته 
وكل ا�سدقائ����ه يف م�سر وكل الع����امل.. �سيبقى ا�سمه حمفورا يف 
الذاكرة، و�ستبقى اعماله ذخرية حية لالجيال القادمة.. و�سيبقى 

عالمة فكرية مميزة بارزة يف تاريخ العامل احلديث. 

عن موقع الدكتور �سيار اجلميل

س��م��ي��ر أم���ي���ن.. 
وداعا

الديمقراطي��ة اس��تعارة مقارب��ات أولي��ة 
لطروحات سمير أمين

الديمقراطية وصفة سحرية

أخ��ذ رجال السياس��ة والكتبة يذبح��ون املقاالت 

ع��ن الدميقراطية ب��دون إخضاع ه��ذا املفهوم 

للفحص التاريخي النقدي، إذ طرح هذا املفهوم 

بص��وره السياس��ية وبوصفه نوعًا م��ن البديهيات 

القابلة لالس��تعارة والنقل بال مرجعيات فلس��فية 

أو اقتصادي��ة أو فض��اءات سياس��ية. ويف الطرف 

اآلخر من املعادلة، أخذ املركز الكولونيايل يعيد 

تصميم تاريخ املجتمع العراقي بعد أن تم تفكيك 

الدولة العراقية ومؤسساتها القانونية واالقتصادية 

والسياسية.



إعداد/ منارات
 اأ�سه���ر قليلة م�ست على �س���دور كتاب"مئتا 
عام على مي���الد مارك�س"باللغتني الفرن�سية 
والعربية،، حت���ى اأعلن عن رحيل موؤلفه عن 
املفك���ر االقت�سادي امل�س���ري �سمري اأمني عن 
87 عامًا، حيث �ساءت ال�سدفة اأن يكون اآخر 
اإ�سدارات���ه التي تن�سر يف حيات���ه تعود اإىل 
الرجل"مارك�س"ال���ذي نهل من���ه مرجعياته 

الفكرية.
عل���ى عك�س معظ���م ا�ستعم���االت مارك�س يف 
ال�سيا�س���ة  �سياق���ات  يف  العرب���ي،  الوط���ن 
والفل�سفة، اأخذ اأمني م���ن املارك�سية اأدواتها 
االقت�سادي���ة، وا�ستغل عليها نظريًا وعمليًا. 
وق���د يكون من الع�سري اأن جند عامل اقت�ساد 
�س���ار ج���زءًا م���ن امل�سه���د الثق���ايف العرب���ي 
كم���ا هو احل���ال م���ع �ساح���ب كتاب"التطّور 

الالمتكافىء".
كان ذل���ك بف�س���ل م�ساهمة جّدي���ة يف مترير 
املعرف���ة االقت�سادية من خ���الل موؤلفات عدة 
تقاطع���ت مع ال�سيا�سة والفك���ر، وذهبت اإىل 
ق���راءات �سّتى ح���ول ق�سايا الب���الد العربية 
الراهنة، والعامل ب�س���كل عام، وتفكري مثابر 

يف تقدمي حلول لها.
لك���ن �سهرة اأمني، اأو االعراف به، كان ميتّد 
اإىل اأبع���د من حدود الع���امل العربي، فقد كان 
اأي�سًا اأحد وج���وه علم االقت�ساد يف فرن�سا، 
حي���ث در����س وعا����س معظ���م حيات���ه. ويف 
ال�ساح���ة الفرن�سي���ة اأي�س���ًا، يتخط���ى اأم���ني 
ح���دود االخت�سا�س حيث ُيعرف به كمنّظر 

رئي�سي يف مناه�سة العوملة.
لك���ن يبق���ى مرج���ع االع���راف الرئي����س هو 
اعتباره اأحد اأهم مطّوري الفكر االقت�سادي 
املارك�سي، �سواء م���ن الناحية العملية حيث 
اأو  كث���رية،  جتديدي���ة  ح���ركات  يف  �س���ارك 
عل���ى امل�ست���وى النظ���ري حني ا�ستغ���ل على 

تطوي���ر العدي���د م���ن االأدوات املنهجي���ة من 
اأج���ل ت�سخريه���ا لق���راءة الواق���ع اأو تف�سري 
التاري���خ بعي���دًا ع���ن املركزي���ة االأوروبي���ة، 
فمعظم املفاهيم امل�ستعملة يف الن�سف االأول 
من القرن الع�سري���ن يف علم االقت�ساد كانت 
ولي���دة املركز االأوروب���ي وبالتايل حمكومة 
ب�سياقاته التاريخية وغري ملبية للحاجيات 
التف�سريي���ة حني تك���ون امل�سائ���ل املدرو�سة 
متعلق���ة بالع���امل العرب���ي اأو �س���رق اآ�سيا اأو 
اأفريقيا وهي مناط���ق كان اأمني يتناولها يف 

درا�سات، وي�ستغل فيها على االأر�س.
م���ا يبقى م���ن اأمني بعد رحيل���ه هو جمموعة 
موؤلف���ات موّزعة بني الثقافت���ني، يف العربية 
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