
 

 

 

 

 

 والعشرون السادسمؤتمر مواطن السنوي 

 "متى تعود االبتسامة إلى عالمنا؟"

 2020أيلول/سبتمبر  27و 26و 25الجمعة والسبت واألحد، 

 

 ملخصات المداخالت

 

 

 هالة يوسفي

 أهي طوباوية؟السيادة الوطنية للدول العربية: 

"الشعب يريد  :هي ،كانت المطالب الرئيسية التي تصاعدت في الثورات العربية من تونس إلى دمشق وحتى البحرين

على األرض، ف وبعد مرور تسع سنوات، لم تتحقق هذه المطالب بعد. ".  و"عيش، حرية، كرامة وطنية ،إسقاط النظام"

ة، واقتصادي ة، واجتماعي ة لهذه المشاكل، وتم اللجوء إلى العديد من تزال الشعوب تناضل إليجاد حلول سياسي  ال 

 التفسيرات الداخلية واإلقليمي ة لتفسير هذه المصاعب.

تصوب نحوه سهام التحدي والجهة التي  ا  ويزيد من تعقيد الديناميكيات الحالية حقيقة أن  هذه الشعارات تعتبر الدولة هدف

 هي ذاتها جهة توفر الوظائف وتضمن السيادة الوطنية. . نفسه في الوقت يتوقع منها إيجاد الحلول

من النظريات  ا  عدد ،لألسف ،ومع ذلك، فقد أنتجت هذه المعضلة  .أو حلها ال يستطيع المرء إنكار هذه المعضلة

سي ة واالقتصادي ة، بينما يركز المبس طة: يختزل أحد التفسيرات العملي ة الثوري ة ليعتبرها قضايا متعلقة في اللبرلة السيا

 تفسير آخر على دور الدولة في إدارة المشاكل االقتصادي ة واالجتماعي ة.

السيادة "لكن هذه األطروحات ال تصمد أمام المالحظة الدقيقة للحقائق، وتثير سؤالين أساسيين: ماذا تعني عودة 

العربية؟ هل يمكن أن تظل الدولة )وعن أي نوع من الدولة نتحدث؟( ألجندة السياسي ة للدول ى الإبالنسبة " الوطنية

للتحليل ذا صلة، في منطقة تعاني من الحروب والتحوالت النيوليبرالي ة؟ وقبل كل شيء: هل تمتلك الدولة  ا  موضوع

 الموارد السياسي ة، واالقتصادي ة، والرمزي ة لالستجابة للمطالب التحّررية لشعوب المنطقة؟

 دالل البزري

 اإلمبريالية غير التقليدية تحتاج إلى يسار غير تقليدي

وكانت قد ضعفت قيمه التقليدية، ومكانته االقتصادية  ،كانت تعتري النظام الذي اتسم بالريادية ا  الوباء تّوَج أعطاب

وي تبروز إمبرياليات جديدة، تحوضعفت اإلمبريالية التقليدية مع  والتكنولوجية، وجنح بخط سير مناقض للديمقراطية. 

 على صراعات.

بينهم األصوليون   األعداء المعتَمدون للنظام القائم هم "القائمون بأعمال" اليسار التقليدي الذين ورثوا دوره.

 عالمية وإقليمية قديمة وجديدة.إمبرياليات وقد تبنتهم ودعمتهم   اإلسالميون، ولكن حمولتهم اليسارية ليست ثقيلة.

يتبعون خطاها في أولوية   بع اليساريون ضمن هذه المعادلة ضمن الحلقة المتوسطة المؤيدة لألصولية الشيعية.ويق

دفعتهم أولوية العداء لإلمبريالية  العداء لإلمبريالية التقليدية والصهيونية، وفي مسألة التقّرب من اإلمبرياليات الجديدة. 

 السياسية(.-جه االجتماعيةإلى التخلي عن بقية أوجه يساريتهم )األو

ال يجمعهم إال موقف   يعتزون بيساريتهم، مشتتون، مبعثرون، ضائعون.أيضا  اليساريون الباقون، الذين ما زالوا هم 

، على فرادىبين نيوليبراليين بدرجات ومجاالت متفاوتة، مثابرون، وهم موزعون وهم  واحد: العداء لمحور إيران. 

، ودعاة يوعظون موسميا  بإعادة "إحياء المشروع اليساري"، أو ... إلخالمطالبة بالديمقراطية ودولة القانون 

 ".استنهاضه"

السؤال: كيف يمكن المزاوجة بين إمبرياليات جديدة وتقليدية، وبين يسار تقليدي وجديد... إذا كان المطلوب قيامة 

 "القوى المناهضة للنظام الراهن"؟
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 مصطفى كامل السيد

 أزمة الرأسمالية في ظل الفوضى العالمية الراهنة

، والركود في االقتصاد 19-هناك ثالثة أبعاد رئيسية لألزمة الحالية التي تواجه العالم الرأسمالي وهي: وباء كوفيد

 ا  أن  التجربة التاريخي ة تقدم دروسومع تكرار األزمات في ظل الرأسمالي ة، ال يبدو  العالمي، وتدهور الظروف البيئي ة. 

 جيدة حول كيفية التعامل مع األزمة الحالية.

يبدو أن  الوصفات القديمة ليست فعالة في التعامل مع أسباب هذه األزمة العميقة المتجذرة في انخفاض معدل العائد 

اإلنتاجي ة غير المسبوقة التي يقابلها الطلب على رأس المال، وتركيز الثروة، وتزايد عدم المساواة في توزيعها، والقدرة 

باالنتقال  ا  من اإلصالحات داخل النظام الرأسمالي الحالي، مرور ا  ويتم تقديم العديد من البدائل كمخرج، بدء  المتقلص.

ودة إلى نموذج دولة إلى الع إلى أنواع جديدة من الرأسمالي ة؛ مثل الرأسمالي ة األخالقي ة، والرأسمالي ة المنظمة، وصوال  

إن  االنهيار الكامل للنظام الرأسمالي فأن  النيوليبرالية قد مهدت الطريق لألزمة الحالية، من رغم على الو  الرفاهية.

فكيف يمكن لألنظمة الفرعية  هو استمرار األزمة.  فإن  السيناريو األكثر احتماال   ،وبالتالي العالمي أمر غير مرجح. 

للرأسمالي ة، مثل األنظمة السياسية وأنظمة التنشئة االجتماعية الفرعية أن تساهم في تأبيد نظام اقتصادي واقع المختلفة 

 في أزمة؟

 رائف زريق

 الشعبوية وحنة أرندت

الشعبوية ظاهره تشغل الفكر السياسي في العقد األخير، وهناك الكثير من المقاالت التي تحاول فهم ظهور حركات 

وهناك حديث مستمر حول األزمة التي يواجهها الفكر  نتنياهو في أرجاء العالم. وأردوغان، ووقيادات مثل ترامب، 

 .وتشخيصها ة لفهم هذه األزمةومحاوالت مستمر ،الديمقراطي الليبرالي في هذه المرحلة

على حنة  في تاريخ الفكر اعتمادا  زاوية محددة وذلك من خالل  ،اإلسهام في هذا النقاش في هذه الورقة سأحاول أيضا  

وذلك في  ،كانت أرندت قد رصدت وحللت ظهور األنظمة التوتاليتارية في القسم األول من القرن المنصرم أرندت. 

فإننا نشعر أننا أمام نص يصف بعض الظواهر التي نعيشها  ،نص أرندتنقرأ وعندما  اليتارية. كتابها حول أسس التوت

 اآلن في مرحله امتداد وهيمنه سياسات وحركات شعبوية.

تهدف الورقة إلى المقارنة بين الحركات الشعبوية اآلن وبين الحركات التوتاليتارية التي تصفها أرندت في منتصف 

أن تتحول النزعات يمكن أي مدى وإلى كان هناك ما نتعلمه من أرندت في هذا السياق،  إذاأل عما القرن المنصرم ألس

 الحالية.أزمته مع مقارنة طبيعة األزمة في الفكر الليبرالي في القرن المنصرم وإلى الشعبوية إلى حركات توتاليتارية، 

 باسم الزبيدي

 العالمي الراهنإعادة تموضع الفساد السياسي في النظام 

ترسم المداخلة اإلطار العام ألهم مالمح الفساد السياسي البنيوي الذي رافق التحوالت النيوليبرالية في العقود األخيرة، 

كما   خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا الراهنة.وب ،وذلك لغرض مناقشة وتحليل صيغ تموضعه الجديدة مستقبال  

خاصة وب، وبيئيا   وآثار ذلك على حالة البشرية سياسيا   ،عملية تموضع الفساد السياسي تلكتتناول المداخلة انعكاسات 

 من زاوية مآالت حالة الديمقراطية وصحة البيئة.

 ريم بهدي

 غير الُمستََرد ممكن؟–هل التضامن الدولي عبر ثنائية الُمستََرد

ُصنّف الناس، عبر األزمنة واألمكنة المختلفة، إلى مجموعات، واعتُبروا قاصرين أخالقيا ، واستُخدم قصورهم 

وفي كل مرة، يكون للمجموعة التي تُعتبر قاصرة  األخالقي لتفسير وضعهم المحزن والعنف الذي وجهته إليهم الدولة. 

أنها نتيجة لعوامل خارجية وليست سمة متأصلة بعريف ظروفه ولكن يتم ت نفسها، نظير، يواجه ظروف الحياة ا  أخالقي

تخدم هذه اآللية من تحديد المجموعات وتقسيمها إلى تلك القاصرة من الداخل   وتم وضع القوانين لتعكس كل ذلك. به. 

ظيفة سياسية )وبالتالي غير قابلة لإلصالح( مقابل أولئك الذين يعيشون في ظروف قاصرة )وبالتالي قابلة لإلصالح(، و

ولكن، من المفترض أن نا نعيش في عالم ما بعد فّرق تسد؛ حيث وعد القانون الدولي، وال سيما   فّرق تسد. -معينة 

ق تسد.  ّ ووعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بأنه  القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بعمل المستطاع إلنهاء مبدأ فر 

 وين في الكرامة والحقوق".ومتسا ا  "يولد جميع الناس أحرار
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ونحن نعلم اآلن أن ه ليس باإلمكان  ترتكز الكرامة، والمساواة، والحقوق على إمكانات التضامن الدولي وتتصدرها. 

لكن هل يمكننا بناء التضامن الذي نحتاجه لالقتراب من العدالة من خالل   تحقيق هذه الطوباوية من خالل القانون.

آخذين بعين االعتبار دور القانون في عمليات التصنيف،  ،استخدام القانون لبناء تضامن دوليالقانون؟ وهل يمكننا 

 والتأديب، والسلب؟

 أتوا -كواديو أبياجي 

 تشكيل هوية إفريقية للحوكمة وحقوق إنسان في النظام العالمي ما بعد الجائحة

جديدة مليئة مرحلة تاريخية يتم الحديث عن نظام عالمي جديد في أعقاب جائحة كورونا، لذلك هناك احتمال ظهور 

 بالتغييرات العالمية حول الفكر السياسي وتوازن القوى.

 بلور.لقد تطرق هنتنجتون إلى صدام الحضارات وللحضارات األفريقية، ولكن في الحاضر، فقط. وقال إنها ما زالت تت

 ، حيث إن أفريقيا كان لديها حضارات مزدهرة.فقط هذا الموقف صحيح جزئيا  

إال أن ما تفتقره أفريقيا اليوم، هو حضارة وهوية أفريقية متجذرة في حقوق اإلنسان والديمقراطية، ومستمدة من 

 ية في الزمن الراهن.حضاراتها وثقافاتها القديمة لتشكيل نوع من الحوكمة التي تتطرق الحتياجات الشعوب األفريق

. يرتكز هذا القلق على طريقة هعلى هامشبقيها هناك تخوف من أن يتخطى النظام العالمي الجديد الناشئ أفريقيا، وي

أداء الحكومات، بدعم من الوكاالت األمنية، في عدد من الدول األفريقية خالل أزمة فيروس كورونا في السعي لتحقيق 

ة ومصالح المجتمع. كما يتعلق أيضا  بكيفية سن قوانين الطوارئ للتعامل مع الوضع الطارئ التوازن بين الحقوق الفردي

 .من دون إعالن حالة الطوارئ، والرد المحزن من االتحاد األفريقي إلدانة مثل هذه الممارسات

الجديدة المفروضة، سوف استنادا  إلى التاريخ، فإن القوانين الجديدة التي تم سنها والتوجيهات الجديدة واإلجراءات 

تتجاوز حالة الطوارئ وتصبح "الوضع الطبيعي الجديد". سيؤدي هذا االتجاه، بالتأكيد، إلى إضعاف الديمقراطية 

واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون. تميل هذه الظاهرة إلى صرف انتباه أفريقيا عن التركيز على االستفادة من 

الجديد، واستخدامه لبناء هيكل ديمقراطي شامل ومستدام وتنموي للقارة. لدينا اآلن وضع نفسها في النظام العالمي 

فرصة جديدة في النظام العالمي الجديد الناشئ، لتشكيل هوية ثقافية دائمة حقيقية تقوم على مفهوم محلي لحقوق اإلنسان 

 والحكم الديمقراطي.

 سامي خطيب

 العنف، والرأسمالية، وشبح الفاشية

ثالثينيات القرن الماضي، قال ماكس هوركهايمر، وهو أحد المؤسسين الرئيسيين للنظرية النقدية لمدرسة في 

 فرانكفورت: "يجب على أولئك الذين ال يريدون التحدث بشكل نقدي عن الرأسمالية، أن يلزموا الصمت بشأن الفاشية".

الية "الطبيعي"؛ وفقا  للنظرية الماركسية، فإن  العنف ال يمكن فهم عنف الفاشية "االستثنائي" دون تحليل عنف الرأسم

هو سمة متأصلة في المجتمع الطبقي الرأسمالي.  إذا كانت العالقة االجتماعية االقتصادية األساسية عالقة عنيفة، فإن  

، بل هو يشّكل، ويحفظ، ويُظهر كيف يظّل العنف الواضح لـ"التراكم األولي لرأس  المال" حاضرا  العنف ليس استثناء 

في الحياة اليومية لإلنتاج الرأسمالي.  وينطبق األمر نفسه على عنف االستعمار واإلمبريالية: فهو جزء ال يتجزأ من 

تاريخ الرأسمالي ة ووظائفها المستمرة.  في هذه الورقة، سأعتمد على تحليل فرانس فانون القاتم لواقع العنف 

شبحي للعنف االستعماري كعالقة غير متكافئة وديالكتيكية، دون اللجوء إلى وهم االستعماري؛ يدرك فانون الوجود ال

الالعنف أو تكافؤ العنف بين العنف )االستعماري( ونظيره العنف )المناهض لالستعمار(.  وكما سأناقش، فإن  مفهوم 

ه.  وفي الختام، سأطرح والتر بنجامين الجدلي حول "العنف األسطوري" يثبت فائدته عند قراءته مع فانون وضدّ 

السؤال التالي: كيف من الممكن لنظرية مدرسة فرانكفورت المبكرة حول الفاشية أن تساعدنا على فهم الوضع الحالي 

للفاشية النيوليبرالية، واألشكال االستبدادية للهيمنة الرأسمالية المعاصرة، واستدامة الواقع الرأسمالي في وظائفه 

"؟ على المستوى العالمي، يشير العنف المطب ع لعالقات اإلنتاج الرأسمالي ة إلى األصل المكبوت النظامية أو "العادية

للرأسمالي ة: كل فعل عادي لتبادل السلع هو ما تبقى من العنف األصلي لما يسمى بالتراكم "األولي'' أو 

(ursprünglicheكما سّماه ماركس، الذي تم من خالله تطبيق الرأسمالي ة ) . تاريخيا 

 هيثم مناع

 المقاومة المدنية والالعنف
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تميزت المنظومة العالمية في مراحل التراجع التي نشهدها، بتعدد أنماط العنف الممارس على من تم تصنيفهم على 

سواء أنهم "أعداء".  وسواء ضم معسكر "الشر" ثقافات وأديانا ، أو كيانات دوالنية عمالقة، كان اللجوء إلى العنف، 

 عسكريا  أو اقتصاديا ، الوسيلة األهم للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه.

معظم أشكال العنف العسكري وقعت بالوكالة، وكان وقودها "مقاتلون بال حدود"، خيّل لهم أن تفجير سفارة أو خطف 

لعقوبات المتعددة صحافي يمكن أن يهز هذه المنظومة.  وفي األثناء تصاعد العنف االقتصادي عبر صيرورة "ا

تها  األطراف" كسياسة رسمية لألقوى.  وفي جملة الحاالت التي عشناها ونشهدها، كانت "الخسائر الجانبية" كما سم 

 مادلين أولبرايت، أكبر بكثير من النتائج المتوخاة.

 عوب المستضعفة.في الحالتين، كان اللجوء إلى العنف من طرف القامع والمقموع، مدمرا  للمكونات األضعف والش

كيف يمكن جعل الالعنف والمقاومة المدنية األسلوب األممي المشترك للمجتمعات المدنية لمواجهة نقص المناعة 

 الذاتية في دول المحيط والمجتمعات األضعف أثناء عملية التحول البطيئة في النظام العالمي، التي نشهد إرهاصاتها؟

 آدم هنية

 واالقتصاد السياسي العالمي المتغيررأسمالية الخليج العربي 

تشكل دول مجلس التعاون الخليجي الست )المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، 

وُعمان، وقطر( واحدة من أهم مناطق القوة في الشرق األوسط المعاصر.  منذ بداية االنتفاضات العربية في األعوام 

، بدأ الباحثون في التركيز بشكل أكبر على الدور السياسي والعسكري المتنامي لدول مجلس التعاون 2010-2011

 الخليجي في المنطقة، فضال  عن خصوصيات االقتصاد السياسي الخليجي.

ة ما يضع هذا العرض دول مجلس التعاون الخليجي في النطاق العالمي األوسع، مع التركيز، بشكل خاص، على فتر

بعد الحرب، عندما ظهر النفط )والفوائض المالي ة المرتبطة به( كقضية أساسية لتوازن القوى العالمية ووظائف 

الرأسمالي ة الحديثة.  ويتتبع العرض، أيضا ، كيف شك لت هذه السمات تطور الدولة في الخليج، التي ترتبط بها فئة قوية 

 بحت تهيمن على جميع لحظات التراكم.من تكتالت األعمال الخليجي ة التي أص

بالنظر إلى هذه العالقة بين الدولة والطبقة، يبحث العرض في التدويل الكبير لرأس المال الخليجي الذي حدث خالل 

العقدين الماضيين، بالتزامن مع انتشار النيوليبرالية )في كل من الشرق األوسط والعالم(.  سيسأل العرض ما قد يعنيه 

مع التركيز بشكل  -س المال هذا بالنسبة لمكانة الشرق األوسط في الديناميكيات المتغيرة لالقتصاد العالمي تدويل رأ

 خاص على تصاعد المناوشات بين الصين والواليات المتحدة واالنكماش الوشيك في االقتصاد العالمي.

 جلبير األشقر

 بل متى كان عالمنا يبتسم؟

تاريخية تميّزت بتراجع كبير في جملة من اإلنجازات االجتماعية والسياسية بلغت  حقبة 19-تّوجت جائحة كوفيد

ذروتها في الستينيات من القرن المنصرم.  شهد ذلك العقد صعود حركات التحرر الوطني وتجذّرها ونجاحات كبيرة 

ة" في الصين، وبوادر أمل في نزع االستعمار وصمود الشعب الفيتنامي في وجه العدوان األمريكي، و"الثورة الثقافي

في إشاعة الديمقراطية في البلدان التي هيمنت عليها موسكو، وبلوغ أنظمة الرفاهية في البلدان الغربية أوّجها، وبوجه 

 عام عرف العالم خالل ذلك العقد وتائر عالية من النمو االقتصادي والتطور المجتمعي.

تجذّر الحركة القومية متمحورة حول مصر الناصرية.  وإذ شهد العقد وفي منطقتنا العربية، فقد عرف عقد الستينيات 

، يبقى أن اآلمال كانت من القوة بحيث أن الهزيمة العربية أثارت موجة تجذّر شملت المنطقة 1967نكبة ثانية في العام 

وجة تجذّر شبابي رمزت بأسرها وكانت المقاومة الفلسطينية رأس حربتها.  وقد تتّوجت الحقبة على النطاق العالمي بم

بما شهدته من تحركات في شتى القارات.  كان عالم الستينيات حقا  يبتسم، وكانت الشبيبة فيه متفائلة  1968إليها سنة 

 تتطلع إلى مستقبل ُمشرق.

تي تحققت ، فيأتي بعد أربعين عاما  من النيوليبرالية شهدت تفكيك الكثير من اإلنجازات االجتماعية ال19-أما زمن كوفيد

في العقود السابقة، وتبدّل موازين القوى العالمية بما أطلق يد اإلمبريالية األمريكية، السيما في منطقتنا، واصطحاب 

بعض التحّوالت الديمقراطية المحدودة بتحّوالت اقتصادية نحو استغالل فاحش والمساواة متعاظمة مع وتائر نمو 

وره إلى موجة جديدة من االرتدادات السلطوية، مع صعود تيارات غارقة في متباطئة في معظم البلدان، بما أدّى بد

 الرجعية من األصوليات الدينية إلى تيارات أقصى اليمين، وصوال  إلى فوز دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة.
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 فهل يمكن للجيل الجديد أن يستعيد القدرة على االبتسام واألمل، وبأي شروط؟ وكيف؟

 جقمانجورج 

 العالم العربي ما بعد وباء الكورونا

تكثر التوقعات حول شكل العالم ما بعد وباء الكورونا، وبخاصة أن العالم سيشهد كسادا  اقتصاديا  كبيرا  ومعولما  سيطأ 

أن  معظم البلدان وإن كان بدرجات مختلفة.  فبينما يرى البعض أن الوباء قسم ظهر العولمة االقتصادية، يرى آخرون

هذا سيولد صراعا  كونيا  بين قوى محافظة تسعى إلى منع التغيير أو احتوائه، وبين حركات جماهيرية من المتوقع أن 

، لكنها لن تقتصر على الواليات المتحدة 2008تنشأ أو تعود إلى الظهور، كما حصل في أزمة الرهن العقاري في العام 

ولن يكون العالم العربي بمنأى عن هذا الصراع الذي كان أصال  قد بدأ   وأوروبا، وستنتشر في دول العالم المختلفة.

.  وقد كان العالم العربي جاهزا  لمثل هذا االنفجار 2011يناير  25مع ثورة تونس، ثم مصر في  2010في نهاية العام 

نظمة والسلطوية السياسية من قبل كما بينت تقارير عدة تتعلق بالفقر والبطالة المزمنة بين الشباب خاصة، وفساد األ

من بين أمور أخرى.  وسيشهد العالم العربي، اآلن بسبب اإلفقار واإلمالق اإلضافيين، عودة لمرحلة ثالثة من 

، واآلن 2011االنتفاضات والثورات سيجري فيها االصطفاف بين الدول العربية التي تقود الثورة المضادة منذ العام 

لفها مع الثورة المضادة، بسبب إدراكها "لخطر" التغيير عليها، وفي الجانب اآلخر بدعم من إسرائيل خاصة وبتحا

ستكون القوى التي ستناضل من أجل التغيير.  وسيعتمد النجاح في التغيير على توفر ثالثة شروط أساسية سيكون لها 

 القول الفصل في نتائج الصراع.

 


