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فكر/ اقتصاد

خليل عيسى

ص���در أخ���ي���رًا ك��ت��اب »ح��ك��وم��ة ال��ع��ال��م 
اإلي��دي��ول��وج��ّي��ات، والبنى،  ال��ج��دي��دة: 
وال��س��ل��ط��ات امل���ض���ادة« )م��ن��ش��ورات ال 
دي���ك���وف���ي���رت(، ل��اق��ت��ص��ادي وامل�����ؤرخ 
والكاتب جورج قرم. صاحب »تاريخ 
ال��ش��رق األوس���ط م��ن األزم��ن��ة القديمة 
ف���ي ه��ذا  ي��ع��ود  ال���ي���وم« )2007(،  إل����ى 
امل���ج���ّل���د ال�����ص�����ادر ب���ال���ف���رن���س���ّي���ة، إل���ى 
االق���ت���ص���اد.  أي  األّول،  اخ���ت���ص���اص���ه 
ي��ح��ّل��ل امل��ف��ك��ر وال��خ��ب��ي��ر االق��ت��ص��ادي 
اللبناني، في مؤّلفه الجديد، األسس 
للنظام  املؤّسساتية  والبنية  الفكرية 
ال���ن���ي���ول���ي���ب���رال���ي. وي���ن���ج���ح ف����ي ك��ش��ف 
إش��ك��ال��ي��ات ع������ّدة، ب��اس��ل��وب ت��ت��خ��ّل��ل��ه 
القراءة  على  تضفي  لطيفة،  سخرية 
م����ت����ع����ة ك�����ب�����ي�����رة. ي����ن����ق����ض ق��������رم ه��ن��ا 
اإليديولوجيا النيوليبرالية السائدة، 
حول عدم تدخل الدولة في االقتصاد، 
وج���ع���ل ال����س����وق ي��ت��ح��ّك��م ب��م��ج��ري��ات 
مقوالت  يدحض  االقتصادية.  اللعبة 
أمثال  للنيوليبرالية،  املنظرين  عتاة 
ال���ن���م���س���اوي ف����ري����دري����ك ف�����ون ه���اي���ك، 
يشرح  فريدمان.  ميلتون  واألميركي 
ل���ن���ا ك���ي���ف ي���ع���م���ل ال���ن���ي���ول���ي���ب���رال���ي���ون 
االق��ت��ص��ادي��ون، ع��ل��ى إدخ����ال ال��ه��م��وم 
اللغز،  الراهنة، إلى عالم  االقتصادية 
وذلك عبر سيل من األرقام واملؤشرات 
ال��������ص��������ادرة ع������ن »ال�����ب�����ن�����ك ال������دول������ي« 
يلفتنا  العاملية«.  التجارة  و»منظمة 
جورج قرم إلى تعابير بتنا نراها في 
 مكان حولنا، مثل »مكافحة الفقر« 

ّ
كل

كلمات  وه��ي  امل��س��ت��دام��ة«،  و»التنمية 
كبيرة، تثير فينا رّدات فعل إيجابية، 
بعيدًا عن التعمية املبطنة. يسند قرم 

حججه في هذا اإلطار، على نظريات 
ال��ف��ي��ل��س��وف ال��ف��رن��س��ي ج���ان ب��ودري��ار 
في اللغة. كذلك يفرد الكاتب مساحة 
خاصة ل��دراس��ة دور امل��ؤس��س��ات غير 
على  التعتيم  يجري  التي  الحكومية 
إيديولوجيا  الفعلي في نشر  دوره��ا 
»ال����ع����ومل����ة«، ف����ي ح����ن أّن����ه����ا م��رت��ب��ط��ة 
عضويًا بمؤسسات حكومية أميركّية 
وأوروب���������ّي���������ة. ف�����ي »ح����ك����وم����ة ال���ع���ال���م 
 Le nouveau gouvernement »الجديدة
ف��ي  األس����ت����اذ  ي���ت���ع���ّرض   ،du monde
»ال���ج���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« و»ال��ج��ام��ع��ة 
االقتصاد  تعليم  ملسألة  اليسوعية«، 
ف���ي ال���ج���ام���ع���ات. ف��ق��د أص��ب��ح��ت ه��ذه 
األفكار  تلّقن طابها  ب��رأي��ه،  األخ��ي��رة 
النيوليبرالية حصرًا، من دون تنمية 
قرم  يتطّرق  للسائد.  النقدي  التفكير 
أيضًا إلى األزمة االقتصادية الحالية، 
ف���ي���ع���زو أح������د أس���ب���اب���ه���ا إل������ى غ���ي���اب 
أداًء   

ّ
أن الرقابة املصرفية، مشيرًا إلى 

م��ص��رف��ي��ًا أك���ث���ر ع��ق��ان��ي��ة ك����ان يمكن 
أن يجّنبنا م��ا ح��ص��ل. ل��ك��ن، ك��ان ذلك 
التي  للمصارف   

ّ
أق��ل أرب��اح��ًا  سينتج 

ج��ذب��ت��ه��ا ه��ي��ك��ل��ة ع��امل��ي��ة ع��ل��ى أس��س 
الريع، ما وّلد أرباحًا طائلة ال وجود 

لها في الحقيقة.
ع����ل����ى األزم�������ة  ال�����ك�����ام  ع����ن����د  أّن���������ه  إاّل 
االق���ت���ص���ادي���ة ال���ح���ال���ي���ة، ي��م��ك��ن��ن��ا أن 
ن��ك��ت��ش��ف اخ��ت��اف��ًا ن��ظ��ري��ًا ك��ب��ي��رًا بن 
امل���درس���ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ب��ورج��وازي��ة 
ال����ت����ي ي���ن���ت���م���ي إل����ي����ه����ا ج��������ورج ق�����رم، 
وامل������درس������ة امل����ارك����س����ي����ة. ت����ع����زو ه���ذه 
األخيرة مثًا، أسباب فشل االقتصاد 
ال��رأس��م��ال��ي إل���ى اإلن���ت���اج وال��ع��اق��ات 
ال���ت���ي ي����وّل����ده����ا، ك���م���ا ق����رأن����ا ف����ي آخ���ر 
مؤّلفات دايفيد ه��ارف��ي. أّم��ا ق��رم، فا 

يتطّرق في كتابه إلى إنتاج السلع في 
ي��رّد اإلشكالية  العاملي، بل  االقتصاد 
ك��ّل��ه��ا إل����ى امل��س��ت��وي��ن ال���اح���ق���ن، أي 
ال�����س�����وق واالس������ت������ه������اك. ه�������ذا خ���ي���ار 
ق���رم ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، ف��ه��و ي��س��ع��ى ليكون 
اإليبستيمولوجي  باملعنى  »حياديًا 
ع��ن��د تحليل األن��ظ��م��ة االق��ت��ص��ادي��ة«، 
لكّنه  ك��ت��اب��ه )ص 22(.  ف���ي  ن��ق��رأ  ك��م��ا 
أمٌر صعب للغاية على أي حال، لهذا 
تعابير  استعمال  بعدم  مثًا  يوصي 
»الرأسمالية«  مثل  باملقّدس  محاطة 

و»البورجوازية« و»املاركسية«.
ي����ن����ت����ق����د ق����������رم امل�����ظ�����ه�����ر »ال������دي������ن������ي« 
ل���ل���ن���ي���ول���ي���ب���رال���ي���ة، ل���ي���ع���ّده أس�������وأ م��ن 
»ال��ش��ي��وع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة« أّي�����ام االت��ح��اد 
ال���س���وف���ي���ات���ي. وي�������رى ك��ك��ث��ي��ري��ن م��ن 

جورج قرم
نقض التْعِمَية النيوليبرالّية

بعد أشغاله على التاريخ، يعود املفكر اللبناني 
إلى االقتصاد، اختصاصه األّول. في »حكومة العالم 

الجديدة« الصادر بالفرنسّية عن »منشورات ال 
ديكوفارت«، يحلل أسباب األزمة املالية الحالية، 

ويدحض مقوالت الفلسفة النيوليبرالية

أّن��ه  ال��ب��ورج��وازي،  االقتصاد  منّظري 
اقتصادي  نظام  إل��ى  ال��وص��ول  يمكن 
للجميع،  فيه خير  )رأس��م��ال��ي( جّيد، 
إذا قمنا ب��واج��ب��ن��ا األخ��اق��ي أس��اس��ًا 
كباحثن، ومنّظرين، ونخب من أجل 
خ��ف��ض ال����ف����وارق االج���ت���م���اع���ي���ة، عبر 

التحّكم بالسوق بفاعلية. 
وينتهي الكتاب املشّوق بطرح بدائل 
ل��ل��ن��ي��ول��ي��ب��رال��ي��ة ال���ح���ال���ي���ة واق����ت����راح 
على  آماله  معّلقًا  مقاومتها،  وسائل 
وي��دّل��ل  للعوملة.  املناهضة  ال��ح��رك��ات 
البطالة، سيؤلف   ارتفاع 

ّ
أن قرم على 

جمعًا ممن هم بمثابة مشاة »الجيش 
من  العاطلن  أي  للتغيير«،  ال��ث��وري 
ال���ع���م���ل. ي��ن��ه��ي ق�����رم ك���ت���اب���ه ب��امل��ق��ط��ع 
اآلتي: »يا جمهوريي وطالبي العدالة 
 ال���ب���ل���دان، وم���ن ك���ل اإلث��ن��ي��ات، 

ّ
م���ن ك���ل

 األديان واملشارب األكاديمية، 
ّ

ومن كل
اّت���ح���دوا!« ف��ه��ل تعبير ك���ارل م��ارك��س 
البسيط »يا عّمال العالم اتحدوا!« لم 

يعد يكفي اليوم؟

لكتابه  العربّية  الترجمة  ق��رم  ج��ورج  يوّقع 
»ت���اري���خ أوروب������ا وب���ن���اء أس���ط���ورة ال���غ���رب«، 
»دار  جناح  عند  غ��د  مساء  الخامسة  عند 
الدولي  العربي  بيروت  »معرض  الفارابي«، 

للكتاب« )البيال(

علي السقا

ه���������ل ي�����م�����ك�����ن ال�������ح�������ري�������ة ب����امل����ع����ن����ى 
االص��ط��اح��ي أن ت��ك��ون إس��ام��ي��ة أم 
حّقًا  أل��ي��س��ت  ي��ه��ودي��ة؟  أم  مسيحية 
بنحو  اج��ت��م��اع��ي��ًا  تتمثل  م��ك��ت��س��ب��ًا، 
ن��س��ب��ي ت��ب��ع��ًا ل���ل���زم���ان وامل����ك����ان؟ في 
كتاب »الحرية ��� قراءة في مرتكزاتها 
اإلسامية« )منتدى الفكر اللبناني(، 
باستثناء بعض   ���� القارئ  يعثر  لن 
للحرية  مناقشة  على   ���� ال��وم��ض��ات 

خارج الكليشيه الديني املعهود.
ن������ص ال����ش����ي����خ ع����ب����د ال�����ل�����ه ال����ح����اق 
م��ث��ًا، ي��ن��اق��ش ال��ح��ري��ة ب��ن الفتوى 
ال��ش��رع��ي��ة وأح���ك���ام ال�����رّدة. ف��ه��و رغ��م 
إسهابه في وجوب الحرية، انطاقًا 
م��ن مقولة ال إك���راه ف��ي ال��دي��ن، ومن 
ال��ف��ق��ه��ي��ة ف����ي ض��ب��ط  دور امل���ج���ام���ع 
الفتاوى الشرعية، للحد من ظاهرة 
طفرة الفتاوى التكفيرية، يعود في 
باب »الردة وتوبة املرتد في األحكام 
الشرعية« إلى نسف مفهوم الحرية 

من أساسه. وبحسب مقولته، يحق 
ل��ل��م��ف��ت��ي، وال���ق���اض���ي ال���ش���رع���ي، أن 
يحكما بمسائل الرّدة، وعلى رأسها 
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��ت��ل ب��امل��رت��د ب��ع��د إم��ه��ال��ه 
ث��اث��ة أي���ام ل��ل��ع��ودة ع��ن رّدت����ه. فأين 
ال���ح���ري���ة م����ن ال����ع����ودة إل�����ى اإلس�����ام 
تحت الترهيب؟ أال يخالف صراحة 
اآلي�����ة ال���ق���رآن���ي���ة »م����ن ش����اء ف��ل��ي��ؤم��ن 
وم����ن ش����اء ف��ل��ي��ك��ف��ر«؟ ث���م ه���ل يتفق 
تنفيذ هذه األحكام مع دولة حديثة 
ل���ه���ا دس�����ت�����ور وق������وان������ن وض���ع���ي���ة، 
وإن ك�����ان ث��ل��ث��ا ش��ع��ب��ه��ا م����ن أت���ب���اع 

اإلسام؟
ه���ذا م���ا ي��ق��ول ب���ه ال��ش��ي��خ مصطفى 
م���ل���ص. ف����ا ي��م��ك��ن أن ت��ن��ش��أ ح��ري��ة 
إن��س��ان��ي��ة م���ن ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ف��رد. 
وألن الله عتق اإلنسان من العبودية 
ل����س����واه، ف���إّن���ه »ي���دف���ع���ه إل����ى تحمل 
هذا  قيمة  وإدراك  ق���راره،  مسؤولية 
ال���ق���رار ع��ل��ى م��س��ت��ق��ب��ل��ه، ل��ك��ن��ه ليس 
فوريًا وال دنيويًا، بل هو أخ��روي«. 
وي����ش����ي����ر م����ل����ص إل�������ى »ع���������دم ق�����درة 

الحرية  ب��ن  التمييز  على  بعضهم 
وال���ف���وض���ى، ف��ي��رف��ض االث���ن���ن م��ع��ًا، 
وه����ذا م���ا ي��ق��ع ب���ه ب��ع��ض امل��ت��دي��ن��ن 

وأصحاب املشاريع الدينية«.
وب���ح���س���ب ال���ش���ي���خ م���ح���م���د زراق�������ط، 
 ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ح��ري��ة، كقيمة 

ّ
ف����إن

ومفهوم نسبي، يتصل باملوروثات 
الثقافية، سواء كان الدين جزءًا منها 
من  بكثير  ت��رت��ب��ط  »أن  ي��ج��ب  ال،  أو 
واألخاقية،  القانونية  التشريعات 
وليس هذا خاصًا باإلسام وحده، 
ب�����ل ك�����ل ال�����ق�����وان�����ن ه�����ي م����ح����اوالت 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ح���ري���ة ووض�����ع ال���ح���دود 

لها«بحسب الشيخ زراقط.
ل�����م ي���ت���ط���رق امل����س����اه����م����ون ف�����ي ه���ذا 
للبنى  تحليلهم  سياق  في  الكتاب، 
ال��ف��ق��ه��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��ح��ري��ة، 
إل��ى م��ا ه��و م��ل��م��وس. ل��م ي��أت��وا على 
تسّوغ  التي  التشريعية  البنى  ذك��ر 
استبداد الحكام، عل أساس التواطؤ 
امل��س��ت��ت��ر أو ال���ع���ل���ن���ي، ب����ن ال��ح��اك��م 

والفقيه.

فكر/ أديان

تناسى الكتاب البنى 
التي تسّوغ التواطؤ 
بين الحاكم والفقيه

دور المؤسسات غير 
الحكومية في نشر 

إيديولوجيا »العولمة«

◄ يوّقع الشاعر الزميل بشير 
»م��ا بعد  الجديد  البكر، دي��وان��ه 
ب����اري����س« ع���ن���د ال���س���ادس���ة م��ن 
م��س��اء األح����د 12 ك��ان��ون األول 
)دي��س��م��ب��ر( ال��ح��ال��ي، ف��ي جناح 
في  ال��ع��رب��ّي��ة«  النهضة  »دار 
»معرض بيروت العربي الدولي 

للكتاب« في »بيال«. 

توقيع  العربي« يحتضن  الكتاب  »دار  ◄ جناح 
سلمان،  فيصل  للصحافي  فيها«  »ف��ّك��ر  ك��ت��اب 
عند الخامسة مساء غد وبعد غد في »بيال«. يأتي 
التوقيع بالتعاون مع »تلفزيون املستقبل« الذي يبث 
الكتاب  عنوان  يحمل  ال��ذي  البرنامج  حلقات  يوميًا 

نفسه. 

ي��روي بسام أبو  ◄ في كتابه »أفضل األع���داء« 
شريف، لقاءه مع عوزي محانايمي، العضو السابق 
في استخبارات الجيش اإلسرائيلي. التقى »الرفيقان 
اللدودان« في لندن عام 1988، وعمال على التمهيد 
ملصافحة عرفات ����� رابني الشهيرة عام 1993. أثار 
كبيرة،  ض��ّج��ة  اإلنكليزية  نسخته  ف��ي  الكتاب  ه��ذا 
األحد  السادسة مساء  عند  أب��و شريف  وسيوّقعه 

12 الحالي في جناح »دار الساقي« في »بيال«. 

◄ ت�����وّق�����ع األس�����ي�����رة امل����ح����ررة 
»أحلم  كتابها  ب��ش��ارة  سهى 
بزنزانة من كرز«، وهو إنجاز 
م��ش��ت��رك م���ع ك���وزي���ت إب��راه��ي��م، 
ع��ن��د ال���س���ادس���ة م��س��اء غ���د في 
»البيال«.  في  »الساقي«  جناح 
ك���ذل���ك ي��ح��ت��ض��ن ج���ن���اح ال������دار، 
م���ع���رض »ف������ّن امل���ع���ت���ق���ل«، وه���و 
مجموعة أشغال يدوّية أنجزتها 

بشارة. 

امل��ع��اص��ر م��ن جديد،  ال��ف��ن��ان الكالسيكي  ي��ع��ود   ◄
ل��ك��ن ل��ي��س ع��ل��ى ال��ص��ف��ح��ة األخ���ي���رة م��ن »األخ���ب���ار« 
امل��ّرة، بل في كتاب. »ه��ذه القّصة تجري...«  ه��ذه 
املصّورة  القصص  م��ازن كرباج  فيه  كتاب يجمع 
التي رسمها على صفحات »األخبار«، ويوّقعه عند 
دار  ف��ي جناح  ال��ج��اري  األح��د 12  الخامسة مساء 

اآلداب »بيال«. 

 ����� »إرادات وق��ي��ود  ج��ال شريم كتابه  ي��وّق��ع   ◄
الخيام«  ف��ي معتقل  أن��ت��روب��ول��وج��ّي��ة  دراس���ة 
)مكتبة النخبة الجامعّية( عند السادسة مساء 

غد في جناح »النادي الثقافي العربي«.

◄ في جناح »الدار العربّية للعلوم ناشرون« 
روايتها  العثمان  ليلى  الروائية  توّقع  )البيال( 
»املرأة القّطة« ومجموعة قصص قصيرة بعنوان 
»ل��ي��ل ال��ق��ه��ر«، ع��ن��د ال��س��ادس��ة م��س��اء االث��ن��ني 13 

الحالي.

الذاتّية،  فيصل فرحات س��رد سيرته  يواصل   ◄
ف���ي »ف��ل��ت��ة زم���ان���ه« ال����ذي ي��وّق��ع��ه ف���ي ج��ن��اح »دار 
الفارابي« في »البيال« عند السادسة مساء االثنني 

13 الحالي. 

◄ يوّقع الباحث جمال واكيم 
ومفاوضات  »س��وري��ة  كتابه 
السام في الشرق األوسط« 
ع��ن��د ال��س��ادس��ة م���ن م��س��اء غد 
في جناح »شركة املطبوعات 
للتوزيع والنشر« في »البيال«. 
يسبق التوقيع محاضرة يلقيها 
واك���ي���م ف���ي ق��اع��ة امل���ح���اض���رات، 
والصحافي  الباحث  بمشاركة 

سعد محيو. 

»ام��رأة  مليس شعبان ديوانها  الشاعرة  توّقع   ◄
تحمل البحر جنينًا« في جناح »دار الفارابي« 

)البيال( عند السادسة مساء االثنني 13 الحالي.

تاريخّية  حيوات  ميتافيزيقّية،  »ح��ي��وات   ◄
����� ق���راءات ف��ي رواي���ات م��ع��اص��رة« ع��ن��وان كتاب 
الذي يوّقعه  إسكندر حبش،  الصحافي والشاعر 
ال��س��ادس��ة م��س��اء األح���د 12 الحالي ف��ي جناح  عند 

»الدار العربّية للعلوم ناشرون« )بيال(.

تواقيع

اإلسالم بين الحرّية والرّدة
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