سلسلة أوراق المانية مترجمة

فرانك أدولف * :التحول من خالل تراجع النمو؟ التخيالت المتعددة
واليوتوبيات الحقيقية للمجتمع المدني **
ترجمة :فادية فضة و .حامد فضل هللا( 1أوراق ألمانية).

المقدمة
كشفت أزمة كورونا في ربيع  ،2020العديد من المشكالت االجتماعية التي كانت حادة من قبل :بينت

هشاشة تكوين الرأسمالية المالية ،عدم المساواة في التعليم أو عدم المساواة بين الجنسين في شكل تأنيث
أعمال الرعاية .باإلضافة إلى هذه المشاكل التي ظهرت اآلن بوضوح ،هناك عواقب إدارة األزمة الحالية:

الركود في االقتصاد العالمي ،ودول مثقلة بديون جديدة ،وارتفاع معدالت البطالة ... ،إلخ .لكن السؤال
حاليا (حزيران/يوليو  .)2020مازال مفتوحاً
عن مجاالت العمل واإلصالح الجديدة التي ستفتحها األزمة ً
الى حد كبير .مع ذلك ،ما أصبح جليا اآلن خالل أسابيع قليلة من اإلغالق أن اليقينيات القائمة يمكن أن
تتحطم بسرعة عالية .ويتم استبدالها بوعي طارئ وامكانية ظهور الجديد .يفكر المرء حالياً بأن السياسيين
فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق ،حيث أغلقوا الحياة االقتصادية والعامة بالكامل تقر ًيبا،

لخدمة الصالح العام.

في سياق األزمة سرعان ما حظيت أصوات الذين اعتبروا اإلغالق فرصة لإلصالحات االجتماعية ،والتي
تهدف إلى استدامة بيئية أكبر لطريقة حياتنا ،باهتمام متزايد ..من ناحية ،ينصب التركيز العام في الغالب
على مطالب التحديث البيئي في شكل صفقة خضراء (جديدة) .مع وجوب تعيين "المحفزات الخضراء"
لالنتعاش االقتصادي ،من أجل الجمع بين حماية المناخ واالنتعاش وعودة النمو االقتصادي قر ًيبا

( .)Kröger et al. 2020تُبنى مسودات التحديث البيئي ،من أجل جعل مجتمعات النظام المؤسسي
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الحالي ،أكثر استدامة .يجب تَكييف الفردانية والديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الرأسمالي مع

مكن من فصل النمو
سي ّ
امكانيات البيئية المتغيرة .كذلك يرى مؤيدو "الرأسمالية الخضراء" بأن التقدم التقني ُ
االقتصادي عن استهالك الموارد (راجع .)Mol et al. 2014

تصبح مثل استراتيجية االقتصاد المستدامة ،من ناحية أخرى ،مرفوضة بوضوح من قبل ممثلي المناهج
التحويلية .إنهم مهتمون بتحويل أساسي في االقتصاد والمجتمع .حيث يتم استهداف االكتفاء باالقتصاد
واالستهالك ونظام اجتماعي قائم على المساواة ،يتغلب على اإلكراه في النمو االقتصادي وال يهيمن على
الطبيعة ويستغلها 1.)Kallis et al. 2015( .لقي هذا المنظور في سياق أزمة كورونا ،استجابة أعلى،
حيث أثار اإلغالق التساؤل ،عما إذا كان مشابهاً لما يدعو إليه منظرو ونشطاء ما بعد النمو أو تراجع

النمو .أشار الخبير االقتصادي في مرحلة ما بعد النمو نيكو بايش ( ،)Niko Paechالمعروف في

ألمانيا ،في مقابلة" :2إن أزمة كورونا فرصة .لكشف أزمات ،أخطاء التنمية :يبدو فجأة أن اإلمداد بالسلع
الضرورية للحياة ،مثل الكمامات أو أجهزة التنفس الصناعي معرض للخطر .لقد تبين أن نموذجنا
لالزدهار غير محصن .وبالتالي يمكننا االستجابة لهذا ،بشكل مناسب من خالل استراتيجية ما بعد
النمو ".تظهر األزمة من منظور تراجع النمو ،بأن االقتصاد وأسلوب الحياة الحالي لم يكن مستداماً ،وهشاً

للغاية .لذلك سيكون تراجع النمو هو الرد الصحيح على األزمة .ومع ذلك ،فإن اإلغالق ال يتوافق من
ناحية المفهوم ،مع تراجع النمو ،ألن تراجع النمو ال ينجح لمعالجة أزمة ركود اقتصادي إال إذا كان هناك
تخطيط طويل األجل وتحول تدريجي إلى مجتمع ما بعد النمو أيضاً .يجب بناء نظام اقتصادي بديل

تدريجي ،نظام أكثر مرونة ويعطي األولوية لرفاهية اإلنسان على النمو االقتصادي ( well-being over
1في مجموعة أبحاث " DFG-Kollegمستقبل االستدامة" بجامعة هامبورغ ،اشراف سيغارد نيكيل المؤلف ( Sighard

 ،) Neckelيوجد المسار الثالث ،التحكم ،في مركز االهتمام باإلضافة إلى مسارات التطوير للتحديث والتحول .ال يمكن
مناقشة هذا األمر بمزيد من التفصيل في هذه المقالة انظر ( .)vgl. Adloff / Neckel 2019لمزيد من التفاصيل حول
مسار التحول الذي تمت مناقشته هنا ،راجع )2018( Adloff؛ تم أخذ بعض المقاطع في هذا المقال من الكتاب.
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 .)degrowth.info 2020( )economic growthوفي هذا السياق ،فإن المطلوب هو إعادة توطين
الدورات االقتصادية ،وفرض الدخل األساسي غير المشروط ،واألنشطة االقتصادية المجتمعية ،والتغلب
على الزراعة الصناعية .تم في  13أيار/مايو  ،2020نشر خطاب مفتوح في العديد من البلدان واللغات
بعنوان "جذور جديدة لالقتصاد" ،والذي وقع عليه أكثر من  1100خبير وأكثر من  70منظمة ،يصوغ
استراتيجية خفض النمو كوسيلة للخروج من أزمة كورونا .يجب أن يجعل المجتمع واالقتصاد والسياسة
أنفسهم مستقلين عن النمو االقتصادي .يتحدث المرء صراحة ضد فكرة النمو األخضر ويحاول حل
المشاكل االجتماعية والبيئية في نفس الوقت من خالل اتخاذ خطوات نحو تراجع النمو .في مجتمع ما
بعد النمو ،عادل ،يمكن أن ينغلق االقتصاد ألشهر دون تعريض السلع الضرورية الحيوية والخدمات
األساسية للخطر 3.تم مناقشة السؤال حول الشكل الذي سيبدو عليه االقتصاد بدون نمو ،حتى في الجريدة
ويشار بصورة الفته للنظر ،بأن
األسبوعية دي تسايت ( )DIE ZEITفي  9حزيران/يوليو ُ .2020
اقتصاديا دون أن يكون لذلك عواقب وخيمة .حتى أن
االقتصادات الحديثة يمكن أن تنكمش أو تستقر
ً
روبرت سولو ( ،)Robert Solowالذي حصل على جائزة نوبل في عام  1987لبحثه حول النمو

االقتصادي ،يرى بنشوء مشاكل عند االنتقال من اقتصاد النمو إلى اقتصاد ما بعد النمو وليس في اقتصاد
ما بعد النمو نفسه .تأخذ معظم المساهمات (على سبيل المثال من ماريانا مازوكاتو وكلوديا كيمفيرت)
( )Mariana Mazzucato und Claudia Kemfertموقعاً متوسطاً ،أي أنه يجب أن يكون هناك نمو
في بعض القطاعات (مثل الطاقات المتجددة والرعاية) ،بينما ينبغي تقليص القطاعات األخرى .يمكن
للمرء رؤية ،أن خطاب ما بعد النمو قد وصل في غضون ذلك إلى الوسط الليبرالي اليساري في ألمانيا.
فيما يلي نظرة عامة على المناهج الناقدة للتحديث وخصائص كل منها .من خالل القيام بذلك ،أنني أميز
خطاب ما بعد النمو للشمال العالمي ( )1عن منظور الجنوب العالمي ،الذي يمثل مفاهيم متعددة
الجوانب للحياة الجيدة والتنمية وينتقد بشدة المفهوم التقليدي للتنمية ،كونها ليست عالمية ( .)2ويتبع ذلك
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تماما ،نتعامل معه في هذه
السؤال عن أي التخيالت الراديكالية القتصاد ومجتمع متحول ومختلف ً
الخطابات ( .)3وكيفية تخيل المستقبل في المجتمعات ،هو الذي يقرر ما يمكن تحقيقه في المستقبل.
تهدف جميع النظريات والحركات المعروضة هنا إلى يوتوبيات حقيقية للمجتمع المدني ( .)4ويعتمد
الطريق إلى مجتمع ما بعد الرأسمالية ،بشكل أساس على مبدأ التنظيم الذاتي األفقي .وأجريت أخي اًر،

محاولة سريعة لتقييم فرص تحقيق مسودات نظام اجتماعي بديل وما بعد النمو (.)5
 .1ما بعد النمو ،تراجع النمو

يدور نقاش مكثف منذ عدة سنوات في أوساط اقتصادية غير تقليدية في الشمال العالمي حول مسألة
مستقبل المجتمعات الحديثة ،ما إذا كان ينبغي للمرء أن يقول وداعا لفكرة النمو االقتصادي الدائم،
ألسباب بيئية واجتماعية .كان الرأي الراسخ منذ النصف الثاني من القرن العشرين وما بعده ،في العلوم
والسياسة وأجزاء كبيرة من الجمهور السياسي هو أن المجتمعات الحديثة يجب أن تعزز نموها االقتصادي
على أية حال .كان النمو وما يرتبط به من "تأثيرات المصاعد"( )Beck 1986( 2وال يزال غالباً) أساس
االستقرار االجتماعي ،عبر ربط "الطبقات الدنيا" بنظام ديمقراطي ،ودمج المهاجرين في أسواق العمل،

وسياسات توزيع دولة الرفاهية ،واحتواء عدم المساواة االجتماعية .تم تمويل إعادة التوزيع من نمو الناتج
المحلي اإلجمالي .بقدر ما كانت هذه اإلجابة معقولة وفعالة لسنوات عديدة ،في المجتمعات المعاصرة،
يبدو أنها دخلت اآلن في أزمة ( :)Nachtwey 2016في جانب ،لم يكن من الممكن تحقيق معدالت
النمو المطلوبة لعقود من الزمن؛ وأصبحت العواقب البيئية المهددة لتوجه النمو من ناحية أخرى ،موضع
تركيز متزايد .على خلفية الصعوبات السياسية الكبيرة في فرض قيود إلزامية على االستهالك الهائل
للموارد وكذلك على إنبعاثات (ثاني أوكسيد الكربون) في االقتصادات الرأسمالية ،في السنوات األخيرة،
كان هناك جد ل متزايد حول الشكل الذي قد يبدو عليه النظام االجتماعي غير القائم على النمو.
وهوية مثالية وعقليات
( )Jackson 2011ومع ذلك ،يحتاج مجتمع ما بعد النمو إلى مؤسسات جديدةُ ،
مكثفا على
جديدة تتجاوز منطق النمو .وبخالف ذلك ،فإن مجتمع ما بعد النمو لن يجلب سوى تنافساً ً
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الموارد الشحيحة في شكل التحرر من التضامن وترسيم الحدود (راجع Muraca 2014؛ Blühdorn
.)2016
تتناول النقاشات الحديثة حول مجتمع ما بعد النمو على وجه الخصوص مصطلحات تراجع النمو
وانخفاض النمو  -للحصول على نظرة عامة ،انظر ( .)Schmelzer / Vetter 2019تم إدخال
المصطلح الفرنسي (( )décroissanceانخفاض النمو) ألول مرة في عام  ،1972في النقاش حول
البيئة ،وحدود النمو والرأسمالية بواسطة أندريه غورز ( .)André Gorzحيث يرى أن انخفاض النمو
ضروري للحفاظ على التوازن البيئي لألرض .تم بعد ذلك نسيان هذا النقاش حول سياسة بيئية جديدة
لسنوات عديدة ،وبدأت جولة جديدة من النقاش في العقد األول من القرن الحادي والعشرين فقط .هذه المرة
تعرض مفهوم التنمية أو التنمية المستدامة للنقد ،ووضع سيرج التوش ()2015( )Serge Latouche
على وجه الخصوص مفهوم (تراجع النمو االقتصادي) مقابل فكرة أن هناك مسا اًر واحداً فقط للتنمية (أي
المسار الغربي) وأن هذا يجب أن يعتمد على منطق االستهالك المتزايد للموارد والسلع (راجع Acosta

ُ .)2015ينظر إلى منظور تراجع النمو أيضاً على أنه بديل لمفهوم التنمية المستدامة ،والذي يهدف إلى
التوفيق بين التنمية والبيئة واالقتصاد .يمثل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي
جانيرو عام  1992نقطة تحول مهمة .تم في مبادئ إعالن ريو ترسيخ الحق في التنمية المستدامة ألول
مرة كمبدأ معياري َقَبَل ُه المجتمع الدولي .يجب أن تخدم التنمية احتياجات األجيال الحالية دون تعريض
فرص التنمية لألجيال القادمة إلى الخطر (كما كان الحال مع تقرير برونتالند لعام .)1987
تطور من مفهوم ( )décroissanceانخفاض النمو بدءاً من فرنسا ،ثم إسبانيا وإيطاليا أيضاً ،إلى نقد

أساسي لفكرة النمو ،والتي تم توسيعها في السنوات األخيرة لتصبح نقداً للرأسمالية في المجتمعات
االستهالكية الغربية .ليس من السهل تحديد الجوهر النظري للنقاش الحالي حول انخفاض النمو

( .)décroissanceقال كاليس ( )Kallisودماريا ( )Demariaودالي از ( )D’Alisaفي كتيب مركزي إن
األمر يتعلق في المقام األول بنقد ما بعد االستعمار للنمو" :إنه يدعو إلى إنهاء النقاش العام ما بعد
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االستعمار من مصطلح االقتصادوية وإلى إلغاء النمو االقتصادي باعتباره هدفاً اجتماعياً" ( Kallis /

 .)Demaria / D'Alisa 2015: 3إنهم يبحثون عن بدائل إليديولوجية النمو ،والتي يتم التعبير عنها،
على سبيل المثال ،في مفاهيم وممارسات المشاركة أو البساطة أو المشاعات أو الرفاه أو الرعاية .تركز
المناقشات الالحقة على جوانب مختلفة للغاية :مثل القضايا البيئية المتعلقة بانبعاث ثاني أكسيد الكربون
واالحتباس الحراري ،انتقاد الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر ،وانتقاد النمو والنمو المتسارع ،والتحليالت
النقدية للرأسمالية ،وانتقاد تقسيم العمل على أساس الجنس ،انتقاد االغتراب عن العمل والطبيعة ،والمطالب
من أجل تخفيض ساعات العمل أو المطالبة بالدخل األساسي ،وانتقاد استغالل الجنوب العالمي ،وانتقاد
برامج التحديث الغربية ،وما إلى ذلك .ما تشترك فيه هذه الممارسات والخطابات هو البحث عن أشكال
بديلة لالقتصاد تدوم دون نمو ،كذلك محاولة تصور لعالم اجتماعي تنطلق منه حداثة عقالنية ،قائمة
على النمو( .انظر .)Castoriadis 2014aيجري البحث عن مجتمع ال يسعى لتحقيق أهداف النمو من
أجل النمو ،مجتمع مستقل بمعنى أنه قادر على تحقيق األهداف التي حددها بنفسه ويقيد نفسه بحرية بها.
مجتمع ال تحكمه بشكل غير متجانس قيود عملية مزعومة وقوانين اقتصادية رأسمالية .بالنسبة لسيرج
التوش ( 55 :2015( )Serge Latoucheوما يليها)" ،بابا" حركة نقد النمو الفرنسية ،فهذه مهمة
سياسية حقيقية تتطلب الشروع في تحول ثقافي للعقليات اإلنتاجية واالستهالكية للغرب ،لتطوير يوتوبيات
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بديلة ملموسة ولتطوير نظرية متماسكة.

4في ألمانيا ،تهتم العديد من المبادرات بشكل موضوعي بتقليل النمو وتشارك في شبكات مكثفة .باإلضافة إلى
()(Leipzig

Ökonomie

Neue

،Konzeptwerk

وجمعية

التنمية

لتحول

النمو

(

Förderverein

 )Wachstumswendeوجمعية االقتصاد البيئي (( )der Vereinigung für Ökologische Ökonomieكالهما في
فرايبورغ) ،هناك العديد من الجهات الفاعلة األخرى التي تعمل بتركيز مختلف على موضوع تراجع النمو ،انظر

( .)http://www.degrowth.de/de/eine-geschichte-von-degrowthيتم جزء كبير من عمل الشبكات عبر
بوابة الويب الخاصة بالتراجع ( )degrowth.deوالشبكة االجتماعية ). (wwachsswende.de
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
ترتبط كل مناهج هذه المشاريع االقتصادية البديلة المذكورة مع أغراض غير اقتصادية ،مثل إنشاء رأس
المال االجتماعي والثقة ،وعدم االغتراب ،والروابط المحلية ،وانتقاد الطابع السلعي للعمل ،ورفض التسلسل
الهرمي ،والدوافع البيئية وتلك الخاصة باإلنصاف والعدالة .يربطون عناصر السوق واالشتراكية والمجتمع
المدني (راجع Adloff / Kocka 2016؛  .)Adloff 2020يظهرون ،قبل كل شيء ،أنه في ظل
أيضا عدد كبير من المثل والممارسات غير الرأسمالية للنشاط
الظروف الرأسمالية العالمية ،هناك ً
االقتصادي ،والتي ،مع ذلك ،ال يتم أخذها على محمل الجد بما فيه الكفاية من قبل االقتصاديين
الكالسيكيين الجدد وكذلك من قبل اليسار الماركسي .وهذا يجعل البحث الفكري عن بدائل غير رأسمالية
للتعايش أكثر صعوبة .لذلك ينتقد الثنائي الجغرافي جيبسون  -جراهام ()2014( )Gibson-Graham
وجهة النظر الرأسمالية لالقتصاد ،والتي تمنعنا من التعرف على البدائل وتسميتها .كما يؤكد عالم
قويا في اليسار وكذلك
أيضا ،أن هناك ً
االجتماع ديف إلدر فاس (ً )2018( )Dave Elder-Vass
ميال ً
عند اليمين لرؤية االقتصاد على أنه رأسمالي تماماً .هذا ال يمنع االعتراف بالممارسات االقتصادية غير

الرأسمالية فحسب ،بل يؤدي إلى تثبيط العزيمة السياسية للمبادرات المناهضة للرأسمالية أيضاً .إن عدم

رؤية هذا االقتصاد ،الذي ليس مطابقاً تماماً القتصاد السلع الرأسمالية ،يؤدي في النهاية إلى تقويض
الممارسات غير الرأسمالية أو المناهضة للرأسمالية بجعلها غير مرئية أو حتى إنكارها.

جنبا إلى جنب مع فهم نظري إشكالي لالقتصاد .حيث يتم تصور االقتصاد
تسير وجهة النظر الرأسمالية ً
على أنه مستقل ،إن في النظرية االقتصادية الكالسيكية الجديدة التي تسترشد بحسابات المنفعة الفردية
والكفاءة ،أو في علم االجتماع كمرجع لنظام وظيفي اجتماعي ذاتي يتبع فقط منطق الربحية (راجع
( .)Beckert 2014ال يتطابق االقتصاد في الواقع مع عمليات السوق وال يتطابق مع الرأسمالية :يعتمد
أيضا على قطاع االقتصاد المنزلي غير الربحي ،أي األعمال المنزلية والتعليمية غير مدفوعة
االقتصاد ً
األجر ،ويعتمد أيضاً على عمليات إعادة التوزيع وتبادل السلع .كما أن السوق نفسه ليس ذاتي التنظيم:
يجب أن تنظمه الدولة وأن يكون جزءاً ال يتج أز من قواعد المجتمع المدني .وأخي اًر فإن مؤسسة اقتصادية
ال تتطابق بالضرورة مع مؤسسة رأسمالية .والذي يتضح عندما يفكر المرء في التعاونيات أو أشكال
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
الملكية الجماعية أو المشاريع غير الربحية .)Elsen/Walk 2016( .ويمكن متابعة ذلك إلى القرن
التاسع عشر على سبيل المثال في الحركة التعاونية ،التي لم تكن ناجحة في مجال الديمقراطية
االجتماعية فقط( ،هناك مفاهيم مسيحية محافظة ،كذلك اتحادات فوضوية) .يتم في ظل ظروف السوق،
الجمع بين المبادئ الرأسمالية للرأسمالية مع أشكال تنسيق أخرى .ال تتوقف الجمعية التعاونية على تحقيق
رأس المال وإنما تركز على تلبية احتياجات األعضاء ،باإلضافة إلى مبدأ الديمقراطية والتضامن أو ما
يسمى "الروح التعاونية".
يتمثل التحدي األكبر الذي يواجه رؤية مجتمع ما بعد النمو في كيفية الجمع بين التحول عن النمو
االقتصادي والحاجة إلى معالجة التفاوتات االجتماعية .إذا لم يعد االزدهار المادي ينمو ،بل يتقلص،
فمن منظور تراجع النمو ،يجب فرض ضرائب أكبر على مجموعات الدخل واألثرياء .إن انخفاض النمو

هو قبل كل شيء مشروع إعادة هيكلة وإعادة توزيع يحاول كبح ِ
االلتزام بالنمو االقتصادي .يجب أن يكون
االقتصاد والمجتمع قادرين على التعامل بمرونة مع انخفاض النمو؛ ويجب أن تصبح المؤسسات
5

االجتماعية مثل الضمان االجتماعي والتعليم أوالً وقبل كل شيء أقل اعتماداً على النمو االقتصادي.

هذا يعني في الواقع ،من الناحية السياسية (راجع ( ،)Caillé & Les Convivialistes 2016تقليل
اعتماد المواطنات والمواطنين على الشركات واألسواق .سيتطلب ذلك ،من ناحية ،وجود قطاع عام متطور
وفعال ،ومن ناحية أخرى ،يتطلب قبل كل شيء أشكاالً جديدة من التعاون بين الشركات والقطاع العام

والمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية .ال ينبغي خصخصة قطاعات السلع العامة ،ولكن يجب
الحفاظ عليها وابتكار تحديثها ،وينبغي تعزيز التعاونيات ودعم العمالت التكميلية اإلقليمية .تحتاج السلع

االستهالكية إلى فترة صالحية أطول ،ويجب أن تكون الحياة بدون التنقل الفردي ممكنة ،وأخي اًر ،يجب
تقليل االعتماد ليس على األسواق والشركات فحسب ،بل على المال من خالل أشكال التبادل غير النقدي
5

هذا هو الموقف أيضا ،على سبيل المثال ،موقف ما بعد النمو الوقائي ،كما ورد في دراسة للو ازرة الفيدرالية للبيئة وحماية

الطبيعة والسالمة النووية (.)Petschow et al. 2018
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
أيضاً .هناك حاجة إلى مؤشرات بديلة ومعايير نوعية جديدة لتقييم االقتصاد (وليس الناتج المحلي
اإلجمالي) .مطلوب في النهاية ،تغيير مفهوم الشركات جذريا .أي ،في مفهوم االقتصاد من أجل الصالح

العام ( ،)Felber 2012على ّأال يقتصر دورها على تحقيق الربح فحسب ،بل يتعين عليها مراعاة جوانب
الصالح العام أيضاً .ومن ثمة ال ُيفهم منها على أنها شركات خاصة بقدر ما تُفهم على أنها شركات
مشتركة تعمل من أجل خلق قيم مشتركة تتجاوز القيم النقدية ولم تعد تجعل التكاليف البيئية واالجتماعية
خارج حساباتها .يتم ذلك تحت كلمات أساسية ،مثل اقتصاد التضامن واالقتصاد المشترك والمشاعات
واقتصاد المجتمع أيضاً (راجع ( .)2015 Laville/Salmonباإلضافة إلى ذلك ،هناك أشكال جديدة
لالقتصاد المفتوح القائم على اإلنترنت مثل شبكات الند للند ( ،)peer-to-peerويكيبيديا ،ولينوكس،
والمشاع اإلبداعي ،وما إلى ذلك (راجع (.)Rifkin 2014
يمكن لهذه التجارب االجتماعية البديلة في نمط الحياة أن تساهم في نقاش اجتماعي حول تغيير يمكن
التحكم فيه ("حسب التصميم") في مجتمع ما بعد النمو ويمكن أن تفسر على أنها عناصر مجتمع
المستقبل .هذه المجموعات تمثل مختبرات يتم فيها تجربة توجهات قيمية جديدة ،وتصرفات ذاتية
وممارسات تجارب اجتماعية لنمط الحياة ،6أنهم يمثلون أوساط حاملة لتغيير مستقبلي محتمل ،نحو نظام
اجتماعي غير موجه نحو النمو.
ما مدى واقعية تصور مجتمع بعد النمو ،بالتأكيد ال يمكن اإلجابة عنها في الوقت الراهن .يمكن إعطاء
عدة أسباب لذلك :أوالً ،ال يزال البحث مرك اًز على الجوانب التكنولوجية والعلمية القابلة لالستخدام لصالح
التغيير" ،االبتكارات االجتماعية ،بالكاد يتم البحث فيها" ( Schneidewind / Singer-Brodowski

 .)2014: 29ثانياً ،إن المؤسسات "الكالسيكية" إلدارة األزمات ،الدولة واالقتصاد ،تتوجه بنفسها نحو
6

إن الدرجة العالية من الخبرة ،ووعود الفردية والفورية ،فضالً عن ضعف الدوغمائية ،والتنظيم والمأسسة هي أمور

نموذجية للتجمعات ما بعد التقليدية والشاملة التي لوحظت هنا ( .)Knoblauch 2013تسعى هذه المجتمعات إلى روابط
مجتمعية قوية بدرجة عالية من الفردية واألفقية والتمكين الذاتي للجميع (.)Gebhardt 2013
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
النمو .وبالتالي ،فإن امتداد التطورات االجتماعية الحالية غير قادرة على تقديم إطار للتنبؤ أيضاً .ال
يمكن التفكير في انخفاض النمو إال على أنه قطيعة مع مسارات التنمية السابقة .ثالثًا ،ال يشير التوجه

نحو النمو إلى نموذج اقتصادي فحسب ،بل يشير إلى نموذج ثقافي أيضاًBüttner/Weyand ( .

 )2016هذا يعني توجه المرء إلى نماذج للحياة مطابق ًة لصيغة النمو ،على سبيل المثال ،للتحسين الذاتي
المثالي المستمر ) .(Welzer 2015لذلك ،ال يمكن التفكير في تغيير نموذج اقتصادي وحياتي قائم على

النمو دون تغيير في التوجهات الثقافية األساسية .تتمثل إحدى نتائج النظرية الثقافية التي صاغها
مؤخرا ،في فصل االرتباط بين الرخاء المادي ومفاهيم
هارتموت رو از ()2016( )Hartmut Rosa
ً
الحياة الجيدة التي تتميز بها الثقافات الغربية .كيف يمكن تعميم هذا في الممارسة ،وكذلك كيف يجب أن
يكون هذا الفصل مفهوم نظريا؟ ال يزال غير واضح إلى حد كبير .ومع ذلك ،ال يمكن إنكار بأن

ِ
االعراض عن نموذج النمو يمثل تساؤالً جذرياً عن طريقة الحياة الغربية الحديثة حتى اآلن ،وبالتالي ال

يكون بالكاد ممكناً ،بدون تغيير عميق للثقافة التي تركز على الموارد والعقليات الذاتية المقابلة لها .من

الواضح أيضاً أن مثل هذا التغيير يتطلب العديد من المجموعات الداعمة ،أبعد من الطبقات المتوسطة

أكاديميا ( ،)Eversberg 2015والتي تمارس بالفعل هذا التساؤل
سنا والمتعلمة
اليسارية البديلة األصغر ً
ً
الجذري حول نماذج النمو ،التي يمكن تحقيقها عملياً ..بخالف ذلك ،سيبقى انخفاض النمو ظاهرة صغيرة
غير قابلة للتعميم.

اح أخرى ،النتقادات في الجنوب العالمي أيضاً .السؤال الذي يطرح نفسه هنا
يتعرض نموذج النمو من نو ٍ

هو ،ما إذا كان يجب رفض النموذج الغربي للتنمية من منظور ما بعد االستعمار .لذلك ،يجب إبراز
وجهات النظر والممارسات البديلة للتعايش في الجنوب والدفاع عنها ضد نموذج النمو االقتصادي
التقليدي الموحد.
 :2التنمية والعالمية ،إنهاء االستعمار والتعددية
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طا وثيًقا بمفهوم التنمية .صممت الواليات المتحدة بعد عام  ،1945في سياق
يرتبط نموذج النمو ارتبا ً
عمليات إنهاء االستعمار ومع تفاقم الصراع بين الشرق والغرب ،نموذجاً للتنمية االقتصادية والسياسية

والثقافية لبلدان العالم الثالث .صاغ الرئيس األمريكي هاري س .ترومان في برنامجه "النقطة الرابعة" في
عام  ،1949رؤيته للبلدان "المتخلفة" في العالم" :يجب علينا أن نوفر للشعوب المحبة للسالم فوائد
مخزوننا من المعرفة التقنية لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم في حياة أفضل ".يعتبر هذا البرنامج مقدمة
لمفهوم مساعدات التنمية .
تعرض مفهوم التنمية والتخلف المبين أعاله ،النتقادات من اتجاهات مختلفة .كما تعرض في أمريكا
الالتينية على سبيل المثال ،نموذج التنمية النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) النتقادات شديدة في السنوات
األخيرة .ووضعت الحكومات اليسارية الدولة القوية وهدف محاربة الفقر في مواجهة راديكالية السوق.
يعلق ألبرتو أكوستا ( )192 :2015على هذا األمر ،بشكل نقدي" :مع ذلك ،تتميز سياستها من خالل
فكرة التنمية أيضاً :إنهم يعتمدون على استراتيجية إنمائية (مثلما فعل االستعمار ذات مرة) ملتزمة

باستغالل المواد الخام واألراضي الزراعية للتصدير  -ما يسمى بـ النزعة االستخراجية للقرن الحادي

والعشرين" .انتقدت نظرية التبعية في السبعينيات ،الفهم الغربي للتنمية والتحديث .لم ُينظر إلى التخلف
على أنه مرحلة تاريخية تليها التنمية ،ولكن كنتيجة الستغالل الجنوب من قبل االستعمار والرأسمالية.
على الرغم من أن هذه النظرة غير التقليدية المستوحاة من الماركسية ،هاجمت البديهيات األساسية لنموذج
التنمية الغربي ،إال أنها ظلت مرتبطة بفكرة ،أن التنمية يمكن تحقيقها بشكل أساسي من خالل النمو
االقتصادي .كما كان ُينظر إلى التصنيع واالستغالل الفعال للموارد الطبيعية هنا على أنهما وسيلة مجربة
ومختبرة لبدء عمليات التنمية المرغوبة.
على النقيض من ذلك ،فإن مفاهيم مثل خفض النمو أو الحياة الجيدة ) ،(buen vivirوالتي تأتي من
أمريكا الالتينية ،هي بدائل لنموذج التنمية نفسه .كما يمكن استخدام ما بعد التنمية كمصطلح عام لهذه
المنظورات النقدية التنموية أيضاً .تمت اإلشارة في هذا الخطاب ،إلى مؤلفين مثل فولفغانغ ساكس،
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
غوستاف ايستيبا وأرتور إسكوبار

(Wolfgang Sachs, Gustavo Esteba und Arturo

)Escobarوا لذين قاموا منذ عقود بتفكيك مفهوم التنمية ،وقبل كل شيء ،انتقدوا فكرة التقدم الخطي التي
احتوتها (Demaria Kothari 2017).إن ممارسات وخطابات ما بعد التنمية تدور حول إنشاء نماذج
أيضا االعتراف باألنطولوجيات
متعددة للحياة الجيدة التي تختلف عن نموذج النمو الغربي .يتضمن هذا ً
العالئقية غير البشرية التي ترفض الفصل بين الطبيعة والثقافة .تم في الغرب ،من ناحية أخرى ،تأسيس
راسخ لألنطولوجيا البشرية ،التي تميز بوضوح بين الذات والموضوع ،وبين اإلنسان والطبيعة ،وتنكر
الروابط واألشياء المشتركة واالعتماد المتبادل بين الكائنات البشرية وغير البشرية ). (Descola 2014
باإلضافة إلى ذلك ،يجب الحفاظ على الممارسات المحلية للنشاط االقتصادي غير الرأسمالي (على سبيل
المثال في شكل المشاركة والتوجه غير الربحي) ويجب االعتراف بالتصورات المشتركة المتعلقة بالحياة
الجيدة ) .(Escobar 2011ال يتم بهذه الطريقة ،نقد نماذج التنمية في الشمال العالمي فحسب ،بل يتم
أيضا انتقاد األفكار االشتراكية أو الماركسية للتنمية ) .)Gudynas 2013هذا نقد أساسي لدستور
ً
الحداثة ،حيث يتم ممارسته في الشمال العالمي من قبل ممثلي ما بعد النمو أو التراجع ،ومن النسوية
البيئية أو البيئة العميقة أو نهج غايا (Gaia) 3أو الروحانية البيئية أيضاً.
أيضا انتقاد الموقف االستعماري لشمال العالم ،الذي ال يزال قائماً منذ عقود التاريخ االستعماري.
كما يتم ً
ويبنى النقد ليس على االستعمار واإلمبريالية فقط ،ولكن على سياسة التنمية وسياسة حقوق اإلنسان
ُ
والمساعدات اإلنسانية أيضاً .وفًقا للنقد ،تستند هذه إلى حد كبير ،إلى أفكار المركزية األوروبية .كانت
المستعمرات التي أنشأها الغزو كيانات سياسية ،تعتمد بشكل دائم على المركز البعيد .كان االستعمار من

الناحية األيديولوجية ،مدعوماً بوعي الرسالة وباإلرادة التبشيرية ،بهدف "تحضير البرابرة أو المتوحشين"،
وعلى أساس أفكار التفوق الثقافي والعنصرية المفتوحة ). (Osterhammel 1995

لقد ولى زمان االستعمار والتمييز العنصري الواضح من عقود ،لكن هياكل االستغالل واألفكار العنصرية
ال تزال فعالة في عصر ما بعد االستعمار (راجع مكارثي  .)2015مع ذلك فإن سياسة التنمية والتحديث،
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شيئا في هذا الصدد (راجع ( .))Knöbl 2001: 28ffوال تزال دول
كما أعلنها هاري ترومان ،لم تغير ً

الجنوب منخرطة مع الشمال العالمي في عالقات اقتصادية ليست لصالحها (Brand / Wissen
) 2017على الرغم من "مساعدات التنمية" ،استمرت عالقات التبادل غير العادلة حتى يومنا هذا
).(Hickel 2018
ينطبق األمر نفسه على العنصرية .حتى لو كان المفهوم العلمي والبيولوجي للعرق قد فقد مصداقيته منذ
فترة طويلة ،مازال التمييز العنصري الجديد مستم اًر حتى اليوم .ال تستند القوميات العنصرية إلى علم

األحياء (البيولوجيا) بل على الثقافة وتستمر في لعب دور رئيسي في النقاشات حول سياسة الهجرة .كما

هو الحال مع العنصرية البيولوجية ،يتم استخدام االختالفات الجسدية النمطية كمؤشرات على نمط
االختالفات الثقافية والشخصية .حقيقة أن االمتيازات العنصرية ،التي نراها في جميع أنحاء العالم ،تزعزع
على ما يبدو الهويات الغربية لـ "البياض" وتؤدي إلى عودة ظهور األيديولوجيات العنصرية التي تهدف
إلى الدفاع عن االمتيازات الثقافية والسياسية واالقتصادية لتفوق البيض (راجع (.))Mishra 2018
فغالبا ما ُيعزى ذلك إلى
إذا فشلت المجتمعات في محاوالتها لبناء االزدهار والمؤسسات الغربية المنظمةً ،
عيوبها الداخلية (مثل القيم والمواقف والعادات) .وبهذه الطريقة يتم إضفاء الشرعية على عدم المساواة
ثقافياً ،وفي النهاية يمكن للفقراء والمستبعدين مساعدة أنفسهم فقط وفقاً لوجهة النظر هذه .وهي ليست
بعيدة عن مفاهيم "التحديث" و "التنمية" ،والتي تعتبر مهمة للحداثة الغربية في القرنين العشرين والحادي

والعشرينُ .ينظر إلى البلدان على أنها منفصلة ووحدات غير مترابطة ،التي يتعين عليها اتباع نموذج
تدريجي للتنمية) . (Knöbl 2001: 32f.فكل دولة مسؤولة عن أدائها ،وال يظهر االستغالل وعالقات
التبادل الدولي غير المتكافئة في هذه النظريات .الهدف من التنمية هو تأسيس االزدهار ورغد الحياة
والديمقراطية كما هو الحال في الغرب .ومع ذلك ،ال يمكن للمرء أبداً ،أن يكون مشابهاً بدرجة كافية

أبدا أن يكون المرء "أبيضاً" مثل الغرب .من وجهة
لألصل (الغرب أو الشمال)  -في األساس ال يمكن ً
نظر النقاد ،ال يمكن أن يتكون البديل إال عبر التخلي عن هذه الديناميكية وعالقات التبادل الدولي غير
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المتكافئة .يرتبط بهذا إنشاء أشكال اقتصادية قائمة على التضامن ،تعتمد على التنمية المستقلة ووفقاً
لمعاييرها الخاصة (بدالً من اإلنتاج بالسوق العالمي) ). (Latouche 2004

الحداثة الغربية بالطبع ليست مجرد مصدر للظلم واالستغالل .حيث توجد النزعة اإلنسانية واألخالق
العالمية واحترام كرامة اإلنسان وفكرة حقوق اإلنسان .هذه التقاليد الثقافية تجعل من الممكن انتقاد عالقات
القوة غير العادلة .لكن الكونية الغربية تعرضت لسبب وجيه النتقادات واضحة ،واكتسبت سمعة أنها في
النهاية تخفي فقط قوة الغرب في فرض أفكار معينة على الصعيد العالمي .لقد جعل الغرب علم الكونيات
الخاص به عالمياً :وجهة نظر طرف واحد – في جوهرها محلية وإقليمية  -تفرض نفسها في مقابل
الجميع وفي كل مكان في العالم( .راجع ) (Chakrabarty 2000تقوم العالمية الغربية  -كما جاء في

انتقاد الجنوب منذ فترة طويلة ،ومؤخ اًر لحركة تراجع النمو الشمالي  -على أنطولوجية الفصل :ليس
االعتماد المتبادل انما الكيانات المنفصلة ،تَكو ْن نقطة بداية الوجود .يفترض الفصل بين الطبيعة والثقافة،
وتصبح الحرية الفردية واالستقاللية والعقل ،مطلقة .تستند النظرة الغربية إلى العالم ،على فكرة أنه ال يوجد

سوى علم كوني واحد في جميع أنحاء العالم  -فكرة خاطئة بشكل واضح ،إذا اتبع المرء على سبيل المثال
األنثروبولوجيا المقارنة لفيليب ديكوالس ) (Philippe Descolas) (2011ولهذا السبب ،تمت مناقشة
مفهوم التعددية بشكل مكثف في السنوات األخيرة.
اتضح أن هناك مجموعة متنوعة من الكونيات (الكوسمولوجيات) والعوالم األخالقية المختلفة .من الناحية
أيضا
المعيارية تتعلق التعددية بالمطالبة بتنويع وجهات النظر وأنماط المعرفة المشروعة ،والتي تتضمن ً
انتقاد نموذج تنمية غير خطي ) .(Kothari et al. 2019ومع ذلك ،فإن وجهات النظر والعوالم ليست

نسبياً جنباً إلى جنب ،ولكنها متشابكة ،وترتبط ببعضها البعض ،ترتبط في عالقات قوة ،وتتجادل مع
بعضها البعض وضد بعضها البعض .لذلك ال يوجد كون واحد فقط ،بل كون متعدد ،ال يوجد بشكل

مستقل بل مترابط ( Boisvert 2010؛  Latour 2014؛  .)Tsing 2018فإن ترابطه من ناحية
أخرى ،إذا نظرنا إليه على نطاق عالمي ،ال يمكن فصله عن الالمساواة العالمية التي هي إرث االستعمار
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والعنصرية .للدفاع عن التعددية يعني في نفس الوقت الوقوف لتصفية استعمار الفكر والفعل .7أيضاً.

يؤكد مفهوم التعددية ،باإلضافة إلى ذلك ،على أن الغرب وحده هو الذي ترك فكرة العالئقية إلى حد كبير

كثير على فكرة الفرد المستقل الذي يختلف عن غير البشر من خالل العقل .من ناحية
وراءه واعتمد ًا
أخرى ،فإن معظم الكونيات (الكوسمولوجيات) هي عالئقية .يلخص أرتور إسكوبار )(Arturo Escobar
)(2015: 341األمر على النحو التالي" :تتغذى فكرة التعددية ( )...من خالل مصدرين رئيسيين :النقد
النظري للثنائية وعوالم تعددية ،وبالتالي غير ثنائية ( ،)...مما يعطينا نظرة عميقة تعكس الرؤية العالئقية
للحياة".
إذا أخذ المرء النقطة الثانية على محمل الجد ،فهذا يعني أنه على مستوى الكونيات يجب أن تكون هناك
مساواة لم تكن موجودة بعد .تحدث عالم االجتماع البرتغالي بوافينتو ار دي سو از سانتوس (Boaventura
)de Sousa Santos) (2014عن عدالة معرفية يمكن تأسيسها .لقد تم قمع وكبت بل وتدمير
نظريات المعرفة للجنوب في سياق االستعمار حتى يومنا هذا .تم تنحية مخزون المعرفة المحلي جانباً،

لت المؤسسات السياسية القائمة وتم نقل المحتوى التعليمي الموجه إلى المسيحية بشكل أساسي .ولكن
وح ْ
ُ
ال تزال هناك طرق لمعرفة العالم أكثر مما يدركه النموذج العقالني العلمي في الغرب .وفقاً لسانتوس ،يتم

التغاضي عن البدائل الموجودة أو التقليل من قيمتها ألنها ال تتوافق مع علم الكونيات الغربي .لهذا

المغيب ،الذي يجعل مرئياً مرة أخرى ما هو غير مرئي عادة من
السبب ،فإن المطلوب هو علم االجتماع ُ
خالل التقليل من قيمته ونفي نظريات المعرفة في الجنوب .ال يمكن أن يعتمد حل المشكالت العالمية
على قاعدة المعرفة الخاصة بشمال العالم فقط ،ولكن يجب أن يحترم أشكال المعرفة البديلة غير العلمية.
7

في الوقت نفسه ،تتحدث الجهات الفاعلة في مجال تراجع النمو في شمال الكرة األرضية عن إنهاء استعمار الخيال

االجتماعي ( .)Demaria / Kallis / Bakker 2019تم انتقاد هذا الوصف الذاتي ،الذي يعود إلى سيرج التوش

( ،)Serge Latoucheفي أجزاء من الحركة ألنه يساوي بين االستعمار التاريخي ألفريقيا وأمريكا وآسيا بنوع من
االستعمار الذاتي للفكر الغربي .ال يمكن اعتبار كل أيديولوجية مسيطرة على نطاق واسع على أنها "استعمار للعقل"
(.)Deschner / Hurst 2018
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يتبع النظريات المعرفية للجنوب ممثلو مفاهيم تراجع النمو والتعددية أيضاً (Kothari et al. 2019).

غالبا ما ُيشار إلى ظهور أشكال هجينة جديدة من الفكر الغربي والفكر األصلي في أمريكا الالتينية في
السنوات األخيرة ،بل وتم طرحها في القوانين .وهكذا ،في المادة  71من الدستور اإلكوادوري من عام

 ،2008تُمنح الطبيعة الحق في الوجود والحفاظ على دوراتها الحيوية والعناية بها وهيكلها ووظائفها
وعملياتها التطورية (راجع ( .)Gutmann 2019يتم في الوقت نفسه ،منح كل شخص ومجتمع وأمة

بشكل صريح الفرصة للمطالبة بحقوق الطبيعة من مؤسسات الدولة .إن فكرة حقوق الطبيعة هي ظاهرة
هجينة تجمع بين الفكرة الغربية لحقوق (اإلنسان) واألفكار األصلية للطبيعة .في حين أن الطبيعة لم تكن
قادرة بعد على المطالبة بحقوقها الخاصة في النموذج الغربي حتى اآلن ،إال أنه في اإلكوادور تم استخدام
صيغة ) (Toposثقافة الباشاماما (4الطبيعة األم) أو اللجوء إلى الحياة الجيدة ) ، (buen vivirوهي
النظرة الخاصة بالشعوب األصلية في اإلكوادور ،وطرحتها األكوادور في السنوات األخيرة في حوار مع
المنظمات غير الحكومية الدولية في المناقشات الدستورية ) . (Vanhulst / Beling 2017يعتمد
مفهوم الحياة الجيدة ) ،(Buen vivirعلى مخزون المعرفة األصلية بشكل أساسي من جبال األنديز،
وهي من أصل اجتماعي وغير رأسمالي ،ويحدد مفهوماً اجتماعيا وبيئياً للحياة الجيدة الذي ال يعتمد على
المنافسة واستغالل الطبيعة .يقع هذا خارج مفاهيم التنمية التقليدية التي تفترض التقدم الخطي ،وتتمحور

حول اإلنسان وتهدف إلى النمو االقتصادي .يتيح االنفصال عن المركزية البشرية االعتراف بالقيم
الجوهرية للطبيعة ويهدف إلى االعتماد المتبادل لجميع الكائنات الحية ). (Acosta 2015
ويجري حاليا استخدام هذه الجدل في المناقشات الجارية في شمال العالم من أجل تسليط الضوء على
القيمة الجوهرية للطبيعة وترجمتها إلى الشكل القانوني .وطور المحامي األمريكي كريستوفر ستون
)] (Christopher Stone) (2010 [1972لهذه الغاية منذ عقود ،فكرة حق التصرف للحيوانات
والكيانات الطبيعية مثل األنهار أو النظم البيئية .أما المحامي أندرياس فيشر ليسكانو (Andreas
حاليا أنه يمكن دمج الحقوق الطبيعية في
) ،Fischer-Lescano) (2018على سبيل المثال ،يرى ً
النظام القانوني األلماني ويدعو إلى مزيد من التطوير لمفهوم "الطبيعة ككيان قانوني" .كما يقوم العديد من
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الفاعلين في المجتمع المدني حول العالم حالياً بحمالت من أجل حقوق الطبيعة الملزمة والقابلة للتنفيذ.

كان الدافع الرئيسي للنقاش هو مبادرات الشعوب األصلية المذكورة أعاله في أمريكا الالتينية.

أمثلة أخرى لعلم الكونيات التي لديها القدرة على حل العديد من األسئلة المتعلقة بالعدالة االجتماعية
والبيئية ،من منظور تراجع النمو أو الحركات المتعددة ،مثل ) (Ecoswarajأو الديمقراطية البيئية
الراديكالية من الهند ومفهوم ) (Ubuntuمن جنوب وشرق إفريقيا  (Kothari et al. 2019).إيكو
5
ذاتيا في جنوب الهند ،والتي تدعمها المجتمعات الفقيرة
سواراج ) (Ecoswarajيشير إلى حركة منظمة ً
وتهدف إلى االستدامة البيئية ،واالكتفاء ،والحياة الجيدة ،والعدالة وكذلك الديمقراطية المباشرة والديمقراطية

(غالبا ما تُترجم على أنها إنسانية) االنتباه خاصة في جنوب
االقتصادية .جذبت أوبونتو(Ubuntu) 6
ً
إفريقيا خالل فترة ما بعد الفصل العنصري .وهو مبني على علم الوجود العالئقي ،والذي وفًقا له ال يرتبط
أيضا بكائنات غير بشرية (Dübgen /
البشر ببعضهم البعض ارتبا ً
طا وثيًقا فحسب ،بل يرتبط ً
) .Skupien 2015تظهر أوبونتو نفسها كإنسانية قبل كل شيء ،خاصة في مجال الضيافة والرعاية

واالحترام والتوجهات المجتمعية ،على غرار المفهوم الدولي للعيش المشترك( راجع ( Adloff / Costa
)) 2020باإلضافة إلى ذلك ،يتم التركيز بشكل أكبر على االلتزامات تجاه الحقوق؛ وبالتالي يجب فهم
أوبونتو كفلسفة جماعانية .لعبت أوبونتو في جنوب إفريقيا دو اًر رئيسياً في عملية المصالحة ،حيث تسعى

إلى التسامح بدالً من االنتقام .يعتبر االكتفاء والرضى في الحياة االقتصادية ،قواعد معيارية.

تشترك جميع المفاهيم المقدمة ،في البحث الجماعي عن أشكال الحياة الجيدة ،بما يتجاوز النمو والتنمية
والعالمية الغربية القائمة على القوة .كما تهدف المساهمات النظرية والعملية لحركات الجنوب والشمال
العالميين إلى إعادة تفسير الحداثة والتحوالت االجتماعية البيئية األساسية .عالوة على ذلك هناك ثالثة
مجاالت ،حاسمة لكل مجتمع ،يجب أن يتم استجوابها وتحويلها ( :)Wagner 2010ما هي المعرفة
التي يمكن للمرء االعتماد عليها؟ ما هي القواعد التي يجب أن توجه الحياة المشتركة؟ كيف يتم تلبية
االحتياجات المادية األساسية؟ تسعى هذه األسئلة األساسية إلى فتح إمكانيات الحداثة و تستهدف
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الوصول الى حقائق وعقود آجلة أخرى .فيما يلي سيتم فحص مفهوم التصورات االجتماعية الراديكالية
بمزيد من التفصيل.
 .3التخيالت الراديكالية (الجذرية)
يشير التشكيك الجذري ،أي الراديكالي ،لنموذج النمو الغربي بالمعنى االقتصادي والسياسي والثقافي إلى
موضوع تصور المساحات البديلة والمستقبل .إن المستقبل في العصر الحديث ،متعدد وينشأ في خضم
ممارسات وتصورات الحاضر التي يمكن أن تنتج عقوداً مستقبلية متباينة .يعتمد الشكل الذي سيبدو عليه
مستقبل المجتمعات الحديثة بشكل طبيعي ،على ما يتم فعله في الوقت الحاضر .يعتمد العمل الفعلي

على اإلجراءات السابقة  -أي على التاريخ  -من جهة ،كما أكد ماركس بالفعل  -وعلى التصورات التي
يمتلكها المرء عن المستقبل من جهة أخرى( .راجع  .)Abbott 2019لقد خلق التاريخ الظروف التي يتم
التصرف في ظلها اليوم والتي تؤثر على المستقبل والذي يبدو أنه مرغوب فيه وقابل للتحقيق .ال يحدد
أيضا .أن
التاريخ بالطبع ،أي مستقبل سيصبح حقيقة  -ال سيما وأن تفسير التاريخ نفسه متنازع عليه ً
كيفية تخيل المستقبل في المجتمعات ،هو ما يقرر المستقبل الذي سيكون حاض اًر .إذا الحظنا اليوم أن
األزمة البيئية تزداد أهمية وأن المرء في كل مكان يحاول إنشاء مجتمع مستدام ،وهذا يظهر األهمية

االجتماعية لتخيالت المستقبل أيضاً.
مثمر
ًا
أصبح مفهوم الخيال أو باألحرى التخيل االجتماعي في السنوات األخيرة ،في الدراسات الثقافية
بشكل متزايد( .قارن على سبيل المثال Lüdemann 2004؛  .)Adams / Smith 2019حيث يؤخذ
في االعتبار ،حقيقة أن األفراد والجماعات ال يفهمون العالم إدراكياً ويمثلونه لغوياً فحسب ،بل إن الصور
والتصورات واألمزجة والمشاعر أو السرديات تشكل تفكير اإلنسان وأفعاله أيضاً .يتحدث المرء في

السياقات األنجلو ساكسونية عادة عن "التخيالت االجتماعية" „ “social imaginariesوال يستخدم
مصطلح الخيال ( ،)Imaginationحيث يستخدم األخير بشكل أساسي في التقليد الفلسفي ويفهم بمعنى

قدرة األفراد ( .)Bottici 2011من ناحية أخرىُ ،ينظر إلى التخيالت االجتماعية في معنى أبعادها
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غالبا إلى العمل الرائد للفيلسوف اليوناني الفرنسي كورنيليوس
الجماعية المشتركة .والتي تستند
ً
كاستورياديس ).)1984( (Cornelius Castoriadis
من خالل التخيالت يتم إعادة إنتاج الممارسات والهياكل من ناحية ،ويتم إنشاء الجديد من ناحية أخرى.
ال يتعلق األمر برؤى جديدة أو معرفة جديدة فقط ،ألن التخيالت لها جانب تأثيري وتقييمي يندمج مع
األبعاد االدراكية (راجع  .)Adloff / Neckel 2019تبدو بعض أفكار المستقبل لبعض المجموعات
على أنها ذات صلة وفاعلية ومعيارية وواضحة ،في حين يحجب بعضها اآلخر تماماً ،حتى لو كانت
"األدلة العلمية" تتحدث نيابة عنهم ،فإنها ترتبط في التخيالت لألبعاد االدراكية والتقييمية والعاطفية لخلق

عوالم جذابة أو سلبية .مثل هذا الفائض من الواقع المتصور يرافق االجتماعي باستمرار ..وبالتالي ،فإن
التخيالت ليست في المقام األول مسودات فكرية على نمط انعكاس نظري منفصل .فهي ملتزمة ومتشابكة
مع الحياة اليومية .يؤكد تشارلز تيلور ( )Charles Taylorأن تفسير العالم والمستقبل "ال يتم التعبير
عنه بمصطلحات نظرية ،بل يتم نقله في صور وقصص وأساطير" ( .)23 :2004لكن التخيالت ال
تنشأ من تلقاء نفسها ،بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالممارسات .هناك عالقة حميمة بين التخيالت والممارسات
االجتماعية :الممارسات لها معنى خيالي ضمني داخلها ،التي ال تستجوب صياغتها بشكل صريح من
قبل الفاعلين ( ،)Langenohl 2010اإلشارة إلى ممارسات العيش المستدام ،على سبيل المثال في شكل
االكتفاء ،والقناعة ،وحركة انتقال أخرى والنزعة النباتية خالفا لالدعاءات البديلة المصاغة للحياة الجيدة،
مثل ممارسات االستهالك المفرط.
يعتبر في هذا السياق ،مفهوم كورنيليوس كاستورياديس ( )Cornelius Castoriadisللخياالت
االجتماعية مهماً .يوضح كاستورياديس في كتابه المجتمع كمؤسسة خيالية ( ،)1984أن المجتمع يقوم

على عمليات إضفاء الطابع المؤسسي التي تنشأ دائماً من اإلبداعات الثقافية الجديدة .بمحاذاة ذلك يتمثل

طريق الخط الفكري ما بعد الماركسي لكاستورياديس ،في بناء مجتمع مستقل يتخلص من أشكال

االستقاللية النموذجية للرأسمالية .ومن المثير لالهتمام أن أعمال كاستورياديس تلعب دو ًار مركزياً في
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خطاب تراجع النمو .نشر سيرج التوش ) )2014( (Serge Latoucheعمالً عن كاستورياديس كما
ويشير مؤلفون آخرون لحركة تراجع النمو ،إلى مفاهيمه عن االستقاللية والتقييد الذاتي أيضاً (انظر

 Asara / Profumi / Kallis 2013؛ .)Kallis 2019

جنبا إلى جنب مع كلود ليفورت ( ،)Claude Lefortجاء كاستورياديس مع نظريات الديمقراطية التحررية
والمجتمع المستقل في وقت مبكر في خضم المواجهة مع الشمولية من النوع السوفيتي .منذ أواخر
األربعينيات من القرن الماضي كانا يعمالن في مجلة (االشتراكية أو البربرية) ( Socialisme ou
 )Barbarieحول نقد الشمولية الستالينية ونظرية ماركس (راجع  )Rödel 1990وتوصال إلى فكرة
مجتمع مدني مستقل ذاتي التوليد ال يخضع ألي سلطة .يشترك كالهما في نقد فهم السياسة المرتكز على
مجاال غير مسيس .يجب أن تظل السلطة في
الدولة ،والذي يعتبر المجتمع المدني غير مهم أو يعتبره
ً
المجتمع المدني وأال يتم استيعابها في مؤسسات الدولة المستقلة .تنظم المناهج والمؤسسات الديمقراطية
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يمارس سلطته بنفسه أثناء األزمات .باإلضافة إلى ذلك ،وبحسب ليفورت
) ،)293 :1990( (Lefortsيجب في الديمقراطية ،أن "يظل مكان السلطة فارغاً" .كان األمير في
الماضي يجسد حرفيا السلطة السياسية .من ناحية أخرى ،ال ينبغي للديمقراطية أن تحاول احتالل المكانة

ٍ
عندئذ يعتبر خياالً كليأً
السابقة لألمير بسلطات رمزية جديدة مثل "الشعب" أو "الطبقة" أو "األمة"؛ ألنه

خط اًر مهددا ومعاديا للديمقراطية .إن التغلب على الخصومات االجتماعية والسياسية  -كما تدعي
المجتمعات الشمولية لنفسها ذلك  -يعني في الواقع القضاء الشمولي على الديمقراطية.

يمكن ربط ما يسمى باالختالف السياسي ،بين السياسي ( )le politiqueوالسياسة (،)la politique
والذي تمت مناقشته بشكل مكثف في السنوات األخيرة ،بهذا :بالنسبة إلى ليفورت و كاستورياديس ،ال
يجب اختزال السياسة في الفضاء المؤسسي للسياسة (قانون االنتخابات ،مؤسسات الدولة ،إلخ) ،ولكن
انفتاحا (راجع  .)Marchardt 2010يجب أال تضيع التخيالت
يجب فهمها على نطاق أوسع وأكثر
ً
الراديكالية في التخيالت المؤسسية ،أي في المؤسسات الملموسة .بالنسبة له ،فإن االغتراب هو نتيجة
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"استقالل المؤسسة وهيمنتها على المجتمع" ( .)Castoriadis 1984: 226يمكن للمرء في المؤسسات
ان يغترب ،وال يعد بإمكانه التعرف على نفسه ،ويتوقف اإلبداع الراديكالي ،إنشاء صور بديلة للعالم.
يستمد المجتمع دائماً في مشروعاته في تصور المستقبل ،إلى الخيال .تمتد هذه اإلبداعات والمعاني
الجديدة لتتجاوز األشكال والرموز الموجودة في المجتمع .توفر المعاني الخيالية إجابات ألسئلة أساسية

مثل "من نحن كمجتمع ،ماذا نريد ،ما الذي نفتقده؟" تتشكل المجتمعات من خالل أفعالها  -وبالتالي تظل
في الواقع إجابات ضمنية في كثير من األحيان – تقديم إجابات لهذه االسئلة (المرجع نفسه.)252 :
بالنسبة إلى كاستورياديس ،فإن خيال المجتمعات المعاصرة الحديثة هو التفكير في نفسها على أنها
عقالنية تماماً .ومع ذلك فإن األهداف المرتبطة بالنمو والترشيد والسيطرة على العالم هي في الحقيقة،

أشكاال مهددة عندما يفكر المرء ،على سبيل المثال ،في
أهداف تعسفية وعقالنية زائفة .إنها تتخذ
ً
استقاللية التكنولوجيا المطلقة .هنا تصبح المؤسسة (التكنولوجيا) مستقلة عن المجتمع الذي يؤسسها  -لم
8
ٍ
حينئذ مجرد وسيلة لتحقيق الغايات ،بل تخلق منطقاً خاصاً بها يتكيف معها المجتمع.
تعد التكنولوجيا

التفكير في مجتمع آخر ،وتخيله والشروع في ممارسات بديلة يعني ،على وفق طريق كاستورياديس،
تطوير تصورات اجتماعية جديدة ،تخيل وإنشاء مشروعات اجتماعية أخرى .القائم في حالة توتر مستمر
مع ما سوف يقوم ،وبالنسبة لكاستورياديس يعيش الناس في عالمين :في المحدد وغير المحدد ،مما يخلق
م ار اًر وتك ار اًر أشياء جديدة من خالل القوة اإلبداعية للخيال الفردي والجمعي .ومع ذلك ،هذا اآلخر هو

دائماً جزء من الممارسات .يتحدث الكيمياير وبوشمان ):2019( (Alkemeyer- Buschmann
 ) 132عن "قوة تحويلية غير قابلة لالختزال يمكن أن تظهر وتتطور في القيام بشيء مختلف" .باستخدام

مثال المجتمعات البيئية ،يظهرون أن ممارساتهم تحتوي على "تصور مستقبلي للظروف والعالقات
االجتماعية األخرى" (المرجع نفسه .)133 :في السياق العملي الحالي ُيتوقع مستقبل أفضل ويجعله
أيضا
أيضا نقد التكنولوجيا لمفهوم العيش المشترك ) ،)1973( (Ivan Illichsوالذي تم استقباله ً
أيضا حول هذا ً
 8انظر ً
بشكل مكثف في حركة تراجع النمو والعيش المشترك (Adloff / Heins 2015؛ .)Vetter 2017
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مرئياً .في القرية البيئية زيبن ليندن ( )Sieben Lindenالتي قاموا بدراستها ،يجري تنفيذ مشروع سياسي
"حيث المستقبل حاضر بالفعل" (المرجع نفسه) .وهكذا ،فإن البلديات (باإلضافة إلى زيبن ليندن ،على

سبيل المثال ،بلدية نيدركاوفونغين ( ،)Niederkaufungenهي أمثلة جيدة للمجتمعات المقصودة
والعمليات الديمقراطية األفقية التي تهدف إلى االستدامة التحويلية واألفكار السياسية البديلة( .راجع
Kunze 2009؛ Grundmann 2011؛)Marcus 2015
يتم تعيين الحدود في هذه الممارسات ،لكن يتم تنفيذها من قبل الجهات الفاعلة نفسها وال يبدو أنها شيء
خارجي عن البيئة الحاضنة أو المجتمع .فهي مفروضة على نفسها بمحض إرادتها وال تستند إلى حدود
مطلقة أو طبيعية يتعين قبولها .لذا فإن مشروع خفض النمو ال يعتمد على برنامج مالتوسي

7

محدث

للحدود الطبيعية ( .)Kallis 2019بالنسبة إلى كاستورياديس وحركة تراجع النمو ،فإن المجتمع غير
القادر على فرض قيود على نفسه هو في حالة من الغطرسة .بالنسبة إلى كاستورياديس يتم التعبير عن
هذا أيضاً في مفهوم أساسي للمجتمعات الغربية ،وهو مفهوم التنمية .هذا المفهوم له معنى اجتماعي

خيالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحداثة والعلوم الطبيعية .المعرفة ال تعرف الحدود ،لذلك ال يمكن أن تكون
هناك نقطة مرجعية ثابتة للتنمية .تتحول المرجعية باستمرار في اتجاه المزيد والمزيد ( Castoriadis

" :)2014b: 258المزيد من السلع ،المزيد من سنوات العمر ]...[ ،المزيد من المنشورات العلمية [،]...
ألن "المزيد" هو "جيد" .وهكذا بالنسبة له " النظام االجتماعي الغربي يعتمد على نموذج تنموي للنمو
الالمتناهي.
يدعو كاستورياديس في ضوء األزمات البيئية التي ظهرت منذ عقود ،إلى تقييد الذات الجماعية ،والذي
يجب أن يشمل قبل كل شيء عالقة جديدة بين الناس والطبيعة (راجع  .)Adams 2012االستقاللية
بمعنى التشريع الذاتي تعني له ،يجب التغلب على الجانب اآلخر من الحداثة ،أي العقلية الزائفة بالهيمنة
غير المحدودة على العالم .فاالستقاللية والسيطرة على اإلنسان والطبيعة ،بالنسبة له ،تتعارض مع بعضها
البعض ،واالستقاللية ال تتطلب عمليات ديمقراطية داخل المجتمعات البشرية فحسب ،بل لبدء عالقة بيئية
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مع الطبيعة أيضاً .بالنسبة إلى كاستورياديس ( ،)a2014كانت الحركات البيئية في ثمانينيات القرن

الماضي تعبي اًر عن البحث عن مجتمع مستقل – االستقالل الذاتي بمعنى تقييد الذات والتغلب على

الغطرسة الحديثة في شكل تخيالت القدرة المطلقة( .انظر Konvivialistische International

.)2020
 .4اليوتوبيات الحقيقية للمجتمع المدني
حاول عالم االجتماع األمريكي إريك أولين رايت ( )Erik Olin Wrightفي كتابه "يوتوبيات واقعية"
( ،)2017( )Real Utopiasوصف وسبر ثالثة مسارات محتملة للخروج من الرأسمالية وحاول
استكشاف ما يمكن أن يكون اليوم مسا اًر قابالً للتطبيق ،لمجتمع ما بعد الرأسمالية .ركز المسار الماركسي
تاريخياً على الثورة ،وعلى االنفصال الجذري عن الدولة والرأسمالية .وعلى ضوء النتائج المأساوية لثورات

طا وثيًقا ،ولم يتم
القرن العشرين ،فقد هذا المسار مصداقيته التحررية .حيث ارتبطت الثورة باإلرهاب ارتبا ً
تأسيس الديمقراطيات واالقتصاد .تحول االقتصاد في ظل االشتراكية الحقيقية إلى سيطرة دولة تعمل

بعضا من مصداقيته وفعاليته في ترويض الرأسمالية
بشكل سيء .كما فقد األمل االشتراكي الديمقراطي ً
من خالل تدخل الدولة والنقابات العمالية القوية في ضوء توازن القوى في العصر النيوليبرالي" .هي
اصالح وكذلك ثورة أيضاُ" -النموذجان األساسيان للتحول في القرن العشرين  -يبدو أنهما" ،وفًقا لما ذكره

رايت (" ،)10 :2017قد استنفدا إمكانياتهما" .ويرى رايت أنه ينبغي التعامل مع المجتمع المدني بجدية
أكبر لبناء "فضاءات وفجوات ،بدائل تحررية داخل االقتصادات الرأسمالية" .يجب على المرء في الوقت
الحاضر أن يتصرف ويبني منافذ كما يتخيلها الفاعلون يوتوبيا ،وبالتالي زيادة احتمال انتشار البدائل التي
تبدو ممكنة وجذابة .يتحدث رايت ( )11 :2017في هذا السياق عن "اليوتوبيات الحقيقية" التي "يمكن

حاليا" ،وبذلك يمكن توقع كيف سيكون عليه العالم ،وتصبح مساهمة لنا على
تطويرها في العالم القائم ً
المضي قدما في هذا االتجاه

فرانك أدولف

التحول من خالل تراجع النمو؟ التخيالت المتعددة واليوتوبيات الحقيقية للمجتمع المدني

صفحة  23من 31

سلسلة أوراق المانية مترجمة
من الواضح أن حركة تراجع النمو تعتمد مثل رايت على مبدأ التنظيم الذاتي في بحثها عن مجتمع ما بعد
الرأسمالية وما بعد النمو ،على عكس مجتمعات الدولة االشتراكية في القرن العشرين .تعتمد اشتراكية رايت
على شكل مختلف من أشكال السلطة وهي تقوم على فكرة المجتمع المدني ،للعمل معاً بشكل تطوعي

( .)2020 ،Adloff 2005وهذا يعني وجود بنية ملكية جماعية ودمقرطة راديكالية ،والتي تُخضع الدولة
أيضا لسلطة المجتمع المدني .الملكية االجتماعية ال تمنع األنشطة االقتصادية من التنسيق عبر األسواق.
ً
حيث ال يرى رايت أن االشتراكية والسوق واالشتراكية والديمقراطية كأضداد.

خالفا لمعظم األفكار االشتراكية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،فإن حركات تراجع النمو والتعددية
تحتوي على بذور رؤية ما بعد الرأسمالية قابلة للحياة .حيث يتم فيها تجنب األخطار الجسيمة للعديد من
األفكار االشتراكية المتجذرة في المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر ( .)Honneth 2015أوالً ،ال
ثانيا ،تستهدف مفاهيم تراجع النمو جميع الطبقات
يتم التخلي عن منح الحريات الفردية لصالح الجماعيةً .
االجتماعية وليس وبشكل أساسي القوى العاملة الثورية فقط .يجب إقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء
المجتمع خطوة بخطوة .وثالثًا ،ال يعتقد المرء بوجود قانون للتقدم في التاريخ أو قوانين تنمية اجتماعية
واقتصادية .على العكس تماما .يتم تحطيم تصور تطوير النمو الدائم واستهداف نماذج جماعية للحياة

الجيدة .ال تخضع النقاشات والممارسات الحالية حول تراجع النمو لهذه األخطاء الخطيرة الثالثة
لالشتراكية التاريخية .فه م أقرب إلى التقاليد االشتراكية والفوضوية المبكرة منه إلى "الماركسية العلمية".
بعبارة أخرى ،التبادلية والتجارب االقتصادية لبرودون ( )Proudhonsبدالً من تحليل ماركس لقوانين
التنمية المفترض أنها موضوعية وديكتاتورية البروليتاريا (راجع .)Stowasser 2006

تفترض جمي ع النظريات والحركات التي نوقشت هنا أنه ال يوجد مخطط لنظام اجتماعي بديل ،وأنه ال
ينبغي للمرء محاولة بناء ذلك .تعتمد البدائل الديمقراطية الراديكالية لما بعد الرأسمالية غالبا على التجريبية
التي يمكن للمرء نظرًيا إرجاعها إلى براغماتية جون ديوي (Dewey 1996( )John Deweys
[]1927؛  .)Bernstein 2010يتم عبر االرتباط والتعاون ،إطالق إمكانية لإلبداع في حل المشكالت.
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
ويتم في المقابل تخيل عوالم جديدة وإدراكها كمستقبل محتمل في الوقت الحاضر .رفضت الماركسية
واشتراكية الدولة مبدأ التجريبية ألنهما افترضتا وجود قوانين تاريخية ومراحل من التطور االجتماعي .وهذه
ال بد من االعتراف بها وتطبيقها – موقف له عواقب شمولية  -حيث ما كان يعتبر ضروريا من الناحية
التاريخية تم فرضه بالقوة .ولكن من خالل التجارب االجتماعية يمكن معرفة ،كيف يمكن تحقيق الحرية
والمساواة بشكل مناسب (راجع  .)Honneth 2015وهذا يعني أيضاً ،أن العديد من التجارب حول

الترابط بين األقتصاد والمجتمع المدني يجب استكشافها حول كيفية إدارة المجتمع لالقتصاد والعيش معاً

حاليا محاولة إلنشاء هذه المساحات التجريبية وتوسيعها.
( .)Lichterman / Eliasoph 2014تجري ً
تعدديا ومتنوعاً للغاية يمكن
كما ال يمكن للمرء في عين الوقت ،أن يتصور (حتى اآلن) أن
مجتمعا مدنياً
ً
ً
وشامال لما بعد الرأسمالية .يبدو أن تراجع النمو والحركات ذات الصلة
اطيا
ً
أن ينتج ويثبت ً
بديال ديمقر ً
بعيدة جداً عن التخيالت المختلفة جذرياً عنها ،وهم ضعفاء جداً في وضعهم االجتماعي من السلطة .في

الوقت نفسه ،يتم تخيل مستقبل آخر ،وتوقعه عملياً في التجارب االجتماعية داخل قطاعات المجتمع
المدني ،والذي ال يمكن استبعاد توسعها منذ البداية.
 .5الخاتمة
ِ
تُ ِ
المتعددة لتراجع النمو لحظة تجريبية وتدور حول مسألة كيف ينبغي للمرء أن
ظهر النظريات والممارسات
ّ
يعيش في الواقع مع البعض اآلخر .تقف في المقدمة ـ جودة العالقات االجتماعية وتعاون مشترك أكبر
وكذلك السؤال حول كيفية تنظيم المجتمع سياسياً واقتصادياً .استناداً إلى مفهوم "العمل المدني" من قبل

ليشترمان والياسوف ( ،)2014( )Eliasoph – Lichtermanتصر الحركات على هدف تشكيل التغيير

والتنظيم االجتماعي ،وتنظيم نفسها ديمقراطياً أوالً ،وتخيل الحاضر والمستقبل "نحن" كما ترغب" :يقوم

المشاركون بتنسيق بعض مظاهر الحياة المشتركة في المجتمع ،الذي يتخيلونه" (المرجع نفسه.)809 :
"تختلف هذه الممارسات في جوانب التنظيم الذاتي ،التي تنعكس في تصميمها ومرونتها ،عن الممارسات
في بيئات أكثر صرامة مثل التسلسل الهرمي التنظيمي وعالقات السوق شديدة التنافس.
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
يمكن ألشكال التنظيم االجتماعي وأسلوب الحياة غير القائمة على النمو أن تكون حاملة محتملة للتغيير
االجتماعي نحو مجتمع ما بعد النمو .وقد تساهم هذه التجارب االجتماعية في نقاش اجتماعي حول
التحول بهدف التغيير ويمكن تفسيرها على أنها عناصر مجتمع المستقبل .كما يمكن النظر إلى هذه
المجموعات على أنها "مختبرات حقيقية" ( Schneidewind / Singer-Brodowski 2014:
 ،).124ffحيث يمكن رؤية توجهات القيم ،والتصرفات الذاتية ،والممارسات وبيئات الدعم المحتملة
للتغيير المستقبلي نحو نظام اجتماعي غير موجه نحو النمو .يمكن أن يوفر البحث حول عمليات التغيير
في مختبرات العالم الحقيقي الحالية التي ال تزال صغيرة جداً ومحدودة محلياً (وإن كانت متصلة بشبكة
عابرة للوطنية) معلومات مهمة للتصميم الديمقراطي للتغيير المستقبلي في السياقات السياسية واالجتماعية

واالقتصادية األكبر.
حاليا أن يصبح تراجع النمو استراتيجية تحول للمجتمع ككل ،يمكن
حتى إذا كان من غير المحتمل ً
االفتراض أن توجهات القيم المرتبطة بها ،يتم التعبير عنها بشكل شخصي في المبادئ والتفسيرات الذاتية
التي تطبع اسلوب الحياة وتصبح ذات صلة اجتماعية كأسلوب حياة خاص بالبيئة ...تعد أشكال نمط
الحياة الخاصة بالبيئة من ناحية االهتمام فيما يتعلق بمسألة مدى إمكانية وصف التصرفات الذاتية البديلة
غير الموجهة نحو النمو ،والتي يمكن تمييزها عن التصرفات الذاتية "الكالسيكية" التي تتوجه بشكل نمط
حياة متزايد.
أن مسألة التكثيف االجتماعي لنمط الحياة في بيئة اجتماعية وأخالقية ذات أهمية خاصة في سياق حركة
اضحا للطبقة الوسطى .تجند حركة تراجع
ما بعد النمو ألن الهيكل االجتماعي ألعضائها يظهر ًا
تحيز و ً
النمو في ألمانيا أعضائها بشكل أساسي من الطبقة المتوسطة من الشباب المتعلمين أكاديمياً ،والذين
ينتمون إلى الحركات المناهضة للعولمة والنسوية والبيئية ( .)Eversberg 2015وهذا يثير التساؤل حول
إمكانية تعميم أسلوب حياة جديد غير قائم على النمو في "الحياة الجيدة" .وترتبط بهذا مسألة نشر وإدماج
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
واستبعاد ممارسات تقليل النمو ،والتي يمكن رؤيتها ،على سبيل المثال ،في اتجاه التواصل مع جنوب
أوروبا ،مع الجهات الفاعلة اإلسبانية والفرنسية واإليطالية واليونانية.
أشكاال جديدة من التضامن .يتحدث ستيفان ليزنش
تتخيل وتمارس حركة تراجع النمو الدولية المتعددة،
ً

( )2019( )Stephan Lessenichعن البحث ألداء تضامني وتعاوني ،ويكون ناتج عن الممارسات،
التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في المجتمع .وكذلك بهدف الغاء ترسيم حدود الديمقراطية وفي نفس
الوقت تقييد بيئي .بينما يحاول المرء تجاوز ترسيم الحدود االجتماعية ،هناك حاجة إلى ممارسات جديدة
للتقييد في نفس الوقت ،ألن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان قابلية السكن على األرض .التسارع الكبير
الذي حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ( )Steffen et al. 2015في العبء الواقع على نظام
األرض ،على سبيل المثال من خالل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهالك الطاقة والمياه واألسمدة،
يجب أن يكون محدوداً بشكل عاجل ،حيث يبدو أن هناك إجماعاً واسعاً ،والذي له أيضاً عواقب لنمط

االستهالك ـ والحياة الغربية .ومع ذلك ،يقف حالياً في مواجهة توسيع حيز الديمقراطية العديد من

الحكومات؛ وكذلك تعارضها جماعات المصالح وحركات ،باسم "الديمقراطية الحقيقية" و "الشعب الحقيقي"
(راجع  ،)Wildt 2017يتم تقييد المشاركة الديمقراطية وفرص المعارضة والتدخالت الحاسمة بشكل كبير
ويتم تعزيز ما يسمى بالديمقراطيات غير الليبرالية مثل تلك الموجودة في المجر وروسيا وتركيا والهند
البرزيل .تتعرض في العديد من البلدان ،مساحات المجتمع المدني ،التي تعتمد على حرية التعبير
و ا
والتجمع لضغوط قمعية (راجع  .)Forum Menschenrechte et al. 2016وهذا له عواقب سلبية
على المجموعات والحركات التي تمت مناقشتها هنا أيضاً.

لقد أوضحت أزمة كوفيد  19-أيضاً مدى الترابط بين عالم اليوم المعولم .بالنسبة لالقتصاد ،فقد أثير
السؤال حول كيف يمكن جعله أكثر مقاومة لألزمات ،وكيف يمكن تحريره من ضغوط النمو ،وجعله

إقليمياً ،وأكثر ديمقراطي ًة وأكثر توجهاً نحو الصالح العام .ربما لن تتحقق المرونة في مواجهة الصدمات
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
االقتصادية الخارجية إال من خالل صد عمليات التسليع والتسويق الواسعة النطاق 9.على سبيل المثال،
يؤكد علماء من اوساط تمرد ضد االنقراض ( )Bendell 2018( 8)Extinction Rebellionأو عالما
االنهيار ( 9)Kollapsologenالفرنسيان سيرفيني وستيفنز ( )2020( )Servigne und Stevensأنه
في السنوات القادمة من المتوقع حدوث انهيار البنية التحتية واالقتصادية واالجتماعية في سياق االحتباس
الحراري وتدهور التنوع البيولوجي .الهياكل المرنة فقط ،والتي تجعل نفسها مستقلة عن منطق النمو
للحداثة هي المناسبة للنجاة من هذه االنهيارات بشكل جيد .لهذا السبب ،يمكن تفسير أزمة كورونا على
أنها حدث مالئم لحركة تراجع النمو ،إذ أوضحت األزمة ،على سبيل المثال ،أن اقتصاد النمو المعولم
ليس مرناً ببساطة .باإلضافة إلى ذلك ،عادة ما تزعزع األزمات استقرار التصورات االجتماعية الراسخة
ويمكن أن تفتح آفاقاً بديلة (.)Varvarousis 2019

لكن ليست هناك حاجة للقيام بذلك .ألنه في السنوات القادمة ستشتد نزاعات قائمة أو ستنشأ نزاعات
جديدة .لكن وراء ذلك ،سيكون هناك دائماً سؤال حول كيفية المضي قدماً في نموذج النمو والتنمية
الغربي .منذ أن وصلت السترات الصفراء ضد خطط الرئيس ماكرون لزيادة الضريبة على وقود الديزل في

فرنسا في  2019-2018إلى مفترق طرق ونظموا مظاهرات حاشدة ،خشي السياسيون األلمان أيضاً من

أن أي إنفاق إضافي لحماية المناخ سيدعم مصلحة الشعبويين اليمينيين ،والحركات المتطرفة وحزب

البديل من أجل ألمانيا ( .)AfDيكشف هذا عن المعضلة السياسية الحالية :طالما أن النفقات اإلضافية
لمجتمع أكثر استدامة من الناحية البيئية يجب أن تتحملها الطبقات الدنيا والمتوسطة بشكل أساسي ،فال
يمكن كسبها إال بقدر محدود للغاية لحماية المناخ وقد تتحرك إلى اليمين .ال يمكن كسب األغلبية من
أجل التحول االجتماعي والبيئي إال إذا استفادت هذه الفئات أيضاً مادياً من سياسات إعادة التوزيع من

أعلى إلى أسفل .ترتبط األسئلة االجتماعية والبيئية ارتباطاً وثيقاً (انظر  .)Adloff 2019لقد دمجت
 9انظر،على سبيل المثال ،بيان اإلدارة االقتصادية بعد الوباء "دمقرطة  -العمل ،وإلغاء التسليع ،والتصميم المستدام"،
والذي وقع عليه أكثر من  3000عالم ( Die Zeitبتاريخ  15أيار/مايو .)2020
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سلسلة أوراق المانية مترجمة
المجتمعات الغربية حتى اآلن آمالها في النمو والسيطرة واالزدهار في المستقبل ،حتى لو ثبت بشكل
متزايد أن هذه اآلمال غير واقعية اقتصادياً وغير عادلة اجتماعياً وقاتلة بيئياً .ما إذا كان سيفرض مستقبل
عادل وبيئي لما بعد النمو يتم إنشاؤه في الوقت الحاضر ،يبقى أم اًر مفتوحاً.

(*) فرانك أدلف (( )Frank Adloffمواليد  1969في فوبرتال) عالم اجتماع ألماني درس علم االجتماع والفلسفة
واالقتصاد .أستاذ محاضر في علم االجتماع ،وال سيما ديناميكيات وتنظيم االقتصاد والمجتمع ،في قسم االقتصاد
االجتماعي بجامعة هامبورغ.
(**) أعتمدنا في ترجمة عنوان البحث ،على النص األصلي ،الذي أرسله لنا الكاتب مشكورا.
()Transformation durch Degrowth? Pluriversale Imaginarien und zivilgesellschaftliche reale Utopien
في حين ان نفس النص تم نشره في مجلة ( Mittelweg 36, 29. Jahrgang Heft 6 Dezember 2020 /
 )Januar 2021وقد أدخل عليه تغيير طفيف في العنوان:

Frank Adloff, vom richtigen Leben im falschen, Postwachstum, radikale Imaginarien und reale
Utopien,

الهوامش
 1فادية فضة تعمل في مجال الهجرة والالجئين ،وتهتم بالترجمة وكتابة األبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الشأن في ألمانيا.
عضو في مؤسسة ابن رشد للفكر الحر في ألمانيا.

د .حامد فضل هللا طبيب اختصاص وناشط حقوقي .عضو مؤسس لمنظمة حقوق اإلنسان في الدول العربية (أومراس) في
وقاص .تتركز كتاباته على قضايا الهجرة واالندماج في
ألمانيا ،وعضو في مؤسسة ابن رشد للفكر الحر في ألمانيا .كاتب
ّ
المجتمع األلماني.

 2المترجم -تأثير المصعد ( )Fahrstuhleffektهو مصطلح صاغه عالم االجتماع األلماني أولريش بيك ( Ulrich

 .)Beckيستخدم بيك المصطلح لإلشارة إلى تأثير انفجار الرخاء والتغيير في سوق العمل (التوسع في قطاع الخدمات،
والعمل األكثر مرونة) على المجتمع في ألمانيا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .يفترض بيك أن الفروق في الدخل
بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة لم تتغير بشكل كبير ،ولكن تمت مشاركة الزيادة في الرخاء المادي ،وزيادة وقت
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الفراغ وتحسين الفرص التعليمية مع جميع الفئات السكانية ،بحيث أصبح الهيكل االجتماعي بأكمله اآلن أعلى ببضعة
طوابق "هناك" ،كما كتب بيك -" ،مع كل التفاوتات التي استقرت أو استمرت ،هناك زيادة جماعية في الدخل والتعليم

والتنقل والقانون والعلوم واالستهالك الجماعي".

الحية مع
 3المترجم  -فرضية غايا ،التي تُعرف ً
أيضا باسم نظرية غايا أو مبدأ غايا ،تقترح هذه الفرضية تفاعل الكائنات ّ
محيطها الالعضوي على األرض لتشكيل نظام معّقد تآزري مستتب ،بهدف المساعدة في الحفاظ على الظروف المواتية
للحياة على الكوكب وإدامتها.

 4المترجم  -باشاماما ،باشاما ،هي إلهة األرض حسب معتقدات اإلنكا وهي زوجة إنتي (الشمس) ويقدسها المزارعون

كثي ار حتى تباركهم وتمنحهم حصادا جيداً ،فكان الناس يبجلونها كثي ار ويقدمون لها القرابين ،واألضحية من الالما وغيره من
الحيوانات ويعتقدون أنها تتحول إلى تنين وتحدث الزالزل إذ غضبت.
5المترجم  -سواراج هي فلسفة قديمة لتقرير المصير ألهمت نضال غاندي من أجل االستقالل .اآلن يستخدمها نشطاء
بيئيين في الهند للنضال من أجل كوكب أكثر خضرة.

6المترجم – أوبونتو ( )Ubuntuهو مصطلح بانتوي نغوني يعني اإلنسانية ،وغالبا ما ُيترجم «أنا ما أنا بسبب من نحن
ّ
كلنا» أو «اإلنسانية تجاه اآلخرين» ،إال أنها تُستخدم بمنحى أكثر فلسفة بمعنى «االعتقاد برابطة تشاركية عالمية تربط
البشرية جمعاء» .استُخدم المصطلح في الجنوب اإلفريقي بشكل ُمعترض عليه ،في نوع من الفلسفة اإلنسانية ،أو األخالق،
باألوبونتوية ،التي أُشيعت في عملية األفرقة (االنتقال إلى حكم األغلبية) في هذه البلدان
أو اإليديولوجية ،والمعروفة أيضا
ّ
خالل الثمانينيات والتسعينيات .أصبح هذا المصطلح معروًفا على نطاق واسع خارج جنوب إفريقيا منذ االنتقال لنظام الحكم
وع ّممت عند قراء اللغة اإلنجليزية من خالل «الهوت األوبونتو»
الديمقراطي برئاسة نيلسون مانديال في عام ُ ،1994

ئيسا للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا (تي أر سي) ،وجادل الكثير أن األوبونتو أثّر
لديزموند توتو .كان توتو ر ً
بشكل أساسي على لجنة الحقيقة والمصالحة.
 7المترجم  -كارثة مالثوس (المنظور المالثوسي) :نظرية (تعود إلى االقتصادي ِ
االنجليزي توماس روبرت مالثوس،
 1766ـ ـ ـ  ) 1834تقول بأن النمو السكاني سيتجاوز اإلنتاج الزراعي أي أنه لن يكون هنالك في المستقبل ما يكفي من

الطعام إلمداد البشر.

اختصارا )XR :هي حركة بيئية عالمية،
 8المترجم  -تمرد ضد االنقراض (باإلنجليزية ،Extinction Rebellion :و
ً
المعلن هو اللجوء إلى العصيان المدني السلمي إلرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في
هدفها ُ

النظام المناخي -وهي العتبة التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في حالة النظام عند تجاوزها .تم تحديد نقاط التحول
المحتملة في نظام المناخ المادي وفي النظام البيئي المتأثر ، ،-وفقدان التنوع الحيوي ،وخطر االنهيار البيئي واالجتماعي.
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 9المترجم  -مصطلح علم االنهيار هو مصطلح جديد يستخدم للداللة على الدراسة متعددة التخصصات لمخاطر االنهيار
في حضارتنا الصناعية .ويتناول "االنهيار العام للمجتمعات الناجم عن تغير المناخ وندرة الموارد واالنقراضات الكبيرة

والكوارث الطبيعية" .على الرغم من وجود مفهوم االنهيار االجتماعي أو الحضاري لسنوات عديدة ،إال أن االنهيار يركز
على المجتمع المعاصر والصناعي والمعولم.

حقوق الترجمة محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين .يسمح بأعدة النشر بشرط االشارة الى المصدر 6 .آذار  /مارس
2021
 – Iraqi Economists Networkشبكة االقتصاديين العراقيين
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