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تقديم

خالل  نشأت  التي  الرغبة«  »حضارة  مع  تتزامن  إنها  جديدة:  حداثة  ولدت  لقد 

العرشين.  القرن  الثاين من  النصف 

مبسار  امللتزمة  للرأساملية  الجديدة  التوجهات  عن  الثورة  هذه  فصل  ميكن  ال 

حّلت  لقد  للحاجات:  املحدودة  غري  وللمضاعفة  وللتسليع  للطلب  الدائم  التحفيز 

»مجتمع  َقَلب  عقود،  بضعة  خالل  اإلنتاج.  اقتصادات  مكان  االستهالك  رأساملية 

وإىل  لألهداف  جديدة  هرمّية  ظهور  إىل  أدى  كام  واألعراف،  الحياة  أنواع  األغنياء«)1( 

الحارض  الوقت  الحياة يف  عالقة جديدة باألشياء وبالزمن وبالذات وباآلخر. لقد حّلت 

محل توقعات املستقبل التاريخي ومحل امُلتعية)2( والنضاالت السياسية؛ كام اسُتبدلت 

يف  املتمثل  الجديد  بالدين  مدعوًما  بالثورة.  والرتفيه  القومية،  باملشاعر  الرفاهية  حّمى 

وهدًفا  ا،  جامعيًّ شغًفا  أفضل  بشكل  العيش  أصبح  الحياة،  لظروف  املستمر  التحسني 

التي  الظواهر  هي  نادرة  مكان.  كل  يف  ُد  جَّ مُيَ ومثااًل  الدميقراطية،  للمجتمعات  أسمى 

بهذا  الناس  من  عدد  أكرب  وسلوكات  وتطلعات  وأذواق،  عيش  طرق  تغيري  يف  نجحت 

)1( مصطلــح مجتمــع األغنيــاء )باإلنجليزيــة affluent society( مأخــوذ مــن كتــاب يحمــل نفــس العنــوان صــدر 

عــام 1958م لعــامل االقتصــاد بجامعــة هارفــارد جــون كينيــث جالربيــث. ســعى الكتــاب إىل تحديــد الطريقــة 

التــي أصبحــت بهــا الواليــات املتحــدة يف فــرتة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة غنيــًة يف القطــاع الخــاص، 

لكنهــا ظلــت فقــرية يف القطــاع العــام، وتفتقــر إىل البنيــة التحتيــة االجتامعيــة واملاديــة، وتديــم الفــوارق يف 

الدخــل. )املرتجمــة(

)2( املتعيــة )باإلنجليزيــة hédonisme( أو »مذهــب املتعــة، أو مذهــب اللــذة أو الهيدونيــة أو اللّذيــة« هي مدرســة 

ــاعي  ــة للس ــن املتع ــدر م ــى ق ــق أق ــعى لتحقي ــة. وتس ــة الجوهري ــي القيم ــة ه ــأن املتع ــد ب ــة تعتق فكري

وراءهــا. )املرتجمــة(
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أبًدا من إدراك حجم ما يدين  الزمن. لن نتمكن  العمق ويف مثل هذه الفرتة الوجيزة من 

الجامعي.  االستهالك  الجديد الخرتاع مجمتع  الليربالية  املجتمعات  إنسان  به 

السوبرماركت  مجتمع  يف  نتطور  زلنا  ما  بالكاد:  أو  تغري  يشء  ال  الظاهر،  يف 

ظهر  املاضيني،  العقدين  من  بدًءا  لكن  والتلفاز.  السيارات  مجتمع  ويف  واإلعالنات، 

من  ُكالًّ  سواء  حد  عىل  ًا  مغريِّ القديم  االستهالك  ملجتمع  نهاية  وضع  جديد  »زلزال« 

حدثت  لقد  الحديثة:  لالستهالكية  العقيل  والعامل  اليومية  واملامرسات  العرض  تنظيم 

ثورة داخل ثورة االستهالك نفسها. مرحلة جديدة من مراحل رأساملية االستهالك بدأت: 

هو  الوجود  عىل  وتأثريها  عملها  طريقة  غري.  ال  املفرط  االستهالك  مجتمع  مرحلة  إنها 

موضوع هذا الكتاب الذي بني أيدينا. 

القتصاد  املجاَل  املوحدة  املنتجات  يوزع  الذي  الفوردي)1(  النظام  أفسح  لقد 

التنافس  عىل  الرشكات  لقدرة  معياًرا  وحدها  الجودة  تعد  مل  حيث  واالستجابة،  التنوع 

التوزيع  خَلق  ذلك،  مع  باملوازاة  املنتجات.  وتجديد  واالبتكار،  الوقت،  أيًضا  ولكن 

تتطور  الذي  الوقت  يف  األسواق.  الكتساح  تهدف  جديدة  أدوات  والدعاية  والتسويق 

ننتقل  فإننا  الزبون وإرضاءه،  االعتبار حاجات  للسوق آخذة بعني  نوعية  أكرث  مقاربة  فيه 

من اقتصاد قائم عىل العرض إىل اقتصاد قائم عىل الطلب. سياسة املاركات، »إكساب 

والدعاية:  التجزئة  انتشار  للامركة،  ا  وفيًّ الزبون  جعل  أنظمة  الزبون«،  لدى  قيمة  السلع 

والسوق  املستهلك  نحو  املوجهة  املؤسسة  استبدال  عىل  تعمل  كوبرنيكية)2(  ثورة  إنها 

املنَتج.  نحو  املوجهة  باملؤسسة 

خالل  من  فقط  عنها  التعبري  يتم  ال  االستهالك  ألسواق  الجديدة  الهيمنة  إن 

تتبعها  التي  للعمل  العامة  الطريقة  خالل  من  أيًضا  ولكن  الرشكات،  اسرتاتيجيات 

ــد هــري فــورد )1863-1947( مؤســس  ــاج ظهــر عــام 1908 عــىل ي ــم لإلنت ــدأ عمــل أو تنظي ــة: هــي مب )1( الفوردي

رشكــة فــورد عندمــا بــدأ تصنيــع ســيارته فــورد ت. وهــي فلســفة اقتصاديــة تشــري ايل أنــه ميكــن تحقيــق الرفاهيــة 

مــن خــالل خفــض تكلفــة اإلنتــاج والتوســع يف التســويق وجنــي مزيــد مــن األربــاح للعــامل. )املرتجمــة(

)2( ثــورة كوبرنيكــوس، أو الثــورة الكوبرنيكيــة هــي ثــورة علميــة يف عــامل الفلــك، فكوبرنيكــوس هــو أول مــن 

قــال إن األرض ليســت مركــز الكــون ولكنهــا كوكــب يــدور حــول الشــمس. ويرمــز بهــذه الثــورة يف أي تغــري 

يف النظريــات الســائدة. وهنــا يقصــد الكاتــب أن االقتصــاد تغــري مــن االهتــامم باملســتهلك باعتبــاره مركــز 

االقتصــاد إىل االهتــامم باملنتــج. )املرتجمــة(



13

البرتول  أسعار  يف  األخرية  الزيادة  وراء  يقفون  من  هم  املنتجون  يعد  مل  اقتصاداتنا. 

فيه  تتفاقم  الذي  الوقت  يف  والصينية.  األمريكية  خاصة  الفائقة،  الطلب  قوة  وإمنا 

بحيث  واسعا،  صدى  الدائم«  »االستهالك  موضوع  يجد  البيئية،  الكوارث  تهديدات 

يظهر املستهلك املفرط كفاعل تنبغي توعيته بشكل عاجل ما دامت مامرساته املفرطة 

نفقات استهالك اأُلرس  أن  نعلم  توازَنه. باإلضافة إىل ذلك، نحن  الحيوي  ُتفِقد املحيَط 

من  عام  مناخ  خلق  الرضوري  فمن  وبالتايل  للنمو؛  الرئيس  املحرك  هي  أصبحت  قد 

الثقة لدى املشرتين الذين إذا وفروا أقل واقرتضوا أكرث، فإنهم سيتمكنون من املساهمة 

يف خلق توّسع اقتصاي قوي ُيعترب بالغ األهمية. أما بالنسبة لنمو االقتصاد العاملي، فإنه 

الناتج  %70 من  بقليل من  أقل  الذي ميثل  يعتمد بشكل كبري عىل االستهالك األمرييك 

العاملي.  النشاط  من   20% يعادل  وما  األمريكية  املتحدة  للواليات  اإلجاميل  املحيل 

املستهلك.  تتسم مبركزية  اقتصاد  املفرط مع حالة  االستهالك  يتزامن مجتمع 

فاعَلني  حول  هيكليًّا  الجديد  الرأساملية  عرص  ُبني  أوسع،  نطاق  وعىل  هكذا، 

والزبون  البورصة  ملك  أخرى.  جهة  من  واملستهلك  جهة،  من  األسهم  مالك  رئيسني: 

بالنسبة  املعومل.  االقتصاد  لتحول  أصاًل  للسلطات  الجديد  التشكل  هذا  يعترب  امللك: 

عالية  قيمة  خلق  عن  حثيث  بشكل  البحث  يتطلب  الراهن  الوقت  فإن  األول،  للقطب 

فإن الرضورة تحتم تسليع كل  الثاين،  بالقطب  يتعلق  فيام  أما  ا ألرباب رأس املال.  جدًّ

خالل  من  العرض  تنويع  مع  األعامر،  كل  ويف  ساعة  كل  يف  مكان،  كل  يف  التجارب 

التكيف مع توقعات املشرتين، وتقليل دورة حياة املنتجات بواسطة ترسيع االبتكارات 

ا من خالل  وتقسيم األسواق، باإلضافة إىل تعزيز االئتامن االستهاليك وَجْعل الزبون وفيًّ

مامرسات تجارية متفاوتة. يف الوقت الذي تنترص فيه الرأساملية املعوملة، فإن األجري 

األسواق  قوة  إزاحتهم من طرف  لقد متت  الخلفية،  قد أصبحوا يف  والدولة،  والنقابات 

املالية وأسواق االستهالك. ال ُيعّرف اقتصاد العامل الجديد فقط بسيادة املنطق املايل: 

إنه أيًضا ال ينفصل عن ازدهار »اقتصاد املشرتي«. 

ثورة  تحدث  للقرار،  سيًدا  نفسه  املستهلك  يفرض  حيث  االقتصادي  النظام  هذا  يف 

من   Homo Consumericus املستهلك  اإلنسان  يلد  املستهلك.  وخيال  سلوك  يف  عميقة 
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إنه  املألوف،  غري   )1(»turbo-consommateur« التوربو  املستهلك  من  نوًعا  الثالث،  النوع 

بحيث  القدمية  الطبقات  ثقافات  من  كبري  بشكل  متحرًرا  كونه  إىل  باإلضافة  ومرن،  متحرك 

ملتسوى  االجتامعية  للضغوطات  خاضع  مستهلك  من  ومشرتياته.  بأذواقه  التنبؤ  ميكن  ال 

الحياة  لجودة  أفضل،  ولعيش  عاطفية  لتجارب  يتوق  مفرط  مستهلك  إىل  انتقلنا  املعيشة، 

النزعة  ذو  االستهالك  خلف  لقد  وللتواصل.  للفورية  ولألصالة،  للامركات  وللصحة، 

أكرث  وينزع  وفاؤه  ويقل  املشرتي  دراية  فيه  تزداد  نظاٍم  يف  الفخري  االستهالَك  الحميمية 

كانا  اللذين  للزمان واملكان  القدمية  الحدود  تتالىش  فشيًئا،  التأملية و»الجاملية«. شيًئا  نحو 

يؤطران عامل االستهالك: ها نحن ذا يف فضاء استهاليك مستمر، غري متزامن ومفرط الفردانية 

التسويق ولكن أيًضا حيث ميكن  ُتفِلت من اسرتاتيجيات تقسيم  حيث مل تعد أي فئة عمرية 

تناسبه.  التي  العيش  طرق  وصياغة  مظهره،  تشكيل  وإعادة  الزمني،  جدوله  اختيار  للجميع 

الثقافات املضادة فحسب، ولكن حيث متيل  العاملي حيث مل ُتقى  إنه عرص االستهالك 

الروح االستهالكية إلعادة تنظيم جميع السلوكات، مبا فيها تلك الواقعة خارج نطاق التبادل 

بالعائلة  العالقة  حتى  لتمّس  فشيًئا  شيًئا  التسلل  يف  االستهالك  روح  نجحت  لقد  التجاري. 

من  يشء،  كل  أصبح  لقد  املتاح.  وبالوقت  بالثقافة  النقايب،  وبالعمل  بالسياسة  وبالدين، 

اآلن وصاعًدا يحدث كام لو كان االستهالك يعمل كإمرباطورية مرتامية األطراف ال تتعّطل.

املفرط.  املستهلك  فيها  يتواجد  التي  التناقض  شديدة  الوضعية  جاءت  هنا  من 

فمن ناحية هو يثبت نفسه كـ»مستهلك« »حر« وعىل دراية، فهو يرى الخيارات املتاحة 

أمامه تتسع، بحيث ميكنه اللجوء إىل البوابات والتطبيقات التي تقارن األمثنة باإلضافة 

الجودة  نسبة  لتحسني  ساعًيا  والعمل  املنخفضة  التكلفة  ذات  الصفقات  استغالل  إىل 

فأكرث  أكرث  تظهر  واألذواق،  وامللذات  العيش  أمناط  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  والسعر. 

خضوًعا للنظام التجاري. كلام متّكن املستهلك املفرط من بلوغ سلطة مل يكن يعرفها 

ذاتية  إدارة  كان املشرتي يف حالة  أكرث؛ كلام  الطاغية  قوته  السوق  قبل، كلام وّسع  من 

التجاري. بالنظام  أكرب، كلام كان هناك تأثري خارجي أكرب مرتبط 

)1( التوربــو Turbo هــو مصطلــح يقصــد بــه بشــكل عــام الرسعــة يف الســيارات، ويقصــد املؤلــف هنــا اإلفــراط 

املتســارع لالســتهالك لــدى املســتهلك. )املرتجمــة(
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مل يعد املستهلك املفرط تّواًقا للرفاهية املادية فحسب، إنه يظهر أيًضا كمن يبحث 

يشهد  ما  وهذا  الذاتية،  والتنمية  الداخيل  والتناغم  النفسية  الراحة  عن  متزايدة  بوترية 

إىل  باإلضافة  الرشقية،  الحكمة  ونجاح  الذات  تطوير  من  املستمدة  التقنيات  تطور  له 

مادية  تجاوز  تّم  لقد  والحكمة.  السعادة  إىل  الدليل  وكتب  الجديدة  الروحانيات  نجاح 

مجتمع االستهالك األول: إننا نشهد تحول وتوسع سوق كل ما يتعلق بالروح، كام نشهد 

صيدليات  فيه  تتكاثر  الذي  نفسه  الوقت  يف  الذات  وتقدير  التوازن  عن  البحث  تضخم 

السعادة. يف زمن حيث املعاناة فارغة من كل معنى، وحيث نفذت املرجعيات التقليدية 

ا ومادة تسويقية  والتاريخية، تربز مسألة السعادة الداخلية من جديد لتصبح قطاًعا تجاريًّ

يريد املستهلك املفرط الحصول عليها جاهزة، بدون مجهود، فوًرا وبكل الوسائل. إن 

بقي  ا:  بدهيًّ يعد  اإلنسان مل  لسعادة  وكاٍف  الرخاء رشط رضوري  بأن  الحديث  االعتقاد 

علينا أن نعرف إذا كانت إعادة تأهيل الحكمة ال تعيد بدورها تكوين وْهٍم من نوع آخر. 

الجديد  املستهلك  يكون  هل  الروحانية،  أو  »الكينونة«  لُبعد  استثامره  إعادة  خالل  من 

بذلك أكرث نزوعا إىل خوض مضامر االبتهاج من أسالفه؟

الرفاهية وبحث  أهداف  تشغلها  التي  املركزية  باملكانة  االستهالكية  الحضارة  تتميز 

أن  عىل  تدل  التي  املؤرشات  من  الكثري  هناك  ولذويه.  لنفسه  أفضل  حياة  عن  اإلنسان 

استمرارية  يف  املجال.  هذا  يف  رابحة  أوراق  عدة  ميتلك  املفرط  االستهالك  مجتمع 

سنة  بـ76.7  يقدر  اليوم  إنه  االزدياد:  يف  العمر  متوسط  يستمر  قرون،  عمرها  لحركة 

 2001 سنة  املولودة  الصغرية  الفتاة  للفرنسيات؛  بالنسبة  سنة  و83.8  للفرنسيني  بالنسبة 

عمًرا  اليوم  نعيش  إننا  األقل.  عىل  سنة  مائة  تبلغ  حتى  لتعيش  الفرص  من   50% لديها 

تسيري  يف  سّيد  هو  شخص  كل  أحسن.  مادية  بظروف  ونتمتع  أفضل  صحة  ويف  أطول، 

لكل  الحرة  للميوالت  مرتوكة  الجنسية  السلوكات  اختيارها؛  يتم  الوالدات  حياته؛  أمور 

من الرجال والنساء. يرتاوح الزمن الذي ال يعمل فيه اإلنسان يف الدول األكرث تقدًما بني 

%82 و%89 من املدة اإلجاملية التي يقضيها الفرد مستيقظا. الوقت واملال املخصصان 

للرتفيه يف ازدياد مستمر. الحفالت، األلعاب، الرتفيه، واإلغراءات للحصول عىل املتعة 

تغزو فضاء الحياة اليومية. لقد وىّل الزمن الذي كان يكتب فيه فرويد أن »السعادة ليست 
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األجور عجًزا؟  زيادة  تعرف  العليا. هل  املثل  اليوم يف مملكة  تنترص  إنها  ثقافية«:  قيمة 

يرصحوا  أن  عرشة  أصل  من  فرنسيني  تسعة  ذلك  مينع  مل  مهددة؟  الرشائية  القدرة  هل 

بأنهم سعداء. هذا ما يكّذب كلام يقوله املتنبئون بالتعاسة. عىل األقل، عند رؤيتها من 

الغنية تبدو سعيدة.  األعىل، كل املدن 

تّدعي  الساحقة  األغلبية  املكرّبة؟  الصورة  هذه  يف  تبدو  كام  جميلة  العروس  هل 

ميتلئ  نهًرا  يشكلون  والقلق  االكتئاب  والضغط،  الحزن  فإن  ذلك  ومع  سعيدة،  أنها 

بشكل مقلق. غالًبا ما يرصح اإلنسان بأنه سعيد وهو يظن أن اآلخرين ليسوا كذلك. مل 

يسبق  الطريقة، ومل  بهذه  أطفالهم  رغبات  إرضاء  كانا حريصني عىل  أن  للوالدين  يسبق 

لـ»اضطراب السلوك« )بني %5 و%9 من األطفال يف سن 15( واألمراض العقلية لهؤالء 

أن كانت بهذا االنتشار. حسب املعهد الوطني للصحة واألبحاث الطبّية، فإن واحًدا من 

أصل مثانية أطفال يعاين من خلل عقيل. إذا كان الناتج اإلجاميل املحيل قد تضاعف 

تزداد  أربعة أضعاف. مجتمعاتنا  العمل قد صار  العاطلني عن  فإن عدد   ،1975 منذ سنة 

عليهم  ويتوجب  فقر  يف  يعيشون  األشخاص  من  متزايًدا  عددا  فإن  ذلك  ومع  غنى: 

هامًّ  ُيشّكل  املال  يف  النقص  صار  بحيث  ميزانياتهم،  رصف  جوانب  كل  يف  التوفري 

أن  من  األفراد  مينع  ال  هذا  لكّن  فأفضل،  أفضل  طبية  رعاية  عىل  نحصل  إننا  متزايًدا. 

يصابوا بنوع من الوسواس املزمن تجاه املرض. األجساد متحررة لكّن البؤس الجنيس 

بعدم  لكّن املخاوف، وخيبات األمل، والشعور  إغراءات املتعية يف كل مكان  مستمر. 

مجتمع  من  تجعل  املظاهر  هذه  كل  االزدياد.  يف  آخذة  والشخيص  االجتامعي  األمان 

املتناقضة.  للسعادة  حضاًرة  املفرط  االستهالك 

قال الشاعر لويس اراغون: »من يتكلم عن السعادة تكون عيونه يف الغالب حزينة«. 

بالشك  القراءات املجنونة  اليوم بصحة  نقّر  وأن  الشاعر  رأي  نشهد بصحة  أن  علينا  هل 

للوفرة  الحفل املرشق  الذي يخفيه  التلف  باالستهالك والتي تكشف عن مدى  املتعلقة 

الحصيلة  فإن  بالتأكيد،  تلك.  الشيطنة  نزعة  ألتفادى  نفيس  جاهدت  لقد  والتواصل؟ 

هي  هل  لكن  حقا،  إيجابية  ليست  املفرط  التجاري  للمجتمع  واالجتامعية  اإلنسانية 

سلبية عىل كل األصعدة؟ إن مل يكن هذا املجتمع جنة فإنه ال يشبه أيًضا جحيم الُعزلة 
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تأكيد  السعادة؟  طريق  يف  تقدمنا  هل  املعتادون.  محتقروه  لنا  يصفه  الذي  واإلحباط 

ذلك سيكون خلًطا بال مربر بني الرفاهية املادية والحياة السعيدة. يبقى اإلشارة إىل أن 

املستهلك املفرط يستطيع الوصول إىل ملذات أكرث وبشكل متكرر، يستطيع تذوق متع 

ال حرص لها من الرتفيه، ومن الهروب من الواقع والتغيري. وإن كانت هذه االستهالكات 

يتسم  لرضا حقيقي.  تكون مصدًرا  األحيان-  كثري من  أنها -يف  إال  للنعيم،  مرادًفا  ليست 

موقف جزء كبري من انتقادات االستهالك بالنفاق، لهذا ال بد يف مواجهته من االعرتاف 

التي تنطوي عليها السطحية االستهالكية. ما الذي يجعل من املمكن  بعنارص اإليجابية 

أن  الخطأ  من  حقيقي؟  رضا  منح  عىل  قادر  غري  مجااًل  باعتباره  االستهالك  يف  التفكري 

»أدىن«:  حاجات  أنها  عىل  واللعب  واالنطالق  والخفة  السهولة  نحو  امليل  إىل  ننظر 

دوامة  تقوم  أخرى-  أمور  إىل  -باإلضافة  وعليها  اإلنسان  لرغبة  مالزمة  أشياء  إنها  بل 

االستهالك املفرط. إن التجاوزات الضارة للنزعة االستهالكية غري كافية لتجعلنا ننتقص 

من قدر ظاهرة تتصل يف مجملها اتصااًل وطيًدا بالبحث عن املتعة والرتفيه. باستخدامه 

االستمتاع  إىل  يحتاج  السعيد  اإلنسان  ذلك:  إىل  أشار  قد  أرسطو  كان  السليم،  للحس 

صعوبة.  بدون  املختلفة  الخارجية  باألشياء 

مينح  أيًضا  هذا  فإن  تضاعفت  إذا  السيئة«  »الحياة  مظاهر  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يعمل  مجدًدا«.  أقدامهم  عىل  الوقوف  »من  أرسع  بشكل  ليتمكنوا  أكرب  فرًصا  األفراد 

عمليات  من  بعدد  يقرتن  بحيث  النفسية  للفوىض  كمجتمع  املفرط  االستهالك  مجتمع 

أكرث  تتسارع  والتدين  الصعود  بني  الحياة  وترية  إن  الذايت.  التنشيط  أو  اإلحياء«  »إعادة 

من أي وقت مىض: فحركات املّد والجزر يف املجتمع تسمح بخلق موجة من التشاؤم 

هذا  عىل  تعليقه  ينبغي  أكرب  أماًل  هناك  أن  شك  ال  التفاؤل.  من  بقدر  تسمح  كام  متاًما 

الجدد.  الحكمة  أساتذة  بذاك املعلق عىل وعود  مقارنة  الوجودية  للمعطيات  التسارع 

التام  الرضا  مجتمع  يحللون  الذين  تشاؤًما  األكرث  الناس  نظر  وجهات  يؤكد  يشء  ال 

االستهالك  مجتمع  أن  الحقيقة  الطوعية«.  »الفاشية  لظهور  ُيِعد  طريق  أنه  عىل  والفوري 

نتائج استبدادية غري سارة بقدر ما يحاول أن  املفرط هو مجتمع ال يعمل عىل تعزيز ظهور 

يحمينا منها. ومهام تكن التهديدات التي يتعرض لها التعليم والثقافة، فإن القدرات الرفيعة 
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والقدرات الفكرية والنقدية لألفراد مل مُتّس بأي حال من األحوال. إن األسباب التي تدعو 

لألمل ما تزال قامئة: رغم تضخم الحاجات التجارية، يستمر الفرد يف العيش من أجل يشء 

آخر غري األمور املادية العابرة. مل تفلس امُلُثل العليا للحب، والحقيقة، العدالة واإليثار: ال 

العدمية الكاملة، وال »الرجل األخري«)1( يلوح يف أفق األزمنة مفرطة الحداثة. 

يبجل كذلك.  أن  ينبغي  فال  به،  ُيشّهر  أن  ينبغي  الجديد ال  التجاري  النظام  كان  إذا 

باإلضافة إىل كون هذا النظام معارصا ملشرٍت واٍع ومهني، فهو أيًضا ينتج »النهائية سيئة«، 

الرتبوي.  والفشل  الذاتية  االضطرابات  من  مجموعة  مع  ومتجاِوزة،  جامحة  وترصفات 

التناسق  ميجد  كام  الرفاهية،  معايري  ميجد  املفرط  االستهالك  مجتمع  فإن  جهة،  من 

نظام  للرقابة،  خاضع  وغري  متضخم  كنظام  نفسه  يقدم  فإنه  أخرى،  جهة  ومن  والتوازن؛ 

عدم  أوجه  تزايد  مع  البذخ  يتعايش  حيث  العارمة  والفوىض  التطرف  إىل  يؤدي  رشه 

من  ُكالًّ  تخص  فهي  ذات شقني:  اإلخفاقات  تكون  بذلك  االستهالك.  ونقص  املساواة 

االجتامعية.  العدالة  ومثال  للوجود  الذايت  النظام 

وهكذا فإن عرص السعادة املتناقضة يقرتح حلواًل هي نفسها متناقضة. من الواضح 

للطاقة  إهدار  أنه  وعىل  الرضا،  ينرش  خيال  أنه  عىل  ُيفهم  أقل  استهالك  إىل  بحاجة  أننا 

األقل  الدوافع  وتعزيز  واالعتدال  التنظيم  أوان  إنه  الفردي.  للسلوك  منضبط  غري  وتطور 

لضامن  ليس  نفسه،  يفرض  خياًرا  بات  تغيريات  إجراء  إن  التجارية.  السلع  اعتامدا عىل 

تنمية اقتصادية مستدامة فحسب، ولكن أيًضا لضامن وجود أكرث استقراًرا، وأقل انجذاًبا 

بعض  عىل  االستهالك  من  املزيد  إىل  بحاجة  أيًضا  لكننا  االستهالك.  عن  الناتج  للرضا 

وتقديم  السن  كبار  مساعدة  أجل  من  وأيًضا  الفقر،  من  الحد  أجل  من  ذلك  األصعدة: 

أفضل واالنفتاح  والخدمات بشكل  الوقت  استخدام  باإلضافة إىل  للناس،  أفضل  رعاية 

متت  لو  حتى  االستهالك،  زيادة  بدون  خالص  ال  جديدة.  تجارب  وتذوق  العامل  عىل 

الكامل  الرضا  نراجع خيال  إذا مل  أفضل  أمل يف حياة  تعريفه مبعايري جديدة؛ ال  إعادة 

)1( الرجــل األخــري dernier homme، هــو مصطلــح اخرتعــه نيتشــه يف كتابــه »هكــذا تكلــم زرادشــت« للــكالم 

ــى  ــدار حت ــتمروا يف االنح ــراد إذا اس ــا األف ــيصل إليه ــي س ــة الت ــة العدمي ــري الفعال ــل وغ ــة الكس ــن حال ع

ــة. )املرتجمــة( ــي ســيكونون فيهــا غــري راغبــني يف أي يشء ســوى الرفاهي ــة والت الهاوي
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والفوري، ال أمل يف حياة أفضل إذا متسكنا فقط بتقديس منو الحاجيات التجارية. لقد 

وىّل زمن الثورات السياسية، أما زمن إعادة توازن الثقافة االستهالكية واإلعادة املستمرة 

أمامنا.  يزال  الحياة فام  لخلق االستهالك وأمناط 

أن  دون  مسريته  متِض  ومل  السبعينيات  أواخر  املفرط  االستهالك  مجتمع  ظهر 

الحايل.  االنتقادات ستغري شكله  أن هذه  الواضح  من  لها.  تتعرض النتقادات ال حرص 

فإن  رأيي  حسب  األعامل؟  جدول  عىل  مدرج  املفرط  االستهالك  مجتمع  بعد  ما  هل 

زمن ال  العامل يف  مستوى  توسعه عىل  هو  احتاماًل  األكرث  السيناريو  كذلك،  ليس  األمر 

والهنود  الصينيني  من  املاليني  مئات  سيدخل  قريًبا،  موثوق:  بديل  نظام  أي  عىل  يتوفر 

الفهم:  التجدد. حتى ال نيسء  األجر ودامئة  والخدمات مدفوعة  السلع  دوامة وفرة  يف 

ستكفي  اعتدااًل  األكرث  لالستهالك  الجديدة  الطرق  وال  اإليكولوجية  االحتجاجات  ال 

القطار االستهاليك عن مساره،  التجاري، وال إلخراج  الهيمنة املتزايدة للمجال  إلبطال 

إال يف  لسنا  فأقرص.  أقرص  للمنتجات ذات دورة حياتية  الجليدي  لالنهيار  للتصدي  وال 

اندفاع  فرملة  أو حتى  إيقاف  قادر عىل  ا  املفرط، ال يشء حاليًّ االستهالك  بداية مجتمع 

الحياة.  وأمناط  التجربة  تسليع 

ستبتكر  والتي  فيها،  تجاوزه  سيتم  التي  اللحظة  تأيت  سوف  آجاًل،  أو  عاجاًل  لكن، 

يف  السعادة.  يف  والتأمل  االستهالك  لتقييم  وأيًضا  والتبادل  لإلنتاج،  جديدة  طرًقا 

االستهالك  النور. سيكون مجتمع  وللسلع  للقيم  تسلسل جديد  البعيد، سريى  املستقبل 

جديد  لخيال  أخرى،  ألولويات  املجال  سُيفسح  بحيث  كاٍف،  بشكل  عاش  قد  املفرط 

أكرب لإلنسانية؟  توازن أفضل؟ من أجل سعادة  لتحقيق  للحياة يف املجتمع وللرفاهية. 




