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شوقي بن حسن

ــقــــوالت  مــثــلــمــا تـــشـــيـــر إحـــــــدى املــ
إلــى أن الــحــرب مسألة خطيرة ال 
العسكريني  بــأيــدي  تركها  يمكن 
ــو اآلخــــــــر مــن  ــ وحـــــدهـــــم، فــــــإن االقــــتــــصــــاد هـ
ــه بـــأيـــدي  ــركـ الــــخــــطــــورة، بــحــيــث ال يــمــكــن تـ
ــتــــصــــاد وحــــدهــــم.  املـــخـــتـــّصـــني فــــي عـــلـــم االقــ
وإليها  منها،  ينطلق  التي  الفكرة  هــي  تلك 
يــعــود، املــفــّكــر االقــتــصــادي الــفــرنــســي توما 
»تــاريــخ  األخــيــر  كتابه  فــي   )1971( بيكيتي 
مــوجــز لــلــمــســاواة«، الـــصـــادر مــنــذ أيــــام عن 
»منشورات سوي«، مؤّكدًا أن تعميم التفكير 
في القضايا االقتصادية بني شرائح أوسع 
داخـــل املجتمع هــو الــضــمــانــة لــلــتــقــّدم نحو 

املساواة.
هكذا نفهم من البداية أن جهد كتابة تاريخ 
للمساواة ليس مسألة سّد فجوة في املكتبة 
الــتــاريــخــيــة أو االقـــتـــصـــاديـــة، إنـــهـــا مــســألــة 
تحريك همم في سياق بات يلّح على تغيير 
لم  املشترك.  بناء املصير  املــعــادالت وإعـــادة 
يغب عن بيكيتي التذكير باألزمة الصحية 
العالم منذ نهاية 2019، وهي  التي ضربت 
لكتابته  يتصّدى  الــذي  التاريخ  منظور  من 
ــدة نــحــو  ــ ــديـ ــ ــوات جـ ــ ــطـ ــ فــــرصــــة لـــتـــحـــقـــيـــق خـ
قبلها،  كثيرة  أزمـــات  مثل  مثلها  املـــســـاواة، 
اقتصادية وسياسية وقيمية وإيكولوجية. 
، يــشــرح بتفصيل الــعــاقــة بـــني أوبــئــة 

ً
مـــثـــا

ــرون الـــوســـطـــى ونـــهـــايـــة الـــعـــبـــوديـــة فــي  ــقــ الــ
أوروبا.

يشير بيكيتي إلى أننا قد نعتقد بأن عالم 
اليوم بعيد عن تحقيق املساواة بني سّكانه، 
م زمني 

ّ
وهنا علينا أن نضع القضية في سل

أوســع، إذ يكفي، بحسبه، أن نقارن عصرنا 
بالقرن الثامن عشر كي نشعر بأن الكثير قد 
ق في مسيرة البشر نحو املساواة، ولكن 

ّ
تحق

ق أيضًا. 
ّ
سنعرف بالتأكيد أن الكثير لم يتحق

فــالــعــودة إلـــى مــا قــبــل »الـــثـــورة الــفــرنــســيــة«، 
ص احتكار 

ّ
، تتيح أن نرى بوضوح تقل

ً
مثا

السلطة وامِللكية، كما أن العودة إلى تاريخ 
ــــرب؛ مـــا قــبــل الــحــربــني الــعــاملــّيــتــني، يثبت  أقـ
طعت على مستوى 

ُ
ق قــد  أن خــطــوات كبيرة 

إلى  بيكيتي  ينّبه  فقط  والــصــحــة.  التعليم 
أن هـــذه املــنــجــزات قــابــلــة لـــارتـــداد، وهـــو ما 
يــاحــظــه مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
النيوليبرالي كخيار  للنموذج  الترويج  مع 
ال بـــديـــل عــنــه بــعــد نــهــايــة »الـــثـــاثـــني عــامــًا 

املجيدة« )من 1950 إلى 1980(.
من خال هذه اإلشــارات، يكشف بيكيتي أن 
املاحظة  إلـــى  تستند  أال  ينبغي  قناعاتنا 
وحدها، في كل مرة ينبغي فحص العدسات 
الـــتـــي نــــرى بــهــا األمــــــور، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
ــّدم قـــــــراءة نـــقـــديـــة عــمــيــقــة حـــــول الـــوعـــي  ــقــ يــ
واألرقــام  باملؤشرات  في عاقتها  باملساواة 
املــفــكــر االقــتــصــادي  واإلحــصــائــيــات. يعتبر 
الفرنسي أن أصحاب القرار من السياسيني، 
مثلهم مثل علماء االقتصاد، ال يأخذون من 
األرقــام إال ما يحتاجونه في مهمة محّددة، 
وبالتالي فهم حني يريدون التسويق لنظرة 
متفائلة للواقع سيلتفتون إلى األرقام التي 
إذا  أمــا  إلــى نتائج إيجابية فحسب،  تـــؤّدي 
كان الهدف في االتجاه املعاكس فما عليهم 
خــــرى. فــي هذا 

ُ
ســوى النظر إلــى مــؤشــرات أ

الفرنسي  االقــتــصــادي  املفّكر  يفتح  السياق 
ــى أن تـــحـــديـــد املــــؤشــــرات  ــ قـــوســـًا لــيــشــيــر إلـ
قــرار  نتيجة  يــكــون  أن  ينبغي  االقــتــصــاديــة 
ــيـــار رئــيــس  ــتـ شـــعـــبـــّي عــــــام، تـــمـــامـــًا مـــثـــل اخـ

الدولة.
بــذلــك، يــعــلــن بــيــكــيــتــي، املـــعـــروف بــاعــتــمــاده 
ــوم الــبــيــانــيــة،  ــرســ ـــف عــلــى األرقـــــــام والــ

ّ
املـــكـــث

أن هــــذه األخـــيـــرة لــيــســت الــحــقــيــقــة فـــي حــّد 
ــا، وإنــــمــــا هــــي إشـــــــــارات تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــهـ ــ ذاتـ
إحــاطــة معرفية كــي يمكن اســتــخــراج داللــة، 

ــن أشـــكـــال هـــذه اإلحـــاطـــة عــقــد املــقــارنــات  ومـ
حّصلتها  بنتائج  واالستئناس  التاريخية 
االقتصاد،  عــن  بعيدة  تبدو  معرفية  حقول 
ــيـــا  ــثـــروبـــولـــوجـ ــال واألنـ ــ ــــصـ مـــثـــل عـــلـــوم االتـ

والبيولوجيا.
»إذا  فيقول:  املعنى  هــذا  فــي  بيكيتي  يكتب 
ــيــــوم تــاريــخــًا  ــان مــــن املـــمـــكـــن أن نــكــتــب الــ ــ كـ
لــلــمــســاواة، فــذلــك بفضل األبــحــاث الــعــديــدة 
ــتـــي ُيـــتـــيـــح تــجــمــيــعــهــا تـــجـــديـــد مــعــرفــتــنــا  الـ
بــالــتــاريــخ االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي«. كما 
يذكر بيكيتي بشكل خاص كتاب »االفتراق 
الكبير« الــصــادر عــام 2000، مــؤّكــدًا أنــه لوال 
الــــخــــطــــوات الـــتـــي قــطــعــهــا مـــؤلـــفـــه، كــيــنــيــث 
بوميرانز، لبقيت الكثير من العناصر التي 
يستند إليها »تاريخ موجز للمساواة« غير 

مرئية.
بــشــكــل عــــام، يــــرى بــيــكــيــتــي أن هــنــاك ثــاثــة 
عــوامــل حجبت فهم تــاريــخ املــســاواة، أّولها 
االنـــغـــاق املــعــرفــي؛ حــيــث إن الــتــخــّصــصــات 
بمقولة  إال  منها  تخرج  فا  الظاهرة  ع 

ّ
تقط

صــغــيــرة ال تــمــّكــن مـــن فــهــم قــضــايــا أشــمــل 
مـــن بــيــنــهــا املـــــســـــاواة. أّمـــــا الـــعـــامـــل الــثــانــي 

فــهــو »الــقــومــيــة الــثــقــافــيــة«، وفــيــه ينحصر 
الــبــاحــثــون عــلــى الــقــضــايــا الــقــريــبــة مــنــهــم، 
فــتــظــل أجــوبــتــهــم قـــاصـــرة عـــن فــهــم ظــواهــر 
أّمــا العامل األخير  يها مــؤثــرات دولــيــة. 

ّ
تغذ

الــــذي طــاملــا أزاح دراســــة املـــســـاواة مــن أمــام 
مــا يسّميه بيكيتي  فــهــو  الــبــاحــثــني،  أنــظــار 
»الــتــخــديــر الـــتـــاريـــخـــي« وَيــقــصــد بـــه ذلــك  بـــ
ــاريــــخ بـــاعـــتـــبـــاره  ــتــ ـــل الــ

ّ
ــث ــلـــى تـــمـ ــّود عـ ــعــ ــتــ الــ

مــجــمــوعــة مــــن األحــــــــداث املـــتـــرابـــطـــة والـــتـــي 
ــــى ســــرديــــات تــخــفــي الـــجـــوهـــري  تـــتـــحـــّول إلـ

والعميق في التاريخ.
يــشــيــر بــيــكــيــتــي، فــــي مـــعـــرض حــــديــــٍث عــن 
ــه قد  ــى أنــ ــبـــاب تــألــيــفــه لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، إلــ أسـ
ى الكثير من املاحظات من قّرائه بأنهم 

ّ
تلق

»رأس  املرجعيني؛  أطــروحــات عمليه  أحــّبــوا 
الحادي والعشرين« )2013(  القرن  املــال في 
 ،)2019( واأليـــديـــولـــوجـــيـــا«  املــــــال  و»رأس 
تــهــمــا بسبب  لــكــنــهــم لـــم يــتــمــّكــنــوا مـــن قــراء
كتاب(.  لكل  )ألــف صفحة  العملني  ضخامة 
ــّكــــرت فــــي إنـــجـــاز  ــقـــول بــيــكــيــتــي: »هــــكــــذا فــ يـ
كــتــاب تــألــيــفــّي يــمــر مـــن الــنــقــاط األســاســيــة 
لــلــعــمــلــني الـــســـابـــقـــني«، وقـــــد أشــــــار إلـــــى أن 
بحث  برامج  على  اعتمدا  السابقني  كتابيه 
دولية )جمع بيانات، مقارنات على مستوى 
عاملي...( في حني أن هذا العمل هو أقرب إلى 

الحجم البشري.
وكـــمـــا فـــي مــجــمــل مــنــجــزاتــه الــعــلــمــيــة، فــإن 
للمساواة«  موجز  »تاريخ  لـ الفقري  العمود 
ــثـــروات بني  هــو الــنــظــر فــي كيفية تــوزيــع الـ
مختلف األطراف، من زوايا طبقية وجندرية 
الــزاويــة ستظهر أشكال  وعرقية، ومــن هــذه 
الـــامـــســـاواة الــتــي يــنــتــهــي الـــوعـــي بــهــا إلــى 
ــام، وهــو  ــ تــحــريــك تـــاريـــخ املـــســـاواة إلـــى األمــ
ــه يــنــبــغــي أن  عــمــل بـــشـــري يــــرى بــيــكــيــتــي أنــ
 جيل، مشيرًا إلى أن كتابه ليس 

ّ
مه كل

ّ
يتعل

إال مـــحـــاولـــة لـــوضـــع املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة 
ينّبه  تاريخية صلبة«، حيث  »أرضية  فــوق 
إلى وجود معتقد بأن النزعة املطلبية نحو 

املساواة بدأت قريبًا.
 َيـــغـــرق كــتــاُبــه في 

ّ
حـــرص بــيــكــيــتــي عــلــى أال

الحديث  مقام  في  وهــو  الغربية«،  »املركزية 
عـــن املــــســــاواة. لــقــد بـــنّي أنـــه ال يــكــفــي قــيــاس 
املساواة بني مواطنني فرنسيني أو أملانيني، 
بـــل يــنــبــغــي أن نــضــع أفـــــــرادًا مــتــفــّرقــني من 
قارات العالم تحت ضوء املقارنات، وسنقف 
واملعرفية بني  املــاديــة  الــفــوارق  عندها على 

سّكان الكوكب الواحد.
من خال نظره في التاريخ، يحمل بيكيتي 
قــنــاعــة مــفــادهــا أن األزمــــات تــهــّيــئ الــظــروف 
 أحــــد أســبــاب 

ّ
ملــنــعــطــفــات تـــاريـــخـــيـــة، ولـــعـــل

ــاريــــخ مـــوجـــز لـــلـــمـــســـاواة« ينبع  تــألــيــف »تــ
أزمــة عميقة،  اليوم  القناعة. توجد  من هــذه 
بدأت صحية وتبنّي أنها مترابطة مع أزمات 
مفتوحة؛ بيئية وسياسية واجتماعية، إذن، 
فإنه من املتاح أن نتقّدم خطوة جديدة نحو 
العلوم االجتماعية  املــســاواة، وهــو يــرى أن 
لم  أســاســيــًا،  دورًا  تــلــعــب  أن  يمكنها  الــيــوم 
يكن في مقدورها أن تلعبه في أزمات عاملية 
الحرب  نهاية  أو   1929 انهيار  مثل  سابقة 
الـــثـــانـــيـــة، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك  الــعــاملــيــة 
ــعـــارف فــتــتــحــّول إلــى  تــضــخــيــم دور هـــذه املـ

»دواء وهمي« ألمراض حقيقية.
ــاك واجــــــب يــلــقــيــه بــيــكــيــتــي عـــلـــى عــاتــق  ــنـ هـ
الباحثني، وهو توفير تغطية علمية لجهود 
بناء مؤسسات ضامنة للمساواة، والتدريب 
عــلــيــهــا مـــن خــــال خــطــاب عــلــمــي يــقــظ أمـــام 
جــمــيــع الــتــســريــبــات الــعــنــصــريــة والــطــبــقــيــة، 
العمل على توفير جهاز نظري  إلى  إضافة 
املــســاواة. ويــذّكــر بيكيتي، هنا، بأن  لقياس 
تفرقة  كــل  تمنع  إيطاليا  أو  فرنسا  قــوانــني 
اختيار  عند  العرقية  األصـــول  أســـاس  على 
األنسب ملوقع مهني، لكن الواقع يشير إلى 
حني من 

ّ
غير ذلك، حيث إن ثاثة أرباع املترش

أصــول أجنبية يــجــدون أنفسهم خــارج أفق 
لون أصولهم 

ّ
املنافسة، منذ أن يعرف املشغ

مـــن خــــال الـــلـــون أو االســــــم. بــالــنــســبــة إلــى 
بيكيتي، املسألة واضحة: ال بّد من مجابهة 
فقط،  النيولويبرالية.  أواًل؛  العصر«  »وبــاء 
ــن املــنــطــق غير  بــعــد تــحــريــر املــجــتــمــعــات مـ
البشري للسوق يمكن بناء مجتمعات على 
أســـس الــقــيــم الــبــشــريــة. مـــن أجـــل ذلـــك ال بــّد 
املــســاواة،  عــن  البحث  مــن استئناف مسيرة 

وبحسب بيكيتي فإن الرياح مواتية.

تحريك المسيرة مجّددًا

يؤّكد المؤلف على 
ضرورة مجابهة وباء 
العصر: النيولويبرالية

تحديد المؤشرات 
االقتصادية ينبغي أن 

يكون نتيجة قرار شعبّي

صدر حديثًا عن »الهيئة املصرية العامة للكتاب« النسخة 
العربية من رواية »مدار العنف« للروائية املوريشيوسية 
نتاشا أباناه )1973( بترجمة أسماء مصطفى كمال. 
الــروايــة في جزيرة مايوت ضمن أرخبيل  تــدور أحــداث 
ــتــي حكمها الــعــرب حــتــى نــهــايــة الــقــرن  جـــزر الــقــمــر، وال
إلى  الفرنسي  لالحتالل  تخضع  أن  قبل  عشر،  التاسع 
الجزيرة وعاداتهم  أهل  ثقافة  هــذا، حيث تضيء  يومنا 
والــعــالقــة بــن الــشــمــال والــجــنــوب، واالســتــعــمــار الــقــديــم 
ــرســم مــصــائــر الــبــشــر مسبقًا وفقًا 

ُ
والــجــديــد، وكــيــف ت

نــادرة، لكن  ملكان مولدهم، ولكنها قد تتغّير بمصادفة 
القدر املحتوم يهيمن ثانية على مسار حيواتهم.

وبعدها«   1948 قبل  فلسطن  فــي  والــغــنــاء  »املوسيقى 
عنوان الكتاب الذي صدر حديثًا عن »املؤسسة العربية 
لـ إلياس وسليم وفكتور سحاب.  للنشر والتوزيع« 
يعود الباحثون اإلخوة إلى مدينة يافا التي ُولــدوا فيها، 
حيث عــاش فيها وفــي مــدن فلسطينية أخــرى عــدد من 
ــازف الــبــزق  املــوســيــقــيــن الــعــرب قــبــل الــنــكــبــة، ومــنــهــم عــ
الـــســـوري مــحــمــد عــبــد الــكــريــم. كــمــا اســتــقــطــبــت إذاعــتــا 
القدس والشرق األدنى مطربن عربا وسّجلت لهم، من 
وريــاض  الوهاب  املطلب ومحمد عبد  أمثال محمد عبد 
السنباطي، إلى جانب ملّحنن فلسطينين، منهم حليم 

الرومي وروحي الخماش وغيرهم ممن فّرقهم اللجوء.

»مقاالت« هو عنوان ترجمة جال الدين سعّيد للعمل 
الــســادس،  الــقــرن  فــي  الــذي وضعه ميشيل دو مونتاني 
الحديثة،  الفرنسية  داخــلــه  تبلورت  الـــذي  الــنــص  واعتبر 
ناهيك عن ظهور نزعة الكتابة الذاتية، والنزعة اإلنسانوية. 
املــحــاولــة، وفيه  بــأدب  نــواة مــا يعرف  الكتاب  كما يعتبر 
يتناول املؤلف قضايا فكرية، لكن ليس من زاوية علمية أو 
أكاديمية، بل باعتبارها مغامرة اشتباك فكري. صدرت 
هذا  ويعتبر  التنوير«،  »دار  عن  مؤخرًا  العربية  النسخة 
الكتاب خطوة جديدة ضمن مشروع مترجمه، بنقل فكر 
بعد  العربية،  إلــى  األوروبــيــن  والتنوير  النهضة  عصري 

ترجمات عن سبينوزا وجان جاك روسو.

»رؤيا الدمشقي« عنوان الكتاب الثاني للفنان التشكيلي 
الــســوري املقيم في أملانيا بطرس املــعــري، وقــد صدر 
مؤخرًا عن منشورات »أطلس«. نقرأ من تقديم الناشر: 
»من بيته في هامبورغ، يزور بطرس املعري دمشق كل 
يوم، يمشي في حاراتها، ويحاورها، ويحزن معها على 
معنية  ليست  فـــاألرض  تمييز؛  دون  مــن  الضحايا  كــل 
يــــرى، وُيــســاهــرهــا، وُيــحــاور  الــبــشــر، كــمــا  بتصنيفات 
املقيمن من أهلها، يعيش خوفهم اليومي، ويوثقه رسومًا 
وقصص تاريخ وفنا وجماال، في تجربة نوعية ونادرة 
حافلة بالوعود: نوعيتها وندرتها في هذا التكامل القلق 

بن نصوص الرسوم ورسوم النصوص«.

عـــن »مـــنـــشـــورات فــــــارار وســــتــــراوس وغــــيــــرو«، صــدر 
حديثًا كــتــاب »فــجــر كــل شـــيء: تــاريــخ جــديــد للبشرية« 
ديفيد  واألركيولوجي  غريبر  ديفيد  لألنثروبولوجي 
التي ظهرت  الخاطئة  النظريات  فان 

ّ
املؤل د 

ّ
يفن وينغرو. 

ــا خـــالل الــقــرن الــثــامــن عــشــر حـــول اإلنــســان  ــ فــي أوروبـ
األول بــوصــفــه بــدائــيــًا ويــعــيــش حــالــة مــشــاعــيــة ومحبًا 
لــلــغــزو، وكــيــف تــأّســســت وســائــل التنظيم االجــتــمــاعــي 
لت رؤية 

ّ
واالقتصادي قبل عشرات آالف السنن، وتشك

أولــيــة لــألخــالق وشــكــل مــن املــؤســســة مــن دون الحاجة 
إلــى قــيــام دول، وأفــكــار أخـــرى تغّير النظرة إلــى أصــول 
الزراعة وامللكية وتأسيس املدن والديمقراطية والعبودية 

والحضارة نفسها.

عن »مجمع األطرش«، صدر مؤخرًا كتاب »آفاق الخطاب 
الديني فــي تــونــس: تجديد الـــرؤى ومــقــاربــات اإلصــالح« 
ــبــاحــث الصحبي  وهــــو عــمــل جــمــاعــي أشــــرف عــلــيــه ال
لــه عبد اللطيف بــوعــزيــزي. من  بــن منصور، وقـــّدم 
املقاالت املدرجة ضمن الكتاب: »أزمات الخطاب الديني« لـ 
منجية السوايحي، و»الخطاب الديني: قراءة في التناصت 
والتصامم« لـ نوفل جراد، و»خطبة الجمعة: الواقع واآلفاق« 
لـ بشير عبد الالوي، و»الخطاب الديني ومعالجة قضايا 
ديني مستنير  األطــرش، و»نحو خطاب  لـ سالم  الناس« 
ـــ إبــراهــيــم الــشــايــبــي،  ــتــشــّدد« ل يــأبــى الــتــوظــيــف لــصــالــح ال

و»سوسيولوجيا الخطبة الجمعية« لـ ياسن كرامتي.

الفرنسي  للباحث  كــتــاب  عــنــوان  الــقــيــمــة«  »جينيالوجيا 
ــرًا عـــن مـــنـــشـــورات »اآلداب  ــيـ ــدر أخـ ــاتـــو، صــ ــيـــروم بـ جـ
ف بحثًا في تاريخ األفكار 

ّ
الجميلة« في باريس. يقّدم املؤل

خذتها 
ّ
االقتصادية، حيث يعود إلى مختلف الصور التي ات

ــتــاريــخ عـــرف ثــالثــة  الــقــيــمــة تــاريــخــيــًا. يــالحــظ بــاتــو أن ال
تصّورات للقيمة، يرى آخرها إلى القيمة باعتبارها غاية 
ف إلى أن هذا النوع من القيمة، الذي 

ّ
في ذاتها. ويشير املؤل

ُولد خالل اإلمبراطورية الرومانسية، من القيمة، والذي ما 
نزال نعيشه حتى اليوم، يقود إلى طريق مسدود تعيشه 

البشرية في هذه الفترة مع تِبعات األزمة املناخية.

بعنوان »بؤساء بلفيل«، تصدر هذه األيام لدى منشورات 
الفرنسي  الــكــاتــب  ــة  روايـ مــن  العربية  النسخة  »الــجــمــل« 
رومــان غــاري، بتوقيع املترجم صالح األشمر. يحمل 
إلى  ُيحيل  أمــامــك«(  »الــحــيــاة  عــنــوانــًا فرعيًا )هــو  العمل 
عنوان الرواية في لغتها األصلية، الفرنسية، كما يحمل 
اسَم كاتب فرعيًا أيضًا، هو إميل أجار، االسم املستعار 
ع به رومان غاري هذه الرواية وفاز بها بجائزة 

ّ
الذي وق

الــعــمــل يــومــيــات الطفل  »غــونــكــور« عـــام 1975. يــحــكــي 
بلفيل  وفــي حــّي  روزا،  السيدة  العربي مومو في منزل 
 
ً
الذي كان معروفًا بكونه من أكثر أحياء باريس شعبية

واحتضانًا للموامس.

بعد نجاحات كتابه »رأس المال في القرن الحادي والعشرين« )2013(، 
قلّما  اعتراف  في  الفكري  المشهد  نجوم  أحد  بيكيتي  توما  بات 
الكتاب طبعات  الرابع من عمره. عرف  العقد  باحث في  به  يحظى 
احتفت  ذلك  وقبل  العالم،  لغات  معظم  إلى  وذهــب  متعّددة 
الهرقلي  بالمشروع  المتخصصة،  وغير  المتخصصة  الصحافة، 
إلعادة صياغة كتاب »رأس المال« لكارل ماركس بمفردات عصرنا. بعد 

ذلك، بات كل ما يُصدره بيكيتي حدثًا ثقافيًا.

اعتراف مبّكر

نظرة أولى

توما بيكيتي أكثر من سّد فجوة في المكتبة

يقف  للمساواة«،  موجز  »تاريخ  بعنوان  أيام  منذ  الصادر  كتابه  في 
المفّكر االقتصادي الفرنسي على أسباب غياب الوعي بهذه القضية 
االنغالق  هي:  عوامل،  ثالثة  إلى  ذلك  ويُرجع  التاريخية،  الكتابة  في 

المعرفي داخل التخّصصات، والقومية الثقافية، والتخدير التاريخي

)Getty ،بيكيتي في 2016 )ت: لويك فينانس
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