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مير النظام الرأسمالي 
منذ أزمة سنة 2008 املالية 

في أزمة مستمرة آخذة في التصاعد 
منذ انتشار جائحة كورونا. يعتبر اخلطر 

البيئي هو التهديد األكبر على النظام القائم، 
إلى جانب مخاطر عديدة أخرى، اجتماعية واقتصادية 

وسياسية. من بني جملة األمور، نشهد أزمات اقتصادية 
متكّررة، وانفصال االقتصاد املالي عن اقتصاد اإلنتاج، وتعزيز 

األجسام االحتكارية، وغياب شديد للمساواة، وسوق عمل ال يساعد 
على اخلروج من دائرة الفقر، وصعود أنظمة استبدادية وغيرها. فقد حتّولت 

الرأسمالية إلى فيروس يهّدد احلياة، حياتنا نحن احلاملني له. صحيح أن املوقف 
النيوليبرالي ال يزال سائًدا بني خبراء االقتصاد والسياسّيني، لكننا نشهد إلى 

جانب ذلك، أنه في أماكن عديدة من العالم يتعّزز الطرح القائل إن اخملرج الوحيد 
من األزمة يكمن في تشكيل بدائل جوهرية وإبداعية للرأسمالية. لقد آن أوان ما 

بعد الرأسمالية.

يعمل معهد فان لير في القدس على تطوير موقف ما بعد رأسمالي يسعى إلى 
التفكير مبشروع سياسي واقتصادي وثقافي بديل وتصّوره والعمل على إخراجه 

إلى حّيز التنفيذ. يقوم هذا املوقف على أساس نقدي جلوهر النظام القائم 
املستند إلى تطويع كافة مناحي احلياة جلني األرباح، ولكنه يهدف إلى بلورة بدائل 
بنيوية جريئة تتعالى عن النماذج القائمة في دولة رفاه تدافع عن نفسها. يقف 

في صلب هذا املشروع تساؤل واحد: كيف يجب تنظيم احلياة، مبا في ذلك الوقت، 
والعمل، والتشكيالت السياسية، والنظرة إلى اآلخر والعالقة مع الطبيعة، بغية 

تشكيل مجتمع يتأّسس على الغايات اإلنسانية وعلى رأسها احلرية واملساواة؟

ندعو باحثات وباحثني، ممثلي جمعيات وفنانني وناشطني وعاملني في حقل التربية 
والتعليم وغيرهم لالنضمام إلى مؤمتر حول ما بعد الرأسمالية، حيث يعقد في 

مرحلتني.

8 كانون األول/ديسمبر2020، متام الساعة 20:00 عبر الزوم
املرحلة األولى: تعارف ومقدمة حول ما بعد الرأسمالية

على أمل خلق أساس مشترك للنقاش، سيتم عقد لقاء أولي جلميع املهتّمني/ات 
بعرض أوراقهم في املؤمتر املنعقد في نيسان/إبريل 2021. سيقوم املشاركون/ات 
بتقدمي أنفسهم واالستماع ملدخل حول ما بعد الرأسمالية يشمل التعّرف على 

األفكار املركزية واملفكرين/ات الرئيسّيني في اجملال وعلى النشاط السياسي حوله 
في أرجاء العالم. يطلب من املعنيني/ات التسجيل مسبًقا عبر الرابط الوارد أدناه. 

وسيتم إرسال رابط زوم للمسجلني فقط قبيل انعقاد اللقاء. ننصح الراغبني 
بعرض أوراقهم في املؤمتر، املشاركة في هذا اللقاء وإن كان هذا ليس شرًطا 

إلزامًيا.              

21 نيسان/ إبريل 2021
املرحلة الثانية: افتتاح املؤمتر وتبادل املعرفة

يقوم املشاركون/ات في هذا املؤمتر بعرض الطروحات واألفكار والنماذج والتجارب 
التي اختبرت في العالم سابًقا، وكذلك طرح مقترحات عمل عينية بشأن القضايا 

املنبثقة عن موقف ما بعد الرأسمالية. سنستمع إلى مقترحات حول النقاش 
النظري، والعملي التاريخي، والسياسي، والثقافي، واالقتصادي وغيره. سوف يتم 

اإلعالن بشأن املؤمتر وتقدمي املقترحات قبيل املوعد املقّرر. 
 سيكون املؤمتر مفتوًحا أمام اجلمهور عبر الزوم أو في مقر معهد 

فان لير بحسب تطّور الظروف الحًقا.

 لالستفسار، رجاء التوّجه إلى 
د. كفير كوهن لوستيغ عبر البريد اإللكتروني:

 kfirc@vanleer.org.il

لغة املؤمتر املعتمدة هي العبرية.
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