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األردن :أزمة نموذج
إذا ما قاموا ببساطة بالتحدث والتصرف على
شاكلة ّ أبناء الطبقة الوسطى من البيض ،وإذا
ّ
ّ
والثقافية ،فإنهم
االجتماعية
م��ا تبنوا قيمها
حينها لن يواجهوا التمييز وسيكون بإمكانهم
كسر «حلقة ال�ف�ق��ر» .وإن اإلص�ل�اح كما اعتمده
ّ
ّ
الليبراليون ُالبيض ،ال بد أن يؤدي إلى مثل هذا
ِّ
التحول .لقد قدمت الطبقة الوسطى من السود،
التي تشكلت في أواخ��ر القرن التاسع عشر في
أعقاب إلغاء نظام العبودية ،والتي بقيت أقلية
ّ
أفريقية،
ص �غ �ي��رة ب�ي�ن األم �ي��رك� ّ�ي�ين م��ن أص� ��ول
على أنها نموذج يحتذى .وبالفعل فقد تمثلت
م �ع��ال �ج��ات ال �ل �ي �ب��رال� ّ�ي�ين ال �ب �ي��ض ل �ه��ذا الوضع
ّ
ال�ع�ن�ص��ري ف��ي س�ي��اس��ة ال� � � �ـ،Affirmative Action
ّ
وهي السياسة التي اعتمدتها الدولة األميركية
ق��ان��ون��ًا إلج �ب��ار ال�ق�ط��اع�ين ال �خ��اص وال �ع��ام من
ّ
مدنية
شركات وم��دارس وجامعات ومؤسسات
ع��ام��ة وخ��اص��ة ع �ل��ى ت�ش�غ�ي��ل ع �م��ال وموظفني
ّ
والعرقية
م ��ن ال �ن �س��اء وم ��ن األق �ل � ّ�ي ��ات اإلث �ن� ّ�ي��ة
�دارس بأعداد
وعلى قبولهم ف��ي الجامعات وامل �
ّ
معينة ،وك��ان املستفيد األكبر منها ه��ن النساء
ّ
ّ
ّ
األميركيات
األميركيون أو
األميركيات البيض ال
ّ
م��ن أص��ول أفريقية .وإن ح��دث أن استفاد منها
ّ
ّ
األميركيني السود فيكون من أبناء ًالطبقة
أي من
الوسطى السوداء الصغيرة القائمة أصال .ومع
ذلك ،فإن أبناء هذه الطبقة من املحافظني بعدما
ج �ن��وا ث �م��ار ه ��ذا ال �ق��ان��ون راح � ��وا يهاجمونه.
وب �ي �ن �م��ا اس �ت �ف ��ادت ال �ن �س��اء ال �ب �ي��ض والطبقة
ّ
ّ
أفريقية من
األميركيني من ًأص��ول
الوسطى من
س �ي��اس��ة ل��م ت �ح� ِّ�س��ن إال ق �ل �ي�لا ف��ي ح �ُي��اة معظم
ّ
ّ
أفريقية ،فقد ألقي اللوم
األميركيني من أص��ول
ع�ل��ى ه ��ؤالء األخ�ي��ري��ن ب��ذري�ع��ة أن�ه��م املنتفعون
منها على حساب الرجال البيض ،وهي الالزمة
التي يستخدمها معظم املحافظني البيض وعدد
ّ
الليبراليني البيض!
بقليل من
ليس َّ
وق��د وض��ح دي��ري��ك بيل ه��ذه السياسة بأسلوب
بليغ حيث يقول إن سياسة الـAffirmative Action
ه��ي ع �ب��ارة ع��ن غ�ط��اء ل�ن�ظ��ام تستمر م��ن خالله
ّ
العنصرية؛ حيث يتواصل إلقاء اللوم
مأسسة
ّ
ع�ل��ى األم�ي��رك� ّ�ي�ين م��ن أص ��ول أف��ري�ق��ي��ة لرفضهم
الرغم ُمن الجهود
املزعوم تحسني حياتهم على ّ
ال�ج�ب��ارة امل��زع��وم��ة ال�ت��ي ي�ق��ال إن�ه��ا ت�ب��ذل نيابة
عنهم .كما ركزت بعض الحجج الثقافوية التي
ّ
الليبراليون البيض على أن سياسة
يستخدمها
 Affirmative Actionس�ت��ؤدي إل��ى إن�ت��اج أناس
س��ود يتصرفون وك��أن�ه��م ب�ي��ض ،وسينضمون
ّ
«األميركيني ال��ذي��ن يعملون بجد»
إل��ى صفوف
« ،»Hard Working Americansوه� ��ي صيغة
�ازي��ة ع �ن �ص� ّ
م �ج� ّ
�ري��ة ل��وص��ف ال �ش �ع��ب األبيض،
ل �ط��امل��ا اس �ت �خ��دم �ه��ا وي �س �ت �خ��دم �ه��ا أوب ��ام ��ا في
خطاباته .أما الفانتازيا التي ّ
سوقتها البرامج
ّ
َ ّ
ّ
ّ
التلفزيونية املنحطة ف��ي ع �ق��دي السبعينيات
ّ
والثمانينيات من القرن املنصرم مثل مسلسلي

« Different Strokesو « »Websterفتتمثل في
ادعائها أنه لو أعطيت الفرصة للعائالت البيض
لتنشئة األط�ف��ال ال�س��ود لتحول ه��ؤالء األطفال
إلى مواطنني نموذجيني؛ إلى درجة أنهم عندما
ي �ك �ب��رون س ��وف ي �ك��ون ب��إم �ك��ان �ه��م اع �ت�ل�اء سدة
الحكم كرؤساء للواليات املتحدة .إنها الثقافة،
يا عزيزي ،ال العرق!
لقد ترعرع أوباما بالطبع في كنف ّأمه وعائلتها
ّ
املسيحية (وهو أمر لم يكل هو وال جو
البيضاء
ّ
بايدن من تذكيرنا به طيلة الحملة االنتخابية
ّ
لكي ي��درأ عن نفسه التلوث اإلس�لام� ّ�ي األبوي).
ول �ك ��ن ح �ت��ى أب � ��وه األس � � ��ود ،ف �ق��د ك� ��ان مهاجرًا
ّ
ّ
ّ
أفريقي.
أميركيًا من أصل
أفريقيًا ولم يكن حتى
ّ
إن محاولة تمرير أوباما على أنه املثل الحي ملا
ّ
ّ
أفريقي إن
األميركيون من أصل
يمكن أن ينجزه
«النهج الصحيح» ،لهو مصدر
هم نشأوا على
ّ
ف �خ��ر وس � �ع ��ادة ل��ل �ي �ب��رال� ّ�ي�ي�ن ال �ب �ي��ض املغرمني
ّ
ّ
ّ
العنصرية والثملني
الثقافوية
بأيديولوجيتهم
ّ
ب�ق��وم�ي�ت�ه��م األم �ي��رك��ي��ة امل �س �م��وم��ة .إن مواصلة
ّ
اإلمبريالية
أوباما اع�ت��داءات أميركا وحروبها
ل�ه��و خ�ي��ر دل �ي��ل ع�ل��ى أن ��ك ل��و وض �ع��ت أميركيًاّ

م��ن أص��ل أف��ري�ق��ي نشأ على «ال�ن�ه��ج الصحيح»
ف ��ي ال �ب �ي��ت األب � �ي� ��ض ،ف ��إن ��ه س� �ي ��ؤدي واجباته
ّ
اإلمبريالية على الوجه ذاته كما كان سيؤديها
ّ
أي رئيس أبيض.
إن ف ��وز أوب��ام��ا ب �ج��ائ��زة ن��وب��ل ل�ل�س�لام ك ��ان إذًا
ّ
األميركيني
مكسبًا ك�ب�ي�رًا للبيض ال�ل�ي�ب��رال� ّ�ي�ين
ال��ذي��ن يستطيعون االع�ت��زاز بإنجازاتهم؛ حيث
ّ
ّ
أفريقية
األميركيني م��ن أص��ول
إن إن�ت��اج بعض
ِّ
على شاكلة باراك أوباما سيخرس كل من تسول
َ
ّ
له ُ
نفسه انتقاد النظام العنصري الشامل الذي
َّ
ّ
ّ
ُيكنى بـ«الديموقراطية األميركية» التي تواصل
ّ
ّ
اضطهاد معظم األميركيني من أص��ول أفريقية
ومعهم أغلبية العالم الثالث.
ّ
العربي الحديث في جامعة
* أستاذ السياسة والفكر
كولومبيا في نيويورك

ناهض حتر*
بعد عقد ّ
ونيف من التطبيق العاصف للسياسات
النيوليبرالية ف��ي األردن ،تكشف نتائج 2009
االقتصادية عن كارثة :نسبة النمو تراجعت إلى
إلى حوالى
 2،1باملئة ،عجز املوازنة العامة ارتفع ّ
ملياري دوالر ،املديونية العامة تضخمت إلى
أكثر م��ن  14مليار دوالر ،بنسبة تزيد على 60
باملئة من الناتج اإلجمالي املحلي ،قيمة األسهم
ف ��ي ال �ب ��ورص ��ة ان �خ �ف �ض��ت ب �م �ع��دل  8ف ��ي املئة،
التدفقات االستثمارية األجنبية هبطت بنسبة
 65ف��ي امل �ئ��ة ،وال� �ص ��ادرات بنسبة  20ف��ي املئة،
وال�س�ي��اح��ة بنسبة م�س��اوي��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،وحواالت
املغتربني بنسبة  5في املئة.
األرق � ��ام أع �ل�اه م��رش�ح��ة ل�ل�أس��وأ ف��ي ع ��ام .2010
وتأثيراتها تتجاوز العجز عن تالفي التسريحات
أو توفير فرص العمل أو زيادة األجور أو تمويل
امل �س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ح��وال��ى ث�لاث��ة ماليني
ّ
مفقر ،منهم مليون جائع تقريبًا ،بل هي تهدد
بانهيارات جديدة حادة في بنى الفئات الوسطى
شديدة ج��راء االنكماش
التي تتعرض لضغوط
ّ
ّ
سيوفر قيادات ّ
مسيسة
املتحول ركودًا .وهو ما
لالحتجاجات الشعبية املتوقعة.
ت�ن��زع التحليالت املسيطرة إل��ى تفسير الفشل
االقتصادي واالجتماعي للنموذج النيوليبرالي
باألزمة املالية واالقتصادية العاملية .وال يمكن،
تجاهل تأثير هذه األزمة ،ولكن السؤال
بالطبعّ ،
ّ
ي �ظ��ل ي �ت �ع��ل��ق ب� �ص ��واب ال �خ �ي��ار االق� �ت� �ص ��ادي ـــــ
االجتماعي النيوليبرالي نفسه ،وهو الذي يسمح
ب��االن �ك �ش��اف ال �ك��ام��ل إزاء امل ��ؤث ��رات الخارجية.
ه��ذا االنكشاف هو ج��زء ال يتجزأ من النموذج،

مع نهاية ،2009
انكشفت أزمة النموذج
النيوليبرالي األردني ،إال أن
يؤد إلى مراجعة
ذلك لم ّ
النموذج نفسه
ّ
التحسب له هو أمر ال ّ
مفر منه لإلدارة
بحيث إن
االقتصادية العقالنية .فكما أن النموذج يقوم
ع �ل��ى ت��دف��ق االس �ت �ث �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة وتعاظم
الصادرات والسياحة الخ ،وفق تفاعالت خارجية،
ف��إن العكس ممكن دائ�م��ًا .وه��ي حقيقة يعرفها
املبتدئون ،وتمت مشاهدتها بالعني املجردة في
تجارب دول أخرى منذ الثمانينيات.
غير أن تصاعد املديونية العامة لم يحدث في
سنة األزم��ة فقط ،ب��ل ه��و نتاج سياسات العقد
كله من اإلف��راط في اإلنفاق ال��ذي خلق الظروف
امل��ؤات �ي��ة ل �ج��ذب االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة .وكان
ب�ع�ض�ه��ا الزم� ��ًا ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ه��دف ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وليس
لتطوير ق ��درات ال�ب�لاد االق�ت�ص��ادي��ة بالضرورة
ـــــ مثل اإلن�ف��اق على البنى التحتية ،بينما كان
بعضها اآلخ��ر ال ل��زوم ل��ه حتى م��ن وج�ه��ة نظر
ال �ن �ي��ول �ي �ب��رال �ي��ة ،وم� ��ن ذل� ��ك اإلن � �ف� ��اق الخيالي
املتصاعد على إق��ام��ة مؤسسات إداري ��ة جديدة
م ��وازي ��ة ل � �ل ��وزارات ،وم ��ا س� ّ�م��ي ت�ط��وي��ر اإلدارة،
وال� ��دراس� ��ات ،وع �ق��ود االس� �ت� �ش ��ارات ،وتوظيف
«ال �خ �ب��راء» و«ال �ك �ف ��اءات» خ ��ارج ن �ظ��ام الخدمة
املدنية ،والحمالت الدعائية الباهظة الكلفة .وقد
أوجد هذا النوع من اإلنفاق الكثيف ،فئة جديدة
متسعة م��ن اإلداري�ي�ن وامل�ق��اول�ين ـــــ ال��ذي��ن ُيطلق
الشارع عليهم وصف «شباب الديجيتل» ـــــ وقد
أص�ب��ح ل�ه��ذه الفئة مصلحة م�ب��اش��رة ف��ي املزيد
من اإلن�ف��اق على ه��ذا املجال ّاالفتراضي األشبه
برغوة تحديثية .ب��دوره ،ضخم الفساد الكبير
ـــــ أو ف � ّ�وت ع�ل��ى ال�خ��زي�ن��ة ال �ق��درة ع�ل��ى س ��داد ـــــ
املديونية .وال نريد هنا الدخول في سجال حول
ملفات فساد يدور حولها جدل .ونكتفي بالقول
عليها
إن ملف
فساد واح��د ـــــ من امللفات املتفق ّ
ّ
ـــــ وه��و املتعلق بشركة أمنية لالتصاالت ،كلف
م��ا ي�ق��رب م��ن  750م�ل�ي��ون دوالر ،أي م��ا نسبته
 5ف��ي املئة م��ن املديونية ،أو م��ا ي�ع��ادل إجمالي
املساعدات األميركية لعام كامل.
ومع ذلك ،فإن الفساد ليس هو املسؤول األول عن
ّ
التخبط في اإلدارة االقتصادية
الفشل .ذلك أن كلفة
شبه السرية للمشاريع الكبرى هي أكبر من كلفة
ال �ف �س��اد .واأله� ��م أن �ه��ا ت�ت�ص��ل ب�ص�ل��ب النموذج
ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال��ي ن�ف�س��ه ال ��ذي ي�س�ع��ى إل��ى تحريك
السوق ـــــ واالستثمارات ـــــ بوسائل اصطناعية
وق �س��ري��ة ،ت�ن�ط��وي دائ �م��ًا ع�ل��ى اف �ت��راض��ات غير
مدروسة الجدوى .ومن األمثلة على تلك املشاريع
الكبرى :تحويل املباني الجديدة للقيادة العامة

ّ
أردنيون يحتفلون بإضاءة شجرة ميالد يبلغ ارتفاعها  26مترًا (أرشيف ــ رويترز)
ّ
للجيش إلى مجمع استثماري وتشييد سواها األساسية ،تمثلت في ع��دم وج��ود خطة شاملة
الستخدام عائدات الخصخصة التي تم الصرف
في مكان آخر .وليست لدينا األرق��ام حول حجم
ً
األموال الضائعة جراء هذا املشروع املبني على منها أوال ب ��أول ،وف��ق اح�ت�ي��اج��ات اإلن �ف��اق على
افتراض ّ
تحول عمان إلى مركز للشركات الدولية النموذج ،وعلى تسوية االختالالت االجتماعية

�وق» .وال نعرف
ال �ك �ب��رى ف��ي ظ��ل ازده � ��ار «م ��وث � ّ
أي �ض��ًا ح �ج��م األع� �ب ��اء ال �ت��ي س �ي��رت �ب �ه��ا مشروع
آخ��ر أطاحته األزم ��ة ،ونعني بيع ميناء العقبة
املعد للخدمة الكفوءة ملدة عقدين مقبلني ،بيعه
كعقار ملستثمر خليجي إلنشاء منتجع سياحي
محله ،وف��ي الوقت نفسه تفويض إنشاء ميناء
جديد على نظام االستثمار والتشغيل لحساب
املستثمر (بوت).
األم � � � ��وال ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة من
بيع امل�ي�ن��اء ال�ح��ال��ي ،ت�ب��ددت ف��ي شبكة اإلنفاق
االف �ت��راض �ي��ة ،ول �ك��ن خ�ص��وص��ًا ف��ي رف ��د تمويل
شراء ديون خارجية بشروط مجحفة قبل بضعة
أش �ه��ر ف�ق��ط م��ن ان� ��دالع األزم� ��ة امل��ال �ي��ة العاملية.
وق��د أدت الصفقة ـــــ ال�ت��ي تجاهلت اعتراضات
الصحافة واملحللني االقتصاديني ـــــ إل��ى تبديد
آخر ما بقي لدى الدولة من أموال الخصخصة.
في أواخ��ر الثمانينيات ،أجبرت أزم��ة املديونية
العامة ،عمان ،على الخضوع لبرنامج تصحيح
اقتصادي تحت إش��راف صندوق النقد الدولي.
وق��د ج��رى ـــــ بكلفة اجتماعية باهظة ـــــ تنفيذ
االستهدافات التقليدية لهذا البرنامج الذي يقوم
على الخصخصة الشاملة ووق��ف ب�ن��ود الدعم
االجتماعي من امل��وازن��ة العامة وضبط اإلنفاق
ال �ع��ام ،ب�م��ا ي�ك�ف��ل ت�م�ك�ين ال �ح �ك��وم��ة م��ن الوفاء
بالتزاماتها للدائنني مع ضبط العجز .وقد أدى
ّ
املطبق بحرفيته ـــــ ما عدا الجانب
هذا البرنامج
املتعلق بالخصخصة ـــــ إلى انكماش عميق في
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ق ��اد إل ��ى ع �ق��د م��ن االحتجاجات
االجتماعية .وما جعل االقتصاد األردن��ي قادرًا
ع�ل��ى تحمل ال �ظ��روف الصعبة ل�ل�غ��اي��ة ،وتالفي
الخصخصة الشاملة خالل العقد ،هو املساعدات
النفطية العراقية والتجارة شبه االحتكارية مع
َ
رساميل العاملني
املحاصر .وكذلك ،هجرة
العراق
ُ
الفلسطينيني ف��ي ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن ط� ��ردوا منها
بمئات اآلالف ،واستقر معظمهم في األردن.
وم��ع م�ط�ل��ع ال�ع�ق��د امل �ن �ص��رم ،ب��دا ك��أن النموذج
ال �ن �ي��ول �ي �ب��رال��ي ،ب��ان �ف�ل�ات��ه اإلن� �ف ��اق ��ي ووعوده
االفتراضية الزده ��ار س��ري��ع ،ه��و ال ��دواء الناجع
لشظف التسعينيات الخاضعة لقيود صندوق
النقد الدولي .من أين يأتي تمويل النموذج ذاك؟
آن��ذاك ،كان القسم الرئيسي من القطاع العام قد
ن�ج��ا ـــــ ج ��راء م �ن��اورات ال�ت��أج�ي��ل للبيروقراطية
امل �ح��اف �ظ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م ��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة .وت � ��م التوقف
ع ��ن ت �ل��ك امل� � �ن � ��اورات امل �ع �ت �ب��رة «رج� �ع� �ي ��ة» ،وتم
ال �ش��روع ف��ي عملية خصخصة واس�ع��ة النطاق
ّ
�ي ال �ج ��ان ��ب ال �ف �ن��ي منها.
وم� �ت� �س ��رع ��ة ،ح �ت��ى ف � ّ
كانت الخطة ه��ي التخلص السريع م��ن املرافق
والشركات العامة واملختلطة ،كجزء من عملية
بناء النموذج النيوليبرالي ،ولتمويل نفقاته.
ش��اب الخصخصة ف�س��اد ض�خ��م ـــــ وخصوصًا
في عمليات بيع األسهم الحكومية في شركتي
م �ن��اج��م ال �ف��وس �ف��ات وال �ب��وت��اس ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل �ك��ن الثغرة

واإلدارية ّ الناجمة عنه.
ه �ن��ا ،ت��دخ��ل ال �ع��ام��ل ال �ع��راق��ي م ��رة أخ� ��رى ،حني
ت��دف �ق��ت ع �ل��ى ال �ب �ل��د أم � ��وال م �ه��اج��ري��ن عراقيني
ب�ع��د  2003وأم� ��وال امل �س��اع��دات األم�ي��رك�ي��ة التي
تضاعفت تقريبًا إب��ان «ال �ح��رب على اإلرهاب»
وحرب العراق ،وما نشأ على هامشها من بزنس
تدريب قوات األمن العراقية الجديدة.
كانت الخطة الوحيدة املعتمدة ط��وال ذل��ك ،بال
نقاش ،هي املتمثلة بعمل كل ما هو الزم وغير
الزم م ��ن ب �ن��ى وه �ي �ئ��ات وق ��وان�ي�ن وتسهيالت،
إلع � ��داد ال �ب �ل��د ل �ج��ذب االس �ت �ث �م ��ارات األجنبية
امل � �ع� � ّ�ول ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي إغ �ل ��اق اف � �ت ��راض ��ات ّدائرة
النموذج النيوليبرالي من خ�لال زي��ادة مطردة
ف��ي االس�ت�ث�م��ار وال �ص��ادرات وال�س�ي��اح��ة وفرص
ال�ع�م��ل وزي� ��ادة االس �ت �ه�لاك ،وان�ع�ك��اس ذل��ك كله
على م��وارد الخزينة م��ن ض��رائ��ب ورس ��وم .ومع
نهاية  2009انكشفت أزمة النموذج النيوليبرالي
األردني بحيث لم يعد ممكنًا تجاهلها.
ّ
إال أن ذل��ك لم ي��ؤد إل��ى مراجعة النموذج نفسه،
�رى البحث عن
ض��ات��ه ،ب��ل ج� ّ
ومنطلقاته واف�ت��را ّ
خ�ط��ة ل�ت�ح�ف�ي��زه! ُح ��ل ال �ب��رمل��ان وت��أل �ف��ت حكومة
ج � ��دي � ��دة ب� �ف ��ري ��ق اق � �ت � �ص� ��ادي م� �ح ��اف ��ظ ماليًا.
ُ
وع ّبدت الطريق نحو إص��دار قوانني اقتصادية
مؤقتة وات �خ��اذ إج ��راءات ب�لا رق�ي��ب ،هدفها من
ج�ه��ة ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال�خ�ف��وض��ات الضريبية
والتسهيالت اإلداري��ة والقانونية واللوجستية
للرأسمال األجنبي ووكالئه املحليني ،وتحفيز
اإلقراض ،ومن جهة أخرى
الجهاز املصرفي على
ّ
ضبط اإلنفاق العام الذي سيركز ،بطبيعة ميزان
القوى السياسي ،على خفض البنود االجتماعية
وت�ج�م�ي��د ال �ت��وظ �ي��ف واألج � � ��ور .وس �ي �ك��ون على
األغ �ل �ب �ي��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة أن ت �ت �ح� ّ�م��ل ،م � ��رة أخرى،
وزر خ�ي��ار اق�ت�ص��ادي ت�ق��رر بمعزل ع��ن إرادتها
وواقعها ومصالحها .ولكن األفق سيظل مغلقًا.
فاألزمة املالية واالقتصادية العاملية وخصوصًا
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ت �ت �ع� ّ�م��ق .وي� ��واج� ��ه األردن أعباء
مديونية عامة ضخمة لم يعد لها ما يقابلها من
م��وج��ودات وطنية ت� ّ�م��ت خصخصتها وبيعها
وإنفاق عائداتها .وقد تنجح الحكومة الجديدة
بوقف الهدر هنا أو هناك ،وحتى ضبط الفساد
املتوسط والصغير ،لكنها لن تنجح ـــــ بالنظر
إل��ى متطلبات إداري��ة وأمنية واجتماعية ـــــ في
خفض العجز إلى حدود ال تستوجب املزيد من
االستدانة .وهكذا يكون البلد قد دخل في دائرة
م�ف��رغ��ة .وم��ن دون ال�ح��ل املتمثل بتغيير شامل
يطيح النموذج النيوليبرالي كله ملصلحة نهج
تنموي وطني في ظل ديموقراطية اجتماعية،
فإن الحلول املمكنة على املدى القصير هي حلول
سياسية ،وأخ�ط��ره��ا :امل�س��اع��دات مقابل الوطن
البديل .وليست هذه مساومة واشنطن والغرب
فقط ،بل هي أيضًا مساومة السعودية.
* كاتب أردني

