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مجتمع وإقتصاد
تقرير
«على هذه االرض ما يستحق الحياة» .طبعًا ،لم يقصد الشاعر العربي الراحل محمود درويش بهذه العبارة  80شخصًا
على االرض نفسها.
فقط يحيون على هذه األرض حاليًا مع ثروات شخصية تفوق قيمتها كل ما يجنيه نصف البشر ّ
يخدم اآلن ثراء
بحسب تقرير حديث لمنظمة «أوكسفام» ،عشية المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس ،العالم كله ّ
 %1فقط من سكانه ،وبالتالي نجحت الرأسمالية في مصادرة استحقاق الحياة على هذه االرض لمصلحة القلة القليلة

«أغنياء ال يشبعون» الكوكب في خدمة  %1مـ ـ
حسن شقراني
«فـ ــي عـ ــام  ،2014س ـي ـطــر أغ ـن ــى %1
مــن الـبـشــريــة عـلــى  %48مــن ثروتها
اإلج ـم ــال ـي ــة ،ت ــارك ــن  %52ف ـق ــط مــن
هذه الثروة للـ %99من البالغني على
ُ
ه ــذا ال ـك ــوك ــب» .ت ـع ـ ّـد ه ــذه الـخــاصــة
الـ ـت ــي ي ـن ـط ـل ــق بـ ـه ــا تـ ـق ــري ــر مـنـظـمــة
«أوكـسـفــام» حــول الـثــروة فــي العالم:
«أغ ـن ـيــاء ال يـشـبـعــون» (تــرجـمــة غير
حــرفـيــة لـلـعـنــوان اإلنـكـلـيــزي) ،كافية
لشرح أحوال سكان االرض بعد عقد
ونيف من بداية القرن الجديد واكثر
مــن  3ع ـقــود مــن انـهـيــار االشـتــراكـيــة
ف ـ ـ ــي اوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرة االف ـ ـ ـكـ ـ ــار
النيوليبرالية.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة تـ ــوضـ ــح كـ ـي ــف أن
ّ
ث ــروة ال ـعــالــم ،ال ـتــي يــولــدهــا الـنـظــام
الرأسمالي القائم ،تتركز على نحو
م ـت ــزاي ــد ف ــي أي ـ ــدي «ن ـخ ـب ــة صـغـيــرة
غنية» .عمد هــؤالء األشـخــاص ،وفقًا
لكلمات التقرير الذي نشرته املنظمة
بـ ــدايـ ــة هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،إلـ ـ ــى إنـ ـت ــاج
ث ــروات ـه ــم ومـضــاعـفـتـهــا ع ـبــر الـعـمــل
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ـح ــددة،
أب ـ ــرزه ـ ــا الـ ـقـ ـط ــاع املـ ــالـ ــي ومـ ـج ــاالت
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـص ـي ــدالن ـي ــة وال ــرع ــاي ــة
ُ
الـصـحـيــة« .تـنـفــق الـشــركــات العاملة
فــي ه ــذه الـقـطــاعــات املــايــن كــل عــام
ملناصرة مصالحها القاضية بخلق
ُ
بـيـئــة سـيــاسـيــة تـحـمــي وت ـط ــور هــذه
امل ـصــالــح أك ـث ــر ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .هــذا
التأثير اللولبي لتركز الـثــروة يترك
لـ ـ ــ %80م ــن الـبـشــريــة  %5.5فـقــط من
ّ
استمر هذا النمط
ثروة العالم« .وإذا
ّ
فإن ّ
حصة الـ %1ستفوق ثروة الباقني
خالل عامني فقط».

مستويات تركز الثروة
استنادًا إلى البيانات التي يتضمنها
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ـ ــن أبـ ـح ــاث
امل ـصــرف الـســويـســري ،Credit Swiss
ّ
فإن أفضل ما حققه العالم منذ مطلع
األلفية ،على مستوى التوزيع العادل
ل ـل ـثــروة ك ــان ف ــي ع ــام  ،2008أي عند
ان ــدالع ش ــرارة األزم ــة املالية وانهيار
ّ
مــؤشــرات الـبــورصــة .حينها تــوزعــت
ال ـثــروة بــن  %55.8لـصــالــح النصف
األفقر من البشرية ،و %44.2لصالح
الـ %1األغنى .غير أن التدهور سرعان
ما استكمل خــال السنوات الالحقة.
ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير
فإن ّ
حصة الــ %1ستبلغ  %50.28من
ث ــروة الـعــالــم ع ــام  ،2016وستستمرّ

باالرتفاع لتصل إلى  %54.32بحلول
ع ـ ــام  .2020ي ـظ ـه ــر م ـس ـت ــوى تــركــز
الثروات وارتفاعه على نحو مطرد من
خالل مراقبة لوائح أصحاب املليارات
في العالم .وفقًا ملجلة «فوربز» ،التي
ُ
ت ـعــد الــائ ـحــة املــدم ـجــة األك ـثــر دالل ــة،
ّ
فإن ثروة أغنى  80شخصًا في العالم
كانت  1.3تريليون دوالر عــام .2010
وارتـ ـفـ ـع ــت ب ــواق ــع  %50خ ـ ــال أرب ــع
ُ
س ـنــوات فـقــط لــتـصـبــح  1.9تريليون
دوالر بـنـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي .الـيــوم
تـ ـف ــوق ثـ ـ ــروة هـ ـ ــؤالء األش ـ ـخـ ــاص مــا
يملكه  3.5مليار بـشــري ،ومــؤشــرات
ً
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـف ــاوت امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي ت ـ ـ ــزداد ح ـ ــدة:
قـبــل أرب ــع س ـن ــوات تـطـلــب األم ــر 388
مليارديرًا ملعادلة ما يملكه النصف

ّ
حصة الـ %1ستبلغ
 %50.28من ثروة
العالم عام 2016

األف ـقــر عـلــى ه ــذا ال ـكــوكــب ،ام ــا الـيــوم
فال يتطلب األمر سوى  80مليارديرًا.
ُي ـم ـك ــن ت ـب ـس ـيــط املـ ـس ــأل ــة ب ــامل ـق ــارن ــة
التالية :تبلغ الثروة الكلية في العالم
 263ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،م ـن ـه ــا 1.84
تريليون دوالر فقط للنصف األفقر
من البشرية .أما أغنى  22شخصًا في
العالم فيملكون ما يــوازي نصف ما
يملكه هذا النصف الفقير.
ه ــؤالء األغـنـيــاء أشـهــر مــن التعريف
فهم على الئحة شهيرة تبدأ بمؤسس
شركة «مايكروسوفت» بيل غايتس
وب ـ ـع ـ ـمـ ــاق االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت امل ـك ـس ـي ـكــي
ك ــارل ــوس س ـل ـيــم ،ت ـب ـلــغ ث ـ ــروة األول
 76مـلـيــار دوالر وال ـثــانــي  72مليار
ُ
دوالر .وتكمل الالئحة بأسماء حققت
وض ـع ـي ـت ـهــا مـ ــن املـ ـض ــارب ــة امل ــال ـي ــة،
وم ــن تـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات ،ومــن
ال ـص ـنــاعــة ال ـص ـيــدالن ـيــة وال ـخــدمــات
الطبية ،ومن تجارة التجزئة ...أو بكل
بساطة من اإلرث.

سطوة قوى الضغط
يدخل التقرير في تفاصيل مصالح
الشركات الكبيرة التي تولد املليارات
م ـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـس ـي ــاس ــة.

تبلغ الثروة الكلية في العالم  263تريليون دوالر منها  1.84تريليون دوالر فقط للنصف األفقر من البشرية (هيثم الموسوي)

ُ
فـ ــاألمـ ــوال ال ـت ــي تـن ـف ـق ـهــا ع ـلــى شكل
نـ ـش ــاط ــات مـ ـن ــاص ــرة ()Lobbying
تضمن لها استدامة مصالحها عبر
تأمني البيئة املالئمة لتوليد األرباح
أو ضـمــان األسـ ــواق أو االح ـت ـكــارات.
فـلـنــأخــذ م ـثــال ال ـشــركــات املــال ـيــة في
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،فـقــد أنـفـقــت هــذه
الـ ـش ــرك ــات  400م ـل ـي ــون دوالر عـلــى
املناصرة ومراكمة دعــم السياسيني
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ُع ــام  ،2013أي %12
مــن إجمالي مــا أنـفــق على املناصرة
ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــاتُ .
ويـ ـمـ ـك ــن رب ــط
ه ــذا الـنـشــاط بنتيجة واض ـحــة على
الئحة «فــوربــز» :ارتفع عدد أصحاب
املليارات العاملني في القطاع املالي
فــي ال ـعــام املــاضــي إل ــى  150شخصًا
وت ـض ـخ ـم ــت ث ــروتـ ـه ــم ب ـن ـس ـبــة %17

إل ــى  629م ـل ـيــار دوالر .ك ــذل ــك األم ــر
في االتـحــاد األوروب ــي .هناكَ ،
ناص َر
القطاع املالي مصالحه بإنفاق 150
مليون دوالر ،مــا رفــع عــدد أصحاب
املليارات من هــذا القطاع من  31إلى
 39م ـل ـيــاردي ـرًا وثــروت ـهــم اإلجـمــالـيــة
بنسبة  %275إلى  128مليار دوالر.
لـيــس غــريـبــا أن تـكــون الـشــركــات هي
املسيطرة على مفاصل الرأسمالية،
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
ّ
وال ـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة ،غ ـي ــر أن م ّــا ي ــؤك ــده
ت ـق ــري ــر «أوك ـ ـس ـ ـفـ ــام» ه ــو أنـ ـ ــه ُيـمـكــن
احتواء ّ
توسع الالمساواة في العالم.
وذلـ ــك ع ـبــر  9رس ــائ ــل يــوج ـه ـهــا إلــى
ق ـ ــادة ال ـع ــال ــم ون ــاش ـط ـي ــه ،وت ـحــدي ـدًا
إل ــى املـجـتـمـعــن ف ــي مــؤتـمــر داف ــوس
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع نـخـبــة

رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي س ــويـ ـس ــرا ه ــذا
األسـ ـب ــوع ،ملـنــاقـشــة أح ـ ــوال الـكــوكــب
ونشاطاتهم الـخــاصــة وسـبــل الــرأفــة
بالفقراء .الرسائل هي :الضغط على
الحكومات ملواجهة الحاالت املتطرفة
مـ ــن الـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــاواة؛ تـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــدال ــة
االقـتـصــاديــة بــن الجنسني وحـقــوق
املرأة؛ اعتماد «راتب املعيشة» عوضًا
ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور وك ـب ــح
مدخول املــدراء الكبار؛ توزيع العبء
الضريبي على نحو عادل؛ السيطرة
ع ـلــى ال ـث ـغ ــرات ال ـضــري ـب ـيــة ال ـســائــدة
في العالم التي تسمح بالتهرب من
التكليف؛ التوصل إلى خدمات عامة
مـجــانـيــة بـحـلــول ع ــام 2020؛ تغيير
الـ ـنـ ـظ ــام امل ـع ـت ـم ــد ع ــامل ـي ــا ل ـل ـت ـطــويــر
والتسعير فــي الـقـطــاع الـصـيــدالنــي؛

نقابات

رابطة الثانويين :توافق مجتزأ إلزاحة الرئاسة؟

فاتن الحاج
ل ــم ت ـخ ـلــص املـ ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـقــوى
النقابية الى إخراج التركيبة التوافقية
ل ــراب ـط ــة أسـ ــاتـ ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـث ــان ــوي
الرسمي ،فالنقاش بقي مفتوحًا على
اح ـت ـم ــاالت ش ـت ــى ،م ــع اس ـت ـم ــرار شد
الحبال لتقاسم الحصص الحزبية،
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـن ـق ــاب ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن،
واختيار الرئيس.
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ــوافـ ــق ح ــزب ــي يــؤمــن
تمثيل القوى ،تبعًا ألحجامها ،يطغى
ع ـلــى أي ت ــواف ــق ن ـقــابــي م ـب ـنــي على
برنامج مطلبي .وتأكيد األحزاب عدم

وجود مشكلة على «توزيعة» أعضاء
ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة «إذا مـ ــا اع ـت ـمــدت
ذهنية التضحية» ،كما تسميها ،ال
يحجب الخالف على رئاسة الرابطة.
لم تحضر الرئاسة في اللقاء األخير
ال ــذي عـقــد فــي مـقــر ال ـحــزب التقدمي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،إال مــن
ب ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــرض وجـ ـهـ ـت ــي ن ـ ـظـ ــر ،ت ـق ــول
األول ـ ــى (الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي وال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر) إن «الـ ـت ــواف ــق يجب
ً
أن يـ ـك ــون ن ـق ــاب ـي ــا ش ــام ــا لــأس ـمــاء
واملسؤوليات في الهيئة اإلدارية وفي
مـكــاتــب ال ـف ــروع فــي املـنــاطــق أي ـضــا».
أم ــا الـثــانـيــة (حــركــة أم ــل وح ــزب الله

والحزب التقدمي االشتراكي) فتطرح
تــأجـيــل الـحــديــث بــاملـســؤولـيــات ،بما
فيها الــرئــاســة ،إلــى مــا بـعــد انتخاب
الهيئة اإلدارية ملزيد من التشاور .من
جهته ،يرى تيار املستقبل أن االتفاق
على الرئيس في الجلسة املقبلة التي
تعقدها األط ــراف ،عند السادسة من
مساء الـيــوم ،في مقر التيار الوطني
الـ ـح ــر ،ي ــذل ــل ال ـع ـق ـبــات وي ـس ــاع ــد في
تدوير الزوايا.
ل ـكــن ح ـتــى تــرك ـي ـبــة ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
ال ـج ــدي ــدة ك ــان ــت م ـث ــار أخـ ــذ ورد ،إذ
عمد كــل مــن األح ــزاب األســاسـيــة إلى
تـكـبـيــر حـجـمــه لـلـحـصــول ع ـلــى أكـبــر

تمثيل ممكن ،لدرجة فاقت الحصص
امل ـط ـلــوبــة امل ـق ــاعــد ال ـ ـ  18ف ــي الـهـيـئــة
بعد اشتراط األحــزاب الكبيرة أخذ 3
مقاعد لكل منها ،ما يعني أنها أمام
حـلــن :إمــا خفض تقديراتها أو رفع
عدد أعضاء الهيئة اإلدارية لتتماشى
مع أرقامها .كل ذلك يأتي على حساب
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــال ـن ـق ــاب ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن
وزيــادة حصتهم .في هذا السياق ،لم
تدع األحزاب لجنة الحفاظ على موقع
أستاذ التعليم الثانوي الرسمي إلى
أي مــن الـلـقــاءات التوافقية املوسعة،
ع ـلــى «خـلـفـيــة أن ـن ــا ن ــري ــد أن ننتهي
من نغمة املستقلني ،فال أحد مستقل

والكل مرتبط سياسيًا ( )...وبالتالي
فـ ــإن ك ــل حـ ــزب يـس ـت ـط ـيــع أن يـسـمــي
ّ
ه ــؤالء الـنــاشـطــن الـنـقــابـيــن» .إال أن
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ف ـي ـصــل زي ـ ــود يــدعــو
إلــى االعـتــراف بــأصــوات غير أصــوات
املـ ـك ــات ــب الـ ـت ــرب ــوي ــة واالت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
البرنامج املطلبي وليس التحاصص
ال ـح ــزب ــي ،ك ــي ت ـب ـقــى ال ــراب ـط ــة راف ـعــة
للعمل النقابي ورقمًا صعبًا في هيئة
التنسيق النقابية .ما عــدا ذلــك ،ترى
ال ـل ـج ـنــة ،بـحـســب زي ـ ــود ،أن ـهــا خ ــارج
التوافق وستتخذ الخطوات املناسبة
في هذا اإلطار.
أم ـ ــا ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ف ـي ـط ــرح أن

