الجمعة  15كانون الثاني  2016العدد 2788

رأي

11

شذرات
سـتـضـيــف كـثـيـرًا ملـعــرفـتـنــا وفـهـمـنــا لكيفية
ً
قــراءة معدالت الفقر .ففي الهند ،مثال ،حيث
امل ــواد الغذائية تنتج محليًا ،يمكن للدوالر
أن يشتري أكـثــر بكثير مــن لبنان حيث يتم
استيراد غالبية السلة الغذائية .ولهذا «فإنه
حني يتم تحرير األسعار من حركة األسعار
ال ــدولـ ـي ــة ويـ ـت ــم ت ـح ــدي ــده ــا وفـ ـق ــا ملـعـطـيــات
اإلنتاج في السوق الوطنية ،فإن العائد يكون
ذا قيمة أكبر نسبة للسعر» .وبالتالي ،فإنه
حني يتم إنفاق نصف كل دوالر على األغذية
املستوردة التي يتم تحديد أسعارها دوليًا
(كـمــا فــي ال ـع ــراق ولـبـنــان ولـيـبـيــا مـثــا) فــإن
مقياس «تعادل القوة الشرائية» (purchasing
 )power parityيصبح بال معنى حني تشتري
ال ـع ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل م ــا يـشـتــريــه
الدوالر في الخارج» (ص.)١٤٢ :
سأختم هنا بسؤال بدأت به الدراسة السالفة
ال ــذك ــر« :ملـ ــاذا لــم تـشـكــك أو تـتـســاءل أدب ـيــات
الـتـيــار الرئيسي (النيوليبرالية) حتى اآلن
وبعد ثالثني عامًا من االلتزام العربي الكامل
بكل مــا يصدر عــن واشنطن بهذا النموذج،
رغم تراكم االختالل بني االدخار واالستثمار،
بني النمو األجوف وفرص العمل املنخفضة،
بني انخفاض القدرات الصناعيةـ اإلنتاجية
وال ـث ــروة» (ص .)١٤٠ :وطـبـعــا ،مل ــاذا يرفض
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ن ـق ــاش
دور ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ب ـح ـجــة ف ـش ــل ال ـت ـجــربــة
ال ـســوف ـيــات ـيــة ،وي ــرف ــض ح ـتــى مـ ـج ــرد عـقــد
مقارنة بني النموذجني وفق مقاييسهم هم؟

خاتمة :أممية غير بيضاء

ع ـل ــى ب ــادن ــا تـبـسـيـطـيــة ج ـ ـدًا ط ـب ـع ــا ،إن لــم
ن ـقــل س ـخ ـي ـفــة ،م ـثــل فــرض ـيــة ال ـل ــوب ــي ،ألنـهــا
ت ـت ـجــاهــل ف ـك ــرة ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة وت ــراب ــط
مصالح الشركات في املنظومة الرأسمالية،
وحتى فهم جوهر فكرة رأس املال) .الحروب
املتتالية في وعلى وطننا العربي كانت دومًا
آلية دمجه في منظومة االقتصاد الرأسمالي
ال ـع ــامل ــي ،واألهـ ـ ــم ك ــان ــت اآلل ـي ــة ال ـت ــي أع ــادت
تشكيل وتطويع الطبقات املهيمنة (املهزومة)
في الوطن العربي ،كما يحصل عادة بعد كل
حـ ــرب ،وف ــق م ـصــالــح ال ـغ ــرب ووفـ ــق ش ــروط
الـهــزيـمــة .فــي املحصلة فــرضــت ال ـحــرب على
املهزوم دائمًا شروطها وفقد الوطن العربي
تدريجيًا سيادته وحتى أساسيات مفهومه
لــأمــن الـقــومــي (املـعـنــى الحقيقي للتنمية)
عبر إخضاعه لسياسات نيوليبرالية .هذه
القصة تؤكد صحة ودقة السؤال الذي صفع
بــه الـعــزيــز قــاســم عــزالــديــن مــؤخـرًا «مفكري»
و«مـ ـنـ ـظ ــري» ال ــدي ـم ـقــراط ـي ــة ف ــي ب ــادن ــا :مــا
معنى ديـمـقــراطـيـتـكــم فــي ه ــذا الـسـيــاق حني
تـصــادر كــل ال ـق ــرارات املهمة وتــوضــع فــي يد
املؤسسات الدولية في الخارج (البنك الدولي
وص ـن ــدوق الـنـقــد وامل ـفــوض ـيــة االوروبـ ـي ــة).x
هذه ديمقراطية الطبقة املهزومة التي تضع
شـعـبـهــا ف ـقــط أمـ ــام خ ـيــار إخ ـت ـيــار م ــن ينفذ
تـعـلـيـمــات الـ ـخ ــارج وشـ ـ ــروط ال ـهــزي ـمــة فقط
(م ـب ــارك أم مــرســي أم الـسـيـســي ،مــا ال ـفــرق؟)
ويتنازل عــن السيادة الوطنية ،وال تؤسس
لـصـعــود مــن يـمـلــك بــرنــامــج س ـيــادة وطـنـيــة.
ألــم تعلمنا التجربة اليونانية شيئًا؟ كيف
بصقت أملانيا وأوروبا على نتائج االستفتاء
ال ـ ـعـ ــام والح ـ ـقـ ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـي ــون ــان
وكيف يخضع اليسار أو اليمني ،ال يهم ،في
املجتمعات املهزومة طاملا انه ينتخب ليطبق
ذات السياسة االقتصادية؟
ال ـت ــاري ــخ االق ـت ـص ــادي لــوط ـن ـنــا ال ـع ــرب ــي في
ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة ل ــوح ــده كـفـيــل ب ــأن ينسف
كل افتراضات االقتصاد النيوليبرالي رأسًا
عـلــى عـقــب ،وه ــو شــاهــد حــي عـلــى أن تــاريــخ
اجتثاث مقدرات التنمية في بالدنا وما لحق
بنا من كــوارث هو ،هو تاريخ النيوليبرالية
ذاتـ ــه ف ــي ب ــادن ــا .فــاالن ـ ْف ـتــاح ل ــم يـعـمــل على
زي ــادة اإلنتاجية كما َيــفـتــرض َ
ويـ ِـعـ ْـد أنبياء
ِ
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ورس ـ ــل رأس املـ ـ ــال .الـعـكــس
بالضبط هــو مــا حصل فــي الــوطــن العربي،
كما تــؤكــد دراس ــة «انـخـفــاض اإلنـتــاجـيــة في
ً
الــوطــن ال ـعــربــي» .م ـثــا« ،ع ـلــى م ــدى الـعـقــود
الثالثة املاضية نما الطلب على اليد العاملة
بـمـعــدل اق ــل بكثير مــن نـمــو ال ـقــوة الـعــامـلــة،

فــي حــن أنــه فــي الستينيات والسبعينيات
(سنوات تدخل الدولة وإدارتـهــا لالقتصاد)
ك ــان نـمــو الـطـلــب عـلــى الـيــد الـعــامـلــة متساو
تقريبًا مــع مـعــدل عــرض الـعـمــل .ع ــاوة على
ذلــك ،منذ بــدايــة الثمانينات (بــدايــة اخـتــراق
الـنـيــولـيـبــرال ـيــة ل ـب ــادن ــا) ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي
تـ ـح ــوالت ك ـب ــرى ف ــي ال ـت ـكــويــن ال ـق ـطــاعــي أو
تكوين الـشــركــات فــي الــوطــن الـعــربــي ،والــذي
كان من شأنه (لو حصل) أن يسمح بمرونة
أكبر للطلب على العمل أو لحصول استبدال
أكـبــر بــن الـعـمــل /رأس امل ــال» .ل ـهــذا ،لــم تكن
شركات أكبر مع تكنولوجيا أفضل هي التي
تقود النمو من خــال استبدال العمل بآالت
أكثر كفاءة (كما ترسم الدعاية الصورة) ،بل
«كانت ظــروف السوق الحرة التي تقبل بها
فـقــط املـجـتـمـعــات امل ـهــزومــة ه ــي ال ـتــي ق ــادت
لتسريح العمل» (ص.xi)١٤١ :

الحرب ليست مجرد الوجه
العنيف لرأس المال ،بل هي
أيضًا إحدى آليات تراكمه

في املقلب اآلخر ،وعلى العكس من ذلك تمامًا،
«أثبت القطاع العام «غير الكفؤ» (وفــق هذه
ً
األدبيات) جدارته .كان فعاال اجتماعيًا ألنه
استمر بالعمل بـكـفــاءة «كــوســادة» للرعاية
االجتماعية ملجمل السكان» (ص .)١٤١:بعد
ثــاثــة ع ـقــود مــن الـسـيــاســات النيوليبرالية
كانت النتائج كارثية ٪٥٠« :من سكان الوطن
العربي يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم
(حد الفقر) وينفقون أكثر من نصف دخلهم
على امل ــواد الغذائية األســاسـيــة» ،كما يشير
ال ـت ـقــريــر االق ـت ـص ــادي ال ـعــربــي امل ــوح ــد لـعــام
 .٢٠٠٥لكن عتبة الدوالرين للدخل ،والــدوالر
لإلنفاق على املواد الغذائية األساسية ،يجب
أن تقرأ أيضًا في سياق ظروف الوطن العربي
الخاصة ،كــون بــادنــا هــي أكثر بــاد األرض
تبعية (واستيرادًا) حني يتعلق األمر باملواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة .فـعـتـبــة الـ ــدوالريـ ــن والـ ـ ـ ــدوالر في
البالد التابعة واملـسـتــوردة للمواد الغذائية

إذا كــان «مــن املستحيل على حركة تحرر أن
تستمر في مجابهة الغرب حتى النهاية وهي
تشاطره منظومته االقتصادية نفسها» كما
قال هادي العلوي ،فهل يمكن حقًا القطع مع
هذه املنظومة ومقاومة ضغوطها ومحاربة
ً
األوه ــام التي تزرعها ليال ونـهــارًا في عقول
البشر؟ أم أن الجواب هو في نظام عاملي آخر،
فــي اممية بديلة مؤسسة على التعاون بني
الـبـشــر ال عـلــى املـنــافـســة (ألن ه ـنــاك خــاسـرًا
ورابحًا بالضرورة في كل منافسة ويحسمها
عــادة القوة ال الـكـفــاءة) ،أممية غير أوروبية
امل ــرك ــزي ــة ،أم ـم ـيــة غ ـيــر ب ـي ـضــاء ،قــائ ـمــة على
املساواة بني البشر وخالية من االمتيازات.
«ال يــوجــد عــالــم ثــالــث للعالم الـثــالــث» تؤشر
ل ـخ ـلــل ب ـن ـي ــوي ع ـم ـي ــق فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـعــامل ــي
ال يـ ـج ــب الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ـن ــه أو إنـ ـ ـك ـ ــار دوره
ومـســؤولـيـتــه عـمــا ج ــرى وي ـجــري فــي الــوطــن
العربي وفي الجنوب .هذه فكرة أدركها جيدًا
الــرئـيــس ال ــراح ــل ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر ،وأدرك
أن م ـصــر لــوحــدهــا ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ح ــرة،
والعرب لوحدهم ال يمكن أن يكونوا أحــرارًا،
وحتى املسلمني لوحدهم ال يمكن أن يكونوا
أح ــرارًا فــي عصر اإلمـبــراطــوريــات الكبرى ما
دف ـعــه ح ـتــى ل ـت ـجــاوز حـلـقــاتــه ال ـث ــاث ال َحـقــا
ُ
والعمل على بناء كتلة تاريخية كبرى تش ِكل
فيها دول الجنوب محور واحــد في مواجهة
الشمال .ما جــرى منذ ناصر إلــى يومنا هذا
ان الرأسمالية تغيرت كثيرًا وأصبح الشمال
وال ـج ـنــوب مـفــاهـيــم إق ـت ـصــادي ـةـ سـيــاسـيــة ،ال
مجرد مفاهيم جغرافية بحتة (مع أن هذا كان
صحيحًا دائ ـمــا وإن ب ــدرج ــات أق ــل) وأصـبــح
هناك جنوب في الشمال ،وشمال في الجنوب
كما أشرت في مقال سابق هنا في األخبار.xii
ما جرى منذ ناصر إلى اليوم أننا بدأنا ندرك
أن الخلل هو في املنظومة الرأسمالية العاملية
وان امل ـط ـلــوب ه ــو تـغـيـيــرهــا .ل ـه ــذا ،ال يمكن
الجنوبيون شعوبًا وأفرادًا وحتى محاور أن
يكونوا أحرارًا ،وال يمكنهم حتى أن يتخيلوا
أن ـف ـس ـهــم أح ـ ـ ــرارًا ف ــي س ـي ــاق هـ ــذه املـنـظــومــة
الرأسمالية وهذا العالم األبيض .يمكنهم ذلك
فـقــط إذا ك ــان هــدفـهــم أســاســا تغيير االســس
ال ـتــي ي ـقــوم عـلـيـهــا ه ــذا ال ـعــالــم .لـكــن سـيــادة
الــوهــم وتـجــريــد الـفـقــراء والـعـمــال فــي بــادنــا
وف ــي الـجـنــوب مــن وعـيـهــم الـطـبـقــي ووعـيـهــم
بذاتهم وأسباب عذابهم وإستمرار ارتباكهم
ح ــول ال ـعــدو وال ـصــديــق ،سـيـظــل ي ـصــور لهم
دائمًا أن التفكير املنطقي والـضــروري بعالم
آخـ ــر مـم ـكــن ج ـ ـدًا وض ـ ـ ــروري ج ـ ـدًا ووج ـ ــودي
جـدًا هو الجنون ،وأن هــذا العالم الرأسمالي
األبيض املجنون جدًا وغير القابل لالستدامة
إال بالحروب والدماء والقهر والفقر والدمار
هو الوحيد املمكن والواقعي .هكذا يظن أيضًا
من يظن أن تحرير فلسطني فكرة أكثر جنونًا
من جنون فكرة تأسيس الكيان الصهيوني.
(املراجع على املوقع اإللكتروني)
* كاتب عربي

الحداثة ضد التخلف
زياد منى
ً
ال ـصــراع فــي منطقتنا سـيــاســي ،أوال وأخ ـي ـرًا .إن ــه صــراع
بني قوى الحداثة وقوى التخلفّ ،أيًا كانت تجلياته .صراع
من أجل التحرر ،وهو ما دفعنا للجزم في بداية «الخريف
ال ـع ــرب ــي» :ال شــرع ـيــة ل ـث ــورة فـلـسـطــن لـيـســت ش ـعــارهــا.
ففلسطني بوصلتنا ،ألن الصراع فيها وعليها ،وهو صراع
مع االستعمار القديم والجديد.
موضوعنا الـيــوم مـجــون القتل الجماعي الــذي أقــدم عليه
حكام مملكة التكفيريني ،لكن قبل ذلك أود تأكيد رفضي
استخدام مصطلح «إعــدام» ألنه تعبير استحدث لتسويغ
القتل – قانونيًا .وللتذكير ،إنــي ضد حكم القتل مبدئيًا،
وأعده أمرًا مستهجنًا وهو انتقام وليس عقابًا للجانيّ ،أيًا
تكن الجريمة.
اآلن ،من الضروري التمسك بحقيقة أن حكام الرياض من
األعراب أقدموا على جريمة قتل املغدور نمر النمر وزمالء
له من املعارضة السياسية ،ليس بسبب انتمائه للمذهب
الـشـيـعــي .لـقــد قـتـلــوهــم ألن ــه ج ـهــروا بـمـعــاداتـهــم لحكمهم
التسلطي املتخلف املعادي للفطرة اإلنسانية؛ وكيف ننسى
أنهم ارتكبوا مختلف الجرائم بحق سكان جزيرة العرب
منذ انطالق قطعانهم لالستيالء على معظم أنحائها ،طبعًا
ً
بمساعدة ودعم كاملني من لندن أوال ومن ثم من واشنطن.
لذلك فإن الرد على هذا الظلم يجب أن يركز على ضرورة
االستمرار في فضح نظام التكفيريني املتعفن ،فهو يقتل
امل ـعــارضــن مـهـمــا ك ــان انـتـمــاؤهــم الــديـنــي أو ال ـف ـكــري ،ما
يجرده هو وكــل من يقبل االستلقاء تحت عباءته ،املالية
أو الفكرية أو غيرهما ،من أي أهلية مفترضة للحديث في
أي حقوق.
ال شك لدينا في ّأن الرياض أرادت بقتلها النمر ،استفزاز
إيران وكل الشيعة ودفعهم إلى ردود فعل طائفية طائشة.
لكن الرد من منظور طائفي أمر خطير ويمنح التكفيريني
صاعقًا هم في حاجة إليه لتفجير املنطقة ،للتغطية على
إخفاقاتهم السياسية الخارجية ،ومشكالتهم الداخلية.
زمالء تعرضوا من قبل لتلك املشاكل ،لكنني أود التذكير
ُ
بأخرى لم تمنح مساحة وهي الصراع العائلي؛ فهل يمكن
نسيان إقصاء امللك املغدور فيصل شقيقه امللك سعود!
َْ
ومن ثم قتل امللك فيصل نفسه ،ترضية لواشنطن بسبب
انـتـهــاكــه ات ـفــاق روزف ـلــت-ع ـبــد الـعــزيــز بـخـصــوص ضمان
استمرار تدفق النفط مقابل االلتزام بسيطرة تلك العائلة
على الحكم! ثــم الـصــراع األخـيــر بعد وفــاة امللك عبد الله،
واآلن الصراع الثالثي بني امللك وولي عهده ونائب األخير،
وهي أمور تستأثر بانتباه دوائر القرار في الغرب وفزعها.
تخبط حـكــام الــريــاض وجهلهم ،يتجليان أيـضــا فــي عدم
علمهم بأن مؤسسها ،محمد علي جناح ،الذي ما زال رمز
الدولة والجيش والشعب ،شيعي /إسماعيلي.
ثمة نقطة إضافية وجب التنويه إليها وهي مشاركة سالح
ج ــو ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي ت ـحــالــف ال ــري ــاض ال ـع ـس ـكــري في
العدوان على اليمن .فقد ذكــرت مواقع غربية متخصصة
بــاملـســائــل الـعـسـكــريــة أن أن ـم ــوذج طــائــرة إف  16سقطت
فوق اليمن عرض الجيش واللجان الشعبية حطامها على
اإلنترنت ،يمتلكه العدو الصهيوني فقط .لذا يحق لنا الجزم
بــأن سـمــاح دول ــة اإلمـ ــارات «املـتـنــازعــة» للعدو الصهيوني
بـفـتــح مـكـتــب تمثيل لــه فــي أب ــو ظـبــي مــا هــو إال ج ــزء من
صفقة تفضح التحالف بــن بعض دول مجلس التعاون،
ّ
مــع أن البعض يفضل اســم «مجلس التآمر» ودولــة العدو
الصهيوني ،الذي ما عاد خافيًا على أحد.
الـجــانــب الـسـيــاســي فــي عــدوان ـيــة نـظــام التكفيريني يعني
أيضًا طرح السؤال عن أسباب استدعاء مرتزقة بالكووتر
«الصليبيني النصارى الكفرة عبدة الصليب» للمشاركة في
حملة عسكرية إسالمية [ك ــذا] على شعب مسلم ،الذين
كـلـفــوا شـعــب اإلم ـ ــارات املـتـنــازعــة أكـثــر مــن نـصــف مليار
دوالر ،إضــافــة إل ــى مـنــح عــوائــل مــن يـقـتــل مـنـهــم التبعية
اإلماراتية ومعاشات تقاعدية ،وغير ذلك من املكافآت .هذا
في الوقت الــذي تمنع هكذا حقوق و«مكرمات سلطانية»،
عن الخبراء والعمال العرب من كافة املجاالت الذين كانوا
الـسـبــاقــن لـبـنــاء تـلــك الـ ــدول وتـعـلـيــم شـعــوبـهــا كــل شــيء،
ابـتــداء من فك الحرف والـقــراءة والكتابة .بل إنهم يقفلون
أبــواب دولهم حتى عن الالجئني الفارين من الجحيم في
سورية والعراق وليبيا واليمن ،مع أنهم هم من شارك في
إثارته واستعاره ،وقدموا كل ما لديهم من إمكانات لصنع
مآسيهم الحالية وتفاقمها .هو صــراع سياسي تحرري،
ويجب تقديمه على حقيقته.

