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ورفع أسعار السلع والخدمات األجنبية حال
استيرادها ،ما يشجع على خفض الواردات،
وي ـ ـ ّ
ـؤدي بــالـتــالــي إل ــى ن ــوع م ــن الـ ـت ــوازن في
املـيــزان التجاري ومـيــزان املدفوعات إلــى حد
كبير.
أما السياسات املالية ـ الليبرالية الجديدة ـ
فقوامها تقليص إنفاق الحكومة االجتماعي
ـ ـ عـلــى الــدعــم األس ــاس ــي والـتـعـلـيــم والـصـحــة
ـ ـ ـ م ـق ــاب ــل انـ ـخـ ـف ــاض م ـس ـت ــوي ــات ومـ ـع ــدالت
الضريبة املـفــروضــة على الـشــرائــح الدخلية
العليا.
ه ــذا ال ـب ـنــاء ال ـف ـكــري ال ـض ـخــم ،ال ــذي ت ــم نقله
إل ــى م ـصــرنــا ال ـع ــزي ــزة م ــؤخـ ـرًا ،سـ ــواء بــدفــع
من «الصندوق» أو بغير دفــع منه ،يتجاهل
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـك ــام ـن ــة ف ــي ه ـي ـكــل ه ـ ــذا ال ـب ـن ــاء.
ف ــال ـت ــوازن اإلس ـم ــي أو ال ـن ـقــدي يـتــم ف ــي هــذه
ً
الحالة ـ إذا كــان يتم أصــا ـ من دون اهتمام
مواز بالتوازن لالقتصاد العيني أو الحقيقي،
ٍ
أي الـتــوازن القائم على التوسع املبرمج في
القطاعات اإلنتاجية األعلى قدرة على توليد
ال ـن ــات ــج ب ـك ـف ــاءة ف ــي األج ـ ــل الـ ـط ــوي ــل ،وه ــي
الـصـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة وال ــزراع ــة األســاسـيــة
والخدمات القائمة على العلم والتكنولوجيا.
لــذلــك تـتــم ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة واملــال ـيــة في
بيئة غـيــر منتجة وغـيــر إنـتــاجـيــة .فــارتـفــاع
أسعار الفائدة وتراكم املداخرات لدى الجهاز
املـصــرفــي فــي ص ــورة ودائ ــع ألج ــل ،يـحـ ّـد من
استثمارها املنتج ألشخاص القطاعني العام
والخاص الراغبيني والقادرين على اإلنتاج
وفق خطة قومية شاملة مفترضة.

وإن خفض قيمة العملة املحلية يــؤدي إلى
رفع أسعار الــواردات ـ في االقتصاد املصري
املعتمد بدرجة عالية على الواردات من جميع
األن ــواع :استهالكية ووسيطة واستثمارية
ـ ما يــؤدي إلــى اتصال موجات متتابعة من
ارتفاعات األسعار .ومع انسحاب الدولة من
الوظيفة االقـتـصــاديــة ـ ـ االجتماعية ،تصعد
األسعار انطالقًا من ارتفاع هوامش األرباح
الحـتـكــارات القلة ،مــن دون ضــوابــط حقيقية
لـتـحــديــد تـلــك ال ـهــوامــش مــن قـبــل ال ــدول ــة ،ما
يضع العبء الرئيسي على املستهلك النهائي
ـ ـ م ــن ب ــن كــاس ـبــي األج ـ ــور وامل ــرتـ ـب ــات غـيــر
الـقــادريــن بطبيعة الـحــال على تعويض أثر
التضخم على مستويات دخولهم الحقيقية.
وفـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ،يـ ـ ـ ــؤدي خـ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـلــة
املحلية إلى رفع قيم الــواردات دون أن يؤدي
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ضـيــق
قــاعــدة األنـشـطــة االجـتـمــاعـيــة ،وغ ـيــاب خطة
اق ـت ـصــاديــة ف ـعــالــة ت ـحــدد أول ــوي ــات صــارمــة
لإلنتاج بدءًا من تصنيع املنتجات التي تحل
م ـحــل ال ـ ـ ــواردات تــدري ـج ـيــا ع ـلــى م ــدى زمـنــي
معقول.
أمــا خلل هيكل الضريبة ملصلحة األغنياء،
وتـقـلـيــص أو إل ـغــاء الــدعــم املــوجــه لألغلبية
االجتماعية ( %80أو  %90من السكان) فإنه
ي ــؤدي إلــى تـفــاوت اجـتـمــاعــي واس ــع النطاق
ع ـم ـيــق .وأم ـ ــا إط ـ ــاق آلـ ـي ــات الـ ـس ــوق ال ـحــرة
دون ت ــدخ ــل ف ـع ــال م ــن الـ ــدولـ ــة ،وف ـت ــح ب ــاب
ً
الـخـصـخـصــة ،م ــرة أخـ ــرى ،ب ــدال مــن توسيع
ق ــاع ــدة ال ـن ـشــاط امل ـن ـتــج لـلـقـطــاع ال ـع ــام فــإنــه
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كان ْديدن النقديين والليبراليين الجدد إلقاء اللوم على الفقراء وعلى الدور االجتماعي للدولة (أ ف ب)

سـيــاق مــا حــدث فــي نهاية الـحــرب العاملية
متى مــرت أوروب ــا مــن حقبة مــن إلــى حقبة
أخ ــرى بـعــد مـحــاكـمــات نــورم ـبــرغ وتــدويــن
تاريخ الفترة النازية الذي خضع بدوره إلى
إشكاالت في كيفية تدوينه في تلك اللحظة،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ت ــأث ــر ال ـج ـم ـي ــع ب ـم ــا حـ ـ ــدث فــي
الحرب ،وحتى الصحفيني ممن كتبوا ذلك
التاريخ ضمن االعترافات واملحاكمات فإن
إنتاجاتهم كانت مرتبكة في أحيان كثيرة.
وي ـن ـط ـبــق األم ـ ــر ذات ـ ــه ع ـلــى ن ـهــايــة ال ـحــرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة وس ـ ـقـ ــوط االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
ومــن قبلهما انهيار ج ــدار بــرلــن ،ثــم نظام
األبارتهايد والفصل العنصري في جنوب
أفريقيا (إل ــخ )..كلها أمثلة تؤكد أن ظهور
ك ـت ــاب ــة الـ ـت ــاري ــخ الـ ــراهـ ــن مــرت ـب ـطــة بـمـجــال
ان ـت ـقــالــي م ـش ـحــون بــال ـعــامــات الـسـيــاسـيــة
واإلنسانية واالنطباعية وربـمــا العاطفية
أيضًا ،ولهذا فإن إيماني ال يزال راسخًا في
منهجيات كتابة الـتــاريــخ املـعـهــودة والتي
م ــن ب ــن ش ــروط ـه ــا الـ ـب ــرود وأخ ـ ــذ امل ـســافــة
الالزمة وانتهاء الفعل التاريخي.
صحيح أن ما حــدث في تونس سنة 2011

وما تلى ذلك الحدث من تطورات قد تشبه
األمثلة املــذكــورة في استنطاق التاريخ من
خ ــال آل ـي ــات ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وغـيــرهــا،
لكن ذلك ال يعدو أن يكون «خبرًا» بالنسبة
إلــى الصحفي حسب فلسفة اإلخ ـبــار التي
يعمل وفقها ،ولكنها مادة تاريخية تخضع
ملـنــاهــج الـفـحــص ال ـتــاري ـخــي بــالـنـسـبــة إلــى
امل ــؤرخ املـحـتــرف .فحتى وإن كانت العدالة
االنتقالية «فرصة» لكتابة التاريخ الراهن
إال أنها ال تخضع للنظرة نفسها بالنسبة
إلى الصحفي وكذا بالنسبة إلى املؤرخ.
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى ،فـقــد حـســم ال ـغــرب منذ
ب ــداي ــة الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن مــاه ـيــة الـصـحـفــي
ومــاهـيــة الـصـحــافــة بشكل ت ــام تـقــريـبــا ،أمــا
املـنـطـقــة املـمـتــدة مــن املـحـيــط األطـلـســي إلــى
الخليج لم تتمكن بعد من الوصول إلى ذلك
الحسم نظرًا إلى وجود مجتمعات ال يمكن
لـهــا أن تهضم الـصـحــافــة كفلسفة وسلطة
ومهنة ومجال بحث (هي مجتمعات كارهة
للصحافة ألسـبــاب حـضــاريــة) ،فكيف لهذا
املجال أن يسلم أمانة حساسة وهي كتابة
التاريخ الراهن لصحفي قد يكون هو ذاته
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ّ
«ال ي ـفــل ال ـحــديــد إال ال ـح ــدي ــد» .ه ـكــذا قــالــوا،
ونحن نقول :إن حديد «الليبرالية الجديدة»
ّ
القاسي ال يفله إال حديد اليسار ،فما حديد
أو ج ــدي ــد الـ ـيـ ـس ــار؟ وه ـ ــل م ــن بـ ـن ــود ف ــارق ــة
وعالمات فاصلة في برنامج لليسار ،يصلح
ردًا م ـق ـتــرحــا مل ــواج ـه ــة إخـ ـف ــاق ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
الـجــديــدة ،تلك التي انتشرت كانتشار النار
في الهشيم مؤخرًا في مصر ،سواء كسياسة
أو ك ـت ـيــار فـ ـك ــري ،ي ـش ـت ـغــان ع ـلــى مـسـتــوى
الـتـطـبـيــق وع ـلــى صـعـيــد ت ـكــوي ـنــات الـنـخـبــة
املثقفة وخاصة منها تلك العاملة في مهنة
البحث االقتصادي والتعليم الجامعي سواء
في جامعات العاصمة ـ حكومية أو خاصة ـ
أو جامعات «األقاليم»...؟
فــي مــا يـلــي نــرصــد أه ــم ال ـن ـقــاط ال ـتــي يمكن
إثارتها في هذا الشأن:
 -1اس ـت ـعــادة مـعــالــم الــوظـيـفــة االقـتـصــاديــة ـ
ّ
«الحنو» على
االجتماعية للدولة في مجال
أبناء الغالبية االجتماعية للشعب ،من خالل
الـعـمــل ـ ـ عـبــر الــزمــن ـ ـ عـلــى تلبية الـحــاجــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ،امل ـ ــادي ـ ــة م ـن ـهــا
والروحية ،حاجات الغذاء والسكن والكساء
والدواء ،والتعليم والصحة والنقل واالتصال
اإلبداعي.
 -2اسـتـعــادة جــوهــر املنهجية التخطيطية،
عبر تخطيط اإلنتاج واالستثمار والتشغيل
والـ ـتـ ـج ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،مل ـقــاب ـلــة مـتـطـلـبــات
التحول الهيكلي لالقتصاد باتجاه صيرورة
اقتصاد مصر ّ«اقتصادًا صناعيًا جديدًا» ثم
«اقتصادًا مصنعًا حديثًا» ،في إطــار الثورة
العلمية ـ التكنولوجية املتجددة.
 -3االنطالق من اإلرث «الكارثي» للتخفيض
ال ــدرام ــات ـي ـك ــي لـقـيـمــة ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة منذ
مطلع تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016سعيًا
إل ــى تـشـجـيــع ال ـت ـح ــول ن ـحــو ب ـن ــاء قـطــاعــات
إنتاجية وتصنيعية بديلة للواردات ،اعتمادًا
عـلــى ارت ـفــاع تكلفة االسـت ـيــراد مـقــابــل تكلفة
املـنـتـجــات املـحـلـيــة .ويـتـطـلــب ذل ــك ـ ـ م ــن بني
أمــور أخــرى ـ سياسة متناسقة نشطة لدعم
م ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج الـ ــزراعـ ــي وال ـص ـنــاعــي
والخدمي.
 -4يــاحــظ ضـعــف اإلمـكــانـيــات الـتـصــديــريــة،
برغم انخفاض أسعارها املحتملة في الخارج
بـفـعــل خ ـفــض س ـعــر ص ــرف الـعـمـلــة املـحـلـيــة
مقومة بالعمالت األجنبية ،وذلك بالنظر إلى
انـخـفــاض مــرونــة الـجـهــاز اإلنـتــاجــي املحلي.
لذلك يتعني أن تقوم الدولة بإعطاء األولوية
لـتــوسـيــع ط ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي ،ب ـمــا فيه
القطاعات التي يمكن توجيهها للتصدير،

ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي م ـج ــرد خ ـفــض قـيـمــة
العملة .Devaluation
 -5ضـ ـ ــرورة ال ـع ـمــل ع ـلــى تــوس ـيــع ال ـطــاقــات
اإلنتاجية ملشروعات القطاع العام إلى جانب
تشجيع القطاع الخاص الصغير واملتوسط
في القطاعات األعلى إنتاجية ،وفق املخطط
اإلن ـتــاجــي والـصـنــاعــي ال ــذي تـضـعــه الــدولــة
وتـصـ ّـمــم مــن أجـلــه حــوافــز إيجابية وسلبية
ِّ
ّ
املحددة،
لتوجيه املنظمني صوب األولويات
م ــن ح ـيــث ال ـح ــواف ــز اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـس ـل ـب ـيــة،
ومـنـهــا مــا هــو ضــريـبــي أو ائـتـمــانــي ونـقــدي
وصرفي ومصرفي ...إلخ.
ً
كــل ذل ــك ،ب ــدال مــن صــرف الجهد ال ــذي تبذله
ح ــال ـي ــا الـ ــدولـ ــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة (ب ــال ـح ــواف ــز
ال ـضــري ـب ـيــة امل ـت ـنــوعــة و«ال ـش ـب ــاك ال ــواح ــد»)
لـلـعـمــل م ــن أجـ ــل م ـج ــيء امل ـس ـت ـث ـمــر ال ـ ــذي ال
يجيء !!...فيما قد يشبه ما أشار إليه صمويل
بيكيت في مسرحيته الشهيرة «فــي انتظار
غودو»!
 -6وضع سياسة ضرائبية كفوءة من خالل
تطبيق التصاعد الفعال لشرائح الضريبة،
بـمــا يـكـفــل ال ـح ـصــول عـلــى حــق املـجـتـمــع من
رج ــال امل ــال واألع ـم ــال وامل ـهــن ال ـحــرة العليا،
واس ـت ـخ ــدام حـصـيـلــة الـضــريـبــة «امل ـبــاشــرة»
لتمويل الدعم والخدمات األساسية لغالبية
املجتمع املنتجة.
إن املنطلقات األساسية لبنود هذا البرنامج
الـ ـيـ ـس ــاري واضـ ـح ــة ت ـم ــام ــا :أولـ ـه ــا تـحـقـيــق
الـتـحــول الهيكلي لالقتصاد بــاتـجــاه تنمية
القطاعات اإلنتاجية ،وبخاصة الصناعات
ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة ،وب ـص ـف ــة أخـ ـ ــص ال ـص ـن ــاع ــات
املنتجة للسلع والـخــدمــات الـتــي تحل محل
ّ
مرحلي ممنهج.
الواردات عبر عمل
ال بأس لدينا من العمل على تحقيق التوازن
ل ـل ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ،ول ـك ــن ل ـيــس من
خ ــال اعـتـصــار جـهــد الغالبية االجتماعية،
وإنما بالتوزيع العادل لألعباء ،وفق تفاوت
القدرات ،بما يحقق اإلنصاف .equity
ثــان ـيــة امل ـن ـط ـل ـقــات ،ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ـق ــدم من
اإلن ـصــاف ـ ـ على طــريــق الـعــدالــة االجتماعية
 Social Justiceبشكل تدريجي ـ ـ عــن طريق
مــزج اإلن ـصــاف بــاملـســاواة  equalityبمعنى
تكافؤ الفرص ،وبخاصة الفرص التعليمية
والتدريبية والصحية ،الكتساب رأس املــال
املعرفي املؤهل لكسب الدخول املنتجة.
ث ــال ـث ــة امل ـن ـط ـل ـق ــات ،ال ـت ـح ــول ع ــن أوه ـ ـ ــام مــا
يسمى «االقـتـصــاد الـحــر» و«ال ـســوق الـحــرة»
إل ــى االقـتـصــاد املمنهج أو امل ـ ّ
ـوج ــه ،املخطط
ً
تخطيطًا قوميًا شــامــا ،يــراعــى منطق قوى
الـ ـس ــوق م ــع تــوظ ـي ـف ـهــا ل ـخ ــدم ــة األولـ ــويـ ــات
التنموية بمعناها الـشــامــل .يــدخــل فــي ذلك
ضرورة تدخل الدولة بوضع سياسات فعالة
وأدوات تنفيذية لنظم الـتــأمــن االجتماعي
وال ـص ـح ــي ،و«ال ـت ـع ـل ـيــم لـلـجـمـيــع» ،و«إدارة
امل ــواه ــب» لـلـمـتـفــوقــن .ك ـمــا ي ــدخ ــل ف ــي ذلــك
تـحــديــد هــوامــش األربـ ــاح والـنـفـقــات وضبط
املستويات السعرية وفق املعايير الصحيحة،
بصرامة ال تخطئها العني البصيرة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

«عـ ــدوًا» للتعريف الــديـمــوقــراطــي الـحــديــث
لـلـصـحــافــة .وأنـ ــا أرى ف ــي ه ــذه الـنـقـطــة أن
التقاطع بــن الصحفي وامل ــؤرخ فــي كتابة
ال ـت ــاري ــخ ال ــراه ــن إن ـم ــا ه ــو ت ـقــاطــع خــاص
باملجال الحضاري التاريخي الــذي يسمى
الـغــرب ،ألنــه استوفى ش ــروط التطور وفق
ّ
امل ـن ـه ــج الـ ـ ــذي وض ـع ــه ه ــو ون ــت ـب ـع ــه ن ـحــن،
ووصـ ــل إل ــى مــرحـلــة يـمـكــن فـيـهــا «الـتـجــرؤ
واملـ ـغ ــام ــرة» ب ـت ــرك ك ـتــابــة ال ـت ــاري ــخ ال ــراه ــن
مشتركًا بني الصحفي واملؤرخ.
يجب أن نعترف بشيء هنا ،يمكن أن يتفطن
إل ـي ــه دارس ال ـص ـح ــاف ــة واالت ـ ـصـ ــال بـشـكــل
بــديـهــي ف ــي غــالــب األحـ ـي ــان ،وه ــو اخـتــاف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ل ـل ـص ـح ـف ــي جـ ـمـ ـه ــور ي ـس ـك ـنــه
ف ــي ذه ـن ــه وي ـت ـش ــارك م ـعــه ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
املـنــاسـبــات فــي صـيــاغــة الـخـطــاب اإلعــامــي
عبر آليات التفاعل الحديثة والتكنولوجية.
أمــا املــؤرخ فجمهوره يحمل طبيعة أخــرى،
قد يكون جمهورًا من الباحثني أو الراغبني
فــي البحث والنبش الـتــاريـخــي ،وقــد يكون
ال ـص ـح ـف ــي ذات ـ ـ ــه مـ ــن الـ ـصـ ـف ــوف األم ــام ـي ــة
لـجـمــاهـيــر املـ ــؤرخ لـحــاجـتــه إل ــى تـفـسـيــرات

م ـع ـي ـنــة وأيـ ـض ــا ل ـل ـعــب دور ال ــوس ـي ــط بــن
املـ ــؤرخ (املـ ــؤرخ لـيــس مـجـبـرًا عـلــى تبسيط
الخطاب التاريخاني للجمهور) والجمهور
وطـبـعــا مــن أب ـجــديــات مهمة الـصـحـفــي أنــه
وسيط .médiateur
نقل األح ــداث واألخـبــار مسألة ال تخلو من
الـتــاعــب بالجمهور ( )manipulationوفــق
آلـ ـي ــات ص ـنــاعــة األخـ ـب ــار واإلعـ ـ ـ ــام .وال ـكــل
ي ـع ــرف أن ت ـلــك ال ـص ـنــاعــة ق ــد ال تـخـلــو في
أح ـي ــان كـثـيــرة م ــن تــركـيــب وإع ـ ــادة تركيب
وص ـن ـصــرة وت ـعــديــل ذاتـ ــي ف ــي ت ـطــابــق مع
مـقــولــة «خ ــط ال ـت ـحــريــر» .وه ــذا الـسـلــوك قد
ال ي ـغــري كـثـيـرًا املـ ــؤرخ ،بــل يـمـكــن أن يدفع
امل ـ ــؤرخ إل ــى ف ـتــح س ـج ــاالت «م ــاك ــرة» بينه
وبني اإلنتاج الصحفي اإلعالمي كي يضمن
الـ ـق ــدر األقـ ـص ــى م ــن الـ ـص ــرام ــة وال ــوض ــوح
واملوضوعية ،وهــذا ضــروري في رأيــي ألنه
ضامن لتلك الشفافية و«القداسة» التي يتم
إضفاؤها على كتابة التاريخ ،إذ ـ في آخر
املطاف ـ يجب أن نرتكز إلى شيء ما صلب
حتى ال تتهشم الذاكرة.
* صحافي تونسي

يـ ــؤدي إل ــى تـعـمـيــق ال ــرك ــود .وب ــذل ــك يـتــآلــف
التضخم السعري مع الركود اإلنتاجي لتقوم
«حـلـقــة خـبـيـثــة» و«دائ ـ ــرة ش ــري ــرة» ،ال فكاك
منها إال بانتهاج سياسة نقيضة لليبرالية
ال ـج ــدي ــدة ،وف ــق بــرنــامــج مـتـنــاســق لـلـيـســار.
وهذا ما نشير إليه بإيجاز في مقالنا املقبل ـ
وهو األخير في هذه السلسلة.
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