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سياسة

ّ
روسية :اين تذهب الثروة؟
دروس
عامر محسن

واس ـ ـعـ ــة وم ـت ـش ـع ـب ــة بـ ـه ــذا ال ـح ـج ــم،
تحتاج إلى فريق عمل كبير ،وحاليًا
بدأت املديرية تحديد إطار عام لهذا
الفريق ،علمًا أنها تحتاج إلــى جهد
اس ـت ـث ـنــائــي ل ـت ــوزي ــع م ـه ـمــات ـهــا بــن
م ـتــاب ـعــة م ـج ــري ــات ــه وم ـت ــاب ـع ــة مـلــف
اإلره ــاب .ومــا شهدته األيــام األخيرة
فــي ملف اإلرهـ ــاب ،س ــواء عبر كشف
شبكات إرهابية أو متابعة الخاليا
الـ ـن ــائـ ـم ــة ،وال ـ ــذئ ـ ــاب املـ ـنـ ـف ــردة ال ـتــي
ت ـحــدث عـنـهــا قــائــد ال ـج ـيــش ج ــوزف
عـ ــون ف ــي اح ـت ـف ــال ت ـكــريــم ال ــوح ــدات
التي شاركت في عملية فجر الجرود،
ي ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل األمـ ـن ــي
االس ـت ـخ ـب ــارات ــي ح ــال ـي ــا مل ــواك ـب ــة مــا
قــد يتسلل عبر الشبكات اإلرهــابـيــة
مجددًا إلى الساحة الداخلية.

ومـ ـشـ ـكـ ـل ــة املـ ـ ـط ـ ــار (روب ـ ـ ـيـ ـ ــر غـ ــانـ ــم).
وكعادته انتقد رئيس حزب الكتائب
ّ
الجميل عدم االستقرار
النائب سامي
املؤسساتي والتشريعي ،وتحدث عن
أهمية البدء بمناقشة موازنة الـ،2018
«عـلــى رغ ــم أنـنــا لــم نـقــر بـعــد مــوازنــة
ال ـ ـ ـ ــ .»2017وأش ـ ــار إل ــى أن «ال ـتــاعــب
باملواعيد الدستورية أمر مقلق».
أس ـئ ـل ــة الـ ـ ـن ـ ــواب اسـ ـت ــدع ــت ردًا مــن
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،رفـ ـ ـ ــض ف ـيــه
«املـ ــزايـ ــدات»ّ .
ورد عـلــى ك ــل الـنـقــاط،
مشيرًا إلــى «خطة لتوسعة املـطــار»،
مذكرًا بـ «الضجة التي أثيرت عندما
ط ــرح الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري بناء
مطار بسعة  6مــايــن ،بينما اليوم
يصل العدد الى  10ماليني» .وأكد أن
«مـشــاكــل الـكـهــربــاء تـعــود إلــى نقص
ال ـت ـم ــوي ــل م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2010وه ـن ــاك
خطة لبناء  5معامل وكل التمديدات
لـخـطــوط الـتــوتــر تـجــري فــي ال ـهــواء،
ولــن يـكــون هـنــاك تمييز بــن منطقة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» .وأك ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـص ـ ــول «خـ ـ ــرق
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،س ـ ــواء فـ ــي ع ـ ــدم تـعـيــن
امل ــوظ ـف ــن ال ـن ــاج ـح ــن وع ـ ــدم إجـ ــراء
ً
االنتخابات الفرعية» ،محمال «القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة مـجـتـمـعــة امل ـس ــؤول ـي ــة».
كــذلــك أك ــد «الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة وضــع
الـبـطــاقــة االنـتـخــابـيــة الـبـيــومـتــريــة»،
وشـ ــدد عـلــى «أن ـن ــا ل ــن نـقـبــل بـعــودة
النفايات إلى الطريق أيًا يكن األمر».

في إطــار مشروعه إلعــداد بيانات إحصائية تاريخية ـ ـ قابلة للمقارنة ـ ـ
عن توزيع ّالدخل في أكثر دول العالم ،نشر االقتصادي الفرنسي توماس
ّ
الخاصة
بيكيتي (مع زميليه ّ فيليب نوفوكميت وغابرييل زوكمان) الدراسة
ّ
املمتدة من سبعينيات القرن التاسع عشر
بروسيا ،وهي تغطي املرحلة
ً
وصوال الى عام  ،2015لتشمل بذلك مراحل الحكم القيصري والشيوعيةّ
و ،أخيرًا ،االنفتاح ّ
والسوق ّ
الحر بعد سقوط االتحاد السوفياتي .سنعرض
«ملحات» فحسب ،أو خالصات إحصائية ،قبل أن
من هذه ّالدراسات ثالث
ٍ
ّ
نبدأ النقاش:
ّ
ّ
الخالصة األولى تتعلق ّ
بتطور الدخل في روسيا .يقوم بيكيتي وزمالؤه
قرن
بمقارنة دخل الراشد الروسي مع ّنظيره في اوروبا الغربية على طول ٍ
القيصرية ،كان دخل
ونصف قرن ليخرج معنا املسار التالي :طوال
املرحلة ّ
ً
ً
ّ
ّ
الروسي يوازي ثلث دخل االوروبي (أو أكثر قليال أو أقل قليال) ،ثم شهد
ّ
ّ
الدخل الروسي ارتفاعًا حادًا وسريعًا خالل فتر ٍة قصيرة بدأت في أواخر
ّ
العشرينيات (أي مع انطالق املرحلة الستالينية) ،حتى أصبح دخل املواطن
ّ
الروسي يوازي أكثر من  %65من دخل االوروبي في أواخر األربعينيات.
ّ
لم ّ
بشكل كبير بعد هذه «القفزة» ،وتراوحت بني %55
تتغير هذه النسبة
ٍ
و %70مـنــذ الخمسينيات وال ــى حــن سـقــوط االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،حني
شهدت مرحلة التسعينيات و«ع ــاج الـصــدمــة» انـهـيــارًا كبيرًا فــي الناتج
ّ
القومي الـ ّـروســي ،حتى عــاد دخــل املــواطــن مقارنة بــاالوروبــي الــى النسبة
ّ
ذاتها التي كان عليها ّأيام القيصرية ـ ـ الثلث .منذ أواخر التسعينيات ،مع
ّ
والنموّ ،أدى اإلزدهار الى ارتفاع دخل
رحيل يلتسني وارتفاع أسعار النفط
ّ
الروسي ّ
ّ
مجددًا حتى وصل الى ما كان عليه في الخمسينيات والسبعينيات
ّ
(مــع فــارق العدالة ًفــي تــوزيــع الــدخــل ،فاالتحاد السوفياتي كــان مــن أكثر
االقتصاديات عدالة في توزيع املداخيل ،فيما روسيا حاليًا ،بحسب أرقام
بيكيتي وزوكمان ونوفوكميت ،قد ارتفعت فيها الفوارق باضطراد منذ
ّ
حتى أصبحت األرقــام ـ ـ ّ
حصة العشرة في املئة الذين هم «فــوق»،
1990
واألربعني في املئة في املنتصف ،والخمسني في املئة الذين هم «تحت» ـ ـ ـ
كامل تقريبًا مع ما كانت عليه في العهد القيصري.
بشكل
تتطابق
ٍ
ٍ
ّالنقطة الثانية هي حول الثروات الخاصة وامللكية ّ
العامة .تقول الدراسة ّإن
حجم األصول املالية التي كانت تمتلكها األسر الروسية عام  ،1990أواخر
من الناتج الوطني
أيام االتحاد
ٌ
السوفياتي ،كانت توازي  70ـ ـ  %80تقريبًا ّ
الـسـنــوي ،وه ــي نـسـبــة منخفضة باملقاييس الـغــربـيــة وكــلـهــا عـلــى شكل
حسابات مصرفية للمواطنني .املدهش ،بحسب قول كاتبي ّالدراسة ،هو
ّ
ّأن هذه الثروة قد تناقصت بشكل ّ
حاد خالل التسعينياتّ ،ومحا التضخم
ٍ
ّ
ّ
حتى وصل حجم ثروة ّ
الروس الى أقل من  %30من
املدخرات السوفياتية،
الناتج القومي .املفارقة هنا هي ّأن هذه الفترة ،تحديدًا ،قد شهدت تخصيص
أكثر أمالك ّالدولة (التي كانت تساوي أكثر من أربعة أضعاف الناتج الوطني
أسهم في شركات وسندات.
السنوي) و«توزيعها على الناس» ،على شكل
ٍ
ّ
امللكية العامة ّتم تسييلها ،ولكنها لم تظهر في جيوب الناس ،فأين ذهبت
ّ
كل هذه الثروة؟ بعد االزدهار الروسي في عهد بوتني وميدفيديف ،تقول
الــدراســة ،ارتفعت األصــول املالية للروس مـجـ ّـددًا ،ووصلت الــى ّ
الحد الذي

كانت عليه عــام  ،1990أي أننا نقارن بأسوأ مراحل االتحاد السوفياتي
ٌ
قابل للتفسير ،تقول
وسنوات االنـحــدار واالنهيار (وهنا ايضًا أمــر غير ٍ
بأشكال
الورقة ،فاملواطن الروسي اليوم يمكنه الحصول على أصول مالية
ٍ
ال تحصى :م ــال ،سـنــدات ،أسـهــم ،اسـتـثـمــارات ،ال ــخ .فيما ك ــان ،فــي الفترة
ّ
السوفياتية ،ال يمتلك «أدوات مالية» باستثناء ما يوفره من راتبه القليل).
ّ
املفارقة الثالثة هي عن عالقة روسيا بالسوق الـ ّـدولــي .تقول الدراسة ّإنه
يوجد ،ايضًاٌ ،
لغز ما هنا .روسيا ،منذ سقوط االتحاد السوفياتي ،تحقق

كل سنة بال استثناء ـ ـ بفضل صادرات الغاز والنفط واملــوارد الطبيعية ـ ـ
فوائض تجارية هائلة في عالقتها مع العالمّ ،
بمعدل  %10من كامل الناتج
ّ
ّ
سنة ،طوال ربع القرن املاضي (حتى نفهم الحجم األسطوري
الوطني ،كل ٍ
ّ
لهذه الفوائض ،تورد الدراسة أن ّ
الصني ،بصناعاتها وصادراتها ،لم يمثل
ّ
فائضها التجاري أكثر من  %3من الناتج الوطني كمعدل خــال الفترة
ّ
ّ
تصدر أكثر مما تستورد بكثير ،وهذا التراكم
ذاتها) .بمعنى آخر ،روسيا
ً
ّ
مــن املفترض أن ُيترجم أص ــوال روســيــة ضخمة فــي الـخــارج ،على شكل
أرصــد ٍة أجنبية ومعادن واستثمارات وغيرها ،تفوق قيمتها  %200من
الناتج السنوي الروسي (وثالثة أضعافه ،تضيف الــدراســة ،اذا احتسبنا
العوائد على هذه الرساميل خالل تلك الفترة) .في الحقيقة ،فـ ّ
ـإن رصيد
روسيا الخارجي اليوم (أي الفارق بني ما تمتلكه في العالم ومــا يمتلكه
أجانب في روسيا) ال يزيد على ربع الناتج القومي السنوي،
مستثمرون ّ
كل هذا املال؟ السبب األساسي الذي خرج به ّ
معدو الدراسة
فأين اختفى
هو ّأن هذه الــدوالرات قد ّتم ،ببساطة ،تهريبها الى خارج البلد ولم تدخل
الحسابات الرسمية ،وهي اليوم موجودة على شكل أرصدة في سويسرا
وعقارات في لندن وفي نيويوركّ .
تقدر ّالدراسة حجم ثروة الـ«أوفشور»
الروسية هذه ،اليوم ،بأكثر من  70ـ ـ  %80من الناتج الوطني ،أي ما يساوي
تمامًا كامل ثروة املواطنني الروس في روسيا (بكلمات أخرىّ ،
فإن املصالح
ورجال األعمال الذين سيطروا على االقتصاد ّ
ويهربون املال الروسي الى
الخارج قد عقدوا مع مواطنيهم الصفقة التالية :نحن سنحصل على نصف
الثروة وانتم ،الـ 140مليونًا ،سيبقى لكم النصف اآلخر).

أن تبني اقتصادًا وطنيًا
ّ
ـرب ،مــن األرق ــام أع ــاه؟ فــي هــذه الـسـجــات اإلحصائية
م ــاذا نتعلم ،كـعـ
ٍ
ّ
أمثولتان ،ليستا ّ
خفيتني أو جديدتني ولكنهما تتعارضان بالكامل مع

مبادىء ّ
«السوق ّ
الحرة» والسياسات التي ينصح بها «توافق واشنطن»
ّ ً
ّ
ّ
ّ
النيوليبرالي .أوال ،أن مرحلة النمو والتقدم االقتصادي الذي يفيد األغلبية
ال تأتي ّال حني تقوم ّ
ّ
قصدي،
بشكل
الدولة بحشد وتوجيه موارد البلد
ٍ
الثالثينيات ،وليس حني تترك السوق لعقاله وتفتح الباب
كما في روسيا
ّ
ونملك البلد لــأثــريــاء؛ ّ
وأن ّ
للدولة
األساسية
ة
املهم
ـة»
ـ
ي
ـرد
ل ـ «املـبــادرة الـفـ
ٌ
ّ
ّ
النامية هي في تحقيق هــذا املستوى من التنظيم (ويــوجــد هنا ارتباط
ٌ
ّ
ٌ
واضح بني ّ
العسكرية).
االقتصادية وتلك
املهمة
وتشابه
ّ
ّ
ّ
ثانيًا ،نكتشف ّ أنــه حتى فــي ظــل «األداء الـجـ ّـيــد» ،حــن تـصــدر أكثر مما
ّ
تـسـتــورد وتـحــقــق نـمـ ّـوًا فــي العمل واالنـتــاجـ ّـيــة ،فــإنــك قــد تـخــرج خاسرًا
ّ
باستمرار إن كنت ال تتحكم بعالقتك وعالقة أصحاب األموال في بلدك
مــع الـســوق الــدولــي؛ أو ،بمعنى آخ ــر ،إن خـســرت الـسـيــادة االقـتـصــاديـ ّـة.
ّ
ـض أقــل
يــذكــر التقرير ّأن الـ ّـصــن ،مــع أنـهــا
تحصل ـ ـ نسبيًا ـ ـ على فــائـ ٍ
ّ ّ
من روسيا في تبادلها مع الـخــارج ،ال أنها قد راكمت احتياطًا أجنبيًا
ّ
والسبب ،يضيف البحث ،هو ّأن ّ
أكبر بكثير من روسيا ّ
الصني تتحكم
ٍ
بالرساميل وتضع قيودًا على خروجها ،وتمنع األجانب من االستثمار
عـلــى هــواهــم فــي الـبـلــد ،وت ـصـ ّـر عـلــى مـبــدأ الـسـيــادة االقـتـصــاديــة (كــانــت
تلك املـ ّـرة األولــى التي أقــرأ فيها التعبير في نـ ٍّـص اقتصادي ليبرالي في
صيغة ايجابية) .احدى النقاط املضيئة في االقتصاد الروسي في العقد
ٍ
األخير كانت الصناعات الغذائية واالنتاج ّ
الزراعي ،حيث ّ
تحولت روسيا
ّ
مستورد للحبوب الى ّ
مصدري القمح
أكبر
سنوات قليلة ـ ـ من
خالل
ٍ
ٍ
ــ َ
قاطبة؛ وقد استعادت ،في العام املاضي ،مستوى االنتاج السوفياتي في
ٌ
الثمانينيات .هذا ّ
ٌ
وحيد وواضــح :العقوبات املتبادلة
سبب
التقدم كان له
بني روسيا والغرب ،التي عزلت البلد عن سوق األغذية األوروبي وأجبرته
واع ،قد
على تطوير امكانياته ـ ـ هنا ايضًا ،من دون سياسة
ٍ
وتنسيق ٍ
حفنة من الشركات الزراعية الضخمة في
يذهب أغلب هــذا السوق الــى
ٍ
روسـيــا ،التي يملكها مليارديرات مـعــروفــون ،ويـتـ ّـم التعامل معها كـ ّ
ـأي
(تهرب ثماره ،في نهاية األمر ،خارج البالد) ،وال ّ
استثمار رأسمالي ّ
يتم
ٍ
ّ
الناس وخلق دورة تعززّ
أعداد كبير ٍة من
استخدام هذه ّ الفرصة لتشغيل
ٍ
ٍ
االقتصاد ككل.
ّ
في أحــد البيانات اإلحصائية في تقرير بيكيتيّ ،
يقدر املؤلفون توزيع
ّ
الـنـمـ ّـو ال ــروس ــي خ ـ ّـال الـعـقــود املــاضـيــة عـلــى مـخـتـلــف طـبـقــات الــشـعــب،
ّ
والنتيجة مذهلة .حقق االقتصاد الروسي ،منذ عام ّ ،1990
بمعدل
نموًا
ّ
 1.9في املئة ،وهــو رقـ ٌـم ّ
جيد باملعنى املـقــارن .ال ّأن  %99من ثمار هذا
الـنـمـ ّـو ،بــن التسعينيات وع ــام  ،2015قــد ذهـبــت ملصلحة الـعـشــرة في
ّ
املئة األكثر ثـ ً
ـراء من الشعب .األربـعــون في املئة الذين هم في الوسط لم
ّ
ّ
ّ
يحصلوا ال على  %16من مجمل النمو ،في حني أن أفقر خمسني في
ّ
ّ
(حرفيًا) ما يــوازي  %15من ّ
النمو
املئة من الشعب الـ ّـروســي قد خسر
«توزيع غير عادل»
العام .بمعنى آخر ،الطبقات الفقيرة لم تحصل على
ٍ
مــن ثـمــار الـنـمـ ّـو ،كـمــا نـقــرأ فــي األدب ـي ــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،بــل هــي خسرت
ّ
وتراجعت ونزفت من دخلها ،حتى حني كان االقتصاد يزدهر ،ملصلحة
من هم فــوق .هكذا تعمل |«ال ـ ّـدورة الرأسمالية» في دول الجنوب :تنتقل
ّ
النخبة ،ومن ّثم ّ
تهربها النخبة الى الخارج.
الفقيرة الى
الثروة من الطبقات
ّ
دول كمصر وســوريــا واألردن،
ـي
ـ
ف
ـرى
ـ
ج
ـا
ـ
م
ـة
ـ
ـدق
ـ
ب
تصف
هــذه العملية
ٍ
ٍ
حيث ترافق ّ
إفقار لغالبية الشعب (وال ريب
مع
لالقتصاد
الظاهري
النمو
ٍ
في ّأنك لو ّ
طبقت املنهجية ذاتها على مصر لخرجت بنتائج أكثر فظاعة
بكثير).
ّ
الفرضية االشتراكية

اقتصاد ال ينزف
الخالصة هي ّأن هــذه العوامل التي ال غنى عنها لبناء
ٍ
ّ
سياسية بالكامل ،وال عالقة لها
الثروة وشعبًا منتجًا يراكم املعرفة هي
بالجوانب «التقنية» مــن علم االقـتـصــاد ،وال بالنماذج والـتــوصـيــات التي
أدبيات «خالية من السياسة».
باستمرار وفي
تنتجها املؤسسات الغربية ـ ـ
ٍ
ٍ
ّ
الشروط التي طرحناها أعاله (السيادة االقتصادية ،توجيه الدولة لالنتاج
واالستهالك ،الحرص على توزيع عادل للدخل) لها ،ببساطةٌ ،
اسم وعنوان:
ٍ
ٍّ
وألن املـســألــة سياسية ،فــإنّ
الجميعّ .
الكلمة الـتـ ًـي يتجنبها
االشـتــراكـ ّـيــة،
ّ
ّ
ّ
االشتراكية ستظل غائبة عن خطاب النخب التي خلقها ّ
السوق (من رجال
ّ
متساو،
األعمال الى نجوم اإلعالم) :من منهم يريد ،حقًا ،أن يعيش ّفي ّ ٍ
بلد ّ ٍ
ّ
ّ
السريع،
للنجومية والتسلق
بمجهولية وكرامة ،وال مكان فيه
تعمل فيه
وال يـهـ ّـم فيه مــا اســم عائلتك أو مــن هــم أصــدقــاؤك؟ هــل يــريــدون عــاملــا ال
ّ
مكان ّفيه ألكثرّ وظائف النخب املهيمنة اليوم ،من وكيل الشركة األجنبية
ّ
ّ
الى موظف املنظمة الغربية؟ أكثر هذه النخب تفضل الحديث عن ّ«املسألة
ً
ّ
شيء
الزراعية» ،وهي باملناسبة أساس كل
الديمقراطية» بدال من «املسألة
ٍ
ُ
ّ
في دول ّ
االشتراكية (في ّأي
باستمرار لشيطنة
الجنوب؛ وستبذل الجهود
ٍ
ّ
ّ
الرأسمالية الليبرالية ،كما يتخيلها لهم
ٍ
صيغة) وإقناع شعوب الجنوب بأن ُ
الغرب ،هي الطريق األفضل أو الوحيد املتاح.
ٍّ
تلفزيوني أخير ،شرح امللياردير املصري (والسياسي من دون
لقاء
في ٍ
ّ
ّ
منصب) نجيب سويرس بـ ّ
ـأن مشكلته مع عبد الناصر هي أنــه «أراد أن
ً
ّ
ربنا» (الحظوا في ّأي سياق يظهر ّ
بدال عن ّ
التدين والورع).
يوزع األرزاق
ٍ
وملــاذا تكون انــت ّ
ثريًا وغيرك ال؟ «اســأل الله» ،يجيب سويرس ،فاملسألة
وأي محاولة لشرحها وتفسيرها هي تحدٍّ
ّ
ّ
روحانية بالكامل،
بالنسبة اليه
ٍ
ّ
ّ
ّ
للناموس االلهي .حني يصل املتحكمون الى هذه الدرجة من الثقة بالنفس،
ً
ً
ال يعود أمام «من هم تحت» ـ ـ لو أرادوا مستقبال وأمال ـ ـ سوى أن يثبتوا
ّ
بشكل خاطئ تماما ،وأن
لسويرس ومن مثله أنهم قد فهموا اإلرادة االلهية
ٍ
الله ليس الى جانبهم كما ّ
ٌ
غاضب عليهم الى
يتخيلون بل هو ،في الحقيقة،
أقصى ّ
حد.
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