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تهز العالم!
ستظل
أيام
عشرة
ّ
غسان ديبة
«إن الفالسفة حتى اآلن فسروا العالم .بينما
ّ
المطلوب هو تغييره»
كارل ماركس
الكثيرون يسألون ما هو الحدث الــذي سيطبع
القرن الواحد والعشرين؟ وما هو التاريخ الذي
سـيـعـلــن بـ ــدء ح ـق ـبــة ج ــدي ــدة ك ـمــا كـ ــان 1789
حيال القرن التاسع عشر و 1917حيال القرن
الـعـشــريــن؟ ه ــذا ال ـس ــؤال ال ـيــوم يـلــوح فــي األفــق
بـعــد سـنــوات عـلــى صــدمــات  1989و 1991في
انهيار جدار برلني وانهيار االتحاد السوفياتي
التي أنهت تأثيرات ثورة أكتوبر على ما بقي من
القرن العشرين .فمنذ ذلــك الوقت ّ
تحول العالم
إلى عالم وسطي بارد حيث ماتت ـ وإن سريريًا
فــي بعض األحـيــان ـ ـ األيــديــولــوجـيــات وأحزابها
ورف ـع ــت امل ـج ـت ـم ـعــات ش ـع ــار «أح ـ ـ ــزاب وسـطـيــة
تقنية ملجتمع كفوء واقتصادي بحت» .فحكمت
ائـ ـت ــاف ــات ي ـم ــن ويـ ـس ــار ال ــوس ــط ملـ ــدة طــويـلــة
وأص ـب ـحــت حـتــى األح ـ ــزاب الـشـيــوعـيــة الـكـبــرى
الحاكمة في الصني وفييتنام مؤسسات تبدو
ّ
وكأنها تبنت الرأسمالية واقتصاد السوق .إذًا
ً
بدا أن سؤاال كهذا لن يسأل بعد اآلن ،فالتاريخ
انتهى خافتًا ولربما مسئمًا أيضًا ،ولكنه انتهى.
ف ــي الـعـشــر س ـن ــوات املــاض ـيــة ب ــدأ ه ــذا الـشـعــار
ومـفــاعـيـلــه يـتـصــدع ،فــاخـتـفــت أحـ ــزاب وسطية
وض ـعــف الـكـثـيــر م ـن ـهــا ،وبـ ــدأ ال ـي ـســار والـيـمــن
يدقان من جديد أبواب التاريخ األوروبي والعاملي
امل ـع ــاص ــر .ه ــل عـ ــاد ال ـت ــاري ــخ ل ـيــؤكــد مـسـيــرتــه
الحديدية؟ كيف نفهم ما يحصل اآلن ،وما هو
املستقبل في ضوء املاضي؟ أم هل نحن دائمًا
متأخرون عن فهم العالم ومحكومون بأن بومة
املـنـيــرفــا «تـنـطـلــق فـقــط عـنــد الـغـســق» كـمــا قــال
هيغل؟

ارتدادات أزمة 2008
إن األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي دخـلــت الرأسمالية
فيها عام  2008لم تخرج منها حتى اآلن ،وإن
كانت تقنيًا قد خرجت من قعر دورة األعمال
( .)business cycleوتتجلى األزمــة اقتصاديًا
ّ
اآلن بـسـيـطــرة وت ـحــكــم م ــرض ال ــرك ــود الـطــويــل
األمد وتراجع نمو اإلنتاجية ،ما يهدد الرأسمالية
ف ــي أه ــم أس ـب ــاب وج ــوده ــا ،وه ــو اس ـت ـمــرارهــا
فــي خـلــق ال ـث ــروة وتـثــويــر ال ـقــوى املـنـتـجــة ورفــع
مـسـتــوى املـعـيـشــة .فـمــن دون ه ــذه الـخــاصـيــات
تصبح الرأسمالية عرضة وخواصرها مفتوحة
للنقد األخــاقــي الــذي يعتبر أن الـنــاس يقبلون
ب ـعــدم امل ـس ــاواة فـقــط إذا أعـطـيــت مـقــابـلــه النمو
وارتفاع مستوى معيشتهم .باإلضافة إلى ذلك،
أشــارت األزمــة أيضًا إلى أربعة أمــور تجعل من
الــرأسـمــالـيــة نـظــامــا ستهتز ق ــواع ــده فــي الـقــرن
ً
الواحد والعشرين :ـ أوال ،انتهاء حلم الرأسمالية
اكتشفت
الخالية من األزمات التي قيل إنها أخيرًا
ّ
الكأس املقدسة للنمو والــرفــاه .ويجب علينا أل
نقلل مــن وقــع نهاية هــذا الـحـلــم ،فالثمانينيات
والتسعينيات كانت عقود النشوة الرأسمالية
التي خطفت عقول الناس وبهرتهم.
ـ ـ ثــانـيــا ،صـعــوبــة اس ـت ـمــرار ال ـحــل الـكـيـنــزي في
إن ـقــاذ الــرأسـمــالـيــة مــن أزمــات ـهــا املـقـبـلــةُ .فبعيد
أزمة  ،2008طبقت أكثر الحكومات التي واجهت
األزم ــة سـيــاســات كينزية ،بــل يمكن تسميتها
سوبر ـ كينزية ،اعتمدت على اإلنفاق الحكومي
والسياسات النقدية التوسعية وشــراء األصول
واملــؤس ـســات ،أي الـتــأمـيــم .اآلن كــل ذل ــك انتهى
بشكل أو بأخر بسبب «زمنية» الحل الكينزي،
واالح ـت ـمــاالت اآلن مـفـتــوحــة لـحـلــول أخ ــرى من

الفاشية إلى االشتراكية.
ثالثًاّ ،إن تزايد عدم املساواة في الدخل والثروة
في الدول الرأسمالية أصبح إحدى ّ
أهم املعضالت
ال ـتــي تــواج ـه ـهــا .ف ـلــم ي ـعــد ه ــذا األمـ ــر ع ــاب ـرًا أو
أخالقيًا فقط ،بل أصبح واقعًا ترزح تحت ثقله
القاسي أكثرية الناس ،وخصوصًا الشباب الذين
يمثلون الثروة الحية في مواجهة تمركز الثروة
امليتة في األصول والنقود واألراضي في يد القلة
املتمثلة بالـ %1أو حتى الـ.%0.1
ـ ـ رابـعــاّ ،إن العالقة التاريخية أو العضوية بني
الرأسمالية والديمقراطية التي أرساها فلسفيًا
ميلتون فريدمان ليصبح هذا التوأم راسخًا في
العقول ،انتهت ...بل بالعكس بــدأت الرأسمالية
تهدد الديمقراطية إذ إن طبقة الـ %1أصبحت هي
املسيطرة على الفضاء السياسي ال االقتصادي
أو املالي فقط؛ كذلك فإن األسواق املالية أصبحت
لــديـهــا سلطة تـفــوق فــي بـعــض األح ـيــان سلطة
الشعب كما حصل فــي أوروب ــا ،وبــاألخــص في
اليونان وإيطاليا .لهذا يفقد الناس تدريجًا الربط
بني االثنني.
ّ
كل هذا يشير إلى أن الرأسمالية في أزمة كبرى،
وأنها لن تطبع تاريخ القرن الواحد والعشرين،
إذ إنـهــا تــدخـلــه مـهـتــزة فــي كــل أن ـحــاء جسدها
من معضالت حاولت في نهاية القرن املاضي
ّ
حلها أو إخفاءها ،إال أنها عادت كلها اليوم دفعة
واحدة وبقوة تدميرية ال يستهان بها.

من المزرعة إلى المصنع
ب ـع ـيــد الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ك ــان ــت الـتـنـمـيــة
عنوان املرحلة أيضًا ،وكــان التفاؤل سائدًا بني
االقتصاديني في أن اتباع الــدول النامية لبعض
السياسات التنموية سيكون له وقع كبير على
التطور االقتصادي ،ما يحقق الرفاه .وبدا وكأن
ال ـعــالــم سـيـتـجــه إل ــى االل ـت ـق ــاء؛ أي املـ ـس ــاواة في
مستوى املعيشة في غضون عقود قليلة .هذا لم
يحدث بالطبع؛ فقد انهارت فكرة التنمية مع موت
الكينزية ،وانتهى العالم إلــى مــا عليه الـيــوم من
تفاوت كبير في الـثــروة والــدخــل ودرجــة التقدم
االق ـت ـصــادي بــن الـ ــدول .لـكــن ال ـيــوم ،بـعــد فشل
«توافق واشنطن» الذي استبدل نظريات التنمية،
تعود الحياة إلى تلك النظريات بعد أن استفاق
العالم من «التنويم النيوليبرالي» ليجد أن الدول
ّ
صنعت ّ
وغيرت في بناها االقتصادية هي
التي
ً
التي أصبحت دوال متقدمة؛ وأعيد اكتشاف لدى
بعض االقـتـصــاديــن (دان ــي رودري ــك ،وهــاجــون
ً
شانغ مثال) أن التصنيع هو الطريق إلى التقدم
وخلق الثروة!
ينسى البعض ّأن االتحاد السوفياتي كان الدولة
التي تقدمت صناعيًا ّ
وغيرت بناها االقتصادية
بسرعة قياسية ،وذلك قبل عصر التنمية .فمنذ
 1928اتبع السوفيات نظام التخطيط املركزي
الــذي في غضون  13سنة نقل روسيا من بلد
زراعي فالحي بمجمله إلى بلد صناعي متقدم
هزم اآللة العسكرية الجبارة ألملانيا.
وانطلقت بعد الحرب لتصبح البلد القوي الثاني
خ ــال ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة .وح ـصــل ه ــذا كـلــه كما
يقول روبرت آلن املؤرخ االقتصادي البريطاني
في كتابه «من املزرعة إلى املصنع» ،بسبب أنه
خــال الخطط الخمسية الثالثة أخــذ التخطيط
املــركــزي ثالثة أعـمــدة :التركيز على الصناعات
الثقيلة؛ تأميم الزراعة؛ تحديد أهداف املؤسسات
اإلنتاجية بنحو مركزي تحت ما ُس ِّمي الحقًا
«مـ ـع ــوق املـ ــوازنـ ــة ال ـن ــاع ـم ــة» ،أي أن ال تـعـتـمــد
املؤسسات على مفهوم الربحية عند التشغيل.
وقد برهن آلن أن ذلك مجتمعًا أدى إلى اإلنجاز
ال ـســوف ـيــاتــي ال ـك ـب ـيــر ،ول ـ ــواله ألص ـب ــح االت ـح ــاد
السوفياتي بلدًا شبيهًا بأميركا الالتينية في

ّ
يــومـنــا ه ــذا .ال ـيــوم يـجــب أن يـشــكــل ه ــذا حــافـزًا
إلع ـ ــادة الـتـفـكـيــر بــالـتـنـمـيــة ف ــي ال ـق ــرن ال ــواح ــد
والعشرين .فعند طرح «توافق واشنطن» جانبًا،
على الـعــالــم أن يستعيد وي ــدرس مــن جــديــد ما
حصل في موسكو في العشرينيات وما بعدها،
وسيجدون أن هناك درسني أو أكثر لالستفادة.

حرب إمبريالية فاشتراكية؟
قد يعترض البعض بأن ما تقدم هو من التاريخ.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم م ـش ــروع ـي ــة االعـ ـت ــراض
ّ
وسطحيته ،إال ّأن الصني اليوم تشكل التجربة
ال ـت ــي انـبـثـقــت م ــن ال ـت ـجــربــة ال ـســوف ـيــات ـيــة ومــن
أفـكــار التنمية .فهي أصبحت االقـتـصــاد األول
فــي الـعــالــم وتـنـمــو سـنــويــا بنحو مـسـتــدام غير
مسبوق في التاريخ .وحاليًا ،أتــى املؤتمر الــ19
ل ـل ـحــزب ال ـش ـيــوعــي الـصـيـنــي ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
ليعلن أن اإلصالحات التي قامت بها الصني منذ
 1978أثمرت اقتصادًا يتجه إلى إقامة مجتمع
ذي ازده ــار مـعـتــدل بـحـلــول عــام  ،2020ودولــة
اشتراكية عصرية بحلول عــام  .2050وشـ ّـدد
املؤتمر ،ألكثر من مرة منذ  ،1978بنحو واضح
على دور املاركسية وعلى االشتراكية كهدف
ن ـهــائــي ل ـل ـصــن .وق ــد ك ــان خ ـط ــاب ش ــي جينغ
ّ
بينغ واضـحــا فــي هــذه املـجــاالت كــافــة .ويشكل
لــذلــك املــؤتـمــر اآلن قلقًا كبيرًا فــي ال ـغــرب .وهو

االشتراكية السوفياتية برهنت
أنه يمكن تنظيم االقتصاد
بطريقة متقدمة وعصرية
من دون طبقة الرأسماليين

ما ُيعكس إعالميًا حيث ُ
تزايد القلق والدهشة
من التشديد على املاركسية .فلمدة أربعني عامًا
انتظر الرأسمال العاملي أن تعلن الصني تخليها
عنهما ،فجاء املؤتمر األخير لينهي آمالهم التي
ع ـقــدوهــا عـلــى ال ـصــن الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي تنهي
االشتراكية واملاركسية إلى األبد.
فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ت ـت ـج ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية إلى االنحدار السياسي واالقتصادي
وال ـح ـضــاري واألخ ــاق ــي .املـهــم فــي ه ــذا اإلط ــار
هنا ،االنتباه إلى أن هذا املسار قد ال يكون خطيًا
( ،)linearأي إنه يصل إلى خاتمته بعد سنوات
عــديــدة ،وبالتالي مــا على الجميع إال االنتظار.
األرج ــح أن هــذا املـســار قــد يتحول إلــى االنهيار
الـكــامــل والـســريــع .فصعود القومية األميركية
املتطرفة اليوم في عهد ترامب قد يكون الصاعق
الذي يؤدي باإلمبريالية العسكريتارية األميركية
بمحاولتها إلنهاء الصعود االقتصادي للصني،
ومل ـنــع دفـنـهــا ل ـلــواليــات املـتـحــدة اقـتـصــاديــا في
تحقيق متأخر ملقولة خروتشوف ،إلى إشعال
ح ــرب مـعـهــا .سـيـســأل الـبـعــض مــن سينتصر
ف ــي هـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب؟ اإلجـ ــابـ ــة ع ــن هـ ــذا الـ ـس ــؤال
ممكنة ،ولكن األهم أن مقدرة الصني الصناعية

والبشرية والتخطيطية ستجبر الواليات املتحدة
على حــرب لن تستطيع تحملها اقتصاديًا وال
ب ـشــريــا وال داخ ـل ـي ــا ،ال ه ــي وال ح ـل ـفــاؤهــا في
األطلسي .وهنا ما علينا إال أن نذكر كيف كانت
الحرب العاملية األولى الشرارة التي أطلقت الثورة
الـبـلـشـفـيــة .وس ـت ـكــون رب ـمــا كــذلــك ال ـي ــوم حــربــا
تنتهي فيها الرأسمالية بثورة.
قوانني ماركس األساسية وأخالقية االشتراكية
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي بـمـنــاسـبــة «ه ــال ــووي ــن»،
وضع دونالد ترامب االبن فيديو على «تويتر»
يشرح البنته الصغيرة ما هي االشتراكية عبر
أخ ــذه لنصف مــا جمعته مــن الـحـلــوى فــي تلك
الليلة إلعطائه كما قــال «لولد بقي في املنزل».
ّ
وبي في ذلك مساوئ االشتراكية عبر امتعاض
ابنته من هــذا .املفارقة أن هــذا الفيديو أدى إلى
ردود فـعــل كـثـيــرة م ــن األم ـيــرك ـيــن املـشــاهـيــر
وغ ـيــرهــم ،إذ هــاجـمــوا تــرامــب عـلــى ه ــذا العمل
األخ ـ ــرق كـمــا س ـ ّـم ــاه ك ـث ـيــرون .وكـ ــان واضـحــا
مباشرة وغير مباشرة أن الناس كانوا يضعون
األخالق االشتراكية في مرتبة أعلى من األخالق
الرأسمالية التي حاول ترامب الدفاع عنها .وكان
أق ــوى رد «أيــديــولــوجــي» قــد أتــى مــن الكوميدي
األميركي ستيفن كولبرت.
ويأتي هذا الحدث أيضًا على خلفية استطالع
ُ
م ـت ــوال ـي ــة ت ـظ ـه ــر شـ ـب ــاب األلـ ـفـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــن
يفضلون االشتراكية على الرأسمالية ،وهو ما
لم يحصل في تاريخ البالد.
ه ـ ـ ــذان الـ ـح ــدث ــان يـ ـشـ ـي ــران إل ـ ــى م ـ ــدى تـغـلـغــل
االشتراكية في عقول األميركيني ووجدانهم ،في
انـقــاب أيديولوجي لــم يـ َـر أحــد إمكانية حدوثه
بهذه السرعة .إذ من الواضح أن الجانب األخالقي
لالشتراكية يتبناه املــزيــد مــن الـنــاس يومًا بعد
ي ــوم ف ــي الـ ــدول الــرأس ـمــال ـيــة امل ـت ـقــدمــة .ف ــي هــذا
اإلطــار ،إن التجربة السوفياتية ببناء «اإلنسان
ال ـجــديــد» انـبـثـقــت م ــن ه ــذا ال ـجــانــب ،كــذلــك فــإن
االشتراكية السوفياتية برهنت أنه يمكن تنظيم
االقـتـصــاد بطريقة متقدمة وعصرية مــن دون
طبقة الرأسماليني .اليوم ،هذان األمــران ُيرعبان
الرأسمال لربما أكثر من الصني االشتراكية.
عـنــد زي ــارت ــه لــاتـحــاد الـســوفـيــاتــي بـعـيــد ثــورة
أكـتــوبــر ،كتب جــون مــايـنــارد كينز أن التحدي
أمـ ـ ــام ال ـب ــاش ـف ــة ه ــو ال ـت ـف ــوق األخـ ــاقـ ــي عـلــى
الــرأس ـمــال ـيــة .نـحــن ن ــرى إذًا ال ـيــوم كـيــف يعود
ه ــذا الـ ـس ــؤال ب ـق ــوة .ل ـكــن املــارك ـس ـيــة ال تـطــرح
األخ ــاق فــي مــواجـهــة الــرأسـمــال ،بــل إنـهــا ترى
في املسار الحديدي للتاريخ الذي يحدده تطور
القوى املنتجة وتوافقها واشتباكها مع عالقات
اإلنتاج ،الطريق الوحيد للتحرر اإلنساني .وهنا
الرأسمالية اآلن تواجه أيضًا أصعب امتحاناتها
فـ ــي الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ل ـ ـ ــآالت والـ ــذكـ ــاء
االصطناعي التي تصطدم معها.
أي تاريخ إذًا سيطبع القرن الواحد والعشرين؟
ً
هذا هو األمر الوحيد الذي فعال قد ال نعرفه إال
بعد أن تطير بومة املنيرفا بعد املغيب؛ ولكن كما
قال شو ان الي ّإن «من املبكر الحكم» عند سؤاله
عن تأثير الثورة الفرنسية .تأتي مئوية أكتوبر
لتذكرنا بأن الصدمة التي ّ
هزت القرن العشرين
فتحت آفاق تغيير العالم .فكما يعود ماركس ألن
الرأسمالية موجودة ،كذلك ستظل ثورة أكتوبر،
ال ـت ــي ح ـق ـقــت أول ت ـجــربــة اش ـت ــراك ـي ــة لتخطي
الــرأس ـمــال ـيــة ،كـمــا أس ـســت لـظـهــور ق ــوى مــاديــة
فــي الـتــاريــخ ،أي االتـحــاد السوفياتي فــي القرن
العشرين والصني في القرن الواحد والعشرين،
تعود ألن الراسمالية محكومة بالنهاية .لكل ذلك،
نشهد اليوم إش ــارات على أن هــذه العشرة أيام
التي هزت العالم في أكتوبر  ،1917ستظل تهزه
بقوة في املئة عام املقبلة.

