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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

انفجار الالمساواة :من الربيع العربي إلى األردن
«!I dont know about you Peña, but I
»like to own shit

من «ناركوس»

َ
يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يبق
له مكان في العالم يعيث فيه تدميرًا
إال املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،بـعــد تجاهله
واالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن «خ ــدم ــات ــه» وح ـتــى ط ــرده من
أنحاء العالم .فتاريخ الصندوق األسود الذي ُت ّ
عد
وصفاته ،مجموعة من االقتصاديني اليمينيني،
أخــذوا الصندوق رهينة منذ الثمانينيات ،يأتي
اليوم إلى األردن ،كما أتى إلى تونس منذ أشهر،
وكما فرض وصفاته على مصر أيضًا.
بــالـطـبــع ،ال يـمـكــن فـصــل س ـيــاســات الـصـنــدوق
عن الهجوم الثالثي األبـعــاد لليمني العاملي منذ
الثمانينيات :على الدول النامية التي أرادت تنمية
مستقلة ،وعـلــى الطبقة العاملة والـنـقــابــات في
ّ
املتقدمة (ثــم أتــى دور الطبقة
الــدول الرأسمالية
املتوسطة اليوم في تطبيق لقصيدة األب اللوثري
األمل ــان ــي م ــارت ــن نــايـمــولــر «ف ــي ال ـب ــدء أتـ ــوا على
االشـتــراكـيــن »...التي ّ
عبر فيها عن ندمه لعدم
ُ
دول
رف ــع صــوتــه مـبـكـرًا ضــد ال ـنــازيــن) ،وعـلــى ّ
املنظومة االشـتــراكـيــة عبر رفــع وتـيــرة التسلح
العسكري وحــرب النجوم وتسليح العصابات
ّ
املتخلفة في أفغانستان.
أوصـلــت هــذه السياسات الكثير مّــن ال ــدول إلى
شفير ال ـهــاويــة ،عـبــر ف ــرض الـتـقــشــف وتفكيك
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام والـخـصـخـصــة ورفـ ــع ال ـضــرائــب
االستهالكية ورفع الفوائد وغيرها من اإلجراءات
الـتــي تــزيـ ّـد مــن الـفـقــر وع ــدم امل ـس ــاواة .كــل هــذه
ُ
األم ــور تغلف بالحاجة إلــى التثبيت املــالــي عند
حصول أزمة مالية ،أو إذا كانت البالد بحاجة إلى
ّ
ضخ للعملة الصعبة ،فيأتي الصندوق ُمتسلحًا
ب ـن ـظــريــات أص ـب ـحــت ب ــائ ــدة ،ال ت ــرى ف ــي أصــل
املعضالت إال اإلنفاق العام والخاص ،ودعم املواد
األساسية مثل الطحني والطاقة ،وأجــور القطاع
ال ـعــام؛ وأنـظـمــة الـتـقــاعــد والـضـمــان االجـتـمــاعــي؛
ووجود مؤسسات تملكها الدولة .وعندها تطلق
املاحقة االقتصادية في ما يسمى «رزمة شروط
الصندوق» أو الـ .IMF conditionality
طـبـعــا ،سطحيًا ومحاسباتيًا قــد تـبــدو األم ــور
منطقية .ماذا تفعل إذا كان لديك عجز خزينة؟
يجب خفض اإلنفاق العام وأجــور القطاع العام
وإنفاق أنظمة الضمان االجتماعي .مــاذا تفعل
إذا كان لديك عجز في ميزان املدفوعات؟ يجب
خفض اإلنـفــاق العام والـخــاص ورفــع الضرائب
عـلــى االس ـت ـه ــاك ...و ُه ـك ــذا دوال ـي ــك م ــن أسئلة
وأجوبة .لكن األسئلة امل ّ
لحة هي :من يدفع ثمن
ه ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات؟ وه ــل ه ــي ال ـط ــري ــق الــوح ـيــد؟
ّ
ولربما السؤال األهم :ما املعضالت االقتصادية
األســاسـيــة الـتــي يــواجـهـهــا الـعــالــم الـعــربــي ،التي
ـذه الـظــواهــر الـتــي يفرض
منها تنبثق جزئيًا هـ ّ
الصندوق آراءه حول حلها؟
ال مفارقات هنا
ً
ّ
أوال ،إن تــركــز الّ ـث ــروة والــدخــل
ف ـ ــي أيـ ـ ـ ــدي ال ـ ـقـ ــلـ ــة ،وتـ ــراجـ ــع
ال ـقــدرة اإلنتاجية

لالقتصادات العربية والتراجع التكنولوجي هي
املعضالت األساسية ،وإن سياسات الصندوق
تــزيــد ه ــذه املـعـضــات س ــوءًا ،وخـصــوصــا عــدم
املساواة في العالم العربي ،وهي واضحة بالعني
امل ـج ـ ّـردة .االقـتـصــادي بــرانـكــو ميالنوفيش في
معرض تحليله أخيرًا لتزايد عــدم املـســاواة في
أوروبا الغربية ،بدأ مقالته باملالحظة (أو املفارقة)
اآلت ـي ــة« :ك ــل م ــن يـســافــر عـبــر أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
وخصوصًا في الصيف ،سينبهر حتمًا بجمال
القارة وغناها وبجودة الحياة فيها» .باستعارة
مـنــه ،م ــاذا يمكن أن نـقــول عــن أي مـســافــر في
أصـقــاع املنطقة الـعــربـيــة ،غير أنــه سيحزن من
درج ــة الـفـقــر والـتـهـمـيــش وال ـتــدم ـيــر ،بــاإلضــافــة
إلــى تـ ٍّ
ـدن واضــح في «جــودة» الحياة حتى املوت
أحيانًا! فبالتأكيد ال مفارقة هنا.
طمس عدم المساواة
ّ
ث ــان ـي ــا ،إن ت ــرك ــز الـ ـث ــروة وال ــدخ ــل ف ــي املـنـطـقــة
ليس فقط واضـحــا للعني امل ـجــردة فحسب ،بل
أص ـبــح إل ــى درجـ ــة ال يـمـكــن ح ـتــى املــؤس ـســات
الدولية أن تستمر في تجاهله ،وهي التي كانت
لفترة طويلة ال يعنيها هــذا األم ــر ،بــل حتى إن
سياساتها ساهمت في تفاقمه ،مثل سياسات
البنك الدولي .لكن على الرغم من ذلك ،يرى البنك
أن عــدم املـســاواة في العالم العربي غير مرتفع
في ما ّ
سماه «أحجية الالمساواة العربية» .كذلك
فــإنــه ي ـحــاول طـمــس ع ــدم امل ـس ــاواة فــي ال ـثــروة.
األمـ ـ ــران غ ـيــر ص ـح ـي ـحــان ،ف ـعــدم املـ ـس ــاواة في
الدخل مرتفعة ،وعدم املساواة في الثروة مرتفعة
جدًا .وهذا األمر يبدو جليًا وفق طرق احتساب
يتجاهلها البنك الدولي في تحليله .فهو ،في هذا
اإلطـ ــار ،ي ـحــاول أن يـضــع املـعـضـلــة فــي املنطقة
العربية على أنها فقط تراجع في حظوظ الطبقة
املتوسطة وموقعها ،ما ّ
يفسر دورها في الربيع
العربي.
النقابات ضعيفة واالحتكار قوي
ثــالـثــا ،إن أحــد أهــم مظاهر الــام ـســاواة في
ّ
تدني مستوى ّ
حصة
املنطقة العربية ،هو
ُ
ّ
َ
األجــور من الناتج املحلي ،التي تعد من
األدن ــى فــي الـعــالــم .و ُه ــذا يعني ارتـفــاع
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــوائ ــد املـ ـت ــأتـ ـي ــة مــن
األرباح والريع والفوائد التي تذهب
مالكي الــرأسـمــال نسبة إلى
إلــى
العائد ُاملتأتي مــن العملُ .وي ّ
بي
هذا املؤشر بالتحديد أن املسألة
هــي ليست تــراجــع طبقة ُمبهمة
التعريف مثل «الطبقة الوسطى»،
ال ـت ــي يـ ـح ــاول ال ـب ـنــك ال ــدول ــي أن
يــرفــع ل ــواءه ــا ،ل ـكـ ّـن امل ـســألــة هي
انقسام الــدخــل بــن الرأسماليني

والعاملني بأجر ،وأن هــذا األمــر الــذي ينبثق من
عــاقــات اإلن ـت ــاج الــرأسـمــالـيــة هــو أس ــاس ــي ،وال
يمكن معالجته مــن دون تغيير مــوازيــن القوى
ُبني الرأسمال والعمل .مجلة «اإليكونوميست»
ً
مقاال حول هذا األمر ُت ّ
بي
املحافظة نشرت أخيرًا
أن ضعف ّ
العمال والنقابات وتمركز االحتكار
في الشركات هما السببان األساسيان لتراجع
األج ــر فــي ال ــدول املـتـقـ ّـدمــة .وتـشـيــر إل ــى دراس ــة
ُت ّ
قدر أن ازدياد االحتكار يؤدي إلى تراجع حصة
ُ
األج ــور مــن الناتج بمقدار الخمس .فــي املنطقة
العربية ،النقابات ضعيفة واالحتكار قوي.
سيطرة السالالت
رابـعــا ،إن ارتـفــاع عــوائــد الــرأسـمــال فــي املنطقة
الـعــربـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ارت ـفــاع حـصــة الـثــروة
والــريــع مــن الـنــاتــج ،يـ ّ
ـؤديــان على امل ــدى الطويل
إلــى زي ــادة مـتـســارعــة فــي عــدم امل ـســاواة بنحو
ُدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ،مـ ــا ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـزز س ـي ـط ــرة الـ ـس ــاالت
ّ
املتحكمة في االقتصاد عبر التوريث وامللكية،
وبالتالي يصعب عكسها عبر إجراءات طفيفة

يجب رفع شعار في وجه صندوق
النقد وشروطه« :إذا كان ال بد من
حرب فلتكن حربًا طبقية»
أحد أهم مظاهر الالمساواة ّ
المنطقة العربية ،هو تدني
في
ّ
األجور من الناتج
مستوى حص ُة
ّ
َ
المحلي ،التي تعد من األدنى
في العالم

رأفت الخطيب ــ األردن

ّ
من هنا وهناك .وهكذا يصبح التملك لألصول
والعقارات واملؤسسات الكبرى والثروة املالية،
ّ
ً
الـتــي هــي بــأيــدي الـقــلــة أص ــا ،م ـصــدرًا لـتــزايــد
ّ
ً
ّ
ً
الحاد ،جاعال
تمركز هذا التملك ولالستقطاب
املجتمع ينقسم إلى قلة تملك وأكثرية ساحقة
ال تـمـلــك ،بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،أكـثــريــة ذات أجــور
متدنية وعوائد على عمل هامشي متدنية جدًا
ّ
مستقرة.
وغير
سياسات راديكالية

خامسًا ،حصل في األردن أن استقالت حكومة
وجاءت أخرى .إال أن األمر ال يمكن أن يقف هنا
ّ
«أتعهد بالحوار
عبر وعود ليبرالية ُمبهمة مثل
مع مختلف األطراف ،والعمل معهم للوصول إلى
نظام ضريبي عــادل ينصف الجميع ويتجاوز
مفهوم الجباية ،لتحقيق التنمية التي تنعكس
آثارها على أبناء وبنات الوطن ،لتكون العالقة
بني الحكومة واملواطن أساسها عقد اجتماعي
واضــح املعالم مبني على الحقوق والواجبات»،
ك ـمــا قـ ــال ع ـمــر الـ ـ ـ ــرزاز ،رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ُ ّ
األردنية املكلف ،وكأنها من كتاب التربية
املدنية .إن الحكومات في املنطقة العربية
واج ـهــت االن ـت ـفــاضــات إم ــا بــالــرصــاص أو
بالثورة املضادة ،وإما باملراوغة السياسية
كما يحدث اآلن .آن األوان ألن يحدث غير
ُ
ذل ــك ،وأن ت ـغـ َّـيــر الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
ملصلحة الطبقات العاملة .املطلوب سياسة
تنمية جــديــدة مــع إع ــادة تــوزيــع هائلة في
الــدخــل وال ـثــروة عبر سـيــاســات راديكالية
تطاول قوة الرأسمال وملكيته.
الحروب الثقافية تقضي على الحرب
الطبقية

طبعًا يـحــدث كــل هــذا واملنطقة تعاني من
مـنــاظــرات وص ــراع ــات تنتمي إل ــى «ص ــراع
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات» ع ـل ــى أن ــواعـ ـه ــا .وال ـش ـع ــوب
العربية ،إلى ّ
حد كبير ،ترى في الديموقراطية
مسابقة رياضية .هذا األمــر ليس حكرًا علينا،
فـ«اإليكونوميست» ذكــرت في
األسبوع املاضي أن هذا األمر
يحصل أيضًا في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـن ــدم ــا ق ــال ــت إن
ال ـن ــاس ال ي ـص ـ ّـوت ــون طبقًا
مل ـصــال ـح ـهــم االق ـت ـص ــادي ــة،
وسبب ذلــك يعود إلــى «االنقسام
ُ
الثقافي املتزايد في الحقل السياسي في أميركا.
فالحروب الثقافية تقضي على الحرب الطبقية»!
إن الالمساواة تبدو وكأنها أصبحت كلمة على
كل لسان وعلى أجندة كل السياسيني وفي كل
اإلع ــام ،لكنها في إكثر األحـيــان تفقد معناها
فــي هــذه املـســاحــات وال ّ
تعبر عــن كونها «أكثر
ّ
امل ـســائــل املـشـحــونــة سـيــاسـيــا واألك ـث ــر تـحــديــا
أخالقيًا في زمننا الحاضر» ،كما ذكــرت مقالة
ن ـشــرت أخ ـي ـرًا ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــChronicle of Higher
 .Educationمــن هناّ ،
ربـمــا هناك إيجابية في
هــذه السياسات التي يفرضها صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي فــي أن ـهــا تـنـقــل ال ــام ـس ــاواة مــن كونها
م ـجـ ّـرد كلمة إل ــى دائ ــرة الـفـعــل الـسـيــاســي ،وقــد
تعيد الصراع الطبقي إلى قلب السياسة العربية،
وإل ــى الـعــودة إلــى أص ــول الربيع العربي بعد أن
أنـهـكـتـهــا ال ـن ــزاع ــات املــذهـبـيــة واإلث ـن ـي ــة .فبوجه
إجراءات الصندوق يجب رفع شعار «إذا كان ال
بد من حــرب ،فلتكن حربًا طبقية» .على األقــل،
هذه الحرب تحمل في ّ
طياتها التقدم التاريخي
ً
ُ
ب ــدال مــن ال ـحــروب الحالية الـتــي تـغــرق الشعوب
ّ
العربية في أوحال التخلف والظالمية.

