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تقرير
مقالة

قطر تهجر «أوبك» هربًا من السعودية :إلى زعامة «عالم الغاز»
استبقت الدوحة القمة الخليجية
وأعلنت «خلع» منظمة «أوبك» ومن
النفطية .القرار
خلفها زعامة الرياض
َ
القطري أرفقته اإلمارة المقاطعة
َ
من جارتيها الرياض وأبو ظبي بمشاريع
طموحة للريادة في قطاع الغاز ،في
مسعى لم يبتعد عن دوافع سياسية
بتوقيته رغم نفي الدوحة
انـ ـتـ ـظ ــرت قـ ـط ــر حـ ـت ــى ع ـش ـي ــة ال ـق ـم ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـ ــرتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ـس ـع ــودي ــة ،وك ــذل ــك م ــوع ــد اج ـت ـمــاع
مصيري لدول «أوبك» بشأن األسعار،
لتعلن انسحابًا مفاجئًا مــن املنظمة
ال ـتــي تـضــم غــالـبـيــة ال ـب ـلــدان امل ـصــدرة
للنفط .ال تأثير ملموسًا لالنسحاب
ال ـ ــذي س ـيــدخــل ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ مطلع
( 2019ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل) ،ن ـظ ـرًا
إل ـ ــى أن ال ـ ــدوح ـ ــة ت ـ ـعـ ـ ّـد أح ـ ــد أص ـغ ــر

مـنـتـجــي ال ـب ـتــرول ف ــي «أوب ـ ــك» (تــأتــي
ف ــي املــرت ـبــة 11مـ ــن أص ــل  15ع ـض ـوًا)،
لكن تصريحات املسؤولني القطريني،
ك ـم ــا خ ـص ــوم ـه ــم ،أك ـ ــدت ب ـط ــري ـق ــة أو
بــأخــرى أن للسياسة دورًا فــي اتخاذ
الـقــرار .فبحسب وزيــر الــدولــة القطري
لـ ـش ــؤون ال ـط ــاق ــة س ـعــد ال ـك ـع ـبــي ،فــإن
قطر لن تخرج «من نشاط النفط ،لكن
املـنـظـمــة ال ـتــي تـسـيـطــر عـلـيــه تــديــرهــا
دولة واحــدة» ،في إشــارة واضحة إلى
السعودية وتأثيرها فــي «أوب ــك» .مع
ذلــك ،استبق الكعبي السجال بالقول
ّ
سيسيسون األم ــر» ،مؤكدًا
«كـثـيــرون
أن «القرار استند بشكل محض إلى ما
هــو املناسب لقطر فــي املــدى الطويل.
إنــه قــرار استراتيجي» .وشــدد الوزير
القطري على أن خلفية الخطوة تتمثل
في نية بالده التركيز على إمكانياتها
في الغاز ،إذ من غير العلمي أن «تضع
جهودًا وموارد ووقتًا في منظمة نحن
العب صغير للغاية فيها وال قول لنا
في ما يحدث».
وف ــي ح ــن ل ــم تـعـلــق ال ـس ـعــوديــة على
انـ ـسـ ـح ــاب خ ـص ـم ـهــا ال ـ ــذي ت ـقــاط ـعــه،

طهران :القرار خيبة أمل من السعودية وروسيا
ّ
علق مندوب إيران لدى «أوبك» حسني كاظم بور أردبيلي على خروج قطر من املنظمة بالقول
ّ
ونتفهم خيبة أملهم» .ورأى أردبيلي أن انسحاب الدوحة يظهر خيبة أمل
«إنه أمر مؤسف جدًا،
املنتجني الصغار من الدور املهيمن للجنة املراقبة التي تقودها السعودية وروسيا .وأضاف
«هناك الكثير من أعضاء أوبك اآلخرين أصيبوا بخيبة األمل من اتخاذ لجنة املراقبة الوزارية
املشتركة قرارات أحادية الجانب بخصوص اإلنتاج من دون توافق أوبك املسبق والضروري»،
مشددًا على أن أي تخفيضات في اإلمدادات يجب أن تأتي فقط من الدول التي زادت إنتاجها.
في غضون ذلك ،تستعد إيران إلقرار موازنتها السنوية التي تدخل ّ
حيز العمل في آذار/مارس
املقبل .وأشار املتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرملان ،بهروز نعمتي ،إلى أن الخطوط العامة
للموازنة املقترحة من الحكومة تتوقع صادرات البالد من النفط الخام بمقدار  1,5مليون برميل
يوميًا ،وبسعر  54دوالرًا للبرميل الواحد.
(األخبار ،رويترز)

احتجاجات جديدة في األردن:
الليبرالية تفشل في األطراف دائمًا

قرقاش :الشق
االقتصادي للقرار غير
مبرر وهو إقرار بانحسار
النفوذ سياسيًا

وم ـ ـع ـ ـهـ ــا اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــا
واق ـت ـصــاديــا ،تــولــت أب ــو ظـبــي املـهـ ّـمــة،
ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون
الـخــارجـيــة أن ــور قــرقــاش .األخـيــر غـ ّـرد
عـلــى حـســابــه فــي «تــوي ـتــر» بـمــا يشي
بـغـضــب خـلـيـجــي م ــن خ ـطــوة اإلمـ ــارة
«امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة» ،إذ ك ـت ــب يـ ـق ــول «ال ـش ــق
االقـتـصــادي النسحاب قطر مــن أوبــك
أق ــل أه ـم ـيــة وال ي ـب ــرر الـ ـق ــرار ف ــي هــذا
التوقيت» ،لكنه حــاول وضع الخروج
الـقـطــري فــي إط ــار «ان ـح ـســار الـنـفــوذ»
أم ـ ـ ــام سـ ـط ــوة ال ـخ ـص ـم ــن ال ـح ـل ـي ـفــن
اإلم ــارات والـسـعــوديــة عبر الـقــول بأن
«البعد السياسي للقرار باالنسحاب
من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ
في ظل عزلة الدوحة السياسية».
على خالف التوظيف الخليجي للخبر
في إطــار املناكفات البينية ،قــرأ وزير
الطاقة الجزائري شكيب خليل القرار
بشكل سلبي وب ــأن لــه «أثـ ـرًا نفسيًا»،
فــرب ـمــا يـشـجــع «أعـ ـض ــاء آخ ــري ــن» في
أعقاب «الـقــرارات األحادية للسعودية
في األشهر األخيرة».
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،الـ ـق ــرار وردود الـفـعــل
عليه ،تشي بأن الدوحة أرادت بالفعل
أن تتخلص من السطوة السعودية في
أوبك» ،انطالقًا من الخالف املستشري،
فــي م ــوازاة االسـتـعــداد إلعــان اإلمــارة
األول ــى فــي تصدير الـغــاز عامليًا أطـرًا
«ري ـ ــادي ـ ــة» ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،تـنــافــس
الرياض في مكانتها النفطية .وبغض
النظر عن الدوافع السياسية وراء هذه

محمد فرج

الكعبي :نخطط لزيادة إنتاج الغاز المسال إلى  110ماليين طن بحلول ( 2024أ ف ب)

ال ـخ ـطــوات ،لـكــن ال يـمـكــن ال ـجــزم بأنه
سيكون غير ذي ج ــدوى مــن الناحية
االقتصادية والتجارية ،خصوصًا أنه
لم يخرج بشكل ارتجالي ومتسرع.
قـطــر صــاحـبــة االحـتـيــاطــات الضخمة
م ــن الـ ـغ ــاز ،وال ـت ــي تـنـتــج يــوم ـيــا 600
ألف برميل من النفط ،وهي عضو في
«أوب ــك» منذ  57عــامــا ( ،)1961أرفقت

قرارها بقرارات حول مشاريع عمالقة
في إنتاج الغاز وتصديره .ووفق وزير
ال ــدول ــة الـقـطــري ل ـشــؤون ال ـطــاقــة ،فــإن
ال ــدوح ــة تـخـطــط ل ــزي ــادة إن ـتــاج الـغــاز
امل ـس ــال إل ــى  110مــايــن ط ــن بـحـلــول
 ،2024فــي حــن يـبـلــغ ال ـيــوم تأثيرها
في سوق الغاز املسال العاملية حوالى
 77مليون طن سنويًا .وأعلن الكعبي

أن ب ــاده ستعلن منتصف  2019عن
الـشــركــات الـتــي ستختارها لتوسعة
مكمن غــاز حقل الشمال (أكـبــر حقول
ال ـغــاز فــي الـعــالــم وتـتـشــاركــه قـطــر مع
إي ــران) ،كاشفًا عن أن الدوحة تخطط
لـبـنــاء أرب ــع وحـ ــدات إضــاف ـيــة إلنـتــاج
الـ ـغ ــاز املـ ـس ــال وأيـ ـض ــا ف ــي مـنـتـصــف
 ،2019كما ستعلن في الربع األول من

ال ـعــام املـقـبــل عــن ال ـشــركــاء املـخـتــاريــن
لبناء أكبر وحــدة لتكسير اإلثيان في
الـعــالــم .ورسـمـيــا ،علقت «أوب ــك» على
الـ ـق ــرار بــال ـقــول إن ـه ــا «ت ـح ـتــرم ال ـق ــرار
الــذي اتخذته دولــة قطر» ،مشيرة إلى
أنــه ال يحتاج إلــى موافقة مــن مؤتمر
املنظمة و«كل دولة عضو لديها الحق
السيادي في االنسحاب».

مصر

موجة غالء جديدة جراء تحرير «الدوالر الجمركي»
بدأت موجة جديدة من التضخم
وزيادة األسعار في مصر مع قرار
بتحرير سعر «الدوالر الجمركي» ،وهو
ما ظهرت آثاره على الفور ،وخاصة
على السلع المستوردة
القاهرة ـــ جالل خيرت
ـواصـ ـ ـ ــل وزارة امل ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــريـ ــة
تـ ـ ـ ـ ِ
سـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـي ــل املـ ــزيـ ــد
م ــن األم ـ ـ ــوال ل ـخ ــزان ــة ال ــدول ــة بـطــرق
مختلفة ،في إطار الوصول إلى نسبة
ن ـم ــو ت ـص ــل إلـ ــى  ،%5.8وتـخـفـيــض
نـسـبــة ال ـع ـجــز ال ـس ـن ــوي ع ـبــر زي ــادة
حصيلة العائدات الضريبية .لكنها
ه ــذه املـ ــرة اب ـت ـكــرت «ح ـ ـ ًـا» م ــن دون
فرض ضرائب جديدة ،إذ فاجأ وزير
املــال ،محمد معيط ،جميع الشركات
العاملة فــي األس ــواق بتحرير سعر
صرف ما يسمى «الدوالر الجمركي»،
ال ـثــابــت ب ـمـعــدل  16جـنـيـهــا مـصــريــا
ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد ،وه ــو الـقـيـمــة التي
ت ـســدد ب ـهــا ال ــرس ــوم ع ـلــى الـ ـ ــواردات
ضمن الجمارك والضرائب املدفوعة
بالعملة األجنبية .وهــذا سعر شبه
ثابت منذ أكثر من عــام رغــم تذبذب

سعر صرف الجنيه أمام الدوالر في
ال ـس ــوق الـ ــذي ي ـصــل إل ــى حـ ــدود 18
جنيهًا عن كل دوالر ،مع قيمة 0.40
قرش صعودًا وهبوطًا.
الـ ـق ــرار جـ ــاء مــرت ـب ـطــا ب ــدرج ــة أول ــى
بــالـسـلــع ال ـتــي ُوص ـف ــت بالترفيهية
ول ـهــا بــديــل م ـح ـلــي ،م ــع أن م ـصــادر
ستطبق
مطلعة أك ــدت أن األس ـع ــار ُ
على معظم السلع املستوردة ،وسط
مــؤشــرات عـلــى ب ــدء التنفيذ بنسبة
ما بني  %2و %5على البضائع التي
دخلت بدءًا من مطلع الشهر الجاري،
ُ
حدد السعر شهريًا بناء على
ثم سي ّ
م ـت ــوس ـط ــات ال ـش ـه ــر الـ ـس ــاب ــق ،وف ــق
بيانات «البنك املــركــزي» .ومباشرة،
أدى تحرير «الــدوالر الجمركي» إلى
ق ـفــزة ســريـعــة فــي أس ـعــار الـسـيــارات
وال ـك ـم ـب ـيــوتــر وب ـع ــض املـسـتـلــزمــات
األس ــاس ـي ــة اآلتـ ـي ــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،مع
تــوق ـعــات ب ــأن يـظـهــر تــأثـيــر ال ــزي ــادة
بوضوح على سلع أخرى كثيرة قبل
نهاية الشهر ال ـجــاري ،وخــاصــة مع
وج ــود ع ــدد مــن ال ـشــركــات لــم تحدد
نسب الزيادة بانتظار حساب أعباء
ال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـ ــزي ـ ــادات خـ ــال األيـ ــام
املقبلة.
ي ـق ــول خـ ـب ــراء اق ـت ـص ــادي ــون إن هــذا
ال ـقــرار سـيــؤدي إلــى زي ــادة التضخم
رغـ ــم س ـعــي «املـ ــركـ ــزي» إلـ ــى خفضه
م ــن أج ـ ــل ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة،

علمًا بــأن التضخم زاد قبل شهرين
متأثرًا بــارتـفــاع أسـعــار الخضروات
وبعض السلع بعد تطبيق الزيادات
الـ ـج ــدي ــدة .ل ـكــن ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات
هـ ـ ــي املـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرر األول مـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وال س ـي ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـشـهــد

زي ــادة مضطربة مـنــذ ب ــدء إج ــراءات
«اإلصالح االقتصادي» قبل أكثر من
عــامــن ،إذ تــوالــت ال ـق ـفــزات فــي ثمن
ال ـس ـيــارات لتسجل نـحــو  4أضـعــاف
فــي بعض املــوديــات .واآلن ،ينسف
ق ـ ــرار ت ـح ــري ــر «ال ـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي»

انطالق فعاليات معرض الصناعات الدفاعية المصرية األول أمس في القاهرة (أ ف ب)

نحو نصف التخفيضات التي كانت
مرتقبة ألسعار السيارات ذات املنشأ
األوروب ـ ــي ،الـتــي مــن امل ـقــرر أن تكون
واردات ـهــا للسيارات ذات محرك أقل
مــن « 1600ســي س ــي» دون جـمــارك،
وسط تأكيدات حكومية بأنه ال نية
لفرض أي نوع آخر من الضرائب أو
الرسوم على هذه السيارات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــراه ــن ال ـح ـكــومــة على
س ـي ــارات جــديــدة تـصـ ّـنــع محليًا من
«الهيئة العربية للتصنيع» لتكون
بسعر أقــل من األوروبـيــة املعفاة من
ال ـج ـم ــارك ،عـلـمــا ب ــأن اسـتــراتـيـجـيــة
الحكومة لدعم صناعة السيارات لم
يـتــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا بـعــد ول ــم تدخل
حيز التنفيذ ،رغــم تأكيد الــدولــة أن
هذه االستراتيجية ستدعم الصناعة
املـحـلـيــة ل ـل ـس ـيــارات .وحــال ـيــا ذهـبــت
تقديرات انخفاض أسعار السيارات
األوروبـيــة بنحو  %10أدراج الرياح
مع قــرار «املالية» ،إذ لن تزيد نسبة
االن ـخ ـف ــاض ع ـلــى  ،%5وس ــط تــرقــب
ملزيد من القرارات.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا وس ـ ــط
الـسـيــاســات املــالـيــة الحالية القائمة
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي االق ـ ـ ـ ـ ُتـ ـ ـ ــراض
وال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم ،إعـ ــان وزي ــر
امل ـ ـ ـ ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـ ـطـ ــرح سـ ـن ــدات
بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل في
الربع األول من العام املقبل ،لكن هذه

ما قل
ودل
أدى تحرير «الدوالر
الجمركي» إلى قفزة
سريعة في أسعار
السيارات والكمبيوتر
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ل ــن ت ـك ــون بـ ــالـ ــدوالر أو
اليورو ،إذ قال إنه لم ُيتخذ قرار بهذا
الشأن بعد .كما أعلن معيط إصدار
ص ـن ــدوق س ـي ــادي جــديــد بــأكـثــر من
عملتني بناء على جولة أجراها في
أس ــواق ش ــرق آس ـيــا ،وذل ــك «لتنويع
األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدر الـ ـسـ ـن ــدات
املصرية فيها» ،مشيرًا إلى أن هناك
طروحات محلية أيضًا في البورصة
لشركات تمتلكها الحكومة ،لكنها
«ب ــان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
على محددات ْ
طرحها» .وقال الوزير
إن ه ـ ــذه اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات س ـت ــأت ــي بـعــد
الـحـصــول عـلــى الـشــريـحــة الخامسة
مــن قــرض «ص ـنــدوق النقد الــدولــي»
قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،إذ
سـيــدخــل م ـل ـيــارا دوالر إل ــى «الـبـنــك
املركزي» ليضافا إلى االحتياطي.

أجرى رئيس المكتب السياسي
لحركة «حماس» ،إسماعيل هنية،
جملة اتصاالت هدفها إيجاد حشد
مضاد لقرار تدفع به الواليات
المتحدة في أروقة الجمعية
العامة لألمم المتحدة لتجريم
الحركة ،بعدما تخطت واشنطن
مالحظات بروكسل حول صيغة
المشروع الذي سيعرض للتصويت
الخميس المقبل .واتصل هنية
أمس بكل من وزيري خارجية إيران
وتركيا ،طالبًا من األول ،محمد
جواد ظريف ،معارضة المشروع
الذي وصفه بأنه «مقدم ضد
المقاومة الفلسطينية» ،فيما
ّرد ظريف بتأكيد دعم بالده
«حقوق الشعب الفلسطيني».
كذلك ،هاتف هنية مولود
جاويش أوغلو الذي قال إن أنقرة
«ستقوم بكل ما يلزم من أجل
عدم إمرار هذا القرار».
(األخبار)

لم يكن إسقاط حكومة هاني امللقي في ّ
هبة أيار املاضي ،وال
حتى اإلعالن عن تكليف حكومة جديدة ،أكثر «لباقة» من
سابقتها ،كافيًا إليقاف موجة االحتجاجات والسيطرة عليها؛
ما كان يكفي عندها هو التصريح من دون مواربة« :سنسحب
قانون ضريبة الدخل من النقاش في مجلس النواب» .وهذا
ّ
ما كان ،ليعطي الحكومة الجديدة متسعًا لتصريحات ووعود
جديدة ،التي على ما يبدو بدأت تتعرض هي األخرى النتقادات
حادة ،قد تعرض أصحابها ملوجة مشابهة أليار املاضي؛ حيث
بدأت تتفاعل دعوات إلى اعتصامات جديدة في املكان نفسه
الذي احتشد فيه اآلالف.
ومع الدعوات الجديدة ،تطرح أسئلة جديدة متعلقة بهذا التحرك.
أليس مبكرًا الحكم على الفريق الوزاري الجديد؟
ّ
مر نصف سنة اآلن على تكليف الحكومة الجديدة ،ومن
الواضح أن رصيد اإلنجازات العملية – كما هو متوقع – يراوح
مكانه ،معيدًا إنتاج النهج السابق نفسه الذي سارت عليه كل
الحكومات في األردن .فقانون الضريبة الذي أسقط حكومة
امللقي ،عاد ّ
وأقر في حكومة الرزاز ،مع تعديالت طفيفة ،ال
تذكر ،ما يؤكد أن هامش املناورة مع املؤسسات املالية ال يتغير
مع مجيء رئيس وزراء من أبنائها وموظفيها السابقني.
الحكومة التي قدمت نفسها بثوب ليبرالي منذ البداية ،ما زالت
متمسكة بالوصفة املجربة واملحكوم عليها بالفشل سلفًا ،وهو
األمر الذي قد يسرع في تحركات جديدة ضدها ،فهي تراهن
على تخفيض النفقات في القطاع العام ،ودمج املؤسسات
الحكومية ،وتحصيل أعلى مبالغ ممكنة من الضرائب لسداد
املديونية ،ورفع نسبة االستثمار الخارجي املباشر لتوفير
فرص العمل.
تعد الحكومة برفاه قادم تعيشه األجيال القادمة ،بعد استثمار
ّ
فعال وحذر ألموال الضرائب التي يدفعها الجيل الحالي ،معادلة
بسيطة تقتضي حرق جيل لصالح جيل يلحق ،وهي الدعاية
الواهمة نفسها التي تبيعها الحكومات الليبرالية في األطراف.
فتعيش كل األجيال على وعود املستقبل ،ويحرق واحدًا تلو
اآلخر ،وجيل الرفاهية – بكل بساطة – ال يأتي!
السؤال الذي يطارد حكومة الرزاز ،هو نفسه الذي طارد
سابقاتها ،وهو السؤال املطروح نفسه على النظام السياسي
برمته ،كيف يمكن للدولة أن تحصل على األموال ،وكيف يجب
عليها أن تنفقها؟ إجابة الرزاز ال تختلف عن إجابات سابقيه،
وتحديدًا بعد إعادة الهيكلة عام  ،1989وبرنامج الخصخصة
الشامل عام  ،1996الدولة تعتمد على االستثمار الخارجي في
تأمني فرص العمل ،والقطاع العام يتقلص ويتحول ما يتبقى
منه إلى حفرة عميقة للفساد ،وال دور مباشرًا للدولة في
إدارة املشاريع االقتصادية والبنية التحتية ،إنها تنظم السوق
وتستفيد منه ضريبيًا فقط.
إذن هي الوصفة ذاتها؛ تقليص النفقات ،وإدارة السوق
وتنظيمه ،وجمع الضرائب ،دون أي نيات أن تكون الدولة
«صاحب العمل املنتج األكبر» .وهنا تكمن العقدة املركزية التي
ال تفكر أي حكومة في األردن في االقتراب منها؛ استرداد
األصول املتعلقة باملوارد الطبيعية ،ومشاريع البنية التحتية
من كهرباء ومياه ومواصالت ،وتكون الدولة مسؤولة مباشرة
عن العمليات التشغيلية وامليزانيات املالية ،وتزيد صادراتها
وتربح من مشروعاتها «وهذا مختلف تمامًا عن دور الوسيط
أو املنظم» ،هذا هو املعنى الوحيد لالقتصاد املنتج ،الذي يرتد
إيجابًا على مصلحة أبناء البلد.
تحمل تعبيرات الرزاز عن العمل املنتج تشويهات جذرية؛
فالعمل املنتج برأيه هو فرص العمل التي تؤمنها فرص
االستثمار ،والدولة تأخذ الضرائب من عمليات السوق التي
ينعشها االستثمار ،والدخول الجديد لألفراد .وهذا ما كان
يحدث على مدار العقود املاضية ،وكانت الدولة ال تعثر على
كفايتها من هذه املصادر ،فتستدين مجددًا من املؤسسات
املالية لتعود على مواطنيها بضرائب جديدة ،وهذه هي الدائرة
التي لن يتمكن الرزاز من اإلفالت منها ،ألنها ببساطة النتيجة
الحتمية لتجريب الوصفة الليبرالية في األطراف.
تستطيع الدولة في املراكز املصنعة األوروبية االعتماد على
الضرائب املفروضة على شركاتها التي تحوز حصصًا عالية
جدًا في السوق العاملي ،وهذا ما يؤهلها أساسًا لتوفير برامج
رعاية اجتماعية ملواطنيها ،ولكن هذه األسواق التي توفر
الرخاء األوروبي هي بلداننا .لن يسير النهر باالتجاه املعاكس،
ال مع الرزاز وال مع غيره!
إضافة إلى التشوهات التي أحدثها الرزاز على املعنى ،فقد
تخلى أيضًا عن املنطق العام الذي قدمه لألردنيني حال تكليفه؛

فالرجل يرى أن حالة االستبداد السياسي في بلداننا العربية
نتجت بسبب حالة الريعية في االقتصاد ،أي إن الدولة تكدس
املوظفني في القطاع العام ،وتنفق عليهم األموال ،وتشتري
والءاتهم ،ومقابل ذلك فهي تستبد بهم سياسيًا ،وتقمع
حريتهم في التعبير.
ّ
عبر الرزاز أكثر من مرة عن تقليص حجم القطاع العام
و«االنسحاب من االقتصاد الريعي» حسب رأيه ،ولم يترافق
ذلك إال مع حمالت اعتقال إضافية في صفوف الناشطني
السياسيني في األردن ،وتغليظ عصا األمن ،وطرح قانون
جديد للجرائم اإللكترونية ،وفي االعتصام األخير تساهلت
الحكومة مع من قاموا بتغطية شوارع االعتصام بالزيت
املحروق ،وحجبت الحكومة خدمات الفيديو في فايسبوك كي
ال تستخدم في تشجيع املزيد من الناس على االنضمام إلى
االعتصام .وبذلك تكون الحال في أسوأ ما يمكن أن تكون،
تجفيف «فوائد الريع» ومزيد من االستبداد السياسي ،بمعنى
آخر استبداد سياسي بال ثمن!
قد يعتقد الرزاز للحظة أن املأخذ على قانون ضريبة الدخل
أنه لم يأخذ حقه في الحوار ،ولم ينب على أساس تغذية
راجعة كافية من املواطنني ،وبذلك يحاول تبريد املسألة
عبر عرض املزيد من املنصات اإللكترونية وتفعيل النقاش
والتعليقات على صفحات الويب ،ولكن جوهر املسألة أكثر
مادية من ذلك ،وهو وصول عدد كبير من الفئات االجتماعية
في األردن تحت خط الفقر ،وهذا ما يطرح سؤال التنمية
املستقلة ،قبل تفعيل منصات املشاركة السياسية .يعتقد
الرزاز أن املزيد من إشراك املجتمع في قرار ال رجعة عنه،
يخفف كثيرًا من ّ
رد الفعل عليه ،ولكن من املحتمل أكثر
أن يحدث عكس ذلك ،أي أن يستغني الناس عن جزء من
إشراكهم السياسي في حال ثقتهم بالقرارات االقتصادية،
وشعورهم بجدواها في حياتهم اليومية (نشرت RAND
في واحد من تقاريرها عن فالديمير بوتني عام  2004أن
الروس يتقبلون بشكل متزايد املركزية في اتخاذ القرار،
وانخفاض مستوى مشاركتهم فيه ،مقابل استعادة هيبة
روسيا ،وتحسني ظروفهم املعيشية).
ال يهم أن نقول إن الرزاز فشل في أن يكون ليبراليًا في األردن،
فهنالك ما هو أهم؛ ان الليبرالية ال تعمل أبدًا في األطراف ،وتعمل
فقط في املراكز املصنعة ،ومراكز الهيمنة على االقتصاد
العاملي .استخدام الليبرالية في األطراف يغرق مجتمعاتها في
مزيد من التبعية ،والبديل منها هو طريق التنمية املستقلة.
لذلك كله؛ ألن قانون الضريبة لم يتغير ،وألن وصفة «الليبرالية
في األطراف» مكررة ومجربة وفاشلة سلفًا ،فليس من املبكر
أبدًا أن تتجدد االحتجاجات .ولكن من يجددها؟ من هي
الجهات الداعية إلى التحرك الجديد؟
حدثت الدعوات األخيرة إلى االعتصامات من خالل صفحات
على فايسبوك ،وفي هذه الصفحات فيديوات يتحدث فيها
ناشطون خارج أطر النقابات واألحزاب ،التي ّ
صرحت بدورها
بكل وضوح بأنها ليست جزءًا من هذا التحرك ،وال تشجع
على االنضمام إليه باعتباره تحركًا مجهول النسب.
ترجعنا هذه املبررات إلى أجواء ّ
هبة أيار السابقة .فإلى اللحظة
ما زال األردنيون يفكون خيوط الجهات الداعية إلى تلك
اإلضرابات واالعتصامات؛ فالنقابات التي أعلنت اإلضراب
العام األول شعرت بورطة الدعوات املتتابعة لفعاليات كثيرة
شهدت اآلالف ،ولحقت بها ،واألحزاب كانت كذلك .أيضًا هبة
أيار كانت مجهولة النسب ،ومن األردنيني من يسميها هبة
البنوك ،وآخرون ينظرون إليها كحدث ّ
صممته تيارات في
أجهزة الدولة.
نحن ،في كل األحوال ،نعيش مرحلة جديدة تمامًا في ما يتعلق
بأدوات إدارة الجموع ،وفنون التحشيد ،وهذه األدوات الجديدة
تفتح األبواب على كل االحتماالت ،إما التالعب بالناس لصالح
صراعات في أجهزة الدولة ،وإما تسهيل الوصول إليها لصالح
مشروع تغيير اجتماعي يتحرك من األسفل ،وتعزيز الخيار
الثاني يتطلب املشاركة (بمعناها الواسع) وليس االنكفاء.
استعداد الناس عال للمشاركة في جولة جديدة من التغيير
االجتماعي ،ولكن غياب التنظيم ما زال يتظهر ككاحل أخيل،
فأشكال العمل الجديدة من الشبكات هي إعادة إنتاج للنمط
الفرنسي القديم في ثورة الطلبة « 1968هيئة أركان بال جنود»
أو حتى الجديد «السترات الصفراء» ،وهذا الذي لم يثمر الكثير،
وإن ّ
سبب ارتباكًا مؤقتًا في املشهد العام.
إن لم تشارك التيارات املنظمة ،من النقابات واألحزاب «أو أيّ
هيئة جديدة» ،فما سيمأل حالة الفراغ هو تالعبات تيارات
السلطة أو الفوضى أو الغوص أكثر في قاع اإلحباط الجماعي.

