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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ّ
كيف يتغير العالم :دروس من «اإليكونوميست»
«المسألة المركزية هي أننا ّ
نتحول إلى
بلوتوقراطية ...لدينا عدد هائل من األثرياء
الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم أغنياء ألنهم
أذكياء وبناؤون .وهم ال ّ
يحبون الدولة وال
ّ
يحبون دفع الضرائب»
بول فولكر

ع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ـع ــال ــم ج ــاهـ ـزًا ل ـل ـثــورة
أو لـلـتـغـيـيــر أو ح ـتــى التـ ـب ــاع ن ـمــوذج
( ّ )paradigmج ــدي ــد ،ي ـص ـبــح األم ــر
واضحًا في كل مكان ،وتتزامن أحداث
أو أفكار من دون أن تكون ّ
منسقة أو مشغولة سوية.
ّ
الـيــوم ،يعيش العالم لحظة كهذه :الرأسمالية تترنح
ّ
كما فـقــدت بريقها ولــم تعد بالنسبة
بــأزمــات ع ــدةّ ،
«الحل النهائي» الذي ّتم تسويقه بقوةّ
إلى الكثيرين
في الثالثني السنة املاضية .واأله ـ ّـم من ذلــك ،أن من
فـقــد «اإليـ ـم ــان» بــالــرأسـمــالـيــة لـيــس فـقــط بـعــض من
عاشوا مرحلة الحرب الباردة والصراع العاملي الكبير
بــن الرأسمالية واالشـتــراكـيــة ،بــل األجـيــال الجديدة،
أو م ــا ُي ـسـ ّـمــى بــاأللـفـيــن ( )millenialsال ــذي ــن بــدأ
بعضهم يرى في االشتراكية خيارًا ليس بالضرورة
ً
أيديولوجيًا ،بل خيارًا بديال عن نظام ّيبدو لهم أكثر
وأكثر أنه ال ولن يلبي حاجاتهم وتطلعاتهم املادية،
كما أنه يعيق ّ
تقدمهم في املجتمع.
فاليوم ،بعد سنوات على وعد ريغان وثاتشر جيل
ال ـش ـبــاب ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت بــأن ـهــم م ــن اآلن فـصــاعـدًا
س ـي ـكــونــون رأس ـمــال ـيــن صـ ـغ ــارًاّ ،وأن مستقبلهم
ليس مــع «االشـتــراكـيــة» القديمة ،يتطلع ،وللمفارقة،
الكثير مــن األلـفـيــن أن يـكــونــوا فــي حـ ّـدهــم األقصى
بروليتاريني ،ألن وضعهم الحالي هو بالفعل أسوأ
مــن طبقة األم ــس الـعــامـلــة .بالتحديد يــواجــه الكثير
منهم مصير االلـتـحــاق بما ّ
البعض بطبقة
يسميه
ّ
«البريكاريا» ( )precariatأو ّ
العمال واملوظفني الذين
وضـعـهــم مــزعــزع وم ــن دون يـقــن وي ـس ــوده فـقــدان
الرابط بني اليوم والغد؛ وهي الطبقة التي اعتبرها جاي
ستادينغ في كتابه بالعنوان نفسه« :الطبقة الجديدة
الخطيرة» .كما أن معضلة األلفيني اليوم هي ليست
مع املستقبل الغامض فقط بل مع املاضي األفضل.
فهم عندما ينظرون إلى املاضي يرون أن آباءهم ّهم
أفضل منهم اقتصاديًا .في هذا اإلطار ،أوردت مجلة
اإليكونوميست أنه في استطالع للرأي في 36 ،2017
في املئة فقط من األملــان و 24في املئة من الكنديني
و 9في املئة من الفرنسيني يعتقدون أن الجيل القادم
سيكون أفـضــل اقـتـصــاديــا مــن أتــرابــه .وفــي دراســة
أكثر علمية وآنية لباحثني في االحتياطي الفدرالي
األميركي ُنشرت مؤخرًا ّ
تبي أن األلفيني لديهم أنماط
االس ـت ـهــاك نـفـسـهــا مـثــل آبــائ ـهــم وأج ــداده ــم ولـكــن
بمداخيل وثروات أقل؛ وأن املشكلة األساسية تكمن
في أنهم دخلوا إلى الحيز االقتصادي على أثر أزمة
 2008الـتــي أنـتـجــت أس ــواق عـمــل ضعيفة وأس ــواق
ّ
متشددة ففقدوا بعضًا مما أتــاح ألسالفهم
ائتمان
الدخل واالستهالك ّالعاليني.
كـيــف ُيـسـتـجــاب ل ـكــل ه ــذا سـيــاسـيــا؟ ي ـطــرح اليمني
ً
ّ
املـتـطـ ّـرف الشعبوي حـلــوال كارثية لهذا الـتــرنــح ،من
ّ
الــواليــات املتحدة إلــى أوروب ــا مــرورًا بالهند وأميركا
الــات ـي ـن ـيــة ،وي ــأخ ــذ م ـُعــه ّاألل ـف ـي ــن إلـ ــى الـعـنـصــريــة
والـكــراهـيــة والـعـنــف املـنــظــم السياسي واالجتماعي
وحتى الجندريّ .أما اليسار اآلن ،وبعد
ّ
ـأخــر زمـنــي ،بــدأ ي ـ ّ
ـرد ،ونــرى ذلــك في
تـ
صـعــود حــزب الـعـ ّـمــال البريطاني إلى
ح ـيــويــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة االش ـتــراك ـيــة
ّ
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة .وقـ ـ ــد ج ــاء
بـيــان «األمـمـيــة الـتـقــدمـيــة» ال ــذي رعــاه
فــاروفــاكـيــس وس ــان ــدرز ليعلن «لقد
ّ
ليشكل ّ
التقدميون حركة
آن األوان
ش ـع ـب ـيــة م ــن أج ـ ــل الـ ـع ــدال ــة ال ـعــامل ـيــة
ولحشد ّ
العمال والنساء وكــل الذين
بـ ــا مـ ـ ـق ـ ــدرات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم خـلــف
رؤي ــة مـشـتــركــة مــن الــديـمــوقــراطـيــة
واالزدهار واالستدامة والتضامن».

يستنتج هذا المقال المالمح األساسية لألزمة في
مانيفستو الليبرالية التي نشرته
الرأسمالية الحديثة وفق
ّ
ّ
ويبين أن أشد المدافعين عن
مجلة اإليكونوميست،
ّ
بدأوا اآلن يتحدثون عن وجود خطب فيها
الرأسمالية
ّ
ويطرحون مهمة إنقاذها
مانيفستو الليبرالية
لكن لنرى عمق األزمــة وتأثيرها الفكري ،علينا أن
نقرأ ليس فقط ما يحدث في السياسة من صعود
الـيـمــن الـشـعـبــوي أو ّ
رد الـيـســار ،بــل مــا يـحــدث مع
أيديولوجيي الرأسمالية .من الواضح أنهم في حالة
دفاع عن النفس .الالفت للنظر ،أن اإليكونوميست،
ّ
ال ـتــي شــكـلــت تــاري ـخ ـيــا ،م ـنــذ  ،1843مـعـقــل الـفـكــر
ال ــرأس ـم ــال ــي ،أط ـل ـقــت مــانـيـفـسـتــو «إع ـ ـ ــادة اخ ـت ــراع
الليبرالية للقرن الـ »21في عيدها الـ ،175كما نشرت
ً
مقاال عنونته «الثورة الرأسمالية القادمة» .األمــران،
يـعـطـيــان انـطـبــاعــا ّأول ـيــا أن شيئًا مــا لـيــس عـلــى ما
يــرام وأن الليبرالية التقليدية تدعو إلــى ّالثورة على
م ــا ه ــو قــائــم اآلن ،وه ــذا أم ــر يـجــب ال ـتــوقــف عـنــده.
تـقــول اإليـكــونــومـيـســت فــي ّ
مقدمتها للمانيفستو
«أن معضلة الـلـيـبــرالـيــة الــرئـيـسـيــة أنـهــا فــي خضم
لحظة الـنـصــر الـتــي عاشتها عـقــب انـهـيــار االتـحــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ،أض ــاع ــت ِقـ َـيـمـهــا األســاس ـيــة».
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،فــإن ـهــا تــذهــب
إلى عمق األزمــة اليوم من حيث
ك ـش ــف ال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ـت ــي تـفـصــل
بــن الـنـخــب الـحــاكـمــة وبــن
خـ ـط ــابـ ـه ــا وب ـ ـ ــن الـ ــواقـ ــع

أنجل بوليغان ــ المكسيك

املعاش من ِقبل الغالبية .ونظرة اإليكونوميست إلى
هذا األمر يمكن وضعها ومناقشتها كالتالي:
ّ
ّأو ًالّ ،
تحول الرأسمالية إلى نظام ال يتسم بالجدارة ،أي
أن الجدارة واملهارات والعمل ّ
الجاد ،التي من املفترض
وفق النظرية الليبرالية التقليدية أن توصل صاحبها
إلــى نهل ثمارها ،لــم تعد هــي األس ــاس فــي التفريق
بني األفراد في الدخل والثروة .وهذا ينهش في روح
الرأسمالية .فكم مــن ّ
محبذ لالشتراكية سمع من
مناقشيه ،كخطهم ّ
األول في الدفاع عن الرأسمالية،
بــأنـهــا أفـضــل نـظــام اقـتـصــادي يـ ّ
ـؤمــن الـتـمــاهــي بني
ّ
هذه الخواص الفردية وبني املنافع املفترض أن تتأتى
منها؟ تقول اإليكونوميست «إن النخب الليبرالية
الـحــاكـمــة تـقـنــع نـفـسـهــا أ ّن ـهــا تـحـكــم نـظــامــا جــديـرًا
ممتازًا ،وأنها استحقت كل االمتيازات التي تحصل
القدر من الوضوح..
عليها .ولكن الحقيقة ليست بهذا ّ
(كما) أن الطبقة الحاكمة تعيش في فقاعة .فأفرادها
يذهبون إلى الجامعات نفسها
ويـتـصــاهــرون فــي مــا بينهم
وي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون ف ـ ــي األمـ ـكـ ـن ــة
نفسها».
ثانيًا ،وحتى قبل أن ّ
يتم الحكم
ّ
على كون الرأسمالية تتسم بالجدارة
أم ال ،فإنها لم تعد تنتج الثمار الكافية
ألكثر الناس .وهذا األمر ينهش في
جـســد الــرأسـمــالـيــة.
ف ـ ــإح ـ ــدى خ ـ ــواص
الــرأسـمــالـيــة ،وأه ـ ّـم
ن ـقــاط ال ــدف ــاع عنها
أيضًا ،أنها نظام ّ
نموي
ال يـسـتـكــن ف ـهــو يـسـتـمـ ّـر

ّ
ّ
ستوزع على الجميع
ويستمر في تكبير الكعكة التي
ّ
وإن كان هذا التوزيع يتم بغير مساواة التي تصبح
فقط عندها مقبولة .وبالطبع إن مقدرة الرأسمالية
ه ــذه ع ـلــى إن ـت ــاج َالـ ـث ـ َـروة بـشـكــل غ ـيــر م ـس ـبــوق في
الـتــاريــخّ ،أول مــن لـ َـحــظـ ُـه كــان املانيفستو الشيوعي.
ت ـقــول اإليـكــونــومـيـســت ف ــي بـيــانـهــا ف ــي ه ــذا اإلط ــار
«بعيدًا عن السلطة ،إن أكثرية الناس يقبلون ّ
بنمو
رفــاهـهــم امل ــادي ب ــدالًا مـنـهــا .ولـكــن فــي ظــل مــراوحــة
ّ
اإلنتاجية مكانها وعلى إثر التقشف املالي الحكومي
ّ
الذي تبع األزمة املالية في  ،2008حتى هذا الوعد قد
ّتم اإلخالل به في كتير من األوقات».
ثالثًا ،االعتراف بالصراع بني الطبقات في الرأسمالية
تحيد الرأسمالية
وفي ما قبلها .وهذا يحدث عندما
ّ ّ
عــن «مـثــالـهــا» الـتـنــافـســي ،وتــذهــب املـجــلــة حــتــى إلــى
الطبقي»
ح ـ ّـد تـبـيــان
دورهـ ــا هــي فــي ه ــذا «ال ـص ــراع ّ
ً
ً
ُقبال ومستقبال .في هــذا اإلط ــار ،تعتبر املجلة أنها
أنشئت من أجــل محاربة «قــوانــن ال ـ َ
ـذرة» التي كانت
تضع عوائق على استيراد الحبوب إلى بريطانيا وهو
يعني وقوفها إلى جانب الفقراء في تلك الفترة .تقول
ُ
بالتحديد« :لقد خلقنا من أجل أن نأخذ صف الفقراء
ضد الطبقة العليا ( )gentryالتي كانت مصالحها
مرتبطة بــزراعــة ال ــذرة» .بغض النظر عــن أن صــراع
اإليكونوميست في تلك الفترة ّ
ضد قوانني الذرة هو،
كما بـ ّـن مــاركــس ،وقــوفـهــا إلــى جــانــب الـبــورجــوازيــة
ّ ّ
ضد ملكي األرض ،ومن أجل
الصناعية الصاعدة
الحرة ّ
التجارة ّ
ضد ّالحمائية وليس خدمة للفقراء كما
ّ
ّ
املجلة اليوم ،إل أنه من ّ
املهم أن نقرأ ما تضيفه
عي
تد ّ
ّ
املجلة «واليوم واتباعًا للرؤية نفسها ،فإن الليبراليني
يـجــب أن يـكــونــوا إلــى جــانــب الـبــريـكــاريــا ضـ ّـد طبقة
النبالء»! والجدير باالهتمام أنها استعملت للنبالء
كلمة ال ــ( )patriciansوهو ما ُعرفت به طبقة النبالء
الحاكمة في أوائل عصر اإلمبراطورية الرومانية.
رابعًا ،انحياز الرأسمالية عن «مثالها» الــذي أرســاه
آدم سـمـيــث وس ـي ـطــرة االحـ ـتـ ـك ـ ّـارات عـلـيـهــا .طبعًا
اإليكونوميست هنا تذهب إلى خط الدفاع األخير عن
الرأسمالية وتحاول أن تقول إن املعضلة اليوم ليست
فــي الرأسمالية فــي حـ ّـد ذاتـهــا بــل فــي االنـحــراف عن
الرأسمالية التنافسية .في هــذا اإلط ــار ،تــورد بعض
املعطيات التي تعطينا االنطباع أن الرأسمالية دخلت
ً
فعال مرحلة جديدة من الرأسمالية االحتكارية .فمنذ
 1997زادت درج ــة الـتــركـيــز فــي ثـلـثــي الـصـنــاعــات
األميركية ُ
وعشر االقتصاد تسيطر فيه  4شركات
على ثلثي السوق .كما أن الشركات نتيجة أرباحها
مرة ّ
العالية تسبح بالنقد أكثر من أي ّ
كمعدل عام في
الخمسني سنة املاضية .وتحتسب اإليكونوميست
أن ّ
كمية األربــاح غير الطبيعية في العالم تبلغ 660
مليار دوالر أميركي.
اعتقد ريغان وثاتشر (اللذين ّأيدتهما اإليكونوميست)
أن تحطيم النظام الليبرالي التقليدي الذي أخذ شكل
الكينزية ودولة الرفاه االجتماعيّ في القرن العشرين
ّ
واستبداله بالنيوليبرالية سيحطم االشتراكية ،لكنه
انتهى بدفع الرأسمالية إلى أكثر أزماتها عمقًا .بعض
مــن ّ
مؤيديها مثل عــالــم الـقــانــون ٌ األمـيــركــي املحافظ
َ
ريتشارد بوزنر يقول إنها «فشل للرأسمالية» وهو
عـنــوان كتابه حــول أزمــة  ،2008كما أن بــول فولكر
1979
محافظ االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي األمـيــركــي بــن ّ
و ،1987الــذي يمكن القول عنه إنــه مهندس كل
الحقبة النيوليبرالية إذ إن سياساته النقدية هي
األميركية
التي أطلقتها ،يقول إن الرأسمالية
ّ
ّ
تتحول إلــى بلوتوقراطية أو حكم األقلية.
ً
وكل هذا االعتراف باألزمة ليس تفصيال،
فأكثر املــدافـعــن عنها بـشــراســة ،مــا عدا
بعض الكهنة األكــاديـمـيــن والسطحيني
م ــن ال ـع ـمــوم ،يـعـتــرفــون أن ه ـ ّنــاك خطبًا
مــا فــي الــرأسـمــالـيــة عـلــى األق ــل كـمــا هي
الـيــوم .املسألة في النهاية ليست هنا بل
ف ــي ال ـخ ــوف م ــن ت ـح ـ ّـول ه ــذه األزم ـ ــة في
الرأسمالية إلى أزمة الرأسمالية ،وهذا ما
يحاول املدافعون عنها أن يمنعوه ومنهم
اإليكونوميست.

