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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ّ ّ
ضد القلة :درس من مليونيرات أميركيين
متساو ألن أنظمتنا وبنياننا
«مجتمعنا غير
ٍ
ُم َّ
صممة إلعطاء بعض الجماعات األفضلية
على اآلخرين ،وألن البعض سيكون محظوظًا
أكثر من غيره»

تشارلي سيمونز ،مليونير وطني

اآلن وق ـ ــد ان ـت ـه ــت امل ـ ــوازن ـ ــة إل ـ ــى أروق ـ ــة
مجلس النواب ،ينتهي ٌ
أمر آخر معها ،أال
َُ
وهــو الحديث عن الفساد الــذي كثر في
اآلون ــة األخ ـيــرة .غــريــب أمــر لـبـنــان ،فهو
ي ـت ـعـ َّـرض ّدائ ـمــا ل ـعــواصــف فــي فـنـجــان،
وخـصــوصــا عـنــدمــا يتعلق األم ــر بـمــوجــات «مـحــاربــة
الفساد» .وبشكل دوري ،وإن لم يكن تــواتــره سريعًا،
ّ
وتتحول
تبرز أصوات عديدة تطالب بإنهاء الفاسدين،
إلى حملة افتراضية في اإلعالم والتصاريح والوسائط
االجتماعية لـ«اصطياد َ
الس َحرة» ،ولكن فجأة ينتهي
ّ
ّ
ّ
كــل شــيء .وعندما ينتهي كــل شــيء ،يبقى كــل شيء
على حاله.
مـ ــا ي ـب ـق ــى ث ــابـ ـت ــا ،ل ـي ـس ــت م ـج ـم ــوع ــات ال ـف ــاس ــدي ــن
ُ
املـفـتــرضــن فــي مــواقـعـهــم فــي الـقـطــاع ال ـعــام فقط،
بــل أي ـضــا الـنـظــام االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي،
ّ
وال ــذي سيبقى ثابتًا حــتــى وإن تـ ّـم القبض
على هــؤالء .فاملعضلة األساسية في لبنان
ّ
ليست الفساد الفردي في الدولة ،وإنما في
النظام االقتصادي الذي ُينتج فارقًا شاسعًا
في املداخيل والثروة ،وأصبح من األعلى ّفي
العالم .ما يعني أن ميكانيزمات سيطرة القلة
على الثروة ليست في الفساد الفردي غير
القانوني ،وإن كــان هــذا مــا يحصل ،بــل ّفي
ُ
ميكانيزمات تــوزيــع الـثــروة والــدخــل امل َولفة
فــي االق ـت ـصــاد ،وه ــي فــي أكثريتها شرعية
وقانونية ،وبالتالي مكافحتها لن تكون أبدًا
فــي إط ــاق لعبة «أب ـط ــال وس ــارق ــن» مــن وقــت
إلــى آخــر ،بــل فــي إنـشــاء ّ ميكانيزمات لعكس
ميكانيزمات سيطرة القلة :أي «ميكانيزمات
ّ
ضد ميكانيزمات».
َ ُّ
وهنا ال بـ ّـد مــن طــرح أسئلة ع ـ ّـدة :ملــاذا تركز
الـ ـث ــروة ف ــي ل ـب ـنــان مــرت ـفــع جـ ـ ّـدًا بـحـيــث يبلغ
معامل جيني  ،88.9وهــو من األعلى في العالم
وفق «تقرير الثروة العاملي» الصادر عن «كريدي
ســويــس»؟ ثانيًا ،ملــاذا في لبنان ،وفــق حسابات
االقـتـصــاديــة لـيــديــا أس ــود مــن «مــدرســة بــاريــس
بجهد كبير أن ّ
تطبق
لالقتصاد» ،والتي تحاول
ٍ
ٍ
مـنـهــج تــومــاس بـيـكـيـتــي ،ال ـ ــ %1يـحـصـلــون على
 %45من الثروة والـ %10على  %70منها؟ ثالثًا،
ملــاذا في لبنان  %1من املودعني يمتلكون %50
ّ
من قيمة الــودائــع؟ وباإلضافة إلــى كــل ذلــك ،تبلغ
نسبة البالغني الذين لديهم ثروة أكثر من مليون
دوالر  %0.3فـقــط .واأله ــم ّرب ـمــا ،أن هـنــاك عــددًا
كبيرًا ،نسبة إلى عدد السكان ،من األثرياء الذي
يسمع الناس عنهم دائمًا ،فيما العدد الذي يظهر
على الئحة «فوربس» السنوية لألثرياء يبقى
على
مـتــدنـيــا ،ألن ال ـث ـ ّـروات الـكـبـيــرة األخ ـ ــرىّ ،
األرجـ ــح ،هــي أق ــل مــن مـلـيــار دوالر أو ال ُيبلغ
عنها .باملناسبة رقم املليار دوالر مرتفع ّ
جدًا،
ّ
ّ
إذ يشكل نحو  %2من الناتج املحلي في لبنان.
ّ
ّ
وإذا قارناه مع الواليات املتحدة ،فهو كأن يمتلك
أحدهم في أميركا ثروة بقيمة  400مليار دوالر،
وهو أمر لم يصل إليه بعد أحد (ثروة األغنى وهو
جيف بيزوس تبلغ  131مليار دوالر).
األج ــوب ــة عـلــى ه ــذه األسـئـلــة ال تــرتـ ّبــط بالفساد
ّ
وإنما في ميكانيزمات سيطرة القلة .وبالتالي
ال يمكن تفسيرها وفــق النظريات االقتصادية
النيوكالسيكية بــأن املداخيل تتبع اإلنتاجية ّ
الحدية
الـتــي تـقــول إن الـفـ ّـرق بــن دخــل ه ــؤالء ودخــل
األكـثــريــة مــا هــو إل ف ــرق فــي اإلنـتــاجـيــة بني
عميل اقتصادي «أ» وعميل اقتصادي «ب».
ط ـب ـعــا ،ل ـقــد بــره ـنــت ه ــذه ال ـن ـظــريــة ع ــن عــدم
قــدرت ـهــا عـلــى تـفـسـيــر ه ــذه ال ـفــروقــات فعليًا،
وقــد ألقى جوزيف ستيغليتز في كتابه «كلفة
ً
ظالال من ّ
الشك حول هذه النظرية
الالمساواة»
ّ
في تفسير ما يحصل ،على األقل في الرأسمالية

األمـيــركـيــة ال ـي ــوم ،مــن حـيــث ع ــدم الـتـنــاظــر بــن العمل
واإلنتاج والثروة .فإذا كانت نظرية اإلنتاجية ّ
الحدية ال
تعمل في أميركا ،كما يقول ستيغليتز ،فمن املثير أن
نعرف رأيه إذا قرأ أرقام لبنان ودرسها ،كيف أن ،وفقًا
لقوله« ،الكثير من الثروة في األعلى  -وبعض العذاب في
األسفل  -ناتج عن نقل الثروة ال خلقها»!
من ُت ّ
رجح الميكانيزمات؟
إن مـيـكــانـيــزمــات إن ـت ــاج ع ــدم املـ ـس ــاواة ع ــدي ــدة ،ومــن
ضمنها ،بشكل أساسي ،التباعد بني عوائد الرأسمال
وعــائــد الـعـمــل فــي الـنـظــريــة والــواقــع حــول الـعــالــمَ .
فلنر
ّ
بشكل سريع كيف يمكن أن تتجلى تلك العوامل في
لبنان.
ال ـع ــام ــل ّ
ـدال الـعـمــل
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العمال باآلالت) هو أحد ُامل َّ
مثال ّ
حددات
بالرأسمال (أي
ِّ
ُ
األساسية لتباعد العوائد بينها .ويبي تقرير
لـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي أن تــأث ـيــر
التكنولوجيا ّ
يفسر نحو  %50من
انخفاض ّ
حصة األجــر في الدول
ُامل ِّ
تقدمة .في لبنان ،هذا العامل
ّ
ي ـك ــاد ي ـك ــون غ ـيــر م ــؤث ــر ،ألن
عمليات االستبدال بني اآلالت
والعمال قليلة ّ
ّ
جدًا.

أنجل بوليغان
المكسيك

يسيطر األغنياء على
ّ
«مناطقهم» ُالفقيرة ويتبرعون
للقيام بأعمال يفترض بالدولة
القيام بها ،وبهذا يكملون
حلقة السيطرة على االقتصاد
والمجتمع والسياسة

العامل الثاني هو االحتكار ،فقد َّبينت الــدراســات في
ً
ّ
الواليات املتحدة ،مثال ،أن زيــادة االحتكار في العقود
األخيرة كانت من أسباب انخفاض ّ
حصة األجــور ،إذ
أصبحت االحتكارات تسيطر أكثر وأكثر على الفائض
االقتصادي عبر الــربــح .في لبنان ،من املـ ّ
ـرجــح أن هذا
ّ
العامل ّ
مهم بسبب التركز العالي في بعض األسواق.
ّ
الطبقتني
العامل الثالث هو العوملة التي أد ُت إلى خسارة
َّ
العاملة والــوسـطــى فــي ال ــدول املـتـقـ ِّـدمــة ،وفــق ُ«مخطط
الفيل» لالقتصادي برانكو ميالنوفيتشَّ ،
وأدت إلى ربح
ّ
الرأسمال الكبير .في لبنان ،هــذا العامل غير مهم في
إنتاج عدم املساواة بني الرأسمال والعمل،
ّ
إل أنه أساسي في إنتاج عدم املساواة
بني العمالة املــاهــرة وغير املاهرة
وال ـع ـ ّم ــال ــة امل ـه ــاج ــرة وال ـع ـمــالــة
املـ ـح ــلـ ـي ــة .ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـصــر
«الــرأسـمــال داخ ــل لبنان يربح
من العمل خارجه».
العامل الرابع هو تــوازن القوى
بــن الــرأسـمــال والـعـمــل ،والــذي
يميل في لبنانّ ،
بحدة ،لصالح
ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال بـ ـسـ ـب ــب ض ـع ــف
النقابات ّ
العمالية وشبه انقراض
العقود الجماعية وخصوصًا في
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وارتـ ـف ــاع جيش
العاطلني عن العمل.
ال ـعــامــل ال ـخــامــس هــو الـسـيــاســات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي مــن
امل ـع ــروف أن ـهــا ُم ـن ـحــازة ف ــي لبنان
إل ـ ــى الـ ــرأس ـ ـمـ ــال وع ـ ــوائ ـ ــده بـشـكــل
كبير .بالتالي ،من الواضح ،أن ُالبنى
واألن ـظ ـم ــة ف ــي ل ـب ـنــان «ت ـع ـطــي بعض
الجماعات األفضلية على اآلخــريــن»،
ّ
وأكثر بــأشــواط من الــواليــات املتحدة
األميركية .فهل من نجدة؟

المليونيرات األميركيون إلى النجدة؟
ّ
في عام َّ 2010
تأسست في الواليات املتحدة األميركية،
جمعية أطـلـقــت عـلــى نفسها «املـلـيــونـيــرات الــوطـنـيــون»
( .)Patriotic Millionairesطبعًا ،نحن لسنا بحاجة إلى
املليورنيني األميركيني ليقولوا لنا ما يجب فعله ،ولكن
هناك دروس إذا ّ
تمعن بها الرأسماليون اللبنانيون ،قد
يجدون أن خشبة الخالص ليست في استحواذهم على
أجزاء أكبر وأكبر من الكعكة ،وإنما على أقل وأقل منها.
ّ
الجمعية األميركية (https://
وهنا يمكنهم مراجعة موقع
ّ ً
 ،)patrioticmillionaires.orgوســأسـتـشـهــد مـطــوال
ّ
بمقدمته:
«إن أعـضــاء «املليونيرات الوطنيون» فـخــورون بكونهم
«خونة لطبقتهم» ،وهم من األميركيني ذوي الثروات العالية،
ّ
ومــن عــالــم األعـمــال واملستثمرين الــذيــن ات ـحــدوا بسبب
ُ
ّ
زعزع لالستقرار
قلقهم بشأن تركز
الثروة ّوالسلطة امل ِ
ّ
تتمثل ّ
مهمة منظمة «املليونيرات الوطنيون»
في أميركا.
فــي بـنــاء دول ــة أكـثــر اسـتـقــرارًا وازده ـ ــارًا وتضمينًا من
خــال الترويج للسياسات ّ
العامة القائمة على «املبادئ
ُ ّ
األساسية» املتمثلة بالتمثيل السياسي املتساوي ،واألجر
الــذي يضمن العيش لجميع املواطنني العاملني ،وبنظام
ضريبي عادل (بحيث):
ّ
يتمتع جميع املواطنني ّ
بقوة سياسية مساوية
 -1يجب أن
ّ
لتلك التي يتمتع بها املليونيرات؛
 -2على جميع املواطنني الــذيــن يعملون ب ــدوام كامل أن
يكونوا قادرين على تأمني احتياجاتهم األساسية؛
ّ
 -3يجب أن تشكل اإلي ــرادات الضريبية من املليونيرات
واملـلـيــارديــرات والـشــركــات ّ
الحصة األكـبــر مــن اإلي ــرادات
الضريبية الفيدرالية».
ّ
إذًا ّ
القوة السياسية واالقتصادية الناتجة من تركز الثروة
يجب أن تــواجــه عبر الـضــرائــب مــن أج ــل بـنــاء اقتصاد
ُمختلف وهي ليست على اإلطالق إجراءات عقابية (فهم
ّ
ليسوا ماسوشيني ولكن البعض بالطبع يتهمهم أنهم
اشتراكيون) .نحن في لبنان أيضًا بحاجة إلى تأكيد هذا
ّ
واملهم أيضًا أن نلحظ أن املليورنيني الوطنيني ال
األمــر،
يريدون استغالل مالهم في فعل الخير (أو ال يكتفون بهذا
ً
األمر) ،بل هم يريدون تغيير السياسات وصوال إلى وضع
ضرائب أعلى على أنفسهم .ففي لبنان ،األعمال الخيرية
لألثرياء هي إحدى الطرق األساسية للسيطرة السياسية
لهؤالء .وأصبح «فعل الخير» جزءًا أساسيًا من التفكير
الجماعي اللبناني فيسيطر األغنياء على «مناطقهم»
الفقيرةّ ،
ويغزون الفضاء العامّ ،
ويتبرعون للقيام بأعمال
ُمـفـتــرض على الــدولــة الـقـيــام بـهــا ،وبـهــذا يكملون حلقة
السيطرة على االقتصاد واملجتمع والسياسة .على عكس
ذلك ،املليورنيون الوطنيون يسألون :ملاذا هذا التباعد في
الدخل والثروة بني الطبقات في املجتمع؟ وماذا يمكن أن
نفعل على مستوى السياسات لعكسه؟ هــذا هو درس
بعض املليونيرات األميركيني للعالم.
ُ
فــي عــام  1980انتخب رونــالــد ريـغــان رئيسًا للواليات
ّ
املتحدة ومعه أتت باقة من النظريات االقتصاديةّ ،
أهمها
نظريات جانب الـعــرض وتـقــوم بأساسها على خفض
الضرائب على الرأسمال ،وما ُعرف بـ«اقتصاد التساقط
أو االنسياب إلى األسفل» ()trickle down economics
أي إن الثروة تنساب أوتوماتيكيًا من األعلى إلى األسفل.
النظرية األولى ُسميت باقتصاد السحر األسود ،والثانية
ّ
بالنكتة الـتــي دحضتها كــل الـتـجــارب االقـتـصــاديــة منذ
ذل ــك الــوقــت .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ذك ــرت دراس ــة لصندوق
النقد الدولي في عام « 2015أن توزيع الدخل ّ
مهم
ّ
للنمو .بالتحديد إذا زادت ّ
حصة الــ % 20األعلى،
ّ
أو األغـنـيــاء ،ف ــإن الـنـمــو ينخفص على املــدى
ّ
املتوسط ،ما يعني أن املنافع ال تتساقط».
ّ
على الــرغــم مــن كــل ذلــك ،هــذان األم ــران ال
َّ
ي ــزاالن يتحكمان بالتفكير الـســائــد في
لبنان حول الثراء والفقر والثروة والدخل
ّ
ّ
والنمو والتوظيف واالستثمار ،وكــل ما
ّ
يتعلق باالقتصاد .اليوم ،أكثر من أي يوم
مـضــى ،يجب أن يـكــون واضـحــا أن ذلك
السحر األسود وتلك النكتة قد طال أمدهما
أك ـث ــر م ــن الـ ـ ــازم وامل ـط ـل ــوب إن ـهــاؤه ـمــا.
فالثروة لن تتساقط بل يجب إسقاطها،
وقد ينفع هنا أن يكون بعض املليونيرات
اللبنانيني خائنني لطبقتهم أيضًا.

