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مقال

«نحن» و«هم»؟
جورج سالم *
يـنـطـلــق بـعــض مـنــاقـشــي األزمـ ــة الـقــائـمــة ف ــي الـبــاد
مــن اسـتـخــدام تعبير «ن ـحــن» .هــم يستخدمون هذه
لإلشارة بالصفة إلى أنهم ّ
يتحدثون باسم اللبنانيني
عمومًا .يقولون نحن اللبنانيني .هم يحاولون فرض
منهجهم عـلــى الـنـقــاش ،وه ــذا خـطــأ حقيقي .هناك
طبقات لها موقفها ولها ّ
حصتها من األزمــة .هناك
«نحن» وهناك «هــم» .فال الهوية اللبنانية متماسكة،
وال الهوية الطائفية متماسكة .لقد تــم تركيب هذه
ال ـهــويــات بـهــدف إل ـغــاء الـهــويــة الحقيقية ،أي الهوية
الـطـبـقـ ّـيــة .وه ــي ع ـبــارة عــن عــاقــة إن ـتــاج واسـتـهــاك
واستئثار بالثروة .بال لبس ،هناك شريحتان ،واحدة
تنتج وتستهلك ،وأخــرى تستأثر باملنتج وتستهلك
البشر والحجر.
االقتصاد عندنا مثل خزان كبير للمياه .فإذا أخذنا
من مياه الـخــزان أكثر مما نضع فيه ،فسنصل إلى
لحظة ال يعود فيه شيء .وهذا هو حالنا .نحن نسحب
من الخزان ما يكفي لخدمة الدين ولالستيراد ،وما
انكماش،
تبقى من قاعدتنا ّاإلنتاجية هو في حالة ّ
بأي عملية ّادخــار .توقفت تدفقات
كما إننا ال نقوم
الـ ــدوالرات مــن ال ـخــارج مــا أوصـلـنــا إلــى اللحظة التي
نحن فيها ،حيث قيل إن األزمة ثالثية األبعاد:
 أزمة ميزان املدفوعات. أزمة عجز الدولة نتيحة تراجع العائدات.ّ
 أزمة القطاع املصرفي ،حيث تدنت األصول ،وتراكمتالديون السيئة ،وزاد الضغط على السحوبات إلى حدّ
يتخطى اختبار اإلجهاد بحسب بازل ثالثة «basel
.»3
ّ
عـمـلـيــا ،ك ــل مــا سـبــق هــو ظــواهــر ألزم ــة اجـتـمــاعـيــة.
والـ«نحن» هي صفة استترت خلفها الطبقة التي ال
تزال تستحوذ على الثراء من خالل تسييل املــوارد،
بما في ذلك املوارد البشرية.
منذ ثالثني سنة ،و«نحن» نعمل في سياق االستدانة
الدين،
بفوائد عالية ،ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة خدمة ً
ثم نعود لالستدانة حتى نخدم الدين نفسه .بدال
سياسية مالية ونقدية تقوم
مــن الــذهــاب نحو
ً
على خفض الفوائد ،وبدال من اعتماد سياسات
مالية مقرونة ًبضرائب تصاعدية على الدخل
واألصــول ،وبــدال من دفع الناس إلى االستثمار
في الــزراعــة والصناعة والبنى التحتية ،إنما ُدفع
الـجـمـيــع نـحــو االس ـتــدانــة مــن أج ــل خـلــق الـفـقــاعــات،
ّ
املثرية.
وتثبيت سعر الـصــرف لليرة خدمة للطبقة
الليرة هنا لم تثبت من أجــل دعــم رغيف الخبز ،هذا
عمل محال ،وال يرتجى من هكذا طبقة حاكمة.
عندنا،
لكن حــال السياسة املعتمدة مــن ِقبل الــدولــة ً
تجعل رأسمال الدولة يخدم الدين وفوائده .وبدال من
أن ندفع القطاع الـخــاص إلــى ّ
تحمل مسؤولياته في
مشاريع التنمية ،تلجأ السلطة عندنا إلــى سياسة
الفوائد العالية التي تضعها بقصد جلب الــدوالرات
لخدمة الــديــن ،أو ملنع هــروب األم ــوال من الــداخــل إلى
ال ـخــارج .مــا يـقــود عمليًا إلــى مـحــاصــرة األم ــوال في
هذه الــدورة ،وبالتالي ال يبقى هناك من يستثمر في
االقتصاد الحقيقي املنتج .بل ّ
يتفرغ أصحاب األموال
ّ
لالستثمار في اقتصاد املضاربة واملــدخــرات طويلة
األمــد .وهــذا يعني ببساطة ،املزيد من االنكماش في
الـسـيــاســات الـنـقــديــة واملــال ـيــة ،وه ــو أم ــر معتمد منذ
ثالثني سنة على األقل.
انكماش السياسات ّ
يؤدي بدوره إلى انكماش الناتج
ّ
الكلي ،وإلى اإلخالل بتوزيع الدخل لصالحهم «هم».
ألن كعكة االقتصاد يتقاسمها صاحب رأس املــال
ب ــاألرب ــاح وال ـفــوائــد مــن جـهــة وال ـع ـمــال ب ــاألج ــور من
جهة ثانية .وتمظهرت هذه السياسات باختالل أكبر
ملصلحة رأس املال .فـ«هم» كانوا يقتسمون الريع من
ّ
ألنهم ّ
كرسوا الريع املبني على اإلنتاجية.
رغيف العمل ّ
وللتذكير ،إن كــل األرب ـ ًـاح فــي الـطــور الرأسمالي هي
عبارة عن ريــوع .فمثال ،عندما يجري ابتكار تقنية
جديدة ُيكتسب الربح /الريع .وباستخراج النفط ،كذلك
ُيكتسب الربح /الريع .لكن لبنان في طوره الرأسمالي
هــذا ،ال هــو ابـتــدع تقنية جــديــدة وال استخرج نفطًا.
ورغم هذا فقط حصل النمو .فماذا باع؟
عمليًا ،لـبـنــان ق ــام بتسييل م ـ ــوارده ،لـقــد ب ــاع بيئته
وشبابه ،واستولى على العقول بأيديولوجية «نحن»
و«ه ــم» وه ــدر ال ــرزق املـقـتــرن بــإعــادة إنـتــاج املجتمع،
املجتمع الحقيقي .وبــالـتــالــي إع ــادة إنـتــاج الــ«نـحــن»
الـحـقـيـقـيــة .وال ـت ــي م ــن األف ـض ــل أن تـعـيــش ف ــي بيئة
اجتماعية نــاجـعــة .لـكــن الحقيقة ّأن حـصــة األج ــور
تـ ّ
ـوزعــت مـجـ ّـددًا وبطريقة مختلفة .انكمشت حصة

األجــور ،وصار عندنا نظام ذو شطرين من األجور؛
فئة موظفي الدولة بأجور مرتفعة نسبيًا مع ضمانات
صحية وتقاعد ،مقابل فئة بأجور متدنية ومن دون
ضمانات ،وفئة ثالثة مهاجرة.
ُ
ـاد .فـهــي تستهلك
ـ
ب
ـ
ل
ا
لـكــن ه ــذه األج ــور تـخــرج مــن
ُّ
تهريبه
يتم
ها
ل
ج
خيالية
ّ
باالستيراد وتدعم ديونًا ُ
إلى الخارج .واألجور هذه ،تستثمر في أجيال قلة ما
تستفيد منها البالد ،ألن االنكماش ومقاييس خلق
ف ــرص الـعـمــل يـقـعــان تـحــت أمــرتـهــم «ه ــم» .ول ــم تكن
بالربحية
يومًا سياسة خلق فــرص العمل مرتبطة
ّ
ألن املكننة تختزل العمل الحي .فرص العمل تتأتى
بقوة العمل السياسي وأساسها مقياس اجتماعي.
وبالتالي فـ ّ
ـإن السياسات طبقية .والسياسات املالية
والنقدية ما هي إال أدوات لجني األربــاح ،خصوصًا
عندما تكون هــذه السياسات تحت سلطتهم «هــم».
االقتصادي ،يصيبنا
لكن تصريف موجودات الخزان
ّ
«نـحــن» الشعب الحقيقي .ويصيبنا بقلة الكهرباء
وكثرة األمراض والفقر .أي يصيبنا بأساس وجودنا
وإعادة إنتاج وجودنا .فـ«نحن» الحقيقية ليست تلك
املغلفة بــالـهـ ّ
ـويــة الوطنية أو الطائفية .فـهــذه «نحن»
وهمية .أما الـ«نحن» الحقيقية ،فهي الجماهير التي
تعاني من الفقر واألمــراض الناجمة عن سياساتهم
التوزيعية «هم».
ّ
لقد كانت ّ
الهوية الوهمية الستار الــذي تولدت خلفه
األزمة الوجودية .ما عادت األزمة أزمة هذه الهوية أو
ّ
صحية بالحرف ،وأزمة ّ
تقصر
تلك .لقد صارت أزمة
من عمر اإلنسان .وما جنوه «هم» من حصيلة الدخل،
ارت ـبــط عـضــويــا مــع مــا انـتـقــص مــن عـمــرنــا «نـحــن».
حيث هدر األعمار ٌ
سعر وربحية .وليس على صعيد
لـبـنــان فـقــط ،بــل عـلــى صعيد ال ـكــون كـلــه .ولــذلــك

أنجل بوليغان ــ المكسيك

فــإن حربنا «نـحــن» هــي حــرب وجــود ضــدهــم «هــم».
لكن عالقة الربحية باختزال اإلنـســان ،تضعنا أمام
أمــر أكثر تعقيدًا .أال وهــو الـحــروب واالقـتـتــال .وهما
أكـثــر الصناعات الـتــي تختزل اإلن ـســان .ولــذلــك فهي
أكثر الصناعات ربحية .وفي ظل غياب عمل تنظيمي
يدرك خطورة هذا املنزلق .ومن دون أيديولوجية تضع
نصب أعينها مقارعة اإلمبريالية ،أي مقارعة صناعة
ال ـح ــرب األك ـث ــر إدرارًا ل ــأرب ــاح ،سـيـكــون اسـتـهــاك
الذات نزهة أمام ما قد يأتي .عندئذ ستتحول الطبقة
الحاكمة ،أي «هــم» من طبقة برجوازية ريعية نقدية،
إلى برجوازية حرب نقدية .وسوف تخلق فرص العمل
فــي بــرولـيـتــاريــا حــربـيــة وبـهــويــات خــرافـيــة تستهلك
نفسها ضمن عملية صناعة القتل الجماعي .بهذا

منذ ثالثين سنة و«نحن» نعمل
في سياق االستدانة بفوائد
عالية من أجل خلق الفقاعات
وتثبيت سعر الصرف ّلليرة
خدمة للطبقة المثرية

املـعـنــى ،يمكن إدراك أن الـنـفــط لــم يـكــن وح ــده غاية
القوى اإلمبريالية في العالم ،ألن أربــاح النفط ّ
تتقزم
أمام أرباح الحروب.
وبالعودة إلى أولئك الذين ّ
يصرون على القول بـ«نحن
نعاني مــن أزم ــة» ،فمن املفيد التوضيح ،إننا بالطبع
«نحن» ،أي الجماهير من يعاني من األزمة .لكنها أزمة
وعي ،أي إننا ال ندرك ّ
مدة وعمق األزمة ومسارها .ال
نــدرك أن استهالك اإلنـســان والبيئة في الحرب أكبر
من استهالك هؤالء من املديونية وأكثر ّدرًا للربحية.
واألس ــوأ مــن ذلــك ،نحن ال نــدرك الـ«نحن الّــوجــوديــة».
ل ــو ل ــم ي ـ ِـع ( )Sisyphusظـلــم اآلل ـه ــة مل ــا ت ــأل ــم (ت ــروي
األسطورة اإلغريقية أنه كان ماكرًا إلى ّ
حد خداع إله
املوت ،ما فرض معاقبته من قبل كبير اآللهة زيوس،
فألزمه بحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعاله ،فإذا
وصل القمة تدحرجت إلى الــوادي ،فيعود إلى رفعها
إلى القمة ،ويظل هكذا حتى األبد ،فأصبح رمز العذاب
األبدي) .وإن لم ِتع الجماهير ظلمهم «هم» فلن يتأملوا
كذلك .ال زالــوا «هــم» قــادريــن على دفــع نصف رواتــب
ّ
الطبقة العاملة فكيف ينقضون على النصف اآلخر
من الطبقة العاملة .وما هذه الرواتب إال استثمار آخر
في صناعة الحرب الريعية.
عودة أيضًا إلى مسألة املديونية والحلول .الدين اليوم
هو دين داخلي وليس خارجيًا .الدين الخارجي يجبر
املدين على معالجته بتفاهمات مع البنك ّالدولي ومع
صندوق النقد الدولي ،من خالل برامج تقشف تجعل
مــن املمكن ســداد قسم كبير مــن هــذا الــديــن بطريقة
تستلب أكثر فأكثر من حيوات الجماهير .أما الدين
الداخلي وهو األكبرَ ،فيمكن معالجته من ِقبلنا «نحن».
ّ
املستقبلية
أي أن نــرصــد مقابله قــدراتـنــا اإلنتاجية
وب ـش ــروط أس ـهــل .امل ـص ــارف أخ ـطــات عـنــدمــا منحت
الدين ملن هو غير قــادر على الـســداد .وهــي املسؤولة
عن عملها .ومن املفروض أال تتم رسملتها بالضرائب
على الشعب وبغطاء من صندوق النقد الدولي .ثم ملاذا
تتم دعــوة صندوق النقد لكي يكون ّ
شماعة ومبررًا
إلنقاذ مصارف أفلست بسبب سياساتها الخاطئة.
يجري الحديث هنا عن ّ
قص شعر « »hair cutوخالفه
مــن املـقـتــرحــات .هــذه مصطلحات مشبوهة تــريــد أن
ّ
تلقي باللوم على املنهوب املسلوب اإلرداة بحكم ًتبنيه
ّ
لسياسة هــويــة تتبنى الــ«نـحــن الـخــرافـيــة» .ب ــدال من
الحظ إن التلوث البيئي
الــ«نـحــن الــوجــوديــة» .لحسن ّ
كل الطوائف .ألن البيئة
والسياسات املفقرة تأتي ّعلى ّ ً
كما البيئة االجتماعية تشكل كل ال ًيتجزأ.
ّ
التحول اإليجابي اليوم يفترض ّأوال إعــادة االئتمان.
فاالقتصاد الرأسمالي ال يتحرك من دون ائئتمان،
وامل ـص ــارف انـتـكـســت وأغـلـقــت فـعـلـيــا .وال ـب ـقــاء على
حــالـنــا ال ـيــوم ،يعني أن ال شــيء سـيـتـحــرك .والـعــاج
يـجــب أن ي ـكــون خــاضـعــا لـنـظــرة ومـصـلـحــة لبنانية
ولـيــس وف ــق وصـفــة دول ـيــة ،ألن الـنـظــام الـعــاملــي ومــن
ضمنه ّ
ّ
ستهتم فقط بإعادة
املؤسسات املالية الدولية
ترتيب الوضع من أجل مصالح نفس الطبقة ،أي من
أجــل مصالح ال ــ«هــم» ،يعني نفس الطبقة املصرفية
وال ـس ـيــاس ـيــة أص ـح ــاب ال ـع ــاق ــات ال ـن ـقــديــة ال ــدول ـي ــة.
وه ــؤالء يحلمون بتجربة اليونان للقول بأنه يمكن
لنا الـخــروج مــن األزم ــة مــن دون تـنــازالت مــن قبلهم
ومن دون تغيير في السياسات .علمًا بأنه ،ال اليونان
وال البرتغال خرجا من األزمــة .في اليونان اليوم ،ال
يزال الناتج يساوي ثلثي ما كان عليه من قبل ،برغم
ارتـهــان الـيــونــان فــي سياساتها الخارجية ملصلحة
الصهيونية.
ّ
مسألة الدين ال تعالج تحت الضغط .لن يكون أحد منا
ملزمًا بسداد الدين اآلن« ،نحن» أمام ّ
مهمة أولى وهي
إع ــادة االئـتـمــان مــن أجــل اإلن ـتــاج .والـقـطــاع املصرفي
ّ
يتحمل املسؤولية كاملة .ومــن غير املعقول،
هو من
أن يماطل كــي يــأتــي صـنــدوق الـنـقــدي لترتيب إعــادة
رسملته بنحو  25مليار دوالر .هذه الكمية من األموال
كافية إلعادة تأهيل كل البنية التحتية للبالد ،بما فيها
األمن واملاء والكهرباء بمشاركة الصني لو أردنا.
مـشـكـلــة ال ـق ـطــاع امل ـص ــرف ــي ،أن ــه ق ــام بـ ــدور مـعــاكــس
لوظيفته .يفترض بــه خلق االئـتـمــان لــإنـتــاج .لكنهم
ّ
تورطوا في عملية إغراق البالد في أزمة ربما ّأدت إلى
صناعة حربية جــديــدة .وذل ــك ألن املـصــارف كطبقة
اجتماعية ال تنتمي إلـيـنــا «ن ـحــن» ،إنـمــا تنتمي إلــى
رأس املال النقدي الدولي الذي ّ
يتوسع بالحروب .الـ25
مليار دوالر ّ ،تكفي لشرب مياه معدنية من الحنفية.
ولكهرباء مولدة بالطاقة الشمسية ،إضافة إلى رحالت
استجمام إلى كوبا!
*باحث في االقتصاد السياسي واالجتماعي

