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محمد عبد الشفيع عيسى *

«الـلـيـبــرالـيــة ال ـج ــدي ــدة» ه ــي ن ــوع م ــن أن ــواع
الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة ،أخ ــذت قــوة دفعها
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم الــرأسـمــالــي الصناعي
املتقدم كنوع من رد الفعل إزاء أزمة «التضخم
الركودي» التي ضربت االقتصادات الغربية
في منتصف السبعينيات من القرن املنصرم،
إث ــر فـ ـ ْـورة أس ـعــار الـنـفــط ال ـتــي أعـقـبــت حــرب
تشرين األول /أكتوبر .1973
ق ـبــل ذل ــك بـنـحــو  40ع ــام ــا ،وف ــي غ ـمــار أزم ــة
الـكـســاد الـكـبـيــر فــي أوروبـ ــا وأم ـيــركــا (1929
ـ  )33ظ ـهــر م ــذه ــب اق ـت ـ ّص ــادي داخ ـ ــل الـفـكــر
الــرأس ـمــالــي ال ــدول ــي ،دش ـنــه عــالــم االقـتـصــاد
الـبــريـطــانــي كـيـنــز ،يـقــوم عـلــى تــدخــل الــدولــة
في االقتصاد ،ملقاومة الكساد والبطالة عبر
رف ــع م ـس ـتــوى ّ
االدخ ـ ـ ــار امل ـن ـتــج واالس ـت ـث ـمــار
والتشغيل ،انطالقًا مــن أن االقتصاد القائم
ع ـل ــى املـ ـش ــروع ــات ال ـخ ــاص ــة غ ـي ــر قـ ـ ــادر فــي
ّ
حـ ّـد ذاتــه على تحقيق الـتــوازن الكلي بصفة
تـلـقــائـيــة عـنــد مـسـتــوى «الـتـشـغـيــل الـكــامــل»
أو قــري ـبــا م ـنــه ،وف ــق م ــا دأبـ ــت ع ـلــى تــأكـيــده
األدبيات الرأسمالية التقليدية .واعتبر كينز
ـ في املقابل ـ أن زيادة معدل التوظف من خالل
اإلنفاق العام للدولة والتوسع في املشاريع
ال ـعــامــة ،داخ ــل االق ـت ـصــاد امل ـصــاب بــالــركــود،
كفيل بحقن هذا االقتصاد بجرعات منشطة
ت ـبــدأ م ــن زيـ ــادة ال ــدخ ــول ال ـفــرديــة واألجـ ــور،
تعقبها زيادة في النفقات االستهالكية ،وعن
طريق ما أسماه «املضاعف» تحدث زيــادات
متتالية فــي مستويات الــدخــول حتى تصل
إلى زيادة نهائية في مستوى الدخل الوطني
تـبـلــغ أض ـع ــاف ال ــزي ــادة األول ـي ــة ف ــي اإلن ـفــاق
العام االستهالكي العام والخاص.
اعتبارًا من أوائــل الثالثينيات وجــدت أفكار
ك ـي ـنــز سـبـيـلـهــا إلـ ــى ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـم ـلــي فــي
أوروب ــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وخـصــوصــا في
هــذه األخ ـيــرة مــن خــال مــا سمي «السياسة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـج ــدي ــدة»  New Dealال ـتــي
اتبعها الرئيس األميركي فرانكلني روزفلت.
ومنذئذ ـ أواسط الثالثينيات ـ وحتى أواسط
السبعينيات ،على مدى  40عامًا ،جرى اتباع
سـيــاســات اقـتـصــاديــة فــي الـ ــدول الصناعية
الغربية قائمة على ما يطلق عليه (سياسات
دول ــة الــرفــاهــة) مــن خــال قـيــام جـهــاز الــدولــة
ب ـ ــدور رائ ـ ــد ف ــي م ـض ـم ــار ح ـف ــز الـ ــزيـ ــادة فــي
دخول األفــراد ومستويات معيشتهم ،ابتداء
من رفع معدالت التشغيل وزيادة مستويات
األجور وبناء نظم فعالة للتأمني االجتماعي
والصحي والتأمني ضد البطالة ودعم الغذاء
األس ــاس ــي وال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ،إل ــى غـيــر ذلــك
م ــن س ـي ــاس ــات تــوس ـع ـيــة ن ـش ـطــة ف ــي امل ـجــال
ً
االق ـت ـص ــادي ،إنـتــاجــا وتـشـغـيــا واسـتـثـمــارًا
واستهالكًا وتصديرًا.
فــي منتصف الـسـبـعـيـنـيــات ،ح ــدث االنـقــاب
الكبير فــي م ـحــاور الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
ل ـلــدول الـصـنــاعـيــة ،فــي مـحــاولــة لالستجابة
لتحديات أزمة التضخم الركودي ،كما أشرنا.
وقد حدث «االنقالب» على سياسات الرفاهة

االجتماعية التي قادتها «الدولة» في العالم
الرأسمالي ـ وعلى أنقاض املذهب «الكينزي»
نهض مذهب آخر من باطن الفكر الرأسمالي
نفسه لينتشر باسم «الليبرالية الجديدة»،
على سبيل التناظر مع «الليبرالية القديمة»
التي سبقت ظهور الكينزية عبر منحنيات
مختلفة ،وتعرجات حــادة ،منذ ظهور كتاب
آدم سـمـيــث عـ ــام  1776ب ـع ـن ــوان «ب ـح ــث في
طبيعة وأسباب ثروة األمم».
تمثل «الليبرالية الجديدة» امتدادًا من نوع
ما لليبرالية القديمة ،من حيث االستناد إلى
الركائز األساسية للرأسمالية دون (شوائب)
كينزية ،بــالـعــودة إلــى آلـيــات الـســوق الـحــرة،
وإع ـطــاء األول ــوي ــة للقطاع ال ـخــاص «الكبير
غالبًا» على حساب الــدور التنظيمي القوي
ل ـل ــدول ــة وع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـط ـب ـق ــات ال ـعــام ـلــة،
ً
ً
تشغيال ودخوال وإنفاقًا ورفاهًا.
كــان «نـبــي» الليبرالية الجديدة البازغة هو
ميلتون فريدمان املفكر االقتصادي األميركي
الحائز جائزة نوبل في علم االقتصاد ،والذي
ّ
دش ــن مذهبًا معارضًا للكينزية وق ــاد تيارًا
ً
كامال ّ
سمي تيار «النقديني الجدد»
اقتصاديًا
كــامـتــداد للنظرية األصـلـيــة أو «األصــولـيــة»
الـتــي يمثلها الـفـكــر االق ـت ّـصــادي التقليدي ـ
أو «الكالسيكي» ـ في شقه النقودي ،القائل
ب ـ ــأن ك ـم ـيــة ال ـن ـق ــود تـ ـح ـ ّـدد م ـس ـت ــوى الـنـمــو
االقتصادي.
قوام املذهب الليبرالي الجديد ،وفق النسخة
املستحدثة لفريدمان ما يلي:
إن سـ ـب ــب الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ه ـ ــو زي ـ ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـفـ ــاق
االجتماعي في املوازنة العامة للدولة ،والتي
ت ــؤدي إل ــى «ال ـع ـجــز» فــي امل ــوازن ــة ،أو تــؤدي
إل ــى ت ـفــاق ـمــه ،وم ــن ث ــم تـضـطــر ال ـح ـكــومــات ـ
ه ـك ــذا ي ـق ــول ـ ـ ـ إل ــى م ـحــاولــة س ــد ال ـع ـجــز عن
ط ــري ــق وس ــائ ــل ال ـت ـمــويــل ال ـت ـض ـخ ـمــي ،وفــي
طـلـيـعـتـهــا إص ـ ـ ــدار ال ـن ـق ــود م ــن دون غ ـطــاء
مناسب (= اإلص ــدار الـجــديــد) وزي ــادة حجم
الدين الحكومي وديون الهيئات العامة عبر
االق ـتــراض ال ـعــام ،فيرتفع مستوى السيولة
النقدية ،ما يؤدي إلى تصاعد املستوى العام
لألسعار.
هذه السلسلة الفكرية املترابطة تعلق الجرس
ّ
في رقبة القط ـ الذي هو هنا :الفئات محدودة
الـ ــدخـ ــل والـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـع ــامـ ـل ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
تكريس شطر مؤثر من إنفاق الدولة لرفاهية
ه ــذه ال ـف ـئــات هــو ال ــذي يـسـبــب االخ ـت ــال في
التوازنات النقدية واملالية لالقتصاد.
ل ــم يـهـتــم م ـي ـل ـتــون ف ــري ــدم ــان ب ــزي ــادة إن ـفــاق
الحكومات الغربية على التسليح والعسكرة
وعلى الحروب العدوانية والتدخل في شؤون
ال ــدول ــة الـســاعـيــة إل ــى الـتـنـمـيــة واالس ـت ـقــال،
وح ـب ــك املـ ــؤامـ ــرات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة وان ـت ـهــاج
سبيل املـغــامــرة فــي الـسـيــاســات الـخــارجـيــة ـ
ولــم يهتم ميلوتن فريدمان بـضــرورة زيــادة
م ـع ــدالت ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـش ــرائ ــح الــدخـلـيــة
الـعـلـيــا ل ــأف ــراد وأرب ـ ــاح ال ـشــركــات ـ ـ ب ــل دعــا
وأضـ ــرابـ ــه إلـ ــى خ ـفــض ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى تلك
الـشــرائــح مــن الــدخـ ُـول واألرب ــاح فيما يسمى
 Tax cutsومــن ثــم أ ِطـلــق الـعـنــان للسياسات

االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ع ـس ـكــرة الـطـلــب
الحكومي والطابع االحتكاري للعرض ،عبر
ّ
صيغة «احتكار القلة» من الشركات العمالقة
عابرة الجنسيات.
لم يهتم النقديون الجدد والليبراليون الجدد
بهذا كله ،وكــان ْ
ديدنهم إلقاء اللوم والتبعة
على الفقراء وعلى الــدور االجتماعي للدولة
الذي يؤدي ـ في عرفهم ـ إلى تصاعد الديون
الداخلية والخارجية.
العامة
ّ
وجريًا على سنة الليبراليني الجدد ،وخاصة
ملــواجـهــة أزم ــات الــديــون فــي الـعــالــم الـنــامــي ـ
التي انفجرت إثــر انخفاض أسعار البترول
وامل ــواد األولـيــة مــرة أخ ــرى ،وخصوصًا منذ
 1986ـ ـ ك ــان املـنـهــج املـتـبــع هــو إج ـبــار ال ــدول
النامية املدينة على اتباع سياسات تقشفية
هــدف ـهــا «اعـ ـتـ ـص ــار» ج ـهــد ال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة،
وتوجيه الفائض االقتصادي الوطني لسداد
ال ــدي ــون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ـع ــد م ــراك ـم ــة األرب ـ ــاح
للفئات الغنية ،وتـحــويــل الشطر األكـبــر من
الدخل القومي إليها في صورة أرباح وفوائد
وريوع مختلفة.
كانت أكبر أزمة للديون في العالم الثالث هي
أزمــة ديــون املكسيك التي وصلت عــام 1985
إل ــى حــد تـعــذر س ــداد الــديــون وطـلــب تأجيل
السداد (موراتوريوم  )Moratoriumـ وكان أن
اهتبلت الدول الصناعية الرأسمالية الفرصة،
فأوكلت إلــى «صـنــدوق النقد الــدولــي» مهمة
تــدبـيــر ح ــزم تـمــويـلـيــة إن ـقــاذيــة أو إسعافية
للدول املدينة ،مقابل التزامها بتطبيق نهج
اق ـت ـص ــادي ل ـي ـبــرالــي ج ــدي ــد ،ن ـقــدي ـ ـ جــديــد،
قائم على ضمان سداد الديون ،وضمان عدم
التوسع في طلب املعونة من الـخــارج .وكان
املفتاح لهذه السياسات هو «التقشف العام»،
عبر خفض نفقات الــدولــة االجتماعية على
الطبقات املنتجة املسماة بالفقيرة .وسميت
البرامج املتفق عليها مع الصندوق ـ وفق ذلك
ـ ببرامج التثبيت أو االستقرار أو التصحيح
الهيكلي أو التكيف ،أو ما شئت من األسماء
املـ ــرادفـ ــة ،ول ـك ــن جــوهــرهــا واح ـ ــد :الـتـقـشــف،
االنـحـيــاز للسوق الـحــرة عبر استبعاد دور
الـ ــدولـ ــة والـ ـنـ ـه ــج ال ـت ـخ ـط ـي ـطــي ،وم ـ ــن خ ــال
محاباة أصحاب األعمال الكبيرة عبر خفض
م ـس ـتــويــات ال ـض ــرائ ــب وت ـقــديــم الـتـسـيـيــرات
والحوافز الضريبية على اختالفها ،وإطالق
حرية أصحاب األعمال وأربــاب املهن العليا
ف ــي فـ ــرض األسـ ـع ــار وع ــوائ ــد ال ـخ ــدم ــة دون
ضــوابــط حقيقية ،وإط ــاق العنان للشركات
الكبيرة ذات املوقع االحتكاري في األســواق
(اح ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـق ـل ــة  ...)oligopolyكـ ــل ذل ــك
بــاإلضــافــة إلــى «اعـتـصــار» جهد الـفـقــراء ،من
خـ ــال خ ـفــض م ـخ ـص ـصــات ال ــدع ــم الـسـلـعــي
ّ
املوجه للفئات الفقيرة والطبقات املتوسطة،
وزيــادة الضرائب «غير املباشرة» املفروضة
على املبيعات واالستهالك والقيمة املضافة،
والـتــي يقع عبؤها الرئيسي على املستهلك
ال ـن ـهــائــي ...بــاإلضــافــة إل ــى الـخـفــض املـبــرمــج
ـ ـ أو عــدم الـتــوســع املـبــرمــج ـ ـ فــي مخصصات
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ـت ـك ــاف ــأ مــع
ّ
أه ـم ـي ـت ـه ــا املـ ــركـ ــزيـ ــة ف ـ ــي سـ ــلـ ــة الـ ـح ــاج ــات

االج ـت ـمــاع ـيــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـنــاس ،وبـخــاصــة
التعليم والصحة.
بذلك يتحقق في عرفهم مواجهة العجز في
املــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،وتـكــويــن احتياطي
نـقــدي ولــو بــاالقـتــراض األجـنـبــي ،مــا ي ــؤدي ـ
كما يقولون ـ إلــى االستقرار االقتصادي أو
(التثبيت) ومن ثم ضمان النمو االقتصادي
في األجل الطويل.
نقل «صندوق النقد الدولي» حزم السياسات
امل ــذك ــورة بــاســم «ب ــرام ــج الـتـكـيــف الهيكلي»
خ ــال الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات وأوائ ــل
ال ـق ــرن ال ـج ــاري ــة ،م ــن ب ـلــد ن ــام إل ــى ب ـلــد آخ ــر،
مقابل تدبير حزم اإلقــراض أو مقابل إعطاء
«ص ــك حـســن ال ـس ـلــوك» املـشـجــع للمقرضني
ال ـك ـب ــار ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـص ـن ــاع ــي ال ــرأس ـم ــال ــي
املتقدم اقتصاديًا.
ومــن دولــة نامية إلــى أخــرى جــرت سياسات
«ال ـص ـنــدوق» على النسق نفسه ،تحت رايــة
تحقيق التوازنات النقدية ـ املالية لالقتصاد
ـ أي «التوازن االسمي» باختصار .Nominal
والــراف ـعــة األســاس ـيــة لسلة الـسـيــاســات هــذه
فــي املـجــال الـنـقــدي هــي رفــع أسـعــار الـفــائــدة،
وخفض سعر صرف العملة املحلية .ويؤدي
رفع أسعار الفائدة ـ فيما يذكرون ـ إلى جذب
املدخرات نحو الجهاز املصرفي وسوق املال
من جهة أولــى ،وتقليل اإلنفاق االستثماري
«غير الضروري» من جهة أخرى.
أما خفض قيمة العملة املحلية فيؤدي ـ في
ُعرفهم ـ إلى خفض أسعار املنتجات املحلية
حــال تصديرها ،ما يزيد التصدير بالتالي،

حول تالشي الحدود بين الصحافة وتاريخ الزمن الراهن عربيًا
سيف الدين العامري *
كنت قد تلقيت دعوة من الصديق والزميل
الصحفي محمد اليوسفي للقاء عــادي قد
يحدث بــن صديق وصديقه فــي أي مقهى
وســط العاصمة ،قبل أن يتحول اللقاء إلى
نقاش لم أتوقع أنه سيصل إلى هذا املستوى
من العمق ،بعدما ّ
أسر لي محمد أنه بصدد
االشتغال على دراســة أراهــا مهمة ،تتناول
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـت ــاري ــخ وال ـص ـحــافــة ،امل ــؤرخ
والصحفي .كــان ذلــك يــوم ال ــ 29مــن جــوان/
ح ــزي ــران  2017ق ــرب مـقــر الـنـقــابــة الوطنية
للصحفيني التونسيني.
ب ـعــد أيـ ــام تـلـقـيــت الـ ــدراسـ ــة ،ع ـنــوان ـهــا "فــي
ّ
الزمن ّ
الراهن:
تقاطعات الصحافة وتاريخ
نحو مقاربة تأويلية جديدة" ،وقد تناولتها
بالدرس والتمحيص ،وفي هذا معرض ما
رسخ في ذهني من مالحظات:
ب ــداي ــة ،إن ح ـس ـبــي ف ــي م ــا أق ـ ــول ه ــو طلب
املعرفة ،فأنا الجاهل دائمًا واملتعطش أبدًا
ُ
ملـعــرفــة م ــا ك ـ ِـت ـ َـب وم ــا فـكــر فـيــه ال ـن ــاس ومــا
عــرفــوه ،وأوك ــل إثباتي فــي هــذا إلــى الناس

الذين يقرؤون لي .وثانيًا أنني أمام مبحث
مـسـتـجــد بــالـنـسـبــة ل ــي ،فــأنــا لـســت مــؤرخــا
ولـ ـس ــت ع ــامل ــا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،إنـ ـم ــا درسـ ــت
ال ـص ـحــافــة وأتـمـمـتـهــا بــاألن ـتــروبــولــوج ـيــا.
وحتى وإن كان هناك شيء من التاريخ في
ما درســت ،فــإن عالم التاريخ يبقى األجــدر
في ذلك الباب .أما والحال أن دراسة زميلي
قد جمعت مبحثني هما التاريخ والصحافة،
ً
فإني أرى مدخال ألقرأ وأصيغ ما رسخ من
تلك القراءة.
مبحث تاريخ الزمن الــراهــن مسألة شائكة
ً
ف ـ ـعـ ــا ،وإن س ـب ــر أغـ ـ ـ ــوار ه ـ ــذا امل ـب ـح ــث ملــن
أول ــوي ــات األم ــور فــي الـسـيــاق ال ــذي نعيشه
ّ
أضمن العرفان ملحمد اليوسفي
اليوم ،وأنا
عـلــى الـتـقــاطــه ال ـف ـكــرة والـلـحـظــة وامل ـب ــادرة
بالتساؤل عــن هــذا املبحث وطــرح السجال
ح ــول ــه م ــن زاويـ ـ ــة ال ـع ــاق ــة ب ــن هـ ــذا ال ـنــوع
مــن كتابة الـتــاريــخ وبــن املهنة الصحفية،
وال ـظ ــاه ــر أنـ ــه وم ـن ــذ ال ـب ــداي ــة تـ ـت ــراءى لنا
أفكار عن تقاطع وتشابه في املهمتني دفع
املهتمني إلى مساءلتهما والبحث فيهما.
تـســاؤلــي األول يـحــوم حــول مكمن التأريخ

للحظة ،هــل تــأريــخ اللحظة الــراهـنــة مهمة
املــؤرخ أم الصحفي؟ طبعًا ال يمكن الحسم
ف ــي ه ــذه ال ـعــاقــة ال ـجــدل ـيــة ،إذ ال يـمـكــن أن
ال يتفاعل ممتهن الـتــأريــخ (امل ـحـتــرف) مع
ال ــواق ــع وت ـط ــورات ــه وال يـمـكــن ل ــه أال يبالي
ّ
بـتـلــك األح ـ ــداث ،فـهــي ال ـتــي سـتــؤثــث سلمه
التاريخي .بل إن متابعته ـ عن كثب ـ لشتى
األحــداث تعد ضمن اشتغاله اليومي .وأما
الصحفي فالكل يعلم أن اشتغاله الجوهري
يـكـمــن فــي ال ـت ـســاؤل الـيــومــي ال ــذي يطرحه
ع ـل ــى ن ـف ـســه وفـ ــي اج ـت ـم ــاع ال ـت ـح ــري ــر« :م ــا
الجديد؟ وبماذا سنخبر الجماهير اليوم؟».
ولعلنا بـهــذا الـقــول قــد ّ
بسطنا إلــى حــد ما
مهمة الحرفتني :امل ــؤرخ والصحفي ،وهما
بالفعل معنيان بكتابة التاريخ الراهن.
لكن التسليم بهذا القول قد يحيل التفكير
إلى استشعار خطر ابستيمولوجي مغمور
باالنتصار للخطاب العجائبي الذي تقوده
الصحافة املثخنة بالتطور التكنولوجي
اليوم ،وهذا الخطر يكمن في انتفاء الحدود
بني املــؤرخ والصحفي بطريقة تــزول معها
القدرة على التمييز بني املجالني ،وبالتالي

لن يكون هناك داع للمؤرخ باعتبار وجود
الصحفي ،وهنا مكمن النقاش.
ف ـ ــي رأيـ ـ ـ ــي وع ـ ـنـ ــد تـ ـ ـن ـ ــاول ه ـ ـ ــذه ال ـج ــدل ـي ــة
بـ ــالـ ــدرس وج ـ ــب ال ـت ـف ـطــن إل ـ ــى م ـس ــأل ــة م ــا:
"مـ ــن ه ــو ال ـص ـح ـفــي الـ ـ ــذي ي ـك ـتــب ال ـت ــاري ــخ
ال ــراه ــن؟" .ولـعـلــي ب ـهــذا ال ـس ــؤال أش ـيــر إلــى
أن الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـي ــن أن ـ ـ ـ ـ ــواع واخـ ـتـ ـص ــاص ــات
وم ـس ـتــويــات ،بــل إن تـعــريــف الـصـحـفــي في
حد ذاتــه أمــر فيه جــدل وقياس وتمحيص،
فهل يعتبر كل كاتب لــأحــداث وموثق لها
صحفيًا؟ وهل يقتصر عمل الصحفي على
تغطية الخبر بالحد األدنــى املوضوعي أم
يمكن له حقن ما يكتب بانطباعية جائزة
وفق مقولة حرية التعبير والرأي؟ والعديد
من األسئلة األخرى التي ربما ستغرقنا في
ب ــاب الـصـحـفــي وخـصــائـصــه لـيــس فــي هــذا
املحل مجال لذكرها .وبالتالي فإني أرى أن
االعـتـمــاد على «مـحـتــرف إخ ـبــاري» ال يــزال
تعريفه مرتبكًا وغامضًا في كتابة التاريخ
فهذا أمر أرى فيه خطرًا على تلك الصرامة
ُّ
والسمك الذي يكتب به التاريخ.
ثم إن تاريخ الزمن الراهن مفهوم ظهر في

