االثنين  26آذار  2018العدد 4

7

قراءات
◼ كتاب

رأسمالية األزمة :العالم غير صالح للحياة
ناصر األمين
"إنشاء هيئة استشارية من أصحاب
االخ ـت ـص ــاص والـ ـتـ ـج ــارب الـنــاجـحــة
لـصـيــاغــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خ ـلــق فــرص
أعمال
عمل محلية" ،مــا يعني رجــال
ً
وتكنوقراط .وتزيد املقترحات أدلجة
حني يقترح املرشح مارك
نيوليبرالية ّ
ضو من "حدا منا" إنشاء "منطقة حرة
ف ــي س ــاح ــل ال ـش ــوف مــرتـبـطــة بـمــرفــأ
ص ـ ـيـ ــدا ،ت ـس ــاع ــد فـ ــي ت ـط ــوي ــر ون ـمــو
الشوف وعاليه وجزين وصيدا" ،على
غــرار املنطقة التي ّ
يتم إنـشــاؤهــا في
طــرابـلــس .هــذا الـنـمــوذج الــذي انتشر
فــي ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة مــن أج ــل إيـجــاد
مناطق رخيصة للتصنيع والتشغيل
غير الــائــق .ما لم يقله ضــو ،إن هذه
امل ـن ـط ـقــة "الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة" ه ــي ف ــي الـحـقـيـقــة
مـ ـح ــررة م ــن الـ ـق ــوان ــن الـ ـت ــي تـحـمــي
العمال – ناخبيه املفترضني باملبدأ -
ومن الضرائب والحد األدنى لألجور.

السياسة المالية

ّ
تتعهد حملة "حدا منا" بزيادة اإلنفاق
املجدي ووقف الهدر من دون توضيح
ملقومات هذا اإلنفاق "املجدي" وآلياته
ف ــي اس ـت ـعــادة بـبـغــائـيــة ملصطلحات
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد وال ـب ـن ــك ال ــدول ـي ــن.
فــزيــادة اإلن ـفــاق املـجــدي تعني أيضًا
تـقـلـيـصــا ف ــي أم ــاك ــن أخـ ــرى ،وه ــو ما
يطرحه تيار املستقبل فــي برنامجه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ــدع ــو إل ـي ــه
حملة "كلنا بـيــروت" من دون مواربة
م ــع إض ــاف ــة م ـص ـط ـل ـحــات الـشـفــافـيــة
واملحاسبة والتكنولوجيا بوصفها
مـ ــن ع ـ ــدة ش ـغ ــل امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة
الــدولـيــة .أمــا بـمــا يـخــص السياسات
الـضــريـبـيــة تتعهد حـمـلــة "ح ــدا منا"
بـ"مراجعة كافة السياسات الضريبية
التي أقرت والتي سيتم إقرارها ،بما
يحقق مصالح املواطنني ،مع توظيف
ال ـضــرائــب املـقـتـطـعــة لـتـحـســن حـيــاة
الـلـبـنــانـيــن" .ولـكــن لــم تــذكــر مراجعة
بـ ــأي ات ـ ـجـ ــاه ،وحـ ـي ــاة أي لـبـنــانـيــن،
وأي ق ـط ــاع ــات وأي أرب ـ ـ ــاح وأجـ ـ ــور.
مــا قــد يـبــرر تخفيف ال ـضــرائــب على
الـفــوائــد املـصــرفـيــة وزيــادت ـهــا فــي آن.
ّ
أما "كلنا بيروت" فتضع تحت خانة
ال ـع ــدال ــة الـضــريـبـيــة تـخـفـيــض نسب
ال ـض ــرائ ــب غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ومـكــافـحــة
الـتـهـ ّـرب الضريبي دون الـتـطــرق إلى
الضرائب على الثروات وعلى األرباح
الــريـعـيــة وغـيــرهــا مــن ال ـقــوانــن التي
ّ
تحول لبنان إلى شبه جنة ضريبية
للبعض.

أي بديل يطرحون؟
ت ـع ـجــز هـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات "ال ـبــدي ـلــة"
عن طــرح بدائل جـ ّ
ـديــة ،بل تغرق في
االيديولوجية االقتصادية السائدة
ف ــي ل ـب ـن ــان والـ ـع ــال ــم ،وتـ ـك ــاد تـطــرح
ال ـس ـيــاســات نـفـسـهــا ال ـتــي تــدفــع من
أجـلـهــا الـطـبـقــة الـحــاكـمــة بــأذرعـتـهــا
املصرفية والعقارية كافة .فالواضح
م ــن خـلـفـيــة املــرش ـحــن واملــرش ـحــات
األكــاديـمـيــة واملـهـنـيــة وموقعهم\هن
كتكنوقراط أنهم ال ّ
يهددون عالقات
ّ
القوة املهيمنة ،بل جل ما يعدون به
هــو تطبيق السياسات الـتــي تجعل
الـنـظــام الـحــالــي يعمل بطريقة أكفأ
في خدمة املصالح الكامنة فيه .هذا
م ــا ي ـظ ـهــر ج ـل ـيــا ف ــي أحـ ــد األش ــرط ــة
الدعائية للمرشح جيلبير ضومط،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــول ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة" :أقـ ـ ــوم
بــاسـتـشــارات لحكومات فــي البلدان
العربية وأصيغ سياسات لها ،أريد
فعل هذا األمر هنا" ،ويردف بالعربية
"نحنا منعملهم شغلهم للسياسيني
وهني وال مرة بيطبقوا".

صدرت أخيرًا الترجمة العربية لكتاب
ّ
املـنــظــر ال ـي ـســاري اإلن ـك ـل ـيــزي ،كريس
هارمانZombie Capitalism: Global" ،
"Crisis and the Relevance of Marx
(تــرج ـمــة غـ ــادة ط ـن ـطــاوي ومــراج ـعــة
وائ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـمـ ـ ــال) ،إال أن دار املـ ــرايـ ــا
ل ــإن ـت ــاج ال ـث ـق ــاف ــي ،ن ــاش ــرة الـطـبـعــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،اخـ ـ ـت ـ ــارت ت ـغ ـي ـيــر ع ـن ــوان
الكتاب إلى "رأسمالية األزمــة :دراسة
فــي االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي امل ـعــاصــر" .إذ
إن م ـف ـهــوم "ال ــزومـ ـب ــي :امل ـي ــت ال ـحــي"
ال ي ـس ـت ـحــوذ م ــن ك ـت ــاب ه ــارم ــان إال
ص ـف ـحــات عـ ـ ـ ّـدة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
ّ
ّ
يشكل اإلطار النظري للكتاب كله.
ي ـخ ـبــرنــا ال ـك ــات ــب ف ــي م ـقــدم ـتــه كيف
أن ـ ــه بـ ـع ــد أزمـ ـ ـ ــة  ،2008ب ـ ــدأ الـ ـك ــام
ع ــن "املـ ـص ــارف امل ــوت ــى األح ـ ـيـ ــاء" ،أي
مؤسسات مالية في حالة "غير فانية"
ولكنها غـيــر ق ــادرة عـلــى الـقـيــام بــأي
عمل إيـجــابــي ،بــل تشكل خـطـرًا على
الجميع .ويذهب هارمان هنا للقول
إن الرأسمالية ككل في القرن  21هي
بمثابة زومبي ،من ناحية أنها "تبدو
مـيـتــة حـيـنـمــا يـتـعـلــق األمـ ــر بــإنـجــاز
األه ـ ـ ـ ــداف اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واالس ـت ـج ــاب ــة
لـلـمـشــاعــر اإلن ـســان ـيــة ،ولـكـنـهــا تظل
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى طـ ـ ـف ـ ــرات مـ ـف ــاجـ ـئ ــة فــي
النشاط تسبب الفوضى هنا وهناك".
يـحـمــل "امل ـي ــت ال ـح ــي" أو "ال ــزوم ـب ــي"
دالالت أساسية لكيفية فهم ماركس
ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة ،إذ يـ ـق ــول فـ ــي امل ـج ـلــد
الثالث لرأس املال إنه يجب ّأل ُي ّ
صور
اإلن ـ ـت ـ ــاج الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي وكـ ـ ـ ــأن ه ــدف ــه
األســاســي إنـتــاج السلع لالستهالك،
وال إنتاج أدوات التمتع للرأسماليني،
هـ ـ ـ ــدف الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــد هــو
اسـتـخــراج فــائــض الـقـيـمــة ،وبالتالي
االستمرار في النمو وتوسيع حدود
عاملها .يرى ماركس الرأسمالية كما
ي ــرى هـيـغــل ال ـف ـكــر ،مـسـتـقـلــة بــذاتـهــا
وب ــأه ــداف ـه ــا ،ل ـهــا مـنـطـقـهــا ال ـخــاص
الذي يتطلب وجود ّ
عمال ،بشرًا كانوا
أم غير ذلك .حتى أن ماركس يقول في
الجرندريسه ،أن وسائل العمل ،بعد
أن يتم تبنيها في عملية اإلنتاجّ ،
تمر
ب ـت ـحــوالت ع ــدة تـنـتـهــي ف ــي ذروت ـه ــا
إل ــى ن ـظــام آلـ ــي ،ه ــو ب ــذروت ــه يصبح

ّ
تحرك
أوتوماتيكيًا" ،قــوى متحركة،
ذاتـهــا" وأسـمــاه "األوتــومــاتــون" ،وهو
مؤلف من أعضاء ميكانيكية وفكرية
م ـت ـعــددة ،حـيــث ينتهي دور الـعـ ّـمــال
بأنهم ليسوا إال "وص ــات وع ــي" في
األوتوماتون.

عالم رأس المال ينقلب علينا
يتتبع هارمان تطور مفهوم "االغتراب"
ّ
ويعده
على أيدي فيورباخ وماركس،
جــوهــر "زوم ـب ـيــة" مـفـهــوم الرأسمالية
لـ ــدى م ــارك ــس .ف ـقــد اع ـت ـبــر ف ـيــروبــاخ
فــي مؤلفه "جــوهــر املسيحية" أن الله
ه ــو م ـف ـه ــوم ص ـن ـعــه اإلن ـ ـسـ ــان لـنـســب
إليه صفات وقــدرات هي إنسانية في
واق ـع ـهــا ،ج ـ ّـرده ــا اإلن ـس ــان ووضـعـهــا
ّ
ف ــي إل ــه بـعـيــد ،ث ــم أل ــف أديـ ــان لتحدد
جـ ـمـ ـي ــع تـ ـف ــاصـ ـي ــل حـ ـي ــات ــه وحـ ـ ـ ــدود
معرفته ،وبــذلــك ،اغـتــرب اإلن ـســان عن
ماركس مفهوم
جوهره وحقيقته .أخذ ّ
االغتراب من فيورباخ ،ولكنه اعتبر أن
األخير لم يكن ّ
ماديًا بما يكفي ،ورأى
أن االغ ـتــراب ال يحصل على مستوى
ع ـم ـل ـي ــة تـ ـج ــري ــد وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ل ـل ـج ــوه ــر
اإلنساني نظريًا ،بل عن طريق عملية
إنتاج تجبر العامل على صرف طاقته
فــي إنـتــاج سلع "غريبة" عنه ،قيمتها
ً
مرتبطة بالجهد الــذي بذله مباشرة،
ولكنها في ذاتها ،كمنتج ،غريبة عنه،
ّ
مستقلة .ويشير ماركس إلى أنه كلما
ّ
صب العامل ذاته في العمل أكثر ،كلما
ّ
فقر "عــاملــه الــداخـلــي" ،أي كلما أصبح
مجرد وعــاء طاقة إنتاجية ذي وعــي.
ويـقـتـبــس ه ــارم ــان م ــن م ــارك ــس قــولــه
فــي رأس امل ــال إن "سـيـطــرة رأس املــال
على العامل ،هي سيطرة األشياء على
اإلنـ ـس ــان ،س ـي ـطــرة ال ـع ـمــل امل ـيــت على
العمل الـحــي" ،وتــذهــب منتجات هذه
العملية نحو هدف ّ
موحد ،هو مراكمة
فائض القيمة ،وتوسيع هذا الوحش
املـ ـي ــت الـ ـح ــي ،أي رأس امل ـ ـ ــال ،ع ــامل ــه،
وبالتالي ،استقالليته عن البشر.
ّ
ً
ل ـكــنــه ل ـيــس مـسـتـقــا ت ـمــامــا ،ذل ــك ألن
طـبـيـعــة ت ـقــدمــه مــرتـبـطــة ب ـمــا يجنيه
الرأسماليون (الذي يعتبرهم ماركس
فــي مــرحـلــة مــا عـبـئــا عـلــى رأس امل ــال)
م ــن أربـ ـ ــاح .وب ـعــد أن ي ـشــرح هــارمــان
نظريات ماركس ،ويناقشها في إطار
النظريات النقدية تجاهها ،وفي إطار

ق ـص ــوره ــا ع ــن فـكـفـكــة ب ـعــد ال ـظــواهــر
التي أتت بعد ماركس .يعود هارمان
إلى موضوعه األساسي ،االتجاه الذي
تذهب فيه الرأسمالية اليوم .يقتبس
هــارمــان مــن مــاركــس أن "رأس امل ــال ال
يكترث بصحة أو طــول عمر العامل،
ّ
إل إذا أجبره املجتمع على ذلك ،ويرد
رأس املال على االحتجاج على التحلل
الـ ـجـ ـس ــدي وال ـع ـق ـل ــي وامل ـ ـ ـ ــوت امل ـب ـكــر
وعذاب اإلفراط في العمل ،بالقول :هل

هل يجب أن ننزعج
من هذه األشياء
التي تزيد من أرباحنا؟

يجب أن ننزعج من هذه األشياء التي
تزيد من أرباحنا؟".

الفرق بين رأس المال والرأسماليين
يعيد هــارمــان خـفــض ســاعــات العمل
التي حــاز عليها الـعـ ّـمــال ،على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،إل ـ ــى ال ـس ـب ــب الـ ـق ــان ــون ــي ،أي
الـتـشــريــع م ــن قـبــل ال ــدول ــة ،وقـ ــرار من
ال ــرأس ـم ــال ـي ــن ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ضـغــوط

صراع تاريخي بينهم وبني ّ
العمال ،أو
لحل أزمة اقتصادية .وبطبيعة الحال
هـ ــذه ه ــي األس ـ ـبـ ــاب املـ ـب ــاش ــرة ل ــذل ــك،
ول ـكــن ،كـمــا يـقــول مــاركــس ،إن "النظر
ّ
إل ــى األم ـ ــور ع ـلــى ن ـحــو ك ــل ــي ،يــوضــح
أن ذلـ ــك ال ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى إرادة أفـ ــراد
رأسماليني جيدين أو سيئني ( )...بل
على قوانني اإلنتاج الرأسمالي ،التي
ت ــواج ــه ال ـف ــرد ال ــرأس ـم ــال ــي ع ـلــى أنـهــا
ق ــوان ــن خ ــارجـ ـي ــة" .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
ذلــك ال يجري التفريق بــن رأس املــال
فــي النظام الــذي يمكن وصفه بامليت
الحي ،وبني الرأسماليني الذين ّ
يعدون
ج ــزءًا مــن املجتمع ال ــذي يضغط على
رأس املال في مقولة ماركس أعاله.
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـعـمــل ه ــارم ــان ،في
ش ــرح ــه وم ـن ــاق ـش ـت ــه ألفـ ـك ــار م ــارك ــس
وك ـي ـف ـيــة اس ـت ـخــدام ـهــا الـ ـي ــوم ،ث ــم في
ن ـقــاشــه أزمـ ــة  2008ال ــدائ ــر م ـنــذ نشر
الكتاب عام  ،2009والــذي يحاول فيه،
على عكس أغلب اليساريني ،الحد من
أهمية القطاع املالي في إحداث األزمة،
باعتباره ال يختلف عما يحصل في
جــوهــر الـنـظــام .معتبرًا أن األزم ــة هي
نتيجة عــوملــة الــرأسـمــالـيــة عـلــى نحو
غ ـيــر م ـس ـب ــوق .ك ـمــا ي ــؤك ــد أن تــاريــخ
الرأسمالية حافل باألزمات .ويضيف
عـلــى املـخــاطــر ال ـتــي أنـتـجـهــا الـتــوســع
الرأسمالي ،األزمة البيئية ويسهب في
شرحها على نحو تفصيلي .وينتهي
الكتاب بدعوى للثورة والتحذير من
أنه في حال لم يتحقق ذلك ،فإن العالم
س ـ ــوف ي ـص ـبــح غ ـي ــر ص ــال ــح لـلـحـيــاة
ألغلب البشرية في العقود املقبلة.
في الخالصة ،فيما باتت األمور ،التي
ـاب،
ت ـط ــرق ل ـهــا ه ــارم ــن ف ــي ه ــذا ال ـك ـتـ ّ
موضع نقاش وأبحاث عديدة ،ولكنه
ال يــزال يشكل مقدمة جيدة لنظريات
م ـ ــارك ـ ــس وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــاطـ ــي ال ـف ـك ــر
املاركسي مع األزمات الراهنة.
كــريــس هــارمــن ،صحافي ،وكــاتــب ،وناشط
س ـي ــاس ــي إن ـك ـل ـي ــزي ،وعـ ـض ــو ف ــي الـلـجـنــة
املــركــزيــة ل ـحــزب ال ـعـ ّـمــال االش ـت ــراك ــي .كــان
رئيس تحرير جريدة ""Socialist Worker
ومجلة " ."International Socialismوألف
كتبًا عـ ّـدة منها "أزم ــة الرأسمالية الجديدة:
م ــاذا ي ـقــول االش ـتــراك ـي ــون؟" و"ك ـيــف تعمل
املاركسية".

تواقيع
«تعافي المالية العمومية له حل واحد وهو
اإلصالحات الهيكلية واإلدارية ،وهي يجب أن
تشمل الصناديق االجتماعية ومنظومة الدعم
والمؤسسات العمومية ،التي تشهد عجزًا ()...
ألن وضع المالية العمومية لم يعد يتحمل
تغطية عجز هذه المؤسسات».

«رئيس الحكومة يستعرض عضالته ،وتحدث
عن برنامجه للصناديق االجتماعية والمؤسسات
العمومية .نقدر حماسة الشباب فيك ،لكن أنت
اخترت المعركة ونحن لها ...ال شيء للبيع في
تونس ،المؤسسات العمومية خط أحمر ()...
سنعمل للتصدي لهذا المشروع الخطير جدًا».

يوسف الشاهد ،رئيس الحكومة التونسية ،في كلمة
أمام البرلمان ،معلنًا برنامج خصخصة مؤسسات وصناديق
عموميةّ ،
يقدر عجزها السنوي بنحو  2.6مليار دوالر
تونس  23 -آذار 2018

نور الدين الطبوبي ،األمين العام لالتحاد العام التونسي
للشغل ،في ّ
تجمع شعبي ،معلنًا تنظيم تجمعات عمالية
ّ
كبرى ستبلغ ذروتها بتجمع كبير في تونس العاصمة
مدينة سوسة  24 -آذار 2018

«مصرف لبنان يستعد إلطالق العملة الرقمية
مجال
التي ستؤدي إلى تطوير مهم في
ِ
االقتصاد الرقمي»

نصل إلى هذه المرحلة ،ينبغي أن
«قبل أن ً
نتوقف قليال لفهم الخطر الذي يصاحب هذه
اإلمكانات الواعدة»

رياض سالمة ،حاكم مصرف لبنان
بيروت  21 -شباط 2018

كريستين الغارد ،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
واشنطن  13 -مارس 2018

