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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

كوابيس الشعبوية اليمينية :رهان ترامب
«إن األسعار الرخيصة للسلع هي المدفعية
تدك أسوار الصين»
الثقيلة التي ّ

فالديمير لينين
البيان الشيوعي

ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم األول
إلطـ ـ ــاق ح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،أن
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،سيكون
مختلفًا ،بل مختلفًا جدًا .شعاراته راوحت من
أوال»،
«إرجاع العظمة إلى أميركا» إلى «أميركا ً
باإلضافة إلى أسلوب مختلف من الخطابات
والتصاريح واملواقف التي كسر فيها أكثر من
 30عــامــا مــن الــرتــابــة الوسطية ،ذات الخطاب
الـفــائــق االع ـت ــدال حـتــى الـغـثـيــان ،ال ــذي حــرص
عـلــى ج ــذب ال ـنــاخــب الــوس ـطــي؛ وه ــو الـنــاخــب
الــذي اعتبر منذ نهاية الحرب الـبــاردة املحدد
ملن يفوز في الديمقراطيات الغربية املنتصرة
عقم الذي
آنذاك .كما كسر ترامب مع الخطاب ُامل ّ
فرضه «اليسار الثقافي» (حتى الغثيان أيضًا)
القصير النظر.
ظن الكثيرون أن ذلك الكسر سيرمي بترامب
إلــى مزبلة الـتــاريــخ ،ولكنه بالنهاية فــاز على
املمثلة الــوحـيــدة والشرعية لهذين الخطابني،
ه ـيــاري كلينتون .وزيـ ــادة فــي الــدهـشــة لــدى
الـلـيـبــرالـيــن وال ـي ـســار الـثـقــافــي أنـهــم ظـنــوا أنــه
سيتخلى عن شعاراته وخطابه بسبب «حاجة
السلطة» ،ولكنه لم يفعل .اآلن نحن أمام موجة
جــديــدة مــن سياسات تــرامــب ،وهــي قــد تكون
أخطرها ،ابتدأت بـ«الحمائية» ،وقد تنتهي ـ ولو
على املــدى الطويل ـ بــ«حــرب تجارية» ،تلحق
أضـ ـ ــرارًا ك ـب ـيــرة بــاالق ـت ـصــاد ال ـع ــامل ــي .ان ـســوا
الجدار بني أميركا واملكسيك ،كما سياساته
الداخلية األخــرى .فالحمائية واحتمال الحرب
ال ـت ـجــاريــة هـمــا الـتـهــديــد الـحـقـيـقــي ،إذ إنهما
التجسيد الفعلي املتاح إلدارة ترامب لتحقيق
أوال».
شعارات «إعادة العظمة» و«أميركا ً
ول ـكــن قـبــل ك ــل شـ ــيء ،الـبـعــض يـظــن أن هــذه
الـ ـ ـح ـ ــروب هـ ــي واق ـ ـعـ ــة دوم ـ ـ ــا ألن الـ ـ ـ ــدول فــي
تنافس دائــم على الكعكة االقـتـصــاديــة .ولكن
ه ــذه ال ـح ــروب ال ـت ـجــاريــة ال ت ـحــدث إال نـ ــادرًا،
وخصوصًا منذ االتفاقيات التي رعت النظام
االقتصادي العاملي منذ الحرب العاملية الثانية.
فآخر الـحــروب التجارية املــؤذيــة حصلت في
ثالثينيات القرن املاضي ،بعيد الكساد العظيم،
وأدت إلــى تعميق األزم ــة االقتصادية الكبرى
آن ــذاك .وكــانــت إح ــدى وســائـلـهــا رفــع الــرســوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ووض ـ ــع ال ـك ــوت ــا ع ـلــى االس ـت ـي ــراد
وخ ـفــض سـعــر الـعـمـلــة بــن الـ ــدول األوروب ـي ــة.
علمًا أن اتباع إدارة ترامب سياسة رفع الرسوم
الجمركية على الصلب واأللومنيوم واستهداف
الصني برسوم تبلغ  60مليار دوالر ،لن تؤدي،
بحد ذاتـهــا ،إلــى حــرب تـجــاريــة ،وال سيما إذا
قــرر األوروب ـي ــون والـصــن الشعبية عــدم الــرد
بشكل ضخم على اإلجــراءات األميركية (وقد
ردت الصني جزئيًا) ،وهنا يكمن رهان ترامب،
وعندها تربح الواليات املتحدة وتحدث أضرارًا
ل ـهــذه الـ ـ ــدول ،ول ـكــن يـبـقــى ال ـعــالــم بـمـنــأى عن
التدمير .أمــا إذا حصل الــرد بفعالية ،يخسر
العالم.
إن رهان ترامب أيضًا يكمن في أن اإلجراءات
الحمائية ستؤدي إلــى تحسن في االقتصاد
األم ـي ــرك ــي ،عـبــر زيـ ــادة الـطـلــب الــداخ ـلــي على
املنتجات األميركية ،كما سـتــؤدي إلــى زيــادة
التوظيف للعمال األميركيني ،وهذا ما كان قد
وعــد به خــال حملته االنتخابية ،التي جذبت
قطاعات واسعة من الطبقة العاملة األميركية

إل ــى ص ـف ــوف ال ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري .ك ــذل ــك إن
ره ــان ــه أن ال ـص ــن ل ــن ت ــرد ب ـق ـســوة ع ـل ـيــه ،ما
يجعله يربح على جميع الجبهات .فاالقتصاد
األميركي يعاني من حالة ركــود طويلة األمد،
كـمــا ي ــواج ــه مـنــافـســة ش ــدي ــدة عـلــى املـسـتــوى
العاملي .في هذا اإلطار ،على الرغم من تشاؤم
األصوليني الليبراليني املؤيدين للتجارة الحرة،
حل ترامب هذا سيكون له حظوظ كبيرة
فإن ّ
في النجاح ،إذ إن هذه اإلجــراءات ستؤدي إلى
حل ،وإن كان جزئيًا ومؤقتًا ،لهذه املعضالت
جميعًا .الحل سيكون جزئيًا ،ألنه إن أدى إلى
زي ــادة فــي الـتــوظـيــف ،إال أن ــه لــن يـحــل مشكلة
األجور املتدنية للعمال األميركيني ،التي أعلنت
نهاية الطبقة الوسطى ونهاية الحلم األميركي.
إال أن تــرامــب ال يـكـتــرث بــذلــك ،فـهــو أعـلــن في
دافــوس أن القضاء على الفقر هو عبر «شيك
امل ـعــاش» أو الـ ـ  ،paycheckمــا يعكس نظرته
الــدونـيــة إلــى الـعـمــال وإل ــى حــال أمـيــركــا الـيــوم.
فيكفي إع ـطــاء الـعـمــال وظــائــف مـهـمــا كــانــت،
ولـيــس الـهــدف اسـتـعــادة مــوقــع الطبقة العاملة
األميركية ،التي خسرته بعد أكثر من ثالثني
عامًا من هجوم الرأسمال املستمر حتى اآلن.
فعال زادت من وتيرة هذا الهجوم
فإدارة ترامب ً
ع ـبــر سـيــاســاتـهــا ال ـضــرائ ـب ـيــة األخـ ـي ــرة ،الـتــي
اعـتـبــرهــا الـكـثـيــرون «حــربــا طبقية» مفتوحة
ملصلحة األثرياء والرأسمال األميركي.
في الوقت نفسه ،لن تؤدي اإلجــراءات هذه إلى
حــل املعضلة الـكـبــرى ،الـتــي تــواجــه االقتصاد
األمـ ـي ــرك ــي ،أال وهـ ــي ظ ـه ــور بـ ـ ــوادر مـنــافـســة
حـقـيـقـيــة م ــن ق ـبــل ال ـص ــن ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
فــي التكنولوجيا العالية .وهنا ال يــزال بعض

أنغل بوليغان
ــ كوبا

املـحـلـلــن األم ـيــرك ـيــن وغ ـيــرهــم يـخـطـئــون في
النظرة إلــى الصني .ففي مقال حــول إجــراءات
تــرامــب ،يقول االقـتـصــادي األميركي الشهير
ّ
مــارتــن فيلدشتاين إن على الــواليــات املتحدة
أن ت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه ال ـت ـعــري ـفــات وال ـت ـه ــدي ــدات
ك ــأداة ضغط على الـصــن ،مــن أجــل أن ُتوقف
سماه نقل التكنولوجيا «طوعيًا» (أي عبر
ما ّ
االبـتــزاز) من الشركات األميركية التي ترغب
فــي الـعـمــل واالسـتـثـمــار فــي ال ـصــن .ربـمــا ما
زال يحصل ذلــك ،ولكن مــا فــات فيلدشتاين،
أن ال ـصــن ل ــم تـعــد ه ــي ال ــدول ــة امل ـس ـت ــوردة أو
السارقة للتكنولوجيا الحديثة .إذ إن الصني،
وحسب الكثير من املؤشرات ،هي اآلن الرائدة
فــي االسـتـثـمــار واالب ـت ـكــار فــي تكنولوجيات
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي والـ ــروبـ ــوتـ ــات وال ـطــاقــة
ـوال
الـبــديـلــة ووس ــائ ــل الـنـقــل الـكـهــربــائـيــة ،وص ـ ً
إل ـ ــى مـ ـج ــال الـ ـح ــاس ــوب ال ـك ـم ــي (quantum
 .)computingلكن إحــدى معضالت نموذج
الصني االقتصادي ،التي قد تجعله يتأذى من
هــذه السياسات الحمائية ،هــي وج ــود السعة
ال ــزائ ــدة فــي الـكـثـيــر مــن الـصـنــاعــات الصينية

رهان ترامب على أن
ترد بعنف على
الصين لن ّ
سياساته االستفزازية ،هو
على األرجح في محله

(وبــاملـنــاسـبــة ف ــي صـنــاعــة الـصـلــب ت ـحــدي ـدًا)،
واعتماده على التصدير من أجل تشغيل هذه
السعات .عندما زرت الصني الشعبية ،كانت
الفكرة التي راودتني ،أن أخطر ما يواجه هذه
اآللة االقتصادية الضخمة املتحركة باستمرار،
هو توقفها أو حتى إبطاء حركتها .فالسؤال
الذي يطرح نفسه :ماذا ستفعل الصني بعد أن
تبني الطرقات واملــرافــئ واملنشآت في الداخل
وفي أفريقيا وآسيا وغيرها؟ فكما قال جون
ماينارد كينز ،في مصر القديمة يمكن بناء
أهرامات عدة ،ولكن اليوم ال يمكن بناء سكتني
للحديد بني لندن ويورك! فمسألة الطلب الكلي
تلقي بطيفها دومًا على االقتصاد الرأسمالي!
ـرد
مــن هـنــا ،إن ره ــان تــرامــب أن الـصــن لــن تـ ّ
بعنف على سياساته االسـتـفــزازيــة ،هــو على
ـرد ألسـبــاب
األرج ــح فــي مـحـلــه .فــالـصــن لــن ت ـ ّ
ع ــدة ،أهـمـهــا أنـهــا ال ت ــزال تعتمد كـثـيـرًا على
التجارة العاملية لتصريف منتجاتها وتشغيل
السعة الزائدة لصناعاتها ،وبالتالي ال مصلحة
لها بتاتًا فــي وق ــوع حــرب تـجــاريــة ت ــؤدي إلى
أزمة عاملية كبرى .ومن هنا يمكن فهم وقوف
الصني بقوة دفاعًا عن التجارة الحرة والعوملة،
كما ّ
عبر عن ذلــك الرئيس الصيني شي جني
بينغ في خطابه أمــام مؤتمر دافــوس في عام
 .2017ويـكـفــي فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،امل ـقــارنــة بني
خـطــابــي بينغ فــي  2017وخ ـطــاب تــرامــب في
دافوس في  2018الستنباط الفرق الجوهري
بــن املوقفني اللذين يتجليان الـيــوم بوضوح.
األول ،ي ـع ـك ــس اقـ ـتـ ـص ــاد سـ ـ ــوق اشـ ـت ــراك ــي
منفتح ُمدار بعقلية علمية ماركسية ترى في
التجارة الحرة والعوملة املسار الحتمي لتطور
الرأسمالية؛ والثاني يعكس اقتصادًا رأسماليًا
في أزمــة مــدار بعقلية قومية اقتصادية تلعب
بالنار الشعبوية.
وه ـن ــا ق ــد ي ــرب ــح ت ــرام ــب وت ــرب ــح أم ـي ــرك ــا فــي
املــدى القصير ،إال أن الحل ألزمــة الرأسمالية
األمـيــركـيــة ال يمكن أن يـكــون عـبــر ات ـبــاع هــذا
ال ـطــريــق ،ال ــذي سـيــزيــد مــن حــالــة ع ــدم اليقني
التي تسيطر على االقتصاد األميركي وعلى
مستقبله .في هــذا اإلط ــار ،لفتني منذ يومني،
إعــان عــن مؤتمر ملؤسسة أميركية سيعقد
ح ــول «أمـيــركــا  ،»2050وه ــو يــدعــو الباحثني
إلى تقديم أبحاثهم ورؤاهــم حول ما ستكون
عليه أمـيــركــا آنـ ــذاك ،خـصــوصــا عـلــى الصعد
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .أعتقد
أنه سيكون هناك الكثير من األسئلة والقليل
من األجــوبــة ،ومرحلة ترامب ستزيد من هذا
الضياع األميركي .في الصني في املقابل ،كانت
مقررات املؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي
الصيني في الخريف املاضي واضحة :في عام
 2020ستكون الـصــن بنت مجتمعًا معتدل
االزده ـ ـ ــار ،وف ــي ع ــام  2050سـتـكــون الـصــن
ب ـنــت مـجـتـمـعــا اش ـتــراك ـيــا ع ـص ــريــا .ف ــي هــذا
ال ـفــارق الـشــاســع بــن مــا سـيـكــونــان عليه في
املستقبل االقتصادان األكبر في العالم اليوم،
يـكـمــن امل ـحــدد الـنـهــائــي ألي ن ـظــام اقـتـصــادي
س ـت ـكــون الـغـلـبــة ف ــي ال ـن ـهــايــة؛ وح ـتــى ل ــو كــان
رهان ترامب مؤقتًا هو الفائز ،وحتى لو ذهب
ترامب ومن بعده إلى أبعد من ذلك :أي إطالق
الحرب التجارية في أبشع تطبيق ل ّ
ـ«علي وعلى
أعدائي» ،فإن التاريخ سيكون قد حكم ملصلحة
االشتراكية ،وليس ملصلحة البربرية اآلتية من
أحالم ،بل من كوابيس الشعبوية اليمينية التي
تؤرق عاملنا اليوم.

