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سياسة

علي القادري :تحطيم الوطن العربي
عامر محسن
ّ
«إن مزيجًا مــن الـصــراعــات العسكرية ،ومجتمعًا ّ
مدنيًا ّ
تموله دوالرات النفط،
ّ
ّ
ّ
ّ
والنيوليبرالية ،قــد فكك تنظيمات الطبقة العاملة ،وســفــه رمــوزهــا وشعاراتها،
ً
ّ
بأجزاء واسعة
وخلق حالة معممة من اليأس واإلنهزامية .هذا ،بدوره ،هو ما قذف
ٍ
ّ
ّ
من ّ
الرجعية».
الجبرية
العمال العرب الى أحضان

من كتاب «تفكيك االشتراكية العربية»
ّ
ّ
حــن تنظر الــى حالة العالم العربي الـيــوم وأوض ــاع غالبية سكانه ،فــإن مــا يثير
العجب ليس التأثير ّ
املدمر للحروب والغزوات الخارجية التي تطحن (قبل وبعد
ّ
بأكملها ،من العراق الى سوريا وليبيا واليمن ،وتهجر أهلها
«الربيع العربي») بالدًا ّ
ّ
وتدمر مواردها ـ ـ فهذا متوقع من الحرب .العجيب هو ّأن ّالدول التي لم تواجه غزوًا
وعدوانًا ،و»تصالحت» مع االمبريالية والغرب واسرائيل ،وأطلقت «اصالحات»
ليبرالية واندمجت في االقتصاد العاملي ،قد وصلت مجتمعاتها على املدى البعيد
الى درج ٍة من التدمير واالنهيار ال تختلف كثيرًا عن تلك التي ضربتها الصراعات
ً
مثال ،وهو ٌ
حروب
بلد قضى أكثر تاريخه في
العسكرية .مستوى الحياة في لبنان
ٍ
ّ
بكثير من مصر ،التي خاضت آخر مواجهة عسكرية لها منذ قرابة
مدمرة ،أعلى
ٍ
ّ
نصف قرن ،وهي تستفيد من «عائدات السالم» و»االصالحات» منذ ثالثني سنة.
أعمال علي القادري ،سواء كتابه عن «التنمية العربية املحظورة» ( )2014أو عمله
األخير «تفكيك االشتراكية العربية» (دار انثم لــدراســات االقتصاد السياسي،
 ،)2016ت ـهــدف ال ــى ش ــرح ال ـعــاقــة بــن هــذيــن الـشـكـلــن مــن «ال ـتــدم ـيــر» الـلــذيــن
يختصران التاريخ السياسي العربي في العقود الثالثة املاضية (يعتبر القادري
ّأن النمطني ،ســواء الـحــروب االستعمارية املباشرة أو تحكيم نخب نيوليبرالية
تابعة ،هما وجهان لعملة واحدة ،ويوصالن الى النتيجة ذاتها :تدمير املجتمعات
وسلبها سيادتها وإعــادة تشكيلها كما يريد املهيمن .االصالحات
من ّالداخل
ّ
ّ
الليبرالية التي تحطم القدرات االنتاجية وتفقر الشعب وتفككه ،يقول القادري،
ما هي ّال صيغة «رخيصة» من الحرب االستعمارية)ّ .
وألن كتب القادري هي
مــن األعـمــال القليلة الحديثة التي تعالج االقـتـصــاد السياسي فــي بــادنــا ،ومن
خارج أدبيات «التيار السائد» التي يصعب الدفاع عنها اليوم ،وهي غرقت عمومًا
في صمت منذ  ،2011فـ ّ
ّ
ّ
فرضية علي القادري،
سيكرس لعرض
ـإن هــذا املقال
ٍ
ونتائجها السياسية املحتملة ،ونقاط االختالف معها.

فــرنـجـيــة ي ـش ـيــرون إل ــى تــأك ـيــده نيته
ال ـتــرشــح شـخـصـيــا ف ــي ح ــال اعـتـمــاد
املـحــافـظــة دائـ ــرة انـتـخــابـيــة ،لـكــن في
حــال ذهــاب معوض نحو املعركة في
زغــرتــا أيــا كــان قــانــون االنـتـخــاب كما
ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم ،ي ـبــدو واض ـح ــا أن
ح ــدة الـتـنــافــس سـتــدفــع فــرنـجـيــة إلــى
تأخير مغامرة التوريث أربع سنوات
أخرى.

ــالع»
االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي نـجـمــا املــن
مــن دون مـنــازع هما النائب إبراهيم
ك ـن ـعــان وال ــوزي ــر ال ـســابــق ال ـي ــاس بو
صعب .فمنذ أن بات املتنيون ينامون
ع ـلــى اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي ويـسـتـفـيـقــون
ع ـلــى آخـ ــر ،يـ ــدور س ـبــاق م ـح ـتــدم بني
ال ــرجـ ـل ــن بـ ـ ــات أشـ ـب ــه بـ ـح ــرب إل ـغ ــاء
جديدة عنوانها من هو األول في املنت
الشمالي في االستطالعات .يتنافسان
على الرغم من أن الرجلني ال يتنافسان
ع ـلــى م ـق ـعــد ن ـي ــاب ــي :األول م ــارون ــي،
والثاني أرثوذوكسي .و«املنطقي» في
ّ
هذه الحالة أن يركز كل منهما جهوده
ّ
على جبهة منافسيه .إال أنهما يصران
على خوض املعركة ،أحدهما في وجه
اآلخر ،مستخدمني سالح التسريبات
على املواقع اإللكترونية .تبدو املعركة
سوريالية إلــى حــد مــا :مرشحان من
الحزب السياسي نفسه ،من طائفتني
ٌ
مختلفتني ،وكل منهما يريد الحصول
على مقعد طائفته ،يتصارعان على
نيل املرتبة األول ــى ...في استطالعات
الرأي! وما يدور بينهما يوحي أن ما
«حربهما» ال تزال في بدايتها.

كيف وصلنا الى هنا؟
بني أواخر السبعينيات وّ ،2011
تعرضت الطبقات العاملة العربية ،وبخاصة في
ّ
اشتراكية ،الى أقسى عملية انحدار شهدته ،ربما ،أي مجموعة
الدول التي كانت
ّ
ّ
العربية ،بعد
أن اقتصادات الــدول
في
ليست
املسألة
الكوكب.
هذا
سكانية على
ّ
سنوات من الجمود والفشل وانعدام ّ
النمو في ظل االصالحات الليبرالية ،لم تعد
ّ ٍ
تمثل أكثر من  0.9في املئة من ّالدخل العاملي (خــارج الخليج النفطي) ،املسألة
ّ ّ
هي ّأن ّ
العربية تمثل  0.3في املئة من اإلجمالي العاملي؛
حصة الرواتب واملداخيل
للناس العاملني،
أي ّأن أغلب الثروة في هذه االقتصادات الهزيلة ال تذهب رواتب
ّ
بل ريعًا وأربــاحــا للنخب واألثــريــاء .من ّ
السهل اثبات الكارثة التي حلت بعموم
الشعب العربي فــي العقود املــاضـيــة ،فــاألرقــام واضـحــة وســاطـعــة ،مــن مستوى
ً
االستهالك الى التعليم والصحة ،وانتاجية العامل وظــروف ّ
السكن ،وصــوال الى
نسب الفقر املــدقــع والبطالة (البطالة ،يشرح ال ـقــادري ،ال يجب أن ّنفهمها عبر
األرقام الرسمية فحسب .الذين يعملون برواتب ال تكفيهم لكي يستقلوا ويقوموا
بأودهم ويؤسسوا بيتًا ،وهذه حال عشرات املاليني من العمال العرب في قطاع
ّ
الخدمات وغيره ،هم يمثلون حالة من البطالة ،وتبخيس قيمة العمل وصاحبه).
األمثولة ليست هنا ،بل هي في املقارنة بني هذه الثالثينية البائسة وبني املرحلة
سبقتها ،بني أواخر الخمسينيات وأواخــر السبعينيات ،حني
«االشتراكية» التي ً
كانت الحالة معكوسة تمامًا .األســاس اإلحصائي الــذي يستخدمه القادري هو
ً
ً
أقــوى مــا فــي الكتاب .هــو يعرض مثال ج ــدوال بسيطًا ،يضع مــؤشــرات املرحلة
االشتراكية ( 1960ـ ـ  )1980في سوريا والعراق ومصر مقابل املرحلة الليبرالية
ٌ
ونظرة سريعة اليه تكفي لشرح ّ
الحجة األساسية
التي تلتها ( 1980ـ ـ ،)2011
للكاتب .الفارق مذهل بني الخانتني :من جه ٍة ّ
ّ
مستمر وتحسن في أحــوال
نمو
ّ
ومعدل استثمار كبير في البلد وصناعاته ،رغم
العمال ومستوى انتاجيتهم
أن تلك الــدول كانت ّ
تمر بحروب وهزائم ومواجهة شرسة مع الغرب واسرائيل
ٌ
ٌ
ٌ
وال ـخ ـل ـيــج ،وف ــي ال ـخــانــة األخ ـ ــرى انـ ـح ــدار وإفـ ـق ــار وع ـج ــز مــالــي وتـ ـج ــاري .من
غير الطبيعي أو املنطقي أن ترتفع انتاجية العامل املـصــري ،طــوال الستينيات
ّ
والتطور التكنولوجي ،هذا
والسبعينياتّ ،ثم تبدأ باإلنحدار في عصر الحداثة
ّ
ّ
مجرد مؤشر على «نوعية» النمو في املرحلة الليبرالية ،وعملية تفريغ االقتصاد
ّ
من القيمة ووقف االستثمار في مهارات العمال وتعليمهم.
ّ
بالنسبة الى القادريّ ،
فإن قوس األحداث قد جرى على النحو التالي :اثر االستقالل،
ٌ
حكمت «الجمهوريات» العربية نخب عسكرية فــي تحالف مــع بــرجــوازيــة دولــة
ّ
(يسميها الـقــادري «الطبقة الوسيطة» ،وهــم فئة املوظفني الكبار والتكنوقراط
واملثقفني الذين سندوا النخب العسكرية الحاكمة وأداروا مؤسسات الدولة ،وكانوا
أحيانًا من نتاج الدولة االشتراكية ونشرها للتعليم) .وهــذا التحالف السياسي
حظي بتأييد فـئــات واسـعــة مــن الشعب بسبب تطبيقه لالشتراكية والتأميم
ودعــوتــه للوحدة العربية ومواجهة الـغــرب واســرائـيــل .منذ أواخ ــر السبعينيات،
مزيج من الهزائم العسكرية وانتعاش املعسكر الغربي وأفــول االتحاد
وبسبب
ّ
السوفياتيّ ٍ ،
تحولت هذه النخب الى «التصالح» مع االمبريالية ،وفتح أسواقها وفق
ّ
الحكام مع نخبة «تجارية» جديدةّ ،
تسهل
استسالم سياسية ،وتحالف
شروط
ٍ
دولــرة االقتصاد وتستبدل النمو الصناعي ومـشــروع التنمية بنشاطات مالية
ّ
وعقارية .الهزائم العسكرية (من  1948الى  56الى  67الى  )73أوصلت الى هزيمة
ً
ايديولوجية في صفوف النخبة الحاكمة (وليس بني الشعب ،الذي احتمل طويال
ّ
ّ
التضحيات والتقشف) .والهزيمة االيديولوجية خلقت ثقافة بني النخب تعتبر أن
ّ
الصدام مع دولة حديثة ونووية كاسرائيل أو تحدي الغرب ّ
ّ
املتفوق هو وهم ،ونادت
ّ
بـ»الواقعية» ،وفصلت بني مسار التنمية ومسار األمن واالستقالل ،يقول القادري،
فخسرت االثنني معًا.
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مصر وانقالب السادات
حني بدأ السادات بتحرير االقتصاد وسياسة «االنفتاح» ،كان الخطاب السائد أنّ
هــذه االج ــراءات ضرورية ألن اقتصاد الدولة أثبت فشله ،وقــد وصلت مصر الى
األزمة ،ولم يعد هناك من خيار .املشكلة هي ّأن هذا ببساطة لم يكن صحيحًا .من
ً
ّ
املصرية مقبوال حتى أواسط السبعينيات وتتم تغطية
ناحية ،كان وضع امليزانية
العجز من منح الحلفاء ،والتبادل بني مصر والعالم متوازن تقريبًا ،واالستيراد أقل
من  %20من الدخل القومي (والكثير منه سالح سوفياتي ّ
يتم تمويله بقروض
ّ
ّ
ـاج مـصــري) .مــن جه ٍة أخ ــرى ،كــل هــذه االخ ـتــاالت ابتدأت
ميسرة أو مقابل انـتـ ٍ
تحديدًا اثــر «االنـفـتــاح» :ارتـفــع العجز الـتـجــاري ،انكسرت ميزانية الــدولــة ،وهبط
االستثمار ـ ـ حني أصبح في يد القطاع الخاص ـ ـ بأكثر من الثلث مقارنة بمرحلة
ّ
االقتصاد املـ ّ
تعتمد عـ ّـدة أنظمة للصرف وتتحكم
ـوجــه .كانت الدولة
االشتراكية ّ
ّ
ّ
بانتقال الرساميل من أجل عزل العمال (وسلة استهالكهم) عن الس ّوق العاملي؛
فتكون للعملة في الــداخــل قيمة اسمية عالية وثابتة ،تضمن أن تغطي الرواتب
ّ
سلة استهالك ّ
العمال وحاجاتهم األساسية ،فيما املستوردات تصبح عالية الثمن
وصعبة املـنــالّ .أمــا «عملة ا ّلـ ّـصــرف» التبادلية ،فهي متروكة للمصرف املركزي
واملصارف التجارية التي تنظم االستيراد ّ
وتوجهه لخدمة االستثمار وشراء اآلالت
وحاجات الصناعة.
في عهد االنفتاح وتوحيد سعر الصرف وربط العملة بالدوالر (أو تحريرها ،ال
فــرق) ،انت تخسر فعليًا كامل سيادتك االقتصادية ،وال يعود وضع االستثمار
واالستهالك واألسعار في بلدك مرتبطًا بقراراتك وأفعالك ،بل بسياسات واشنطن
ّ
وتقلب الدوالر وظروف خارجية ال سيطرة لك عليها .في الوقت ذاتهّ ،تم «تحرير»
ً
ّ
غالبية اليد العاملة ورميها الى ّ
السوق .بمعنى أنه ،بدال من أن تكون هناك نسبة
ّ
ّ
متزايدة من ّ
العمال منظمني في مؤسسات عامة (يعملون في مصانع الدولة ،أو
ـوق ومسكن) ،انسحبت
في تعاونيات زراعـيــة ،ويحظون
بدعم وضمانات وحـقـ ٍ
ٍ
ّ
الريفيني واملهاجرين الى املدن تحت رحمة القطاع الخاص
الدولة وتركت ماليني
ّ
والـعـشــوائـيــات ،وب ــا ّأي شـكـ ٍـل مــن تــأطـيـ ٍـر وتنظيم وه ــويــة ،باستثناء النشطاء
االسالميني وعمل املنظمات غير الحكومية.
ّ
حتى نشرح الفارق بني النموذجني .املسألة ليست في ّأن القطاع الخاص «أكثر
فعالية» من القطاع العام ،وهو الخطاب الذي ساد في العقود املاضيةّ ،
وأن مصنع
الحديد حني يديره رجــل أعمال سيربح أكثر بنقطتني او ثــاث منٌ املصنع ذاته
ً
تحت ادارة الدولة؛ األســاس هو ّأن مصنع الحديد (مثاال) هو نشاط يعتمد على
ٌ
ربح مضمون ،وعملية
الغاز الوطني أو الطاقة املدعومة ،وهو بذلك نوع من «ريع» ،أو ٍ
ُ
«تحويل» للثروة الوطنية .وحني تملك الدولة املصنع ،فإن أرباحه سيعاد تدويرها
في نشاطات صناعية أكثر ّ
تقدمًا ،أو ُتنفق على االستثمار في ّ
العمال وتعليمهم
ّ
وشبكتهم االجتماعيةّ .أما حني يدير أحمد عز املعمل ذاته ،مع شركائه وأصدقائه
باألرباح قصرًا فخمًا على الشاطىء ،ويرسل الباقي الى
في النظام ،فهو سيبني
ّ
حسابات في سويسرا (وهذا كله قانوني باملناسبة).
القيمة الحقيقية للعملة املصرية اليوم ال تنتج عن سياسات املصرف املركزي
ّ
األميركي ودور مصر السياسي.
الرضا
عن
أساسًا
بل
القادري،
يكتب
الته،
وتدخ
ّ
ّ ّ
فإن كل الرساميل املصرية ستخرج
لو «تخلت» واشنطن عن مصر غدًا وعادتها،
ٌ
مذعورة خــال اسبوع ،ولــن يقرض أحــد في الخارج الدولة املصرية ،وسيتوقف
الدعم الخليجي (وهو أحد نتائج «الرضا» األميركي) .نظام السيسي ،كتب القادري
ّ
في كتابه األسبق ،ومثله نظام مرسي ،يقوم فعليًا على دعامتني ،بمعنى أنــه لو
سقطت احداهما لسقط النظام مباشرة :االلـتــزام بكامب دايفيد وحـيــازة الدعم
األميركي من ناحية ،واملنحة املالية الخليجية من جه ٍة أخرى .ومن يرد أن يراهن
ّ
يتذكر ّ
جيدًا
نظام كهذا ،أو يعتبره استقالليا أو امتدادًا لعبد الناصر ،عليه أن
على ّ ٍ
السقف.
هذا
ّ
الداخل والخارج
ّ
راهنية في أطروحة القادري ،وهو عن
سنناقش في األجزاء املقبلة الجانب األكثر
ّ
فصل بني «الداخل
أي
يرفض
القادري
أن
الحرب ومعناها في بالدنا ،ولكن األساس
ٍ
ّ
والخارج» في التحليل .حتى «الفساد» ،يكتب القادري ،ال يمكن فصله عن عمليات
ً
تتخطى حدود البلد (لوال «االنفتاح» ودولرة االقتصاد مثال ،لكان الفاسد يسرق
عشرة االف جنيه وليس مئة مليون دوالر ،ولوال ّأن رفيق الحريري فتح لبنان على
ٌ
أسواق الدين العاملية ،ملا كان لدى النخبة اللبنانية ٌ
ريع باملليارات مكشوف للنهب).
ً
ً
ّ
ملياري دوالر في السنة «بدال» للسالم (يذهب
اميركا ،مثال ،تدفع ظاهريًا ملصر
ّ
جلها ،يقول القادري ،الى املؤسسة العسكرية واألمنية ،والباقي الى نشاطات لجمع
املعلومات داخل البلد ،وتجنيد املتعاونني ،ونشر ثقافة الهزيمة واالستسالم في
ّ
ّ
ّ
بسبب تحويل
املجتمع) ،ولكنها تحصل عوائد سياسية أضخم بكثير من ذلك ّ
مصر الى دولة تابعة :في الخليج وفي اليمن ً وافريقيا ،وفي العالم ككل.
استثناء ،أو نتيجة لفعل رئيس أو ّ
ً
تهور حاكم ،بل هي
الحرب في بالدنا ليست
ٍ
من طبيعة عمل النظام العاملي في هــذه املنطقة .بعد هزيمة  ،1991فعل النظام
ً
ّ
العراقي املستحيل ،يقول القادري ،لتجنب الحرب ،وصوال الى رهن موارده النفطية
فرق
للروس والفرنسيني قبل فترة قصيرة من الغزو ،ولكن هذا لم يصنع أدنى ٍ
بالنسبة الــى امـيــركــا ،الـتــي كــانــت «تـحـتــاج» الــى تدمير الــدولــة الـعــراقـيــة واخـتــراق
املجتمع وكسره .باملعنى نفسه ،رغم ّأن الحكم السوري والبرجوازية قد حاوال،
ّ
الحرب وفتح االقتصاد ودمج سوريا
لفتر ٍة طويلة ،التصالح مع االمبريالية
وتجنب ّ
بالغرب (يقول القادري ان السوريني ّ
طبقوا كل معايير ّمنظمة التجارة الدولية،
ّ
ّ
الهم ،مع أنهم كانوا متيقنني من أن اميركا ،في
ورفعوا الحماية عن صناعاتهم وعم ّ
كل األحوال ،ستمنع دخولهم الى املنظمة .وبعد عام  ،2007فعليًا ،كان االقتصاد
السوري بكامله في يد القطاع الخاص) .على ّالرغم من ذلك ،اختارت اميركا إحراق
سوريا ما أن الحت الفرصة .السبب هنا بسيط ،يشرح القادري :اميركا ال ترى
ســوريــا أو مصر ككوريا أو تــايــوان ،وهــي ال تريد ال ــدوالرات القليلة التي يمكن
استخراجها من االقتصاد السوري وتحويلها الى سندات خزينة اميركيةّ .أما
العائد الجيوستراتيجي الــذي ّ
تحصله واشنطن (في االقليم وفي العالم) نتيجة
تدمير الدولة السورية وتحطيم املجتمع وتحويل البلد الى ساحة حرب ،فهو أضخم
بما ال ُيقاس (يتبع).

