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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

غوغل والرأسمالية واالشتراكية

ً
يطرح هذا المقال تساؤال على الشكل التالي :إذا كان
هدف الشركات الكبرى من العالقة مع الشيوعيين هو
الربح ،فما هو هدف الشيوعيين؟ ويحاول اإلجابة على
زاوية اإلقرار بحاجة االشتراكية إلى
من
هذا التساؤل
ّ
ُ
التكنولوجيا المتقدمة

«بالنسبة ّ
إلي ،إن المجتمع االشتراكي ليس شيئًا
ّ
متغير .فمثل كل التشكيالت االجتماعية،
غير
يجب ّ
تصوره على أنه في حالة دفق وتغيير
دائمين»
فريدريك إنجلز

ف ــي  24أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي،
وخ ـ ــال زي ــارت ــه ل ـن ـي ــوي ــورك ،اجـتـمــع
الــرئـيــس الـكــوبــي ميغل ديــاز-كــانـيــل،
يرافقه وفد من الحكومة الكوبية ،مع
مديرين تنفيذيني لعدد مــن شــركــات تكنولوجية
وغير تكنولوجية أميركية ،منها مايكروسوفت
وماكينزي وتويتر ومجموعة فيرجني وبلومبرغ،
في مركز شركة غوغل .وجاء االجتماع ً
بناء على
دعوة من نائب رئيس شركة ألفابيت ،وهي الشركة
ّ
األم لغوغل.
وفـ ــق ال ـغ ــران ـم ــا ،ال ـج ــري ــدة ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم ال ـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـك ــوب ــي ،ت ـم ـحــور ه ــذا االج ـت ـم ــاع حــول
إمكانات السوق الكوبية ،باإلضافة إلى آفاق التنمية
ّ
دور
االقتصادية الكوبية .وشــدد ّدياز-كانيل على ّ
تطوير التقنيات العالية في تقدم الدول النامية .وملح
إلــى الـتـحـ ّـديــات الـتــي تـنـطــوي عليها هــذه الـتـطـ ّـورات
التكنولوجية واستخدامها في عالم يتزايد فيه عدم
ّ
املساواة ،مؤكدًا أن مجتمع املعلوماتية من أولويات
الحكومة الكوبية .وأش ــار أخـيـرًا إلــى أن اإلمـكــانــات
ّ
القيمة للموارد البشرية التي تتمتع بها كوبا ،هي
التي حفزت هذا اللقاء أيضًا.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــارّ ،
رب ـ ـمـ ــا ،يـ ـع ـ ّـول ال ـك ــوب ـي ــون عـلــى
نجاحات االقتصاد الكوبي في مجال التكنولوجيا
البيولوجية ،ويريدون تكرارها في مجال االقتصاد
ال ــرق ـم ــي .ط ـب ـعــا ،األمـ ـ ــور ل ـي ـســت بــال ـس ـهــولــة الـتــي
التكنولوجيا
يعتقدها البعض ،خصوصًا أن مجال ّ
الرقمية يتمتع بخاصية «الرابح يأخذ كل شيء»،
أي أن شركة أو بضع شــركــات هــي التي تسيطر
على الـســوق بــالـكــامــل ،مــا يمنع التنافس (غوغل
أفضل مثال في إنهائها لياهوو وغيرها!) .كذلك
ّ
يتمتع بارتفاع ّ
معدل املبيعات
إن القطاع الرقمي
الوظائف (أو
إلــى العمالة ،ما يعني أن درجــة خلق ً
الـحــاجــة إل ــى الـعـمــالــة) مـتــدنـيــة م ـقــارنــة بقطاعات
ّ
أخرى .هذان األمــران يشكالن عقبة أساسية أمام
دخــول كوبا ،أو غيرها ،معترك هــذه التكنولوجيا
من باب اإلنتاج أو املشاركة في اإلنتاج ،بينما من
السهل أن تشارك ،كما أكثرية البلدان ،في الجانب
االستهالكي منها .الجدير بالذكر هنا أيضًا ،أن
التكنولوجيا الــرقـمـيــة نفسها هــي أيـضــا ُمـحـ ّـرك
مــن ُم ـحـ ّـركــات ع ــدم امل ـس ــاواة داخ ــل االق ـت ـصــادات
الــرأسـمــالـيــة وعـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي ،الـتــي تـحـ ّـدث
ًّ
عنها الرئيس الكوبي ،وهي ليست حل لها.
ه ــل األمـ ــر يــائــس إل ــى ه ــذا ال ـح ـ ّـد؟ إن ــه كــذلــك على
األرجح .لقد عاش الكوبيون فترات ّ
سيئة خالل ما
الخاصة التي امتدت لسنوات عدةّ
ّ
ُعــرف بالفترة
بعد انهيار االتـحــاد السوفياتي في التسعينيات،
ك ـمــا ع ــاش ــوا فـ ـت ــرات ج ـ ّـي ــدة ف ــي ف ـت ــرة االن ـف ـت ــاح،
وال سـ ّـي ـمــا أخ ـي ـرًا ب ـعــد إط ـ ــاق ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
راوول كاسترو الدفعة األخـيــرة مــن اإلصــاحــات
االقتصادية .وفي هذه الفترات برهنوا على قدرة
كبيرة على االبتكار كما على ّ
التكيف .ومــن هنا،
فإن هذه املقدرة باإلضافة إلى االستقرار السياسي
الذي تشهده الجزيرة ،بما فيها االنتقال إلى جيل
ما بعد الثورة في قيادة البالد الذي حصل بنحو
سلس ّ
وفعال ،ومع كون الحزب الحاكم قادرًا على
التخطيط وحشد املــوارد في اتجاه هذه القطاعات
التكنولوجية ،كما وجــود الـ ّكـ ّـم الهائل مــن العمالة
ّ
املاهرة ّوارتفاع مستوى التعلم لدى السكان بشكل
ّ
عـ ّ
ـام ،كلها عوامل يمكن أن تشكل أرضية للرهان
ً
عـلــى أن كــوبــا قــد تصبح فـعــا رائ ــدة فــي أميركا
الالتينية في مجال التكنولوجيات الرقمية.
ّ
ّ
بغض النظر ّ
عما يمكن أن يحدث في املستقبل ،إل
أن لقاء رئيس الدولة الشيوعية الوحيدة في أميركا
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ّ
استمرت اشتراكية على الرغم من
الالتينية ،التي
ّ
كل الصعوبات ،مع تلك الشركات ،وبالتحديد في
ّ
مقر غــوغــل ،لهو نــوع مــن املشهدية ()spectacle
التي نراها اآلن أكثر وأكثر في هذا العالم املعولم،
حــدث فــي الــوقــت نفسه ال ــذي تــراجـعــت فيه أسهم
ّ
شــركــات التكنولوجيا وانخفض مــؤشــر ناسداك
ّ
بسبب التوتر بني الواليات املتحدة والصني الدولة
الشيوعية األخـ ــرى ،وه ــو سـيـطــرح ت ـســاؤالت عن
ُ
ّ
واملؤسسات
العالقة املحتملة بني البلد الشيوعي
الــرأس ـمــال ـيــة ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
ّ
تشكل «محور ّ
الشر» ،وعلى
«معادي الرأسمالية»
رأس ـه ــم الـخـمـســة ال ـك ـبــار (آب ـ ــل ،مــاي ـكــروســوفــت،
ألفابيت ،أم ــازون ،فايسبوك) وخصوصًا العالقة
مــع غــوغــل ،هــذا العمالق االقـتـصــادي واملعلوماتي
الذي يطبع الرأسمالية الحديثة بآثاره الواضحة.
بعض املالحظات سريعًا حول :ملاذا يبحث الكوبيون
عن عالقة مع بعض «محور ّ
الشر» هــذا؟ والسؤال
اآلخر امللموس الذي يطرح نفسه :الشركات تتعاطى
م ــع الـشـيــوعـيــن ب ــداف ــع ال ــرب ــح ،ول ـك ــن م ــا ه ــو داف ــع
الشيوعيني؟
الجواب باختصار :االشتراكية من دون تكنولوجيا
مـتـقـ ّـدمــة هــي اشـتــراكـيــة غـيــر قــابـلــة لــاسـتـمــرار.
ّ
ّ
تكنولوجيًا» بالدرجة
«حتميًا
كارل ماركس كان

آريس  -كوبا

األولى .فمقولته «طاحونة اليد تعطيك املجتمع مع
اإلقـطــاعــي ،وطاحونة البخار تعطيك املجتمع مع
الرأسمالي» تنطبق أيضًا على ُ املجتمع االشتراكي،
التقدم التكنولوجي هو امل ّ
إذ إن ّ
حدد لشكل عالقات
اإلن ـ ـتـ ــاج ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـب ـل ــدان االش ـتــراك ـيــة
الـتــي ُبنيت فــي اقـتـصــاديــات لــم تستنفد شكلها
الــرأسـمــالــي بـعــد ،كما حــدث فــي روسـيــا والصني
وكوبا .وبالتالي لم يكن باإلمكان لهذه املجتمعات
أن تنفلت من تبعات هذه املقولة .ولهذا ،كان تراكم
رأس امل ــال وال ـت ـقـ ّـدم الـتـكـنــولــوجــي عـلــى املـسـتــوى
نـفـســه ،إن لــم يـكــن عـلــى مـسـتــوى أه ـ ّـم ،مــن هــدف
املساواة في االتحاد السوفياتي .ووصل هذا األمر
ّ
املتوسط في االتحاد السوفياتي
إلى الوعي الفردي
ال ــذي ك ــان ُمـهـتـمــا ج ـ ّـدًا بــالـعـلــوم األســاس ـيــة ،مثل
الــريــاضـيــات والـفـيــزيــاء ،وحـتــى بالخيال العلمي،
ّ
وحتى األشكال الهندسية واملعمارية السوفياتية
كانت طليعية تكنولوجيًا ،ومثال على ذلك الكثير
من األبنية ،منها البنك املركزي في جورجيا الذي
ُبني بشكل هندسي مستقبلي ،وفــي هــذا اإلطــار
ّ
حتى مواقف الحافالت ّ
العامة كانت طليعية .أي
متتبع لتاريخ االتحاد السوفياتي يستطيع أن يرى
هذا األمر بوضوح.
ول ـه ــذا ،ف ــإن األح ـ ــزاب الـشـيــوعـيــة الـحــاكـمــة كــانــت

دائـمــا تــرى فــي ّ
التقدم االقـتـصــادي والتكنولوجي
أســاســا السـتـمــرار االقـتـصــاد االشـتــراكــي .وكانت
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـ ــإدخ ـ ــال األس ـ ـ ــواق
والـحــوافــز املــاديــة ُتـ ّـتـ َـبــع بـهــدف تحفيز هــذا ّ
التقدم
ّ
وليس ألسـبــاب أخ ــرى ،وإنـهــا «ض ــرورة» حتمتها
الظروف التي حصل فيها االنتقال إلى االشتراكية.
بشكل أع ـمــق ،ك ــان الـهــاجــس دائ ـمــا تـطــويــر الـقــوى
ُ
املنتجة ألن عــاقــات اإلن ـتــاج االشـتــراكـيــة ال يمكن
ّ
أن تـتــوافــق مــع قــوى إنـتــاج مـتــأخــرة عــن مثيالتها
في الــدول الرأسمالية على األقــل .وهــذا املنهج كان
أسـ ــاس سـيــاســة لـيـنــن ف ــي الـنـيــب ف ــي  1921ومــا
اك ـت ـش ـفــه ال ـص ـي ـن ـيــون وال ـف ـي ـت ـنــام ـيــون ف ــي 1978
و 1986على الـتــوالــي .لكن الجدير بالذكر أن هذه
اإلص ــاح ــات أيـضــا حصلت فــي أوروبـ ــا الشرقية
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ووصـ ـل ــت إلـ ــى ح ـ ّـده ــا األق ـصــى
ف ــي تـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا ف ــي رب ـيــع ب ــراغ ف ــي 1968
ال ـ ــذي ق ـ ــاده ال ـس ـكــرت ـيــر ّ
األول ل ـل ـحــزب الـشـيــوعــي
ُ
الـتـشـيـكــوسـلــوفــاكــي ألـكـسـنــدر دوبـتـشـيــك ،معلنًا
«االشتراكية ذات الوجه اإلنساني» .ولكن كما في
زمن النيب وفي إصالحات الثمانينيات في الصني
وفيتنام واالتحاد السوفياتي ،وبالتأكيد اليوم في
بعض ردود الفعل على اإلصالحات في كوبا ،كان
وال يــزال هناك معارضة مــن «الـيـســار» وصــل في
ّ
بعض ممثليه إلى تمجيد الثورة الثقافية في الصني.
ً
ّ
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ،ومـ ـث ــاال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ك ـتــب امل ـفــكــر
املاركسي األميركي بول سويزي في مقال بعنوان
«ت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــا ،ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واالش ـت ــراك ـي ــة»
نـشــر فــي تـشــريــن ّ
األول /أكـتــوبــر  ،1968أن ال ــدول
االشتراكية في الستينيات ،التي بدأت بشكل أساسي
ف ــي اإلص ـ ــاح ـ ــات ،خ ـص ــوص ــا ف ــي يــوغــوســاف ـيــا
وتشيكوسلوفاكيا ،كانت أمــام مفترق طــرق وأمــام
أحد خيارينّ :
«األول ،إحداث ثورة ثقافية كما اتبعها
الصينيون ،أي حملة شاملة إليقاظ الجماهير ورفع
مستوى الوعي السياسي وإحياء املثل االشتراكية،
ّ
وإم ــا االسـتـمــرار بشكل مـتــزايــد فــي االعـتـمــاد على
ُ
االن ـض ـب ــاط امل ـن ـب ـثــق م ــن األسـ ـ ــواق وح ــاف ــز ال ــرب ــح».
ويضيف سويزي أن األحــزاب الحاكمة في االتحاد
ّ
ستعدة ألن تذهب نحو
السوفياتي وغيرها لم تكن ُم
الخيار ّ
األول ،وبالتالي اتخذت املسار الثاني للحفاظ
ّ
على «سلطتها ومكاسبها» .طبعًا ،بغض النظر عن
ّ
السياق الــذي أتت فيه هذه املقالة ،إل أن التاريخ في
ّ
الصني ،على األق ــل ،قد حكم بالفشل على أي ثورة
ثقافية إرادوي ــة ،وكــان الخيار الثاني باإلصالحات
ُ
لتطوير ال ـقــوى املـنـتـجــة الـخـيــار الـصــائــب ال ــذي نقل
الصني من فوضى الثورة الثقافية وإرهاصاتها إلى
املكانة التي تتمتع بها اليوم.
الزمن ّ
تغير بالتأكيد في كوبا .وبول سويزي ،في
س ـيــاق نـقــده لــإصــاحــاتُ ،يـ ــورد خـطــابــا للزعيم
ّ
الـكــوبــي الــراحــل فـيــدل كــاسـتــرو عقب تــدخــل دول
حلف وارس ــو فــي تشيكوسلوفاكيا إلنـهــاء ربيع
بـ ــراغ ،ق ــال ف ـيــه« :ه ــل االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي أيـضــا
سيكبح بعض التغييرات في االقتصاد ،التي تضع
تــأكـيـدًا أكـبــر ل ــدور عــاقــات ال ـس ــوق ...وكـبــح الذين
يــدافـعــون عــن جــاذبـيــة األسـ ــواق واألس ـع ــار املبنية
عليها؟ هل هذا يعني أن االتحاد السوفياتي يعي
ّ
أهمية التراجع عن هذا املنحى؟ فأكثر من مقالة في
الصحافة اإلمبريالية أبــدت سعادتها بهذا املنحى
امل ــوج ــود أيـضــا فــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي» .الـيــوم،
من الواضح ،بعد انتهاء الحرب الباردة وتأثيراتها
الـتــي جــاء خـطــاب كــاسـتــرو فــي سياقها ،وبعدما
انتقلت كوبا مــن املرحلة التوزيعية التي اعتمدت
فيها بشكل أســاســي على موقعها فــي املنظومة
االشتراكية إلــى مرحلة االستثمار الخارجي من
ُ
أجــل الحفاظ على االسـتـقــرار ،تـعـ ّـد اآلن لالنتقال
إلــى مرحلة استكشاف التكنولوجيات الـجــديــدة.
هذا ما أراد الشيوعيون الكوبيون استشرافه في
اجتماعهم في ّ
مقر غوغل في نيويورك ال أكثر وال
ّ
أقل.

