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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

«حلم ستالين»

االشتراكية التي ستسرق هامبرغر األميركيين
«اإلنسان يعيش من الطبيعة .أي أنها جسده
ّ
مستمرة معها
وعليه أن يحافظ على عالقة
إذا لم يكن يريد أن يموت .القول بأن حياة
اإلنسان الجسدية والعقلية مرتبطة بالطبيعة
يعني ببساطة أنها مرتبطة بنفسها ،ألن اإلنسان
جزء من هذه الطبيعة»
كارل ماركس

طـبـعــا ،كــل ش ــيء فــي أم ـيــركــا مختلف.
واآلن ،في زمن ترامب ،كل شيء مختلف
ّ
جدًا .اليوم ،يعتبر اليمني الجمهوري أن
ً
كــل سياسة تنحرف قليال إلــى اليسار
عن الوسطية هي اشتراكية .فبعد أن نسي األميركيون
االشـتــراكـيــة فــي فـتــرة التسعينيات ،وبـعــد هـجــوم 11
أيلول /سبتمبر ،تعود لتصبح هي العدو اللدود األول
ألميركا كما كانت خالل الحرب الباردة.
في خطاب حالة االتـحــاد أمــام الكونغرس في شباط/
ّ
فبراير املاضي ،قال ترامب« :هنا في الواليات املتحدة
ّ
نحن قلقون من الدعوات الجديدة لتبني االشتراكية في
بلدنا .لقد ّ
تأسست أميركا على الحرية واالستقاللية
وليس على إكــراه وسيطرة وهيمنة الدولة .نحن نولد
أح ـ ــرارًا وسـنـبـقــى أحـ ـ ــرارًا .الـلـيـلــة ن ـج ـ ّـدد عــزمـنــا على
أن أمـيــركــا لــن تـكــون أب ـدًا بـلـدًا اشـتــراكـيــا» .طبعًا ،هذه
كـلـمــات قـ ّ
ـويــة مــن رئ ـيــس أم ـيــركــي ت ـعـ ّـود ال ـعــالــم عليه
ً
بــأنــه ال ُيـ ــوارب فــي كــامــه .وه ــي تعكس فـعــا القلق
األمـيــركــي ،أو بــاألحــرى قلق الــرأسـمــال األمـيــركــي،
م ــن ت ـق ـ ّـدم االش ـت ــراك ـي ــة وأف ـك ــاره ــا ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
ّ
املتحدة منذ أن ترشح بيرني ســانــدرز للرئاسة
في انتخابات  .2016وينعكس هــذا القلق
في ّ
تعدد جبهات الهجوم على االشتراكية،
الـتــي تـحـتــدم ال ـي ــوم ،بـعــد وص ــول أعـضــاء
مــن اليسار فــي الـحــزب الديموقراطي إلى
ال ـكــون ـغــرس ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2018وب ــدء
الحملة الــديـمــوقــراطـيــة النـتـخــابــات 2020
بباقة من الطروحات اليسارية ّ
أهمها رفع
م ـع ـ ّـدالت ال ـضــرائــب عـلــى ال ـث ــروة والــدخــل
العاليني.
لكن قبل خطاب حالة االتحاد ،صدر عن
مجلس االقتصاديني االستشاريني ،وهو
املجلس االقـتـصــادي األعـلــى فــي الــواليــات
ّ
امل ــت ـح ــدة ال ـت ــاب ــع لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ،تـقــريــر
ّ
بعنوان «أكالف االشتراكية» .ال أحد ،ربما،
ي ـقــرأ ه ــذه الـتـقــاريــر بـشـكــل كــامــل ،ولكن
هــذا التقرير كــان مغايرًا ،فهو استثنائي
بعنوانه وتوقيته ومضمونه وأسلوبه ،على
الرغم من كونه ركيكًا إنشائيًا ومضمونًا.
يــرد في ّ
مقدمة التقرير أنــه «بالتزامن مع
الذكرى املئوية الثانية مليالد كارل ماركس،
تعود االشتراكية إلــى الخطاب السياسي
األم ـيــركــي .فـهـنــاك اق ـتــراحــات لسياسات
ي ـط ــرح ـه ــا مـ ــن ي ـط ـل ـق ــون ع ـل ــى أن ـف ـسـهــم
اش ـتــراك ـيــن ،وه ــي تـحـظــى بــدعــم مـتــزايــد
في الكونغرس وبني الكثير من الناخبني
األميركيني».
ومـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــور األسـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
التقرير أيضًا ،هجوم عشوائي يخلط بني
استحضار أشباح املجاعات الزراعية التي
حصلت في بعض الــدول االشتراكية في
أوقــات مـحـ ّـددة ،وبــن الوضع في فنزويال
الـ ـي ــوم ،وب ــن ال ـ ــدول االس ـك ـنــدنــاف ـيــة .كما
ّ
الصحية
يطال في سياق هجومه األنظمة
االجتماعية الـتــي يطالب بها اليسار في
أميركا .ويحاول أن يربط كل هذه األمور
بخيط االشتراكية.
مــاح ـظــة ســري ـعــة ح ــول رب ــط امل ـجــاعــات
ال ـت ــي حـصـلــت ف ــي االتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
والصني وغيرها مع االشتراكية .حصلت
ه ــذه امل ـجــاعــات (م ــع تـضـخـيــم ف ــي بعض
أرق ــام ـه ــا) ف ــي ظ ـ ــروف مـ ـح ـ ّـددة ونـتـيـجــة
سـيــاســات خاطئة والتبعات املترتبة عن

االنتقال ّ
ّ
للملكية ،وأيضًا
الحاد في الظروف االجتماعية
بسبب ظــروف خارجية مناخية وبيئية .فــي االتحاد
الـســوفـيــاتــي ،تـحــديـدًا ،حصلت أزم ــة الـثــاثـيـنـيــات في
أوكرانيا نتيجة ظروف مناخية وبيئية ّ
محددة وأيضًا
بسبب ردود الفعل على تأميم ()collectivization
الــزراعــة ،إذ قــاوم بعض ا ُملــزارعــن والكوالكيني املــزارع
والتعاونية التي أنشئت .ولكن سرعان ما ّتم
الحكومية
ّ
ّ
وحقق االتحاد السوفياتي ّ
نموًا صاعقًا
تخطي ذلــك،
بني عامي  1928و 1941نتيجة الخطط الخمسية ،ففي
ّ
تلك الـفـتــرة ،نمت القيم املضافة فــي الصناعة وحتى
ّ
االستهالك الـفــردي بشكل كبير .ونما أيضًا مؤشر
القيم املضافة الزراعية من  0.79في  1932في خضم
املـجــاعــة إلــى  1.10فــي  1940وفــق امل ـ ّ
ـؤرخ البريطاني
روب ــرت آل ــن .وبــالـتــالــي فــإنــه ال يـمـكــن ،ب ــأي شـكــل من
األشكال ،املساواة بني االشتراكية وهذه املجاعات.

رأسمالية البيك-آب األميركية
بالعودة إلــى املقارنة مع الــدول االسكندنافية ،يحاول
التقرير برهنة ّ
تفوق االقتصاد األميركي الرأسمالي
ع ـلــى ال ـ ــدول االس ـك ـنــدنــاف ـيــة «االشـ ـت ــراكـ ـي ــة» .ويـشـيــر
إل ــى أن مـسـتــوى املـعـيـشــة ف ــي ه ــذه ال ـب ـلــدان  -فنلندا
والـســويــد والــدن ـمــارك وال ـن ــروج وأيـسـلـنــدا  -هــو «على
ّ
األقل أدنى بنحو  %15من الواليات املتحدة» .وهو ما
ّ
يرد عليه االقتصادي األميركي بول كروغمان
ّ ً
ب ـمــاح ـظ ـتــن :أوال ،إن

تــوزيــع الــدخــل أفـضــل فــي ال ــدول االسـكـنــدنــافـيــة ،وهــو
يـجـعــل دخ ــل ج ــزء كـبـيــر مــن األس ــر فــي ه ــذه الـبـلــدان
ً
ّ
أفـضــل ح ــاال مــن األس ــر فــي الــواليــات املــتـحــدة ،كما أن
ه ــؤالء يحصلون على منافع عينية ّ
مهمة ج ـ ّـدًا مثل
ّ
والصحة بشكل مجاني ،بينما يعاني أقرانهم
التعليم
ّ
فــي الــواليــات املتحدة مــن عــدم الحصول على التعليم
ّ
كاف .ثانيًا ،صحيح أن الدخل أو الناتج
والصحة بشكل ٍ
األميركي للفرد أعلى ،ولكن ذلك ال يعكس بالضرورة
ّ
تفوق أميركا ،بل إن االسكندنافيني يعملون طواعية
ساعات أقــل ويحصلون على عطل أطــول من أقرانهم
ّاألميركيني الذي يعانون من اقتصاد من دون عطل.
إل أن محاولة تأكيد ّ
تفوق االقتصاد األميركي ال تقف
عند هــذا الـحـ ّـد ،بــل يذهب التقرير إلــى مقارنة أقــل ما
يمكن الـقــول عنها إنها سوريالية بالفعل .إذ يقارن
ّ
املتحدرين
بني دخــل الفرد في هــذه ال ــدول ،وبــن دخــل
ّ
مــن أص ــول إسكندنافية فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة نسبة
إلــى مـعـ ّـدل الــدخــل فــي أمـيــركــا ،للقول بــأن األميركيني
ّ
املتحدرين من أصول إسكندنافية دخلهم أعلى بكثير
ّ
من أقرانهم في دولهم األم! طبعًا ،هذه املقارنة ،كما أكد
ّ
ومضحكة ّ
البعض ،ال تصح ،بل ُ
(وربما لم يفكر بها
أحد قبل جهابذة االقتصاد في إدارة ترامب).
كذلك يأخذ التقرير انحدارًا جديدًا.
ب ـه ــدف ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى إنـتــاجـيــة
وديـ ـن ــامـ ـيـ ـكـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركيّ ،
يقدم التقرير
مـعـطـيــات ح ــول كلفة
م ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة س ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــارة
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــك-آب ف ــي
ّ
الــواليــات املتحدة
بـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ــع كـ ـلـ ـفـ ـتـ ـه ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
االسكندنافية.
وبــالـطـبــع ،ومن
دون مفاجآت،
يـ ـج ــد ال ـت ـق ــري ــر
أن ال ـك ـل ـفــة أدن ــى
فـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا!
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار،
إذا أردنـ ـ ــا أن نـنــاقــش
بـجـ ّـديــة هــذه املـقــارنــة ،فمن
ّ
املــؤكــد أن طبيعة اقتصاد

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

االسكندنافيني ونـظــم مــواصــاتـهــم وطبيعة بالدهم
تجعل هــذه الكلفة أعلى ولكن غير ّ
مهمة فــي الوقت
ّ
نفسه .كما أنها تعكس رغبة تلك الدول في التخلص
ً
مــن ه ــذه املــرك ـبــات ،إذ تـعـتــزم الــدن ـمــارك م ـثــا ،وقــف
مـبـيــع ال ـس ـ ّـي ــارات ال ـجــديــدة ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى الـطــاقــة
اإلح ـف ــوري ــة ب ــدءًا م ــن ع ــام  .2030ول ـكــن م ــن نـظــريــة
الـب ـيــك-آب ه ــذه ،يمكننا أن نستنبط أمــريــن هـمــا في
ُ
ً
صـلــب ال ـع ــداء األم ـيــركــي امل ـت ـجـ ّـدد لــاشـتــراكـيــة :أوال،
الـعــداء للبيئة ومشاريع الحفاظ عليها .وثانيًا ،عداء
(املستخدم األكبر للبيك-آب) للنخب
الريف األميركي
ِ
العوملية (.)globalists

االشتراكية الخضراء
االشتراكية التي يخاف منها اليمني األميركي حاليًا،
ه ــي اش ـتــراك ـيــة «ال ـع ـقــد األخ ـض ــر ال ـجــديــد» (Green
 ،)New Dealوه ــو الـعـقــد ال ــذي طــرحــه ال ـي ـســار في
ّ
ّ
أم ـي ــرك ــا ك ـخــطــة اق ـت ـص ــادي ــة م ــن أجـ ــل حـ ــل مـعـضـلــة
الـتـغـ ُّـيــر املـنــاخــي ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ،إع ــادة الحيوية
إلــى االقتصاد األميركي عبر تحفيز التكنولوجيات
ال ـخ ـضــراء الـحــديـثــة ،وإعـ ــادة هـيـكـلــة االق ـت ـصــاد نحو
إنشاء قطاعات خضراء و«تخضير» قطاعات أخرى.
هذا العقد الجديد يحاربه الجمهوريون بشراسة ألنه
ً
َ ِّ
ُيذكر ّأوال ،بالعقد الجديد لفرانكلني روزفلت ،وثانيًا،
ّ
ألن ــه يـتـطــلــب وض ــع ضــرائــب أعـلــى عـلــى ث ــروة ودخــل
األثــريــاء وعلى الــرأسـمــال .لكنهم أيضًا يـ ّـدعــون أنهم
يحاربونه ألنه سيأتي لتغيير طرق اإلنتاج الحيواني
ّ
الضخم في الــواليــات املتحدة ،والــذي يعتبر من أكبر
ّ
مسببي انبعاث الغازات الحرارية.

ضد العولميين
هـنــا تلعب مــا يمكن أن ّ
نسميها «رأسـمــالـيــة الــريــف
ّ
األم ـيــركــي» ،وه ــي الـشـكــل األمـيــركــي للفاشية ربـمــا،
ّ
والـشـكــل األم ـيــركــي لـلـبــرولـيـتــاريــا ال ــرث ــة ،دوره ــا في
هــذه الـحــرب الـجــديــدة ضــد االشـتــراكـيــة .فـهــي ليست
فـقــط ضــد «الـعـقــد ال ـجــديــد» بــل تتمظهر فــي خطاب
ّ
ُ
معاد ضد «العومليني» ،أو النخب التي نظرت ،وال تزال
ّ
تنظر للعوملة ،واستفادت منها طبعًا .فالكثير ممن
ً
يعملون في وادي السيليكون ،مثال ،على الرغم من
ّ
ّ
أنهم من أغنى سكان الواليات املتحدة ،لديهم أفكار
ّ
تـقـ ّـدمـيــة أو تـغـيـيــريــة وح ــت ــى ف ــي أح ـي ــان اشـتــراكـيــة.
ّ
التطور التكنولوجي،
طبعًا ،إن من يعمل على تخوم
وي ــرى أن الــرأسـمــالـيــة األمـيــركـيــة تصبح أكـثــر وأكثر
أقـلــويــة ،ويسيطر عليها أصـحــاب ال ـثــروات املــوروثــة،
ُ
وت ـف ـقــد قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـت ـط ـ ّـور ،وت ــوص ــل إل ــى الـحـكــم
ّ
بالتغير املـنــاخــي وي ـعــادون األجــانــب
مــن ال يـهـتـ ّـمــون
ُ َ
ّ
والهجرة ،ال بد أن يكون أفكارًا مغايرة عن تلك التي
يحملها الـيـمــن الـجـمـهــوري ،ال ـيــوم ،ال ــذي ي ـحــاول أن
يكون بطل الرجل العادي األميركي ،أو جو سيكس
ُ َ ِّ
باك ،في مواجهة هؤالء النخبويني املفضلني للطبيعة
واألجانب والعوملة على حساب مواطني بلدهم.
فــي تعليق عـلــى مـشــاريــع «الـعـقــد األخ ـضــر الـجــديــد»
يقول سيباستيان غوركا ،وهو أحد مسؤولي البيت
األبـيــض السابقني ،لألميركيني «يــريــدون أن يأخذوا
منكم الـبـيــك-آب ،وأن يـعـيــدوا بـنــاء منازلكم .يــريــدون
أن يــأخــذوا منكم الهامبرغر .لقد حلم ستالني بذلك
ّ
ولكنه لم يستطع» .وكذلك يقول عضو جمهوري
فــي الكونغرس «فــي أحــد املطاعم تسألنا النادلة
ّ
إذا أردن ــا قــشــات .وم ــن ث ـ ّـم تـقــول ب ــأن عليها أن
ً
ّ
تسأل خوفًا من «شرطة الـقــش» .أهــا بكم إلى
االشتراكية في كاليفورنيا!».
إذًا ،وفــق أيــديــولــوجـيــي اليمني الـجــديــد ،لــن تأتي
االشتراكية لتأميم الشركات الكبرى ،وال لتنهي
حـكــم الــرأس ـمــال املــالــي ،وال إلع ــادة تــوزيــع الــدخــل
والثروة ،وال إلعادة الحلم األميركي إلى ّ
حيز الواقع،
وال إلنـهــاء الحكم الـبـلــوتــوقــراطــي ،وال إلنـهــاء سيطرة
الشركات على السياسة وعلى صنع السياسات وعلى
الكونغرس في أميركا .بل ستأتي ،ببساطة ،لتسرق
الـهــامـبــرغــر مــن األمـيــركـيــن .ولـيــس الـهــامـبــرغــر فقط،
بــل كــل مــا يرتبط أيـضــا ،بما ُيـعــرف بـ«طريقة الحياة
ّ
األميركية» ،من القشات البالستيكية إلى امليلك شايك.

