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مقال

المفهوم الطبقي

الجذور السياسية والفكرية للنيوليبرالية
زياد حافظ *
ي ـعــود سـبــب تـنــامــي الـفـكــر الـنـ ّيــولـيـبــرالــي إل ــى خشية
الطبقات الحاكمة تقليديًا من تقلص أو تراجع نفوذها.
هذا ما ّوصل إليه االقتصادي األميركي دافيد هارفي
فــي مــؤلـفــه املـهــم «ال ـتــاريــخ املـخـتـصــر للنيوليبرالية».
لكن قبل تحديد مفهوم الطبقة الحاكمة ،هناك سؤال
أســاســي :مل ــاذا انـتـظــرت تـلــك الطبقة نـحــو عـقـ َـديــن من
الزمن بعد الحرب العاملية الثانية للمبادرة إلى استعادة
«دورها املنقوص»؟ ببساطة هي أولوية السياسة على
ّأي اعـتـبــار آخ ــر .فبعد الـحــرب العاملية الثانية ّ
عمت
مــوجــات مــن الـحــركــات الشعبية املتعاطفة مــع الفكر
الشيوعي أو الفكر االشتراكي واملدعوم سياسيًا من
االتـحــاد السوفيتي واملنظومة االشتراكية في أوروبــا
الشرقية ومن الصني في آسيا .كما شهدت حقبة ما
ّ
التحرر في
بعد الحرب العاملية الثانية تعاظم حركات
العالم من قبضة االستعمار القديم واملـجــيء بأنظمة
ّ
«متحررة» ومتعاطفة مع الطروحات االشتراكية .لذا
ً
كانت األولوية لكبح هذا التنامي أوال في أوروبا ،والحقًا
فــي دول آسـيــا وأمـيــركــا الالتينية وأفــريـقـيــا ،انطالقًا
ّ
مــن أن الـسـيــاســات الكينزية مــكـنــت ال ــدول األوروب ـيــة
الـغــربـيــة ومـعـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن إعـ ــادة إعـمــار
أوروبا ّ
املدمرة بسبب الحرب العاملية الثانية ،وبمشاريع
اقتصادية اجتماعية تجلب الجماهير إلــى االلتفاف
ً
حول حكوماتها وأنظمتها السياسية بدال من الشروع
فــي مشاريع ثــوريــة أو انقالبية اقتصادية اجتماعية
ّ
تهدد النظم القائمة .وال يمكن أن ننسى ّأن االنتخابات
البرملانية بعد الحرب العاملية الثانية في كل من فرنسا
وإيطاليا شهدت صعود الحزب الشيوعي الذي أحرز
على ما يوازي ثلث أصوات الناخبني ،ما أقلق القيادات
الغربية من الخطر الشيوعي.
ّ
الثاني من الستينات.
النصف
استمر هذا الوضع لغاية
ّ
ّ
ك ــان االس ـت ـق ــرار م ـتــرس ـخــا ف ــي ك ــل أوروبـ ـ ــا الـغــربـيــة
والواليات املتحدة .وفي تلك الفترة بدأت تظهر حدود
السياسات الكينزية فــي اسـتــدامــة النمو االقتصادي
ّ
ّ
متدرجة
بشكل مقبول مترافقًا مــع تضخم وزي ــادة
في البطالة .لكن العديد من االقتصاديني يرون أن هذه
السياسات أصبحت عبئًا على ماليات الــدول وعائقًا
للنمو بسبب الـقـيــود املـتـعـ ّـددة الـتــي رافـقـتـهــا مــا أتــاح
فرصة الـتــرويــج ،سياسيًا ،لفكر اقتصادي سياسي
مخالف للسياسات السائدة منذ نهاية الحرب العاملية
الثانية.
ّ
ّ
الفكر «الجديد» ركز على مبدأ الحرية واعتبر أن
ّ
سياسات تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
فون
هــي «طــريــق إلــى الـعـبــوديــة» وفـقــا لـعـنــوان ّ
هايك الشهير (( )1944هــذا الكتاب هو املجلد
الثاني لبحثه الفلسفي «تراجع العقل» املستوحى
من كتاب الكسي دي توكفيل «االستبداد طريق إلى
الـعـبــوديــة») .رغــم أن إع ــادة إعـمــار أوروب ــا بعد الحرب
ال ـعــامل ـيــة ال ّـثــان ـيــة ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا م ــن دون التخطيط
املركزي ،إل أن فون هايك يعتقد أن التخطيط املركزي
ّ
ّ
وتــدخــل الــدولــة فــي النشاطات االقتصادية وتحكمها
ب ــاألس ــواق ه ــو ط ــري ــق اس ـت ـع ـبــاد ال ـش ـع ــوب .ل ـكــن في
الستينات والسبعينات ،فقد التخطيط املركزي بريقه
عند النخب الحاكمة ،بسبب ثقل البيروقراطية التي
راف ـق ـتــه وج ـ ــدواه ف ــي أع ــن ال ـعــديــد م ــن االقـتـصــاديــن
األحــرار ( ،)libertariansلذا أصبح ممكنًا إعادة طرح
أفـكــار فــون هــايــكّ .أم ــا الشخصية السياسية األولــى
ّ
ال ـتــي تـبــنــت تـلــك األف ـك ــار فـهــي مــارغــريــت تــاتـشــر في
منتصف السبعينات عندما صعدت في مواقع الحزب
املحافظ البريطاني .في تلك الفترة خاضت معارك مع
عمال مناجم الفحم ّ
نقابات ّ
وعمال صناعات الصلب
واستطاعت كسر شوكة ونفوذ النقابات في السياسة
بـشـكــل ع ــام وداخـ ــل ح ــزب ال ـعـ ّـمــال الـبــريـطــانــي .وفــي
رونالد
الــواليــات املـتـحــدة ،استطاع الرئيس األمـيــركــي ّ
ريـغــان أن يكسر شوكة النقابيني عبر طــرد موظفي
مــراقـبــة الـطـيــران الــذيــن أضــربــوا آن ــذاك بسبب األجــور
املتدنية وأوقات العمل الطويلة والصعبة .كسب الرئيس
ريغان تعاطف األميركيني الذين اعتبروا موظفي رقابة
حركة الطيران من الجنود الذين ال يستطيعون ترك
عملهم وتهديد سالمة املسافرينّ .أما االختبار الذي
سبق مبادرات تاتشر وريغان ،فكان في التشيلي
مع االنقالب ضد سلفادور اللندي سنة  1973وما

ّ
صرح رئيس بوينغ
دايفيد كلهون بأن مبدأ
المسؤولية يفرض على الشركة
تأمين سالمة الطائرات
(ال سالمة ّأرواح المسافرين)
لتأمين تدفق األرباح

راف ـقــه مــن سـيــاســات ألـغــت الـتــأمـيـمــات فــي القطاعات
االستراتيجية كاملناجم التي أوجدها اللندي وترسيخ
سياسات اقتصادية ومالية مبنية على الخصخصة
وفقًا ّ
لتوجهات مدرسة شيكاغو.
ّ
إضــافــة إلــى تــرسـيــخ مـبــدأ الـتـنــديــد بـتــدخــل الــدولــة في
العجلة االقتصادية عبر الرقابة والقيود ،هناك أيضًا
رغبة في إعادة هندسة املجتمع نحو املزيد من سلطان
الشركات الخاصة ،والتقليص للنقابات التي تحاسب
وتساءل أصحاب العمل .كما أن القيم االجتماعية التي
أرستها السياسات الكينزية بعد الحرب العاملية الثانية
تـفــاديــا للخطر الـشـيــوعــي و/أو االش ـتــراكــي خضعت
ملــراج ـعــة .فـقــد ظ ـهــرت مـنــذ مـطـلــع الـسـبـعـيـنــات أفـكــار
تـنـ ّـدد بتلك «املـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة» لــدى الـشــركــات.
االقـتـصــادي األمـيــركــي ميلتون فــريــدمــان أحــد أعمدة
ً
مــدرســة شيكاغو االقـتـصــاديــة ،نشر مـقــاال مفصليًا
ف ــي مـجـلــة ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز (ن ـيــويــورك
تــايـمــز م ـغــازيــن) ف ــي أيـلــول

 1970يشير فيه إلى أن املسؤولية االجتماعية الوحيدة
لدى أصحاب ومديري الشركات ،هو تحصيل أقصى
ّ
مستمر حتى
األرب ــاح املمكنة للمساهمني .هــذا املـبــدأ
إضافي وصريح ملعنى املسؤولية.
اليوم مع تحريف ّ
وهـ ــذا ال ـت ـحــريــف ت ـجــلــى ف ــي فـضـيـحــة ش ــرك ــة بــويـنــغ
الـعـمــاقــة ح ــول ســامــة ال ـطــائــرات ال ـتــي تنتجها بعد
مستغرب لرئيس الشركة ّ
َ
املعي حديثًا دافيد
تصريح
كالهون ،إذ قال إن مبدأ املسؤولية يفرض على الشركة
ّ
تــأمــن ســامــة ال ـطــائــرات «لـتــأمــن تــدفــق األرب ـ ــاح» ،أي
إن سالمة أرواح املسافرين ليست السبب الرئيسي
لتأمني سالمة الطائرات بل األربــاح! إلى ذلك املستوى
انخفضت األخالق في النشاط االقتصادي في النظام
النيوليبرالي .وباملناسبة ال نستبعد أن تعلن شركة
ّ
بوينغ إفالسها طاملا هذه الذهنية متحكمة بمسؤوليها،
ألن التفكير على املدى الطويل أصبح مفقودًا ملصحلة
ّ
الفصلية.
االستحقاقات املالية
الشركة إذن هي الوحدة العاملة في العجلة االقتصادية
وفـقــا للفكر الـنـيــولـيـبــرالــي .وال ـشــركــة ش ـهــدت ت ـطـ ّـورًا
كبيرًا في بنية امللكية واإلدارة وأصبح الفرق بينهما
ً
ضـئـيــا ألن املـلـكـ ّـيــة هــي أكـثــريــة مـجـمــوع املساهمني
الذين ينتدبون األشخاص إلدارة الشركة .بات صعبًا
التمييز بني امللكية واإلدارة .امللكية متناثرة بني أيدي
مساهمني كثر وخصوصًا في الشركات الكبيرة ،أما
ّ
للمؤسس ومن
في الشركات الصغيرة فامللكية تكون
ي ــدور فــي فلكه وهــو أيـضــا مــن يــديــر الـشــركــة .قضية
الحجم أدخلت مفهوم االنتداب ،فيما أصبحت مكافأة
املــديــر تتماهى مــع مكافأة املــالــك ،بــل ربما أهــم منها.
ال نــريــد االس ـتــرســال فــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،لـكــن الفكرة
األســاس ـيــة مــن ه ــذه امل ـقــارنــات تـكـمــن فــي أن مصير
ً
الشركة أصبح فــي يــد اإلدارة بــدال مــن املساهم الــذي
أصبح «رهينة» اإلدارة .قرارات اإلدارة بتضخيم األرباح
عبر التالعب بمحاسبة املداخيل والنفقات هدفها رفع
قيمة السهم (وه ــذا ُيــرضــي املـســاهــم) الــذي أصبح
ّ
يشكل جــزءًا كبيرًا من مكافأته .فاألولوية لم تعد
لــزيــادة ّاإلنـتــاجـيــة والتنافسية بــل لـتــأمــن األرب ــاح
مهما كلف الثمن وإن كــان على حساب مستقبل
الـشــركــة وال ـســامــة الـعــامــة أو الـبـيـئــة أو ّأي قيمة
اجتماعية تتجاوزها الشركة.
وال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي م ـف ـهــوم ال ـشــركــة
وت ـ ــذوي ـ ــب ال ـت ـم ــاي ــز بــن
املالك واملــديــر أفضى
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـول ف ــي
مفهوم رأس املــال.
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إل ـ ــى
مـيـلـتــون فــريــدمــان
ال ـ ـ ـ ــرأس م ــال ــي هــو
ذلـ ــك املـ ـس ــؤول فــي
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة (ل ـ ـيـ ــس
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ّ
يتصرف في مناخ تنافسي من دون
املساهم!) الــذي
ّ
أي تــدخــل للدولة لتأمني أكبر قسط مــن األرب ــاح .هذا
ّ
الضيق يتعارض مع املفهوم التقليدي للرأس
املفهوم
مــالـيــة ال ــذي ك ــان ســائ ـدًا فــي أربـعـيـنــات وخمسينات
وستينات القرن املــاضــي .كما أن الفجوة بني مــردود
رأس املال اإلنتاجي ورأس املال «املالي» تضاءل حتى
أص ـب ــح األخ ـي ــر مـتـفــوقــا ع ـلــى رأس املـ ــال اإلن ـتــاجــي.
«الـسـلـطــة» داخ ــل املــؤسـســة أصبحت فــي مــراكــز املــال
وليس في مراكز اإلنتاج.
ه ـكــذا تـبـلــورت طـبـقــة جــديــدة يـصـعــب تـحــديــدهــا كما
ك ــان مـمـكـنــا ف ــي ال ـس ــابــق ع ـنــدمــا ك ــان ــت ال ـع ــاقــة مع
وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج ي ـح ـ ّـدد م ـف ـهــوم ال ـط ـب ـقــة .أم ــا الـطـبـقــة
الجديدة فعالقاتها مع املال وتشمل نوعيات مختلفة
ّ
اإلحصائيني في املــال واملحاسبة والتحليل املالي
من
ُ
واملعلوماتي والقانوني .وهــذه الطبقة تدخل تعديالت
جوهرية إلــى مفهوم الطبقة عبر تــراخــي العالقة مع
ملكية اإلنتاج وتوثيق العالقة مع الخدمات املالية .من
هنا يمكن فهم ضعف دور الـنـقــابــات فــي االقتصاد
ال ـخ ــدم ــات ــي ال ـج ــدي ــد ح ـيــث ال ـت ـنــاقــض ب ــن «ال ـع ــام ــل»
ـذوب .فـ«العامل» هــو جــزء من
وصــاحــب رأس املــال ي ـ ّ
منظومة رأس املال حيث حل أصحاب الياقات البيضاء
( )white collarsم ـكــان أص ـح ــاب ال ـيــاقــات ال ــزرق ــاء
ّ
التحوالت
( )blue collarsفي بنية اليد العاملة .هــذه
في الرأس املالية ،من رأس مالية إنتاجية ومنتجة إلى
رأس مــالـيــة افـتــراضـيــة ومــال ـيــة أصـبـحــت مــن سـمــات
االقـتـصــاد النيوليبرالي .كما أن التوطني للصناعات
التحويلية من بالد صناعية كالواليات املتحدة وأوروبا
في دول أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا ّأدى إلى ّ
نمو
تلك الطبقة الــرأس املالية الجديدة .لذلك نرى انفصامًا
واضـحــا بــن االقتصاد الفعلي اإلنتاجي واالقتصاد
االفتراضي املالي حيث التركيز يصبح على األسواق
ً
املالية بدال من األسواق الفعلية.
الـطـبـقــة ال ـجــديــدة ارتـبـطــت بـظــاهــرة الـعــوملــة وت ـضــاؤل
دور الدولة الوطنية وحتى دور األمة-الدولة .ذروة ذلك
ّ
التحول جــاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون الذي اعتبر األمة-الدولة من املاضي وأن عصر
العوملة والنيوليبرالية هو الحاضر واملستقبل .وذهب
في مبالغته نحو إنكار وجود ثقافة فرنسية بل هناك
ثقافة فــي فرنسا وليست لها طابع وطني أو قومي.
لسنا في إطار مناقشة جدوى تلك األفكار بل مهمتنا
أن نقول إن النيوليبرالية في مراحلها األخيرة ولكن ال
بـ ّـد من التركيز على ترابطها بظاهرة العوملة خاصة
بعد سقوط االتحاد السوفيتي واملنظومة االشتراكية.
هــذه الطبقة ساهمت في بلورتها الشركات العمالقة
العابرة للقارات التي كانت بحاجة إلى كفاءات ّ
متعددة
إلح ـكــام ا ّلـسـيـطــرة عـلــى األسـ ـ ــواق .والـطـبـقــة الـجــديــدة
تختلف كليًا عن الطبقات األخرى التي أفرزتها وسائل
اإلن ـت ــاج وال ـع ــاق ــات الـنــاتـجــة عـنـهــا .الـطـبـقــة الـجــديــدة
مرتبطة بــالــرأس املالية الـجــديــدة التي تعتبر املــال هو
األس ــاس وه ــذا مــا سنعرضه فــي امل ـقــال املـقـبــل حــول
َ
«أمولة» رأس املال.
ّ
الـنـيــولـبـيــرالـيــة كــانــت ل ــب ال ـس ـيــاســات ال ـتــي فرضتها
قسرًا املؤسسات التجارية والدولية كمنظمة التجارة
الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول
الناشئة و/أو الصغيرة كــالـيــونــان .وه ــذه املؤسسات
ّ
بشرت للعوملة ورفع الحواجز بني الــدول بحجة تأمني
ّ
حرية التجارة وحركة السلع ورأس املــال ،بينما هناك
ّ
سكوت واضح عن حركة اليد العاملة! وحرية التجارة
هي العذر لغزو األسواق الوطنية للدول التي اقتصاداتها
في مرحلة النشوء أو ال تستطيع مواجهة الشركات
العمالقة خاصة في استثمار املوارد الطبيعية والطاقة
واملـعــادن واملــواصــات .النيوليبرالية كانت ومــا زالت
مـنـظــومــة فـكــريــة لـلـسـيـطــرة عـلــى االق ـّت ـصــاد عبر
السيطرة على األس ــواق مــن ِقـبــل أقلية متحكمة
بالسلطة وت ـبــرز الـحـ ّـريــة لتثبيت قــانــون الـغــاب.
والتشريعات التي تصدرها املؤسسات الوطنية
تحت سيطرة تلك النخب هي لشرعنة الداروينية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .الحـ ـق ــا س ـن ـعــرض
إخفاقات النيوليبرالية من الناحية النظرية والعملية
وما أسفرت عنه تلك السياسات.
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