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مقال

اآلفاق المسدودة (ب)

الجذور الفكرية والسياسية للنيوليبرالية
زياد حافظ *
ال يمكن الحديث عن الفكر النيوليبرالي من دون ّ
التطرق
إل ــى الـفـكــر املـحــافــظ الـجــديــد ال ــذي يحمله تروتسكيون
ســاب ـقــون م ـن ـب ـهــرون بـنـظــريــة ض ـ ــرورة ال ـث ــورة الــدائ ـمــة.
الجامعي ـ جامعة
من ضمن املشتركات بينهما الفكر
ّ
شـيـكــاغــو .ف ــإذا ك ــان مـيـلـتــون فــريــدمــان مـنــظـرًا ملــدرســة
ّ
اقـتـصــاديــة عـلــى قــاعــدة النيوليبرالية الـتــي تـبــنــاهــا عــدد
مــن ال ــدول الغربية وفــي ّ
مقدمها الــواليــات املـتـحــدة ،فإن
جامعة شيكاغو كــانــت مهد الفكر املحافظ الجديد مع
تـعــالـيــم أس ـتــاذ الـفـلـسـفــة لـيــو س ـت ــراوس .مــا دع ــم الفكر
امل ـح ــاف ــظ ال ـج ــدي ــد وج ـ ــود م ــراك ــز أبـ ـح ــاث م ـم ـ ّـول ــة جـ ّـي ـدًا
و«هيريتاج فونديشون»
كمعهد «أميريكان إنتربرايز»
ّ
ووسائل إعــام واسعة النفوذ كمجلة «كومنتاري» .من
ضمن املشتركات أيضًا ،أن أصل الفكر جاء من أوروبا
(فــون هايك ،كــارل بوبر ،ولودفيج فــون ميسز ،بالنسبة
للنيوليبرالية وليو ستراوس بالنسبة للفكر املحافظ) قبل
ّ
أن يتوطن في الواليات املتحدة .والفكر املحافظ الجديد
يهدف من بني أهداف عديدة ،إلى إغالق الثغرات الناتجة
ً
عن الفكر النيوليبرالي والتي تعود أصال إلى التناقضات
ّ
بالحرية كأولويةّ ،
ّ
حرية التنافس في
بالتمسك
املتصلة
األســواق ،إخفاقات السوق والسلوك ّاالحتكاري .املناداة
ّ
بالحرية والتنافس تنتهي بحكم التسلط للمحتكر الذي
ولد من رحم النيوليبرالية.
مــن ضـمــن املـشـتــركــات بــن الـفـكــر النيوليبرالي والفكر
املحافظ الجديد ،الحذر العلني (عند املحافظني الجدد)
مــن الديمقراطية والـحــذر الضمني عند النيوليبراليني.
ّ
كال الفكرين يـحــذران من الديمقراطية ،ولكن من زاويــة
مختلفة .املحافظون الجدد يعتبرون الديمقراطية مصدر
ّ
ضعف لـلــدولــة ،بينما النيوليبراليون ال يــريــدون تدخل
ال ــدول ــة فــي االق ـت ـصــاد ول ــو اقـتـصــر عـلــى حـمــايــة امللكية
وفي املمارسة،
الفردية وحكم القانون .في آخر املطافّ ،
جنح النيوليبراليون إلى دعم الحكومات التسلطية أسوة
بــاملـحــافـظــن ال ـج ــدد .التمييز بينهم يـصـبــح صـعـبــا في
املمارسة .الفرق بينهم هو أن املحافظني الجدد حريصون
على ُبعد أخالقي يتناقض مع نتائج النيوليبرالية التي
تتسامح مع اإلبــاحــة بحجة ّ
حرية الفكر والتعبير طاملا
أنها ال تتناقض مــع مقتضيات الـســوق .الفكر املحافظ
حــريــص على األخ ــاق ،بينما النيوليبرالي ال يعتبرها
قيمة كقيمة السوق ّ
وحريتها.
ّ
مــن املـفــارقــات بينهما النظرة إلــى األم ــة .النيوليبراليون
يعتبرون أن فكرة األمــة مـ ّـر عليها الدهر وتآكلت ،ألنها
تقف في وجه األسواق والتبادل .لذا ،هم من أنصار العوملة
بال قيد أو شرط انسجامًا مع سيادة األسواق ّ
وقوامتها
على الـسـيــادة الــوطـنـيــة .لكنهم وج ــدوا أنـهــم بحاجة إلى
ّ
حد من «وطنية وقومية» ،أي حكومة قوية للحفاظ على
السوق وامللكية الخاصة وحكم القانون.
ّ
أما املحافظون الجدد فيعتبرون أن األمة ترتبط بسلة من
القيم واألخالق التي ينادون بها .الحفاظ على ّ
األمة يعنى
ّ
وبالتالي
الحفاظ على
الدولة القوية وإن كانت متسلطةّ ،
هم مع عوملة ال ّ
املتسلطة.
الحكومة
و/أو
األمة
دور
د
تقي
ّ
امليل الواضح عند النيوليبراليني نحو الدولة املتسلطة رغم
دعوتهم النظرية إلى تقليص دورها ،يتالزم مع تغاضيهم
عن تشكيل االحتكارات بشكل عام ،وخاصة في القطاع
املالي .الثروة التي ينتجها النظام النيوليبرالي لم تعد ّ
مبنية
على اقتصاد إنتاجي بل على اقتصاد افتراضي وهمي
ّ
وريعي بامتياز .االقتصاد الرقمي مكن النيوليبراليني
من تسهيل وتكثيف الصفقات واملضاربات املالية التي
ّأدت إلــى تمركز القطاع املــالــي وال ـثــروة فــي يــد مجموعة
صغيرة ال تكترث ملصير الطبقات املحرومة أو الفقيرة؛
في مقابلة مثيرة مع االقتصادي املرموق مايكل هدسون
على مــوقــع املعهد املـصــرفــي الـعــام (Public Banking
 ،)Institutionيقول إن مصرف سيتي بنك ،وهــو أحد
املـصــارف الخمسة التي تتحكم فــي  %75مــن األصــول
املالية في الواليات املتحدة ،يمارس العنصرية أو التمييز
ضــد الـطـبـقــات الـفـقـيــرة .فــأحــد مــديــري امل ـصــرف ق ــال له
ّ
بصراحة إن سياسة املـصــرف هــي تجنب منح قــروض
في املناطق واألحياء الفقيرة في املــدن األميركية ،ألنهم
ببساطة «ال يريدون التعامل مع الفقراء» .النيوليبرالية
ساهمت بشكل مباشر في القضاء على مؤسسات مالية
كانت تهتم بالطبقات الوسطى ،وهي مؤسسات االدخار.
التمركز املــالــي القائم حيث  5شــركــات مالية تستحوذ
على  %75من األصول املالية في السوق املالية األميركية
ـؤس ـســات االدخ ـ ــار الـصـغـيــرة واملـتـ ّ
يـعـنــي أن مـ ّ
ـوسـطــة
أصـبـحــت خ ــارج امل ـعــادلــة .بــل عـلــى ّ ال ـع ـكــس ،أصبحت
املصارف الكبرى «تستخرج» ما تبقى من ّ
مدخرات تلك
ّ
وتحولها إلى عملياتها الخاصة الريعية الطابع
الشرائح
واالفتراضية الشكل واملثقلة بالديون ،تحت شعار الرافعة

التي ّتدر أرباحًا مضاعفة .ويخلص مايكل هدسون في
مقاربته للنظام املصرفي بشكل عام إلى ضرورة العودة
إلى املصارف اململوكة من القطاع العام وليس من القطاع
الخاص .إن النظام املصرفي القائم في العالم على ّقوامة
ملكية الـقـطــاع ال ـخــاص ل ــه ،هــو سـبــب مـبــاشــر لــأزمــات
االقتصادية واملالية بسبب ابتعاد املصارف عن املصلحة
الوطنية واالكتفاء بآفاق األرباح التي ال تأتي في غالبيتها
ّ
الضيقة للمساهمني
بأي فائدة للمجتمع وخارج القائمة
واملسؤولني فيها.
أم ــا االق ـت ـصــادي الـفــرنـســي تــومــاس بيكتي ،وف ــي كتاب
شهير صــدر سنة  2013بعنوان «رأس املــال فــي القرن
الـحــادي والـعـشــريــن» (Capital in the Twenty First
 ،)Centuryفاعتبر ،عبر مقارنة تاريخية امـتــدت على
مدى  250سنة ،أن التفاوت في الدخل سببه رأس املال،
ّ
وأنه ال ّبد للدولة من التدخل لكبح تفاقم الفجوة في الدخل
ّ
والثروة بني ّ
مكونات املجتمع .ويشير بيكتي إلى أن معدل
ّ
ّ
نمو امل ــردود على رأس املــال ،كــان ومــا زال ،يفوق معدل
ّ
ّ
النمو في االقتصاد ،وهذا ما يصعب تبريره اقتصاديًا،
بــل هــو انـعـكــاس لــواقــع غـيــر طبيعي .ه ــذا مــا نعنيه عن
حالة االنفصام بني االقتصاد االفتراضي الــذي تصنعه
األس ــواق املــالـيــة وبــن االقـتـصــاد الفعلي (Wall Street
 .)vs Main Streetواألزم ـ ــات ال ـتــي ت ـمـ ّـر بـهــا األس ــواق
املــالـيــة دلـيــل على أن االنـفـصــام ال يمكن أن يستمر بال
تداعيات اقتصادية واجتماعية .وفي مؤلفه الــذي صدر
أخ ـي ـرًا ( )2020وع ـنــوانــه «رأس امل ــال واأليــديــولــوج ـيــة»،
فيرى أن املآسي االجتماعية ناتجة عن رأسمالية مفرطة
( )hypercapitalismنــاتـجــة ب ــدوره ــا مــن الـسـيــاسـ ّـات
ّ
النيوليبرالية التي ألهت السوق .فنظرية أن السوق تنظم
حــالـهــا ّأدت إل ــى تـمــزيــق املـجـتـمـعــات الـغــربـيــة بــن 1914
و ،1945وهــذا املقصود في تفسير تنامي الكينزية في

جون بركينز ،شرح كيف ّ
تم إغراء
الدول النامية لالستدانة لتمويل
مشاريع ال قدرة لها على تسديد
ديونها ،وذلك لجعلها تحت
الوصاية الخارجية

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مواجهة الكساد الكبير وض ــرورة زي ــادة الطلب الفعلي
عبر سياسة إنفاق على املشاريع الكبرى .من هنا كان
دور الدولة في تعديل إخفاقات آليات السوق.
منطق النيوليبرالية ّأدى إلى تمييز بني املناطق الجغرافية
ّ
في العالم وداخل الدول وبني شرائح السكان ،وإلى تفاوت
أكبر في الثروات والدخل .النيوليبرالية أسهمت في تحويل
رأس املال من عامل إنتاج إلى عامل ريعي إلنتاج الثروة
افتراضية وورقـيــة رقمية أكـثــر مما هي
الـتــي أصبحت
ّ
انعكاس للواقع .التقلبات الكبيرة التي تشهدها األسواق
املالية يوميًا ،تخلق وتشفط تريليونات من الثروة التي ال
وافتراضيًا
أساس لها .لكن بمقدار أنها موجودة رقميًا
ّ
في قيود الشركات ،تصبح قاعدة لالستدانة التي توظف
املــزيــد فــي خلق ث ــروات افـتــراضـيــة .فعلى سبيل املـثــال،
يمكن للمضاربة أن ترفع سعر سهم ما إلى مستويات ال
تمت إلى الواقع ،عبر شراء وإعادة شراء بأسعار مرتفعة،
ليصبح السهم بسعر وهمي مرتفع يسمح لحامله أن
يقول إن قيمة سهمي تسمح لي باالستدانة بمستويات
ً
لم تكن ممكنة لسعر سهم أكثر واقعية .والشركات بدال
مــن أن تـقــوم باستثمار فــي تطوير طاقاتها اإلنتاجية،
ّ
حولت مــواردهــا لشراء أسهمها لرفع قيمتها ولإليحاء
للعالم بأن القيمة املرسملة للشركة هي أعلى من الواقع
الدفتري ألصــول الشركة أو لدخلها أو لتدفق وارداتها.
أو التهت بعمليات دمج لتكبير الحجم من دون زيادة في
اإلنتاج ،ولكن في رفع وهمي لقيمة السهم.
ويمكن القول إن للنيوليبرالية «إنجازًا» واحدًا وهو إعادة
توزيع الثروة! وهــذا التوزيع ليس من القمة إلى القاعدة،
بل العكس .هو تراكم للثروة عبر االستالب وخاصة عبر
إعــادة توزيع مــوارد الدولة لطبقة األثرياء عبر اإلعفاءات
الضريبية وعـبــر تقليص الـخــدمــات الـتــربــويــة والــرعــايــة
ُ
الصحية التي ّ
ّ
واملعركة الكبيرة التي تدار
تقدمها الدولة.
ّ
في دول الغرب هي حول إطاحة ما تبقى من دولة الرعاية
والرفاهية التي أوجدتها السياسات الحكومية بعد الحرب
العاملية الثانية وتطبيقًا للسياسات الكينزية .الهدف من
ّ
سيدر
كل ذلك هو خصخصة الضمان االجتماعي الذي
ً
أم ـ ــواال طــائـلــة لـلـمــؤسـســات املــال ـيــة ال ـتــي سـتـهــدرهــا في
مضاربات عبثية وكارثية في آن واحد.
هدف تقديم الرعاية للمواطنني ال يعود فقط إلى اعتبارات
أخــاقـيــة ،بــل إل ــى اع ـت ـبــارات سـيــاسـيــة ،ك ــردع للموجات
االشتراكية و/أو الشيوعية التي كادت تطيح الدول الغربية
بعد التدمير الذي حصل من ّ
جراء الحرب العاملية ،وأيضًا
اس ـت ـغــال لـعـجــز آل ـيــة ال ـســوق فــي مـنــع ال ـك ـســاد األك ـبــر.
السياسة النيوليبرالية ال ّ
تؤدي إلى إنتاج الثروة ،بل إلى
إعــادة توزيعها ،خصوصًا أن طبيعة الثروة الناتجة عن
الـسـيــاســات النيوليبرالية هــي ريعية بامتياز وال ّ
تقدم
قيمة مضافة تسهم في تراكم رأسمالي حقيقي خارج
النظام النيوليبرالي بما تملكه
عن االستالب .الدولة في ّ
مــن احتكار للعنف وبما تتسلح بــه مــن قــانــون هــي أداة
االستالب .هذا ّ
تطور مفصلي في بنية الرأسمالية التي
ّ
تحولت من أداة إنتاج إلى أداة استالب.
ّ
والـسـيــاســات الـنـيــولـيـبــرالـيــة املـطــبـقــة فــي ال ــدول الناشئة
بـسـبــب إمـ ــاءات ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي والـبـنــك الــدولــي
تـتـضــافــر م ــع الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة واملـصـطـنـعــة إلي ـجــاد
ّ
صــدمــة تمكن املــؤسـســات املالية الــدولـيــة مــن وضــع اليد
ّ
ع ـلــى امل ـ ـقـ ـ ّـدرات وفـ ــرض الـخـصـخـصــة ال ـت ــي ت ـص ــب في
ّ
للمجمع
مـصــالــح الـطـبـقــة ال ـنــافــذة مــن شــركــات تــابـعــة
العسكري الصناعي وشركات تصنيع األدويــة
واملؤسسات املالية الدولية على سبيل املثال.
دور امل ـص ــارف ال ـك ـبــرى فــي االس ـت ـفــادة
م ــن الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة واملـصـطـنـعــة
ك ــالـ ـح ــروب ب ــن ال ـ ـ ــدول خ ـل ــق حــالــة
جــديــدة فــي الــرأسـمــالـيــة ال ـتــي تنمو
في الصدمات .هذا ما ّ
سمته الباحثة
ال ـك ـن ــدي ــة وال ـن ــاش ـط ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
نعومي كــايــن فــي كـتــاب مفصلي
لـهــا عـنــوانــه «رأسـمــالـيــة الـصــدمــة»
أو ()Shock Capitalism
صـ ــدر س ـنــة  2007حيث
كـ ـشـ ـف ــت ك ـ ـيـ ــف ت ـس ـ ّـع ــر
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة
املـ ـ ّ
ـدمـ ــرة لـلـمـشــاركــة
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في «إعادة البناء» ،وكيف تستفيد من الكوارث الطبيعية
ّ
املدمرة كاألعاصير والزالزل .الحرب التي قادتها الواليات
املتحدة على العراق هي خير مثال لنظرية نعومي كالين.
والبعض يعتبر أن وبــاء فيروس «كــورونــا» مصطنع قد
تستفيد منه شركات تصنيع األدوية واملؤسسات املالية
التي أصبحت بحاجة إلى دعم من الدولة بسبب تدهور
األس ــواق املــالـيــة الناتجة عــن حــرب أسـعــار النفط ووبــاء
كورونا في ٍآن واحد.
والـتــراكــم عبر االسـتــاب لــه أربـعــة أشـكــال .الشكل األول
هــو الخصخصة والـتـسـلـيــع .الـتــركـيــز عـلــى تــراكــم رأس
املـ ــال ي ــدف ــع الـخـصـخـصــة إل ــى ت ـج ــاوز ه ــدف ال ــرب ــح في
املراحل األولى لصالح التراكم .الحرب على العراق شهدت
خصخصة االعمال القتالية واألمنية عبر شركات املقاولة
الخاصة .كذلك بالنسبة إلــى املرافق العامة حيث أصبح
معظمها في العالم الرأسمالي حكرًا على القطاع الخاص.
أما التسليع ،فهو جعل كل شيء سلعة أو ُيعامل كلسعة.
تستوجب استثمارات رأسمالية كبيرة
ففي الزراعة التي
ّ
لإلنتاج الكبير الذي يحقق وفورات في الحجم ،أصبحت
امل ــوارد الطبيعية كالهواء واملــاء واألرض عرضة ّ
للتلوث
ولالختفاء .كذلك األمر في الفنون واملوسيقى التي تصبح
سلعة في إطار امللكية الخاصة .أما الشكل الثاني للتراكم
عبر االستالب فهو األمولة أو ( .)financializationكل
شيء ّ
يتحول إلى مال نقدي ويقاس بمعيار املال .والسمة
ّ
ّ
الرئيسة لألمولة في تفشي املضاربات املالية املدمرة ،التي
تأتي في سياق تفكيك القيود الناظمة (.)deregulation
لكن أخطر شكل فــي عملية التراكم عبر االسـتــاب هو
الشكل الثالث ،أي عبر خلق األزمــات وإدارتها وتكريس
ّ
«املتمردين» .جون بركينز ،صاحب
دور الدين إلرضــاخ
ّ
املؤلف الشهير «اعترافات قاتل اقتصادي» ،يشرح كيف
ّتم إغراء الدول النامية لالستدانة لتمويل مشاريع ال قدرة
لها على تسديد ديــونـهــا ،وذل ــك لجعلها تحت الوصاية
ّ
الـخــارجـيــة .أخـيـرًا أزم ــة الـيــونــان الـتــي تمثل ذروة تواطؤ
املـصــارف الكبرى في «نصح» حكومة اليونان بتجاوز
القيود التي يفرضها االتـحــاد األوروب ــي والـتــي ّأدت إلى
ت ــراك ــم دي ــون كـثـيــرة ال ق ــدرة لـلـحـكــومــة الـيــونــانـيــة على
تسديدها ،ما جعلها تصبح تحت وصاية صندوق النقد
الدولي وحجز مــوارد الدولة لسنني عديدة .وفي السياق
اللبناني ،يحق التساؤل عما إذا كانت سياسة االستدانة
ب ـفــوائــد مــرتـفـعــة ج ـ ّـدًا كــانــت ب ـهــدف وض ــع لـبـنــان تحت
الوصاية الخارجية لجهة إدارة أمواله وثرواته ،خصوصًا
ّ
وغازية .أما الشكل
أنه على أبواب أن يصبح دولة نفطية
األخير فهو إعادة توزيع الثروة من قبل الدولة إلى فئات
ّ
محددة من ّ
املتمولني.
ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي ف ــي حـقـبــة ال ـطــائــف خـيــر دل ـيــل على
عملية إعادة توزيع الثروة من القاعدة إلى القمة .سياسة
الفوائد املرتفعة على سندات الخزينة لم يكن لها أي ّ
مبرر
اقتصادي أو مالي سوى إعادة توزيع ّ
مدخرات املواطنني
على حاملي السندات الذين في معظمهم كانوا وما زالوا
ّ
املتمولني
مــن األث ــري ــاء اللبنانيني والـسـيــاسـيــن وبـعــض
العرب .رأس مال َالدين األساسي ال يتجاوز  4مليارات
دوالر ،ولكن سياسة الفوائد املرتفعة األشـ ّـد ربــويــة في
ّ
الـتــاريــخ أسهمت فــي تضخم الــديــن وتــوزيــع الـثــروة على
هؤالء .املصارف اللبنانية لعبت دورًا مفصليًا في إعادة
التوزيع ،لكونها املستفيد األكبر من تلك العملية ،التي لم
ّ
تكن في آخر املطاف إال عملية احتيال ونصب كبيرة لم
تشهد لها مثيل أي دولة في العالم.
ّ
املضحك املبكي أن بعض الحلول املقترحة لحل األزمــة
امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي سـ ّـب ـب ـت ـهــا تـلــك
السياسات النيوليبرالية هــو املــزيــد منها عبر وصفات
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وهذه الوصفات هي
ّ
املزيد من التقشف املالي ،بمعنى تقليص دور الدولة في
تقديم الخدمات االجتماعية وخصخصة املرافق العامة
لتسديد الـعـجــز الـبـنـيــوي فــي مــوازنــة ال ــدول ــة ،وفـقــا لتلك
الوصفات .كما أن وصفات الصندوق تدعو إلى تحرير
سعر الصرف اللبناني وعدم ربطه أو تثبيته على الدوالر.
ال ت ــدري كيف يمكن أن يستقيم ذلــك الـقــرار مــع الـقــرار
السياسي االستراتيجي بــربــط مصير الليرة اللبنانية
ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،لـجـعــل ال ـق ــرار املــالــي واالق ـت ـصــادي
خ ــارج إط ــار الـسـيــادة اللبنانية .فــي املـقــابــل ،إن تحرير
سعر الصرف ينسجم أكثر مع نمط االقتصاد والشراكة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة ف ــي ل ـب ـنــان م ــع ال ـص ــن ال ـشــريــك
التجاري األول واالتـحــاد األوروب ــي الشريك الثاني .فهل
يرتاح صندوق النقد إلى ذلك الواقع االقتصادي القائم،
أم الهدف هو تحويل النشاط تجاه الواليات املتحدة في
ّ
املرتبة األولى؟ السياسة النيوليبرالية في لبنان مرشحة
لالستمرار ،ألن الطبقة السياسية الحاكمة مستفيدة من
ذلــك الــوضــع ،وألن مــوازيــن الـقـ ّـوة السياسية الداخلية ال
تسمح بكسر التوازن القائم حتى الساعة.

