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¶

تحول دورها؟
هل المشكلة في انهيار الطبقة الوسطى أم في ّ
ط��وت العوملة صفحة طويلة م��ن ال�ت��وازن الطبقي
ال��ذي اس�ت�ف��ادت منه خصوصًا ال�ف�ئ��ات الوسطى،
وت ��راج � �ع ��ت أي� �ض ��ًا ق � ��وة ال� �ع� �م ��ال امل � ��وزع �ي��ن ع�ل��ى
م �ج ��االت ج ��دي ��دة م�ت�ش�ع�ب��ة ال ت�ت�ي��ح ل �ه��م ال�ت�ك�ت��ل
وامل�س��اوم��ة .أس��واق امل��ال املسلحة بأحدث تقنيات
االتصال تغري كذلك أعدادًا متزايدة من الناشطني
ّ
ينضموا إلى طابور املضاربني ،أو
اقتصاديًا كي
إل��ى م��ا يمكن تسميته ب��ال�ب�ط��ال��ة امل��ول��دة للدخل.
وال�ح��رك�ي��ة الفائقة للعمال ف��ي ظ��ل ال�ع��ومل��ة تخلق
بدورها واقعًا جديدا ال يصب في مصلحتهم ،حيث
ينال األج��راء حقوقهم املادية في بقعة من العالم
ً
(األج� ��ور م �ث�لا) وي �م��ارس��ون ح�ق��وق�ه��م السياسية
في بقعة أخرى (االنتخاب .)..هذا خفف االحتكاك
الطبقي وألغى املساحة التي يمكن ان يستعر فيها
ال�ص��راع االجتماعي ،كما شتت الطبقة الوسطى
ً
ّ
وغير دورها ،مقلال من قدرتها على تعبئة القوى
االجتماعية الطامحة للتغيير.
ويكتسب ضمور أو صعود الطبقة الوسطى أهمية
خاصة في تفسير األزمات الراهنة ،ألن امتداد هذه
الطبقة وتعاظم شأنها أعطى الرأسمالية جرعة
استقرار أمام عواصف القرن املاضي ،ومكنها كذلك
من حسم الصراع بني اليسار واليمني لصالحها.
ربما ما زال للفرضية املاركسية أنصارها ،إال ان
آلة التوزيع في النظام الرأسمالي عملت بذكاء في
حقبة التنافس الشديد بني الشرق وال�غ��رب ،حني
فضلت إع�ط��اء ال�ع�م��ال حصة مقبولة م��ن الناتج،
على ان يقعوا بسهولة في أحضان املعسكر اآلخر.
وع �ل��ى ع �ك��س م ��ا ك ��ان ي �ح��دث ف ��ي م ��راح ��ل ال�ت�ق��دم
التكنولوجي بعد ال �ث��ورة الصناعية ،ف��إن النمو
املترتب على ال�ث��ورة التكنولوجية واملعلوماتية

الحالية يتم توزيعه ف��ي نطاق ّ
ضيق وعلى عدد
ق �ل �ي��ل م ��ن األش� � �خ � ��اص ،م �م��ا ي �س��اه��م ف ��ي ت��رك �ي��ز
الثروة بأيد قلة وفي مجاالت اقتصادية محدودة.
ّ
إن ت� �س ��رب ال� �ف ��وائ ��ض م ��ن أع� �ل ��ى إل � ��ى أس� �ف ��ل ف��ي
االقتصاد الرقمي يتم على نحو بطيء وضعيف،
بطبيعتها ال ترتبط كثيرًا
وامل��ؤس�س��ات الرقمية
ّ
بغيرها م��ن امل�ش��اري��ع وتشغل القليل م��ن العمال.
وع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ت�ق��در القيمة ال�س��وق�ي��ة ملوقع
فايسبوك بنحو الينحو 70
التواصل االجتماعي
ّ
مليار دوالر أميركي لكنه يشغل ألفي عامل فقط،
ه ��ذا ب��امل�ق��ارن��ة م��ع  285أل��ف عامل
ي�ع�م�ل��ون ف��ي ف� ��روع ش��رك��ة ج �ن��رال
م��وت��ور امل �ق ��درة ق�ي�م�ت�ه��ا ال�س��وق�ي��ة
بـ 35مليار دوالر.
يصر التحليل التقليدي في الغرب
على الربط بني النمو االقتصادي
وبني انبثاق الطبقة الوسطى التي
ت�ع��د أس ��اس امل��وج��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
ال �ث��ال �ث��ة ك �م��ا ي �س �م �ي �ه��ا ص��ام��وي��ل
ه ��ان� �ت� �ن� �غ� �ت ��ون .ل� �ك ��ن االس � � �ت� � ��دراك
ض � ��روري ه �ن��ا :ف��ال�ل �ي �ب��رال �ي��ة ال�ت��ي
ي ��راه ��ا ف��ران �س �ي��س ف��وك��وي��ام��ا أول إي��دي��ول��وج �ي��ا
ع�ل�م��ان�ي��ة ل�ه��ا ق ��وة ال��دي��ان��ة ،ال ت�ع�ن��ي ب��ال �ض��رورة
اس�ت�ت�ب��اب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة .ل�ق��د ت��زام �ن��ت وال ت��زال
م��ع أن �م��اط م��ن ال�ت�م�ي�ي��ز ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي
واالج �ت �م��اع��ي ،وف ��ي ح ��االت ع ��دة ك��ان��ت ال�ش��رع�ي��ة
ال �ب��دي �ل��ة ال �ت��ي ت �ق��وم م �ق��ام ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وت��ؤج��ل
والدت� �ه ��ا ،وااله� ��م ه��و اإلح �ب ��اط ال �ن��ات��ج ع��ن تغير
طبيعة الطبقة الوسطى ،التي ص��ارت ام��ا معوملة
وم �ع��زول��ة ع ��ن م�ج�ت�م�ع��ات�ه��ا أو م �ت��أث��رة ك�غ�ي��ره��ا

باضطراب الهويات الصغرى وتشنجاتها ،وهي
في الحالتني اق��ل انخراطًا من ذي قبل في أنشطة
اقتصادية منتجة.
ال �ص�ين ه��ي امل �ث��ال األب� ��رز م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة على
ض �ع��ف ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال ��دي �م ��ووق ��راط �ي ��ة وال �ت �ق��دم
االقتصادي .هناك نجحت منظومة مركزية مغلقة
ً
في شق طريق للنمو ما زال متواصال منذ عقدين.
ويقال ان ت��داول السلطة في الهند ،البلد املجاور،
تسبب ف��ي إب�ط��اء صعودها االق�ت�ص��ادي النشغال
حكوماتها املنتخبة باحتواء السخط االجتماعي
الناشئ عن تسريع خطى اإلصالح.
ً
ربما ال تشكل الصني بديال ناجزًا
للنموذج الغربي ،س��واء لصعوبة
االع �ت �م��اد ال ��دائ ��م ع �ل��ى ال� �ص ��ادرات
واالس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة وح��ده��ا
ل � �ت � �ح� ��ري� ��ك ال � � �ن � � �م � ��و ،أو ل �ض �ع��ف
ال� �ج ��اذب� �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل�ت�ج��رب��ة
الصينية ،إال أن�ه��ا تتحدى بعناد
ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ت�ق��ول ب��أن الليبرالية
االق �ت �ص ��ادي ��ة م �ت�ل�ازم��ة دائ� �م ��ًا م��ع
الليبرالية السياسية.
يعمل التقدم التكنولوجي املعولم على تقويض
الطبقة ال��وس�ط��ى ،واإلض � ��رار م��ن ث� ّ�م ب�ف��رص قيام
دي �م �ق��راط�ي��ات ف �ع��ال��ة .ل�ك��ن األك �ث��ر خ �ط��ورة ه��و ان
العوملة تقلل الرشد االقتصادي والسياسي الذي
طاملا تحلت به تلك الطبقة ،مع انضمام مزيد من
غير املنتجني إليها .مع العلم أن التحسن الزائف
في مستويات املعيشة في الغرب ناتج عن تدفق
األم� � � ��وال امل �ت ��اح ��ة ل �ل�إق� ��راض االس �ت �ه�ل�اك��ي ال ع��ن
زي��ادة اإلن�ت��اج .ه��ذا يجرد فكرة الرفاه الشامل من

غياب الصراع االجتماعي
يضعنا وجهًا لوجه
أمام انعدام الرشد في
المجاالت كافة

معناها األصلي ،ويربطها بأنماط معيشة مختلة
ال ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ال �ت��رت �ي��ب ال �ط �ب �ي �ع��ي ل �ل �ح��اج��ات.
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي�ح�ص��ل األف� � ��راد ف ��ي معظم
دول العالم على ال�خ��دم��ات ال�ج��دي��دة مثل الهاتف
واالنترنت بأسعار رخيصة ،لكن كثير من هؤالء
وغيرهم يعجزون ع��ن تأمني أم��اك��ن الئقة للسكن
وال يحصلون على تقاعد مريح أو تأمني صحي
ً
م��رض .وب��دال من ان تتكثف االستثمارات العاملية
في مجاالت حيوية (أدوية لألمراض املنتشرة في
البلدان الفقيرة ،غذاء ،)...يزداد تركزها في األسواق
ال��واس �ع��ة امل �ع��ومل��ة ذات امل � ��ردود ال �ع��ال��ي ،م��ع أن�ه��ا
تنتج سلعا وخدمات أقل أهمية (تجميل ،اإلعالم
ال �ج��دي��د ،ت �س �ل �ي��ة ،)...وال �ن �ت �ي �ج��ة ال �غ��ري �ب��ة ه ��ي ان
األشخاص الذين يتمكنون من قضاء أوق��ات أكثر
على مواقع التواصل االجتماعي ،قد ال يحصلون
على م��ا يكفي م��ن غ��ذاء أو سكن أو رع��اي��ة صحية
وتعليمية..
يوصي فوكوياما بأن تكرس الدول جهودها إلعادة
توليد طبقة وسطى فعالة ،لكن املشكلة ليست فقط
في حجم هذه الطبقة بل في تغير دوره��ا وتحول
طبيعتها .علينا ربما ان نبدأ م��ن مكان آخ��ر ،من
ت�ح��ري��ر ال��دي�م��وق��راط�ي��ة نفسها م��ن هيمنة ال�ق��وى
املعوملة ،عبر إعادة توطني الطبقة الوسطى وردها
إلى سابق عهدها من الفاعلية وال�ت��وازن .لكن هل
هذا ممكن في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو اليمني،
أو ف��ي ظ��ل ان��دث��ار ال�ت�ن��اف��س اإلي��دي��ول��وج��ي ،ال��ذي
يفقدنا أرضًا خصبة للتنوع الفكري الخالق ،أو في
ظل غياب الصراع االجتماعي الذي يضعنا وجهًا
لوجه أمام انعدام الرشد في املجاالت كافة؟ لنراقب
خط األزمات وننتظر!

متابعة

الكل يتهم الكل
بهدر املازوت

رشا أبو زكي
امل ��ازوت األح�م��ر ال ي��زال تحت الرقابة
ال�ل�اح� �ق ��ة .ال �ك ��ل ي�ل�اح ��ق ال� �ك ��ل .ال��دع��م
ال��ذي وصل إلى  22،5مليار ليرة ملادة
امل��ازوت وال��ذي استفاد منه غير جهة،
ال امل��واط �ن��ون ،أث ��ار ض�ج��ة ه ��ذه امل ��رة.

ال زيادة لجعالة المحطات
قال وزير الطاقة واملياه جبران باسيل (الصورة) إنه
لن يلبي مطالب زيادة جعالة أصحاب املحطات على
املحروقات ،ألن النتيجة ستؤدي إلى زيادة في أسعار
املحروقات على املواطن ،ودعاهم إلى «بحث هذا األمر
ُ
مع وزارات أخرى ،ومع الحكومة ككل ورئاستها ،ووزارة
املال ،وهم أحرار في اتخاذ ما يرونه مناسبًا».

وزارة الطاقة ،الشركات ،املنشآت ،الكل
ي��ؤك��د أن ��ه غ �ي��ر م�ع�ن��ي ب �ه��در األم� ��وال
ال � �ع ��ام ��ة ،وي � �ص� ��وب االت � �ه� ��ام� ��ات إل ��ى
اآلخرين .الجميع يؤكد أنه سيحاسب
امل � �س� ��ؤول ل �ي �ص��ل ب��ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات إل��ى
خ��وات �ي �م �ه��ا .ه� �ك ��ذا ،ل �ع �ب��ت ال�س�ي��اس��ة
لعبتهاُ ،
فص ِّوبت أصابع االتهام نحو
ال�ش��رك��ات حينًا ،نحو منشآت النفط
ح �ي �ن ��ًا ،ون� �ح ��و ع � ��دد م� ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن
السياسيني أح�ي��ان��ًا .وت�ش�ي��ر م�ص��ادر
«األخ � �ب� ��ار» إل� ��ى أن ��ه «ي� �ب ��دو أن ح��زب��ًا
أكثريًا يريد أن يوجه ضربة على يد
وزير الطاقة جبران باسيل ،والضربة
ه��ذه م��رت�ب�ط��ة بملف آخ ��ر ،وه��و ملف
الكهرباء» .نسأل عن الجهة ،فتتوجه
التلميحات إلى رئيس مجلس النواب
ن �ب �ي��ه ب � � ��ري .ل� �ك ��ن ،ف� ��ي ال �ض �ج ��ة غ�ي��ر
امل�س�ب��وق��ة ح ��ول ال �ه��در ال��دائ��م ل�ل�م��واد
التي تلقى الدعم الحكومي (امل��ازوت،
القمح وغيرها) ،خفتت مطالب الفقراء

قطاعات

تجارة

أسعار البيض ارتفعت مجددًا
«سعر كرتونة البيض  9000ليرة ،أي ما يعادل 6
ّ
دوالرات ،على أس��اس أن الدجاجة باضت ب �ـHotel
 Dieuوال��دي��ك متعلم ب �ـ .»AUBه��ذا التعليق ال��وارد
على إحدى صفحات «فايسبوك» من مواطن مستاء
م��ن ارت�ف��اع أس�ع��ار البيض ،ينطوي على كثير من
الحقيقة في ما ّ
خص ارتفاع االسعار .ففي األشهر
األخ �ي��رة الح��ظ املستهلكون أن أس�ع��ار ال�ب�ي��ض لم
ت�ع��د تحتمل ب�ع��دم��ا ص��ار س�ع��ر البيضة ال��واح��دة
 300ليرة إذا اشترى املستهلك كرتونة كاملة (30
ّ
باملفرق .يقول أمني
بيضة) ،وك��ل ثالثة بألف ليرة
س � ّ�ر ن�ق��اب��ة ال ��دواج ��ن س�م�ي��ر ق��رط �ب��اوي ،إن م��رب��ي
الدواجن يعانون بسبب ما جرى لهم خالل االشهر
املاضية ملا اصابهم خالل األشهر الثمانية املاضية
من نكسات متالحقة ّ
دمرت مزارعهم وألحقت بهم
ّ
خسائر كبيرة ،لكنه يؤكد أن السعر يجب أال يزيد
ُ ّ
ع��ن  7000ل�ي��رة ل�ل�ك��رت��ون��ة ال ��واح ��دة ،ألن�ه��ا «ت�س��ل��م
بالجملة بما بني  5500ليرة و 5750ليرة».
هذا الكالم يعني أن من يبيع سعر كرتونة البيض
بنحو  9000ل�ي��رة يحقق رب�ح��ًا ي��راوح ب�ين %56.5

وس�ك��ان املناطق ال �ب��اردة بإيجاد آلية
لخفض سعر امل��ازوت ،فالدعم انتهى،
وال�ل�ج��ان النيابية رف�ع��ت توصياتها
ب��إل�غ��اء ال �ـ  tvaع��ن امل� ��ازوت ،إال أن هذا
ال �ق��ان��ون ال ي� ��زال ي�ح�ت��اج إل ��ى الهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال � �ن ��واب ،إلق� � ��راره في
الجلسة التي ل��م يحدد ب��ري موعدها
�اق بسعره
بعد .إلى حينها ،امل��ازوت ب� ٍ
امل��رت�ف��ع ،وال ��ذي ي��زي��د أسبوعيًا ليقفز
سعر الصفيحة إلى ما فوق ال�ـ 30ألف
ليرة األسبوع املقبل .في ه��ذه األثناء،
ي��واص��ل ف��ري��ق امل��دق �ق�ين ،ال ��ذي أوف ��ده
رئيس ديوان املحاسبة القاضي عوني
رمضان للكشف امليداني على حقيقة
سحب ما يفوق  8ماليني ليتر من املادة
قبيل انتهاء ق��رار دعم امل��ازوت األحمر
بساعات ،وأعلن رمضان أن املؤشرات
ت� ��دل ع �ل��ى ض �ل ��وع  60ش ��رك ��ة ت��وزي��ع
محروقات في ما سماه «الفضيحة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ط��ال��ب ب��اس �ي��ل ب�م�ت��اب�ع��ة

و %63بكل كرتونة .غير أن قرطباوي يؤكد أن األمر
ليس بيد ّ
مربي ال��دواج��ن ،فهم أكثر املغبونني في
ه��ذا امل �ج��ال ،مشيرًا إل��ى أن ارت �ف��اع االس �ع��ار سببه
العمليات التجارية.
ف��ي ال ��واق ��ع ،ي �ض��اف إل ��ى ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات م��ا ج��رى
خالل االشهر املاضية إثر قيام اثنني من كبار مربي
الدواجن الذين ّ
يعدون أيضًا من كبار تجار البيض،
ب��اح�ت�ك��ار األس � ��واق ب�ع��د ش ��راء ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
السوق وبيعها بأسعار مرتفعة وصلت في حينها
إل��ى  9000ليرة لكل كرتونة ،لكن بعد فترة ع��ادت
األم��ور إل��ى سابق عهدها وانخفض سعر كرتونة
البيض إلى ما بني  6000ليرة و 7000ليرة ...لكنها
منذ أيام عادت إلى االرتفاع مجددًا.
ويعتقد املتابعون للقضايا املتعلقة باالسعار ،أنه
ال سبب فعليًا ي��دف��ع االس �ع��ار إل��ى االرت �ف��اع سوى
ع�م�ل�ي��ات االح�ت�ك��ار امل�ت��واص�ل��ة ،ف ��إذا ك��ان��ت الحجة
ّ
ت �ق��ل��ص ع ��دد ال� ��دواج� ��ن ،ف ��إن االس� � ��واق ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
تقلصت أيضًا.
(األخبار)

ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ج ��اري ��ة ف ��ي م��وض��وع
امل� � ��ازوت إل ��ى ال �ن �ه��اي��ة ل� ُ�ي �ح��اس��ب من
أخ �ط��أ ُ
وي �ك��اف��أ أو ُي �ن � ّ�وه ب� َ�م��ن أح�س��ن
في عمله ،مشيرًا إل��ى أن��ه رف��ع تقريرًا
م�ن��ذ ي��وم�ين إل��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء عن
األموال الباقية من السلفة املعطاة إلى
منشآت النفط.
وق ��ال« :ب ��ات م��ن ال �ض��روري أن يكون
في اإلم�ك��ان وض��ع اليد على أي خطأ
ق��د ح��دث ع��ن قصد أو ع��ن غير قصد.
ل��ذل��ك ،ي�ج��ب أن ت�س�ي��ر ال�ق�ض�ي��ة حتى
النهاية ُليحاسب أكبر رأس وأصغر
م ��وظ ��ف ،وأك� �ب ��ر ش��رك��ة وأص �غ��ره��ا».
وأك��د أن «أي محاولة للفلفة القضية
كما بدأنا نسمع ،لن ُيقبل بها ،ونريد
إع�ل�ان ال�ن�ت��ائ��ج ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة بنحو
ّ
وليتحمل كل شخص
واض��ح وكامل،
مسؤوليته حتى النهاية» ،الفتًا إلى
أن الكارتيالت وامل��اف�ي��ات محمية من
جهات سياسية.

مصارف

عوده يربح مليون دوالر يوميًا
بلغت أرباح املصارف الثالثة األولى في عام 2011
إل��ى  876.4م�ل�ي��ون دوالر ،أي ب��زي��ادة  %1.8عما
ّ
سجلته ه��ذه امل �ص��ارف ف��ي ع��ام  2010ح�ين كانت
أرباحها تبلغ  860.54مليون دوالر.
وب �ح �س��ب ال �ن �ت��ائ��ج امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي أع �ل �ن �ت �ه��ا ه��ذه
امل�ص��ارف على م��دى االس�ب��وع امل��اض��ي ،فقد زادت
م��وج��ودات�ه��ا بقيمة  2.14مليار دوالر م��ن 66.32
م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ن�ه��اي��ة  2010إل��ى  68.46م�ل�ي��ارًا
في نهاية  .2011وقد زادت تسليفاتها بقيمة 350
م�ل�ي��ون دوالر ف�ق��ط ،م��ن  17م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام
 2010إل��ى  17.35مليارًا ف��ي ع��ام  .2011وال��ودائ��ع
أي�ض��ًا زادت بقيمة  1.73م�ل�ي��ار دوالر م��ن 56.01
مليار دوالر إلى  57.74مليارًا.
وب �ص��ورة إف��رادي��ة ،ف��إن ب�ن��ك ع ��وده ،س� ّ�ج��ل أرب��اح��ًا
تصل إل��ى مليون دوالر يوميًا ف��ي ع��ام  ،2011فقد
ب�ل�غ��ت ارب��اح��ه ال�ص��اف�ي��ة  365.2م�ل�ي��ون دوالر في
ن �ه��اي��ة  ،2011ف�ي�م��ا ارت �ف �ع��ت م��وج��ودات��ه ب �ص��ورة
طفيفة م��ن  28.68م�ل�ي��ار دوالر إل��ى  28.7م�ل�ي��ارًا،
وارتفعت تسليفاته من  8.38مليار دوالر إلى 8.4

مليارات ،وودائعه من  24.67مليار دوالر إلى 24.8
مليارًا.
أما بلوم بنك ،فقد ّ
سجل أرباحًا صافية في نهاية
 2011تبلغ  331.5مليون دوالر مقابل  330.6مليونًا
ف��ي نهاية  ،2010فيما ارت�ف�ع��ت م��وج��ودات��ه بقيمة
 820مليون دوالر من  22.34مليار دوالر إلى 23.16
مليارًا .وقد ارتفعت ودائعه بقيمة  700مليون دوالر
من  19.44مليارًا إل��ى  20.14مليارًا ،أم��ا تسليفاته
فقد زادت بقيمة  390مليون دوالر من  5.17مليار
دوالر في نهاية  2010إلى  5.56مليارات في .2011
وقد زادت موجودات بيبلوس بنك بقيمة  1.3مليار
دوالر م��ن  15.3م�ل�ي��ارًا ف��ي ن�ه��اي��ة  2010إل��ى 16.6
مليارًا في نهاية  ،2011فيما ارتفعت ودائعه بنسبة
 %7.8أو م��ا قيمته  900م�ل�ي��ون دوالر لتصل إل��ى
 12.8مليار دوالر ،وزادت تسليفاته بنسبة %6.3
أو ما قيمته  200مليون دوالر لتصل إلى  4مليارات
دوالر .أما أرباحه الصافية فزادت بنسبة  %1.2من
 177.7مليون دوالر إلى  179.7مليون دوالر.
(األخبار)

