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قراءات
◼ كتاب

أي «منطلقات نظرية لبناء
مستقبل سورية االقتصادي»
عبد الحليم فضل الله
ّ
يسلط د .ألبر داغــر في كتابه الجديد
الـ ـض ــوء ع ـلــى ات ـج ــاه ــات ف ــي الـتـنـمـيــة
ال تحظى ،أو لــم تعد تحظى ،بعناية
ّ
املؤسساتية
كــافـيــة فــي بـلــدانـنــا ،مـثــل
والبنيوية وأفكار جون ماينارد كينز
وم ـ ــا بـ ـع ــده ،ف ـي ـ ّ
ـؤس ــس ب ــذل ــك لـنـقــاش
ُم ـت ـج ـ ّـدد ب ـش ــأن دور ال ــدول ــة وش ــروط
ّ
التورط بالسرديات
نجاحها ،من دون
ّ
الـ ـج ــازم ــة وال ــرط ــان ــات املـ ـ ـك ـ ــررة .وم ــع
ُ
أنـ ــه ك ـت ــب ع ـلــى دفـ ـع ــات وفـ ــي ت ــواري ــخ
ّ
ومناسبات متعددة ،فقد نجح صاحب
الكتاب فــي أن يكسبه وحــدة تأليفية،
وسياقًا يدور حول إشكالية من فرعني:
ن ـقــد م ــن زوايـ ـ ــا ع ـ ـ ّـدة لـلـنـيــولـيـبــرالـيــة،
وتــأك ـيــد ل ــدور ال ـق ـطــاع ال ـع ــام بوصفه
ً
فــاعــا جـمــاعـيــا ال «ســاحــة ص ــراع بني
ال ـق ــوى وامل ـص ــال ــح االج ـت ـمــاع ـيــة» ،وال
نقيضًا للقطاع الـخــاصُ ،ممهدًا بذلك
السبيل أمــام إعــادة الشرعية إلــى دور
القطاع العام في إعــادة اإلعـمــار ،الذي
ّ
يتعرض لالستبعاد والتهميش.
يـسـتـمـ ّـد داغـ ــر م ـقــاربــاتــه م ــن م ـصــادر
ع ـ ّـدة ،فهو يأخذ مــن ألـبــرت هيرشمان
رأي ـ ــه ،أن وظ ـي ـفــة ال ــدول ــة ف ــي التنمية
ه ــي ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص «تـعـظـيــم
قــدرة النخب االستثمارية على اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة» ،ومـ ــن ألـ ّـس
أمسدن التشديد على التصنيع املتأخر
ّ
الـقــائــم عـلــى الـتـعــلــم الـتـكـنــولــوجــي من
ّ
خ ــال امل ـم ــارس ــة وامل ـح ــاك ــاة والـ ـت ــدرج
فــي طريق االبـتـكــار ،ومــن بيتر إيفانز
إع ـ ــادة تــوص ـيــف دور اإلدارة ال ـعـ ّـامــة
ّ
امل ـت ـمــاس ـكــة وامل ـس ـت ـقــلــة ف ــي الـتـنـمـيــة،

ومــن جــان مــايـنــارد كينز والكينزيني
ال ـ ُـج ــدد تـصــويــب الـنـظــرة إل ــى اإلن ـفــاق
ً
االسـتـثـمــاري ،بوصفه عــامــا أساسيًا
ّ
النمو ال مزاحمًا للقطاع الخاص
فــي
ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــوارد ،وم ـ ــن هـ ـن ــري ب ــري ـت ــون
وماديسون وغيرهما النقاش النظري
ورب ــط
ل ـت ـجــربــة اسـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـ ـ ـ ــواردات ّ
فـشـلـهــا بـتــركـيــز ال ـ ــدول ال ـت ــي تـبــنـتـهــا
عـلــى إن ـت ــاج سـلــع االس ـت ـه ــاك ،ولـيــس
آالت الـتـجـهـيــز وال ـس ـل ــع الـتــرسـمـلـيــة.
كــذلــك وق ــف ع ـلــى م ـســافــة غ ـيــر بـعـيــدة
من نظرية التبعية ،لكنه ربطها بدور
ُ
ّ
الـنـخــب املـحــلـيــة املـس ـتــزملــة واملــرتـبـطــة
بالخارج في التبادل غير املتكافئ مع
الخارج.

القطاع العام :كيان اجتماعي أم
بيروقراطي؟
في نقاشه لــدور الدولة ،يرسم الكاتب
ً
الـصــديــق خـطــا فــاصــا مــا بــن الــرؤيــة
البيروقراطية التقليدية التي ّ
تؤيد هذا
الدور أو ترفضه استنادًا إلى معياري
الـكـفــاءة والـفـعــالـيــة ،وبــن الــرؤيــة غير
التقليدية التي تــرى في القطاع العام
ّ
ك ـيــانــا ج ـمــاعــات ـيــا يــت ـســم بــالـتـمــاســك
ال ــداخـ ـل ــي ،وي ـم ـت ـلــك ع ـص ـب ـيــة ّإداريـ ـ ــة
تجعله مؤثرًا في املجتمع ومتأثرًا به،
ُ
وال يمكن أن تستبدل به أدوار أخرى.
ّ
وفي نقده للنيوليبرالية يتعرض داغر
على نحو خاص ّ
للتيار النفعي الجديد
املناصر لدولة ّ
الحد األدنى ،التي تكون
ً
فيها قــوى ال ـســوق كـيــانــا مستقال عن
ّ
ً
املجتمع ومعزوال عنه ،ويتسم بجدارة
ال ت ـم ـل ـك ـهــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـ ـه ــذه بـنـظــر
مناوئيها مرتع خصب للريوع السهلة

واملنافع الناشئة عن السلطة .ويضيف
أنصار هذا االتجاه أن توسيع القطاع
العام يعني زيــادة االعتماد على غير
املنتخبني من الفنيني واالختصاصيني
والـبـيــروقــراطـيــن فــي التخطيط وفــي
اتخاذ القرارات ،مع أنهم ال ّ
يعبرون عن
ّ
العامة ،وال يردعهم رادع عن أن
اإلرادة
ّ
يـقـ ّـدمــوا مصالحهم الـخــاصــة عـلــى ما
عداها.
ّ
ركـ ـ ــز الـ ـك ــات ــب ع ـل ــى دروس ال ـت ـجــربــة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ّـس ـ ــدت ال ـن ـظ ــرة
الجديدة لــدور القطاع الـعــام فــي إطــار
ُ ّ
م ــا ُي ـع ــرف بــالـفـيـبــريــة امل ـ ـعـ ــززة .كــانــت
اإلدارة ال ـع ـ ّـام ــة ال ـف ـ ّـع ــال ــة ف ــي ت ـجــارب
دول شــرق آسيا ،األســاس االجتماعي
ال ال ـب ـي ــروق ــراط ــي ف ـح ـســب ف ــي ن ـجــاح

التنمية ،وعلى الرغم من وجود قطاع
خـ ّ
ـاص وفــاعــل وشــركــات خــارجـيــة ،لم
تنشأ عالقة غير متوازنة بني الطرفني،
ولم يظهر إلى الوجود نموذج اإلدارة
ّ
العامة القائم على النهب .كان القطاع
العام هو األســاس الــذي ارتـكــزت عليه
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ّـت ــي اح ـت ـض ـنــت
تجارب التصنيع املتأخر ،القائمة على
االس ـت ـث ـمــار واك ـت ـس ــاب الـتـكـنــولــوجـيــا
وتوطينها بصفتها قــاعــدة االنـطــاق
نـحــو الـتـنـمـيــة .وب ـخ ــاف ذل ــك ،أعـطــت
نظريات التحديث والتغيير الهيكلي
أه ـ ّـم ـي ــة م ـت ـق ـ ّـدم ــة ل ـل ـت ـمــويــل وم ــراك ـم ــة
ّ
النمو
رأس املــال امل ــادي .لكن نظريات
ال ـح ــدي ـث ــة أو الـ ـنـ ـم ـ ّـو ب ــاط ـن ــي امل ـن ـشــأ
دم ـجــت ال ـت ـقـ ّـدم الـتـقـنــي فــي نـمــاذجـهــا
ال ــري ــاضـ ـي ــة وم ـ ـعـ ــادالت ـ ـهـ ــاّ ،
ووسـ ـع ــت
مفهوم الــرأسـمــال ليشمل الرأسمالني
البشري واالجتماعي إلى جانب رأس
املال املادي .
إن الـ ـنـ ـس ــج عـ ـل ــى م ـ ـن ـ ــوال ال ـت ـج ــرب ــة
اآلس ـي ــوي ــة ف ــي م ـج ــال اسـتــراتـيـجـيــات
ال ـت ـن ـم ـيــة ،ي ـت ـكــامــل م ــع الـ ــدعـ ــوة ال ـتــي
يـتـضـ ّـمـنـهــا ال ـك ـتــاب الع ـت ـمــاد بــرنــامــج
كينزي على مستوى السياسات املالية
في بناء مستقبل سورية االقتصادي،
حيث ّ
يؤدي الطلب الحكومي والخاص
وال ـخــارجــي دورًا أســاسـيــا فــي الـنـمــوّ.
يمكن العثور على نقاط تالق ّ
عدة بني
ٍ
الـفـكــر الـكـيـنــزي وم ــا ب ـع ــده ،وت ـجــارب
دع ــم ال ـت ـصــديــر ال ـتــي قــامــت ب ـهــا دول
آسـيــويــة ع ـ ّـدة ،وم ــن بــن ه ــذه ا ُلـنـقــاط،
ع ـلــى سـبـيــل ال ــذك ــر ،األه ـ ّـم ـي ــة امل ـع ـطــاة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار وال ـت ـص ــدي ــر بـصـفـتـهـمــا
ّ
مكونني أساسيني في الطلب ،والــدور
ّ
ّ
ّ
اإلي ـجــابــي فــي الـنـمــو ال ــذي يــؤديــه كــل
م ــن ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـت ـق ـنــي ،وإع ـ ـ ــادة تــوزيــع
الدخل ملصلحة املنتجني ،على حساب
أصحاب الريوع.

النيوليبرالية :تحليل االقتصادي
ودعوة سياسية

ن ــواف ــق ال ـك ــات ــب ،وال شـ ـ ّـك ،ع ـلــى فهمه
للنيوليبرالية ّ
وتيار النفعية الجديدة
ون ـ ـقـ ــده لـ ـهـ ـم ــا ،لـ ـك ــن ال ي ـم ـك ــن إنـ ـك ــار
ً
امتالكهما فــي بعض األحـيــان أصــوال
ص ــارم ــة لـلـتـحـلـيــل ،م ــن اق ـت ـصــاديــات
الرفاه لفلفريدو باريتو إلى تحليالت

ُ
ميلتون فريدمان املبكرة عن استقرار
دالـ ــة ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـقــود ع ـلــى امل ــدى
الـ ـط ــوي ــل ،واهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـخ ــاف كـيـنــز
بـ ــال ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ،األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ت ـق ـل ـبــا
وت ـ ــأثـ ـ ـيـ ـ ـرًا فـ ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق واألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار.
وال ي ـم ـك ــن ال ـت ـق ـل ـيــل أيـ ـض ــا مـ ــن ش ــأن
األس ــس الفلسفية الـتــي اسـتـنــد إليها
فــريــدريـتــش فــون هــايــك ال ــذي أنـكــر من
خــال ـهــا امل ـبــال ـغــة ف ــي ت ـقــديــس الـعـقــل،
ّ
متخيلة ،يفضي
الباحث عن يوتوبيا
االسـتـغــراق بها فــي كثير مــن األحـيــان
إلــى قيام مجتمع شمولي ُمغلق .كان
ه ــاي ــك م ـت ـش ـ ّـددًا ف ــي ل ـي ـبــرال ـي ـتــه ،لكنه
رفــض املبالغة فــي التحليل الرياضي
ال ـ ــذي يـ ـه ــواه ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــون ،وهــو
ً
عـ ــارض الـتـخـطـيــط لـسـبـبــنّ :أوال ألن
صعوبة
اتساع نطاق الدولة يزيد من ُ
تحقيق اإلجماع على القواعد املسبقة
وامل ـع ــروف ــة سـلـفــا ال ـتــي يـسـتـنــد إلـيـهــا
حكم القانون ،وثانيًا ألن هذا التوسيع
ّ
يعظم مــن نـفــوذ الفئات غير املفوضة
شـعـبـيــا ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ووض ــع
السياسات.
ّ
أن املفارقة هي أن الدعوات املناهضة
إل ّ
لتدخل الدولة أيًا كان شكله ،لم تستند
إلـ ــى األع ـ ـمـ ــال ال ـع ـل ـم ـيــة واألك ــادي ـم ـي ــة
التي أنجزها هــؤالء ،بل إلى ّ
أدبياتهم
ال ـف ـكــريــة ذات املــرج ـع ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
ك ـمــا ف ــي ك ـتــابــي ه ــاي ــك «ال ـط ــري ــق إلــى
العبودية» و«الـغــرور القاتل» ،وكتاب
ّ
والحرية» .كان
فريدمان «الرأسمالية
االعتقاد الرائج بني الليبراليني ُ
الجدد
فــي أواس ــط ال ـقــرن املــاضــي وم ــا بـعــده،
ه ــو أن ال ـح ـ ّـري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة تـشـ ّـجــع
ال ـحــريــات االق ـت ـصــاديــة وتـحـفــز آلـيــات
السوق .أبرزت الوقائع عكس ذلك ،ففي
ّ
الحريات
دول رأسمالية عـ ّـدة ،ترافقت
ـور دولــة
الـسـيــاسـيــة الــواس ـعــة مــع ظ ـهـ ّ
الرفاه القائمة وفق ُنسخة مخففة ّمن
التخطيط املــركــزي املـصــاحــب بتدخل
واسـ ــع ال ـن ـط ــاق م ــن ال ــدول ــة .وه ـ ــذا ما
ً
ع ـ ـ ـ ّـده هـ ــايـ ــك نـ ـك ــوص ــا وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذال فــي
وج ــه املـنـظــومــات الـشـمــولـيــة .وبسبب
ّ
ه ـ ــذه ال ـخ ـي ـب ــة تـ ـم ـ ّـس ــك م ـ ــع م ـف ــك ــري ــن
ل ـي ـبــرال ـيــن آخ ــري ــن ب ـف ـك ــرة «امل ـخ ــاط ــر
الـتــي يحملها التنظيم امل ــرك ــزي على
ال ـفــردان ـيــة» ،وش ـ ـ ّـددوا مــن ث ـ ّـم عـلــى أن
ال ـحـ ّـريــة االقـتـصــاديــة هــي املــدخــل إلــى

الديموقراطية والليبرالية السياسية
ومخرج من طريق العبودية» .وبــرأي
ف ــري ــدم ــان ت ـ ـ ّ
ـؤدي ال ـن ـظــم االق ـت ـصــاديــة
دورًا مزدوجًا في االرتقاء باملجتمعات
ال ـ ـحـ ـ ّـرة ،ف ـمــن ج ـهــة ت ـع ـ ّـد ال ـح ـ ّـري ــة فــي
ً
النظم االقتصادية عامال ال غنى عنه
لتحقيق الحرية السياسية ،ومن جهة
ثــان ـيــة ال ـحـ ّـريــة االق ـت ـصــاديــة مطلوبة
ّ
بحد ذاتها لتحقيق ّ
الحرية السياسية.
ّ
رجحت
هذه األفكار وغيرها هي التي ّ
ّ
ك ــف ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وب ــش ــرت
بأفكارها ،استنادًا إلى حجج منطقية
عـ ّـامــة وليس بـنـ ً
ـاء على مـعــارف دقيقة
ّ
ومتخصصة على ما يزعم أنصارها.
كـ ــان إجـ ـم ــاع واش ـن ـط ــن ه ــو الـتــرجـمــة
األيديولوجية ألعمال هؤالء وسواهم.
لـكــن الـتـحـلـيــل االق ـت ـص ــادي (الـعـلـمــي)
ال يكفي وح ــده ،فــاملـطـلــوب وج ــود من
ّ
ي ــت ـخ ــذه ح ـ ّـج ــة ف ــي ب ــرن ــام ــج سـيــاســي
أوس ـ ــع ،لـجـعـلــه أداة طـ ّـي ـعــة ف ــي أي ــدي
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة .وش ـ ــك ـ ــل ان ـ ـه ـ ـيـ ــار االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي في بداية التسعينيات من
ُ ّ
القرن املاضي واالنتصار الذي ظن أنه
تــاريـخــي وأبـ ــدي لـلـيـبــرالـيــة ،فــرصــة ال
ب ـ ّـد مــن انـتـهــازهــا لــوضــع ه ــذه األفـكــار
موضع التطبيق.

مقاربات أخرى

لم ُيول الكتاب عناية بارزة أيضًاّ ،
وربما
ِ
ّ
عن قصد ،ملقاربات مفكرين بارزين في
نقدهم الجذري للرأسمالية الليبرالية،
مثل كــارل بوالنيي الــذي ذكــره الكاتب
م ــن دون أن ي ـش ــرح آراءه الــرئـيـسـيــة،
وم ــن بينها أف ـكــار الفـتــة يمكن البناء
عليها فــي فهم العالقة بــن االقتصاد
واملجتمع ،مثل قوله إن عوامل اإلنتاج
الثالثة املعروفة هي موارد اقتصادية
ّ
زائـ ـف ــةّ ،إم ـ ــا ب ـس ـبــب ت ـحــكــم الـسـلـطــات
بـهــا (الــرأس ـمــال الـنـقــدي) أو لصعوبة
وض ـع ـه ــا ف ــي ق ــوال ــب ن ـم ـط ـيــة وقــاب ـلــة
للقياس (العمل) ،أو ألنها بكل بساطة
ال ـح ـي ــاة م ـقـ ّـس ـمــة إلـ ــى أجـ ـ ــزاء (األرض
ّ
والـثــروات الطبيعية).
ويقدم بوالنيي
ّ
أيـ ـض ــا ف ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـتـ ـح ــول ال ـك ـب ـيــر:
األصـ ـ ـ ــول ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لــزمـنـنــا امل ـع ــاص ــر» ،مـحــاجـجــة نـقــديــة
قـ ّ
ـوي ــة ضـ ـ ّـد م ـب ــدأ أص ــال ــة امل ـل ـكـ ّـيــة مــن
منظور تاريخي ،وهو يرى أن السوق

مـ ّ
ـؤسـســة ُمندمجة فــي املجتمع وغير
ـأت الـكــاتــب أيضًا
مـفـصــولــة ع ـنــه .لــم ي ـ ِ
عـ ـل ــى ذكـ ـ ــر جـ ـ ــون ك ـي ـن ـي ــث ج ــال ـب ــري ــت
ّ
املؤسساتيني ،وهــو ممن
املـعــدود بــن
أعطوا ّ
ّ
االجتماعية
سات
للمؤس
ية
أهم
ّ
ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وأظ ـه ــر عـلــى نـحــو فــذ
تبعية األفـكــار للمصالح االقتصادية
ّ
الـقــومـيــة وامل ــراح ــل الـتــاريـخـيــة .إل أن
ع ـ ــدم اس ـت ـف ــاض ــة الـ ـك ــات ــب فـ ــي ع ــرض
ّ
أف ـك ــار ه ــؤالء يــتـســق م ــع املـنـهــج ال ــذي
اعـتـمــده فــي هــذا الـكـتــاب ،وال ــذي يقوم
ع ـلــى ان ـت ـقــاء األدبـ ـي ــات واالق ـت ـبــاســات
ّ
النظرية التي تحلل التجارب التنموية
الناجحة ،وهذا ما وجده لدى باحثي
ّ
ّ
التنمية ومفكريها الــذيــن حللوا على
ن ـحــو خ ــاص الـ ـ ــدروس امل ـس ـت ـفــادة من
دول شرق آسيا (مثل أمسدن وبريتون
وإيفانز وهيرشمان.)...

التنمية وإعادة اإلعمار

ّ
مستفيضة
تضمن الكتاب معالجات
ّ
مل ـق ــارب ــات الـتـنـمـيــة وال ـن ـم ـ ّـو ،ل ـكــنــه لم
ي ـس ـت ـك ـمــل ذلـ ـ ــك ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض ُم ـت ـ ّـم ــم
ل ـن ـظ ــري ــات إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار وت ـج ــارب ــه
ً
ّ
وأدبياته ،لكونه مدخال ال ّبد منه لبناء
سورية وتنميتها.
ال شـ ـ ـ ـ ـ ّـك فـ ـ ـ ــي أن ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــار ال ـ ــواس ـ ــع
وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـن ــات ــج مــن
الـ ـ ـح ـ ــروب ،يـ ـع ـ ّـد ف ــرص ــة ال ب ــدي ــل لـهــا
مــن أج ــل ال ـق ـيــام بــاملــراج ـعــات الـفـكــريــة
والسياسية الالزمة ملقاربات التنمية
ّ
النمو ومــا يرافقهما
واستراتيجيات
من سياسات ،بشرط أن ُيأتي ذلك في
يلبي الحاجات امل ّ
سياق ّ
لحة ويراعي
ال ـق ـيــود الــواق ـع ـيــة ال ـتــي ال م ـنــاص من
مراعاتها فــي رســم خـطــوط املستقبل.
فـ ـس ــوري ــة ال ـ ـخـ ــارجـ ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب أو
تكاد ،تواجه أربعة ّ
تحديات متزامنة،
يمكن التعبير عنها باألسئلة اآلتية:
أي م ـق ــارب ــة لـلـتـنـمـيــة ف ــي م ــرح ـل ــة مــا
بـ ـع ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب؟ وم ـ ـ ــا ه ـ ــي سـ ـي ــاس ــات
إع ــادة اإلع ـمــار؟ وكـيــف تـمـ ّـول برامجه
ّ
ّ
وعملياته؟ وما دور الدولة في كل ذلك؟
ّ
يسلط الـكــاتــب كثيرًا مــن الـضــوء على
مـســألـتــي اإلدارة الـحـكــومـيــة ونـمــوذج
التنمية في مناقشته ملستقبل سورية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ـ ّـأيـ ــد إعـ ـ ـ ــادة تــأس ـيــس
ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام وف ــق م ـب ــادئ ال ـج ــدارة

واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،ل ـل ـق ـيــام
بـ ـ ـ ــدوره ف ــي رع ــاي ــة ت ـج ــرب ــة ال ـت ـمــريــن
ّ
ال ـت ـك ـنــولــوجــي وال ـت ـع ــل ــم ،وف ــي تنفيذ
سـيــاســات كـيـنــزيــة قــائـمــة عـلــى تعزيز
الطلب االستثماري وتمكني املنتجني.
ّ
وحــلــل بإسهاب امل ــدارس الـجــديــدة في
التنمية ،مستخلصًا الدروس الناجحة
لـلـبـلــدان اآلس ـيــويــة ف ــي التسعينيات
من القرن املاضي والــذي تحذو حذوه
ب ـعــض بـ ـل ــدان غـ ــرب آس ـي ــا ف ــي الــوقــت
ُ
الراهن ،وتنصح سورية بالنسج على
منوالها.
ويمكن االنـطــاق من مضمون الكتاب
فـ ــي ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ــامل ـس ــأل ـت ــن األخ ــري ــن
غ ـيــر املـشـمــولـتــن بــالـتـحـلـيــل ف ـيــه ،أي
م ـســأل ـتــي ال ـت ـ ّمــويــل وإع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار،
والـ ـلـ ـت ــن تـ ـم ــث ــان ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادًا طـبـيـعـيــا
للرؤية التنموية واالقتصادية للدولة
ودورها.
تظهر الدراسات والتجارب أن الحروب
األه ـل ـي ــة ت ـس ـ ّـب ــب انـ ـهـ ـي ــارًا واسـ ـع ــا فــي
س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا
ت ـت ـع ـ ّـرض أراض ـي ـه ـ ّـا ل ـل ـت ـجــزئــة ،وه ــذا
ع ـلــى م ـس ــاوئ ــه ،ي ــوف ــر ف ــرص ــة إلعـ ــادة
ب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــاد ب ـ ّ
ـرم ـت ــه ع ـل ــى ق ــواع ــد
جـ ــديـ ــدة ،وع ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء بـتـعــويــض
الخسائر املادية واالقتصادية الناتجة
مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــار الـ ـ ــواسـ ـ ــع .لـ ـك ــن ال ـس ـل ـطــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ف ـ ــي ال ـح ــال ــة
ال ـس ــوري ــة ،حــاف ـظــت ع ـلــى ق ــدر مـقـبــول
مـ ــن الـ ـتـ ـم ــاس ــك وال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،بـ ــل ك ــان
نـطــاق انـتـشــارهــا أث ـنــاء ال ـحــرب أوســع
م ــن دائ ـ ــرة ن ـف ــوذ الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة لـ ـل ــدول ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـفـ ّـســر
صمود النموذج االقتصادي الذي كان
الحرب ،بمزاياه
سائدًا في سوريا قبل
وع ـيــوبــه ،م ــع أن ذل ــك قــد يـعـ ّـقــد ّ
مهمة
ّ
تصورات جديدة.
إطالق التنمية وفق
ً
وعلى ما يبدو ،لم تحدث الحرب تحوال
عميقًا في االقتصاد السياسي للدولة
الـ ـت ــي ت ـس ـت ــأن ــف امل ـ ـسـ ــار ال ـ ــذي ب ــدأت ــه
ق ـبـل ـهــا .وي ـ ـ ّ
ـردد بــاح ـثــون غــرب ـيــون أن
إعــادة اإلعـمــار التي تقودها الحكومة
السورية تهدف إلى إعادة إنتاج النظام
السياسي نفسه الــذي كــان سائدًا قبل
الحرب ،على أن «يخدم مصالح القوى
الحليفة واملـجـمــوعــات الداخلية التي
وقفت إلى جانب النظام» .لكن اآلخرين

ي ـس ـعــون إل ــى ّاألم ـ ــر نـفـســه ف ــي ات ـجــاه
ّ
معاكس ،أي إنهم يخططون ألن تكون
ً
ّ
عمليات اإلعمار تمويال وإدارة املدخل
إلــى تغيير النظام أو تبديل اتجاهه،
أو مـصــدر ضغط عليه وعـلــى حلفائه
لتغيير سياساتهم على األقل.
وعلى العموم ،لم تكن سياسات إعادة
ّ
اإلع ـمــار وأدبـ ّـيــاتــه إل ج ــزءًا مــن مسار
يــرت ـبــط بــامل ـصــالــح الـسـيــاسـيــة ل ـلــدول
وتـصـ ّـوراتـهــا االقـتـصــاديــة .فــأطــروحــة
الـســام الـلـيـبــرالــي ،على سبيل املـثــال،
ال ـتــي نـفــض ال ـغ ـبــار عـنـهــا فــي أواس ــط
ثمانينيات ال ّـقــرن املــاضــي ،عـ ّـبــرت عن
الـنــزعــة الـتــدخـلـيــة فــي الـنـظــام الــدولــي
الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـه ـي ـم ـن ــة ،وه ـ ــي أي ـضــا
ُص ـ ــدى لـ ـلـ ـط ــروح ــات ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة
امل ـ ّ
ـدج ـج ــة بــأسـلـحــة إج ـم ــاع واشـنـطــن
ّ
وتــوص ـيــات امل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة ذات
الـصـلــة .واألم ــر نفسه ينطبق على ما
ُي ـع ــرف بــرأس ـمــال ـيــة امل ـق ــاول ــن املــوكــل
إل ـي ـهــم تـنـفـيــذ ب ــرام ــج إعـ ـ ــادة اإلع ـم ــار
تـحــت إش ــراف الـجـيــوش (األمـيــركـيــة)،
ُوبـ ّـم ــا ي ـك ـفــل ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
شنت من أجلها الحرب .وهذا يقتضي
الـقـبــول برأسمالية الـفــوضــى (Messy
 )Capitalismالتي تنطوي على أقصى
ت ـحـ ّـرر مــن الـقـيــود وال ـضــوابــط ،لكنها
ُ
تقيم مــن طــرف خفي عــاقــة بــن تقدم
اإلعـ ـم ــار وإت ــاح ــة ال ـت ـمــويــل م ــن جـهــة،
وتحقيق أهداف الحرب من جهة ثانية.
وفي كلتا املقاربتني (السالم الليبرالي
ورأسمالية املـقــاولــن) يكون التمويل
ُ
ُخ ــارجـ ـي ــا ،وت ـ ــرف ـ ــض خ ـط ــط اإلعـ ـم ــار
ُ
ّ
مسبقًا ،وتدان «عقلية التخطيط
املعدة ُ
التنمية
املــركــزي املهيمنة فــي أس ــواق ّ
الدولية»ّ .أما أفضل النتائج ،فيحققها
القطاع الخاص بعد إطالق يده بعيدًا
من سلطة الدولة وعني الرقابة .أي إن
امل ـط ـلــوب م ــن ال ـج ـيــوش ال ـتــي تـمــارس
ً
حـ ـ ـت ـ ــال أن ت ــرع ــى ت ــدخ ــا
الـ ـغ ــزو
واال ّ
نفذه ّ
رواد األعمال ،من دون
اقتصاديًا ُي
ّ
بــرامــج ثقيلة الــوطــأة يتولها القطاع
العام أو القطاع الخاص.
قـ ـ ّـدم داغـ ــر ف ــي ك ـتــابــه م ـقــاربــة نـظــريــة
شيقة ُ
ّ
وم ّ
تمرسة في مسألتي التنمية
وإدارة الـتـنـمـيــة ،وه ــو مــدخــل ال غنى
عـنــه الخ ـت ـيــار ن ـم ــوذج إعـ ــادة اإلع ـمــار
الذي نطمح إلى أن يكون على النقيض

مــن أط ــروح ــات ال ـســام الـلـيـبــرالــي ومــا
يـعــادلـهــا .لقد فشلت هــذه الـطــروحــات
فــي إع ـمــار مــا هــدمـتــه ال ـحــرب األهـلـيــة
الـلـبـنــانـيــة ( ،)1990-1975فـيـمــا نجح
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـت ـضــام ـنــي الـ ـ ــذي طـ ّـبـقـتــه
املـقــاومــة بعد حــرب  2006فــي تحقيق
أفـضــل الـنـتــائــج ،وهــو ال ــذي ُبـ ِـنــي على
ّ
السكان ملصالحهم ،ال ً
بناء
أساس فهم
ّ
على إرادة الــواهــب أو رغـبــات املـمــول،
ّ
املؤسسات
ومــن دون أدنــى شراكة من
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتصميم والتنفيذ كافة.
وب ــال ـخ ــاص ــة ،إن إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار في
ّ
متعددة األوج ــه فكريًا
ســوريــة مسألة
وسياسيًا وتقنيًا .ال يكفي أن نختار
بــن اتـجــاهــات التنمية وتـ ّـيــاراتـهــا ،أو
نــرســم دور ال ــدول ــة ووظــائـفـهــا وسبل
إص ـ ـ ــاح أجـ ـه ــزتـ ـه ــا ،أو ن ـ ـحـ ـ ّـدد ط ــرق
التنفيذ والبرمجة والتمويل .بل علينا
ّ
أن نمتلك أيـضــاّ ،
وربـمــا قبل ذلــك كله،
إجــابــاتـنــا عــن األسـئـلــة امل ـحــوريــة :هل
ينبغي مراجعة النموذج االقتصادي
ل ـس ــوري ــة ج ــوه ــري ــا؟ وهـ ــل هـ ــذا ممكن
ً
أص ـ ـ ـ ــا؟ وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن دم ـ ــج ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ف ــي م ـقــاربــة ت ـقــودهــا الــدولــة
ّ
والنمو والتصنيع
لإلعمار والتنمية
ّ
املتأخر؟ وما حدود دوره؟ وما خيارات
ال ـت ـم ــوي ــل ونـ ـم ــاذج ــه وبـ ــدائ ـ ـلـ ــه؟ وم ــا
الصلة بني الجوانب املادية والبشرية
واالجتماعية إلعادة اإلعمار؟
ّ
يستمر د .ألـبــر داغ ــر في
بــالـخــاصــة،
كتابه فــي املـســار ال ــذي ب ــدأه منذ أكثر
من عقدين ،في محاولته بناء مرجعية
نظرية ُم ّ
تعددة املصادر لنقد سياسات
الـتـنـمـيــة واق ـت ــراح ال ـبــدائــل ،مستعينًا
بـثــاثــة روافـ ــد اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
وإداريـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـت ــي ي ـم ـت ـ ّـد م ـج ــراه ــا مــن
الـنـظــريــة إل ــى الـتـجــربــة .وه ــو عـلــى أي
حـ ـ ــال ال ي ـل ـت ـم ـ ّـس ط ــريـ ـق ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا فــي
تحليله ،بل يغذي مجراه بروافد فكرية
ّ
متفحصة
مـتـنـ ّـوعــة ،مـمــزوجــة ب ـقــراءة
للتجارب .وقــد أحسن الكاتب قبل أي
ش ــيء آخ ــر اخـتـيــار ع ـنــوان كـتــابــه ،من
دون مبالغة أو ّ
تزيد ،ليكون «منطلقًا
نـظــريــا» إلــى قضية الـكـتــاب الرئيسية
الـ ـت ــي ه ـ ــي« :ب ـ ـنـ ــاء م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــة
االقتصادي».
وإلى كتاب آخر...

◼ مقال

ذروة الرأسمالية واستياؤنا السياسي
برانكو ميالنوفيتش
ت ـ ـعـ ــود أزمـ ـ ـ ــة الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
وال ـس ـيــاس ـيــن إلـ ــى ت ــآك ــل ال ـخــدمــات
ّ
العامة بفعل ذهنية تحقيق املكاسب
ّ
الخاصة.
ال شـ ـ ّـك ف ــي أن ال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي يـمـ ّـر
بــأزمــة سـيــاسـيــة خـطـيــرة ،أفـضــل ما
يمكن وصفها بــه ،أنها أزمــة ثقة في
ّ
مؤسساته السياسية وحكوماته.
ّ ً
َ
ُ
ولكن غالبًا ما يتجاهل أمــران :أوال،
أن أزمــة الثقة فــي املـ ّ
ـؤسـســات ليست
حـ ـكـ ـرًا عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــرب ،بـ ــل هـ ــي أزمـ ــة
ّ
عامة .ولكن األزمة في الغرب تحظى
بــاهـتـ ُمــام أك ـبــر ،ألن اإلعـ ــام الـغــربــي
ه ــو امل ـس ـي ـط ــر ،وألن ـ ــه كـ ــان يـفـتــرض
باملجتمعات الليبرالية األكثر ّ
تقدمًا
ّ
من الناحية االقتصادية ،أل تعاني
مــن مثل هــذا االنـفـصــال بــن الحاكم
واملحكوم.
ثــانـيــا ،أن األزم ــة قــديـمــة ،فهي تعود
إل ــى م ــا ق ـبــل األزم ـ ــة املــال ـيــة ف ــي عــام
 2008والـ ـض ــائـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي خ ـل ـق ـت ـهــا
ال ـع ــومل ــة .يـمـكــن ال ـق ــول إن مـصــدرهــا
«النجاح» املثير لإلعجاب وغير
هو ّ
املـ ـت ــوق ــع ب ـع ــض الـ ـش ــيء ف ــي إدخـ ــال
ال ـع ــاق ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلـ ــى جميع
جوانب الحياة ،بما في ذلــك الحياة

ّ
ّ
واألهم إلى السياسة.
الخاصة
حظيت ال ـث ــورات النيوليبرالية في
أوائ ــل ثمانينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن،
املرتبطة بالرئيس األمـيــركــي آنــذاك
رونـ ــالـ ــد ري ـ ـغـ ــان ،ورئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
الـبــريـطــانـيــة م ــارغ ــري ــت تــات ـشــر ،من
دون أن ننسى الزعيم الصيني دينغ
شياو بينغ ،بدعم من ثــورات فكرية
اقتصادية ،مثل نظرية الخيار العام
وال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ب ـ ــدأت ب ـش ـكــل صــريــح
في التعامل مع السياسة على أنها
امـ ـت ــداد لــاق ـت ـص ــاد ال ـي ــوم ــي .وك ــان
ُي ـن ـظــر إلـ ــى ال ـس ـيــاس ـيــن ع ـلــى أنـهــم
مـ ـج ـ ّـرد م ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى م ــن ّ
رواد
األعمال الذين انتقلوا إلى السياسة
ً
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أخ ـ ـ ــذ م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وروح
املجازفة لديهم إلى القطاع املصرفي
أو ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـب ـ ــرمـ ـ ـج ـ ـ ّـي ـ ــات .وكـ ـ ــان
ّ
ّ
يعتقد أن مــن الطبيعي أل يقتصر
ّ
ال ـس ـلــوك الـعـقــانــي وال ــذات ــي املــوجــه
نـحــو تحقيق األهـ ــداف ،عـلــى املـجــال
االق ـت ـصــادي ،بــل ك ــان أكـثــر عمومية
واعتنق السياسة أيضًا.

نظرة ّ
مبررة

وبـشـكــل مـثـيــر لـلــدهـشــة ُبـ ـ ـ ِّـر َرت هــذه
ـف
ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم .فـ ـل ــم ي ـك ـت ـ ِ
ال ـس ـي ــاس ـي ــون ب ـخ ــدم ــة م ـصــال ـح ـهــم

الـ ـخ ــاص ــة (األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ف ـع ـل ــوه فــي
ـا) ،بــل
املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى األر ّجـ ـ ـ ــح أي ـ ـضـ ـ ّ
أص ـ ـبـ ــح ذل ـ ـ ــك مـ ـت ــوقـ ـع ــا .ومـ ـت ــوقـ ـع ــا
ً
ال ي ـ ّع ـن ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ـقـ ـب ــوال ،بــل
ْ
مـتــوقـعــا بمعنى أن لـيــس غــريـبــا أو
ّ
غير اعـتـيــادي أن يفكر السياسيون
ً
ّأوال وأخيرًا بمصالحهم السياسية.
فـ ـص ــار ب ــإم ـك ــان ـه ــم االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
نـفــوذهــم وعــاقــاتـهــم الـتــي كسبوها
م ـ ــن م ــوقـ ـعـ ـه ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي إليـ ـج ــاد
وظائف مربحة في القطاع الخاص
(ج ــوزي ــه مــانــويــل ب ـ ّ
ـاروس ــو وتــونــي
بلير وجيم كيم مــن البنك الــدولــي)،
وأصبحوا يلقون خطابات بماليني
الدوالرات ملصلحة الشركات الكبرى
(بـ ـ ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا وب ـ ـيـ ــل ك ـل ـي ـن ـتــون
وه ـ ـي ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون) .وأص ـب ـح ــوا
أعضاء في مجالس إدارة عدد كبير
من الشركات.
وال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر اآلت ـ ــي م ــن الـقـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص (سـ ـيـ ـلـ ـفـ ـي ــو ب ــرل ـس ـك ــون ــي
وثاكسني شـيـنــاواتــرا) أصبح يـ ّ
ـروج
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ح ــزب ــه ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
منظمة زبائنية :إن كان لديك مشكلة
ّ
ّ
ّتريد حلها ،انضم إلــى حزبنا .أذكر
أن ــي رأي ــت ف ــي شـ ــوارع مـيــانــو مثل
ت ـلــك اإلع ــان ــات ل ـح ــزب بــرلـسـكــونــي
«إيطاليا إلى األمام» ،وهو ّ
تيار يفتقر

إل ــى اإليــديــولــوج ـيــا ،ع ــدا ع ــن خــدمــة
امل ـص ـل ـح ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وه ــو مــا ينعكس فــي اسـمــه املبتذل
ّ
مشجعي ك ــرة الـقــدم
املـسـتــوحــى مــن
الذين يدعمون فريق إيطاليا.
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــول الئ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن
الـ ــذيـ ــن ج ـع ـل ــوا ج ـن ــي األرب ـ ـ ـ ــاح لـهــم
(وملـنــاصــريـهــم) الــوظـيـفــة الطبيعية
ل ـ ــإنـ ـ ـس ـ ــان االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي بـ ـمـ ـج ـ ّـرد
تـبــوئـهــم منصبًا سـيــاسـيــا .ونـعــرف
بعضًا مــن أشـهــر أعـضــائـهــا  -غالبًا
م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ  -ح ــن يـبــالـغــون
فــي مـمــارســاتـهــم إل ــى درج ــة يصعب
عليهم إخفاؤها ،فنعرفهم من خالل
ال ـف ـضــائــح املــال ـيــة وأح ـك ــام الـسـجــن.
وم ــن األم ـث ـل ــة اث ـن ــان م ــن آخ ــر ثــاثــة
رؤسـ ـ ــاء ب ــرازي ـل ـي ــنُ ،س ـج ـنــا بتهمة
ال ـ ــرش ـ ــوة ،وج ـم ـي ــع رؤس ـ ـ ــاء ال ـب ـيــرو
السابقني املسجونني بتهم الفساد،
أو ال ــذي ــن يـخـضـعــون لـلـتـحـقـيــق ،أو
ف ـ ّـروا مــن وج ــه ال ـعــدالــة .وكــذلــك ابنة
رئ ـي ــس أوزب ــاك ـس ـت ــان ال ــراح ــل الـتــي
س ـج ـنــت بـتـهـمــة اخـ ـت ــاس م ـل ـيــارات
ال ـ ـ ــدوالرات .وي ـحــوم شـبــح املحاكمة
على ابنة الرئيس األنغولي السابق
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ـت ــه
النفطية الحكومية وأغنى ّ
سيدة في
إفريقيا في حال عودتها إلى البالد.

في أوروبا ،خضع الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي للتحقيق
في صالته بفضائح مالية ،أخطرها
ال ـ ـتـ ــي أشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـيـ ـه ــا ت ـ ـقـ ــاريـ ــر عــن
حصوله على دعم مالي غير شرعي
لحملته االنـتـخــابـيــة ف ــي ع ــام 2007
م ــن ال ــزع ـي ــم ال ـل ـي ـبــي الـ ــراحـ ــل مـعـمــر
القذافي .وكان على املستشار األملاني
هلمت كــول أن يستقيل مــن منصبه
رئيسًا فخريًا لالتحاد الديموقراطي
املسيحي في عام  2000بعد الكشف
عن وجود حسابات مصرفية حزبية
أشرف عليها.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،رف ـ ـ ــض ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب الـكـشــف
عن عائدات ضرائبية لسنوات ّ
عدة،
وأخـفــق فــي وضــع أعـمــالــه التجارية
في صندوق ائتماني أعمى إلدارتها
ب ــال ــوك ــال ــة ،وذلـ ـ ــك بـ ـه ــدف ع ــزل ــه عــن
اإلغ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــارج ـي ــة .أمـ ــا نـظـيــره
الروسي فالديمير بوتني ،فاستطاع
أن ّ
يحول نفوذه السياسي إلى ثروة
تفوق راتبه األساسي كرئيس.

السياسة ّ
مجرد مجال آخر من
األعمال

وبــال ـف ـعــل ،أل ـصــق ال ـس ـيــاس ـيــون في
الشرق والغرب والشمال والجنوب

ب ـ ـ ـ «اإلمـ ـ ـب ـ ــري ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة»
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة ف ـ ـكـ ــرة أن ج ـم ـيــع
األنشطة اإلنسانية ّ
تحركها الرغبة
ف ــي تـحـقـيــق ال ـن ـجــاح امل ـ ــادي ،و ّب ــأن
ال ـن ـج ــاح ف ــي ج ـنــي األم ـ ـ ــوال مــؤشــر
عـ ـل ــى ق ـي ـم ـت ـن ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وأن
الـسـيــاســة لـيـســت س ــوى مـجــال آخــر
من األعمال.
املـشـكـلــة ف ــي ه ــذه امل ـق ــارب ــة ،املـطـ ّـبـقــة
عـ ـل ــى املـ ـ ـج ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أن ـه ــا
مـ ـثـ ــار سـ ـخ ــري ــة بـ ــن الـ ـنـ ــاس،
ألن الـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن
يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ـ ـ ــول امل ـص ـل ـح ــة
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ول ـك ــن
ال ـ ــواق ـ ــع والـ ـتـ ـب ــري ــر األي ــدي ــول ــوج ــي
ل ـهــذا ال ــواق ــع مـخـتـلـفــان كـلـيــا .وه ــذا
االخ ـتــاف مــن السهل رص ــده .لذلك،
يصبح كل مسؤول حكومي منافقًا
بـنـظــر الـ ـن ــاس ،إذ يـخـبــرنــا أن ــه هنا
خدمة للمصلحة العامة ،بينما من
الـ ــواضـ ــح أن ـ ــه دخ ـ ــل امل ـض ـمــار
الـسـيــاســي مل ــلء جـيــوبــه اآلن
أو في املستقبل  -أو إن كان
ثــريــا مــن األسـ ــاس فلضمان
ّ
أل تـتـخــذ ق ـ ــرارات سياسية
ضد «إمبراطوريته».
ّ
لذلك ،هل سيكون غريبًا أل يحظى

السياسيون وكل ما يرتبط بهم بأي
ثقة؟ هل غريب أن كل عمل يقومون
ب ـ ــه س ـي ـع ـت ـب ــر مـ ــدفـ ــوعـ ــا ب ـم ـص ـل ـحــة
ّ
اللوبيات؟ في
شخصية أو تمليه
الـ ــواقـ ــع ،ت ـخ ـبــرنــا ث ـ ــورة ال ـســوق
العشرين
فــي ثمانينيات الـقــرن ُ
هيمن
امل
والـنـمــوذج االقـتـصــادي
ّ
أن هــذه األم ــور يجب أن تصنف
غ ــريـ ـب ــة ألن هـ ـ ـ ــذه خـ ـ ـط ـ ــوة إل ــى
األفضل.

ّ
ما من حل سهل

سيلفانو ميللو ــ البرازيل

ي ـعــود ان ـع ــدام الـثـقــة ف ــي النخب
الـحــاكـمــة إل ــى اإلس ـق ــاط الـنــاجــح
للغاية للطريقة الرأسمالية في
ال ـس ـلــوك والـعـمـلـ ّـيــات ف ــي جميع
مـجــاالت األنشطة البشرية ،بما
فــي ذلــك السياسة .فحني يحدث
ذل ــكّ ،لــن ي ـعــود بـمـقــدور امل ــرء أن
يـ ـت ــوق ــع أن ي ــؤم ــن ال ـ ـنـ ــاس ب ــأن
ّ
تحركها فكرة خدمة
السياسات
املصلحة العام.
ّ
ول ـ ـكـ ــن ال يـ ــوجـ ــد ح ـ ـ ــل سـ ـه ــل ل ـه ــذه
املـشـكـلــة .فـمــن أج ــل اس ـت ـعــادة الـثـقــة،
يجب سحب السياسة مــن املـجــاالت
التي تسود فيها القواعد الرأسمالية
ّ
العادية .ولكن القيام بذلك يتطلب
أن يرفض السياسيون مجموعة

ّ
يتضمنها
ال ـقــواعــد امل ـع ـيــاريــة ال ـتــي
النظام الرأسمالي ،وأبــرزهــا تعظيم
الـ ـف ــائ ــدة امل ــالـ ـي ــة .ولـ ـك ــن ك ـي ــف وأي ــن
س ـن ـجــد ه ـ ــؤالء الـ ـن ــاس؟ ه ــل عـلـيـنــا،
مـثــل سـكــان الـتـبــت ،الـبـحــث عــن قــادة
ج ــدد ف ــي أم ــاك ُــن بـعـيــدة غـيــر مـلـ ّـوثــة
بــال ـت ـســويــق املـ ـ ـف ـ ــرط؟ وبـ ـم ــا أن ه ــذا
األمر ال يبدو بعيد املنال ،أعتقد أننا
ّ
التكيف مع فكرة استمرار
بحاجة إلى
انـعــدام الثقة والفجوة الواسعة بني
ّ
النخبة السياسية ومعظم السكان.
وهـ ـ ــذا ي ـم ـك ـنــه أن ي ـج ـعــل ال ـس ـيــاســة
طــريـقــا وع ــرة لـلـغــايــة لـفـتــرة طــويـلــة.
ف ــوص ــول ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلـ ــى ذروت ـه ــا
هــو املـســؤول عــن هــذه الــوعــورة وعن
االستياء السياسي الذي ال ّ
مفر منه.
Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي
برانكو ميالنوفيتش اقتصادي صربي
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،مـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فـ ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة
وال ــامـ ـس ــاواة ،يـعـمــل أسـ ـت ــاذًا زائـ ـ ـرًا في
م ــرك ــز الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي جــام ـعــة
مدينة نيويورك ،وهو كبير الباحثني في
«دراســة الدخل في لوكسمبورغ» .شغل
في السابق موقع االقتصادي الرئيسي
في قسم األبحاث في البنك الدولي.
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