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تمرن على التفكير والقول والتأليف .محاولة ال
إن هذه الكتابات ليست ّإل محاولة ،اختبارّ ،
تتر ّفع عن أهدافها .هي نصوص تحاول مقارعة بنية فكرية متّسقة بممارسات تؤ ّمن إعادة انتاج
العالقات االجتماعية ضمن رأس المال ،قد اصطلحها السابقون باأليديولوجيا .لكنها مقارعة
ليست بعشواء ،بل تتخذ من روح عصر ما بعد الحقيقة خصماً أساسياً لها .فإن ما اُستلب م ّنا في
عصرنا هذا هو امكانيتنا على اكتشاف وإرساء الحقيقة ،لتغدو أسيرة تجارب مختبرية ال تفيد ّإل
التطبيق ومعيارها األساسي اإلنتاجية لسيطرة مراكز رأس المال عليها .وموت الحقيقة لم يكن
ّإل ضرب من تدبير اغترابنا ،استالب قدرتنا على انتاج الحقيقة لتنغلق دائرة السلب ويستبعد
ونتقبله كواقع طبيعي .لنصبح مدافعين عن غياب الحقيقة بحجة منع
السالب
ّ
فيترسخ اغترابنا ّ
هيمنة سرديّاتها ،فنؤ ّمن بذلك ديمومة تلذذنا بتكرار حروب اختالف المعاني وصراع الهويات
الصنمية التي ال تضمن لنا ّإل وهم نفي االغتراب   .
وحقيقة دوام الســالب تســتوجب اســتمرار النقض لقدرته على إظهار البنى التي تشكل ذواتنا
وتشــير للفائض المســلوب الذي به ننتج العالم وبه نعيد إنتاج ذواتنا .إن نقض الموضوع
للتحرر لك ّنه على عكس الذات المتعالية ال يوهم باالســتقالل المطلق عن
هو نقض يســعى
ّ
التحديــدات الموضوعية المادية .بل ينغمس في محاولة اكتشــاف توترات موضوعية لتكون
له وســيطاً في االختبار المنشــغل بإيجاد إمكانية التحرر في الطريق نحو صناعة الذات.
ويكون العلم الذي فيه وحدة النظرية انعكاسـاً لضوء الموضوع فيســتنير صراعنا ليصبح
مجردة مشــبعة بالغموض
نقدياً .ههنا يقع الفيصل بين ممارســة تريد «التغيير» كمقولة ّ
يتأ ّمل فيها االنســان احتماالت والدة قيصرية ،وبين ثورة الذات الشــيوعية كنتيجة لممارسة
هدم وبناء منهجية مســتنيرة بالتحديــدات الموضوعية ،تصنع فيها الذات امكانيات االنعتاق
فنرســخ العلم من أجل التحرر محاولين إقامة الوحدة بين النظرية والممارســة
عن قيودهاّ .
ليكــون الصراع نقدياً يلوح في أفقه إمكانية االنتصار.
وكمــا أردنــا لمضمون الكتابات أن تكون متّجهة نحو التاريخ فكذلك أردنا شــكلها .إن هذه
ـرن على تفكير وقول وتأليف ذلك العلــم باللغة العربية .وفي هذا اختبار نعيد
النصــوص تمـ ّ
الوصل فيه مع من ســبقونا عليه .ولنكتشــف في اختبارنا إمكانيات جديدة تم ّكننا من
التمرن أيضا هدف ما بعد
غرضنــا العلمــي وتكون أدا ًة ُملك من لقــى فيها نفعاً .وفي هذا ّ
قومي ،هو نقض النغالق أفق التاريخ أمام موقع ذاتنا .نقيض لســرديّات موتنا وموت كل ما
يشـ ّكلنا .نقض فكرة أنّنا قد اســتنفدنا إمكانيات القول في الصراع .فبالممارســة اللغوية تختبر
هــذه النصوص إمكانية التحرر من واجب االحتــكام للخصوصي ،ولو تلثّمت بأيديولوجيا نقد
الكلية.
االســتعمار ،إصراراً على االنتقال نحو ّ
ّ
ــ يسار قيد التشكل
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لتخطيــه ،فهــو ملــ ِز ٌم معرفيــاً ال نظريــاً أو ممارســياً،
أي أن ارتباطهــا بتاريــخ الحــركات الثوريــة هــو فــي
المقــام األول فــي ضــرورة تحليــل الهزائــم الموضوعيــة
للمحــاوالت الســابقة ال بإعــادة تكرارهــا .رغــم ذلــك،
ال يعنــي هــذا أن كل احتجــاج ”يراكــم“ فــي صيــرورة
ثوريــة ،وال كل مكســب فــي طريــق التحــرر يدفــع
تلقائيــاً باتجــاه مكتســبات أخــرى .مفهمــة الثــورة
هــي مفهمــة الواقــع فــي المقــام األول ،فالثــورة
ـدد نفســها ضديـاً بالواقــع القائــم .وليكــون التراكــم
تحـ ِّ
موضوعيــاً ،علــى الثائريــن الســعي إلظهــار وتجذيــر
البعــد الضــدي فــي اإلنتفاضــة كتناقــض ال ينتهــي إال
بســيطرة طــرف علــى آخــر ،فإمــا أن تُهـ َزم اإلنتفاضــة
الســتحالة المــس بالواقــع القائــم ،واالســتحالة هنــا
موضوعيــة ،إنمــا موضوعيتهــا اجتماعيــة ال مطلقــة
(ويكــون بالتالــي موضــوع البحــث فيهــا موضــوع
اســتحالتها) ،أو تنتصــر اإلنتفاضــة باســتحالتها ثــورة
ـان قــد ال يتزامــن مــع
تــدك أعمــدة القائــم فــي زمـ ٍ
حدوثهــا ،أي تؤســس لحركــة ثوريــة تتخطــى حــدود
الغضــب التلقائــي ليصبــح سياســ ًة تُحــرر السياســة
مــن ندرتهــا ،أي مــن كــون حدوثهــا هــو اإلســتثناء
وهــو هــو حــدوث اإلنتفاضــة .والغضــب السياســي
هــو قلــق مزمــن والتــزام ّ
منظــم يــرى فــي هــذه
اإلنتفاضــة قطــع زمنــي ،أي والدة جديــدة للتاريــخ
فتغــدو اإلنتفاضــة تاريخيــة .بمعنــى آخــر ،هــو القــادم
ال الراحــل الــذي ســيحدد طبيعــة اإلنتفاضــة التــي
1
منهــا ولهــا نكتــب.

مشاع الثورة
لنبــدأ بالخصوصــي :نحــن فــي خضــم انتفاضــة
شــعبية .لنطــرح المعطــى البديهــي :أزمــة ماليــة
تتجســد فــي انهيــار اقتصــادي دفعــت النــاس إلــى
الشــارع .فــي الكونــي :صيحــات الثــورة تتعالــى مــن
الشــارع إلــى المطبــخ .بيــن هــذه وتلــك عالقــة
تتكشــف :اإلنتفاضــة تطمــح للثــورة .فــي المفهــوم
ّ
الضيــق للسياســة األفــق ضبابــي ،أمــا فــي مفهومهــا
األوســع ،أي اإلجتماعــي ،فالثــورة قــد تكــون حاصلــة.
أمــا تحقيــق الثــورة فشــروطه مختلفــة جذري ـاً عــن
تلــك المرتبطــة باالنتفاضة.الثــورة ليســت انتفاضــة،
لكنهــا مفرغــة مــن المعنــى مــن دون اللجــوء إلــى
االنتفاضــات كالحــد الممارســي لوجودهــا بمــا هــي
صيــرورة تاريخيــة ال أيقونــة تُســتحضر إمــا كإســتحالة
ُحــرر
نظريــة أو كحالــة نفســية .ومــن شــروطه أن ت َّ
الثــورة مــن صفاءهــا النظــري وأن يقــا َوم اختزالهــا
فــي الواقــع التجربيــي .نظــر ماركــس فــي الشــيوعية
كحركــة هــدم للواقــع الرأســمالي .تتشــ ّعب الحركــة
وتتعقّــد ،وال يمكــن حصرهــا فــي حركــة واحــدة
تشــيئها فــي حــزب بعينــه أو فــي تحديــد
فيعــاد
ُ
سوســيولوجي للــذات الثوريــة أو فــي فــرص ضائعــة ال
نملــك منهــا إال رثــا ًء لهــا .الحركــة الثوريــة حــركات،
إجتماعي ـاً ونظري ـاً .وهــي حــركات كونهــا ال تنحصــر
ضمــن طــرق وأهــداف مرحليــة محــددة مســبقاً،
فــإن كان تاريــخ الحــركات الثوريــة ملـ ِز ٌم ألي حركــة
ُعــرف الواقــع كواقــع رأســمالي وتســعى بالتالــي
ت ّ

 1لدى أالن باديو كتاب يعالج مسألة السياسة في خضم االنتفاضات العربية والتي يرى فيها باديو عود ًة للسياسة بعد أن كان
قد أُعلن موتها مع انهيار اإلتحاد السوفياتي .أهمية الكتاب تكمن في كونه محاولة للتفكير في تاريخية االنتفاضات ،أي في
كونها تحمل في ذاتها ما يتخطى وجودها التجريبي ،أي أنها تنذر بعودة السياسة بمعناها األوسع بما هي ممارسة تحرر
الشعوب من الواقع القائم .راجع
)Alain Badiou, The Rebirth of History Times of Riots and Uprisings (London, New York: Verso, 2012
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هزلــي لحالــة أخــرى موضوعيــة هــي هلــع الموديعيــن
الصغــار علــى فتــات مــا تبقــى مــن قيمــة عملهــم
المحتجــزة قســراً فــي ســجون المصــارف وهلــع ذوي
الدخــل المحــدود جــراء تهــاوي قدرتهــم الشــرائية.
بتغيــرات فــي
فــي جميــع أشــكاله ينــذر الرفــض ّ
النظــر فــي واقــع العالقــات اإلجتماعيــة .ومــا غــزوة
الموتســيكالت وســطوة األخــاق وحتــى الشــماتة
بالمــوت إال دعــوات للعــودة إلــى بيــت الطاعــة ،أحيــاء
التغيــرات التــي تطــرأ؟
أو أمــوات .مــا هــي هــذه ّ

والثــورة فــي تعريفهــا كونيــة .تتخطــى خصوصيــات
واقعهــا التاريخــي مهمــا كانــت األخيــرة عامــ ًة.
لكــن الثــورة ال تخــرج عــن التحديــد إنمــا تعقّــده.
ّ
هــي ليســت بإلــه مطلــق ّ
وحــط
تخطــى التاريــخ
فــي العــدم ،إنمــا هــي تكثيــف لبنيــة مفاهميــة
وألخــرى اجتماعيــة قيــد اإلنشــاء .وإنشــاءها قــد يبــدو
عفويــاً فمــا مــن ٍ
ذات واحــدة تصنعهــا إراديــاً تقــول
لهــا كونــي فتكــون .ولكــن ال عفويــة فــي العفويــة.
إنهــا داللــة أن الحقــل المفاهيمــي انتقــل اتســاقاً منــه
مــع تحــوالت ماديــة ال تســتدعي فــي واقعنــا الحالــي
تجريــداً مكثفــاً الســتنباط مالمحهــا ،وربمــا تكــون
تتكشــف
المــرة األولــى فــي تاريخنــا الحديــث أن ّ
مالمــح التحــوالت الماديــة حتــى للعيــن المجــردة
بهــذه الفجاجــة” :إذهــب إلى المصــرف وانظر بنفســك“.
إلــى جانــب الفــارق الطبقــي الفاضــح والــذي ســيزداد
عمقــاً فــي حــال فشــلت االنتفاضــة ،تظهــر ســلطة
ِ
المؤسســة كمح ـ ِّدد لــه القــدرة
العالقــات اإلجتماعيــة
علــى تذويــب الطائفيــة فــي لحظــة وإعــادة إنتاجهــا
فــي لحظــة أخــرى ،ففــي أزمــة حركــة رأس المــال،
نعجــز جميع ـاً عــن الحركــة فيمــا يتهــاوى الخطــاب
الطائفــي حينـاً ويتهافــت أربــاب الطوائــف إلــى إعــادة
إنتاجــه فــي شــتى الوســائل  -حتــى لــو محــت مــن
خــال ضخهــا الطائفيــة عمـ ً
ا دؤوبـاً لهيمنــة صورتهــا
الجامعــة ،كوطنيــة تــار ًة ومقاومــة تــار ًة أخــرى.

أي خــروج عــن واقــع إجتماعــي يُعلّــق دور العالقــات
المؤسســة فــي صهــر جمــوع النــاس ٍّ
ِ
ككل
اإلجتماعيــة
ّ
إجتماعــي متّســق .وفــي عمــق أي كل إجتماعي يظهر
دوران رأس المــال فــي حركــة ارتباطــه بذاتــه مثبت ـاً
ومزعزعــاً فــي آن واقعــه اإلجتماعــي أينمــا وجــد.
هكــذا كان الواقــع فــي القــرن المنصــرم وهكــذا هــو
اليــوم .هكــذا هــو الواقــع فــي لبنــان وهكــذا هــو فــي
العالــم أجمــع .اإلضرابــات وقطــع الطرقــات والعصيــان
المدنــي وغيرهــا مــن ممارســات عمليــة ومــا يحيطهــا
ـي أن فــي هــذه اإلنتفاضــة
مــن تجاذبــات دليــل حسـ ّ
ـدى ثــوري .ال ندخــل هنــا فــي جــدل حــول فعاليــة
مـ ً
هــذه التكتيــكات وشــروط اســتخدامها ومــا قــد تنتجه
مــن تعقيــدات فــي واقعنــا اللبنانــي ،إنمــا نقــرأ فيهــا
فعلهــا الثــوري :تعليــق حركــة رأس المــال .ال مــن
حيــث أن هــدف المنتفضيــن هــو واحــد بــل مــن
حيــث ظهــور دوافــع طبقيــة فــي شــكل عفــوي” :لــن
نســقط وحدنــا“” .الضغــط“ الذي يقــوم بــه المنتفضون
عبــر تعليــق الحيــاة اليوميــة هــو تعليــق لحركــة رأس
المــال ،فمــا الحيــاة إن لــم تكــن حيــاة المنتفعيــن
مــن تــردي شــروط الحيــاة األساســية لجمــوع
النــاس؟ معادلــة ”الشــعب“ فــي مواجهــة ”الدولــة“ فــي
منظورهــا السياســوي ال تعبــر عــن مــا يجــري .آخــر
«الشــعب» هــو نمــط مــن العيــش ،أو قــل أن الشــعب
بمــا هــو الشــعب المنتفــض هــو آخــر نمــط العيــش
القائــم ،أي العالقــات االجتماعيــة القائمــة.

فــي حيــن كانــت العفويــة دائمـاً تترنــح بيــن الطائفيــة
والمؤامراتيــة والكلبيــة ( ،)cynicismفهــي اليــوم
تتحــول وباتــت تظهــر فــي طورهــا الحالــي بالغضــب
والرفــض التــام للنظــام ،وهــا هــي بــوادر العنــف
الفــردي تدخــل نطــاق العفويــة مــع تأجــج األزمــة.
تكشــف لعمــل األيديولوجيــا اليــوم هــو
ولعــل ابهــى ّ
حالــة الهلــع األخالقيــة مــن استشــراء الســباب الــذي
ال يمكــن وصفــه إال بالسياســي .هــي عالقــة قديمــة
أن تقــف األخــاق فــي وجــه السياســة .إنهــا مكافحــة
الشــغب اللفظيــة .2وكأن بحالــة الهلــع هــذه انعــكاس
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بوضــوح نقــول :فــي واقعنــا التاريخــي أي الرأســمالي،
الثــورة مذيلــة حكمــاً بالشــيوعية بمــا هــي حركــة
هــدم ممنهــج للواقــع الرأســمالي ذاتــه ال مــن
حيــث أن أفــراداً أو مجموعــات شــيوعية تشــارك فــي
الحــدث ،إنمــا كــون الثــورة تطــرح أفقهــا الشــيوعي
حكمــاً .منعــاً لإللتبــاس ،لســنا فــي شــهرنا الثانــي
مــن االنتفاضــة فــي مرحلــة االنتقــال مــن الرأســمالية
إلــى اإلشــتراكية وال يصيــر هــذا التمرحــل تلقائيــاً
إنمــا يُصنــع ،كمــا أننــا ال نطــرح أن لهــذا التمرحــل
أن يحــل فــي لبنــان دون حركــة ثوريــة أوســع ،ولكن
تــازم ”الثــورة“ مــع أحــداث اإلنتفاضــة الحاليــة ومــع
االنتفاضــات اإلقليميــة والعالميــة  -وأوجه التشــابه وإن
ال تخفــى علــى أحــد فهــي تتطلب بحثـاً دقيقـاً وروابط
سياســية تتخطــى التضامــن األخالقــي المغ ِّيــب فــي
فيختــزل ضمــن ثنائية
أغلــب األحيــان لعمــق التشــابه ُ
”الظالــم“ و“المظلــوم“  -يســتلزم الوقــوف مــن منظــور
هــذا االنتقــال .ليســت اللحظــة ثوريــة فــي المعنــى
العملــي للكلمــة ،إنمــا هــي كذلــك مــن حيــث أن
الصــراع فيهــا شــبه طبقــي .ال بداهــة فيمــا نقــول .فــي
كل صــراع سياســي ،يــرى الثوريــون فرصــة الثــورة
ويبحثــون عــن البعــد الطبقــي للصــراع ،ينجحــون في
ذلــك تــار ًة ويُســقطون التصــورات النظريــة اعتباطي ـاً،
إن جــاز التعبيــر ،تــار ًة أخــرى .إنمــا الصــراع الحالــي
يــكاد يأخــذ طابــع طبقــي فــي السياســة ،أي فــي
األهــداف المباشــرة للقــوى المنتفضــة ،فــا يمكــن
حصــر سياســة الشــارع فــي نطاقهــا الضيــق بمفرداتــه
وممارســاته الليبراليــة .قــد أمكــن للكثيريــن أن
يســقطوا علــى الثــورات العربيــة صفــة الليبراليــة فقــد
كانــت ”الحريــة“ و“الديموقراطيــة» إحــدى الشــعارات
األساســية للثــورات ،كمــا كان مــن الســهل صبــغ
االنتفاضــات الســابقة بالليبراليــة فــي فتــرة الوصايــة
الســورية ،فيتــوق أبنــاء الحريــة إلــى حريتهــم وإلــى
حقهــم فــي تقريــر المصيــر ،وحتــى مقاومــة اإلحتــال
زجهــا ضمــن إطــار ليبرالــي كــون
اإلســرائيلي يمكــن ّ
المعركــة وجوديــة ،أي معركــة فــي تقريــر المصيــر.

أمــا اليــوم ،فــا أحــد يصــدح ”حريــة“ ،ليــس ألن
الحريــة ليســت بغايــة ،إال أنهــا تبــدو مجــردة ال
تلتمــس حقــل الصــراع المــادي .رغــم ذلــك ال يأخــذ
الصــراع شــك ً
ال طبقي ـاً واضــح رغــم وضــوح ”الخلــل“
الطبقــي فيبقــى ســجين سياســة الرفــض المطلــق
مــن جهــة وسياســة ”اإلصــاح األخالقــي“ مــن
جهــة أخــرى .ال مجــال للدخــول فــي أســباب غيــاب
المح َكــم ،والجــواب يطــول فــي
الخطــاب الطبقــي ُ
تشــعبه النظــري والتاريخــي ،لكــن اختــاف األفــق
السياســي لالنتفاضــة الراهنــة يــكاد يســتخرج مــن
فيحملنــا أعبــاء
التاريــخ أدبيــات اليســار بالمجمــلّ ،
عــدم اســتمراريتها واســتصالحها .فــي ملحــق نقــض،
تماريــن فــي اســتصالح األدوات النظريــة الماركســية،
والتــي ِ
يكشــف غيابهــا عــن محدوديــة الممارســة
السياســية ،وكأن هــذا الغيــاب بذاتــه يعيــد اإلعتبــار
لهــذه األدوات ،والتــي رميــت تدريجيــاً مــع فشــل
المشــاريع اإلشــتراكية الكونيــة فــي القــرن المنصــرم
لتحــل مكانهــا ”واقعيــة سياســية“ تســتجدي الحكمــة
مــن أصالــة إبــن خلــدون و”تواضــع مــادي“ مســتمد
مــن الــرؤى النظريــة الـ“مــا بعــد بنيويــة“ عــن وعــي
أو غيــر وعــي ،فيســتبدل تجريــداً بآخــر ،فيبتــدأ
التفســير مــن ”العصبيــة“ بــدل ”رأس المــال“ّ ،
لعــل
األول يســعف فــي التفســير بينمــا يعفــي مــن شــبح
التغييــر الجــذري فــا يتطلــب هكــذا منظــور أكثــر
مــن مقاربــة حثيثــة لحركــة الروابــط اإلجتماعيــة
دون التدخــل ”اعتباطيــا“ فــي محاولــة زعزعتهــا ففيها
مــدى التاريــخ ولهــا المســتقبل إال إن خلعــت نفســها
عــن نفســها ،حيــن ذاك نحتفــي بتحولهــا ،وإن أعــادت
إنتــاج ذاتهــا نعــود إلــى موقــع المراقــب الميالنكولــي،
المتشــائم حكمــاً والمتأمــل ســراً .ليــس فــي هــذا
نقــد إلبــن خلــدون ،وهــو الــذي قــال فيــه مهــدي
عامــل أنــه مــادي لغيــاب اإلقتصــادي فيــه 3،وال هــو
نقــد لقــدرة األدوات والمعطيــات السوســيولوجية علــى
مســاعدتنا فــي فهــم حركــة العالقــات اإلجتماعيــة
بتعقيداتهــا وتفاوتهــا ،إنمــا هــو نقــد لفصــل النظريــة
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عــن السياســة كأداة سياســية .وهــو بالتالــي نــداء
للمجازفــة فــي التنظيــر ،ال كموقــع نظــري متعالــي
كمــا بــات للمصطلــح مــن معنــى إنمــا كحركــة
تجــازف بمحاوطــة موضــوع التفســير والنقــد بتبيانــه
ككل اجتماعــي متناقــض فــي صــراع محــوري بيــن
قــوى التغييــر الثــوري والقــوى المضــادة للثــورة
الســاعية إلــى تأبيــد العالقــات اإلجتماعيــة القائمــة
لمــا فيهــا ســلطة تحكــم مــن خاللهــا جمــوع
المنتفضيــن والكادحيــن ،مكمــن الــذات الثوريــة التــي
تنــازع للنهــوض اليــوم.

جهــة والمنظــور النظــري مــن جهــة أخــرى ضــروري،
وإن قــام التماثــل بينهمــا فذلــك إمــا إلفــراط فــي
التخيــل وإمــا إلفــراط فــي الواقعيــة .أم المســتوى
الثالــث وهــو المســتوى العملــي ،فهــو رفــض للمنطــق
”المراحلــي“ ( )tsigatsوالــذي يفصــل بيــن مــا هــو
”سياســي“ ومــا هــو ”اقتصــادي“ حســب قائمــة
أولويــات غليظــة ،تــرى التحــول السياســي (وهــو
بطبيعــة الحــال بتغييــب اإلقتصــادي يظهــر تحــت
شــعار العلمنــة أو الدولــة المدنيــة) كمرحلــة أولــى
يعــم
تفتــح البــاب أمــام الدولــة االشــتراكية التــي ّ
فيهــا العــدل والســام .فــي هــذا التصــور ”اليســاري“
األخيــر ،نفحــة مــن الميثولوجيــا .وكأنهــا بليبراليــة
مهدويــة تقبــل بالدولــة المدنيــة فــي كل أشــكالها في
الدنيــا وتقــرب الصــاة لتعجيــل قــدوم العــدل المطلق
فــي جنــة االشــتراكية المســتحيلة .دحــض النزعــات
الملبرلــة مــن جهــة واليوتوبيــة مــن جهــة أخــرى
(واالثنتــان تلتقيــان فــي واقعنــا) يتطلــب المخاطــرة
إلعــادة التفكيــر بكيفيــة التموضــع ،النظــري والعملــي،
لليســار فــي واقــع الرأســمالية اليــوم والتــي تســتحضر
أزماتهــا دون التــواري خلــف الصراعــات الطائفيــة ،أو
قــل يص ُعــب تعليبهــا فــي ســرديات طائفيــة  -رغم ـاً
عــن أربــاب النظــام ورغــم نجاحهــم النســبي بإعــادة
إنتــاج شــبح الطائفيــة والذيــن يحاولــون عبثـاً فــرض
ســردية واحــدة لمــا يجــري اليــوم.

إن بــدت هــذه المصطلحــات أشــباحاً مــن الماضــي،
وهــي بطبيعــة الحــال كذلــك فقــد رميــت جانبـاً عــن
وعــي وغيــر وعــي ،وربمــا عــن ضــرورة تاريخيــة،
تحــدد مصــادر
فمــا بالــك باألشــباح الفعليــة التــي
ّ
األزمــة ،إال إن كان تفصيــ ً
ا أن األزمــة ماليــ ٌة والتــي
نتخبــط فيهــا فــي محــاوالت متأخــرة للحــاق فــي
تبيانهــا وتبيــان بنيويتهــا و“رؤيــة“ أشــباحها مــن
خــال منظــور نظــري كلّــي (إقــرأ ملــف رأس المــال
المالــي) .وبالتالــي ،للوقــوف مــن منظــور اإلنتقــال
الثــوري عــدة مســتويات .أولهــا نظــري يفــرض علينــا
تحــدد الثــورة ،فمــا مــن ثــورة مجــردة ،فإمــا
أن
َّ
أن تكــون إشــتراكية أم تكــون غيــر ذلــك ولكــن
مهمــا كانــت ،فهــي بقــدر مــا تتخطــى خصوصيــات
الواقــع مــن أحــداث ،ال تتخطــى التحديــد النظــري.
وهــذا اإلصــرار علــى التحديــد ال يأتــي مــن تــرف
نظــري ،إنمــا يُنقــظ وعينــا اليومــي وأفــق ممارســاتنا
السياســية مــن تقلبــات األحــداث وبالتالــي مــن عقــم
ثنائيــات الفــرح واليــأس والتفــاؤل والتشــاؤم المرتبطــة
حكمــاً بالمجريــات اليوميــة.
ـد علــى أن هــذا
المســتوى الثانــي منهجــي ،وهــو تأكيـ ٌ
المنظــور هــو نظــري ،فــإن رأى أحــد اإلشــتراكية قاب
ـدة ثوريتــه هــي مــدة اإلنتفاضــة لينكفــأ
قوســين فمـ ّ
بعدهــا عــن السياســة ،إن حققــت اإلنتفاضــة شــيئاً أم
لــم تحقــق .إذن ،الفصــل بيــن المنظــور العملــي مــن

أنعــود فــي نشــوة االنتفاضــة والتــي تبــدو منهكــة
اليــوم إلــى أدبيــات دفنــت فــي إخفاقــات القــرن
المنصــرم هكــذا وبــكل بســاطة؟ لطالمــا ّ
نظــر الثوريون
لواقعهــم فــي القــرن المنصــرم قياسـاً بمــدى اختــاف
البنيــة اإلجتماعيــة لـ“األطــراف“ عــن تلــك الموجــودة
فــي ”المركــز“ الرأســمالي ودخلــوا تالي ـاً فــي جدليــة
التمرحــل :بيــن جدليــة الماضــي والحاضــر مــن جهــة
ُ
وتميــزه مــن جهــة أخــرى :إمــا
وجدليــة الكونــي ّ
نقبــع فــي ماضــي الرأســمالية أو نقبــع فــي تركيبــة
هجينــة للرأســمالية ”الصافيــة“ .لعــل بإمكاننــا اليــوم
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قلــب المعادلــة فنقــرأ ”المركــز“ مــن ”أطرافــه“ فنــرى
تاليــاً انتفاضتنــا كتمهيــد النتفاضــات المركــز .وكأن
بلبنــان لعراقــة ”حكــم المصــرف“ فيــه  -أي لطغيــان
رأس المــال المالــي علــى عالقــات اإلنتــاج فيــه -
إضافــة إلــى عراقة الطابــع الطائفــي لصراعاتــه الداخلية
 أي لطغيــان الهويــة علــى الطبقــة كمحــدد سياســيللصــراع  -أصــدق تعبيــراً عــن الرأســمالية ”الصافيــة“
ممــا هــي عليــه فــي ”المركــز“ المتجــه نحونــا .مــا
مــن ”خلــل“ فــي رأســماليتنا .بــاإلذن مــن لينيــن،
رأســماليتنا هــي ”أرفــع مراحــل الرأســمالية“ ،هــي
الرأســمالية الغيــر مطعمــة بــأي قواعــد مجتمعيــة
ـد مــن اســتغاللها لمنتجــي قيمتهــا والتــي تنجــح
تحـ ّ
ً
غالب ـا بإظهــار أزمتهــا أزم ـ ًة هوياتيــة بيــن طوائــف أو
قوميــات أو فئــات ”نزيهــة“ وأخــرى ”فاســدة“.

للطبيعــة .فلننظــر إلــى الســاحات تحتــرق :غــزوات
الموتســيكالت ال تأتــي كــردة فعــل على انهيــار ”عالم
العمــل واألعمــال“ والغــزاة فــي أغلبهــم قــد أعفاهــم
النظــام عــن العمــل وشــروط الحيــاة األساســية ،ولــو
كانــت كذلــك لرأينــا مصــارف لبنــان تشــتعل ،إنمــا
تأتــي كــردة فعــل علــى زعزعــة البنيــة اإلجتماعيــة
كلهــا ،ولذلــك تجــد فريســتها فــي اإلنتفاضــة فهــي
التــي تــرى فــي هــذه الزعزعــة فرصــة للخــروج
إلــى واقــع جديــد أي لروابــط اجتماعيــة جديــدة.
إن غــاب هــذا التوصيــف ،وهــو يغيــب حيــن ننزلــق
إلــى سياســة أخالقيــة تحــارب الفســاد والمفســدين
وتطــرح النزاهــة أفقــاً لفعلهــا السياســي ،تســتحيل
اإلنتفاضــة حاميــة النظــام مــن مســتغليه ،أي
ترفــض اإلســتغالل الشــخصي لمصلحــة اإلســتغالل
العــام تحــت شــعار” :كلنــا سواســية أمــام اإلســتغالل
ّ
المنظــم“ .إن النظــر مــن منظــور االنتقــال مــن
ـدع حــدود أخلقــة
الرأســمالية إلــى اإلشــتراكية يصـ ّ
السياســة فيفتــح السياســة علــى مصراعيهــا بمــا
هــي صــراع علــى شــكل العالقــات اإلجتماعيــة التــي
تحــدد وجودنــا الجماعــي والفــردي ،أي وجدونــا
ّ
كطبقــات اجتماعيــة متصارعــة .وبدقــة أكثــر ،هــي
صــراع أيديولوجــي علــى طبيعــة هــذه العالقــات
وصــراع ممارســي فــي عمليــة صهرهــا.

وكأن بابــن خلــدون قــد وصــل أخيــراً إلــى المركــز
فيمــا نحــاول الخــروج مــن عبائتــه واثقيــن بــأن
أدواتــه النظريــة لــن تســعفنا فــي فهــم العالقــة
الســحرية بيــن ”األزمــة الماليــة“ و“أزمــة الطائفيــة“.
”اقتصادنا“ ليس لنا
يقــول هوركخايمــر أن ”اإلقتصادويــة ليســت بإعطــاء
اإلقتصــاد فائضــاً مــن األهميــة إنمــا فــي تحديــ ٍد
ضيــق لمــا هــو إقتصــادي“ .إن انهيــار اإلقتصــاد هــو
زعزعــة لبنيــة اجتماعيــة كاملــة .والعالقــة ليســت
خارجيــة أي ســببية بحيــث أن انهيــار اإلقتصــاد
يســبب انهيــارات أخــرى فــي عوالــم أخــرى .انهيــار
اإلقتصــاد هــو وجــه لزعزعــة البنيــة اإلجتماعيــة.
ـي علــى خلــل العالقــات اإلجتماعيــة
هــو دليــل حسـ ّ
التــي تربطنــا بعضــاً ببعــض .فمــا اإلقتصــاد إن لــم
يكــن أحــد أوجــه ارتباطاتنــا بعضـاً ببعــض؟ إن ظــن
البعــض أن اإلقتصــاد هــو ”عالــم العمــل واألعمــال“
فلينظــر فــي جيبــه ليــرى تقلبــات قيمــة عملــه
تتناقــص خــارج هــذا العالــم ،وكأن بســحر ســاحر
تتقلــب القيمــة دون الخضــوع للقوانيــن الســببية

مــن هــذا المنظــور ،يظهــر التبايــن بيــن الحداثوييــن
والمعاديــن لإلمبرياليــة كنــزاع داخلــي ضمــن بنيــة
فكريــة واحــدة ،طــرف يــرى عــد ّوه فــي الروابــط
اإلجتماعيــة ”المتخلفــة“ ويصــارع أيديولوجيــاً
ِ
”المحبــة
علــى اســتبدال الهويــة الدينيــة بتلــك
للحيــاة“ والثانيــة تختــزل الرأســمالية مرتيــن،
فيحيلهــا اإلختــزال األول إلــى ”إمبرياليــة“ ترتبــط
عارضيــاً بالرأســمالية ،وتُختــزل اإلمبرياليــة تاليــاً
بـ“الصهيوأمريكيــة“ فيغــدو الشــرق الممانع ذاتـاً تواجه
ذاتـاً غربيــة تــكاد تُحــدد صفاتهــا بمخططــات عدميــة
للســيطرة مــن أجــل الســيطرة ،فــا تــرى منافــع
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وجشــع وشــر غيــر تلــك المرتبطــة بـ“الصهيوأمريكية“،
فــكأن الصــراع صــراع وجــودي مســتوحى من أســاطير
قروســطية بيــن ناســك الشــرق المترفــع عــن الدنيــا
وملذاتهــا والتاجــر الجشــع الــذي أضــاع اللــه فضــع
فــي متاهــات الدنيــا .والفكــر فــي الحالتيــن ينطلــق
مــن مفهــوم ضبابــي للعصبيــة ال نجــده حتــى فــي
فكــر إبــن خلدون حيــث تلعــب العصبيــة دوراً محـ ِّددا
محــد ٍد
للعمــران ،فينطلــق فيــه ضمــن موضــو ٍع
َّ
للبحــث ويقاربــه بعيــداً عــن التصــورات الميتافيزيقيــة
فــا يفتــرض ماهيــات ثابتــة خارجــة عــن التفســير
والتغييــر .ال شــك أن طــرح ثنائيــة ”الحداثوييــن“
و ”المعاديــن لإلمبرياليــة“ هــو اختــزال ،إنمــا هــو
اختــزال ضــروري لنفــض تناقضــات بــان فراغهــا مــن
موقــع اإلنتفاضــة ،فــا يســاريو الحــزب وال يســاريو
الدولــة باســتطاعتهم رؤيــة اإلنتفاضــة كامتــداد
لصراعاتهــم أو طــرح أدبيــات مــا بعــد الحــرب األهليــة
كأفــق للممارســة السياســية اليــوم.

باســتطاعته أن يقــدم اإلصالحييــن (بنــي تكنوقــراط)
تمرحــل التاريــخ فيأتينــا بجرعــة تمتــص نقمة
لعرقلــة ُ
الشــارع وتقتــرض المزيــد مــن الوقــت فيمــا يمعــن
فــي اســتغاللنا .أمــا ديمقراطيتــه فــا يمكــن ألحــد
نفيهــا عنــه إال إذا افترضنــا أن كل جماهيــر األحــزاب
مســتزلمين مــن خــال عالقــات نفعيــة مباشــرة،
والواقــع حكمـاً مغايــر .مــا ال يســتطيع النظــام تقديمــه
هــو انتفــاءه .سياســة النفــس الطويــل  -وزمنيــة الثــورة
تحـ ِّدد زمنيــة اإلنتفاضــة ال العكــس ،فهــي التــي تخرج
عــن زمــان التصعيــد فــي الشــارع وعــن مــكان البقــع
التــي تســتعيدها مؤقتــاً اإلنتفاضــة  -تتطلــب طــرح
المســتحيل مــن موقــع هــذا النظــام .إن كانــت الثــورة
فــي تعريفهــا كونيــة وإن كانــت كونيتهــا تاريخيــة
فألنهــا تواجــه واقعــاً عامــاً يتمظهــر مظهــر الكونــي
وهــو هــو الواقــع الرأســمالي .فــي شــهرها الثانــي ،يصل
صــدى الثــورة إلــى أروقــة القــرار العالميــة ،وفيمــا نلعن
أســيادنا البائســين ،هــم يســتدينون الرأفــة مــن كبــار
األقــوام .إن النظــر والعمــل بمنظــور التحــول يطــرح
المعادلــة التاليــة” :تدويــل الثــورة ضــد تدويــل األزمــة“.

رغــم كل ذلــك ،قــد يبــدو فــرض هــذا المنظــور
اعتباطيـاً فطبيعــة العالقــات اإلجتماعيــة تختلــف حتى
فــي تشـ ّكلها الرأســمالي مــن مجتمــع إلــى آخــر .دون
شــك .ولكــن ،إن كان أفــق التغييــر حــدوده رأســمالية
بمعجمهــا المفاهيمــي ،اإلقتصــادي منــه واإلجتماعــي،
ـرق واقعا
فــا مفر مــن أخلقة السياســة” .ليبراليـاً“ ما يفـ ّ
رأســمالياً ”جيــد“ عــن آخــر ”ســيئ“ هــو اإلنتظــام
العــام بقوانيــن مجتمعيــة ،أي محاســبة مــن تخطــى
يحددنــا كمواطنيــن
العقــد اإلجتماعــي الخطــي الــذي ِّ
ومواطنــات ،وفــي وجــود آليــات ديموقراطيــة بالحــد
األدنــى لتحديــث وإصــاح وتشــريع القوانيــن.
باســتطاعة النظــام أن يقــدم العديــد مــن مفســديه
أضاحــي بغيــة البقــاء علــى مــا هــو عليــه .كمــا

إن كان طــرح الشــيوعية-الثورية فــي مقابــل
الليبرالية-اإلصالحيــة تجريــد  -وهــو كذلــك  -فــأن
خلــف هــذا التجريــد ثنائيــات تقبــع فــي منطلقاتنــا
دون حركــة مــن ضمنهــا ثنائيــة ”النظــام“ و”الفســاد“
وثنائيــة ”أزمــة الرأســمالية“ و“أزمتنــا الماليــة“ .أي
كالم ال يتطــرق لإلزمــة الماليــة اآلنيــة وبالفســاد
المرتبــط بهــا يطلّــق خصوصيــات واقعــه فيلتــف حول
نفســه فــي فضــاء مثالــي تتصــارع فيــه المصطلحــات
بعيــداً عــن موضــوع قابــل للتحــول ،وينتفــي بالتالــي
أي طابــع سياســي لهــذا القــول .فــي المقابــل ،وضــع
السياســات الماليــة والفســاد كموضــوع النقــد ،ووضــع
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تخطــي األزمــة الماليــة ومعالجــة الفســاد فــي الحقــل
الممارســي كحــدود للبرنامــج السياســي إنمــا يتيــه
فــي فضــاء خطــاب الســلطة ،وكأن بثنائيــة ”النظــام“
و“الفســاد“ تميــز ال بيــن نهــج ثــوري وآخــر إصالحــي،
إنمــا بيــن التصــوف والنصيحــة .مــا نــود المشــاركة
فيــه هــو إنتــاج خطــاب يجــد منطلقــاً يــرى فيــه
النظــام بمــا هــو تعميــم لعالقــات اجتماعيــة تاريخيــة
أي فعليــة وبالتالــي يتطــرق حكمــاً لمســألة الفســاد
مــن بــاب السياســة ولمســألة األزمــة الماليــة أيضــاً
مــن بــاب السياســة .نــرى أن أفــق تخطــي هــذه
الثنائيــات يكــون بتفعيــل مفهــوم اإلســتغالل بــدل
الفســاد ،ليكــون صلــة الوصــل بيــن عموميــة النظــام
وخصوصيــة المنتظميــن ،أفــراداً ومجموعــات.
فاإلســتغالل عالقــة ال تؤطــر أخالقيــاً وفعلــه قائــم
ضمــن شــروط الدولــة الطائفيــة وخليفتهــا المنتظــرة،
تلــك التــي لــن تأتــي مــن دون طــرح المســتحيل
كأفــق الممارســة السياســية فــي طابــع مــادي ال
طوبــاوي ،أي فــي طــرح المســتحيل مــن موقــع هــذا
النظــام الــذي نواجهــه .ومحاربــة االســتغالل ال تتوقــف
أي مــن المطالــب العينيــة التــي تُرفــع.
عنــد تحقيــق ٍ
فــي المقابــل ،محاربــة االســتغالل ليســت شــكلية.
يجــوز النظــر فــي اإلســتغالل بالمطلــق ونســبياً ،أي
نوعيـاً وكميـاً .فتكــون األهــداف المرحليــة ”ليبراليــة“
و“اشــتراكية“ فــي آن بــدل تصــور التاريــخ ميكانيكيـاً
وتفنيــد مراحلــه كمعالــم قائمــة بذاتهــا كمــا تطــرأ
للعقــل فــي تحليلــه لجوانــب الواقــع السياســية منهــا
واالقتصاديــة .والمنطــق السياســي لهــذه الخطــاب
يتطلــب الدفــع لتحويــل الطابــع االقتصــادي للصــراع
مــع المصــارف إلــى صــراع سياســي .فالــكالم عــن
مواجهــة المصــارف ال يــزال يقبــع فــي الحقــل
اإليديولوجــي ال السياســي .ال يُترجــم الصــراع الطبقــي

كصــراع سياســي فــي يافطــة هنــا أو غرافيتــي هنــاك
وال فــي الغضــب المتنقــل بيــن الشــارع والمصــرف،
بــل فــي هيمنــة الخطــاب الطبقــي علــى اللغــة
السياســية التــي يتداولهــا المنتفضــون .ولنكــن
يقظيــن ،ال محاربــة الفســاد وال الخــروج عــن بعــض
زعمــاء الطوائــف وال الغضــب فــي الشــارع وال حتــى
”العنــف ذو الطابــع الطبقــي“ ٍ
كاف لتجذيــر الطابــع
الطبقــي للصــراع ،وإن بــدا مــا نقــول بترفــع أو تشــاؤم
فعلينــا أن نتذكــر أننــا فــي خضــم انهيــار اقتصــادي،
فــإذا كان فــي البداهــة حقيقــ ٌة لكنــا رأينــا النظــام
يتهــاوى مــن ضربــات الثائريــن ولكنــا نبحــث حالي ـاً
فــي العالقــات اإلنتاجيــة البديلــة .ترجمــة التناقــض
االقتصــادي كصــراع سياســي يتطلــب محاربــة كل
مســارب اإليديولوجيــة الشــيحوية حــول فــرادة
لبنــان وفــرادة مصارفــه .رغــم أن النقمــة اإلقتصاديــة
عامــة ،إال أن التصــورات الجذريــة إلعــادة صياغــة
البنيــة االقتصاديــة وســبل الضغــط فــي اتجــاه
فــرض بعــض مــن هــذه الصيــغ ال تــزال ضبابيــة
فثقافتنــا اإلقتصاديــة الجماعيــة تشــوبها العموميــة
وفــي العموميــة ضعــف أمــام األدوات اإليديولوجيــة
اإلقتصاديــة التــي لــم يظهــر خللهــا الفاضــح لجمــوع
النــاس إال فــي فتــرة ما بعــد الـ 17مــن تشــرين األول.
ال شــك أن مفهمــة واقــع معقــد ومتســارع ال تكــون
خطيــة ولكــن ال مجــال للفكــر أن يعقلــن الواقــع دون
عمليــة بنــاء وهــدم متكــرر .الوقــوف عنــد الحــدث
بتواضــع إنمــا يعزلنــا عــن مشــاركتنا فيــه فيحــدث
لنــا دون أن نحدثــه و“نحــن“ فــي هــذا الســياق جموع
المنتفضيــن الســاعين لهــدم النظــام .أمــا الســذاجة
فلنصطــدم بهــا كــي ال تلتــف حــول حركتنــا كشــبح
يهــذب تفلتــات الفكــر بإســم الرصانــة ودرء للســذاجة.
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فــي البــدء كان اســتالب .واالســتالب لحظــة انفصــال،
أو قــل انفصــام .كل شــيء بــه كان ،وبغيــره لــم يكــن
تشــيؤ .فيــه كانــت القيمــة ،والقيمــة كانــت بنيــان.
ّ
انفصــل فــي لحظــة االســتالب العامــل عــن أدوات
انتاجــه ،أرض ـاً مــواداً وآالت .فلــم يعــد منــه ّإل ق ـ ّوة
تتجســد فــي شــيء ّإل الســلعة ،وال
علــى العمــل ال
ّ
قيمــة لهــا ّإل إن بادلهــا ،أي باعهــا لمالــك رأس المــال.
ومــع التبــادل أصبحــت الســلع فــي عالقــة اختــاف
كمــي ،متســاوية مــع آخــر هــو فــي ذاتــه ولذاتــه
ّ
مجــرد عــن كل خــواص .فانشــطر الشــيء ليصبــح
ّ
شــيآن ،أي القيمــة قيمتــان ،اســتعمال وتبــادل
(واألجــدى أن يقــال اســتعمال و»قيمــة» ،ألن القيمــة
التبادليــة ليســت ّإل تمظهــرا للقيمــة بمــا هــي كذلــك.
تعبيــر عــن القيمــة،
أي أن القيمــة التبادليــة هــي
ٌ
ـق مــن طبيعــة قيمــة الســلعة ،وليــس العكــس).
ينبثـ ُ
وفــي االنشــطار وقفــت شــيئية الســلعة فــي تضــا ٍد
مــع شــيئية جســدها الحســي .فكمــن فــي الســلعة
تضــاد بيــن القيمــة والقيمــة االســتعمالية ،حيــث
لــم تكــن القيمــة ّإل تعبيــر عــن تجريــد اجتماعــي
واقعــي ،وهــو ق ـ ّوة العمــل .واالنشــطار لــم يتيســر لــه
الظهــور ّإل فــي لحظــة انصهــار العمــل البشــري فــي
شــيئية الســلعة ليغــدو عمــل بشــري متجانــس .أي
بعدمــا ظهــرت العالقــة االجتماعيــة ،العمــل ،علــى
مــا هــي عليــه حقــاً فــي واقــع اجتماعــي تأســس
علــى االســتالب ،كعالقــة اجتماعيــة بيــن األشــياء
وليــس األفــراد .كأن البنيــة االجتماعيــة قــد رفضــت
االعتــراف بالخطيئــة األولــى ،أو قــل بالخطيئــة
المأسســة .رفضــت االعتــراف باالنفصــال المؤســس
ُ

ـم تحويلــه إلــى
للعالقــة االجتماعيــة بيــن النــاس .فتـ ّ
لغــز لغــوي ،هــو عالقــة اجتماعيــة بيــن األشــياء.
تح ـ ّول النقصــان أو «الســالب» فــي عمليــة اإلســقاط
هــذه ،عمليــة رفــض الخطيئــة األولــى ،إلــى عالقــة
«إيجابيــة» علــى مســتوى الرمــوز ،أي فــي فضــاء
لغــة الســلع .وفــي سلســلة الــدوال ضمــن عالقــات
القيمــة النســبية بيــن األشــياء قــد اســتبعد شــيء
ليتميــز لكونــه شــكل القيمــة العــام ،ليكــون
واحــد
ّ
ـيد لسلســة المتناهيــة مــن الرمــوز ،وهــو
ـ
الس
الــدال
ّ
النقــد .والنقــد يتحـ ّول إلــى رأســمال بعدمــا يســتخدم
مــن قبــل مالكــي وســائل اإلنتــاج لشــراء ق ـ ّوة عمــل
العمــال المأجوريــن .أي عندمــا يتحـ ّول عمــل العامــل
ّ
«الحــر» ،أي المفصــول عــن شــروط اإلنتــاج ،إلــى
ســلعة مزدوجــة كباقــي الســلع .وليــس ذلــك االنفصال
يســمى «تراكــم أ ّولــي» يكــون نقطــة انطــاق
ّإل مــا ّ
تكمــل شــروط حركــة رأس المــال فــي دائــرة مفرغــة.
ّ
حركــة ال تكــون ّإل تكــرار ضــروري بمحاولــة إغــاق
االنفصــال ،أو قــل كبــت انفصــام الــذات فــي الواقــع
المنتــج علــى أســاس العــودة المحتّمــة لتلــك النقطــة
األ ّوليــة ،للتراكــم األولــي .ففــي بنيــة رأس المــال ،كل
يــوم عــودة للبــدء ،كل يــوم اســتالب.
إن جســد النقــد «مولّــه بالغــرام ».فــي هذه االســتعارة
يوصــف كارل ماركــس ظاهــرة حركــة
مــن غوتيــهّ ،
رأس المــال المالــي .نقــد ينتــج مقــداراً أكبــر مــن
النقــد ،حالمــا يصــار إلــى توظيفــه أو إقراضــه «ح ّتــى
تنمــو عليــه الفائــدة فــي نــوم أم فــي يقظــة ،فــي
المنــزل أم فــي ارتحــال ،فــي النهــار أو فــي الليــل»1.
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وكأنّــه عاشــق يلقــى رغبتــه فــي لقــاء ذاتــه ،متصـ ّوف
مفتــون بســحر ذاتــه التــي ال تزيــده فــي رغبتــه ّإل
رغبــة كلمــا التقــت بموضوعهــا .وأيــن مــكان لقــاء
العاشــق بذاتــه غيــر محــراب محبوبــه ،ومــا محــراب
المحبــوب لجســد النقــد المســحور وســط عالــم انتــاج
القيمــة غيــر مصــارف رأس المــال؟

للعامــل داخــل عالقــات العمــل ،تصبــح قيمتهــا
االســتعمالية هــي هــي قدرتهــا علــى انتــاج قيمــة
أكبــر ّممــا تحتويــه .فلذلــك يبــدو رأس المــال المالــي
خاصيــة مبهمــة وهــي تحويــل النقــد إلــى
وكأنّــه لــه
ّ
ـرد وجــوده كرأســمال نقــدي ،دون
نقــد أكبــر مــن مجـ ّ
التشــيؤ (،)objectification
حركــة
أن يحتــاج إلــى
ّ
ودون حاجتــه إلــى تجديــد عالقــات اإلنتــاج .فيكــون
هــذا التحـ ّول خاليــا مــن أي مضمــون ،يشــير بــه رأس
األصليــة ،نقــد – ســلعة – نقــد
المــال إلــى صيغتــه
ّ
أكبــر ،ولكــن بشــكل مختصــر ،نقــد – نقــد أكبــر،
وهــي خالصــة فارغــة مــن أي معنــى .يظهــر بهــا رأس
المــال فــي جوهــره كــذات دون رأس ،شــيء يســعى
لنفســه ،نقــد يســعى للنقــد ،رغبــة تســعى للرغبــة،
وكأن مــا يحكــم منطــق حركتــه هــو دافــع المــوت.

تصــل العالقــة الرأســمالية فــي رأس المــال الحامــل
للفائــدة ،أي رأس المــال المالــي ،ذروة شــكلها الصنمي
(الفيتيشــي) .فيشــير لنــا ماركــس ،فــي الجــزء الثالــث
مــن كتابــه «رأس المــال» ،إلــى أن رأس المــال
المالــي يظهــر وكأنّــه نقــد ينتــج مــن ذاتــه نقــدا أكبر،
ذاتيــا .فعلــى عكــس رأس
أي وكأنّهــا القيمــة تنمــو ّ
المــال التجــاري أو اإلنتاجــي ،يبــدو ربــح رأس المــال
المالــي كأنّــه نتــاج الشــيء بذاتــه محــض .أمــا انتــاج
الربــح مــن رأس المــال التجــاري واالنتاجــي يبــدو
فــي حركتــه محتاجــاً إلــى االنفصــال ،عــن الســلعة
أو النقــد ،ليدخــل نطــاق التــداول .فحركــة رأســمال
التاجــر تتم ّثــل فــي طوريــن متعارضيــن ،همــا البيــع
والشــراء .يشــتري التاجــر مــن رأســماله ســلع ًة ويعيــد
بيعهــا بســعر أعلــى كــي ينتــج ربحــه .لــذا يتحقــق
الربــح ،وهــو شــكل فائــض القيمــة ،بعــد أن يدخــل
رأس المــال فــي نطــاق التــداول ،حينمــا يتحــ ّول
النقــد إلــى ســلعة ويعيــد ويتحــ ّول إلــى رأســمال.
فيبــدو الربــح فــي حركــة رأس المــال التجــاري
والصناعــي نتــاج عالقــة اجتماعيــة.

ـدد ماركــس فائــض القيمــة بمــا هــو الفــارق بيــن
حـ ّ
متوســط ســاعات العمــل االجتماعيــة الضروريــة
قيمــة ّ
إلعــادة انتــاج (وليــس انتــاج) الســلعة التــي ينتجهــا
متوســط ســاعات العمــل االجتماعيــة
العامــل ،وقيمــة ّ
الضروريــة إلعــادة انتــاج العامــل نفســه كمنتــج لهــذه
قســم فائــض القيمــة
الســلع .وكان ماركــس أ ّول مــن ّ
علــى أشــكالها الثــاث :ربــح صاحــب المشــروع،
الريــع العقــاري ،والفائــدة علــى رأس المــال المالــي.
معــدل الربــح اإلجمالــي ،أي فائــض
وقــد احتســب
ّ
القيمــة فــي أشــكالها الثــاث ،علــى أنّــه نســبة
فائــض القيمــة مــن أصــل قيمــة كامــل االســتثمار،
يتضمــن رأس المــال
أي رأس المــال الكلّــي الــذي
ّ
والمتغيــر .وبمــا أن نمــط اإلنتــاج الرأســمالي
الثابــت
ّ
ً
انتاجيــة العمــل االجتماعــي ،أي
يســعى دومـا لزيــادة
ّ
متوســط ســاعات العمــل الضروريــة
تقليــص
ّ
معــدل ّ
إلعــادة إنتــاج الســلعة ،فيســعى إلــى تنامــي مقــدار
قيمــة رأس المــال الثابــت مــن أصــل رأس المــال
الكلّــي .ممــا يعنــي هبــوط نســبي فــي الجــزء
المتغيــر مــن مك ّونــات رأس المــال .فيــؤ ّدي ذلــك
ّ
ـدل الربــح اإلجمالــي .أي
إلــى ميــل فــي هبــوط معـ ّ
ـدل
ـدل فائــض القيمــة يجــد تعبيــره فــي معـ ّ
أن معـ ّ

أمــا حركــة االنشــطار هــذه فتنطمــس فــي مجــال
رأس المــال المالــي ،لتنطمــس معهــا العالقــة
االجتماعيــة .أي ينطمــس االنفصــال األ ّولــي ،وكأن
دورة رأس المــال تصــل ألقصــى مبتغاهــا فــي رفــض
االنشــطار .وهنــا تكمــل العالقــة االجتماعيــة دورتهــا
ال مكتمــ ً
ضمــن نمــط اإلنتــاج هــذا ،وتتخــذ شــك ً
ا
كعالقــة للشــيء بنفســه ،أي للنقــد بنفســه .فيصبــح
للنقــد قيمــة اســتعمالية ،وهــي قدرتــه علــى انتــاج
قيمــة أكبــر ممــا يحتويــه .تمام ـاً كمــا ق ـ ّوة العمــل
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ربــح إجمالــي متناقــض دومــاً .وبصياغــة أخــرى،
كلمــا تطــ ّور نمــط اإلنتــاج الرأســمالي يــؤ ّدي ذلــك
معــدل الربــح اإلجمالــي ولكــن فــي
إلــى هبــوط
ّ
ظــل بقــاء درجــة اســتغالل العمــل نفســها أو ح ّتــى
ارتفاعهــا .لكــن هــذا ال يعنــي أن القيمــة المطلقــة
للربــح اإلجمالــي أي فائــض القيمــة ،تتراجــع مــع
تط ـ ّور رأس المــال .بــل علــى العكــس ،فــإن القيمــة
المطلقــة للربــح اإلجمالــي ينبغــي أن تتنامــى فــي
نمــط اإلنتــاج الرأســمالي رغــم الحركــة المناقضــة
ـدل الربــح اإلجمالــي .وذلــك يعنــي
لهبــوط نســبة معـ ّ
تلقائيــا نمــو تراكــم رأس المــال علــى وتيرة أســرع ،أي
ّ
قدرتــه علــى انتــاج فائــض القيمــة تتســارع مــن خالل
اســتالب متزايــد لهــذا الفائــض عبــر اســتغالله لق ـ ّوة
العمــل .ينجــح رأس المــال فــي تلــك الوظيفــة مــن
خــال زيــادة إنتاجيــة العمــل ،أي انتــاج ســلع أكثــر
بوقــت عمــل أقــل ،وذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى
التطــور التكنولوجــي لإلنتــاج .أي بازديــاد نســبة رأس
المتغيــر.
المــال الثابــت علــى حســاب رأس المــال
ّ
ومــن المهــم أن نشــير إلــى أن تطــ ّور الشــروط
التكنيكيــة لإلنتــاج تســمح بتحويــل ســلع ومنتوجــات
إلــى وســائل انتــاج لينمــو رأس المــال الثابــت أكثــر.
وبمــا أن ازديــاد اإلنتاجيــة يعنــي تقليــ ً
ا لســاعات
المتجســدة فــي الســلعة ،ممــا يعنــي انحــدارا
العمــل
ّ
بقيمتهــا .تح ّتــم هــذه الحركــة المتناقضــة علــى رأس
المــال التخلّــي عــن نســبة مــن العمــال المأجوريــن،
ـماه ماركــس ،فيض الســكان النســبي.
أي انتــاج مــا سـ ّ

الحــق .وقــد أشــرنا إلــى أن مــع نمــو رأس المــال
تتحــ ّول الســلع إلــى وســائل إنتــاج بذاتهــا فينمــو
رأس المــال الثابــت (أي يــزداد تراكــم رأس المــال)
المتغيــر ،يتجلّــى ذلــك
وتنخفــض نســبة رأس المــال
ّ
بالتخلّــي عــن أعــداد أكبــر مــن العمــال ليصبحــوا
عمــال
عاطليــن عــن العمــل ،أو يتح ّولــون إلــى ّ
مياوميــن .يعنــي ذلــك أن رأس المــال فــي حركتــه
يعتمــد علــى التحويــل الدائــم للطبقــة العاملــة إلــى
عاطلــة عــن العمــل أو عمــال مياوميــن .ففــي بنيــة
رأس المــال كلمــا دخــل العامــل فــي عالقــات اإلنتــاج
أنتــج وســائل تحويــل نفســه الحق ـاً إلــى جــزء مــن
فائــض الســكان .وبعبــارة أخــرى ،كلمــا عمــل العمــال
أو الســكان العامليــن أنتجــوا بنطــاق متنــام وســائل
تحويلهــم إلــى فائــض نســبي مــن الســكان .ويكــون
الفيــض النســبي للســكان نســبياً قياســاً للحاجــات
الوســطية لتحقــق القيمــة (أي إلنتــاج فائــض القيمــة
ونمــو رأس المــال) .يشــير لنــا ماركــس فــي الفصــل
الثالــث والعشــرون فــي الجــزء األ ّول مــن كتــاب رأس
المــال ،أن قانــون انتــاج فيــض الســكان النســبي
ويميــز
هــو قانــون خــاص بنمــط اإلنتــاج الرأســمالي ّ
تاريخــه .وبمــا أنّــه كذلــك فــإن إنتــاج فيــض الســكان
ال عالقــة لــه بالنمــو الطبيعــي للســكان ،فهــو حركــة
مــن انتــاج عالقــات العمــل نفســها ،وليــس نتيجــة
لركــود او انهيــار اقتصــادي فــا يختلــف فــي دورات
رأس المــال ّإل وتيــرة إنتــاج ذلــك الفيــض .إن إنتــاج
فيــض الســكان النســبي هــو مــن الشــروط الضروريــة
لتراكــم رأس المــال ،بفعــل التراكــم المتســارع ينمــو
الفيــض علــى وتيــرة أســرع مــن التطــور التكنيكــي
لعمليــة اإلنتــاج وأســرع مــن التناقــض النســبي فــي
والمتغيــر الــذي أشــرنا
حركــة رأس المــال الثابــت
ّ
إليــه ســابقاً .فنقــول أن انتــاج فائــض الســكان يــزداد
بازديــاد الطاقــة الكامنــة للثــروة.

إن العمــال أو قــل الســكان العامليــن ،كلمــا عملــوا
ضمــن عالقــات رأس المــال ،أي باعــوا قــ ّوة عملهــم
لمالــك رأس المــال ،أنتجــوا ســلعتين فــي آن واحــد:
األولــى وهــي قـ ّوة عملهــم التــي تبــاع لصاحــب رأس
المــال أي التــي يســتهلكها الرأســمالي فــي عمليــة
االنتــاج ،فبذلــك ينتــج العامــل مــن نفســه ســلعة
تســتهلك تلقائيـاً فــي لحظــة اإلنتــاج نفســها؛ والثانيــة
ـيؤ فيهــا عمــل العامــل ضمــن
هــي الســلعة التــي يتشـ ّ
عالقــات اإلنتــاج والتــي تبــادل لتســتهلك فــي وقــت

نأتــي هنــا إلــى إشــكالية رأس المــال المالــي ،أي
رأس المــال الحامــل للفائــدة .فكمــا ذكرنــا ســابقاً
ـراء وجــوده
هــو نقــد ينتــج ربــح ،وهــي الفائــدة ،جـ ّ
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كنقــد متــاح لالســتعمال .أي تكمــن قيمتــه
االســتعمالية بقدرتــه علــى التحــ ّول إلــى رأســمال.
فيصبــح بذلــك النقــد بذاتــه ســلعة مــن نــوع خــاص،
ســلعة بوصفهــا رأســمال .ولهــذه الســلعة الخاصــة
نمــط خــاص للبيــع ،وهــو اإلقــراض .فاإلقــراض هــو
بيــع مــن نــوع خــاص ،ألن النقــد هــذا ال يبــاع كــي
زمنيــة مفتــرض
يســتهلك بشــكل نهائــي ،بــل لمــدة ّ
ـدد
أن تكــون مؤ ّقتــة ،حتــى ولــو طالــت ،لتعــود وتسـ ّ
فــي النهايــة إلــى مالكهــا األساســي .وبذلــك تكــون
الفائــدة جــزء مــن فائــض القيمــة المنتــج ضمــن
عالقــات العمــل ومقتطــع لصاحــب الرأســمال
أن الفائــدة ،حتــى ولــو أنّهــا تظهــر
األساســي .أي ّ
عمليــة انبثــاق الشــيء مــن ذاتــه ،النقــد مــن
وكأنّهــا ّ
لمجــرد أنّهــا تطمــس
كذلــك
تظهــر
فهــي
النقــد،
ّ
العالقــة الوســيطة مــع أنــواع رأس المــال األخــرى.
وذلــك يؤ ّكــد أن الفائــدة ،هــي تمظهــر للقيمــة ،أي
تعبيــر عــن عالقــة اجتماعيــة وهــي العمــل البشــري
ـيء فــي الســلع .فــإن الفائــدة تبنــى
المتجانــس المشـ ّ
علــى عالقــات العمــل واالســتغالل فــي انتــاج فائــض
القيمــة مثــل ســائر رأس المــال .ومهمــا تعقّــدت
أشــكالها ،فــإن طمــس العالقــات االجتماعيــة فــي
ـيؤ
حركــة رأس المــال المالــي ليســت ّإل ذروة التشـ ّ
المســلوب فــي تجريــده ( )abstractionلقـ ّوة العمــل
ضمــن عالقــات اإلنتــاج الرأســمالية .لكــن رأس
المــال المالــي هــو أوضــح صنميــات رأس المــال،
ذلــك ألن العالقــة االجتماعيــة تصــل إلــى ذروتهــا
كعالقــة الشــيء بذاتــه ،عالقــة الســلعة بذاتهــا.
وأكثــر مــن ذلــك ،فمــع تنامــي تســليفات رأس
المــال المالــي إلــى رأس المــال المنتــج ،حيــث
تســتخدم تلــك االئتمانــات الســتثمارات طويلــة
األمــد ،يتنامــى مــع ذلــك نســبة رأس المــال الثابــت
مــن أصــل رأس المــال الكلّــي .وبذلــك يكــون رأس
المــال المالــي مح ّفــز يزيــد مــن ســرعة الهبــوط
لمعــدل الربــح اإلجمالــي وســرعة انتــاج
النســبي
ّ
فيــض الســكان النســبي ،أي ظــروف اســتغالل أســوأ
للطبقــة العاملــة .كمــا أنّــه وبســبب رأس المــال هــذا

الــذي يتراكــم مــن خــال الفائــدة وبيــع الســلع
النقديــة التــي ال يملكهــا أصــ ً
ا ،وبســبب تمركــزه
فــي تلــك المؤسســات النقديــة ،يــؤدي ذلــك حتم ـاً
ـدة وإلــى
إلــى احتــكارات فــي مجــاالت اقتصاديــة عـ ّ
ازديــاد الشــرخ الطبقــي.
يتطلّــب ســوق الســلع النقــدي هــذا مصــارف تختــص
بتجــارة النقــد والســلع المشــتقة عنهــا .وتكــون
ُ
قتــرض رأس
المقــ ِرض الفعلــي و ُم
أ ّوال وســيطاً بيــن ُ
المــال .فيتمركــز رأس المــال المالــي فــي المصــارف
لتكــون أ ّوال مــدراء عمليــة التبــادل وإنتــاج رأس
المــال المالــي تلــك .تتــداول عــادة تلــك المصــارف
فــي نوعيــن مــن الســلع ،النقــد واألوراق النقديــة،
وأســهم ومنتجــات مشــتقة عنهــا .وتأتــي الســلع
األولــى علــى شــكل وعــود بالدفــع الحق ـاً ،يكتســب
حاملهــا ربــح ،وهــذا الربــح ليــس ّإل تجريــد لمعــدل
ســاعات عمــل اجتماعيــة قــد انتجــت ويفتــرض
اســتمرار انتاجهــا فــي المســتقبل .وبالنســبة لألســهم
ومشــتقاتها فهــي شــبيهة بالســلع األولــى ،هــي إمــا
وعــود باقتطــاع جــزء مــن األربــاح لمالكــي األســهم
وإمــا وعــود بازديــاد قيمــة هــذه األســهم بســبب
الربــح الموعــود فــي المســتقبل .وعلــى كل األحــوال
فــإن هــذه األربــاح ،كمــا كل الســلع ،تبنــى علــى
أســاس اســتطاعة الشــركة التــي تصــدر هــذه الســلع
علــى تجديــد عالقــات العمــل واســتكمال اســتغالل
قـ ّوة العمــل .يطلــق ماركــس علــى رأس المــال المالــي
هــذا مقولــة «رأس مــال وهمــي ».وذلــك ليــس ألنــه
رأســمال لــن يدفــع أو لــن يعــود إلــى صاحبــه
األساســي ،بــل بالتحديــد ألنــه وبعــد انتقالــه مــن
طــرف إلــى آخــر ينتقــل إلــى نطــاق تــداول آخــر ،أي
يصبــح رأســمال جديــد .ويشــير لنــا ماركــس إلــى أن
الديــون المقروضــة للدولــة مث ـ ً
تعبــر عــن رأســمال
ا ّ
وهمــي ،ألنّهــا فــي الواقــع تعطــي الحــق للمقــ ِرض
بــأن يمتلــك جــزءاً مــن الضرائــب الالحقــة التــي
ســتجنيها الدولــة .أي يعطــي مالكــي رأس المــال
ـددة
المالــي حــق تملّــك ســاعات عمــل اجتماعيــة محـ ّ
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ينتجهــا عامــل داخــل عالقــات العمــل لك ّنــه ليــس
مأجــوراً عنــده أساســاً.

جــراء ازديــاد أســعار صادراتهــا
المتحــدة بخطــر ّ
قياس ـاً لوارداتهــا ،أي انخفــاض قيمــة الــدوالر (نظــراً
أيضــاً ألزمــة عجــز الموازنــة المتنامــي فــي ذلــك
جــراء حــرب الفيتنــام) .فأصبحــت وبســبب
الوقــت ّ
ســيادة الــدوالر فــي نمــط اإلنتــاج العالمــي األزمــة
أزمــة عالميــة.

لربّمــا أن ســوق رأس المــال المالــي قــد تطــ ّور
كثيــراً منــذ أن كتــب ماركــس عنــه .وال شــك أنــه
بعــد ســبعينيات القــرن الماضــي أصبــح يم ّثــل نمــط
اإلنتــاج الرئيســي ضمــن النمــط اإلنتــاج الرأســمالي.
وكان هــذا إجــراء قــد اتخذتــه دول أوروبــا
الغربيــة والواليــات المتحــدة األميركيــة ،تحــت
يســمى االنتقــال مــن االقتصــاد الكينــزي إلــى
مــا
ّ
النيوليبيراليــة المهيمنــة علــى عالمنــا اآلن .رغــم
أن السياســات النيوليبراليــة قــد ُفرضــت أ ّوال علــى
دول العالــم الثالــث ،فهــي أتــت كحــل ألزمــة رأس
المــال المتمركــز فــي دول العالــم األ ّول .فبعــد أن
اتبعــت تلــك الــدول سياســات الرعايــة االجتماعيــة
واالســتثمار المتنامــي مــن قبــل اســتثمارات الدولــة
فــي الســنين التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة،
أصبحــت تلــك السياســات عاجــزة عــن حــل األزمــة
التــي وصلــت إلــى ذروتهــا فــي الســبعينيات.
شــهدت تلــك الــدول أزمــة ركــود ّ
تضخمــي ،وهــو
مزيــج مــن ركــود اقتصــادي وازديــاد فــي معــدالت
التضخــم والبطالــة .لــم تســتطع السياســات الماليــة
معــدل الفائــدة أو ضــخ األمــوال فــي
مثــل تثبيــت
ّ
األســواق ،مــن تمكيــن الدولــة الخــروج مــن تلــك
األزمــة .وهــي ووجهــت فــي الوقــت نفســه برفــض
مــن قبــل الطبقــات البرجوازيــة لجهــة دفــع ضرائــب
أعلــى ،وذلــك بحجــة أن تلــك السياســات الضريبيــة
واســتثمارات الدولــة لــم تســتطع تحفيــز نمــو
االقتصــاد ســابقاً .أ ّمــا الواليــات المتحــدة فحتــى ولــو
كانــت مــن أقــوى مراكــز رأس المــال بعــد الحــرب
العالميــة األولّــى ،وحتــى ولــو كان اتفــاق البريتــون
وودز قــد جعــل مــن الــدوالر األميركــي العملــة ذو
الســيادة األعلــى فــي النظــام الرأســمالي العالمــي،
فكانــت بأزمــة شــبيهة .فــإن اســتثماراتها الخارجيــة
قــد أ ّدت لتنامــي انتاجــات تلــك الــدول ممــا جعــل
المنافســة حــادة بينهــا .ممــا وضــع الواليــات

كانــت تلــك األزمــة أزمــة نمــط اإلنتــاج الرأســمالي
فــي ذلــك الوقــت .وبمــا أنهــا وضمــن الدولــة
البرجوازيــة تتخــذ الدولــة وظيفــة تأميــن الظــروف
إلعــادة انتــاج وتجديــد العالقــات الرأســمالية،
أضحــت األزمــة هــي هــي أزمــة الدولــة .ونســتطيع
تقســيم أزمــة الدولــة إلــى ثــاث أزمــات .أوالً أزمــة
اجتماعيــة ،وهــي أزمــة انعــدام العدالــة االجتماعيــة
التــي تمثّلــت بمطالــب حقوقيــة شــعبية فــي دول
عــدة .وثانيــاً ،أزمــة موازنــة ،وهــي أزمــة تناقــض
بيــن قــدرة الدولــة علــى االســتثمار وقدرتهــا علــى
فــرض ضرائــب علــى رؤوس األمــوال بمــا أنهــا
فشــلت فــي تحفيــز النمــو .وأزمــة شــرعية بســبب
ازديــاد التّقشــف والبطالــة .فلحــل أزمتهــا ،التــي هــي
أزمــة رأس المــال ،اتبعــت هــذه الــدول سياســات
نيوليبيراليــة تقتضــي بتحريــر األســواق وحركــة
رؤوس األمــوال داخليــاً وفــي الخــارج ،وبتخفيــض
الضرائــب واالســتثمار العــام وازديــاد الخصخصــة
والتقشــف ،وتثبيــت األجــور ،وتعويــض االنكمــاش
ّ
مــن خــال نمــو الديــن العــام والخــاص لتحفيــز
تــم التخلــي
االســتهالك .وفــي الواليــات المتّحــدة ّ
عــن اتفــاق البريتــون وودز عــام  1971ليصبــح تثبيت
الــدوالر األميركــي شــأن جميع الــدول ،بمــا أنّها دول
وثبتتهــا
قــد ربطــت أســعار عمالتهــا بالــدوالر ســابقاً ّ
قياســاً بــه .وألن مشــكلة تثبيــت ســعر صــرف
الــدوالر وظيفــة عالميــة ،أجبــر ذلــك شــتى الــدول
علــى االســتثمار فــي األســواق الماليــة األميركيــة.
أن الــدوالر األميركــي قــد تحــرر مــن قاعــدة
وبمــا ّ
الذهــب م ّكــن ذلــك الواليــات المتحــدة مــن طبــع
عملــة جديــدة بشــكل حــر ،أي إنشــاء فائــض
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رأســمال وهمــي للنظــام الرأســمالي العالمــي .ومــع
ازديــاد معــدالت الفوائــد فــي الواليــات المتحــدة،
اســتقطبت رؤوس األمــوال الخارجيــة ،وبالتالــي ازداد
تمركــز فائــض الرســاميل الماليــة .فدخــل العالــم
بعــد الثمانينيــات فــي حقبــة هيمنــة نمــط انتــاج
رأس المــال المالــي ليصبــح نمــط اإلنتــاج الرئيســي.

نفســه ،تــارة يحــ ّول الســلع الماليــة إلــى وســائل
إلنتــاج فائــض قيمــة وهمــي أكبــر ،وذلــك مثــل
بعــض األســواق والمشــتقات الماليــة والطروحــات
األ ّوليــة فــي األســواق الماليــة .وتــارة يبيــع تلــك
الســلع الماليــة لالســتهالك الفــردي ،وهــو عمــل
شــركات التأميــن مثــ ً
ا ،أو كمــا الديــون المنزليــة
مثــ ً
ا .لذلــك فــي التســعينيات حاولــت الــدول
تقليــص حجــم مديونيتهــا العامــة مــن خــال
تقشــف ولتفــادي أزمــة هبــوط ربــح رأس
سياســات ّ
المــال المالــي ح ّولــت جــزء مــن الديــن العــام إلــى
ديــن خــاص ومنزلــيّ .إل أن ّ
تضخــم رأس المــال
وتحــرر قيــود التســليف والتــداول النقــدي
المالــي
ّ
ً
ً
َ
ً
الــذي أنتــج تناقضـا طبقيـا حــادا وتهميشـا للفقــراء،
أ ّدى إلــى أزمــة وصلــت إلــى ذروتهــا فــي االنهيــار
المالــي عــام  .٢٠٠٨فاضطــرت الــدول لتدفــع ثمــن
تلــك الديــون المفلســة للمصــارف بفاتــورة باهظــة .أي
ـرة أخــرى لتمتــص أزمــة
أن الدولــة قــد اضطــرت مـ ّ
رأس المــال ،وذلــك يعنــي أن الدولــة البرجوازيــة
هــذه قــد أ ّمنــت علــى حســابها ،أي مــن خــال
فائــض القيمــة المســلوب مســبقاً فــي عالقــات
العمــل ،إمكانيــة تجديــد العالقــات الرأســمالية .ممــا
يعنــي أننــا وفــي ظــل رأس المــال المالــي نعيــش
فــي دول برجوازيــة هــي هــي رأســمالية الدولــة.
لكنهــا رأســمالية الدولــة فــي غطــاء ليبيرالــي ،أو قــل
نيوليبيرالــي ،يتمظهــر وكأنّــه اختفــاء الدولــة حتــى
ولــو كان فــي الواقــع هــو ظهورهــا فــي هــذه الحقبــة
التاريخيــة بجوهريتهــا (وهــي وظيفتهــا باســتدامة
التراكــم األ ّولــي).

إن ّ
تضخــم رأس المــال المالــي بســبب نمــو وتمركــز
ّ
فائــض الرســاميل أنتــج حاجــ ًة النشــاء أســواق
جديــدة يســتثمر فيهــا رأس المــال الوهمــي ،وهــي
أســواق قــد اعتيــد علــى تســميتها بالفقاعــات .ذلــك
مثــل الفقاعــات العقاريــة أو الماليــة أو التكنولوجيــة
أو حتــى أســواق األســهم .أتــى ذلــك التضخــم مــع
موجــة مــن االنحســار فــي نمــو المانيفاكتــورة،
وهــي ظاهــرة عالميــة أيضــاً ال تقتصــر علــى دول
العالــم األ ّول بــل تمتــد إلــى دول العالــم الثالــث
حتــى الصيــن .وبمــا أن رأس المــال المالــي
يحتكــم لقانــون هبــوط معــدل الربــح نفســه الــذي
أشــرنا إليــه ســابقاً ،يحتــاج إلــى إنشــاء أســواق
جديــدة وذلــك فــي عالــم رأس المــال المالــي
يعنــي أســواق ذو «مخاطــر عاليــة» .ونشــير هنــا
إلــى أن دول العالــم الثالــث وديــون الدولــة فيهــا،
هــي إحــدى أســواق «ذو المخاطــر العاليــة» الــذي
ينتجهــا رأس المــال المالــي كظاهــرة عالميــة
(ولبنــان مثــاالً) .أي تكــون هــذه الــدول أو قــل
األســواق هــي بنفســها «فقاعــات ماليــة» .يعنــي
أنهــا دول تأخــذ موقعــاً محــدداً ووظيفــة ضروريــة
ضمــن حركــة رأس المــال العالميــة .ومثــل رأس
المــال الصناعــي ،وضمــن قانــون رأس المــال ككل،
تتح ـ ّول الســلع والمنتوجــات مــن ســلع لالســتهالك
الفــردي إلــى ســلع لالســتهالك فــي الشــركات أي
إلــى وســائل إنتــاج (وذلــك ينتــج فيــض ســكاني).
وكذلــك تتح ـ ّول ســلع نفســها كانــت ســابقا وســائل
إنتــاج إلــى ســلع لالســتهالك الفــردي ،وذلــك خاصــة
لخــروج ذلــك القطــاع مــن أزمــة انخفــاض مســتويات
ربحــه .فكذلــك رأس المــال المالــي ،يحتكــم للقانــون

ليــس فــي رأس المــال المالــي قوانيــن فريــدة عــن
رأس المــال ككل ،فإنــه يحتكــم إلــى القوانيــن ذاتهــا.
فكمــا رأس المــال ككل ينتــج رأس المــال المالــي
فيــض الســكان النســبي .وهــو ينتجــه علــى وتيــرة
أعلــى مــن رأس المــال الصناعــي وذلــك ألن وبســبب
التجريــد فــي الســلع الماليــة ،إن إنتــاج فائــض القيمــة
لــرأس المــال المالــي ال يحتــاج إلــى وقــت عمــل
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إضافــي ،بــل كل مــا يحتاجــه هــو االفتــراض مســبقاً
بــأن العمــل البشــري المتجانــس كعالقــة اجتماعيــة
لــن يتو ّقــف .فيســتطيع اســتخراج فائــض القيمــة مــن
خــال المشــتقات والســلع الماليــة مــن وقــت عمــل
قــد انتــج فــي مصنــع آخــر .ذلــك يعنــي أنّــه أكثــر
ســرعة علــى إنتــاج فيــض الســكان النســبي ،وهــم
ليــس ّإل وفــرة مــن الســكان يســتطيع رأس المــال
أن يســتخدمهم عندمــا يحتــاج لهــم وبطــرق مختلقــة
(العمــل غيــر الرســمي مثـ ً
ا) .يشــير ماركــس إلــى أن
رأس المــال ينتــج أربعــة أنــواع مــن الفيــض النســبي
للســكان ،وهــم :الجــاري ،أي العمــال األقــل حرفــة؛
والمســتتر ،الــذي هــو دائمــاً علــى حافــة الوصــول
إلــى البطالــة أو المياومــة؛ والراكــد الــذي يتقاضــى
أجــراً أقــل ويعمــل أكثــر ســاعات؛ والفاقــة الذيــن
هــم مهمشــون وعاطلــون عــن العمــل ،أو قــل الفئــات
المعدمــة .وإن القانــون العــام لتراكــم رأس المــال كمــا
يضعــه ماركــس يقــول أنــه مــع اتســاع فيــض الســكان
النســبي تتعاظــم الفئــات المعدمــة .وبمــا أن رأس
يســرع فــي تحويــل الطبقــة العاملــة
المــال المالــي
ّ
ـرع تحويلهــا إلــى فئــات
ـ
يس
ـه
ـ
ن
فإ
ـكان
ـ
الس
إلــى فيــض
ّ
ّ
معدمــة .لكــن تمركــز رأس المــال علــى شــكله المالي
يحــ ّول ذلــك الفيــض إلــى فيــض الســكان النســبي
الدائــم .أي أنّــه يقلّــص حاجــة رأس المــال إلدخــال
ـرة أخــرى.
هــذا الفيــض فــي عالقــات العمــل مـ ّ

قــد وصــل اآلن رأس المــال إلــى أزمــة عالميــة لــم
يســتطع الخــروج منهــا بعــد .وهــي أزمــة تبــدو مــع
ســيطرة رأس المــال المالــي وتقليــص المانيفكتــورة
ـده) إلــى أزمــة مزمنــة .تتأرجــح
(الــذي وصــل إلــى حـ ّ
التقشــف أو العــودة إلــى
الــدول بيــن خياراتهــا فــي ّ
كينــز أو الحــروب التجاريــة .لك ّنهــا تحــاول عاجــزة
فــي ذلــك الخــروج مــن أزمــة رأس المــال .ومــا هــي
تلــك األزمــة بأزمــة أيديولوجيــة نيوليبيراليــة كمــا
يوصفهــا البعــض التــي تــؤدي إلــى تقلّــص دور الدولــة
مث ـ ً
ـراء
ا واتســاع القطــاع الخــاص .بــل هــي أزمــة جـ ّ
التناقضــات الماديــة والقوانيــن المتحكمــة بحركــة
رأس المــال ككل .وهــا هــي األزمــة تتجلّــى فــي
لبنــان وتتخــذ شــك ً
ال هــو شــكل األزمــة حســب موقع
هــذا البلــد (أو قــل الســوق) فــي حركــة رأس المــال
تســمى بأزمــة فســاد ،وهكــذا
العالمــي .فهــي أزمــة
ّ
تتخــذ لهــا اســماً فــي العالــم بأكملــه .لكــن ال شــيء
خــاص فــي لبنــان .وال الفســاد ّإل تمظهــرا لحركــة
رأس المــال وظهــور جوهــر الدولــة بوضــوح ،أي
وظيفتهــا فــي عالقــات رأس المــال ،فــي غطــاء
اختفائهــا .فــا فســاد بســبب أيديولوجيــة طائفيــة،
ومــا الطائفيــة ّإل عــارض يتّخــذ شــكل المــرض .إنّهــا
أزمــة رأس المــال ككل فــي حركتــه المتناقضــة ،وأي
حديــث عــن الخــروج مــن األزمــة يجــب ّأل ينفصــل
عــن الحديــث عــن الخــروج مــن عالقــات رأس المــال.
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فــي البــدء ،وقبــل االنطــاق فــي التحليــل المطــروح
فــي عنواننــا ،مــن الضــروري تعريــف مــا نعنيــه
بالتحليــل النفســي النظــري .إن مــدارس التحليــل
النفســي منــذ فرويــد عديــدة ومختلفــة .واالختــاف
فــي المقاربــات التحليليــة النفســية هــو اختــاف
سياســي بالدرجــة األولــى .فمفهــوم األنــا وكيفيــة
ارتباطــه بالــذات المفكــرة هــو ســؤال حداثــوي
يُطــرح علــى خلفيــة الحداثــة العلميــة ولــه وجهــان
متناقضــان :وجــه يقــول بضــرورة التطابــق بيــن األنــا
والــذات المفكــرة (وهــو الوجــه الليبرالــي الديمقراطي)،
وآخــر ينطلــق مــن ديــكارت إلــى ماركــس وفرويــد
ثــم جــاك الكان ،يعتبــر أن األنــا (األنــا المتكلمــة،
المتســاوية مــع األخريــن بحقوقهــا وواجباتهــا) هــي
تخيليــة تن ِتــج بشــكل ال واعــي األوهــام
مجــرد آليــة
ّ
الضروريــة مــن أجــل أن يجــد الفــرد لنفســه صــورة
ودوراً متناســق فــي الحيــاة االجتماعيــة .إذا بدأنــا
يتبيــن لنــا
مــن فرويــد وذهبنــا إلــى جــاك الكان ّ
المتخيلــة
أن األنــا هــي فــوق كل إعتبــار المنظومــة
ّ

ومرتكــز األوهــام الضروريــة مــن أجــل انضمــام الفــرد
الــى األطــر األيديولوجيــة المجتمعيــة (أدوار األنــا
مثـ ً
ا تكــون فــي الــدور العائلــي ،الــدور الدينــي ،الــدور
الوطنــي وفــي ســياقنا نحــن الــدور الطائفــي) .هــذا
الطــرح الالكانــي الفرويــدي تــم وضعــه فــي لحظــة
تاريخيــة شــبيهة بلحظتنــا التاريخيــة اليــوم ،فــي
فرنســا الســتينيات الثائــرة علــى النظــام الرأســمالي
األبــوي الكاثوليكــي المحافــظ  .ال مجــال للدخــول هنا
بدقــة فــي المقارنــة بيــن اللحظتيــن ،الســتينيات فــي
فرنســا ومــا يحصــل اليــوم فــي لبنــان ،إنمــا يجــوز لنــا
أن نشــير بــأن التقاطــع اإلبســتمولوجي آنــذاك فــي
فرنســا بيــن الفكــر الماركســي و البنيويــة والتحليــل
النفســي النظــري أنتــج نظريــة نقديــة وأدوات
تحليليــة ضروريــة مــن أجــل ممارســة سياســية ثورية
نقديــة تتمكــن مــن تحليــل التقاطعــات والروابــط
األيديولوجيــة فــي المجتمــع الحديــث .و مــن أهــم
مــا أنتجــه التقاطــع بيــن ماركــس والتحليــل النفســي
هــي الصعوبــة الكامنــة والمتربّصــة فــي محاولــة الثــورة
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ٌ
ملــك ألننــا رغبنــاه كذلــك ،والملــك لــم يكــن ملــكاً
أصـ ً
ا .لكــن مــع كســر العالقــة الصنميــة (الفتيشــية)
ـد مهمــا
ـيد و العبــد عبـ ٌ
هــذه بيــن األفــراد :الســيد سـ ٌ
فعــل ،تكرســت عالقــ ًة صنميــة (فتيشــية) جديــدة:
المــال والقيمــة الرأســمالية ســيداً جديــداً نعبــده و
نســعى لتراكمــه .إن إنتــاج فائــض القيمــة يتماهــى
مــع منطــق الرغبــة الــذي ذكرنــاه ســابقاً ،الرغبــة
بالتماهــي مــع رغبــة اآلخــر ال تنتــج ســوى أهــواء
ورغبــات جديــدة ،فكيــف أتأكــد مــن رغبــة اآلخــر
أبــداً وقطعــاً؟

علــى الســلطة ،و علــى منظومــة إســم األب (الــذي
نعمــل جاهديــن نســا ًء ورجــاالً أمهاتــاً و آبــا ًء علــى
تدعيمــه ورفعــه عاليــاً فــوق أطــر المجموعــة) .إن
الجماعــة تنوجــد و يصــدر قانونهــا باتفــاق ضمنــي
بيــن األفــراد علــى أن األب قاصــر ،غيــر قــادر ،األب
يجــب أن يُقتــل مــن أجــل أن يعيــش قوي ـاً .منطــق
المخيلــة الجماعيــة يقــوم باألســاس علــى هــذا
التناقــض األساســي :قتــل األب مــن أجــل أن يحيــا.
ـرد وال
فبقتــل األب نتحمــل جميع ـاً َدين ـاً رمزي ـاً ال يُـ َ
الديــن
هندســة ماليــة قــادرة علــى ســداد ُمســتحقاتهَ .
ِيــن يصعــب
قصــ ٌة قديمــة عنــد البشــر َ
والديــن د ٌ
نقــده ،فهــو كالســلطة الصمــاء ال يســمع و ال يمكــن
مطالبتــه بشــيء فــا شــيء تعطيــه ســوى احتــواء
المــكان الفــارغ الــذي يتمتــرس فيــه األب .مــا نقولــه
هنــا هــو أن اســم األب ليــس أكثــر وال أقــل مــن دال
يلقــى وظيفتــه فــي تمكيــن الوهــم الضــروري لألنــا ،و
هــذا الوهــم قوامــه و عتــاده هــو اآلخــر :األنــا واآلخــر
فــي كبــاش أزلــي :مــاذا يرغــب منــي اآلخــر؟ كيــف
ألبــي رغبــة اآلخــر؟ كيــف أحقــق رغبــة اآلخــر؟ كيف
ّ
أحــرص علــى الرمــز؟ كيــف أمــأ النقــص فــي اآلخــر
كــي ال يكــون ناقص ـاًٍ أبــداً؟

مــن خــال الربــط بيــن ماركــس والتحليــل النفســي
النظــري نتمكــن مــن بلــورة أدوات لفهــم بنيــة الواقع
الرأســمالي وكيفيــة تشـ ّكل أســس الســلطة الحديثــة
ضمــن إطــاره ،والطائفيــة فــي لبنــان هــي أحــد
أشــكال الســلطة الحديثــة .يجــدر بنــا اإلشــارة هنــا
بــأن التقاطــع بيــن الماركســية والفكــر البنيــوي
شــ ّكل الخــزان الفكــري األساســي لمهــدي عامــل،
حســين مــروة ،يمنــى العيــد وآخــرون مــن لبنــان في
القــرن الماضــي .ويبقــى حتــى اليــوم تحليــل مهــدي
عامــل للبنيــة الطائفيــة للدولــة اللبنانيــة التحليــل
األكثــر تماســكاً وتعقيــداً بقدرتــه علــى فهــم الواقــع
الطائفــي الــذي يتشــكل حولــه المجتمــع اللبنانــي
 .فيقــول عامــل بــأن الطائفيــة فــي لبنــان ليســت
إال أداة مــن أدوات الدولــة الطائفيــة البرجوازيــة،
وأن الطائفــة هــي عالقــة سياســية تطمــس أو تمــوه
التناقــض الطبقــي فــي المجتمــع اللبنانــي .الطائفيــة
فــي نظــر عامــل هــي أيديولوجيــة (غيــر قمعيــة)

هــذا الســؤال يــؤرق الحداثــة بأكملهــا التــي علــى
األقــل وللمــرة األولــى فــي تاريــخ البشــر ،كشــفت لنــا
بــأن اآلخــر قــد مــات أصـ ً
ا ،فقتـ ُ
ـل الملــوك و الثــورات
اإلجتماعيــة التــي ترافقــت مــع الثــورة العلميــة
الحديثــة ،مــن أهــم مــا أنتجتــه هــو اإلكتشــاف بــأن
ملكيتــه :الملــك
ال شــيء فــي جســد الملــك يحــدد ّ

١٨

مــن أيديولوجيــات الدولــة فــاألدوات القمعيــة للدولــة
تتركــز فــي البوليــس واألمــن إلــخ ...أمــا الطائفيــة
فهــي ال تقمــع المواطنيــن بالقــوة المباشــرة إنمــا
تُأجــج عواطفهــم ومشــاعرهم  .فالطائفيــة تعمــل مــن
خــال إطــاق العنــان للعواطــف الجياشــة ،الخــوف
والقلــق حــول الجماعــة وااللتفــاف حــول الســيد (و
هنــا نعنــي الســيد مــن جدليــة الســيد و العبــد عنــد
هيغــل) أو األب مــن أجــل الدفــاع عــن ُمخيلــة
الجماعــة .المفهــوم األساســي الــذي يقــوم عليــه
علــم النفــس هــو الالوعــي ،و الالوعــي ليــس الوعــي
فــردي و ليــس الوعــي جماعــي إنمــا هــو الترابــط
والتقاطــع بيــن األنــا واآلخــر .وهــذا االرتبــاط ليــس
ارتباط ـاً بيــن معطيــان موجــودان مكرســان بذاتهمــا،
األنــا واآلخــر ،إنمــا الالوعــي هــو الموقــع الــذي
منــه يبنــى اإلختــاف و القطــع بيــن األنــا واآلخــر:
أي أن الالوعــي هــو منظومــة تقــوم علــى فكــرة أن
الداخــل (الخــاص ،األنــا) هــو فــي أساســه ال ذاتــي،
و بــأن الفــرد ليــس ســوى المــكان أو الموقــع الــذي
تتمظهــر فيــه أنســاق الجماعــة .األنــا دائمـاً آخــر .فــإذ
إن األنــا هــي أص ـ ً
ا و باألســاس ُمســتلبة ،بقــدر مــا
متخيلــة تتبناهــا الــذات فــي الالوعــي:
هــي صــورة
َ
فاألنــا هــي صــورة متماســكة تســتحوذ علــى الــذات،
صــورة فــي المــرآة تبــدو وكأنهــا تأتــي مــن الخــارج
مبارك ـ ًة برغبــة اآلخــر الــذي نتــوق إلرضائــه تمتلــك
الــذات و تُخ ـ ِر ُج منهــا داخ ـ ً
ا مطابق ـاً لصورتهــا .وإذا
ُهــ ِد َدت صــورة األنــا التــي تطابقــت مــع الصــورة
النرجســية للــذات تســتنفر كل وحــدات المقاومــة
للدفــاع عــن نــزوة األنــا وطوقهــا لرغبــة اآلخــر .هــذه

العمليــة التــي تنطــوي علــى اإلســقاط ()projection
واإلجتيــاف ( )introjectionهــي الجدليــة التــي
تبنــى عليهــا الهويــة :فالهويــة مبنيــة علــى التضــاد
(بيــن األنــا واآلخــر) و هــي دائم ـاً جماعيــة ،فالفــرد
الواعــي المــدرك لذاتــه غيــر مفقّيــد بنــزوات االوعــي
ليــس ســوى أيديولوجيــة مــن أيديولوجيــات
الليبراليــة .كمــا يقــول ماركــس :الحريــة والمســاواة
وبنثــام ( ،)Benthamكلنــا أدوات بالتســاوي لرغبــات
اآلخــر الكبيــر.
مــن خــال هــذا اإلطــار نســتطيع تحليــل اإلنتمــاء
الطائفــي فــي لبنــان ومنطــق الهويــات المرتبــط بــه
علــى أنــه قنــاع أيديولوجــي يرتكــز علــى الرغبــة
برغبــة اآلخــر ،الســيد (مــن جدليــة الســيد والعبــد)
والمرشــد والزعيــم .أي أن الزعيــم هــو فــوق كل
إعتبــار ألن الــذات اســتحوذت عليهــا صــورة متناســقة
تتمكــن مــن خاللهــا بتقديــم نفســها (األنــا) لخدمــة
اآلخــر .فــي منطــق الطائفيــة شــيء يتناســق مــع
الصنميــة (الفتيشــية) ،للطائفيــة بنيــة نفســية
ُمنحرفــة :أنــا ألَبــي رغبــة اآلخــر بالومــى وباإلشــارة
 ،الــدال وحــده (العلــم ،الشــعار ،صــورة الزعيــم)
يحــرس الهويــة و يُم ّكــن الفــرد مــن العيــش ضمــن
وهــم وخيــال ُمق ِنــع ،و ُيخفــي حقيقــة االســتالب
التــي يعيشــها كل فــرد أصـ ً
ا كـ ٍ
ـذات ُمفكــرة .الطائفية
إذاً هــي ممارســة إجتماعيــة ال تبنــى علــى مســتوى
إيمانــي و ُمعتقــدي بــل علــى مســتوى خيالــي واهــم:
فالوهــم وبنيــة الخيــال تؤسســا لتشــكيل الواقــع
االجتماعــي الــذي نعيشــه.
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فــي العــدد األول لمجلــة نقــض ،نتنــاول مفاهيــم
الثــورة ورأس المــال المالــي والطائفيــة والفســاد.
نبــدأ بمعالجــة الثنائيــة االيديولوجيــة بيــن مفهومــي
االنتفاضــة والثــورة ،ثــم نطــرح منطــق بنيــة رأس المال
المالــي ،ثــم نقــوم بتشــريح الطائفيــة كعالقــة سياســية
بــدالً مــن تنضيدهــا كجوهــر دينــي ،وأخيــراً نجــرد
منطــق رأس المــال التراكمــي مــن شــيمة الفســاد.
وشــيجة هــذه النصــوص ببعضهــا قــد تبــدو بديهيــة
ولكنهــم يتشــاطرن مفهــوم التناقــض النظــري ُخلــق
اوالً بالفلســفة اإلغريقيــة ،ثــم وضــع فــي الســيرورة
التاريخيــة بفكــر هيغــل ،واكتســب ماديتــه مــع
ماركــس ،ثــم نقــح سياســياً مــع لينيــن ومــاو ،فوجــد
نطاقــه فــي لبنــان فــي نظريــة مهــدي عامــل .نعتمــد
فــي هــذا النــص علــى تحليــل مهــدي عامــل للتناقــض
كمــا وضعــه فــي «فــي التناقــض» وســنحاول مقاربتــه
بقــراءة معاصــرة للتناقضــات اليــوم ،آخذيــن انتفاضة ١٧
تشــرين كنقطــة االبتــداء 1.وال بــد التوضيــح هنــا :الغاية
مــن هــذه المحاولــة فــي القــراءة ليســت فــي الرجــوع
الــى «مرجعيــة» النظريــة العامليــة ،أو فــي تنضيــد
هــذا الفكــر وهــذا الواقــع مــن خــال مقاربتهمــا ،بــل
هــي محاولــة جديــة إلعــادة طــرح هــذا الفكــر للبحــث
فــي شــروط فعاليــة هــذه األدوات النظريــة واســتجواب
جــدوى اســتخدامها فــي واقعنــا اليــوم.

انتفاضــة  17تشــرين كشــفت التناقضــات الرئيســية
واالساســية والثانويــة التــي تســيطر وتحــدد مجتمعنــا
وتاريخنــا ،بــل بلورتهــا .فالتناقضــات ليســت فريــدة وال
يمكــن حصرهــا بالصــراع الطبقــي بيــن البروليتاريــا
محــددة بتفاوتهــا
والبرجوازيــة .التناقضــات هــي
َ
تاريخي ـاً وبنيوي ـاً .فــي هــذا النــص ســنحاول تحليــل
التناقضــات السياســية والثانويــة فــي نطــاق لبنــان
نظري ـاً بعــد مــا يقــارب مــن  30عا ًمــا مــن االلتبــاس
النظــري .هدفنــا مــن خــال االســتعانة بالمفهــوم
الماركســي البنيــوي للتناقــض ،هــو إظهــار التناقضــات
الحقيقيــة المســتترة ومقارنتهــا مفهوميــاً مــن
التناقضــات أو المزدوجــات االيديولوجيــة الظاهــرة
المحــدد فــي
اليــوم فــي هــذا المنعطــف التاريخــي
َ
لبنــان .فيســتحيل طــرح مشــكلة الواقــع التاريخــي،
بمــا يتضمــن مــن صالبــة الطبقــة الحاكمــة وعجــز
اليســار اللبنانــي مــن خــال التأويــل الجوهــري
للبنيــة االجتماعيــة ،أو بعــدم إعــادة طــرح هــذه
المســألة تحــت ظــروف الحاضــر .ســنمضي فــي ســرد
هــذه النظريــة الفكريــة مــن خــال اإلصــرار علــى
كونيتهــا وتمييزهــا بخصوصيتهــا ســوياً.

1
الم َحدِد (تناقض
راجع «في التناقض »،حيث يقدم مهدي عامل سيستامه للتناقض ويوضح مخططه للتناقضات :التناقض ُ
الم َص ِ
يطر (تناقض البنية االجتماعية ،أي التناقض السياسي ومستوياته
السيرورة التاريخية ،أي االقتصادي) ،والتناقض ُ
السياسية واالقتصادية واأليديولوجية وأشكاله المتعددة) ،والتناقضات الثانوية (تناقضات التحالفات الطبقية التي تحتل كل
من طرفي التناقض المسيطر في البنية االجتماعية) .للمزيد ،يرجو استشارة الجزء األول من كتاب مهدي عامل «مقدمات
نظرية لدراسة أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني »،دار الفارابي.

 2هذه المسألة كانت موضوع مناقشات عديدة في اليسار اللبناني والعربي .ال يوجد مساحة للتعمق فيه في هذا النص ولكن
يجدر اإلشارة بانه يستحق إعادة النظر فيه في المستقبل القريب.

٢٠

الممارسة السياسية
بعيداً عن االقتصادوية واالرادية
قــد ذكرنــا ســابقاً أن التناقضــات ليســت مفــردة ،وبــأن
شــكلها ال يتماثــل مــع التفســير الماركســي المبتــذل
للتناقــض بيــن البرجوازيــة والبروليتاريــا .هــذه الصيغة
مغلوطــة ألنهــا تدعــم بطريقــة غيــر مباشــرة المطالــب
التكنوقراطيــة مثــل التــي اقترحتهــا الحكومــة
اللبنانيــة ،مــن خــال افتراضهــا وحــدة التناقــض
اقتصــادي (ونفيهــا للسياســي) وادعائهــا حلــه عــن
طريــق التكنوقــراط .ال يمكــن للتيــار التكنوقراطــي
األيديولوجــي ،الــذي يحــرس المصالــح البرجوازيــة ،أن
يعمــل اال مــن خــال إخفــاء الصــراع الطبقــي .فــإن
طمــس التناقــض السياســي فــي داخــل التناقــض
االقتصــادي ،ينفــي التناقــض السياســي ،وهــذا مــا
يشــار إليــه باالقتصادويــة ( .)economismوالعكــس
صحيــح ،فــإذا تبنينــا التشــخيص الطوبولوجــي
السياســي الســائد بوجــود ازدواجيــة بيــن حكومــة
يمينيــة شــعبوية مقابــل مجموعــة ليبراليــة تحتــل
«الوســط» السياســي ،كمــا يتــراءى المشــهد
السياســي اللبنانــي بامتيــاز ،مــن دون اإلدراك بــأن
هــذان العامــان مستنســخان علــى أنهمــا نقيضــان
ضروريــان فــي منطــق النيوليبراليــة (الفاشــية مقابــل
الليبراليــة) ،فهــذا يــؤدي إلــى مــا عــرف بالتضخــم
السياســي ( .)inflation of the politicalألنــه إذا
تــم إزالــة الصــراع الطبقــي الــى خــارج المعادلــة
ومــا يتضمنــه مــن تحليــل مــادي تاريخــي لعالقــات
وقــوى اإلنتــاج ،كمــا هــو الحــال فــي تأييــد «ثــورة»
ذات مطالــب شــعبوية ،فــإن هــذه الممارســة هــي مــا
يشــار إليها باســم االراديــة السياســية (.)voluntarism
ويكمــن الخطــر فــي إعــادة إنتــاج أو مضاعفــة هذيــن
التناقضيــن المنطقييــن والســماح لهمــا بــأن يصبحــا
مزدوجيــن نقيضيــن مســيطرين مــن تلقــاء نفســهما
(االقتصادويــة مقابــل اإلراديــة السياســية) كالخيــارات
الوحيــدة المتاحــة فــي العمــل السياســي.

التناقــض األكثــر وضوحــا بــات موضــوع التكــرار منــذ
بدايــة االنتفاضــة وأصبــح شــعاراً للحكومــة الجديــدة.
فالحكومــة الجديــدة قيــد التشــكيل تباشــر بتشــكيل
نفســها تحــت رايــة تكنوقراطيــة ،أي خاليــة مــن
السياســة .مــن البديهــي إدراك التناقــض فــي قلــب
هــذه المعطيــات :كيــف يمكــن أن تكــون حكومــة
تعمــل داخــل المجــال السياســي ،مــن حيــث تــو َزع
فيهــا الــوزارات والحقائــب السياســية لسياســيين،
عبــر أم دون محاصصــات ،وتكــون غيــر سياســية فــي
الوقــت عينــه؟ إذا أخــذ هــذا القــول علــى محمــل
الجــد ،ال يفتــرض فقــط أن السياســة محــدودة فقــط
لمصالــح البرجوازيــة ،أمــا الهــدف الرئيســي البديــل
للحكومــة التكنوقراطيــة هــو تلبيــة متطلبــات الطبقات
االجتماعيــة االخــرى ،بــل يشــير ً
أيضــا إلــى افتــراض
البرجوازيــة الحاكمــة باحتاللهــا منصــب الكونيــة
مــن حيــث يمكنهــا أن تحــدد مــا هــو ومــا هــو
ليــس بسياســي .هــذا االفتــراض أيديولوجــي بحــت.
هــذا النــوع مــن التناقــض ليــس موضــوع هــذا
المقــال ،فهــذا التناقــض ليــس تناقضــاً رئيســياً بــل
تناقــض أيديولوجي ـاً .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا التناقــض
االيديولوجــي يكشــف عــن التناقــض الحقيقــي المموه
داخلــه (ولكــن غيــر الرئيســي) الــذي يحكــم العالقــات
بيــن مختلــف الجوانــب السياســية للبرجوازيــة
اللبنانيــة الحاكمــة ،فكيــف يمكــن أن يكــون هنــاك
تناقــض بيــن األطــراف الحاكمــة المختلفــة إذا كانــت
جميعهــا تتنافــس علــى نفــس المنصــب ،الــذي
هــو هــو منصــب الهيمنــة داخــل الطبقــة الحاكمــة.
وبتعبيــر آخــر ،عالقــة الهيمنــة داخــل عالقة الســيطرة
هــذه هــي فــي الواقــع تناقــض لكنهــا مجــرد تناقــض
ثانــوي .فمــا هــو التناقــض الثانــوي 2ومــا عالقتــه
باألشــكال األخــرى مــن التناقضــات؟ وأيــن تكمــن
اهميــة هــذه التناقضــات الثانويــة؟

٢١

الطغمة المالية
تكمــن مســؤولية اليســار فــي تحديــد ممارســة
سياســية خاليــة مــن الممارســات االنتهازيــة ،أي
ممارســة بعيــدة مــن كال االقتصادويــة واالراديــة.
فتحديــد شــروط الممارســة السياســية لليســار تكمــن
فــي الممارســة النظريــة ،التــي تتطلــب بالضــرورة
التحديــد النظــري للتناقضــات الثانويــة ،التــي تحــدد
عالقــة ســيطرة اليســار الثــوري بباقــي التناقضــات،
وفــي عالقتهــا بالتناقض الرئيســي والتناقض األساســي.
المح ـدِد ،أي التناقــض ثابــت
فالتناقــض األساســي أو َ
تاريخيــاً مــع اســتقرار نمــط االنتــاج ،هــو التناقــض
االقتصــادي بيــن عالقــات وقــوى اإلنتــاج ،وعلــى غــرار
المفهــوم الالوعــي فــي التحليــل النفســي الالكانــي،
فإنــه موجــود فقــط فــي آثــاره ويغيــب تجريبي ـاً مــن
البنيــة .وبينمــا يســيطر هــذا التناقــض االقتصــادي
علــى شــكل إطــار وحــدة البنيــة االجتماعيــة ،فإنــه
المحــدِد ،أي التناقــض
ال يتغيــر طالمــا التناقــض َ
السياســي ،ال يســتوفي شــروط القطــع الثــوري.
والتناقــض البنيــة االجتماعيــة أي التناقــض السياســي
هــو الــذي يســيطر فــي البنيــة االجتماعيــة ويكمــن
فــي طرفيــه فــي البنيــة االجتماعيــة قطــب للقــوى
الثوريــة وقطــب للقــوى المناهضــة للثــورة .فتتكــون
التناقضــات الثانويــة فــي كال الطرفيــن وتتبلــور مــع
تــأزم عالقــات الهيمنــة بيــن تحالفــات الطبقــة الثوريــة
مــن جهــة وتــأزم عالقــات الهيمنــة بيــن تحالفــات
الطبقــة المناهضــة للثــورة فــي الطــرف اآلخــر .هنــا
يجــب التأكيــد علــى أن التناقضــات السياســية
واالقتصاديــة مترابطــة فــي األصــل ،وأن أي محاولــة
لفصلهــا خــارج الممارســة النظريــة تــؤدي بالتحديــد
إلــى االقتصادويــة أو اإلراديــة التــي تــم طرحهما ســابقاً
(للمزيــد اقــرأ ملــف إعــادة تمركــس) .علــى ســبيل

المثــال ،قــد يكون مــن اإلنصــاف القــول إن المفاوضات
حــول تشــكيل الحكومــة هــي هــي التناقضــات الثانوية
التــي تحتــل الطــرف المعــادي للثــورة فــي التناقــض
السياســي .بينمــا فــي الجانــب المقابــل مــن التناقــض
السياســي تكمــن التناقضــات الثانويــة للطبقــة الثوريــة.
لقــد كشــفت هــذه االزمــة األخيــرة وهميــة حلــول
الطغمــة الماليــة وأظهــرت أن التناقضــات الثانويــة
التــي تحكــم عالقاتهــم ال تمثــل أي تناقــض
جوهــري ،بــل تمثــل عالقــات الهيمنــة ضمــن هــذه
الطبقــة المســيطرة .فمــا هــو مكافحــة الفســاد إن لــم
يكــن اســتغالل مفــوض عليــه (للمزيــد اقــرأ ملــف
فــي مــدح الفســاد) .فقــط فــي تصعيــد التناقــض
السياســي ،الــذي أدى إلــى إظهــار أن المناهضيــن
لإلمبرياليــة ،الذيــن ســعوا إلــى تخليــص البلــد
مــن البرجوازيــة الوطنيــة المدعومــة مــن الغــرب،
هــم نفســهم المســتفيدين مــن التغطيــة السياســية
التابعــة للبرجوازيــة الوطنيــة .وان هــذه البرجوازيــة
الوطنيــة ذاتهــا ،التــي كان مشــروعها السياســي
الوحيــد هــو نــزع ســاح المناهضيــن لإلمبرياليــة،
هــم الذيــن كانــوا منتفعيــن بــل كانــوا يتكلــون
علــى األســلحة والتعبئــة الجماهيريــة للمناهضيــن
لإلمبرياليــة مــن أجــل كبــح االحتجاجــاتُ .كشــفت
اإلمبرياليــة ومعــاداة اإلمبرياليــة بأنهمــا وجهيــن
لعملــة رأســمالية واحــدة ،فعندمــا تصاعــدت األزمــة،
كان الحــل الوحيــد الــذي اقتــرح مــن قبــل المعاديــن
لإلمبرياليــة هــو تبنــي أيديولوجيــة الســوق الحــرة
لمكافحــة اإلمبرياليــة .فــي النهايــة ،ال يوجــد تحــرر
حقيقــي مــن اإلمبرياليــة دون ثــورة اشــتراكية ،وبعــد
أكثــر مــن ثالثيــن عا ًمــا ،مــا زالــت هــذه الكلمــات
األكثــر صد ًقــا .وبينمــا تبقــى مهمــة الطبقــة الثوريــة

٢٢

فــي نقــد األيديولوجيــة البرجوازيــة وفــي كشــف
التناقضــات الثانويــة التــي تهيمــن علــى سياســات
الطبقــة الحاكمــة ،يجــب علــى فئــة اليســار النقــدي
أوالً برفــض خالفــات باقــي اليســار التــي تحولــت
إلــى نرجســيات اختالفــات طفيفــة وتبديلهــا بمنهــج
مفهومــي نظــري ســليم.

مــع «التخلــف »،ففــي االثنيــن إهمــال فــي اعتبــار
أن التغييــر التاريخــي يســتحال طالمــا أن اإلطــار
ــدد بتَحديــده
يح َ
البنيــوي للبنيــة االجتماعيــة َ
( .)overdeterminationبمعنــى آخــر ،ال يمكــن
تغييــر التناقــض األساســي للتاريــخ ،أي التناقــض
االقتصــادي بيــن قــوى وعالقــات اإلنتــاج ،دون خلــق
تغييــر فــي التناقــض السياســي المســيطر .وطالمــا
أن طــرف التحالــف الثــوري للتناقــض المســيطر ،أي
التناقضــات الثانويــة لليســار ،تبقــى فــي حالــة مــن
الثبــات المتحجــر ،كمــا هــو حــال اليســار الثــوري
اللبنانــي ،فلــن يكــون مــن الممكــن بلــورة التناقــض
السياســي ألجــل كســر اإلطــار البنيــوي الــذي
يحكــم هــذا التناقــض.

« ...بالفعل ،لقد زخت [التناقضات الثانوية] إلى الشارع»
فــي عــام  ،١٩٦٩كان رد المحلــل النفســي جــاك
الكان علــى متظاهريــن  1968الممجديــن بحريــة
اراداتهــم ،كان بالتشــبث بــأن المتظاهريــن هــم
بالفعــل بُنيــات تســير فــي الشــارع ،وتبريــره كان
بقــول أن أي فعــل يحمــل بطبيعتــه إدراكاً
خاطــئ
ً
لنفســه .ومثيــ ً
ا بالهتافــات التــي اســتبقت بإعــان
 17أكتوبــر «آخــر يــوم للحــرب األهليــة» أو «اليــوم
األول مــا بعــد ســقوط الطائفيــة» ،فيكمــن فــي هــذا
اللغــط فــي تحديــد الطائفــة ككيــان أو جوهــر بــدل
ـدد كشــكل تاريخي ـاً
تحديدهــا كعالقــة سياســية تحـ َ
لغــط ايديولوجي ـاً (للمزيــد اقــرأ أبــي طريــح فــراش
المــوت) .وبالفعــل ،مــع غيــاب صــوت يســاري منظــم
فــي الشــارع وغيــاب برنامــج سياســي تنظيمــي لــه،
يبقــى المطلــب المهيمــن واألكثــر تــداوالً هــو الــذي
يهــدف إلــى اعــادة انتــاج بنيــة للدولــة اللبنانيــة
مــن خــال المطالبــة بدولــة نيوليبراليــة أكثــر
قــوة وذو سياســات نيوليبراليــة أكثــر «مرونــاً»
(للمزيــد اقــرأ ملــف رأس المــال المالــي) .وبالفعــل،
إن هــذا التســرع فــي إعطــاء االنتفاضــة لقــب
الثــورة يثبــت الخطــأ المتأصــل الــذي يطمــس
أســاطير «التقدميــة» الخبيثــة بالحــدث الثــوري.
فالتقدميــة تشــاطر نفــس األســس اإليديولوجيــة

مهمــة اليســار اللبنانــي تبــدأ فــي ممارســة النشــاط
الفكــري النظــري إلعــادة إنتــاج أدوات المعرفــة.
ولكــن مــن دون أي عمــل تنظيمــي ســتنتفي أفــق
هــذه الممارســة السياســية .وســيبقى التناقــض الثانوي
للقــوى الثوريــة حاكمـاً نفســه واســير أجهــزة الدولــة.
فالثــورة االشــتراكية تتطلــب مــن القــوى الثوريــة
تغييــر عالقــة الهيمنــة فــي التناقــض الثانــوي،
أي عندمــا يحتــل تحالــف الطبقــة الثوريــة عالقــة
الســيطرة للتناقــض الثانــوي .أمــا المطلــب الثانــي
يكمــن فــي بلــورة التناقــض الرئيســي عنــد انصهــار
مســتوياته السياســية واالقتصاديــة وااليديولوجيــة مــن
خــال الممارســة السياســية .فيســتوجب تصحيــح
الخطــاب الثــوري مــن خــال اظهــار المظهــر
السياســي فــي جميــع طبقــات التناقــض المســيطر.
وهــذا البعــد السياســي يكمــن فــي نقــض مفهــوم
الفســاد االقتصــادوي ونقــض مفهــوم الطائفيــة الضــار
ونقــض االراديــة السياســية.
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النقــاش فــي فســاد النظــام السياســي وأهلــه غالبـاً مــا
ينتهــي إلــى حائـ ٍ
ـط مســدود .هــو فــي غالبــه مناســب ٌة
لكيــل الشــتائم والســباب ألربــاب السياســة وأصحــاب
ممــن عاثــوا فســادا فــي أرض الوطــن
الثــروات ّ
ّ
والمجتمــع وأركان الدولــة .هــذا كلــه مفهــوم إن لــم
أن مــا يســتعصي علــى الفهــم هــو
نقــل مطلــوب .غيــر ّ
طبيعــة الخالصــات الّتــي عــادة مــا يــؤول إليهــا هــذا
ـد أن تكــون
أن أولويّــة السياســة ال بـ ّ
النقــاش ،كالزعــم ّ
القضــاء علــى الفســاد مــن جــذوره .المســتغرب هنــا
ـم كهــذا هــو كونــه خالصــة
أكثــر مــن مضمــون زعـ ٍ
النقــاش ومنتهــاه ،بــدل أن يكــون فاتحتــه لصــوغ
التصــورات الراميــة إلــى اســتئصال الفســاد  .

علــي
شــلق

مـلحق
الضيوف

� ي�ف� �مدح ا�ل ف�ساد

سياســي خاليــن
مجتمــع واقتصــا ٍد ونظــا ٍم
تحقيــق
ٍ
ٍّ
مــن الفســاد؟ أم انّــه مــن األجــدى العــودة إلــى
شــمولية للفســاد ،أال
التعريــف المكيافيلّــي األكثــر
ّ
ضيقــة علــى
وهــو إعــاء المصلحــة
ّ
الخاصــة لعصبــة ّ
المصلحــة العا ّمــة للجمهــور فــي ســعيها الحثيــث
للقبــض علــى الســلطة والدولــة؟

ّ
كل األســئلة أعــاه دعــوة إلــى النــأي بمفهــوم
ّ
القانونيــة ،التــي تريــح
الفســاد عــن تســطيحاته
ّ
بســيل مــن مشــاهد
عقــول المواطنيــن بإغراقهــا
ٍ
مكبليــن بأغاللهــم
اللصــوص والمرتشــين يســاقون ّ
إلــى الســجون .وهــي بنــا ًء علــى ذلــك دعــو ٌة إلعــادة
غــرس مفهــوم الفســاد فــي صلــب مســألة تشــ ّكل
الســلطةّ ،
اي اســتثناء ،ضمــن
كل ســلطة ومــن دون ّ
إطــار الدولــة .ذلــك أنّــه مــن خــال عالقــات الفســاد
الضيقــة
اإلجتماعيــة يتعاضــد أفــراد العصــب
ّ
ّ
مــن أصحــاب القــ ّوة اإلقتصاديــة او العســكرية او
كليهمــا معــاً لإلمســاك بمفاصــل الســلطة والدولــة
وتوجيههــا دومــاً فــي مصلحتهــم علــى حســاب
صالــح الجمهــور العــا ّم.

ّ
يــدل إذن هــذا اإلعــراض عــن الخــوض فــي
عــام
ـن هــو
عمليــة اإلســتئصال هــذه؟ أغلــب الظـ ّ
ماهيــة ّ
ّ
ـ
الضمن
ر
ـر
ـ
والتح
ـر
ـ
التغيي
ـوى
ـ
ق
ـرار
إقـ
ـي بعجزهــا فــي
ّ
ّ
َ
َ
ّ
مواجهــة مــا يُ ْنظــر إليــه ،ويُ َنظــر لــه مــن جانــب
نخــب هــذه القــوى المثقّفــة ،علــى أنّــه تكتّــل
ســلط ٍة ممسـ ٌ
ـك بإحــكام بأســباب القـ ّوة ضمــن الدولــة
أي محاولــة إلضعافــه تمرين ـاً فــي
إلــى ح ـ ٍّد يجعــل ّ
ـن المســألة تبــدو
العبــث ،فمــا بالــك القضــاء عليــه .لكـ ّ
مجــرد اختــال فــي
أعمــق وأدهــى مــن ان تكــون
ّ
الظــن أنّهــا فــي جوهرهــا
ميــزان القــوى ،وأغلــب
ّ
ـرح خاطــىء لســؤال الفســاد.
طـ ٌ

أن الســلطة والهيمنــة ال
تنبئنــا قــراءة التاريــخ ّ
تســتتب ّإل للقــوى التــي تجــد طريقهــا إلــى
ّ
الســيطرة علــى معاقــل إنتــاج فائــض القيمــة والثــروة
زراعــ ًة وصناعــ ًة وتبــادالً .هــذه معادلــ ٌة لــم تســهم
الرأســمالية ودولتهــا البرجوازيّــة ّإل فــي تكثيفهــا
ّ
التوســع
وتعظيمهــا .اضــف إلــى ذلــك أنّــه مــع ّ
ّ
الرأســمالية ،يــزداد
المطــرد والنضــوج للحضــارة
ّ
ارتهــان إنتــاج فائــض القيمــة باإلســتثمارات الطويلــة
التحتيــة ،مــن
والجمــة المخاطــر فــي البنــى
األمــد
ّ
ّ
طرقـ ٍ
ـات وســكك حديــد ،إلــى شــبكات كهربــاء وميــاه،
مــدن بأكملهــا.
وصــوالً إلــى بنــاء
ٍ

هــل الفســاد فعــ ً
ا تكتّــل ســلطة يتشــ ّكل مــن
أفــرا ٍد عديمــي األخــاق والضمائــر ،ويفنــى بفنائهــم؟
إجتماعيــة تســكن فضــاءات التواصــل
أم أنّــه عالقــة
ّ
بيــن أفــراد المجتمــع ،ال افئدتهــم بالضــرورة؟ وهــل
القانونيــة مــن
مــن المفيــد حصــر الفســاد بتجلّياتــه
ّ
ٍ
ورشــاوى وغيرهمــا مــن الجنــح والجرائــم،
ســرقات
ً
ً
قضائيــا ســعياً وراء
مالحقتــه
إلــى
ا
تاليــ
والدعــوة
ّ
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هــذا بمعــزل عــن فســاد اإلنتــاج عوض ـ ُا عــن اعتبــار
جدليــة.
اإلثنيــن مترابطيــن عضويّــا فــي وحــد ٍة ّ
الدولــة الحديثــة هــي األولــى فــي التاريــخ الّتــي
رئيســيا لهــا إلــى
همــا
جعلــت مــن توزيــع الثــروة ّ
ّ
ـمى دولــة الرعايــة
جانــب إنتــاج الثــروة ،عبــر مــا يسـ ّ
عصــب
ة
ـهي
ـ
ش
ـح
ـي ان تفتـ
ّ َ
ّ
اإلجتماعيــة .ومــن البديهـ ّ
ـية علــى مراكمــة الثــروات
الســلطة اإلقتصاديّة-السياسـ ّ
مؤسســات الدولــة المنــاط بهــا
والقـ ّوة عبــر اســتنزاف ّ
مهمــة توزيــع الثــروة واإلنشــاء اإلجتماعــي .فتســتعمر
ّ
أجهــزة الدولــة المركزيّــة والجهويّــة مــن خــال
والزبائنيــة ،وتضحــي وظيفــة
ـابية
ّ
التوظيفــات االستنسـ ّ
هــذه الشــبكات الســلطويّة ّ
ضــخ الثــروات والمنافــع
بحصــة
وتوزيعهــا علــى كا ّفــة رعاياهــا ،محتفظــة ّ
األســد لل ُعصــب الحاكمــة فــي رأس الهــرم.

هــذه اإلســتثمارات الضخمــة تصبــح الزم ـ ًة لديمومــة
وتوســع النظــام الرأســمالي ،إذ تم ّكنــه مــن تجــاوز
ّ
أزماتــه بامتصــاص فوائــض رأس المــال والبشــر مــن
آفــاق
العاطليــن عــن العمــل مــن جهــة ،وابتــداع
ٍ
جديــدة إلنتــاج فائــض القيمــة مــن جهــة أخــرى.
التقــدم
قصــة
ّ
التوســع الرأســمالي هــي ّ
ّ
وقصــة هــذا ّ
ّ
الحضــاري فــي القرنيــن الماضييــن علــى األقــل كمــا
أطنــب فــي التنظيــر لــه والترحيــب بــه كارل ماركــس
نفســه ،ولــو فــي إطــار نقــده لإلســتغالل والقســر
قصــة ال
والعنــف الّــذي شــ ّكل قوامــه .ولك ّنهــا ايضــا ّ
تســتوي فصولهــا مــن دون عالقــات الفســاد ،إذ كيــف
ـي قدمــا ّ
بكل هــذه اإلســتثمارات
لنــا أن ّ
نتخيــل المضـ ّ
الضخمــة ومــا تشــتمله مــن مخاطــر عظمــى ،مــن
ٍ
وبيروقراطيــة
صلــب بيــن رأس المــال
تكاتــف
دون
ٍ
ّ
ربحيــة اإلنتاج؟
الدولــة يلجــم هــذه المخاطــر ويد ّعــم ّ

أن فســاد التوزيــع يتجاهــل معاييــر
يالحــظ هنــا ّ
َ
الكفــاءة ونظــم الجــدارة فــي تســيير شــؤون الدولــة،
مســتبدالً إيّاهــا باســتغالل واســع ألجهــزة الدولــة
ٍ
ألهــداف غيــر تلــك الّتــي أنشــئت مــن أجلهــا،
متّكئــا علــى ترســان ٍة مــن عالقــات الفســاد بــدءاً
اإلنتاجيــة فــي تأديــة المهــام وانتهــاء بالرشــى
بتدنّــي
ّ
والنهــب ّ
ـدرات الدولــة .وهــذا يدفــع إلــى
المنظــم لمقـ ّ
ّ
يضمحــل لصالــح
أن فســاد التوزيــع
اإلســتخالص ّ
فســاد اإلنتــاج بقــدر مــا تعطــي الدولــة األولويّــة
اإلنتاجيــة ضمــن حدودهــا .وكــم
لتطويــر القــوى
ّ
صناعية
دول
و
ـ
لخل
ـة
ـ
الدهش
ـوات
ـ
أص
ـمعنا
ـرة سـ
ّ
ّ
مــن مـ ّ
متقدمــة كألمانيــا أو اليابــان مــن مظاهــر الفســاد
ّ
وإعالئهــا شــأن معاييــر الكفــاءة والجــدارة فــي إدارة
شــؤون الدولــة واإلقتصــاد؟

الفســاد المــازم إلنتــاج الثــروة يرتبــط إذن
التقــدم ،بمقــدار مــا يكــون
جدليــا بمفهــوم
ّ
ّ
الرأســمالية .و
اإلطــار الناظــم لكليهمــا هــو الدولــة
ّ
«فســاد اإلنتــاج» هــذا يتر ّكــز فــي الطوابــق العليــا
السياســية ضمــن الدولــة.
للســلطتين اإلقتصاديّــة و
ّ
ال يتعــارض هــذا الشــكل مــن الفســاد مــع إعــاء
شــأن معاييــر الكفــاءة ( )efficiencyونظــم الجــدارة
المؤسسســات
آليــة عمــل
ّ
( )meritocracyضمــن ّ
المنتجــة للثــروة وتلــك الرديفــة لهــا كالمــدارس
والجامعــات والمستشــفيات ،ال بــل يشــترطه بمقــدار
اإلنتاجيــة لإلقتصــاد هدفه
مــا يكــون تطويــر القــدرات
ّ
ـد هنــا مــن التحذيــر مــن المزاعــم
األســمى .لــذا ال بـ ّ
التوســع فــي
ّ
يتــم ّ
بــأن الفســاد يقهــر بمقــدار مــا ّ
ً
المؤسســات؛
إلدارة
ا
ـ
منهاج
ـدارة
ـ
والج
ـاءة
ـ
الكف
ـاد
ـ
اعتم
ّ
قــد يفيــد هنــا اســتبدال الفعــل «يُقهــر» بـ«يُخفــى»!

ّ
والجدليــات الّتــي تحيــط
كل هــذه اإللتباســات
ّ
بمفهــوم الفســاد أ ّدت إلــى خلــط كبيــر ليــس فقــط
فــي التنظيــر لــه ،بــل أيضــاً فــي صــوغ الخطــاب
السياســي الّــذي يتنــاول «اســتئصاله» مــن جســم
ّ
ّ
وتشــظي
الدولــة .وفــي لبنــان ،لــم يســهم ضمــور
المدنــي»
اليســار وبــروز حــركات «المجتمــع
ّ

رب ســائل هنــا :ومــاذا عــن ميــدان (إعــادة) توزيــع
ّ
الثــروة بهــدف اإلنشــاء اإلجتماعــي؟ أليــس أيضــاً
بــؤر ًة للفســاد؟ هــذا مــا ال شـ ّ
ـن الخطــأ
ـك فيــه ،ولكـ ّ
المفهومــي الشــائع يبــدأ بمقاربــة «فســاد التوزيــع»
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منبــراً رئيســاً للمنــاداة بتغييــر النظــام فــي تبديــد
هــذا الخلــط .فالفســاد المستشــري فــي بالدنــا هــو
فســاد التوزيــع ،ال فســاد اإلنتــاج ،نتيجــ ًة إلعــراض
المنظومــة الحاكمــة شــبه الكامــل عــن تطويــر القــوى
اإلنتاجيــة ضمــن الدولــة.
ّ

ـد هنــا مــن
ـبعينيات القــرن الماضــي .وال بـ ّ
أواخــر سـ ّ
النيوليبراليــة الباهــر فــي إذكاء التعمية
اإلقــرار بنجــاح
ّ
حــول تناقضــات اإلنتــاج والتوزيــع ودخــول عالقــات
الفســاد فــي صلــب المحــاوالت لحلّهــا وتجاوزهــا،
إذ جعلــت الفســاد عوض ـاً عــن ذلــك انحراف ـاً
أخالقيــا
ّ
الرأســمالي وكفاءتــه.
يعيــق حســن ســير النظــام
ّ

ومــن تجلّيــات الفقــر النظــري لـــحركات المجتمــع
المدنــي فــي لبنــان أنّهــا لــم تنفــذ مــن فســاد
يعبــر عنهــا ،أال
التوزيــع إلــى ّ
لــب المســألة الّتــي ّ
وهــي غيــاب أو تغييــب ســؤال إنتــاج الثــروة عــن
ذهنيــة المنظومــة الحاكمــة ،ال بــل عكســت هــذا
ّ
ثــم تعاملــت مــع
ومــن
هــي!
اتهــا
أدبي
فــي
الغيــاب
ّ
ّ
قائــم
كمــرض قــي جســم الدولــة
فســاد التوزيــع
ٍ
ٍ
تلقائيــا
ـم
ـ
ت
ـاد
ـ
الفس
ـتؤصل
ـ
اس
ـا
ـ
م
ـإذا
ـ
بذاتــه ولذاتــه ،ف
ّ
ّ
اإلجتماعيــة.
اإلنصــاف فــي التوزيــع وتحقّقــت العدالــة
ّ
ـر مــن تصحيــح هــذا الفهــم المسـ ّ
ـطح لمســألة
ال مفـ ّ
جدلــي لهــا يضــع
فهــم
الفســاد مــن خــال إحيــاء
ٍ
ّ
إنتــاج الثــروة فــي صلبهــا.

أن الرجــاء مــا زال قائمــا بإعــادة بعــث اليســار فــي
ّإل ّ
لبنــان (واإلقليــم والعالــم) مــن موتــه الســريري إلــى
حيــا ٍة جديدةٍملؤهــا األســئلة الكبــرى ،تُطــرح مــن
دون تلـ ٍّ
ـط خلــف لياقــات الحــرب علــى الفســاد كمــا
النيوليبراليــة ،وإقامــة دولــة
أدبيــات
ّ
فرضتهــا عليــه ّ
ّ
ّ
اإلجتماعيــة التــي ال تعــد إل بالمســاواة فــي
الرعايــة
ّ
الفقــر والعــوز .فــإذا ســئل عــن مبتغــاه فــي النضــال
التقــدم المــا ّدي الحضــاري
السياســي ،أجــاب إنّــه
ّ
اإلجتماعيــة .وعــن أنجــح
العدالــة
طريقــاً إلحقــاق
ّ
ـر مــن
الســبل لبلــوغ هــذا الهــدف؟ إنّهــا الدولــة ال مفـ ّ
اإلنتاجيــة ومراكمــة
الســيطرة عليهــا لتطويــر القــوى
ّ
ً
الثــروة شــرطاً لتوزيعهــا توزيع ـاً عــادال بيــن النــاس.
وعنــد تعييــر اللئــام لــه أنّــه ليــس ّإل عصبــة فاســد ًة
أن الفســاد عالقــات مالزمـ ٌة
تســعى إلــى ُملْــك ،أجــاب ّ
الملكيــة
المبنيــة علــى
الرأســمالية
للحكــم والدولــة
ّ
ّ
ّ
الخاصة—حتّــى كاد الثالثــة أن يترادفوا—أكثــر منــه
ّ
أن
أدرك
ــا
لم
ّــه
ن
بأ
أتبــع
ثــم
الحكــم.
أهــل
ســمة
ّ
ّ
ّ
ـد منــه ،عـ ّزى النفــس بإحــال فســاد
ـر ال بـ ّ
الفســاد شـ ٌّ
ّ
محــل فســاد التوزيــع ســعيا منــه إلدراك
اإلنتــاج
اإلجتماعيــة .واستشــهد
التقــدم وتحقيــق العدالــة
ّ
ّ
ً
أن «الدولــة ال تلغــى،
ـهيرة
ـ
الش
ـز
ـ
إنغل
ـة
ـ
بمقول
ا
خاتم ـ
ّ
أن األمــل األمــل فــي أن
بــل تتالشــى» ،فــأردف ّ
يكــون قــدر الفســاد مماثــ ً
ا بمقــدار مــا هــو صنــو
هــذه الدولــة!

تقنيــة محض ـ ًة
ذلــك ّ
عمليــة ّ
أن إنتــاج الثــروة ليــس ّ
تقــاس بمجمــوع قيمــة ســلعها وخدماتهــا ،بــل
إقتصادي ملــي ٍءسياســي
يتعداهــا إلــى مخــاض
ّ
ٍّ
ٍّ
بالتناقضــات والتحالفــات بيــن ُعصــب الســلطة
اإلنتاجيــة كمــا
ـدرات الدولــة وطاقاتهــا
لإلمســاك بمقـ ّ
ّ
التوزيعيــة ،وســاحها األمضــى فــي ذلــك عالقــات
ّ
الفســاد تشــهره تــار ًة ترهيب ـاً وتــار ًة ترغيبــا .ويعــاب
علــى مــا تب ّقــى مــن اليســار أنّــه لــم ّ
يضطلــع بهــذه
التصحيحيــة ،ال بــل علــى العكــس مــن ذلــك
المهمــة
ّ
ّ
المدنــي بالكامــل .هــي
المجتمــع
مقــوالت
ــى
تب ّن
ّ
مأســا ٌة بـ ّ
ـكل مــا للكلمــة مــن معنــى ،زادت فصولهــا
النيوليبراليــة منــذ
الرأســمالية إلــى
قتامــ ًة اســتدارة
ّ
ّ

٢٦

٢
{ص} التعريــف عــن نقــض
◌ ٣
{ص} إعــادة تمر ُكــس ◌
 }١٠تقاســــــيم علــى
{ص
النقــض :ملــف رأس المــال
المــــالي ◌ {ص
 }١٧أبي طريح
فــراش المــوت :تحليــل
نفســــــي نظــري للطائفيــة
◌ {ص
 }٢٠فــي التناقــض
◌◌ ملحــق الضيــوف ◌◌
 }٢٤فــي مــدح
{ص
الفســاد ـ علي شلق
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