رمضان  1437هـ  -يونيو 2016م

ال�����س��ك��ان ،وال��ن��اجت ع��ن �إع����ادة ت��وج��ي��ه امل��دخ��رات واالن��ت��ق��ال من
الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية املندجمة (وخا�صة يف دول
منظمة التعاون االقت�صادي)� ،إىل نظام �إق�صائي يف الأغلب.
ه��ذا االنتقال م��ن االن��دم��اج �إىل الإق�����ص��اء ناجم بالأ�سا�س عن
نظام اقت�صادي عاملي �أك�ثر ان�شغا ًال بتحقيق �أق�صى ق��در من
الأرباح املالية من احلاجة امللحة �إىل تلبية احتياجات ال�شعوب
والأفراد.
و�شيئا ف�شيئا �أخذ هذا النظام االجتماعي واالقت�صادي العاملي
يطرد النا�س من دائ��رة العمل ،فتزايد العاطلون عن العمل،
وان��ت�����ش��ر ال��ع��ام��ل��ون امل���ؤق��ت��ون ،وا���ش��ت��د ط���رد الأ���س��ر م��ن خ�لال
عمليات الإخالء واحلجز على املمتلكات .و�أ�صبح طرد الأفراد
من املجتمع �سبباً يف ظواهر اجتماعية خطرية مثل الهجرة
الداخلية واخلارجية ،وانت�شار اله�شا�شة االجتماعية ،واللجوء
�إىل العنف والإج����رام� .أو يف �أ���س��و�أ احل���االت جل��وء البع�ض �إىل
االن��ت��ح��ار وا�ستمرت العمليات التي �أدت �إىل فر�ض �أن���واع من
(الهجرة الق�سرية) ،وهذا املبد�أ الإق�صائي ميار�س � ً
أي�ضا حتى
لدى ال�شركات الوطنية واملحلية ذات اال�ستثمارات اخلارجية �أو
الإقليمية (املدمرة ،املتدهورة ،املتلوثة ،واملخ�صخ�صة) وحتى
على امل���وارد ال��ت��ي تتعر�ض لال�ستغالل امل��ف��رط ،وامل�ستنزف).
وتقدم امل�ؤلفة �إح�صائيات مهمة من بينها �أن ال�شركات الكربى
قامت ب�شراء مائتني مليون هكتار من الأرا�ضي يف العامل بني
عامي  2006و 2011ال�ستغاللها.
الطرد �أو الإق�صاء يعك�س �إذن وقوع كيانات يف الأ�سر ،وال�سعي
�إىل اقتالعها و�إزال��ت��ه��ا حتت �شعار ب��راق �أن ما يحدث هو من
�أج��ل ال�صالح ال��ع��ام للمحيط احل��ي��وي .امل�����ص��ادرة يف ال��والي��ات
املتحدة مث ً
ال هي يف م�صلحة الدولة وتقدم املجتمع ،ومن هنا
يك�شف النظام االقت�صادي �أن م�صلحته تكمن يف الالم�ساواة
االج��ت��م��اع��ي��ة .ورمب��ا التق�شف امل��ف��رو���ض على ال�شعوب والأمم
ي��و���ض��ح ه����ذا امل��ن��ط��ق ال���ن���ف���ع���ي .وخ�ل�ال ذل����ك ت��ت��م ال����زي����ادة يف
ال�����ض��رائ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل و���ض��رائ��ب اال���س��ت��ه�لاك ،يف ح�ين يتم
تخفي�ض م�ستوى امل�ساعدات واحلماية االجتماعية ،وباملُقابل
حت�صل امل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات متعددة اجلن�سيات على
امتيازات بال قيود ،كما �أ ّنها تدفع �ضرائب �أقل قانونية �أو غري
قانونية ومتحكمة يف القرو�ض والرهون العقارية على نطاق
وا�سع .يف النهاية تفر�ض �إرادتها على الدول وال�شعوب.واملثري
للده�شة� ،أن وهم التقدم م��ازال يعمل بنجاح لأننا م�ستمرون
يف قيا�س جناح وتقدم ال��دول واملجتمعات مبقيا�س منو الناجت
املحلي الإجمايل.
ويف الف�صل ال��ث��اين���« ،س��وق الأرا���ض��ي ال��ع��امل��ي اجل��دي��د» ت�صف
�سا�سني بتف�صيل نظام معامالت بيع الأرا���ض��ي التي ا�شرتتها
الدول الغنية وال�شركات املُتعددة اجلن�سيات من الدول الفقرية.
وح��ت��ى و�إن ك��ان��ت ه��ذه ال��ت��ج��ارة لي�ست ب��ج��دي��دة ،ف����إن اجلديد
هنا هو الزيادة غري العادية يف عدد من املعامالت وامل�ساحات
امل�����ش�تراة م��ن��ذ ب��داي��ة ع���ام  .2000و�أ���ص��ل ه���ذه ال��ظ��اه��رة يعود
بح�سب امل�ؤلفة �إىل خطط م�ستدامة لإ�ضعاف ال��دول الأك�ثر

ه�����ش��ا���ش��ة ،وال��ت��ي ت��ع��ر���ض��ت م��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود ل��ق��ي��ود ومتطلبات
منظمة التجارة العاملية با�سم التجارة احلرة ،ف�ض ً
ال عن برامج
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل املجحفة ،لأنها تفر�ض
تق�شفا اقت�صاديا با�سم االدخار و�إع��ادة هيكلة اقت�صاديات هذه
البلدان ال�ضعيفة ،التي ت��زداد �ضعفا وف��ق��را مم��ا يدفعها �إىل
مزيد م��ن ال��ق��رو���ض والتق�شف االق��ت�����ص��ادي ،وتدريجيا تفقد
قدراتها الذاتية ومقوماتها الهيكلية ،لت�صبح يف النهاية جمرد
رهن يف قب�ضة االقت�صاد العاملي.
وت�����ض��ي��ف امل���ؤل��ف��ة �أ ّن م���ن ن��ت��ائ��ج حت��ك��م االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي يف
ال��دول الفقرية �أ ّنها تدفعها �إىل حافة الهاوية بل و�إىل نتائج
وخيمة ومنها خف�ض الإنفاق احلكومي ،وخ�صخ�صة اخلدمات
العامة وفتح الأ���س��واق الوطنية واملحلية للمناف�سة الدولية،
وب��ن��ا ًء عليه ف����إ ّن ه��ذا النظام االق��ت�����ص��ادي �أ�ضعف ه��ذه ال��دول
وزاد من م�ستويات ديونها ،لتجد نف�سها ملزمة باالقرتا�ض
م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة (����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال�������دويل ،ال��ب��ن��ك
ال���دويل) وامل�����ص��ارف اخل��ا���ص��ة ،ال��ت��ي جت�بر ال���دول املدينة على
بيع الأرا�ضي �أو احل�صول على حقوق ا�ستغاللها ل�صالح دول
�أخرى �أو �شركات �أجنبية خا�صة ،حتى تتمكن من �سداد ديونها.
وم��ن ه��ن��ا ت�صبح امل��دي��ون��ي��ة �أداة لإع����ادة الهيكلة .ك��م��ا ت�صبح
البنوك واملن�ش�آت املالية اخلا�صة �سيادية ومتحكمة يف البنية
االقت�صادية واالجتماعية لهذه الدول ال�ضعيفة فار�ضة عليها
متطلباتها وقوانينها.
يف الف�صل الثالث ،املعنون بـ « التمويل وقدراته :الأزمة كمنطق
منهجي» يناق�ش التمويل امل���ايل اخل��ارج��ي لالقت�صاد .متيز
�سا�سني �أو ًال اال�ستثمار املايل يف الأن�شطة االقت�صادية املربحة
وال��ت��ي ت�ساهم يف م�شاريع ذات م��ردودي��ة للمجتمع (البيئية
والتكنولوجيا الطبية) ،ثم تلك ،امل�ؤذية ،امل�ساهمة يف م�شاريع
ميكن �أن ت��ك��ون ���ض��ارة ك��ـ (الت�سلح وال��ك��ي��م��ي��اء) .ول��ك��ن يعتمد
كالهما على التمويل «امل���ادي» ،ال��ذي يعار�ض اليوم التمويل

«الالمادي»،امل�ستند على تبادل منتوجات متفرعة ت�شكل ديو ًنا
معقدة ت�ستمد قيمتها م��ن �أن����واع خمتلفة م��ن ال��دي��ون ،على
املباين �أو الأرا�ضي الزراعية ،حيث ت�ستثمر يف منتجات و�آليات
متويلية من �أج��ل م�ضاعفة املزيد من املكا�سب ،ويتم ذل��ك يف
�سل�سلة ال نهاية لها ومنف�صلة ع��ن ال��ع��امل احلقيقي لعملية
الإنتاج.
قبل �أزمة عام  ،2008بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات الفرعية
� 600ألف مليار دوالر� ،أي ع�شرة �أ�ضعاف الناجت املحلي الإجمايل
العاملي .وبعد الأزم��ة ،انخف�ض الناجت املحلي الإجمايل العاملي
يف ح�ين وا�صلت قيمة املنتجات ت��زاي��ده��ا .وم��ن هنا يظهر �أن
توجه وتنظيم النظام االقت�صادي هما معًا يف خدمة التمويل
العاملي .وتعترب معامالت قرو�ض الرهن العقاري يف الواليات
امل��ت��ح��دة خ�ير م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك .يف ال���واق���ع ،ك���ان ال��غ��ر���ض من
القرو�ض على ع��دم ال�سماح للأ�سر بامتالك ال��ع��ق��ارات ولكن
دفعها لتوقيع عقود لل�سماح ب���إج��راء ترتيبات مالية مُعقدة،
حت��ول القرو�ض �إىل �سندات قابلة للمبادلة .فلم تكن القيمة
يف �أ�صول امللكية املوقعة يف البداية ذات �أهمية و�إمنا كان هدف
البنوك هو التعاقد على �أف�ضل القرو�ض املمكن حتويلها �إىل
�سندات م�صرفية .وهذا هو ال�سبب الرئي�سي الذي دفع البنوك
�إىل تقدمي الكثري من القرو�ض للأ�سر املع�سرة .وقد تبني فيما
بعد �أ ّن الفائدة على هذه القرو�ض �أو قيمة العقار املرهون لي�سا
هما من يحدد القيمة ،ولكن القر�ض نف�سه ك�أداة للتفاو�ض.
هذا كله يعك�س �شك ً
ال من �أ�شكال الهيمنة يف القطاع املايل ،حيث
متو�سط (الآل��ي��ات املالية) ي�صبح يف النهاية �شكال من �أ�شكال
(ت��ع��ظ��ي��م الأرب�����اح امل��ال��ي��ة) .وب��ال��ت��ايل ،ي��ت��وح�����ش ال��ق��ط��اع امل��ايل
ويفر�ض قوانينه (�سيا�سة التق�شف ،وخلق الديون ،وال�سندات)
ع��ل��ى ق��ط��اع��ات �أخ����رى يف امل��ج��ت��م��ع ،وال مي��ك��ن �إب��ط��اء وت�يرت��ه��ا
املهيمنة حتى بالأزمات املتعاقبة.
ويف نهاية الكتاب تت�ساءل �سا�سني عن الآثار املرتتبة عن نظام
اقت�صادي عاملي �إق�صائي ب�ضراوة� .أنتج اليوم غالبية عظمى من
املق�صيني ،والفقراء اجلدد وغالبيتهم من الطبقات الو�سطى،
ال��ت��ي ك��ان��ت يف وق��ت م��ن الأوق���ات طبقة مو�سرة وتعي�ش حالة
اقت�صادية م�ستقرة .يعي�ش العامل االقت�صادي اجلديد مبنطق
اقت�صادي واجتماعي خمتلف ،وق��د جنحت الباحثة ،كعادتها،
يف مواجهة حقيقته وك�شف �صورته التي �أ�صبحت �أكرث توح�شاً
و�إق�صاء واحتكارا ال تهمه غري العائدات املالية حتى و�إن كانت
على ح�ساب ما هو �إن�ساين و�إيكولوجي.
-----------------------------------الكتاب :الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي.
امل�ؤلفة� :سا�سكيا �سا�سني
النا�شر :دار غاليمار فرن�سا الطبعة الأوىل يناير 2016
ال�صفحات � 384صفحة.
اللغة :الفرن�سية
* كاتب مغربي
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الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي
�سا�سكيا �سا�سني

�سعيد بوكرامي *
يف كتابها اجلديد «الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي» ال�صادر يف يناير  2016حتاول عاملة االجتماع واالقت�صاد الهولندية �سا�سكيا �سا�سني ،املتخ�ص�صة
يف جمال العوملة ،والفائزة بجائزة الأمري �إ�ستوريا�س للعلوم االجتماعية ،وم�ؤلفة الكتاب ال�شهري»املدينة العاملية» ،و»�سو�سيولوجيا العوملة» العثور فعال على معامل
االنت�شار الوا�سع لعدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية يف املدن العاملية .لهذا تعقبت الباحثة الهولندية يف كتابها اجلديد خطوات نظرية التطور االقت�صادي
أ�سا�سا على �آليات البحث عن الربح ،واالئتمان ،والفائدة ،ودورة االقت�صاد التي ال تكف عن جني الأرباح والفوائد كيفما كانت التداعيات االجتماعية.
املرتكزة � ً

الكتاب لي�س �سهل املنال يف مفاهيمه ،كما �أ ّن خطوطه العري�ضة
باعثة على القلق واخل��وف م��ن امل�ستقبل ،غ�ير �أ ّن��ه يف متناول
القارئ املهتم بالدرا�سات االقت�صادية غري التقليدية .وتتمثل
فكرته املركزية يف �أ ّن التطور الذي عرفته خمتلف االقت�صادات
العاملية ،كيفما كانت فل�سفتها �أو �أ�صلها �أو درج��ة تقدمها ،قد
�شكل منذ �أواخ���ر ال��ق��رن الع�شرين طفرة اقت�صادية م�شرتكة
مو�سومة بقطيعة مع التغيريات التي حدثت ،حتى الآن ،ويف
�أم��اك��ن م��ن ال��ع��امل متميزة ن�سبيا ،كما ه��و احل��ال يف �إجن��ل�ترا
القرن الثامن ع�شر ،حينما ظهرت �آالت الن�سيج الأوىل مُعلنة
بداية الثورة ال�صناعية التي �سادت �أوروبا يف القرنني التاليني،
وتالحظ �سا�سكيا �سا�سني �أن امل�شهد االقت�صادي العاملي اليوم
يحمل الكثري من عالمات تغيري الع�صر .وظهور طفرة جديدة
تعد بعوملة اقت�صادية �س ُتغري الكثري من معامل العامل اجتماع ًيا
واقت�صاديًا و�سيا�س ًيا.
وق���د حللت ال��ب��اح��ث��ة ،ب��ن��اء ع��ل��ى �إح�����ص��ائ��ي��ات ،وم��ع��دالت ���ش��راء
الأرا�ضي الوا�سعة النطاق يف العامل .وخري مثال على ذلك ما
يحدث يف الربازيل و�آ�سيا و�إفريقيا من اجتياح للأرا�ضي من
�أج��ل ا�ستغاللها يف زراع��ات �صناعية ،كما هو احل��ال مع نخيل
الزيت وم�شتقاته ال�صناعية ال��ذي تطلب ا�ستثمارات متزايدة
من قبل ر�ؤو�س الأموال الأجنبية على ح�ساب ال�سكان وموطنهم
الأ�صلي .وهذا ما �أدَّى �إىل نتائج وخيمة مثل ا�ستغالل املوارد
املائية ب�إ�سراف ،وتهديد الأمن الغذائي لل�سكان .وعليه فبدل
تعميم الرثاء والرفاه يدفع االقت�صاد العاملي اجلامح الطبقة
ال��و���س��ط��ى �إىل ن���زول ت��دري��ج��ي ن��ح��و ع��ت��ب��ة ال��ف��ق��ر .وال��ط��ب��ق��ات
الفقرية �إىل و�ضعيات مزرية .تالحظ الباحثة �أن التداعيات
تربز �أي�ضاً يف ظاهرة النزوح الكثيف للمهاجرين غري ال�شرعيني
التي ت�ؤرق �ضمري �أوروبا .وت�شري الباحثة �إىل �أ ّن �أوروبا احلالية
مل ت�سلم هي الأخ��رى من �سلبيات االقت�صاد العاملي اجلديد،
فها هي تقوم ب���إدارة ملتوية وم�شبوهة مللف مديونية اليونان،
والربتغال و�إ�سبانيا ،معممة ب�شكل �إلزامي �سيا�سات «التق�شف»
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ال��ت��ي ال ت�����ؤدي �إىل ان��ت��ع��ا���ش اق��ت�����ص��ادي ف��ع��ل��ي وح��ق��ي��ق��ي ،لأن
امل�صاحلة االجتماعية واال�ستقرار االقت�صادي وال َّتقدم التجاري
لهذه ال��دول لي�س ال�شاغل الأ�سا�سي للمتحكمني يف االقت�صاد
العاملي ،و�إمنا �شاغلهم الإ�سرتاتيجي كيف يجعلون مديونيتهم
جتني �أرباحا م�ضاعفة دون امل�سا�س ب�أ�صول القرو�ض .وبذلك
يجعلون الدول املدينة تعي�ش حتت خماطر الإفال�س ،فت�ضطر
�إىل طلب مزيد من القرو�ض وتقدمي مزيد من التنازالت.
تنطلق الباحثة يف بداية كتابها من كارثة اجتماعية تعر�ض
لها ت�سعة ماليني من العائالت الأمريكية حينما تفاج�أت هذه
الأ�سر ب�إ�شعارات الطرد ودفعت دفعاً �إىل مُغادرة ديارها ب�سبب
عجزها عن �سداد ديونها مما دفع البنوك �إىل اال�ستيالء على
املمتلكات بعد حتويل ديونها املالية على امللكية �إىل ائتمانات
ذات خم��اط��ر ك��ب�يرة .وك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��ب��ع��اد امل�لاي�ين من
الأ�شخا�ص عن �أمالكهم .وال�سبب الثاين لهذا الطرد يرجع
�إىل ت�سريح املاليني من العمال من منا�صبهم يف �أعقاب خطط
التق�شف التي فر�ضتها امل�ؤ�س�سات الدولية .وكانت النتيجة �أن
املاليني من املزارعني والفالحني طردوا من �أرا�ضيهم ب�سبب
�أن دولتهم باعتهم �إىل بنوك �أجنبية حتى تتمكن من تطوير
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة ال�لازم��ة ل��ت��زوي��د الطبقة املتو�سطة .وقد
نتج عن ذلك � ً
أي�ضا كميات هائلة من الغازات الدفينة امل�سببة
لالحتبا�س احلراري ،كما مت ا�ستنزاف املياه اجلوفية ال�ستخراج
الغاز ال�صخري.
تعرتف الباحثة �أن الكثري من املخت�صني االقت�صاديني �أعمتهم
تعقيدات االقت�صاد ال��ع��امل��ي ،فتجاهلوا ه��ذا امل��و���ض��وع ال�شائك
�أو وق��ف��وا عاجزين ع��ن التفكري فيه كما يفعلون ع��ادة عندما
ينت�صرون للب�ساطة ،فيفيئون العامل �إىل (�شمال �ضد اجلنوب
وب�ين �أغنياء �ضد فقراء ،و�إىل �سوء ا�ستخدام التكنولوجيا �أو
الأمرا�ض الناجمة عن التمويالت االقت�صادية اجلاحمة وما
�إىل ذلك) ،وتربز �سا�سكيا �سا�سني �أن وراء هذا التنوع الوا�ضح
ي��خ��ت��ف��ي ت��ق��ارب ره��ي��ب :وه���و م��ا ي��ف�����س��ر ه���ذا ال��ع��ن��ف امل��ت��ن��ام��ي

للر�أ�سمالية وال���ذي ينمق مب�ساحيق يطلقون عليها العوملة
النموذجية ،التي �صنعت تدريجيا منطقا جديدا ميكن ت�سميته
بع�صر الطرد املنهجي.
من خالل �أربعة ف�صول ،تتعر�ض امل�ؤلفة �إىل التقهقر وال�ضرر
واالعتداءات التي يتعر�ض لها الإن�سان وبيئته ،وا�ضعة قائمة
�شاملة عن خمتلف الآث���ار ال�سلبية التي تت�سبب فيها العوملة
االقت�صادية .و�إذا كانت الف�صول ال ترتابط حقا ،ف�إنها باملقابل
ت�ستجيب يف ثبات منهجي ،ذه��اب��ا و�إي��اب��ا ،للق�ضية املطروحة
وال��ت��ي ت��ب��دو ظ��اه��ري��ا ب�سيطة وم��ت��داول��ة يف ع��دد م��ن امل��راج��ع
واملنابر ،لكن املو�ضوع يعك�س �صعوبة منهجية للت�صدي لظاهرة
ع��امل��ي��ة م��ع��ق��دة وح��م��ال��ة �أوج����ه م��ت��ع��ددة .ويف ال��ف�����ص��ل الأخ�ي�ر،
«الأر�ض امليتة املاء امليت» يقدم نف�سه باعتباره دليال مو�ضوعاتيا
عن املناطق امللوثة ،املجدبة وغري ال�صاحلة لل�سكن .ومن هنا
ندرك �أ ّن اخليط الرابط بينه وبني الف�صول ال�سابقة يتمثل يف
�صريورة التطورات االقت�صادية ،املمهدة للنهاية احلتمية وهي
الو�صول �إىل الأر�ض امليتة.
ل��ك��ن ق��ب��ل ال��و���ص��ول �إىل ه���ذه ال��ن��ه��اي��ة امل��ح��زن��ة��� ،س��ن��ح��اول �أن
ن��ت��وق��ف ع��ن��د الف�صل الأول ،ال���ذي و���ض��ع��ت ل��ه امل���ؤل��ف��ة عنوانا
موحيا «اقت�صاد م�تراج��ع ،وترحيل متزايد» وق��د ح��ددت فيه
ع��ام  1980ك��ب��داي��ة ط��ف��رة ع��امل��ي��ة يف ا���س��ت��غ�لال الب�شر وامل����وارد،
وت��ع��م��ي��م �أ����ش���ك���ال ج���دي���دة م���ن ال��ت��ق�����س��ي��م االج��ت��م��اع��ي للعمل
(تعميم املقاوالت الفرعية ،واال�ستثمارات اخلارجية) وكذلك
تعميم املعامالت املالية املعقدة والعاملية .تعترب امل�ؤلفة هذه
الإجراءات االقت�صادية لل�شركات الأم نحو �أ�سواق اقت�صادية يف
العامل الثالث ثورة اقت�صادية حقيقية لأنها �سرعت ا�ستخدام
املوارد (مبا يف ذلك الإن�سان) .والنتيجة ظهور ممار�سات �أكرث
وح�شية للطبقات االجتماعية العليا .وح�سب �سا�سني ،فهي
ت�صنع « النخب املفرت�سة» وه��ن��ا يلعب التمويل دورا حمفزا
ملزيد من تركز الر�ساميل ،وبالتايل ف���إ ّن م�ؤ�شر هذا التجديد
ي��ظ��ه��ر ب��و���ض��وح يف ال�ترك��ي��ز امل��ف��رط ل��ل�ثروة يف �أي����دي  ٪1من

