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من حلب �إلى المو�صل ...الحرب على الإرهاب قائمة
ض� ّ�ج اإلع�ل�ام ال�م��ؤ ّي��د ل�لإره��اب ف��ي األي��ام القليلة الماضية ،بأخبار
عن كسر الفصائل المسلّحة اإلرهابية للحصار ال��ذي يفرضه الجيش
السوري وحلفاؤه على هذه الفصائل في مدينة حلب ،ال بل ذهب البعض
إلى االحتفال بهذا «النصر المظ ّفر»!
إلاّ أنّ ال��واق��ع الميداني يفيد بعكس ذل��ك ،فالحصار م��ا زال قائماً،
والجيش السوري وحلفاؤه يوقعون يوميا ً عشرات القتلى في صفوف
اإلرهابيين ،وإذا كان هناك من تقدّم يحرزه اإلرهابيون ،فعلى نطاق أكثر
من محدود.
في هذا السياق ،نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريرا ً تط ّرقت
فيه إلى اندالع المعارك بق ّوة جديدة حول مدينة حلب السورية ،مشيرة
إل��ى أنّ «واشنطن تبذل جهدها لمنع ق��وات األس��د م��ن تحقيق انتصار

«�إيزف�ستيا»:
الإرهابيون لم يف ّكوا الطوق عن حلب
تط ّرقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى اندالع المعارك بق ّوة جديدة
حول مدينة حلب السورية ،مشيرة إلى أن واشنطن تبذل جهدها لمنع قوات
نهائي على اإلرهابيين.
األسد من تحقيق انتصار
ّ
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس :بعد إحكام القوات السورية
الطوق على مدينة حلب ،وب��دء العملية اإلنسانية باالشتراك مع روسيا،
تحاول الواليات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة الحؤول دون دحر اإلرهابيين
بصورة نهائية في المدينة ،والذي سيعني بداية انتصار القوات الحكومية
على اإلرهابيين في سورية .هذا ما ص ّرح به الجنرال السوري المتقاعد علي
مقصود لـ«إيزفستيا» ،في معرض تعليقه على إعالن بدء «جيش الفتح»
هجومه على حلب.
وقال مقصود إن الغرب وحلفاءه حشدوا المسلّحين الموجودين في هذه
المنطقة كافة بهدف ّ
فك الحصار وإفشال العملية اإلنسانية .وأنيط الدور
الرئيس بـ«جبهة النصرة» التي غيّرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام»؛ حيث
يهاجم المسلّحون في االتجاهين الجنوبي والجنوبي ـ الغربي من جهة
محافظة إدلب وحماة .وبلغ عدد المسلّحين المرابطين هنا حوالى  5آالف
مسلح ،تعدُّهم الواليات المتحدة وحلفاؤها «معارضة معتدلة» .وقد استخدم
ّ
مفخخة يقودها انتحاريون .وتم
اإلرهابيون بكثافة مد ّرعات وسيارات
القضاء على نحو  700إرهابي وتدمير أربع سيارات في الهجوم األول الذي
ش ّنه اإلرهابيون ،والذ الباقون بالفرار .وبعد فترة وجيزة ،بدأ الهجوم الثاني
الذي تم ّكنت القوات الحكومية من صدّه أيضاً .وتبع ذلك خمس محاوالت ّ
لفك
الحصار ،تم ّكن اإلرهابيون من تحقيق بعض التقدّم خاللها ،ولكن من دون أن
يُحدث ذلك تغييرا ً جذريا ً في الوضع على ساحة القتال.
ويشير الجنرال مقصود إلى أن أحد أسباب محاولة اإلرهابيين ّ
فك الحصار
يكمن في وجود ممثلي األجهزة األمنية للمملكة السعودية وخبراء عسكريين
من المملكة وقطر داخل المنطقة المحاصرة في حلب.
وقد أعلنت مجموعة «جيش الفتح» اإلرهابية ليلة  8آب الجاري عن بدء
عملية الهجوم على حلب ،التي سبقتها عدّة محاوالت ّ
لفك الحصار المفروض
على المدينة .وتشير وكالة «فرانس برس» إلى أن «جيش الفتح» ينوي
مضاعفة عدد مسلّحيه في عملية الهجوم على المدينة .ويذكر أن اإلرهابيين
أعلنوا على لسان أحد «زعمائهم» عبد الله المحيسني (سعودي الجنسية)
يوم  31تموز المنصرم عن بداية عمليات ّ
فك الحصار في حلب.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن روسيا وسورية أعلنتا يوم  28تموز المنصرم
عن بدء العملية اإلنسانية في حلب ،والتي تتض ّمن إيصال المواد الغذائية
والمستحضرات الطبية واألدوي��ة وغيرها من المساعدات ،إضافة إلى فتح
ثالثة ممرات لخروج المدنيين من المنطقة المحاصرة ومم ّر رابع لإلرهابيين
الراغبين برمي سالحهم واالستسالم للسلطات.
من جانبه ،اعترف الجنرال السوري المتقاعد تركي حسن لـ«إيزفستيا»
بتحقيق اإلرهابيين بعض التقدّم في هجومهم .وقال إن هذا ال يعني أبدا ً أن
الوضع حول حلب تغيّر بصورة جذرية.
وأضاف أن الهجوم الحالي الذي يش ّنه مسلّحو «جيش الفتح» هو استمرار

تقرير

نهائي على اإلرهابيين» .ونقلت الصحيفة عن الجنرال السوري المتقاعد
ّ
علي مقصود ق��ول��ه :بعد إح �ك��ام ال �ق��وات ال�س��وري��ة ال �ط��وق على مدينة
حلب ،وبدء العملية اإلنسانية باالشتراك مع روسيا ،تحاول الواليات
المتحدة وحلفاؤها في المنطقة الحؤول دون دحر اإلرهابيين بصورة
نهائية في المدينة ،والذي سيعني بداية انتصار القوات الحكومية على
اإلرهابيين في س��وري��ة .ويشير الجنرال مقصود إل��ى أن أح��د أسباب
محاولة اإلرهابيين ف ّك الحصار يكمن في وجود ممثلي األجهزة األمنية
للمملكة السعودية وخبراء عسكريين من المملكة وقطر داخل المنطقة
المحاصرة في حلب.
من جانبه ،اعترف الجنرال السوري المتقاعد تركي حسن لـ«إيزفستيا»
بتحقيق اإلرهابيين بعض التقدّم في هجومهم .وقال إن هذا ال يعني أبدا ً
للعملية التي بدأت قبل بضعة أيام .والحديث يدور عن منطقة تقع جنوب
حلب حيث موقع كلّية الهندسة العسكرية .كما تم ّكن اإلرهابيون من الوصول
إلى طريق مهم ،ولكنه يقع تحت مرمى القوات الحكومية ،لذلك ال يمكنهم
استخدامه للحصول على إمدادات.
مع كل ذلك ،فإن الجنرال ال يستطيع أخذ هذا على محمل الجدّ .فقد قامت
الواليات المتحدة وحلفاؤها بعمل واسع في المنطقة قبل تحشيد المسلحين
في جنوب وجنوب غرب حلب وتزويدهم باألسلحة الالزمة .لذلك ،فإن تراجع
القوات الحكومية مسألة منطقية .ولكنه ال يعني نهاية المعركة ،وقد تم ّكنت
القوات الحكومية من تحقيق االستقرار وهي تستع ّد للقيام بهجوم معاكس
قريباً.

«�إيزف�ستيا»:
«فار�س الظالم» الإيراني �سيقود اقتحام المو�صل
نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريرا ً تناولت فيه عملية تحرير
مدينة الموصل العراقية ،التي يسيطر عليها «داع��ش» ،مشيرة إلى أنها
ستكون بقيادة اللواء اإليراني قاسم سليماني.
وجاء في المقال :سيتم تحرير الموصل قبل نهاية السنة الحالية .وتشير
المعلومات ،التي حصلت عليها «إيزفستيا» ،إلى أن جميع المشاركين في
عملية اقتحام المدينة وتحريرها يشغلون مواقعهم المق ّررة ،وأن العملية
ستنطلق خالل أسابيع .وبحسب مصدر في الدوائر الدبلوماسية العراقية،
فإن اللواء قاسم سليماني ،قائد «فيلق القدس» في قوات الحرس الثوري
اإليراني ،هو الذي سيقود العملية.
والجدير ذكره أن القوات اإليرانية تشارك في عمليات تحرير العراق من
رسمي من السلطات العراقية .وهذا ليس س � ّراً .وقاسم
اإلرهابيين بطلب
ّ
سليماني ،هو عسكريّ ذو خبرة كبيرة وشهرة عالمية ،وقد نال شهرته
بصورة خاصة خالل األزمة السورية .وهو موجود حاليا ً في العراق بطلب
من السلطات العراقية.
أما مهمة قوات «فيلق القدس» ،فتتمثل في عمليات االستكشاف والتخريب
خ��ارج ح��دود إي���ران .وه��ذه ال��ق��وات مرتبطة مباشرة بمرشد الجمهورية
اإلسالمية علي خامنئي .وقاسم سليماني يساعد الحكومة العراقية و«الحشد
الشعبي» في محاربة «داعش».
بيد أن الجانب اإليراني ف ّند ما يشاع عن اشتراك قاسم سليماني في
عمليات عسكرية خارج حدود إيران .فقد أعلن حسين شيخ اإلسالم ،مستشار
وزير الخارجية اإليراني ،أن قاسم سليماني شخصيا ً ال يشارك في العمليات
الحربية ال في العراق وال في مناطق أخ��رى تجري فيها عمليات محاربة
اإلرهاب.
ولكن سليماني ،بحسب معلومات «إيزفستيا» ،يع ُّد في إي��ران بطالً
قومياً .لذلك ،فإن السلطات الرسمية تف ّند اشتراكه في هذه العملية أو تلك
لكي ال تثير قلق المجتمع اإليراني ،الذي قد يضطرب لنبأ إصابته بجروح
أو مقتله في العملية .وقد لقبت وسائل اإلع�لام الغربية قاسم سليماني
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أن الوضع حول حلب تغيّر بصورة جذرية.
وف��ي تقرير آخ��ر ،تناولت «إيزفستيا» عملية تحرير مدينة الموصل
العراقية ،التي يسيطر عليها «داعش» ،قائلة إنّ المعلومات التي حصلت
ع�ل�ي�ه��ا ،تشير إل��ى أنّ جميع ال�م�ش��ارك�ي��ن ف��ي عملية اق�ت�ح��ام المدينة
وتحريرها يشغلون مواقعهم ال�م�ق� ّررة ،وأنّ العملية ستنطلق خالل
أسابيع .وبحسب مصدر في الدوائر الدبلوماسية العراقية ،فإن اللواء
قاسم سليماني ،قائد «فيلق القدس» في قوات الحرس الثوري اإليراني،
هو الذي سيقود العملية.
والجدير ذكره أن القوات اإليرانية تشارك في عمليات تحرير العراق
رسمي من السلطات العراقية .وه��ذا ليس س ّراً.
من اإلرهابيين بطلب
ّ
عسكري ذو خبرة كبيرة وشهرة عالمية.
وقاسم سليماني ،هو
ّ
بلقب «فارس الظالم».
وق��د تخلق مشاركة سليماني في عملية اقتحام الموصل وتحريرها
مشكالت للتحالف الدولي ،الذي يشارك حاليا ً في عمليات محاربة اإلرهابيين
في العراق بقيادة الواليات المتحدة .وتكمن المشكلة في أن قاسم سليماني
مدرج في القائمة السوداء لألمم المتحدة التي تض ّم  15شخصية عسكرية
وسياسية إيرانية يُشك في عالقتهم بالبرنامج النووي والصاروخي اإليراني.
ولكن بعضا ً من التقارب بدأ بين الجانبين ،كما هو معلوم بعد االتفاق بين
السداسية الدولية وإيران في  15تموز . 2015
وعالوة على ذلك ،ووفق معلومات «إيزفستيا» ،فإن إصرار الواليات المتحدة
على تمديد العقوبات المفروضة على إيران ،يأتي تنفيذا ً لرغبة «إسرائيل»،
أي أنّ مشاركة إيران في العملية لن تثير مشكالت للجانب األميركي بالذات.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن الموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية ،وتقع
منذ حزيران  2014تحت سيطرة «داع��ش» .و ُتجرى حاليا ً التحضيرات
واالستعدادات الالزمة لبدء عملية تحريرها ،والتي ستشارك فيها قوات
البيشمركة الكردية و«الحشد الشعبي» والجيش العراقي .وك��ان وزراء
دفاع الدول المشتركة في التحالف الدولي وقيادة الناتو قد ناقشوا في تموز
الماضي في واشنطن ّ
خطة تحرير المدينة.

«غارديان»:
ّ
خط بيع �أ�سلحة من �أوروبا ال�شرقية �إلى �سورية
كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية عن خطوط تدفق األسلحة من دول
البلقان إلى الدول التي تدعم سورية ،ومنها إلى سورية ،بقيمة تصل إلى أكثر
من مليار يورو ،خالل السنوات األربع الماضية.
وأق ّرت دول أوروبا الشرقية صفقة لبيع أسلحة بأكثر من مليار دوالر ،مع
الدول التي تشحن أسلحة إلى سورية ،بحسب تقرير «غارديان» االستقصائي،
الذي قام به عدد من مراسليها ،ونشرته نهاية تموز الماضي.
وق��ال التقرير إن آالف األسلحة النارية ،مثل رشاشات الكالشينكوف،
وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ واألسلحة المدفعية والرشاشات الثقيلة
توجه في ّ
خط أسلحة جديد من البلقان إلى شبه الجزيرة العربية ،والدول
ّ
التي تح ّد سورية.
وت��دور الشكوك عن أن معظم هذه األسلحة ترسل إلى سورية ،لتشعل
الحرب الدائرة هناك ،بحسب ما نقلت «غارديان» عن مراسلين في «شبكة
الصحافيين االستقصائيين البلقان» ،و«مشروع استقصاء الفساد والجريمة
ّ
المنظمة».
وبتحليل بيانات األمم المتحدة ،وتع ّقب الطائرات وعقود األسلحة وبيانات
تصدير األسلحة ،على مدى سنة ،استطاع الصحتفيون معرفة كيفية إرسال
األسلحة شرقا ً من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا والتشيك ومونتينيغرو
وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا ،منذ عام  2012بصفقات تصل إلى  1.2مليار
يورو ،إلى السعودية واألردن واإلمارات وتركيا ،وأسواق السالح في سورية
واليمن.

وتستخدم هذه األسلحة ،بحسب ما تظهر مقاطع الفيديو من قبل «الجيش
الح ّر» ،لكن بعضها موجود بأيدي بعض التنظيمات اإلسالمية ،مثل جبهة
«أنصار الشام» الموالية لـ«جبهة النصرة» ،سابقاً ،و«داع��ش» ،من بينها
أسلحة حديثة أنتجت في عام .2015
ّ
الخط عام  ،2012عندما حملت عشرات طائرات الشحن ،المحملة
و ُفتح هذا
بأسلحة وذخيرة ترجع للحقبة اليوغوسالفية ،واشترتها السعودية ،من
حدود زغرب إلى األردن ،لتظهر صوَر السالح الكرواتي في سورية.
وأنكرت الحكومة الكرواتية أي مشاركة في شحن األسلحة إلى سورية،
لكن السفير األميركي السابق في سورية روبرت فورد ،قال إن زغرب عقدت
صفقة في عام  2012م ّولها السعوديون.
توسط تجار السالح في أوروبا الشرقية
إال أن هذه كانت البداية فقط ،فقد ّ
لبيع ذخيرة من أوكرانيا وبيالروسيا ،كما أنهم حاولوا بيع أنظمة سوفياتية
مضادة للدروع اشتروها من بريطانيا.
ومنذ عام  ،2012بحسب المنظمتين الصحافيتين ،فقد اشترت السعودية
أسلحة وذخيرة بقيمة  806ماليين يورو ،واشترى األردن بقيمة  155مليون
يورو ،واإلم��ارات بقيمة  135مليون يورو ،وتركيا بقيمة  87مليون يورو،
ليصل المجموع إلى نحو مليار ومليوني يورو.
وتم شحن األسلحة باستخدام البحر والج ّو ،بحسب تعقب الطائرات
والسفن ،حيث ظهر أن هذه األسلحة ستستخدم في مناطق النزاع غالباً.
وجه هذه األسلحة عادة إلى داخل سورية عبر غرف َتي عمليات عسكريتين
و ُت ّ
رئيستين ،هما «موك» و«موم» بحسب فورد ،حيث يتم نقلها عبر الحدود أو
إلقاؤها ج ّواً ،كما تفعل القوات السعودية مع حلفائها في اليمن.
ّ
وقال فورد إن كل الدول المشاركة في دعم «المعارضة المسلحة» حصلت
على سلطة صناعة قرار حول هذه التنظيمات التي تحصل على الدعم ،حيث
عرف السعوديون واألت��راك بدعم األسلحة مباشرة لتنظيمات إسالمية ال
تدعمها الواليات المتحدة ،وقاتلت في بعض األحيان تنظيمات مدعومة من
«موك».

«بيلد»� :شتاينماير ي�ستبعد �أن تكون رو�سيا
حليفا ً لتركيا �أو بديالً عن الناتو
اعتبر وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير أنّ التقارب بين
تركيا وروسيا يع ّد تطورا ً جيداً ،معربا ً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن العالقة
بين أنقرة وموسكو ،لن تكون وثيقة إلى درجة تكون فيها روسيا حليفا ً أمنيا ً
بديالً بالنسبة إلى تركيا.
كالم شتاينماير جاء في تصريح إلى صحيفة «بيلد» األلمانية ،إذ أكد أن
تركيا تع ّد شريكا ً هاما ً للغاية من أجل حلف شمال األطلسي (ناتو) ،مشدّدا ً
على ضرورة أن تبقى كذلك.
وحول رفع االتحاد األوروبي تأشيرة الدخول للمواطنين األتراك من عدمه،
قال شتاينماير إن رفع التأشيرة ممكن في حال اإليفاء بالشروط فقط ،األمر
الذي لم يتم حتى اآلن.

�أزمة الر�أ�سمالية ..هل هي النهاية؟

الصراع بين الديمقراطية والرأسمالية صراعٌ طويل األمد .في العقود الثالثة التي تلت الحرب
العالمية الثانية ،قيّدت الديمقراطية اقتصاد السوق بقوانين حماية العمالة ،وأنظمة الرفاهية .لكن في
السبعينات ،مع عولمة الرأسمالية وتح ّررها من القيود القومية ،استطاعت الرأسمالية التحرك بحرية
أكبر .وال يُمكن اليوم إنكار النفوذ الطاغي للرأسماليين على الحكومات الديمقراطية ،وقدرتهم على
تغيير قوانينها والضغط عليها.
لكن هذه السيطرة الرأسمالية على مجريات تستفز حراك الغالبية م ّمن تقلصت أو ثبتت دخولهم
الحقيقية عند سقف معيّن لوقتٍ طويل ،ولم تعُ د الزيادات الضئيلة في الرواتب تكفيهم .يلجأ المواطنون
الذين ألحقت بهم اقتصاديات السوق النصيب األكبر من الضرر إلى الحكومات وهو ما نتج عنه صعود
الحركات واألحزاب الشعبية في أوروبا ،والسياسيين أمثال دونالد ترامب وبيرني ساندرز.
في مقاله الذي نشرته جريدة «فورين آفيرز» األميركية ،يستعرض مارك باليث سيرة الرأسمالية من
خالل ثالثة كتب ُنشرت حديثاً ،تلقي الضوء على ماضي الرأسمالية ،وحاضرها ومستقبلها.
ٌ
تاريخ قصير» .يرى
يروي المؤرخ األلماني يورغن كوكا قصة الرأسمالية في كتابه «الرأسمالية:
كوكا أنّ الرأسمالية مفهوم أساسي من أجل فهم الحداثة ،واألهم أ ّنها مجموعة من المؤسسات التي
وتشجع على تقسيم الموارد من خالل األسواق ،وهي أيضا ً مجموعة
تحمي حقوق الملكية ورأس المال،
ّ
من المبادئ واألفكار .يقول باليث إن تعريف كوكا ّ
المطرد للرأسمالية م ّكنه من رؤية صورها األولية،
التي نشأت في أوساط تجار بالد ما بين النهرين ،شرق المتوسط ،وعلى طول طريق الحرير في قارة
آسيا.
وبحلول القررن الحادي عشر ،بدأ ظهور البرجوازية الرأسمالية ،في شبه الجزيرة العربية والصين،
ثم في أوروبا الحقاً .أنشأ التجار مؤسسات تعاونية أدّت إلى تقسيم أكبر للمخاطر .وهو ما أدى ،وفقا ً
لكوكا ،إلى تكوين «مشاريع لها شخصياتها القانونية المستقلة» ،إضافة إلى أسواق رأسمالية بدائية،
وأخيراً ،البنوك التي ارتبطت ارتباطا ً وثيقا ً بالدولة الحديثة ،عن طريق إدارة الديون.
هنا بدأ عصر االستعمار ،إذ اتجه التجار ورواد المشاريع والغزاة ،مدعومين من الحكومات ،إلى دفع
التوسع األوروبي ،الذي قام على التجارة الثالثية :يجلب التجار األوروبيون البضائع الجاهزة إلى
أفريقيا ،ويقايضونها بالعبيد ،ثم يشحنون العبيد إلى قارات العالم الجديد ،ليعملوا في حقول الس ّكر
والقطن المملوكة ألوروبا .هذه العملية ساهمت في ترسيخ الرأسمالية في أوروبا أكثر منها في الشرق
األوسط والصين؛ إذ أدّى الحجم المهول لالستثمارات المطلوبة إلى إنشاء الشركات المساهمة ،وبداية
عصر «الرأسمالية المالية» ،وافتتاح أسواق تداول األوراق المالية في أنتويرب وأمستردام .ومع أن
االرباح التي تنعّ م بها الرأسماليون األوروبيون جاءت من سياسيات معادية لليبرالية ،فإن الرأسمالية
وضعت أساسات الديمقراطية؛ نظرا ً إلى الثروات الطائلة التي تو ّلدت من ورائها ،واالحتماليات التي
مؤسساتها الجديدة ،وهو ما أدّى إلى تطور التصنيع « »Industrializationفي القرن
و ّلدتها
ّ
التاسع عشر ،إلى الرأسمالية اإلدارية ،في القرن العشرين.
في سردية كوكا ،تمضي الرأسمالية قدما ً بشكل طبيعي ،وكل مرحلة تو ّلد تاليتها .لكن السير تح ّول
فجأة إلى االتجاه الخاطئ في وقتٍ قريب من عام  .1980بدأت الحصة األكبر من أرباح الشركات تأتي
من القطاع المالي والبنوك بدال ً من االستثمارات الحقيقية؛ عملي ٌة تعرف بـ«األ ْم َو َلة» .األنظمة المالية
الحديثة تتك ّون ،طبقا ً لكوكا ،من صناديق مالية أشبه بالجراد ،تتغ ّذى على الشركات من دون مساهمة
حقيقية في االقتصاد .تزامن هذا مع فشل الحكومات ،منذ ثمانينات القرن الماضي ،في كبح تصاعد
االستهالك غير المسبوق ،ما أدّى إلى نمو هائل في الدينين العام والخاص في العالم المتقدّم؛ هذا الدين
الذي يم ّثل للرأسمالية «مصدرا ً دائما ً لعدم االستقرار».
يفسر هذا التح ّول غير الطبيعي من وجهة نظره في مسار تط ّور الرأسمالية.
يجادل باليث بأن كوكا لم ّ
ويرى أنّ الرأسمالية غير المنتجة الحالية ال تختلف كثيرا ً عن األشكال السابقة التي يعتبرها كوكا
منتجة .ففي األزمة المالية األلمانية عام  ،2007لم يكن السبب «صناديق الجراد» ،بل بنوك تنموية
تقليدية .ربّما لم تكن «األ ْم َو َلة» انحرافا ً عن الرأسمالية ،إنما ببساطة المرحلة التالية في مسار تط ّورها
الطبيعي.
يتسق هذا مع الرؤية التي يعرضها عالم االجتماع األلماني فولجانغ ستريك في كتابه« ،كسب
ّ
الوقت» .فالتط ّور المعيب الحالي للرأسمالية ليس تش ّوهاً ،إنما نتاج مباشر للتزاوج بين الديمقراطية
والرأسمالية ،ما بعد الحرب العالمية .ير ّكز ستريك على رؤية عالم االقتصاد البولندي مايكل كاليكي،
الذي نشر مقاال ً في  1943تنبّأ فيه باالضطراب االقتصادي في السبعينات .جادل مايكل بأنّ التوظيف
الشامل سيم ّكن العمال من التنقل بح ّرية من وظيفة إلى أخرى ،وهو ما سيعطيهم أفضلية تسمح لهم
ّ
بغض النظر عن مستويات اإلنتاج ،وبالتالي ستضطر
بالضغط على أصحاب العمل لرفع األجور
الشركات إلى رفع األسعار .ستنتج عن هذا دائرة شيطانية من التضخم تلتهم األرباح وتقلّل الدخل
الحقيقي ،وتزيد االضطرابات العمالية .في مواجهة هذا ،سيلجأ الرأسماليون إلى التم ّرد على نظام
ّ
بغض النظر عن نسب البطالة.
التوظيف الشامل ،وخلق نظام هدفه الرئيس ضبط األسواق واألسعار

وفقا ً للتقرير ،تحققت نبوءات كاليكي بشكل مذهل ،بحلول السبعينات .تح ّركت الحكومات المحافظة
المؤسسات المختلفة
تصب في صالحها ،وضغطت
إلضعاف القوة العمالية وتفكيك القوانين التي
ّ
ّ
على الحكومات لتقليص الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة ،وهو ما أدّى إلى ا ّتساع العجز في
الموازنة .اآلن وقد زالت العوائق أمام نم ّو الصناعة المالية ،ولجوء المستثمرين إليها ،أصبح بإمكان
الحكومات س ّد عجز الموازنة ورفع اإلنفاق ،بال حاجة إلى زيادة الضرائب.
لكن هذا التح ّول من الضرائب إلى الديون كان له عواقبه السياسية الوخيمة ،وفقا ً للتقرير .فالزيادة
ّ
المطردة في الدين الحكومي سمحت للرأسماليين بالتغ ّول على رغبات الشعوب في كل مكان ،وذلك عن
طريق رفع فائدة الديون الجديدة عند استبدالها بالقديمة؛ وسيلة فعالة لالعتراض على أيّ سياسات
ال تتماشى مع رغباتهم .بل يمكن للمستثمرين اللجوء إلى المحكمة في حالة االمتناع عن السداد ،كما
حدث مع األرجنتين ،أو في حال تصويت المواطنين ض ّد مصالح الدائنين ،كما حدث مع اليونان.
التح ّول من الضرائب إلى الديون أكسب الرأسمالية بعض الوقت ،مستعيدا ً األرب��اح ومر ّوضا ً
التضخم ،وبدا وكأنه يحقق الرخاء للجميع .لكن هذا كان وهماً ،فاألرباح الضخمة المتو ّلدة ذهب
القسط األكبر منها إلى األغنياء .في الواليات الم ّتحدة ،تضاعف نصيب الواحدة في المئة األغنى من
الدخل القومي في العقود الثالثة األخيرة ،بينما بقيت أجور  60في المئة ثابتة.
هذا الوهم ّ
حطمته األزمة المالية في  .2008وفقا ً للتقرير ،انفجر الدين العام إذ تدخلت الحكومات
إلنقاذ المؤسسات المالية ،ولم ُتج ِد إجراءات التقشف التي حاولت تقليص هذا الدين إال في مضاعفة
خسائر غالبية المواطنين .وتستمر سيادة رأس المال على الديمقراطية ،في إيطاليا واليونان وغيرها
من البالد .ستريك يرى أنّ تصاعد اإلنفاق العام ليس المشكلة الكبرى ،على عكس ما يعتقده كوكا ،إنما
ّ
وتدخالت اإلنقاذ التي رفعت الدين العام إلى أعلى مستوياته.
المشكلة في انخفاض عوائد الضرائب،
أ ّما الصحافي البريطاني بول ميسون ،فيرى في كتابه «ما بعد الرأسمالية» ،أن الوضع الحالي يم ّثل
آخر مراحل الرأسمالية ،التي يعتبرها نظاما ً مع ّقدا ً متكيّفاً ،وصل إلى أقصى حدود قدرته على التكيّف.
بدأ األمر في الثمانينات ،عندما استولت النيوليبرالية على الرأسمالية ،فالنيوليبرالية ال تعرف حدودا ً
لتسليع العالم ،وفقا ً للتقرير.
يقتبس ميسون عن نيكوالي كوندراتييف ،عالم االقتصاد السوفياتي أنّ الرأسمالية تدور في دورات
ك ّل دورة منها مدّتها  50سنة .في أسفل الدورة ،تتوقف نماذج األعمال والتكنولوجيات القديمة عن

العمل ،ويتوجب الدفع بتكنولوجيات جديدة لفتح األسواق ،لتدور الدائرة مرة أخرى ،وهو ما يذ ّكر
بمبدأ «التدمير الخلاّ ق» ،لالقتصادي جوزف شومبيتر.
ً
التحسن االقتصادي مع تطويع طاقة البخار ،مرورا بالكساد في
يتتبع ميسون الدورات المتعاقبة:
ّ
عشرينات القرن التاسع عشر ،وانتها ًء بالثورات التي جعلت من برجوازيّي أوروبا جزءا ً من التاريخ.
ث ّم انتشار السكك الحديدية والتلغراف وعمليات الشحن ،ليرتفع االقتصاد م ّرة أخرى ،ويأتي كساد آخر
في سبعينات القرن التاسع عشر .ث ّم جاءت الكهرباء لتغ ّذي صعودا ً آخر ،ث ّم أتى الكساد العظيم ،ومن
بعده الحرب العالمية الثانية .بعدئذ جاءت الفتوحات اإللكترونية والتصنيعية ،واالنتصار الع ّمالي
النسبي لتبدأ دورة رابعة .لكن هذه الدورة لم تنت ِه بكسا ٍد عظيم.
لماذا لم يأتِ الكساد العظيم هذه الم ّرة؟
إن تجاهلنا الركود االقتصادي في  ،2008يمكن تقسيم أسباب تأخر حدوث الكساد في هذه الدورة
من دورات الرأسمالية ،كما يراها ميسون إلى أسباب تقليدية وأخرى مفاجئة .التقليدية تتمثل في
اآلتي:
أوالً ،استبدال الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون الغطاء الورقي بالغطاء الذهبي في  ،1971وهو ما
أزال الكثير من العوائق أمام س ّد عجز الموازنة ،والتي كان الغطاء الذهبي يفرضها.
ثانياً ،أ ْم َو َلة اقتصاد الدول المتقدّمة ،وهو ما أخفى حقيقة جمود الدخول ،إذ استبدل بزيادات األجور
نظام االئتمان.
ثالثاً ،دخول الدول اآلسيوية إلى ساحة اإلنتاج م ّكن الواليات الم ّتحدة من االستمرار في رفع معدّالت
اإلنتاج.
وأخيراً ،التقدّم الهائل في تكنولوجيا المعلومات ق ّوى رأس المال وأضعف القوى العاملة ،وساهم
في نشر الممارسات النيوليبرالية في أنحاء العالم.
هذه األسباب مألوفة وال جديد فيها ،لكن الجزء غير التقليدي من تفسير ميسون يشرح كيف
استطاعت النيوليبرالية بنجاح الحفاظ على حصة الرأسماليين من المكاسب .يستعير ميسون
من ماركس وكاليكي فكرة أن األرباح المتوسطة في أيّ سوق ستنخفض بسبب التنافسية من جهة
وتدفق رأس المال إلى األسواق الجديدة من جهة أخرى ،وهو ما سيقلل عوائد االستثمار .وهذا يدفع
الرأسماليين إلى إجبار العمال على زيادة العمل ،وتسريع محاوالتهم الستبدال العمال باآلالت.
في الماضي كانت هذه المحاوالت الستعادة األرباح تفشل ،ألن العمال كانوا يجدون طريقهم إلى
المقاومة ،مثل االتحادات العمالية وأنظمة الرفاهية ،وكان الرأسماليون مجبرين على قبول هذا ،والعمل
على زيادة إنتاجية العمال ،ليخرج الجميع رابحين.
لكن النيوليبرالية أعطت الرأسماليين سالحا ً ناجعا ً في مواجهة العمال .لم يعد بإمكان العمال
المقاومة ألن رأس المال يمكنه أن يتح ّرك ،ومعه الوظائف ،من مكان إلى آخر بمنتهى السالسة .إ ّنها
«هزيمة العمالة المنظمة ،وصعود تكنولوجيا المعلومات واكتشاف قدرة القوى الكبرى على خلق
المال من ال شيء لفترة طويلة» ،هي التي أبعدت شبح الكساد عن االقتصاد العالمي ،وفقا ً لميسون.
لكنّ كل هذا لم يفعل شيئا ً سوى تأجيل انهيار الرأسمالية المحتوم .كارل ماركس كان يرى أن العمالة
المنظمة ستقف في وجه النظام وتسقطه ،أ ّما ميسون فيراهن على تكنولوجيا المعلومات التي ستد ّمره
من الداخل .فالسلع الرقمية ،مثل مل ّفات الموسيقى وغيرها ،ال ينطبق عليها مبدأ العرض والطلب،
مجانا ً إلى ما ال نهاية .الح ّل الوحيد هو فرض احتكار حقوق الملكية؛ لهذا نرى شرك َتي
ويمكن نسخها ّ
«آبل» و«سامسونغ» تقاضيان بعضهما طوال الوقت ،ولهذا تبقى األدوية باهظة الثمن للغاية.
يتفاءل ميسون في خصوص ما سيستبدل الدوافع الربحية ،ويضرب مثالً بـ«ويكيبديا» وبشركات
االقتصاد التشاركي مثل شركة «أوبر» .يصف ميسون الصراع اآلن بين من يريدون الحفاظ على حقوق
ٌ
تناقض في الرأسمالية الحديثة بين احتمالية
الملكية ،ومن يريدون تدميرها ِباسم الديمقراطية .هناك
توافر سلع ينتجها المجتمع ،وبين نظام من االحتكاريات والبنوك والحكومات التي تصارع من أجل
الحفاظ على تحكمها في القوة والمعلومات.
ّ
تخطي ك ّل هذا .لكن الرصاصة القاتلة التي
ربّما تنجح طبيعة الرأسمالية القادرة على التكيّف في
لن تستطيع على األرجح تفاديها تتم ّثل بالتغيّر المناخي .ال يمكن للعالم استهالك  80 – 60في المئة
من مخزون الوقود الحفري المعروف من دون أن يتسبب هذا في احترار عالمي كارثي .لكن النظام
الرأسمالي سيفعل هذا بالضبط .وكل الحلول السحرية التي هلّل لها الرأسماليون لها قبالً ،ومن ضمنها
الهندسة الجيولوجية ،لم تنجح في ح ّل المشكلة .أضف إلى هذا ارتفاع المتوسط العمري في الدول
المتقدّمة ،وما بين الشباب العاطلين فاقدي الوجهة في الدول النامية.
غالبا ً ما يؤكد النيوليبراليون بسذاجة أن الرأسمالية ستجد تكنولوجيا إعجازية في اللحظة
األخيرة ،لكن ميسون يراهن في إنقاذ العالم على التغييرات الصغيرة في هيكل حقوق الملكية .ربّما ال
ّ
محق في تشبّثه .الرأسمالية ،في صورتها الحالية ،وصلت
يكون ذلك كافياً ،وفقا ً للتقرير ،لكن ميسون
إلى طريق مسدود.

