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سياسة

سياسة
تقرير

عون تأخر في المبادرة...
والتنسيق األمني في أدنى مستوياته
مهما كانت نتائج أحداث األيام
األخيرة ،إال أن ما نتج منها يؤشر إلى
غياب دور متقدم لرئيس الجمهورية
في المبادرة الفورية لوقف االندفاعة
األمنية ،إضافة إلى عودة األجهزة إلى
مرجعياتها السياسية
هيام القصيفي
حدد حزب الله في تعامله مع أحداث
األيام األخيرة موقفه بأنه أنقذ البلد
مــن ح ــرب أهـلـيــة .وواض ــح مــن تطور
هذه األحداث ومسارها أن الحزب كان
وح ــده مـحــور الحركة السياسية في
كل االتصاالت واللقاءات التي أجريت
لتطويق ذيول حادثة الجاهلية.
وإذا كان تفرد حزب الله بدور بارز له،
ليس حــدثــا طــارئــا حــن يتعلق األمــر
ـوريــا،
بمسألة تخص حليفًا لــه ولـسـ ّ
كـمــا يحصل فــي مـلــف تــوزيــر ســنــة 8
آذار ،وبصرف النظر عن مستقبل هذه
الحادثة ،إال أن البارز في ما جرى ،هو
غياب دور رئيس الجمهورية العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ف ــي الـ ـي ــوم ــن األول ـ ــن
للحدث ،قبل أن يبادر أمس إلى إطالق
أول مــوقــف علني مما ج ــرى ،إضافة
إلـ ــى اف ـت ـق ــاد األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة الـحــد
األدنى من التنسيق في ما بينها.
ال يشكك سياسيون في أال يكون عون
تابع مجريات األحداث األخيرة ،منذ
لحظاتها األولـ ــى .املـشـكـلــة تــأتــي من
مـكــان آخ ــر ،ألن حــادثــة خـطــرة كالتي
وقـعــت ،كانت تستدعي املـبــادرة منذ
الـســاعــات األول ــى إل ــى إط ــار سياسي
وأمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ،ول ـ ـي ـ ــس االن ـ ـت ـ ـظـ ــار
إلـ ــى اف ـت ـت ــاح امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ألن
تداعياتها كما دلت عليها نتائجها،
كـبـيــرة بــاملـعـنــى الـسـيــاســي واألم ـنــي
ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء .ولـ ـي ــس املـ ـقـ ـص ــود أن
يتدخل رئيس الجمهورية بأي حدث
أمني ف ــردي ،بــل أن عملية حملت كل
عـنــاصــر الـتــوتــر ،وتـقــاطــع فيها عمل

املـ ــؤس ـ ـسـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــع الـ ـتـ ـش ــرذم
ال ـس ـيــاســي ،ك ــان ي ـف ـتــرض أن تـعــالــج
م ــن أع ـلــى مــرتـبــة سـيــاسـيــة .ورئـيــس
الجمهورية يعرف تمامًا االنعكاسات
الـسـيـئــة ل ـهــذا الـتـطــور وخ ـطــورتــه ،ال
سـيـمــا أن ــه م ــس بـحـلـقــة  -مـهـمــا كبر
أو ص ـغ ــر ح ـج ـم ـهــا  -ح ـل ـي ـفــة ل ـحــزب
ال ـلــه ،فـيـمــا ال ـطــرف اآلخ ــر هــو رئيس
الحكومة املكلف سعد الحريري ،وأن
أي غلطة أمنية كــان يمكن أن تشعل
الــوضــع الــداخـلــي ال ــذي يـحــرص عون
على استقراره.
األكيد أن أي متابعة ألي حدث أمني
ت ـعــود إل ــى وزيـ ــري الــداخ ـل ـيــة ووزي ــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،لـ ـك ــن أب ـ ـعـ ــاد مـ ــا جـ ـ ــرى فــي
االتـ ـج ــاه ــن ،ال ع ــاق ــة ل ـهــا بــانـتـظــام
عـمــل املــؤس ـســات وتـحــديــد املرجعية
الـصــالـحــة إلدارة األزم ـ ــة ،كـمــا تنص
عليه القوانني املرعية اإلج ــراء .إال أن
ال ـص ـمــت ال ـس ـيــاســي وان ـك ـف ــاء الـعـهــد
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،ع ـ ــن اس ـت ـي ـع ــاب
الحدث ،ولو عالنية ،ليس أمرًا صائبًا

يصب في مصلحته ،وال يكرس دور
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي تـ ـف ــادي أي
مـشـكـلــة خ ـط ــرة ع ـلــى هـ ــذا امل ـس ـتــوى،
ألنـ ـ ــه يـ ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون امل ــرج ـع ـي ــة
األعـ ـل ــى ف ــي م ــواج ـه ــة أحـ ـ ــداث ك ـهــذه،
ت ـم ـت ــزج ف ـي ـه ــا ال ـع ـن ــاص ــر امل ــذه ـب ـي ــة
والـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة .واملـشـكـلــة أن
حملة التجييش املتبادلة ،بني طرفي
ال ـح ــادث ــة ،واالس ـت ـغ ــال الـتـلـفــزيــونــي
للحدث األمني ،كان يمكن أن ينعكس
على األرض ،بأحداث أو أخطاء ليست
ف ــي ال ـح ـس ـبــان ،م ــا م ــن شــأنــه أن يهز
االستقرار الــذي يحرص عليه رئيس
الجمهورية.
ف ـع ــون كـ ــان ي ـش ــدد دومـ ـ ــا ع ـل ــى عـمــل
املؤسسات األمنية والتنسيق بينها
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار وت ــأم ــن
مـسـتـلــزمــات ال ـت ـهــدئــة الــداخ ـل ـيــة .في
ال ـح ــادث ــة األخـ ـي ــرة ،وب ـص ــرف الـنـظــر
ع ــن أسـبــابـهــا الـحـقـيـقـيــة وأخـطــائـهــا
مــن الـجــانـبــن ،لــم يـظـهــر أي تنسيق
أم ـنــي ،لـيــس مــن ب ــاب اس ـتــدعــاء قــوى

حدث الجاهلية أحيا
«انتماءات» المؤسسات
األمنية ،فعاد كل
جهاز إلى مرجعيته
السياسية والطائفية

األمـ ــن لـلـجـيــش ب ـهــدف امل ـس ــان ــدة في
ع ـمــل كـ ـه ــذا ،ب ــل م ــن زاويـ ـ ــة اإلح ــاط ــة
األمنية الشاملة ،وخصوصًا للجيش،
بــالــوضــع لـسـحــب عـنــاصــر التفجير،
ه ــو أم ــر يـنـعـكــس م ـبــاشــرة عـلــى أداء
املؤسسات األمنية .فالجيش ال يمكن
أن يتذرع بأن قوى األمن هي صاحبة

لم تكن مضت أيام قليلة على اجتماع المجلس األعلى للدفاع ،الذي طلب فيه عون من األجهزة التنسيق في ما بينها (داالتي ونهرا)

عن الهدر واالحتكار :أعمدة الحياة المعاصرة

ال ـصــاح ـيــة ف ــي م ــا جـ ــرى ،وال يمكن
أي ـضــا أن ي ـقــول أن ال ش ــأن لــه فــي ما
حدث ،وأن صمته أمر بديهي .ألن أي
خضة أمنية كــان يمكن أن تـقــع ،هي
من مسؤوليته ،إال إذا كان هناك قرار
ب ـعــدم تــدخـلــه وال ـب ـقــاء عـلــى الـحـيــاد.
وغ ـي ــاب الـتـنـسـيــق األم ـن ــي ب ــن كــافــة
املــؤس ـســات ،ســاهــم فــي ع ــدم تطويق
ذي ــول ح ــدث خطير بــانـعـكــاســاتــه .إذ
ال يستطيع أي جهاز أمني أن يتفرد
ب ــأي ع ـمــل أم ـن ــي مـهـمــا ك ــان ــت درج ــة
خـ ـط ــورت ــه ،م ــن دون إح ــاط ــة ال ـق ــوى
املعنية أيضًا بما يحصل ،كي يكون
قـ ــادة األجـ ـه ــزة املـخـتـصــة ع ـلــى بينة
م ـس ـب ـق ــة السـ ـتـ ـحـ ـض ــار كـ ــل مـ ــا ي ـل ــزم
لـتـفــادي وق ــوع انــدفــاعــات أمنية غير
م ـح ـســوبــة .عـلـمــا أن ــه ل ــم ت ـكــن مضت
أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع امل ـج ـلــس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ،ال ـ ـ ـ ــذي طـ ـل ــب ف ـيــه
رئيس الجمهورية من هــذه األجهزة
الـتـنـسـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهــا «ل ـل ـحــد من
األحداث األمنية».
ولـ ـ ـع ـ ــل أخـ ـ ـط ـ ــر مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي تـ ــرك
األوضـ ـ ـ ـ ــاع ت ـت ـف ــاق ــم إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـح ــد،
ه ــو أن م ــا ج ــرى أعـ ــاد إل ــى الــواج ـهــة
مشكلة تقسيم األجـهــزة األمـنـيــة بني
املــرجـعـيــات الـسـيــاسـيــة ،بـعــد مرحلة
ت ـم ــوض ــع امل ــؤسـ ـس ــات مـ ـج ــددًا تـحــت
ك ـن ــف م ــرج ـع ـي ــة أشـ ـم ــل وأوسـ ـ ـ ــع مــن
املــرجـعـيــات الـسـيــاسـيــة .فــا الجيش
وال ق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن وال األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ب ـف ـعــل دور مــديــره
الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم إل ــى
جانب رئيس الجمهورية ،خرجوا من
ع ـبــاءة الـحـكــم كـكــل .ح ــدث الجاهلية
أحيا «انتماءات» املؤسسات األمنية،
فـ ـ ـع ـ ــاد كـ ـ ــل جـ ـ ـه ـ ــاز إلـ ـ ـ ــى م ــرج ـع ـي ـت ــه
الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة .وإصـ ــاح ما
خـلـفــه ح ــدث الـجــاهـلـيــة قــد يستغرق
ً
وقتًا طــويــا ،ألنــه يعيد إلــى األذهــان
ص ــورًا عــن االنـقـســامــات الـتــي طبعت
عمل األجهزة األمنية والقضائية ،في
الـسـنــوات الـفــائـتــة ،وه ــذا ال يمكن أن
يمر مرورًا عابرًا في عهد يريد إعادة
االعتبار إلى دور املؤسسات وانتظام
عملها.

تقرير

نتنياهو يناور على الحدود اللبنانية
بـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـضـ ـجـ ـي ــج اإلع ـ ــام ـ ــي
والدبلوماسي ،بــدأت قــوات االحتالل
اإلسرائيلي أمس «مناورة» عسكرية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود مـ ـ ــع ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،داخـ ـ ــل
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،تحت
عـ ـن ــوان ال ـب ـحــث ع ــن أنـ ـف ــاق حـفــرتـهــا
املقاومة .العملية التي منحها جيش
الـعــدو اســم «درع الـشـمــال» ب ــدأت من
مستعمرة املطلة ،قبالة بلدة كفركال
(قضاء مرجعيون) ،حيث زعم العدو
اكتشاف أحد األنفاق.
وطـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،كــانــت
األنـ ـف ــاق ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن حقيقة
وج ــوده ــا ،مـ ــدار س ـج ــال إســرائ ـي ـلــي،
وأخذ ورد بني املستوطنني واملؤسسة
الـعـسـكــريــة ال ـتــي كــانــت تــرفــض هــذه
الفرضية .واستند هذا الرفض الى انه
في حال قرر حزب الله التوغل شمال
فلسطني املحتلة ،فلن يكون بحاجة
إلى هذا النوع من الوسائط ،لسهولة
الخرق املباشر ،لخصوصية الطبيعة
الجغرافية بني الجانبني.
رغم ذلــك ،أكــدت إسرائيل ،أمــس ،بعد

م ـقــدمــات اس ـت ـمــرت أســاب ـيــع وحملة
دعــائـيــة واس ـعــة ،انـهــا اكتشفت نفقا
هجوميا يمتد من األراضي اللبنانية
إل ــى م ــا وراء الـ ـح ــدود ،وف ــي انـتـظــار
«اكـ ـتـ ـش ــاف أنـ ـف ــاق أخـ ـ ـ ــرى» .الـحـمـلــة
ال ــدع ــائـ ـي ــة جـ ـ ـ ــاءت الف ـ ـتـ ــة جـ ـ ـ ــدا ،مــع
محاولة توظيفها بوصفها نجاحا
ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـ ـصـ ــراع م ــع امل ـق ــاوم ــة.
واالهـ ـ ـ ــم انـ ـه ــا ّ
رح ـ ـلـ ــت م ـ ـ ــأزق رئ ـيــس
ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
واملالحقة القضائية التي تحاصره
إل ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف ،وح ـ ــول ـ ــت االهـ ـتـ ـم ــام
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،مـ ــن جـ ــديـ ــد ،بــات ـجــاه
التهديد األمني.
في روايــة إسرائيل شكال ومضمونا
ومناسبة ،دالالت من املفيد اإلشــارة
إليها:
«كشف» األمس عن النفق وعما سمي
«ح ـم ـل ــة ع ـس ـك ــري ــة» ت ـم ـتــد أس ــاب ـي ــع،
س ـب ـق ــه ،وب ــوتـ ـي ــرة م ــرت ـف ـع ــة ،تـهــويــل
اسـتـمــر مـنــذ اإلعـ ــان عــن وق ــف الـنــار
في قطاع غزة الشهر املاضي ،وشمل
إشـ ـ ــارات وت ـل ـم ـي ـحــات ،م ــن بـيـنـهــا أن

إســرائـيــل ستقدم على تنفيذ «حــدث
أمـنــي هــام شـمــاال» مــن شــأنــه ان يجر
إل ــى مــواج ـهــة ع ـس ـكــريــة .ك ـمــا سبقت
اإلع ــداد لهذا «الـحــدث الـهــام» مواقف
وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات لـ ـلـ ـبـ ـن ــان وحـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
واإلع ــان عــن مـنــاورات عسكرية غير
مسبوقة ،وتمديد والية رئيس أركان
جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال غـ ـ ـ ــادي اي ــزنـ ـك ــوت
أسبوعني ،وتشديد على أن «الحدث
األمني الهام» هو سبب قبول العدو
وقف النار مع قطاع غزة وما رافقه من
ّ
صورة انكسار وذل .وشمل التهويل،
أيضًا ،اللجوء إلى األميركيني لتجنيد
تــأيـيــدهــم و«مــوافـقـتـهــم» ،مــع ســرديــة
متطرفة في عالنيتها.
وإذا كانت إسرائيل تريد العمل على
اكتشاف ما تقول انها أنفاق ،وكانت
بحاجة إلى مثل هذه املقدمات ،وإلى
تجنيد األميركيني الذين سارعوا إلى
نـجــدتـهــا عـبــر تـصــريـحــات مستشار
األمـ ــن ال ـقــومــي ج ــون بــول ـتــون ،فـهــذا
ال يـ ــدل سـ ــوى ع ـلــى م ـن ـســوب الـ ــردع
ّ
املــرتـفــع ال ــذي تشكله ق ــوة حــزب الله

في مواجهة العدو.
فـ ــي ذلـ ـ ــك تـ ـب ــرز مـ ـق ــارن ــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» ،ذات الدالالت ،بني موقف
اسرائيل من أنفاق غــزة واملوقف من
«أن ـف ــاق» ح ــزب ال ـلــه .مـعـلــق ال ـشــؤون
الـعـسـكــريــة فــي الصحيفة اش ــار إلــى
ً
رادعــا ،فإنك تعمل
أنه «عندما تكون
على داخل قطاع غزة الكتشاف أنفاق
ّ
وتسميها عمال وقائيا ،لكن
حماس
ع ـنــدمــا ت ـك ــون م ــردوع ــا ف ــإن ــك تعمل

رئيس كتلة المعارضة
اإلسرائيلية :هل هذه
عملية درع الشمال أم
درع نتنياهو؟

على اكتشاف األنفاق داخــل اراضيك
ّ
وتسميها عملية عسكرية».
ب ــدوره ــا ،ارت ــاب ــت امل ـع ــارض ــة ف ــي تل
أب ـ ـيـ ــب مـ ــن ت ــوقـ ـي ــت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة .وقـ ــال
رئ ـي ــس ك ـت ـلــة امل ـع ـس ـكــر الـصـهـيــونــي
(حزب العمل) عضو لجنة الخارجية
واألمـ ــن ي ــؤال ح ـســون إن «املـعــارضــة
ت ـطــالــب ب ــأج ــوب ــة ،ف ـهــل هـ ــذه عملية
درع شمالي أم أنـهــا درع نتنياهو؟
ن ـطــالــب بـعـقــد ن ـقــاش مـسـتـعـجــل في
لجنة الخارجية واألمن لالطالع على
العملية وانعكاساتها».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـج ـي ــش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي أم ـ ـ ــس ان «الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ه ـ ـ ـ ــادئ ومـ ـسـ ـتـ ـق ــر ،وه ــو
قـيــد مـتــابـعــة دقـيـقــة .وت ـقــوم وح ــدات
الجيش املنتشرة في املنطقة بتنفيذ
مهماتها املعتادة على طول الحدود
بالتعاون والتنسيق مع قــوات األمم
املـتـحــدة املــؤقـتــة ملنع أي تصعيد أو
زعزعة لالستقرار ( )...والجيش على
جهوزية تامة ملواجهة أي طارئ».
(األخبار)

عامر محسن
ّ
ّ
رياضية ،وألنني
احتجت مؤخرًا الى شراء مالبس وثياب
ّ
بالتسوق فقد سألت من حولي ،واكتشفت
لست خبيرًا
ً
ّ
ّ
أم ــري ــنّ :أوال ،ان ـنــي ان ـح ــدرت طـبـقــيــا وال يـمـكــن أن أفــكــر
ّ
العاملية (وهذه في
بالشراء من املتاجر الرسمية للماركات
بكثير
لـبـنــان ،وأكـثــر دول الـعــالــم الـثــالــث ،تـ ّفــوق أسـعــارهــا ُ ٍ
متاجر ال
السعر في بالد الغرب ،رغم فارق الدخل ،وهي
وبشكل
يرتادها فعليًا ســوى األثــريــاء والـسـيــاح) .ثانيًا،
ٍ
ـواز ،اكـتـشـفــت ّأن أكـثــر الـبـنــانـيــن مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى
مـ ٍ
وم ــا دون ،وم ـن ــذ أك ـث ــر م ــن ع ـق ـ ٍـد ،ي ـش ـت ــرون حــاجـيــاتـهــم
ّ
حصري من املتاجر التي تستورد البضاعة
بشكل شبه
ٍ
ـار مـنـخـفـضــة فــي
ـ
ع
ـ
س
ـأ
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ت
و
ـرب
ـ
غ
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ض
ال ـفــائ ـ
ٍ
بالدنا ()outlets؛ وهذه املنافذ قد أصبحت صناعة كاملة
ـزء مـهـ ٍّـم مــن ســوق التجزئة،
فــي لـبـنــان ،تستحوذ على جـ ٍ
ّ
ومحالتها ضخمة لها فــروع مـتـعــددة وزبــائــن ينتظرون
وصــول «الـشـحـنــات» الـجــديــدة (ان ـحــداري الطبقي لــم يكن
ً
كامال ،فهذه املتاجر فيها ايضًا طبقات ومستويات ،من
ـزء من
تلك الـتــي تبيع ً مــاركــات عاملية فــات موسمها ،بـجـ ٍ
ثمنها ،وصــوال الى تلك التي تستورد البضاعة الصينية
الرخيصة).
ـات ثـمـيـنــة ،ثم
مل ــاذا ت ـقــوم ال ـشــركــات بـخـفــض ثـمــن مـنـتـجـ ٍ
ترسلها للتصريف في بالد العالم الثالث؟ الجواب السهل
هــو «فــائــض االن ـت ــاج» .الـصـنــاعــة تنتج كـمـيــات كـبـيــرة من
الـبـضــائــع ،أك ـبــر بـكـثـيــر مـمــا يـمـكــن لـلـجـمـهــور الـغــربــي أن
يـشـتــري فــي مــوســم ،وصـنــاعــة املــوضــة ت ـقــوم فــي الــوقــت
«دورات» موسمية:
ذاته (وذلك منذ أكثر من قرنني) على ّ
تبتدع دور املــابــس موضة جــديــدة فــي كــل موسم (وهــذا
يحصل في مراكز ّ
معينة :باريس ،ميالنو ،الخ) وهذا يرفع
ثـمــن املـنـتـجــات «ال ـجــديــدة» الـتــي نــزلــت لـلـتـ ّـو ،وه ــو يسمح
ّ
تحصل أربــاحــا مرتفعة
للمراكز التي تقود املــوضــة بــأن
ّ
من «تشكيلتها» الجديدة التي تقود بها السوق واألذواق.
ول ـك ــن هـ ــذا س ـي ـص ـطــدم ب ـ ـ «ف ــائ ــض االن ـ ـتـ ــاج» م ــن املــوســم
املاضي ،والــذي لم يتم بيعه بعد ،فيصبح من الضروري
«تـصـفـيــة» ه ــذا الـفــائــض ،أو تبخيس ثـمـنــه واخ ــراج ــه من
الـســوقّ ،
فيتم ارســالــه الــى لبنان والفيليبني وغـيــرهــا من
ّ
الـ ّـدول الفقيرة .ولهذا السبب ايضًا ،حني أمــارس رياضة
الجري في الصباح في بيروت ،أكتشف أنني ّ ونصف من
حولي نرتدي املاركة نفسها (وهذه الثياب كلها قد تكون
مستوعب واحد).
أتت الى البلد في
ٍ
دورة االستهالك

ٌ
ولكن هذا مثال بسيط على مسألة أكبر .الفكرة التي نطرحها
ـارض
هنا هــي ّأن الـهــدر ،ومثله االحـتـكــار ،ليس مـجـ ّـرد «عـ
ٍ
جانبي» للرأسمالية ،فائض ينتج عن قلة الفعالية أو سوء
التخطيط؛ الـهــدر لــه دور مــركــزي وحـيــوي فــي الرأسمالية
ّ
تستمر بشكلها الحالي من دونه.
اليوم ،وهي ال يمكن أن
مثلما ّ ّأن مالبس املوسم الحالي لن تكون لها قيمة ربحية
ّ
عالية ال لــو استبدلت موضة املــوســم املــاضــي وبخستها،
فـ ّ
ـإن نمط االن ـتــاج املــرتـفــع فــي الــرأسـمــالـيــة الحديثة يحتاج
ّ
مستمر،
الى «هــدر» و«تدمير» و«تصريف» القيمة
ٍ
بشكل ٌ
هناك مثال شهير
وبصرف النظر عن الحاجة أو
العقالنيةّ .
ُ
ي ـقـ ّـدم فــي ه ــذه الـحــالــة عــن «ال ـت ـقــادم امل ـخــطــط» (planned
 )obscolescenceالــذي تدمجه الكثير من الصناعات في
ّ
مصممًا لكي ال يخدمك أكثر
يكون املنتج
منتجها .أي أن
ّ
ٌ
من سنتني ،وأن يتعطل بعدها أو يأتي نظام يجديد يجبرك
على استبداله (الـهــاتــف أو الكمبيوتر كأمثلة)؛ فالشركة
ال يمكن أن تربح لــو خدمك الـبـ ّـراد أو التلفزيون لعشرين
ّ
ٌ
ممكن وم ـتــاح) .ولـكــن هــذا الــنـمــط مــن «تــدويــر
سنة (وه ــذا
بأشكال ال تحصى :من الوظائف
يجري
الهدر»
القيمة عبر
ٍ
«الـهــراء» ،التي ال يعرف أصحابها مــاذا يفعلون بالضبط،
ّ
ال ــى ان ـت ـفــاخ ال ـق ـطــاع امل ــال ــي حــتــى أص ـبــح أك ـبــر بـكـثـيــر من
«االقتصاد الحقيقي» ،الــى الحروب والتدمير الــذي ّيجري
خاللها (كما يشرح علي القادري)؛ هذا حتى ال نتكلم عن
أثــر الـهــدر غير املحسوب على البيئة وامل ــوارد الطبيعية -
ّ
مستمرة
الضحية األولى لهذا النمط .هناك حاجة الى زيادة
في االنـتــاج ،بصرف النظر عن االستهالك وحالة املجتمع
ّ
بشكل ما.
تصرف
واألجور ،وعلى هذه املليارات الكثيرة أن
ٍ

ـازل فــي الغرب
ٍ
كمثال آخــر مــن عالم االسـتـهــاك ،أكثر املـنـ ّ
بدقة عالية ّ
جدًا
تشتري ،منذ سـنــوات ،شاشات تلفزيون
ّ
التكنولوجيا ،مــع أنــك تقريبًا لــن تجد
ّ( ،)4Kوتــدفّــع ثمن ّ
بثًا بهذه الدقة العالية ال بصعوبة :البنية التحتية ّ لالنترنت
ال تحتملها ،والـقـنــوات الـهــوائـيــة ال تـقــدر عـلــى بــثـهــا ،وهــي
ـوات مــن الـيــوم (لــدى مستهلكي
لــن تصبح رائـجــة قبل سـنـ ٍ
الـتـقــانــة فــي ال ـغــرب تـعـبـيـ ٌـر هــو «االح ـت ـيــاط مــن املستقبل»،
يستخدمونه لتبرير املشتريات ،وهو يناسب تمامًا رغبة
الـشــركــات الـصــانـعــة ويعقلن دورة ال ـهــدر« .االح ـت ـيــاط من
فعليًا أن تشتري تكنولوجيا مستقبلية
املستقبل» يعني ً
 على كمبيوتر مـثــا  -وتــدفــع ثمنها مضاعفًا وتحتفظّ
بـهــا مــع أن ــك تـعــرف أن ــك لــن تستخدمها ال ـي ــوم ،فـهــي غير
رائـجــة بعد .ولكنك «تضمن» أنها ستكون مــوجــودة حني
تنتشر في املستقبل .السؤال األكبر في هذه الحاالت ّ (وهو
«فلسفي» فــي جــانـ ٍـب منه) هــو :هــل نحن بحاجة حقًا الى
ّ
جديد لهذه ّ
السلع؟ هل املوارد التي تستخدم
«تطوير»
كل
ٍّ
ٍ
ّ
وتدمر مع انتاج كل تلفزيون وهاتف  -واستبدال ما قبله
ٌ
 هي جزء «ضــروري» من عملية االنتاج ،وتعكس رغباتّ
ّ
الناس وطلباتهم ،أم هي تتبع منطقًا ّ
والتوسع،
بالربح
ًا
خاص
ً
يكون الهدر في قلبه؟ هل تنتج الشركات أجياال جديدة من
سلعها باستمرار لتلبية الطلب ومواكبة التكنولوجيا ،أم
ّ
ّأن الــنــاس تشتري ،ببساطة ،مــا تفرضه عليها الشركات
وتـقــدمــه الــى ال ـســوق؟ (حـتــى نبقى م ّــع املـثــال أع ــاه ،هناك
ٌ
شكوك حقيقية حول ما إن كانت دقــة أعلى في الوسائط
الـبـصــريــة سـتـقـ ّـدم «تـجــربــة مختلفة» للمستهلكني ،وأنـهــا
تستحق االج ـ ــراءات ال ــازم ــة لتحميل الـشـبـكــات أضـعــاف
حملها الـحــالــي .والكثير مــن الـفــروقــات التقنية الـتــي يدفع
الـهــواة املتحمسون مقابلها مئات ال ــدوالرات هــي فروقات
«تقنية» ّ
ّ
كمية ،أي أنك ال يمكن أن تلحظها بسهولة بالعني
ّ
املستمر لدفعك الــى شــراء تلفزيون أكبر
امل ـجـ ّـردة .وا ًملـيــل
ّ
ّ
حجمًا ،مـثــا ،هــو خدعة تسويقية؛ فما يهم حــن تشاهد
الشاشة هو منظورك الخاص وليس الحجم باملطلق  -أي أن
بقياس صغير ولكنك تجلس بقربه يعطيك صورة
تلفازًاَ
ٍ
بعيد عنك عدة أمتار).
«أكبر» من
تلفاز هائل ٍ
ٍ
النفط الصخري كمثال

ّ
ّ
املسألة تتعقد حني نفكر بالنتائج السياسية لهذا النمط.
ٌ
«النظرية» كنموذج وبني
هناك فارق كبير بني الرأسمالية
ً
الرأسمالية كتاريخ حقيقي ،تأخذ أشكاال مختلفة حول
الـعــالــم وعـبــر الـحـقـبــات ،وإن كــان يـحـ ّـركـهــا الـقــانــون ذاتــه.
املـشـكـلــة تـبــدأ حــن يـفـتــرض الـبـعــض أن الـتــاريــخ يـجــب أن
ّ
النظرية ( ًســواء كــانــت نموذجًا ليبراليًا
يعمل كما تـقــول
أو قــانــونــا مــارك ـس ـيــا) بـ ــدال م ــن الـتـخـطـيــط ع ـلــى أ ًس ــاس
«الرأسمالية كما هي» .فلنأخذ صناعة النفط مثاال .كما
ٌ
معروفّ ،
فإن التنبؤ ّبانتاج النفط وسعره املستقبلي
هو
هو من أعسر األمور ،وكل النماذج التنبؤية التي خرجت
وحركته قد فشلت عبر السنني .إن
لتفسير سعر النفط ّ
كانت الصعوبة هنا تتعلق بتعدد العناصر التي تدخل
في الحسبان ،تقنية وتسويقية وغيرهاّ ،
فإن «الرأسمالية
الـيــوم» تـقـ ّـدم على ال ـ ّـدوام وقــائــع جــديــدة ال يمكن ّ
التنبوء
ّ
التحسب لها أو اعتبارها نتاجًا «طبيعيًا» لعمل
بها أو
الـ ّـســوق .تـ ّـم انـتــاج مليارات البراميل مــن النفط الصخري
عقد أو
في اميركا ،التقنية الجديدة التي لم تنطلق اال قبل ٍ
نحوه .وسيتم انتاج مليارات أخــرى في املستقبل ،مهما
حدث ،وهذا قد ّ
غير كل ّموازين أسواق النفط واعتباراته.
ٌ
حسن ،هل تعرفون أن كــل هــذا االنـتــاج ،تقريبًا ،كــان يتمّ
بخسارة؟ بمعنى ّأن شركات النفط الصخري ،منذ ّ
توسع
انتاجه عام  2014وبصرف النظر عما إن كانت األسعار
بشكل
مــرتـفـعــة أو مـنـخـفـضــة ،تـخـســر سـنــويــا ،وتـخـســر
ٍ
كبير؟ مجموع ّ
الديون واالستثمارات التي ّ
صبت في هذه
قروض مصرفية
الصناعة في العقد املاضي (على شكل
ٍ
أو شراء أسهم أو عرض سندات) قد تفوق الــ 600مليار
الشركات .والخسائر لم تكن
دوالر ،هي على
دفاتر هذه ّ
ّ
ّ
مستمرة وفــي كــل ربـ ٍـع مــالـ ّـي ،وهــي ضخمة
موسمية ،بل
ّ
بـعـشــرات امل ـل ـيــارات ،وي ـتـ ّـم تـمــويـلـهــا عـبــر ال ـضــخ املستمر
ّ
للديون واالستثمارات.
بـ ـ ّ
ـأي م ـن ـطـ ٍـق ت ـج ــاري «ت ـق ـل ـيــدي» يـمـكــن أن تـسـتـثـمــر فــي
صناعة تخسر باستمرار ،بل أن تزيد هذه االستثمارات
ٍ

وت ـت ـض ـ ّـخ ــم؟ ه ـن ــاك ن ـظ ـ ّ
ـري ــة رائـ ـج ــة ،م ـن ــذ ص ـع ــود الـنـفــط
الـصـخــري ،ب ـ ّ
ـأن صـنــاعـتــه ال تتعلق بــالــربـحـيــة والـفـعــالـيــة،
ّ
بل بتصريف الكميات الضخمة من السيولة التي توفرت
بعد أزمــة عــام ّ 2008
منفذ
املالية ،وهــي كانت تبحث عن
ٍ
وس ــط ال ـفــوائــد امل ـتــدنـ ّـيــة .ص ــدر أخ ـي ـرًا ك ـتـ ٌ
ـاب للصحافية
األمـيــركـيــة بـيـثــانــي مــاكـلــن (وه ــي اشـتـهــرت بتحقيقاتها
حول فضيحة «انرون» في بداية األلفية) عنوانه «اميركا
ّ
ّ
السعودية» يلخص هذه الحجج؛ وهي تقول ّإن الصناعة
وتقنياتها املعقدة لم تثبت بعد بأنها قادرة على الربحية،
ّ
ّ
تستمر بسبب وفرة السيولة
في أي
ٍ
مناخ سعري ،ولكنها ّ
والفوائد املنخفضة (بحيث تغطي هذه الشركات قروضها
بـقــروض جــديــدة ،ثـ ّـم تستدين أكثر مــن أجــل «الـتـ ّ
ـوســع»).
ٍ
«العقالني» ،من املمكن استخراج كميات مماثلة
باملعنى
ّ
بكلفة أقــل مــن أمــاكــن أخــرى فــي الـعــالــم ،ولكن
النفط
مــن
ٍ
ّ
ـورد
الـهــدف مــن هــذه العملية هـ ّـو لـيــس «ان ـتــاج الـنـفــط» كـمـ ٍ
حاجة ّ
معينة الى الطاقة ،بل تدوير مئات املليارات
وتلبية
ٍ
ـال يستهلك الـقــروض بعطش فـكــان هــدفــا مثاليًا
فــي مـجـ
للتمويلٍ .قد ّ
يتبي ،بعد سنواتّ ،أن مزاعم هذه الشركات
ّ
ّ
الربحية،
صحيحة وأنها ستصل ،في نهاية املطاف ،الى
وترد ديونها على املدى البعيد ّ
ّ
ّ
تتحول «الفقاعة»
جدًا؛ وقد
الى أزمة لو نضب التمويل أو تعاظم جبل ّ
الدين ،وتفلس

حصل وقت
أكثر هذه الشركات أو تقوم الحكومة  -كما
ّ
مخرج لكتلة القروض املتعثرة على
األزمة املالية  -بايجاد
حـســاب املجتمع كـكـ ّـل .ولـكـ ٍـن ،مهما حـصــل ،فـ ّ
ـإن كــل هذا
القطاع لم يكن ممكنًا في ّ
جو «رأسمالي طبيعي» يبحث
عــن الربحية باملعنى الـتـجــاري البسيط ،والنتائج هنا لم
تقف عند باب املصارف ،بل ّ
غيرت «الواقع» على األرض:
ـواق ج ــدي ــد ٍة لـلــديــن،
ال ـط ـفــرة امل ــال ـ ّـي ــة ،وه ــي تـبـحــث ًع ــن أس ـ ـ
ٍ
ّ
ّ
ّ
حقيقية.
نفطية
جانبي  -طفرة
بشكل
خلقت -
ٍ
خاتمة

الوجه اآلخر للهدر هو االحتكار ،املصدر األساسي لألرباح
«ال ـك ـب ـيــرة» ف ــي الــرأس ـمــال ـيــة امل ـعــوملــة .ال ـ ّـص ــراع ب ــن الـصــن
واميركا يدور تحديدًا حول نقاط «االحتكار التكنولوجي»،
التي ما زالت ّ
تؤمن للغرب عوائد هائلة وهي مسؤولة عن
ـزء أســاســي مــن الــرخــاء فـيــه .فــي عــدد «ايكونوميست»
جـ ٍ
ٌّ
ّ
األخ ـيــر مـلــف خ ــاص عــن ال ـصــراع ح ــول صـنــاعــة الـشــرائــح
مجال
الدقيقة ،وعن محاوالت اميركا ملنع الصني من دخول
ٍ
تفوق قيمته مئات املليارات ،وهامش الربح فيه  -بحسب
التقرير األخير لشركة «انتل»  -يصل الى ( %65هــذا هو
املعنى الحقيقي لالحتكار والعائد االحتكاري ،فال يوجد
رأسمالي تنافسي يمكن أن تحصل فيه على عوائد
سوق
ّ
مشابهة ،ال لغياب املنافسني .وســوق املعالجات الكبيرة
فــي العالم الـيــوم ،التي تستخدم فــي الكمبيوتر والـخــوادم،
تحتكره فعليًا «ان ـتــل» مــع شــركـ ٍـة امـيــركـيــة أصـغــر بكثير
 وهــي« ،اي ام دي» ،تنافس «انـتــل» على ّالسعر ،وتكتفي
قطاعات
بهوامش ربـ ٍـح تـقــارب الـ ــ .)%40هــذا ينطبق على
ٍ
ّ
مـعـ ّـيـنــة ال زال ــت تـتــركــز فــي ال ـغــرب ،مـ ّـن صـنــاعــة مـحــركــات
واحد منها يساوي
الطائرات الى «فايسبوك» و«غوغل» ،كل
ٍ
م ـئــات م ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات ،ونـظـ ّ
ـريـتــي هــي أن الـحـكــومــات
ّ
ثمن.
الغربية ستدافع ّعنها بأي ّ
العبرة هنا هي أنه ،مثلما نتعلم مبكرًا في مجتمعات العالم
ّ
نصدق األمثوالت عن االستقامة وقيمة العمل،
الثالث أن ال
ـام حــول طبيعتها
ـ
ه
أو
تحت
الرأسمالية
ندخل
ال يجب أن
ٍ
ّ
التنافسية وكيف تحقق التنمية واالنـتــاج .صناعة القيمة
ّ
ّ
سياسية ،تمامًا كما تقوم
عملية
في العالم هــي ،أســاســا،
ُ
الـســوق بصناعة ً أذواقـنــا وحاجاتنا وأولــويــاتـنــا ،وتلبسنا
على هواها .عودة الى موضوع النفط الصخري (الذي كان
أمد بعيد ،ولكن
وجوده معروفًا في تكساس وغيرها منذ ٍ
مجد من قبل) ،حني ّ
مرت الطفرة
ال أحد وجد أن استخراجه ٍ
ً
النفطية على اميركا أنتجت عــددًا هــائــا مــن املليونيرات،
ّ
ّ
وحلت بعدها األزمة والفاقة .قرأت أنه ،في تلك املرحلة بني
انـحــدار قـطــاع النفط التقليدي وصـعــود النفط الصخري،
انـتـشــر مـلـصـ ٌـق عـلــى الـسـيــارات عـلــى شـكــل دع ــاء «يــا ّ
رب،
ً
أرســل لي طفرة نفطية أخــرى؛ أعــدك بأني لن أهدرها هذه
ّ
املرة» .الطبيعة والجيولوجيا كانت قد حكمت على تكساس
ّ
الخفية» ،قد أعطى أهل
باالنحدار ولكن السوق املالي ،و«يده
تكساس ما يشتهون.
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