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العولمة أعلى مراحل االستعمار
عودة الصراع الطبقي إلى المجتمعات الغربية
عدنان بدر حلو *
لـ ـق ــد كـ ـ ــان ل ــاس ـت ـع ـم ــار ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أع ـل ــى
مراحل الرأسمالية ،كما ّ
عرفه لينني ،تأثير
كـبـيــر فــي ال ـص ــراع الـطـبـقــي داخ ــل الـبـلــدان
املستعمرة (بالكسر) .فقد أتاحت الثروات
ِ
املـنـهــوبــة مــن املـسـتـعـمــرات فــرصــة تحقيق
مستويات معيشة مريحة نسبيًا لشعوب
حد كبير ّ
تلك البلدان ،ما خفض إلى ّ
حدة
الصراع الطبقي فيها (على حساب شعوب
الـ ـبـ ـل ــدان املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة) .وف ـ ــي سـ ـي ــاق ه ــذا
التطور ،وكذلك في سياق الصراع الطبقي
على املستوى الدولي الذي كان معبرًا عنه
بــان ـق ـســام ال ـعــالــم إل ــى م ـع ـس ـكــريــن ،ط ــورت
البلدان الرأسمالية نظامًا اجتماعيًا تخلت
فيه الطبقة الرأسمالية عن حصة ال بأس
بها من الحقوق للطبقة العاملة ،وهــذا ما
ب ــات ي ـعــرف بـنـظــام الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة،
وقاعدته الرئيسية هي أن ُيقتطع من راتب
ال ـع ــام ــل م ـب ـلــغ م ـعــن (كـ ـن ــوع م ــن ّ
االدخـ ـ ــار
اإللزامي) على أن ُيقتطع مقابله ما يوازيه
(أو ي ــزي ــد ع ـن ــه فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان) مــن
ُ
رب الـعـمــل ،وتـجـمــع األمـ ــوال ّاملقتطعة في
ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان ال ــذي يـتـكــفــل بــاإلنـفــاق
على التأمني الصحي وتعويضات البطالة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد وغ ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك ّ م ـ ــن الـ ـضـ ـم ــان ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي وفـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــا يـ ـع ــرف
بالرعاية االجتماعية املتقدمة في البلدان
الــرأس ـمــال ـيــة .وق ــد ل ـعــب ه ــذا ال ـن ـظــام دورًا
مهمًا فــي تخفيض حــدة الـصــراع الطبقي،
الشيوعية
وكبح الصعود الكبير للحركات
ُ
وال ـي ـســاريــة ال ــذي شـهــدتــه ال ـب ـلــدان امل ـشــار
العاملية الثانية.
إليها في أعقاب الحرب
ّ
غير أن تطورات كثيرة ومؤثرة قد أصابت
هــذه املعادلة فــي العقود األربـعــة األخـيــرة،
أبرزها:
 -1انهيار املعسكر االشـتــراكــي ومــا رافقه
م ــن ان ـت ـك ــاس ك ـب ـيــر ل ــأح ــزاب وال ـح ــرك ــات
ال ـش ـي ــوع ـي ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة والـ ـع ـ ّـم ــالـ ـي ــة فــي
مختلف أرجــاء العالم .وكــان لهذا التغيير
الـ ـج ــذري تــأث ـيــر كـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن ال ـقــوى
ال ـط ـب ـق ـيــة داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدان ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،إذ
ح ـ َّـر َر رأسـمــالـيــي تـلــك الـبـلــدان مــن مـخــاوف
ّ
وتحديات اجتماعية كبيرة بكل ما كانت
تـفــرضــه عـلـيـهــم مــن ح ـســابــات ،مــا جعلهم
أكثر جرأة على ممارسة سياسات واتخاذ
إج ـ ـ ــراء ات (ت ـح ــت ذرائ ـ ــع مـخـتـلـفــة) تقضم
بالتدريج تلك الحقوق التي كانت متوفرة
للعمال في املراحل السابقة.
 -2حدثت تطورات تقنية كبيرة جدًا أدخلت
تـعــديــات جــذريــة عـلــى وســائــل الـعـمــل ،ما

قلص إلــى حــدود كبيرة مــدى الحاجة إلى
األي ــدي الـعــامـلــة .فـبــدأت عمليات اإلصــاح
والـتـطــويــر وإعـ ــادة الـهـيـكـلــة تـتـيــح ألرب ــاب
العمل فــرص التخلي عــن أعــداد كبيرة من
ال ـع ـم ــال (أحـ ـ ــدث األم ـث ـل ــة ع ـلــى ذلـ ــك إع ــان
شــركــة «ج ـن ــرال م ــوت ــورز» ال ـش ـهــر املــاضــي
عزمها إغالق خمسة مصانع في الواليات
امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا ،م ــا س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تـســريــح
قــرابــة خمسة عشر ألــف عــامــل ،وتخفيض
روات ــب عشرين ألـفــا آخــريــن بنسبة .)%15
وترافق هذا التطور مع ظاهرة نقل وسائل
أيد عاملة بشرية
اإلنتاج ذات الحاجة إلى ٍ
مــن الـبـلــدان الــرأسـمــالـيــة إلــى بـلــدان العالم
ال ـثــالــث ح ـيــث ت ـتــوافــر األي ـ ــدي الــرخـيـصــة،
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ن ـ ـجـ ــم ع ـ ـنـ ــه مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ت ـق ـل ــص
م ــداخ ـي ــل ص ـن ــادي ــق ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
ّ
بـتـقــلــص ع ــدد ال ـع ـمــال واقـتـطــاعــاتـهــم ومــا
ّ
يرافقها من تقلص ما يدفعه أرباب العمل
لـتـلــك الـصـنــاديــق فــي امل ـقــابــل! كـمــا أن هــذه
الـتـطــورات فــي وســائــل اإلنـتــاج وتقنياتها
أدت إل ــى تغيير كـبـيــر فــي طبيعة الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ال مـ ــن ح ـي ــث تـقـلــص
أعدادها فحسب ،بل من حيث التغير الذي
طــرأ على مواقعها مــن وســائــل اإلنـتــاج ،إذ
بــات يغلب عليها الطابع اإلداري والفني
(وأصحاب الياقات البيضاء) على حساب
الكتل الكبيرة من أصحاب العمل اليدوي
وث ـي ــاب ال ـع ـمــل ال ــزرق ــاء (أو الـبــرولـيـتــاريــا
باملعنى التقليدي)!
 -3ح ـق ـقــت ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة امل ـت ـط ــورة
نجاحًا كبيرًا في إطالة عمر البشر ما زاد
نسبة املسنني فــي املجتمع بكل مــا يزيده
ذل ــك م ــن أع ـب ــاء وت ـكــال ـيــف ع ـلــى ص ـنــاديــق
الضمان الصحية واالجتماعية.
ّ
 -4ت ــراف ــق ه ــذا ك ــل ــه م ــع تـغـيـيــر ك ـب ـيــر في
هيكلية البنى الرأسمالية نفسها ،إذ تقدم
ب ـش ـكــل ال يـ ـق ــاس دور الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
املتعددة الجنسيات (على حساب ما كان
ُيعرف تقليديًا باسم الرأسمالية الوطنية)
وتعاظم دورهــا السياسي وطنيًا وعامليًا،
فشهدنا في العقود الثالثة األخيرة خاصة
نوعًا من االنفصام بني النشاط السياسي
ال ــوط ـن ــي ك ـلــه (ال ـح ــاك ــم واملـ ـحـ ـك ــوم) ،وبــن
مراكز النفوذ املالية واالقتصادية العابرة
لـ ـلـ ـح ــدود (ك ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ـس ـب ـع ــة ال ـك ـب ــار
والعشرين ومنتدى دافــوس وغيرها) ،مع
أن م ـخ ـط ـطــات األخـ ـي ــرة ون ـشــاطــات ـهــا هــي
التي تلعب الــدور الحاسم في رسم وإدارة
املـخـطـطــات وال ـق ــرارات الـكـبــرى املــؤثــرة في
الحياة االقتصادية والسياسة الوطنية.
هذا التغيير في األدوار واحتالل الشركات

امل ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــة م ــواق ــع ال ـق ـي ــادة على
الصعيد الـعــاملــي أحــدثــا تغييرًا كبيرًا في
طبيعة الطبقة الرأسمالية نفسها ،وحققا
نوعًا مــن الفصل املكاني (الـجـغــرافــي) بني
أرباب العمل الحقيقيني الذين هم املصارف
والـبـيــوتــات املــالـيــة الـكـبــرى وبــن العاملني
ملصلحة الـطـبـقــة ال ـجــديــدة (ال ـســام ـيــة) في
مختلف أنحاء العالم .كما أن هذه الشركات
الـكـبــرى ،بــرغــم أربــاحـهــا الفاحشة ،لــم تعد
تدفع ما تدفعه الشركات الوطنية املحلية
من مساهمات في صناديق الضمان إال ما
يستحق على األعــداد القليلة من املوظفني
وال ـع ـمــال ال ــذي ــن م ــا زالـ ــوا تــابـعــن لـهــا في
الوطن األم ،وهذا األمر أضعف بدوره قدرة
تلك الصناديق على ّ
تحمل مسؤولياتها.
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ي ـجــري ح ـســاب أربـ ــاح هــذه
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ف ــي س ـيــاق ن ـمـ ّـو الــدخــل
القومي للبالد ،فيعلن أن هذا النمو يحقق
تقدمًا سنويًا ،في حني أن النمو الحقيقي
لدخل الـبــاد هــو سلبي بالفعل ،تتضاء ل
معه واردات الدولة سنة بعد أخرى! (ازداد
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ف ــي فــرن ـســا خـ ــال ال ـس ـنــوات
الخمس عشرة األخيرة ـ ـ الرئاسات الثالث
س ــارك ــوزي ه ــوالن ــد وم ــاك ــرون ـ ـ ـ م ــن 1000
مـلـيــار ي ــورو إل ــى  2500مـلـيــار يـ ــورو)! في
ظل كل هذه املعطيات ،نجد أن الحكومات
الــوطـنـيــة (طـبـعــا بــاملـعـنــى املـحـلــي) لــم تعد
أكثر من صنيعة بني أيدي الشركات الدولية
ال ـك ـب ــرى ذات ال ـن ـف ــوذ ال ـس ـي ــاس ــي وامل ــال ــي
واإلع ــام ــي (يـسـيـطــر تـسـعــة مـلـيــارديــريــن
على اإلعــام الفرنسي كله تقريبًا!) ،فهذه
الشركات هي التي تشرف على «تصنيع»
الــزع ـمــاء الـسـيــاسـيــن املـحـلـيــن والـتــرويــج
لـهــم واإلن ـفــاق عـلــى حمالتهم االنتخابية،
ومـ ـ ــن ثـ ــم عـ ـل ــى رسـ ـ ــم وت ـن ـف ـي ــذ ب ــرام ـج ـه ــم
السياسية واالقتصادية في سدة الحكم!
ول ـ ـعـ ــل أه ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ
االجـتـمــاعـيــة الـتــي ج ــرى قلبها رأس ــا على
ع ـقــب ف ــي ه ــذا امل ـس ــار ه ــي م ـعــادلــة ال ـقــدرة
الـشــرائـيــة فــي تـحـفـيــز االس ـت ـهــاك وم ــن ثم
رفع مستوى اإلنتاج الوطني .فبينما كان
السائد فــي الفكر السياسي ـ ـ االقتصادي
(زمن الرعاية االجتماعية) أن زيادة القدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن ع ــام ــة ت ـح ـفــز عـلــى
املزيد من االستهالك وتــؤدي في النتيجة
إلى زيادة اإلنتاج وتحقيق مزيد من النمو
واالزدهـ ــار ،ج ــاء ت املــدرســة النيوليبرالية
«الريغانية ـ ـ التاتشرية» بمفهوم مناقض
ك ـل ـيــا ل ـه ــذه املـ ـع ــادل ــة ،بـ ــأن رأت أن تـقــديــم
ت ـس ـه ـيــات إلـ ــى أصـ ـح ــاب رؤوس األم ـ ــوال
(بـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـ ـضـ ـ ــرائـ ـ ــب وامل ـ ـتـ ــوج ـ ـبـ ــات

االجـتـمــاعـيــة وتـسـهـيــل عـمـلـيــات الـتـســريــح
وال ـت ــاع ــب بــال ـحــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور وغـيــر
ذلك) يشجعهم على ضخ املزيد من رؤوس
األم ــوال فــي ســوق الـعـمــل ،مــا يحقق زيــادة
في اإلنتاج ويرفع مستوى النمو ويحقق
االزده ـ ـ ــار ،ل ـي ـعــود االق ـت ـص ــاد إل ــى تحقيق
قدرة أكبر على التوظيف من جديد!
يعط أربــاب هذا االنقالب النيوليبرالي
لم
ِ
أي اه ـت ـمــام ل ــأزم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـخــانـقــة
ال ـتــي أحــدث ـت ـهــا ه ــذه ال ـس ـيــاســة ع ـلــى آالف

العمال املحليني الــذيــن شـ ّـردتـهــم ،ألنها لم
تكن تنظر إلى األمر عبر مجالها الحيوي
ال ــداخ ـل ــي ب ـقــدر م ــا كــانــت تـنـظــر إل ـيــه عبر
نتائج سياساتها على املزاحمة في سوق
االس ـت ـه ــاك ال ـع ــامل ــي (ب ـم ـع ـنــى أدق :كــانــت
تـضـ ّـحــي بمستوى معيشة عـمــال بلدانها
مــن أجــل تحقيق ق ــدرة أكـبــر على املنافسة
وضـمــان أربــاح أكثر للشركات الكبرى في
السوق الدولية املعوملة)!
لقد أصبح الهم األول للحكام الليبراليني

ال ـج ــدد كـيـفـيــة دع ــم ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى في
األسـ ـ ـ ــواق ال ـخ ــارج ـي ــة وم ـس ــاع ــدت ـه ــا عـلــى
اقتحام تلك األسواق وضمان االستثمارات
امل ـجــزيــة فـيـهــا وتـحـقـيــق األربـ ــاح الـطــائـلــة.
ل ـقــد ت ـحــول ال ـح ـكــام إل ــى م ـجــرد س ـعــاة في
خــدمــة تـلــك ال ـش ــرك ــات ،فـهــي ال ـتــي تكلفهم
املهمات الخارجية وتشرف على جوالتهم
وزياراتهم في أرجاء الكرة األرضية .ولعل
أغــرب ما فعله الرئيس إيمانويل ماكرون
الـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــاء إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة م ـ ــن م ـط ــاب ــخ

يجري حساب
أرباح الشركات
الكبرى في
الدخل القومي،
َ
فيعلن أن النمو
يحقق تقدمًا
سنويًا!

ازداد الدين العام في فرنسا خالل السنوات الـ 15األخيرة من  1000مليار يورو إلى  2500مليار (أ ف ب)

املصارف إقدامه على إلغاء الضريبة التي
كانت تفرض على الثروات الطائلة!
وك ـ ــان ط ـب ـي ـع ـيــا ف ــي ظ ــل هـ ــذه ال ـس ـيــاســات
ّ
أن يـتـقــلــص الــدخــل الــوطـنــي ويـ ــزداد عجز
الدولة عن فعل مهماتها االجتماعية ،وقد
لـجــأت الحكومات (اليمينية والـيـســاريــة!)
الـخــاضـعــة ل ـهــذه املـعـطـيــات ال ـجــديــدة إلــى
محاولة سد هذا العجز بطرق عدة:
ً
أوال :خ ـص ـخ ـصــة ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ــؤس ـس ــات
التي كانت تملكها الدولة وبيعها للقطاع
الـخــاص الـتــابــع للشركات الـكـبــرى وتوفير
محفزات له بدعوى السماح بإعادة الهيكلة
وإجراء اإلصالحات اإلدارية واإلنتاجية.
ث ــانـ ـي ــا :ت ـق ـل ـيــص اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا الـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات
االجتماعية بحجة السعي لتخفيف العجز،
وأول ضحايا هــذه السياسة هــو الضمان
الصحي الذي جرى تخفيض ما يقدمه من
تعويضات وإل ــزام املــواطـنــن باللجوء إلى
شركات التأمني الخاصة لسد الفوارق بكل
ما يفرضه ذلك عليهم من أعباء مالية!
ثالثًا :فــرض ضــرائــب جــديــدة غير مباشرة
(تصيب املــواطـنــن عــامــة) كما جــرى أخيرًا
مـ ــع قـ ــانـ ــون مـ ــاكـ ــرون لـ ـف ــرض رس ـ ـ ــوم عـلــى
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة تـحــت ذري ـع ــة تشجيع
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى م ــركـ ـب ــات جـ ــديـ ــدة صــدي ـقــة
للبيئة! وهو القانون الذي أشعل التحركات
الشعبية الحالية في فرنسا.
م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن يـ ـ ـس ـ ــود ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،نــوع
مــن الـشـعــور ال ـعــام ب ــأن الـنـشــاط السياسي
ال ــوطـ ـن ــي (ال ـ ـحـ ــاكـ ــم مـ ـن ــه وامل ـ ـح ـ ـكـ ــوم بـكــل
أحزابه ورجــاالتــه) قد بات غير ذي جدوى!
فكله ي ــدور ضمن إط ــارات تقليدية تتعلق
بــال ـشــؤون املـحـلـيــة ال ـتــي لــم تـعــد لـهــا صلة
بمواقع صنع القرارات املصيرية التي تتأثر
بـهــا ح ـيــاة ال ـن ــاس ،وه ــذا مــا يـفـســر ظــاهــرة
ت ـض ــاؤل دور ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـحــزبـيــة
والنقابية (خــاصــة التقليدية منها يسارًا
ويمينًا) واتـســاع مساحات الـعــزوف عنها
حتى على صعيد املشاركة في االنتخابات
العامة!
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــواص ــل ف ـيــه ال ـهـيــاكــل
الـحــزبـيــة والـنـقــابـيــة التقليدية «حـيــاتـهــا»
بــال ـقــوة ال ـن ــاب ــذة ك ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـكــن (رغ ــم
ال ـتــدهــور ال ـســريــع والـكـبـيــر ف ــي حجومها
وفعالياتها وتراجع أدوارها نحو الهامش
االجتماعي) ،يصبح من الطبيعي أن يتولد
عــن هــذه األزم ــة الـعــامــة وعــن هــذا الـعــزوف
نوع من البحث عن وسائل جديدة ملواجهة
واق ــع الـحـيــاة املـتــدهــور تــدريـجـيــا فــي هــذه
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البلدان التي كانت تعتبر نفسها نموذجًا
عامليًا ناجحًا للرفاه واالستقرار!
في ظل هــذه املستجدات ،تــزداد الهوة بني
ال ـع ــام ــة م ــن امل ــواط ـن ــن وبـ ــن الـتـشـكـيــات
السياسية والنقابية التقليدية .وهــذا ما
يتيح الفرص الواسعة لبروز قادة وزعماء
من خارج تلك التشكيالت التقليدية ،قادة
وزعـ ـم ــاء ي ـن ـج ـحــون ف ــي م ـخــاط ـبــة الـنـقـمــة
لدى الجمهور العام الواسع (هذا ما جرى
ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـن ــه خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
فــي ال ـفــوز غـيــر املـتــوقــع ل ــرؤس ــاء وحــركــات
ب ـ ـ ــدوا طـ ــارئـ ــن ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
العامة كالرئيس األميركي دونالد ترامب
والفرنسي إيمانويل ماكرون).
والــافــت أنــه فــي سـيــاق هــذا الغضب العام
يـنـمــو ات ـج ــاه «وطـ ـن ــي» م ـع ــارض لـلـعــوملــة،
يعود إلى طرح برامج وسياسات «حمائية»
انكفائية عـمــا ك ــان ع ـنــوان مــرحـلــة الـعــوملــة.
وم ــا مــن شــك فــي أن ال ـن ـمــوذج األبـ ــرز لهذه
الـسـيــاســات هــو دعـ ــوات تــرامــب السـتـعــادة
رؤوس األم ـ ـ ــوال م ــن الـ ـخ ــارج ب ـه ــدف خلق
ف ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ــل ،ول ـ ـ ـجـ ـ ــوؤه
املـ ـتـ ـك ــرر ل ـ ـفـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات والـ ـض ــرائ ــب
عـلــى امل ـس ـت ــوردات مــن األسـ ــواق الـخــارجـيــة
(امل ـغــايــرة جــذريــا لـسـيــاســة حــريــة الـتـجــارة
التي قادتها الــواليــات املتحدة في السابق
وكانت العنوان األبرز لعملية العوملة).
غـيــر أن ه ــذه ال ـق ـيــادات ال ـجــديــدة ،الـتــي هي
أيضًا والدات شرعية من بطن الرأسمالية
املـ ـع ــومل ــة ،س ــرع ــان م ــا ت ـث ـبــت أن «ال ـغ ـضــب
ال ـش ـع ـبــوي» الـ ــذي تــرف ـعــه سـلـمــا لـلــوصــول
إل ـ ــى قـ ـم ــرة الـ ـقـ ـي ــادة ،س ـي ـك ــون أكـ ـث ــر ع ـج ـزًا
عــن حــل املـشـكــات املـعـقــدة ال ـتــي يواجهها
النظام الرأسمالي في هذه املرحلة الجديدة
واملـصـيــريــة .وه ــذا مــا ي ــؤدي بسرعة كبيرة
إل ــى ات ـســاع دائـ ــرة الـغـضــب الـشـعـبــي الـعــام
وتنامي الـحــركــات والـهـبــات واالنتفاضات
الشعبية ،اليمينية منها واليسارية ،التي ال
يستبعد أن تتخذ في أحيان كثيرة طابعًا
فــوضــويــا ،لكنها تشكل بالتأكيد إرهــاصــا
يـنـبــئ ب ـ ــوالدة مــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــن الـحـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـنــاس ـبــة ل ــأوض ــاع ال ـجــديــدة
وامللبية لتحدياتها!
إننا ،دون شك ،أمام ظاهرة بالغة األهمية
في هذه املرحلة ،هي عودة الصراع الطبقي
مـجــددًا إلــى بـلــدان املــركــز الــرأسـمــالــي ،إنما
ب ـص ــور ج ــدي ــدة ي ـتــأتــى ع ـن ـهــا ب ــال ـض ــرورة
والدة أسـ ــال ـ ـيـ ــب وتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات س ـي ــاس ـي ــة
ونـقــابـيــة مـخـتـلـفــة عـمــا كــانــت تـعــرفــه هــذه
البلدان في املراحل السابقة!
* كاتب سوري

تصاعد العنف الثوري في الضفة :رد فعل أم خطة عمل؟
محمد العبد الله *
الرصاص الذي أطلقته الخلية الفدائية التي
نفذت العملية البطولية ،مساء يوم  9كانون
األول /ديسمبر ال ـجــاري ،مقابل مستعمرة
عوفرا الواقعة شرق مدينة رام الله في الضفة
الغربية املحتلة (أنشئت هذه املستعمرة عام
ّ
مسجلة في الطابو على اسم
أراض
 1975على
ٍ
مــواطـنــن فلسطينيني مــن سـكــان ق ــرى عني
يبرود وسلواد) على تجمع يضم ما يقارب
ألــف مستعمر ،بينهم عسكريون ،يحملون
امل ـشــاعــل ح ــول نـصــب أح ــد قـتـلــى العمليات
الفدائية التي تم تنفيذها سابقًا ،هز بعنف
شديد البنى السياسية والعسكرية واألمنية
داخـ ــل الـتـجـمــع االس ـت ـع ـم ــاري الـصـهـيــونــي.
هــذه البنى التي تعيش على وقــع ارت ــدادات
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـب ـطــول ـيــة ال ـت ــي ن ـف ــذه ــا ال ـف ــدائ ــي
الشهيد أشرف نعالوة (الشبح ،كما تحدثت
عـ ـن ــه وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ــدو) ف ـ ــي امل ــدي ـن ــة
الصناعية «بركان» قرب مدينة سلفيت داخل
الضفة املحتلة .وقد أحدثت عملية «عوفرا»
صدمة عنيفة داخل دوائر صنع القرار ،وفي
التجمع االستعماري  -االستيطاني ،ظهرت

ُ
ُ
تداعياتها املركبة :املؤملة ،واملرعبة من حيث
هروب ُالعسكريني املوجودين مع املتجمعني
حــول الــنـصــب ،وعــدم تعاملهم بالسالح مع
املـجـمــوعــة الـتــي كــانــت ضـمــن الـسـيــارة التي
ُ
استخدمت بالعملية.
لــم تـخــرج عملية «ع ــوف ــرا» عــن الـنـهــج الــذي
مــارســه الـفــدائـيــون فــي عملياتهم األخ ـيــرة،
خصوصًا ،فــي املدينة الصناعية «بــركــان»،
مـ ــن حـ ـي ــث دقـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع وال ـ ــرص ـ ــد فــي
ت ـحــديــد الـ ـه ــدف ،وت ــوق ـي ــت ل ـح ـظــة الـتـنـفـيــذ
إليـ ـق ــاع أك ـب ــر عـ ــدد م ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ،واألهـ ـ ــم،
ســرعــة االن ـس ـحــاب مــن دون خـســائــر .وعلى
رغم اإلجــراءات االستباقية التي يلجأ إليها
الـعــدو فــي املالحقة واالعـتـقــاالت ،كما كشف
رئ ـيــس «ج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي /ال ـشــابــاك»
ن ــداف أرغ ـمــان (ع ــن نـجــاح أج ـهــزة األم ــن من
إحباط نحو  480عملية واعتقال  290خلية)
فــإن نـجــاح عـشــرات العمليات خــال األشهر
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ــى رغ ـ ــم ال ـع ـم ــل االس ـت ـخ ـب ــاري
واألم ـ ـنـ ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـح ـمــل جـ ـ ــزءًا م ـن ــه سـلـطــة
التنسيق األم ـنــي ،قــد أكــد أن إرادة املقاومة
وع ـلــى رغ ــم كــل م ـح ــاوالت التضييق عليها
وتطويقها لــن تنكسر ولــن تـمــوت .وهــذا ما

أكده التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس»
قبل بضعة أي ــام ،وجــاء فيه« :شهد النصف
األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري تـنـفـيــذ  7عمليات
إطالق نار في منطقة رام الله ومحيط القدس.
ك ـمــا ش ـهــد ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
وحده  4عمليات ومحاوالت لتنفيذ عمليات،
ح ـي ــث أص ـي ــب  3ج ـن ــود ف ــي ع ـم ـل ـيــة ده ــس،
إضافة إلى إطالق النار تجاه حاجز الجلمة
وإطالق النار تجاه باص للمستوطنني قرب
مستوطنة بيت إيل ،ومحاولة تنفيذ عملية
ط ـع ــن قـ ــرب م ـف ــرق إلـ ـي ــاس ف ــي ب ــداي ــة شـهــر
تشرين الثاني /نوفمبر ،أيضًا».
ك ـش ـف ــت ال ـع ـم ـل ـي ـت ــان األخ ـ ـيـ ــرتـ ــان («بـ ــركـ ــان
وع ـ ـ ــوف ـ ـ ــرا») عـ ــن هـ ـش ــاش ــة ال ـب ـن ـي ــة األم ـن ـي ــة
امل ـعــاديــة ال ـتــي تـتــوهــم أن ـهــا تـحـكــم املـنــاطــق
املـحـتـلــة بـقـبـضــة عـسـكــريــة واسـتـخـبــاراتـيــة
ال مـثـيــل ل ـهــا .وأن م ــن ي ـقــود ت ـلــك األج ـه ــزة،
جنراالت عسكريون مجربون قادوا عمليات
املــاح ـقــة واالع ـت ـق ــال والـتـصـفـيــة لـلـفــدائـيــن
على مر السنوات السابقة .وهــؤالء يعملون
فــي ظــل نهج فاشي لحكومة يتزعمها أحد
غــاة املستعمرين الــذي يـحــاول الـهــروب من
أزم ــة طاحنة فــي حكومته االئـتــافـيــة ،نحو

مـغــامــرات اسـتـعــراضـيــة عسكرية عـلــى أكثر
من َج َ
بهةِ مواجهة ،من أجل تحسني وتمتني
أوضــاعــه ،في حزبه وتحالفه ال ــوزاري .على
ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،أضـ ــاءت نـتــائــج العمليتني
األخيرتني بشكل خــاص ،ومعظم العمليات
الفردية التي شهدتها السنوات األخيرة منذ
أكتوبر عام 2015
نهاية شهر تشرين األول/
ّ
ُوحتى اآلن ،على حالة شعبية وفرت للفدائي
امل ـ ـطـ ــارد أش ـ ــرف ن ـع ــال ــوة ال ـب ـي ـئــة الـصــديـقــة
والحامية ومظلة األمــان ،على رغم استنفار
عـشــرات اآلالف مــن الـجـنــود وعـنــاصــر األمــن
ومـئــات اآللـيــات العسكرية التي ترافقت مع
إجـ ــراءات الـقـمــع واالع ـت ـقــال والـقـهــر الـتــي لم
تتوقف عند عائلة وأقارب أشرف بل امتدت
لتشمل أبناء بلدته والقرى املجاورة ،قبل أن
يستشهد قبل أيــام .وقــد أشــار غيورا آيلند،
رئيس مجلس األمــن القومي السابق وأحد
كبار املخططني االستراتيجيني« ،كل عملية
ال نـنـجــح فـيـهــا بــالـقـبــض ع ـلــى امل ـن ـفــذ ،كما
حصل فــي عملية بــركــان يتصاعد الشعور
لدى الشباب بالرغبة لتنفيذ عمليات كهذه
– يـقـصــد ع ــوف ــرا) .أم ــا آف ــي دي ـخ ـتــر ،رئـيــس
لجنة الخارجية واألم ــن فــي الكنيست ،فقد

تحدث عن تلك العملية واصفًا آثــارهــا على
التجمع االسـتـعـمــاري /االسـتـيـطــانــي« :هــي
واح ــدة مــن أقـســى العمليات الـتــي خبرناها
بالضفة» .وهــذا مــا أكــده املــراســل العسكري
في قناة «كــان» الصهيونية ،روعــي شــارون،
بــال ـقــول« :ل ـقــد اسـتـخــدمــوا ب ـهــذه العملية –
عــوفــرا – ســاحــا تقنيًا غـيــر بــدائــي وبــاهــظ
ال ـث ـم ــن ،ونـ ـ ــادر االن ـت ـش ــار ب ــال ـض ـف ــة ...هـنــاك
أرجـحـيــة كبيرة مــن خــال الـحــديــث املـتــداول
داخ ــل الــدوائــر األمـنـيــة ،بــأن هـنــاك مجموعة
ُم ــدرب ــة وم ـه ـن ـيــة ،حـصـلــت ع ـلــى تــوج ـيــه من
أعـ ـل ــى» .وي ـم ـك ـن ـنــا ،اس ـت ـن ــادًا ع ـلــى م ــا ي ــدور
داخل املراكز األمنية والسياسية واإلعالمية،
اس ـت ـخ ــاص ب ـعــض ال ـن ـتــائــج م ــن تـحـلـيــات
أولئك الـقــادةُ ،صناع الــرأي العام وأصحاب
الرؤى االستراتيجية:
ـ ـ ـ ـ ُ الـتـصـعـيــد امل ـت ـتــالــي ف ــي ال ـع ـنــف ال ـث ــوري
املسلح كخطوة متطورة على أشكال العنف
األخ ـ ـ ـ ــرى :الـ ـس ــاح األبـ ـي ــض والـ ــدهـ ــس فــي
الـضـفــة املـحـتـلــة ،يــؤكــد أن ه ـنــاك بــرنــامـجــا
للعمل بــدأ تنفيذه بعد توفير واستكمال
كل التجهيزات النطالقه ،من تهيئة العمق
ال ـب ـش ــري ال ـص ــدي ــق والـ ـجـ ـغ ــراف ــي كـمـعــرفــة

طبوغرافيا املكان ،وتأمني السالح ،وتجهيز
أماكن االختفاء.
ـ ـ ـ ام ـت ــاك ال ـفــدائ ـيــن جـ ــرأة غ ـيــر ع ــادي ــة في
املواجهة كما الحظنا في السنوات األخيرة،
ســواء باستخدام السالح األبيض والناري
(الفدائيان غسان وعدي أبو جمل ،والسالح
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض /مـ ـهـ ـن ــد ال ـ ـح ـ ـل ـ ـبـ ــي) ،وامل ـ ـسـ ــدس
وال ـب ـن ــدق ـي ــة ك ـم ــا فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـف ــدائ ـي ــن
األبطال نشأت ملحم وباسل األعرج وأحمد
نصر.
ـ ـ ـ االهـ ـ ـت ـ ــزاز امل ـس ـت ـم ــر والـ ـثـ ـق ــوب ال ــواس ـع ــة
ف ــي م ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه «م ـظ ـل ــة أمـ ــن وس ــام ــة
املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن» مـ ـم ــا سـ ـي ــؤث ــر فـ ــي ت ــراج ــع
اسـتـبــاحــة أراضـ ــي الـضـفــة عـلــى يــد قطعان
املـسـتـعـمــريــن ال ـفــاش ـيــن ،وي ـه ــدد بــالـتــالــي
لـيــس االس ـت ـقــرار فــي املـنــاطــق املـحـتـلــة بعد
عــام  ،1967بل سيتعداه ليؤثر في معدالت
الهجرة للكيان والتي تشكو من التراجع في
السنوات األخيرة.
ُ
ـ ـ ارت ـف ــاع بـعــض األصـ ــوات الـتــي تـشـيــر إلــى
أزمــة ثقة باملستوى القيادي داخــل الكيان،
ك ـم ــا ع ـ َّـب ــر ع ــن ذل ـ ــك امل ـع ـل ــق ال ـع ـس ـك ــري فــي
صـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت» ،ألـيـكــس

لم تخرج
عملية «عوفرا»
عن النهج
الذي مارسه
الفدائيون في
عملياتهم
األخيرة

ف ـي ـش ـمــان« :ع ـم ـل ـيــة ع ــوف ــرا ه ــي ق ـط ـعــة مــن
لـغــز مـبـهــم ...ل ــدى شـخــص مــا فــي املستوى
السياسي مصلحة في إبقاء عني الجمهور
على غــزة وإب ـقــاء أذنـيــه على مــا يـحــدث في
ســوريــا ول ـب ـنــان ...هـنــاك يــأخــذون ألنفسهم
صـ ـ ـ ــورًا م ـ ــع الـ ـجـ ـن ــود وال ي ـت ـع ــام ـل ــون مــع
ال ـق ـضــايــا األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،إن ـه ــم يـفـضـلــون
إب ـقــاء الـتـعــامــل مــع االن ـف ـجــار األم ـنــي الــذي
يختمر ويزداد في الضفة الغربية بعيدًا من
األضواء ،وقد نجحوا».
ل ـق ــد أكـ ـ ــدت ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـس ـل ـحــة األخـ ـي ــرة،
وات ـس ــاع حـجــم امل ــواج ـه ــات الـشـعـبـيــة الـتــي
يــواجــه بها الـشـبــاب االقـتـحــامــات املتتالية
ل ـل ـم ــدن والـ ـ ـق ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ـخ ــاوف
رئ ـيــس «ال ـش ــاب ــاك» أردغ ـ ــان حينما تحدث
قبل أسابيع أمــام لجنة الشؤون الخارجية
واألم ــن عــن الــوضــع فــي الضفة بــأنــه «حالة
مــن الـهــدوء النسبي على وجــه األرض ،إنه
هدوء خادع ومعقد ومغاير تمامًا ملا يبدو
عليه ...إنما تحت السطح التوتر يتصاعد».
تــأتــي هــذه اإلن ـج ــازات املـيــدانـيــة فــي الضفة
وداخل قطاع غزة في الحشد الشعبي الكبير
فــي مسيرات الـعــودة وكسر الحصار ،وفي

املــواجـهــة الـعـسـكــريــة مــؤخ ـرًا ،وف ــي تشكيل
غرفة العمليات املشتركة .وكذلك في اإلقليم:
االنتصارات املتتالية ملحور املقاومة ولقوى
التغيير .كل ذلك يأتي ليعيد رص الصفوف
فــي مــواجـهــة الهجمة اإلمـبــريــالـيــة القائمة
على الهيمنة واالستحواذ على ثروات األمة،
وعلى تواطؤ الرجعية العربية الحاكمة في
تنفيذ الخطة األميركية للتطبيع مع كيان
الـ ـع ــدو واعـ ـتـ ـب ــاره «ك ـي ــان ــا ش ــرع ـي ــا وي ـجــب
االعـ ـت ــراف ب ــه» ب ـمــا يـعـنــي الـتـنـكــر للشعب
الفلسطيني بحقه بوطنه ،والــذهــاب بعيدًا
فــي املشاركة باملذبحة التي ُت ّ
هيأ للقضية
والشعب.
إن مواجهة تلك الهجمة واملؤامرة واملذبحة،
تتطلب العمل على تحقيق وح ــدة وطنية
ُ
حقيقية تلتزم ببرنامج املـقــاومــة وتسقط
كـ ـ ــل أش ـ ـ ـكـ ـ ــال ال ـ ـ ــره ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
الـعـبـثـيــة و«ال ـ ـسـ ــام» م ــع الـ ـع ــدو ،اس ـت ـنــادًا
إلــى صمود الشعب الفلسطيني وبطوالت
أبـنــائــه وبـنــاتــه ،وبـعـيـدًا مــن نهج التنسيق
األمـنــي ،وإسقاطًا ملنطق «تجريم البندقية
والصاروخ» في معركة التحرر الوطني.
* كاتب فلسطيني

