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الماركسية على محك العولمة
معين ّ
حداد *

وال ال ـت ـبــديــات وال ـت ـعــديــات ال ــذي ُيــدخـلــه
الــرأسـمــال على هــذا املـكــان أو ذاك .بتعبير
آخ ــر لــم تـعــالــج ه ــذه الـنـظــريــات فـعــل البعد
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ب ــالـ ـعـ ـم ــق وب ــالـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل فــي
عالقته مع التطور التاريخي للرأسمالية.
غ ـي ــر أن م ـم ــارس ــة ال ـن ـض ــال ال ـط ـب ـقــي عـلــى
األرض وف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـبـ ـل ــدان ،أوص ـل ــت
املـعـنـيــن إل ــى حقيقة جـغــرافـيــة اقـتـصــاديــة
اجتماعية وسياسية ،مفادها أن املطالب
واألهداف واألولويات تتباين ما بني مكان
وآخـ ــر ،تـبـعــا لـنــوعـيــة ال ـعــوامــل الـجـغــرافـيــة
املختلفة ،وعليه فــإن العناصر الجغرافية
باختالفاتها بني هنا وهناك ،إن لم تؤخذ
بالحسبان ،مــن شأنها أن تشكل عائقًا ال
ُيستهان به أمام تحقيق اتحاد املناهضني
لــإمـبــريــالـيــة ،وف ــي ه ــذا األم ــر يـ ـ ّ
ـردد املفكر
املاركسي ريموند وليامس ،ويؤيده العديد
من املاركسيني ال سيما الجغرافيني منهم
وف ــي مـقــدمـهــم ديـفـيــد ه ــارف ــي ،بـمــا مـعـنــاه
أنه ال بد من نظرية جديدة في االشتراكية
خاصة بمسألة املكان (باملعنى الجغرافي
عـمــومــا وال ـج ـغــرافــي الـسـيــاســي والـثـقــافــي
خ ـص ــوص ــا) .وي ـض ـيــف أن ال ـف ـك ــرة الـقــائـلــة
إن البروليتاريا ليس لها ال وطــن بخالف
ال ـط ـب ـقــات امل ــال ـك ــة ،ل ـيــس ل ـهــا م ــا يـســوغـهــا.
وفــي هــذا السياق نــذكــر على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر م ــا بـ ّـي ـن ـتــه ال ـت ـج ــارب امل ـت ـعــددة
الجارية في إطــار االقتصاد املعولم ،حيث
إن انتقال املــؤسـســات االقـتـصــاديــة مــن بلد
إل ــى آخ ــر بـهــدف خـفــض الـتـكــالـيــف وزي ــادة
األربـ ــاح يــؤلــب الـعــامـلــن فــي ال ـبــاد املــزمــع
تــرك ـهــا ع ـلــى ال ـعــام ـلــن ف ــي الـ ـب ــاد امل ـنــوي
كما أن استقدام عمال أجانب
الذهاب إليهاّ ،
ل ــإف ــادة م ــن ت ــدن ــي أج ــوره ــم ،يـضـعـهــم في
مواجهة سافرة مع عمال البالد املحليني،
األمــر الــذي مــن شأنه أن يطيح بشعار «يا
ع ـم ــال ال ـعــالــم اتـ ـح ــدوا» وي ـخــالــف م ــا جــاء
أيضًا في بيان  ١٨٤٨املشار إليه سابقًا من
ّ
«العمال ال وطن لهم ،فال يمكن أن ُيسلب
أن
منهم مــا ال يملكونه ...مــع حــريــة التجارة،
مــع ال ـســوق ال ـعــامل ـيــة ...وت ــزول التناقضات
بني الشعوب».

ّأدى انـتـشــار مـفــردة «الـعــوملــة» فــي مختلف
ّ
الخطب والسرديات ،والتخلي عن مفردات
«االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة» و«االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ال ـج ــدي ــد»
و«االستعمار » ،خالل العقود األخيرة ،وفي
مـخـتـلــف األوسـ ـ ــاط بـمــا فـيـهــا االشـتــراكـيــة
مـنـهــا ،إل ــى ت ـســاؤالت ح ــول مــا إذا ك ــان ذلــك
إي ــذان بــإعــان العجز عــن ممارسة الـصــراع
الطبقي والذهاب به إلى الثورة االشتراكية
على ما أوصــت به املاركسية منذ نشأتها،
ال سيما أن مفردة العوملة ،واكبتها مفردات
أخــرى مثل «املجتمع املدني» و«الجماعات
غ ـيــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ...وغ ـيــرهــا م ــن املـفــاهـيــم
املشوشة للرؤية الطبقية االجتماعية على
ال ــرغ ــم م ــن االس ـت ـف ـح ــال امل ـت ــزاي ــد لـلـتـفــاوت
االقتصادي االجتماعي أينما كان.

العولمة في الماركسية
تثير الـعــوملــة مـفــارقــة غــريـبــة تتمثل فــي أن
مصطلح الـعــوملــة صـيــغ حــديـثــا لكنه ّ
يعبر
عن ظاهرة تاريخية سابقة على صياغته.
ً
وهـ ــي وإن ك ــان ــت تـتـخــذ أشـ ـك ــاال م ـت ـعــددة،
اقتصادية ،سياسية ،وثقافية ،إال أن الشكل
الــذي اتخذته في تمظهرها الراهن يرتبط،
بوسائل االتـصــال اإللكترونية التي راحت
تغطي الـكــرة األرضـيــة تدريجيًا منذ بداية
الـنـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .ففي
عــام  ،١٩٦٢صــاغ الباحث الكندي مــارشــال
ماكلوهان مفهوم «القرية الكونية» ليقول
إن ال ـع ــال ــم ي ـت ـحــول إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه ال ـقــريــة،
بـفـضــل ال ـت ـقــدم امل ـت ـس ــارع ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
املـعـلــومــات ووســائــل االت ـصــاالت بـنـ ً
ـاء على
م ــا ت ــؤدي ــه م ــن تـقـلـيــص ل ـل ـم ـكــان واخـ ـت ــزال
لـلــزمــان ،بحيث يـغــدو الجميع على معرفة
بما يــدور عند الجميع ،كما هو الحال في
الـقــريــة الـصـغـيــرة .وانـطــاقــا مما أوح ــت به
فكرة القرية الكونية ،ظهر مصطلح العوملة
وما لبثت أن تتالت التعريفات والدراسات
الـخــاصــة بمختلف جــوانـبـهــا ،وع ـلــى نحو
واسع.
على أنـنــا إذا تـجــاوزنــا مفهوم الـعــوملــة من
ح ـي ــث هـ ــي ظـ ــاهـ ــرة س ـي ــاس ـي ــة اق ـت ـص ــادي ــة
ومعلوماتية ،وتناولنا منها اآلليات التي
وصـ ـل ــت ب ـه ــا إل ـ ــى مـ ــا هـ ــي ع ـل ـي ــه ،ن ـجــدهــا
تـبــدو وكــأنـهــاّ ،
تعبر راهـنــا بشكل أساسي
عــن عــوملــة الـنـظــام الــرأسـمــالــي ،بعد انهيار
االتحاد السوفياتي ،مع العلم أن األنشطة
ّ
االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة ال ـتــي تـشــكــل الـطــاقــة
امل ـح ـ ّـرك ــة آللـ ـي ــات ال ـع ــومل ــة ق ــد ب ـ ــدأت فعلها
مـنــذ زم ــن بـعـيــد حـتــى أن ـنــا يـمـكــن أن نجد
بـ ـ ــوادرهـ ـ ــا عـ ـ ــام  ١٤٩٢عـ ـن ــد بـ ـ ــدء اج ـت ـي ــاح
اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق ال ـح ــرة ل ـل ـقــارة األمـيــركـيــة
ّ
وإلحاقها باالقتصاد األوروبي املتجه ،منذ
ذلــك التاريخ وحتى ما قبله نحو ما يمكن
أن نصفه بــالـعــوملــة .ثــم إن مــاركــس وانغلز
كانا منذ «بيان الحزب الشيوعي» الشهير
وال ـص ــادر فــي ع ــام  ،١٨٤٨قــد أوض ـحــا على
أفضل وجه آليات العوملة التي كانت تديرها
البورجوازية الصناعية الجديدة في حينه.
وهي آليات ما زالــت مستمرة إنما بــإدارات
أخ ــرى ك ــان مــن أهـمـهــا مــؤخ ـرًا املعلوماتية
وتكنولوجيا الـتــواصــل اإللـكـتــرونــي .ومما
جــاء بخصوص العوملة في البيان املذكور
نورد ما يلي ...« :فاكتشاف أميركا والطواف
البحري حول إفريقيا ،أوجد للبورجوازية
ً
الـنــاشـئــة م ـجــاال جــدي ـدًا  .إن س ــوق الـهـنــد...
وال ـصــن واسـتـعـمــار أمـيــركــا ،وال ـت ـبــادل مع
وازديـ ـ ـ ـ ــاد وس ــائ ــل ال ـت ـب ــادل
امل ـس ـت ـع ـم ــراتّ ،
والسلع عمومًا ،وفرت ...األسواق الجديدة...
والصناعة الحديثة أوجدت السوق العاملية
ال ـتــي مـ ّـهــد لـهــا اك ـت ـشــاف أم ـيــركــا .وال ـســوق
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ...ت ـت ـس ــع ح ــاج ــة الـ ـب ــورج ــوازي ــة
بــاسـتـمــرار إل ــى تـصــريــف دائ ــم ملنتجاتها،
تـســوقـهــا إل ــى ك ــل أرج ـ ــاء ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة...
والـ ـ ـب ـ ــورج ـ ــوازي ـ ــة ،ب ــاس ـت ـث ـم ــاره ــا الـ ـس ــوق
الـعــاملـيــة طـبـعــت اإلن ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك ،في
جميع الـبـلــدان ،بطابع كوسموبوليتيكي،
وانتزعت من تحت أقــدام الصناعة القديمة
أرضيتها القومية ..فالصناعات (القديمة)
ّ
ّ
ُد ّمـ ـ ـ ــرت ...لـت ـحــل مـحــلـهــا ص ـنــاعــات جــديــدة
أصـبــح اعـتـمــادهــا مسألة حيوية بالنسبة
إل ـ ــى ج ـم ـيــع األمـ ـ ــم امل ـت ـح ـض ــرة ،ص ـنــاعــات
ل ــم ت ـعــد تـسـتـعـمــل املـ ـ ــواد األولـ ـي ــة املـحـلـيــة
فقط ،بــل امل ــواد األولـيــة مــن أقصى املناطق،

حاجة الماركسية إلى الجغرافيا

البورجوازية في
سعيها إلى
استدامة سيطرتها
على الشرائح
االجتماعية األخرى
تلجأ إلى الحلول
الجغرافية
سعت األحزاب
الشيوعية الفتية
إلى التركيز على
العمل ضد حشو
األدمغة المنادي
بحب األوطان
(داريو كاستييخوس)

ُ
صناعات ال تستهلك منتجاتها فــي البلد
نفسه فـحـســب ،بــل أيـضــا فــي جميع أنـحــاء
العالم .فمكان الحاجات القديمة ،التي كانت
املـنـتـجــات املـحـلـيــة ت ـسـ ّـدهــا ،تـ ُـحــل حــاجــات
ج ــدي ــدة تـتـطـلــب إلش ـبــاع ـهــا م ـن ـت ـجــات من
أق ـص ــى الـ ـبـ ـل ــدان .وم ـح ــل االكـ ـتـ ـف ــاء ال ــذات ــي
واإلقليمي والقومي واالنعزال القديم ،تقوم
عالقات شاملة من كل النواحي.»...
مــن الـصـعــب أن نـجــد وص ـفــا لـلـعــوملــة أشــد
إقناعًا مما ورد في هذا البيان ،والعوملة هنا
هي حاصل ما توصلت إليه الرأسمالية في
سياق تشكيل بنية مجالها الجغرافي على
مــدى الـكــرة األرض ـيــة .ثــم أن تحليل العوملة
في البيان انتهى إلى رفع شعار ينضح بما

هو معولم أيضًا ،عبر الدعوة الشهيرة إلى
العمال في العالم بالقول« :يا ّ
عمال العالم
اتحدوا» ملواجهة النظام الرأسمالي العاملي.
ّ
الحقًا تعززت هذه الرؤية العاملية بما أضاف
ّ
عليها كل من لينني ،عندما تناول التوسع
الجغرافي لرأس املال املتمثل باإلمبريالية
بـمــا هــي أعـلــى مــراحــل الــرأسـمــالـيــة ،وروزا
لوكسمبورغ الـتــي وجــدت فــي اإلمبريالية
ع ـي ـن ـه ــا ،الـ ـح ــل امل ـن ـق ــذ لـ ـت ــراك ــم ال ــرأسـ ـم ــال
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراره ل ـ ـلـ ــذهـ ــاب بـ ــات ـ ـجـ ــاه أق ــالـ ـي ــم
جغرافية بعيدة .وكذلك صــاغ سمير أمني
وايـمــانــويــل فــالـيــرشـتــايــن وان ــدري ــه غونتر
ف ــران ــك ووالـ ـت ــر رودن ـ ــي وغ ـيــرهــم نـظــريــات
تـفـصـيـلـيــة ودراس ـ ـ ــات مـعـ ّـمـقــة اسـتـخــدمــوا

فـيـهــا مـفــاهـيــم جــديــدة عـلــى عــاقــة ّ
معينة،
بــالـبـعــد الـجـغــرافــي لــأنـشـطــة الــرأسـمــالـيــة،
مـثــل «م ــراك ــز مــراك ـمــة ال ــرأس ـم ــال ال ـعــاملــي»،
«املـ ــركـ ــز واألطـ ـ ـ ـ ـ ــراف» ،و«ت ـن ـم ـي ــة م ـج ــاالت
الـتـخـلــف» وغـيــرهــا فــي مـعــالـجــاتـهــم ملــا آل
إليه الـصــراع الطبقي ،على مستوى الكرة
األرض ـ ـيـ ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك ب ـق ـيــت هـ ــذه ال ـج ـهــود
الـنـظــريــة أس ـيــرة مـعــالـجــة الـتـطــور الــزمـنــي
دون ما يكفي من معالجة الفعل املكاني في
توسع الرأسمالية ،بمعنى أنه لم تأخذ هذه
األف ـك ــار وال ـن ـظــريــات بــاالعـتـبــار بـمــا يكفي
دور املكان وبالتحديد مميزات هــذا املكان
أو ذاك في ما يمكن أن تدخله من تبديالت
وتعديالت على التطور الزمني للرأسمالية

ف ــي ال ــواق ــع إن ال ـف ـكــر امل ــاركـ ـس ــي ،ك ـمــا هــو
م ـعــروف ،قــد تــأســس عـلــى األمـمـيــة الـعــابــرة
لـلـمـشــاعــر املـحـلـيــة أو الــوطـنـيــة ،وه ــو بقي
م ــرب ـك ــا إزاء االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة ذات
البعد الـجـغــرافــي أي الوطنية أو القومية،
حيث يجد فيها عائقًا أمــام حركة األممية
االش ـتــراك ـيــة .وال ـح ــال ك ــان مــاركــس وانـغـلــز
ومـ ــن ب ـعــده ـمــا ل ـي ـنــن وس ـت ــال ــن ي ـح ــذرون
من األخــذ باألفكار الوطنية من حيث إنها
ّ
تـغــلــب االنـتـمــاء الـسـيــاســي إل ــى امل ـكــان على
ح ـســاب االن ـت ـمــاء ال ــى الـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة
الـعــابــرة لألمكنة أي للجغرافيا ،وبالتالي
تساهم فــي حــرف النضال مــن أجــل تحرير
اإلنسانية عن مساره األممي الصحيح .هذا
وقــد جــاءت «األممية الثالثة» التي أطلقت
األح ــزاب الشيوعية (املاركسية اللينينية)
غــداة انتصار الثورة البولشفية عــام ١٩١٧
في روسيا ،لتعترض على ما شاب أحزاب
«االش ـت ــراك ـي ــة ال ـثــان ـيــة» م ـمــا وص ـفــه لينني
بالنزعة القومية أو الوطنية التي ينبغي
فضحها واجتثاثها ،ومنذ ذلــك الــوقــت أي
منذ نهاية العقد الثاني من القرن العشرين،
سعت األحــزاب الشيوعية الفتية في حينه
إلى التركيز على العمل ضد حشو األدمغة
املنادي بحب األوطان .مع العلم أن «األممية
ال ـث ــال ـث ــة» بـ ــإشـ ــراف ل ـي ـنــن ل ـط ــامل ــا ش ـ ـ ّـددت
عـلــى حـقــوق الـشـعــوب بــأراضـيـهــا الوطنية
م ــن ض ـم ــن ح ــق ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر ،م ــا يـشــي
بــإربــاكــات ّ
معينة على الصعيدين النظري
وال ـع ـم ـل ــي ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال .وقـ ــد اض ـط ــرت
األحــزاب الشيوعية في ما بعد إلــى تبديد
ه ــذه اإلرب ــاك ــات بـمـقــاربــات جـغــرافـيــة تقود
إل ــى الـتــركـيــز عـلــى الـتـبــايـنــات بــن الـبـلــدان
الـتــي تنشط فيها ،وهــي مـقــاربــات تؤسس
ُ
لـصـيــاغــة اسـتــراتـيـجـيــات تـعـلــي مــن الـشــأن
الــوطـنــي أو الـقــومــي بــالـتـســاوق مــع الـشــأن
االشتراكي األممي.
والواقع أن الجغرافيا لم تغب ال عند ماركس
ّ
وال عند انغلز ،ذلــك أن الـفـقــرات املستلة من
البيان الشيوعي عــام  ١٨٤٨وال ــواردة أعــاه،
تشير إلــى أن الـبــورجــوازيــة فــي سعيها إلى

استدامة سيطرتها على الشرائح االجتماعية
األخـ ــرى تـلـجــأ إل ــى ال ـح ـلــول ال ـج ـغــراف ـيــة ،ما
يعني أن للبعد الجغرافي حضورًا ّ
مهمًا في
ذهن محرري البيان املذكور ،لكن سرعان ما
ّ
يتخليان عنه تحليليًا وتفصيليًا لصالح مآل
الـتـطــور الـتــاريـخــي للرأسمالية والتشكيلة
االجتماعية الطبقية التي تنتجها .والحال
إن التركيز على مفهوم «املادية التاريخية»
أي عـلــى الـتــاريــخ فــي املـفـهــوم املــاركـســي في
الخطاب املاركسي عمومًا يوحي عــن قصد
أو غير قصد بإقصاء الفعل الجغرافي عن
املقاربة املاركسية للرأسمالية ،واستطرادًا
إقـ ـص ــاء «امل ـ ــادي ـ ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة» أي مـفـهــوم
املاركسية للجغرافيا.
والـ ـح ــال إن امل ـم ــارس ــة الـسـيــاسـيــة واج ـهــت
ومـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــزال وقـ ـ ــائـ ـ ــع ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة ال ي ـم ـكــن
ً
تـجــاهـلـهــا ،فــالـطـبـقــات الـعـمــالـيــة م ـث ــا ،في
الـ ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة اق ـت ـص ــادي ــا ت ـت ـمــايــز فيما
بينها لجهة مصالحها وأولــويــاتـهــا على
مـخـتـلــف ال ـص ـع ــد ،ح ـتــى ف ــي دول االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ال ـقــري ـبــة م ــن بـعـضـهــا ال ـب ـعــض.
إن ال ـط ـب ـقــات الـعـمــالـيــة ف ــي ك ــل م ــن فــرنـســا
واملانيا وإيطاليا ...ليست على توافق بشأن
سياساتها املطلبية ،وأكـثــر مــن ذلــك ،ففي
حني تبدي الطبقة العمالية في املانيا حذرًا
شديدًا إزاء التشكيالت السياسية اليمينية
املـتـطــرفــة تــذهــب ش ــرائ ــح عـمــالـيــة فرنسية
وازن ـ ــة ف ــي االتـ ـج ــاه امل ـع ــاك ــس .ك ـمــا تـحـتــدم
االخـ ـت ــاف ــات ب ــن الـ ـع ـ ّـم ــال ف ــي ال ـق ـطــاعــات
الزراعية لــدول االتـحــاد األوروب ــي ...يضاف
إلى ذلك التباينات الجغرافية بتناقضاتها
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى ك ــل
املستويات في العالم بني املناطق ،وداخــل
كل دولــة على حــدة ،وبني األحياء داخــل كل
مدينة ،وبــن التكتالت واألقــال ـيــم ...وسائر
الوحدات الجغرافية على تعدد مقاييسها.
على أن اإلشكالية تبقى في ما ّ
يميز نظريًا
ومنطقيًا التناقض بني الطبقات االجتماعية
من جهة ،والتناقض بني الوحدات املكانية
االجتماعية من جهة أخرى .فإذا كان جائزًا
منطقيًا القول إن طبقة اجتماعية تستغل
طبقة أخرى كما في املادية التاريخية ،فإن
القول إن وحــدة مكانية اجتماعية (مدينة،
قرية أو حي ،تكتل إقليمي )...تستغل وحدة
مكانية اجتماعية أخرى ال يحظى بالجواز
املنطقي عينه الــذي يحظى به القول األول
وإن أحـ ـت ــوى ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـق ــدر أو ذاك مــن
الـصـحــة ،إال أن ــه يـبـقــى غـيــر قــابــل للتعميم
ّ
املنمط كما في حال الطبقات االجتماعية.
ّ
وللتوضيح قد نقول إن هذه املدينة تستغل
تلك أو إن دولة تستغل أخرى ،يمكن سحب
ذلــك على التكتالت الجغرافية االقتصادية
أو على عــالــم الـشـمــال املـتـقـ ّـدم ال ــذي ُيمعن
في استغالل عالم الجنوب املتخلف بمعنى
أن هــذه الــوحــدات الجغرافية تبدو ُوكأنها
ّ
تـ ـت ــرا َت ــب بـ ــن وحـ ـ ـ ــدات م ـس ـت ـ ِـغ ــل ــة وأخ ـ ـ ــرى
ّ
مستغلة كما تتراتب الطبقات االجتماعية.
لكن الواقع الجغرافي التنموي هو على غير
ذلك ألن كل وحدة جغرافية من هذه الوحدات
تحوي على تناقضات جغرافية تنموية في
داخلها بحيث يمتنع تراتبها بالدقة التي
تتراتب بها الطبقات االجتماعية.
وم ــع ذل ــك ي ــرى ال ـج ـغــراف ـيــون املــارك ـس ـيــون
إن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـت ــي تــواكــب
الـتـنــاقـضــات االجـتـمــاعـيــة ت ـحــوي عـلــى كـ ّـم
م ــن امل ـع ـط ـيــات م ــا يـتـيــح اس ـت ـك ـمــال امل ــادي ــة
التاريخية ،بصياغة نظرية مادية تاريخية
ُ
 جغرافية تبنى عليها استراتيجية جديدةملناهضة الــرأسـمــالـيــة املـعــوملــة ،تجمع بني
ـوة إل ــى ال ـصــراع االجـتـمــاعــي الطبقي،
الــدعـ ُ
دع ــوة أخـ ــرى إل ــى ص ــراع آخ ــر هــو ال ـصــراع
االجتماعي الجغرافي ،تضطلع به الجموع
التي تعاني من النتائج السلبية لألساليب
التي ُي ــدار بها تنظيم املـجــاالت الجغرافية
في النظام الرأسمالي .وهــي الجموع التي
ّ
عبرت عن غضبها عام  ٢٠١١عندما أقدمت
على سلسلة مــن الـتـظــاهــرات االحتجاجية
فــي الـعــديــد مــن امل ــدن الـكـبــرى فــي الـعــالــم ال
سيما تلك التظاهرات التي انتهت باحتالل
شارع وول ستريت في نيويورك بما يرمز
إلـيــه مــن كــونــه القلب الـنــابــض للرأسمالية
العاملية.
* أستاذ جامعي ،من مؤلفاته كتاب «املادية
الجغرافية ،ضرورة استكمال املادية التاريخية في
املاركسية» ،دار الفارابي ،بيروت ٢٠١٩

عبس  -اليمن (أ ف ب)

ّ
اليمن :سكان يعيشون على
ّ
خط النار وال إشارات ألي تغيير

حاومي رادو *
ّ
تجمعت عائلة قايد في  11أغسطس /آب
من هذا العام ،في أحد املباني املدنية في
منطقة مستبأ بمحافظة حجة شمال
غــرب اليمن لالحتفال بعيد األضـحــى.
وك ــان ــت ال ـعــائ ـلــة ق ــد ن ــزح ــت م ــن مـكــان
ً
سكنها األصلي بحثا عن ملجأ آمن في
مستبأ ،وكــانــوا جالسني لـتـنــاول طعام
الغداء عندما ضربت غارة جوية مبناهم
بشكل مباشر ،فأسفرت عن مقتل ما ال
يقل عن  10من أفراد األسرة وجرح ،17
جميعهم وصلوا إلــى مستشفى عبس
الريفي الــذي تدعمه «منظمة أطـبــاء بال
حدود» لتلقي العالج ،ويعتبر وصولهم
ّ
أك ـب ــر ت ــدف ــق ل ـجــرحــى ال ـح ــرب املــدنـيــن
ش ـهــده املستشفى فــي ي ــوم واح ــد منذ
بداية العام.
عندما تحدثت إلى مريم ،ذات الـ ً 25
عاما
وهــي أم ألحــد األطـفــال الــذي فقد حياته
أث ـن ــاء ال ـه ـج ــوم ،ت ــذك ــرت آالف املــرضــى
وعائالتهم املتأثرين بهذا الـنــزاع .إذ إن
كل يــوم تقضيه «أطـبــاء بال حــدود» في
تـقــديــم ع ــاج املــرضــى هــو ي ــوم تقضيه
ً
أيــضــا فــي رؤي ــة آث ــار ه ــذه ال ـحــرب على
ال ـس ـك ــان امل ــدن ـي ــن .ف ـلــم ي ـعــد مــرضــانــا
ً
يــرجــون أم ــا فــي أن يـحـتــرم املـقــاتـلــون
قوانني الحرب ،وال يأملون كذلك بوجود
ً
مناطق آمنة ألولـئــك الــذيــن ليسوا طرفا
في القتال.
ل ـقــد كـ ــان م ــن امل ـس ـت ـح ـيــل ،بـيـنـمــا كنت
أتحدث مع مريم ،أال أعود بذاكرتي ثالث
سنوات إلى أغسطس /آب  ،2016عندما
كــان زمــائــي ومــرضــاهــم ضحية غــارة
جــويــة أخ ــرى .إذ استهدفت تلك الـغــارة
قسم الطوارئ بمستشفى عبس الريفي،
ً
شخصا؛ منهم
ما أسفر عن مقتل 19
أحد موظفي «أطباء بال حدود» وخمسة
أطـفــال .كــان هــذا خامس وأخطر هجوم
على مرفق خدمات طبية تدعمه املنظمة
في اليمن منذ عام .2015
منذ ذلك الحني ،استمرت الضربات دون
هــوادة .وفي  11يونيو /حزيران ،2018
ت ـع ــرض ك ــذل ــك م ــرك ــز ل ـع ــاج ال ـكــول ـيــرا
ً
تــابــع للمنظمة ت ــم إن ـش ــاؤه حــديــثــا في
عبس لهجوم .ونتيجة لذلك ،اضطررنا
إلــى إع ــادة بناء املــركــز مــن الصفر ،وتم
ترك أكثر من  1.2مليون شخص كانوا
يعتمدون على خدمات مستشفى عبس
مــن دون سبيل للحصول على العالج،
ً
ت ــزام ــن ــا م ــع تـفـشــي وبـ ــاء ال ـكــول ـيــرا بني
السكان .إن مجرد وجــود أم ــراض مثل
ً
تقريبا
كانت
الكوليرا والدفتيريا ،والتي ً
غير مــوجــودة فــي اليمن سابقا ،يشير
إل ــى م ــدى عـمــق ال ـن ــزاع ال ــذي يــؤثــر على
صحة السكان اليمنيني.

ث ـمــة ت ـجــاهــل واضـ ــح وص ـ ــارخ ألرواح
املــدنـيــن بــن أط ــراف ال ـنــزاع فــي اليمن.
ويتضح ذلك بشكل ّ
جلي من االنتهاك
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـق ــان ــون اإلنـ ـس ــان ــي ال ــدول ــي،
ومــن االستعمال املـتـكـ ّـرر ملصطلحات
كـ ـ «أض ـ ــرار جــانـبـيــة» ب ــا حـ ــرج ،ومــن
ُ
الـعـشــوائـيــة الـتــي تـشــن بـهــا الـضــربــات
النازحني
على املواقع املدنية .يبلغ عدد ّ
 3.65ماليني شخص وهــو فــي اط ــراد،
في حني أن قدرة السكان على مواجهة
ه ــذا الـ ـن ــزوح آخـ ــذة ف ــي ال ـت ـنــاقــص .إن
االستجابة اإلنسانية للنزاع في اليمن
غ ـيــر كــاف ـيــة ،م ــا ي ـت ــرك ال ـعــام ـلــن على
تقديم هــذه املساعدات عرضة للخطر
وغـ ـي ــر م ـح ـم ـي ــن .مـ ــع ال ـع ـل ــم ب ـك ــل مــا
سلف ذكــره ،فإن من املستحيل تهدئة
ّأم ف ـقــدت ابـنـهــا و 9أفـ ــراد آخــريــن من
عائلتهاً ،
تماما كما كان من املستحيل
تهدئة موظفينا ومرضاهم قبل ثالث
سـنــوات .فــا توجد إجــابــات لتقديمها
لهم.
واآلن ،هـ ـن ــاك دعـ ـ ـ ــوات شـ ــديـ ــدة عـلــى
ن ـح ــو م ـت ــزاي ــد ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى مــزيــد
م ــن ال ـت ـمــويــل لــاسـتـجــابــة اإلن ـســان ـيــة.
وثمة حاجة للحصول على مزيد من
التمويل ،ولكن هذا ال يكفى .ينبغي أن
تكون املنظمات اإلنسانية قــادرة على
تـقــديــم تـلــك امل ـس ــاع ــدات ألول ـئ ــك الــذيــن
يحتاجون إليها من دون خطر التعرض
ً
لألذى ،بدال من العمل في عدد آخذ في
التناقص مــن املناطق التي تبعد أكثر
فأكثر عن النازحني .وفي املقابل ،يجب
اإلنسانية بأنها أكثر
أن تظهر املنظمات
ّ
ً
استعدادا للقيام بذلك .فكل األموال التي
يـمـكــن لـلـجـهــات املــان ـحــة تـقــديـمـهــا لن
ّ
تغير الوضع إذا ظل وصول املساعدات
ً
اإلنـســانـيــة م ـح ــدودا .إن ه ــذا التمويل،
دون تغيير حقيقي من أطــراف النزاع
واملعنيني به ،لن ينهي إراقة الدماء ،ولن
ّ
يعوض عن آالف األرواح اليمنية التي
ُ
ف ـ ِق ــدت ،ول ــن يـقــدم اإلج ــاب ــات والـحـلــول
التي يحتاج إليها مرضانا بشدة.
واآلن ،ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث س ـن ــوات على
تفجير مستشفى عبس ،ال يــزال هناك
طلب واحد وبسيط ينبغي تذكير جميع
أطراف النزاع به :احترموا القانون الدولي
اإلنساني واحموا املدنيني .وبالنسبة إلى
أولئك الذين يمكنهم محاسبة القاتلني:
ال ت ـق ـب ـلــوا ب ـ ــ«األخ ـ ـطـ ــاء» أو «األض ـ ــرار
ال ـج ــان ـب ـي ــة» .وإل ـ ــى امل ـج ـت ـمــع اإلن ـســان ــي
ال ــدول ــي :ل ـقــد ح ــان ال ــوق ــت لـلـعـمــل أكـثــر
ولــرفــع الـصــوت أكـثــر .سيحكم التاريخ
ً
جميعا ،كما يحكم علينا اليمنيون
علينا
بالفعل.
*رئيس بعثة «منظمة أطباء بال
حدود» في اليمن

