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بمعنى أنها ليست انعكاسًا إلرادات بشرية
ّ
خططت لحصولها .بل هي مستقلة عن إرادات
األفراد والكتل والجماعات ،ومجموعها يخلق
«ال ــوض ــع الـ ـث ــوري» ،مــا يـفـتــح امل ـجــال الن ــدالع
الـثــورة .يقول لينني« :مــن دون هــذه التغيرات
املوضوعية؛ املستقلة ال عن إرادة هــذه الكتل
واألحــزاب أو تلك وحسب ،بل أيضًا عن إرادة
هذه الطبقات أو تلك ،تستحيل الثورة ،بوجه
عـ ــام .وم ـج ـمــوع ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات املــوضــوعـيــة
ُيسمى وضعًا ثوريًا» (.)4

جوزف عبدالله *
م ـنــذ ح ــوال ــى ث ــاث ــة أش ـه ــر ،وأط ـ ــراف الـطـبـقــة
ّ
يتلهون ويتشاطرون على بعضهم
السائدة
الـبـعــض فــي خ ــداع مـ ــزدوج ال ـه ــدف .مــن جهة
أولــى ،يخادعون أنفسهم بأنهم قــادرون على
إعادة توازن املحاصصة بني بعضهم البعض،
ّ
وهم بذلك يتوهمون بقدرتهم على املحافظة
على النظام السياسي اللبناني وإنـقــاذه من
س ـك ــرة م ــوت ــه .ومـ ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ي ـخــادعــون
الجماهير الشعبية اللبنانية بقدرتهم على
الخروج من االنهيار األخير للنظام ،وبإيجاد
الـ ـحـ ـل ــول ل ـل ـم ـش ـك ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــان ـي ـه ــا ه ــذه
الجماهير ،وتلبية مطالبها.
ليس مــن شـ ّـك أن النظام السياسي اللبناني
ي ـمــر ب ــأزم ــة حـ ـ ـ ّـادة ه ــي أزم ـ ــة ث ــوري ــة فـعـلـيــة،
م ـتــازمــة م ــع ن ـش ــوء وض ــع ثـ ــوري ف ــي لـبـنــان
اليوم .ليست هذه األزمة اقتصادية و/أو مالية
فـحـســب ،بــل هــي أزم ــة اقـتـصــاديــة ـ سياسية
تطاول كل التشكيلة االجتماعية االقتصادية
بتشابك ّ
مكوناتها على مستوى نمط اإلنتاج
والـتــوزيــع والنظام السياسي وفـقــدان الدولة
(ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـك ــان إغ ـ ــاق وح ـ ــدة م ـك ـ ّـون ــات
التشكيلة االجتماعية ـ االقتصادية) لقدرتها
على االشتغال العادي ،ما يوحي بانهيارها.
وهذا الوضع بمجمله هو ما ُيعرف في العلم
املاركسي بـ«الوضع الثوري».

«الوضع الثوري» والثورة

(مروان طحطح)

ما هو «الوضع الثوري»؟
اهتم لينني كثيرًا في عــرض وتعريف مفهوم
«الـ ــوضـ ــع ال ـ ـثـ ــوري» وط ـب ـي ـع ـتــه املــوضــوع ـيــة
ومـسـتـلــزمــاتــه ال ــذات ـي ــة وأه ـم ـي ـتــه اإلج ــرائ ـي ــة.
وقــام بعرض هــذا املفهوم فــي ك ـ ّـراس «إفــاس
األممية الثانية» ،وفي كتابه «مرض اليسارية
الطفولي في الشيوعية» ،وتـطـ ّـرق إلــى بعض
جــوان ـبــه فــي أمـكـنــة أخ ــرى مــن كـتــابــاتــه .ففي
ّ
ّ
يتوسع لينني
كراس «إفالس األممية الثانية»،
فــي مناقشة هــذا املـفـهــوم ،منطلقًا مــن إق ــراره
ب ــأن عـلــى املــارك ـســي االع ـت ــراف ب ــأن ال ـث ــورة ال
ّ
تحصل إل بتوفر وضع ثــوري« ،إن املاركسي
ال ّ
يشك مطلقًا في أن الثورة مستحيلة من دون
وضع ثوري» (.)1
أما خصائص هذا الوضع فهي ثالثة يطرحها
لينني كــاآلتــي« :مــا هــي بعامة دالئ ــل الوضع
الـثــوري؟ يقينًا أننا لن نخطئ إذا أشرنا إلى
الدالئل الرئيسية الثالث التالية )1( :يستحيل
على الطبقات الـســائــدة االحـتـفــاظ بسيادتها
مــن دون أي تغيير؛ أن تنشب هــذه األزم ــة أو
تلك في «القمة» أي أن تنشب أزمة في سياسة
ُ
الـطـبـقــة ال ـس ــائ ــدة ،تـسـفــر ع ــن ت ـص ـ ّـدع يتدفق
مـنــه اسـتـيــاء الـطـبـقــات املـضـطـهــدة وغضبها.
ّ
فلكي تنفجر الـثــورة ،ال يكفي عــادة «أل تريد
القاعدة بعد اآلن» أن تعيش كما في السابق،

ّ
بل ينبغي أيضًا «أل تستطيع القمة ذلك»)2( .
أن يتفاقم بــؤس الطبقات املضطهدة ويشتد
ش ـقــاؤهــا أك ـثــر م ــن امل ــأل ــوف )3( .أن يتعاظم
ك ـث ـي ـرًا ،لــأس ـبــاب امل ـش ــار إل ـي ـهــا آن ـف ــا ،نـشــاط
الجماهير الـتــي تستسلم للنهب ب ـهــدوء في
زم ــن «ال ـس ـلــم» ،ولـكــن الـتــي تــدفـعـهــا ،فــي زمــن
العاصفة ،سواء أجواء األزمة كلها أم «القمة»
نفسها ،إلى القيام بنشاط تاريخي مستقل»
(.)2
يـشـيــر لـيـنــن هـنــا إل ــى أن خـصــائــص الــوضــع
الـ ـث ــوري ه ــي خ ـصــائــص مــوضــوع ـيــة قــائـمــة
في مجرى الحياة العملية .وفــي أولها ،عجز
السطة عن الحكم كما هي حالها في األزمنة
الـ ـع ــادي ــة؛ وتـ ـص ـ ّـدع ال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة لجهة
وح ــدتـ ـه ــا ول ـج ـه ــة م ـ ـشـ ــروع ح ـك ـم ـه ــا؛ وهـ ــذا
ّ
التصدع والعجز يؤديان إلى استياء الطبقات
امل ـح ـكــومــة ،ونـتـيـجـتــه ع ــدم ق ـبــول املـحـكــومــن
بالسلطة وعجز السلطة عن ممارسة الحكم
كما في السابق .وثانيها ،ازديــاد فقر وشقاء
واس ـت ـغــال الـطـبـقــات املـضـطـهــدة ،وه ــي حــال
غالبية اللبنانيني .وثالثها ،اندفاع الجماهير
املظلومة في انتفاضة اعتراضًا على الطبقة
السائدة ودفاعًا عن مصالحها.

وه ــذا مــا تــؤكــد حصوله مـجــريــات األم ــور في
لبنان على مدى يقارب األشهر الثالثة األخيرة.
أزمــة (اقتصادية ومالية واجتماعية) فعلية
ج ــراء فشل امل ـشــروع االقـتـصــادي والسياسي
ّ
للطبقة الحاكمة ،وتفكك محالفتها في السلطة
ودخــول ـهــا ف ــي أزمـ ــة ص ــراع ــات ب ــن أطــراف ـهــا،
عجزها عن ضبط الـشــارع املنتفض ...ازديــاد
فقر الفقراء وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير
م ـس ـبــوق ،واالن ـت ـفــاضــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي مــأت
الـســاحــات وال ـشــوارع ومــا رافـقـهــا مــن إسقاط
ّ
حــرمــة امل ـقــدســات الـسـيــاسـيــة جميعها .كلها
عناصر موضوعية قائمة بذاتها في الحياة
العملية.
ّ
وإلـ ــى ه ــذه ال ـح ــال ــة ،يـشـيــر لـيـنــن ف ــي مــؤلـفــه
«م ــرض الـيـســاريــة الـطـفــولــي فــي الشيوعية»،
عندما يطرح وجود «األزمة الثورية» ودورها
ك ـشــرط مــوضــوعــي لـخـلــق الـ ـظ ــروف ال ـثــوريــة
وإطــاق االنتفاضة أو الثورة .فهو يقول« :إن
قانون الثورة األساسي ...يتلخص في ما يلي:
ال يكفي مــن أجــل ال ـثــورة أن ت ــدرك الجماهير
َ
املستثمرة واملظلومة عدم إمكانية العيش على
الطريقة القديمة وأن تطالب بتغييرها .إن من
املستثمرون
الضروري ألجل الثورة أن يغدو
ِ

غير قــادريــن على العيش والـحـكــم بالطريقة
ّ
القديمة .إن الثورة ال يمكن أن تنتصر إال عندما
تعزف «الطبقات الدنيا» عن القديم ،وعندما
ت ـع ـجــز «ال ـط ـب ـق ــات ال ـع ـل ـيــا» ع ــن ال ـس ـيــر وفــق
الطريقة القديمة .ويمكن تبيان هذه الحقيقة
بكلمات أخ ــرى ،ونعني أن الـثــورة مستحيلة
َ
املستثمرين
بــدون أزمــة وطنية عامة (تشمل
واملستثمرين مـعــا) .وذلــك يعني أنــه مــن أجل
ِ
ً
الثورة ،ينبغي أوال التوصل إلى جعل أكثرية
العمال (أو على كل حال جعل أكثرية العمال
الـ ــواعـ ــن امل ـف ـك ــري ــن وال ـن ـش ـي ـطــن س ـيــاس ـيــا)،
مدركة كل اإلدراك ضرورة االنقالب ،ومستعدة
لـلـمـضــي إل ــى املـ ــوت ف ــي س ـبـي ـلــه .وث ــان ـي ــا ،أن
تعاني الطبقات من أزمة حكومية تجذب إلى
حلبة السياسة حتى أكـثــر الجماهير تأخرًا
(إن عالمة أي ثورة حقيقية هي أن عدد ممثلي
الـجـمــاهـيــر ال ـكــادحــة وامل ـس ـت ـثـ َـمــرة والـخــامـلــة
حتى ذلــك الـحــن ،الــذيــن بوسعهم أن يشنوا
الكفاح السياسي ،يتصاعد بسرعة إلى عشرة
أضعاف بل إلى مئة ضعف) فتوهن الحكومة
وتجعل إسقاطها أمرًا ممكنًا للثوريني» (.)3
ُ
ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات وال ــوق ــائ ــع ال ـتــي تـعـتـبــر أهــم
خـصــائــص ال ــوض ــع ال ـث ــوري ه ــي مــوضــوعـيــة

بيد أن «الــوضــع ال ـث ــوري» ،على مــا فيه من
ن ـشــاط اع ـت ــراض ــي م ــن جــانــب املـضـطـ َـهــديــن
وامل ـظ ـلــومــن ،وم ــا فـيــه مــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
وس ـيــاس ـيــة وت ـف ـكــك ف ــي مـحــالـفــة ال ـس ـل ـطــة...
ومــا فيه من عناصر موضوعية انفجارية،
ال يؤدي بالضرورة إلى الثورة .والسبب في
ذل ــك أن الــوضــع ال ـث ــوري يـحـتــاج إل ــى شــرط
ذاتــي لتنفجر فيه الـثــورة« .الـثــورة ال تنشأ
عــن كــل «وض ــع ث ــوري» ،إنـمــا تنشأ فقط إذا
ان ـض ــم إلـ ــى ج ـم ـيــع ال ـت ـغ ـي ــرات املــوضــوع ـيــة
امل ــذك ــورة آنـفــا تغير ذات ــي ،وأع ـنــي بــه قــدرة
الطبقة الـثــوريــة على القيام بأعمال ثورية
جـمــاهـيــريــة ،قــويــة إل ــى حــد أنـهــا تحطم (أو
ّ
تصدع) الحكم القديم الذي لن «يسقط» أبدًا
ُ
حتى فــي فـتــرة األزمـ ــات ،إن لــم «يـعـمــل على
إسقاطه»(.)5
يـ ـتـ ـس ــاءل ل ـي ـن ــن ،هـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار «ال ــوض ــع
الثوري» بالتفاقم يؤدي إلى الثورة الكاملة؟
وي ــأت ــي ج ــواب ــه لـيـفـيــد ب ــأن ال ـش ــرط ال ــذات ــي
ضروري وبغيابه ال يؤدي «الوضع الثوري»
إلــى ال ـثــورة .وردًا على هــذا الـتـســاؤل يقول:
«إننا نجهل هذا األمر ،وما من أحد يستطيع
أن ي ـعــرفــه .ول ــن يـبـيـنــه غ ـيــر ت ـجــربــة تـطــور
األمزجة الثورية وانتقال الطبقة الطليعية،
البروليتاريا ،إلى األعمال الثورية .فال مجال
هنا ألية «أوهــام» بوجه عام ،وال لدحضها،
ألنه ما من اشتراكي ضمن في أي مكان من
العالم وفــي أي فترة من الــزمــان بــأن الثورة
ت ـن ـشــأ ع ـل ــى وجـ ــه الـ ـضـ ـب ــط ...م ــن «ال ــوض ــع
الثوري» الحالي»(.)6
مسألة الشرط الــذاتــي تشير بالتحديد إلى
مـســؤولـيــة األح ـ ــزاب (أو ال ـق ــوى) الـيـســاريــة
والـتـقــدمـيــة و ...فــي إدارة وق ـي ــادة الـجـمــوع
الشعبية وتعظيم نقمتها وتنظيم غضبها.
«الوضع الثوري» يجعل الجماهير الشعبية
أكـثــر اهتمامًا باملمارسة السياسية وأكثر
اسـ ـتـ ـع ــدادًا الك ـت ـس ــاب امل ـع ــرف ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وهنا يأتي دور األحزاب الطليعية .وفي هذا
الصدد يقول لينني« :الكالم هنا يدور حول
واج ــب جميع االشـتــراكـيــن ،الـثــابــت تمامًا،
واألســاســي كليًا ،أال وهــو واجــب أن يبينوا

للجماهير وجود «وضع ثوري» ،ويوضحوا
م ــداه وعمقه ،ويــوقـظــوا وعــي البروليتاريا
ال ـث ــوري وعــزيـمـتـهــا ال ـثــوريــة .ويـســاعــدوهــا
على االنتقال إلى األعمال الثورية ُ
وينشئوا
منظمات تتالءم و«الوضع الثوري» من أجل
العمل في هذا السبيل»(.)7

ما الثورة؟ وما شعاراتها األساسية؟
قبل اإلجابة على هذا السؤال ،ال بد أن نطرح
ً
سؤاال آخر :ماذا ُيسمى هذا الذي يجري اليوم
في لبنان وتقوم به الجماهير والجموع في
الساحات والشوارع؟ ما يجري اليوم انتفاضة
أم ثورة أم عامية أم...؟ هذه األسئلة وتعددها
مــازمــة لـكــل ث ــورة حـصـلــت فــي ال ـتــاريــخ .لقد
ُ
طرحت هذه األسئلة على مدى عاملي ملناسبة
ثـ ــورة  1905ال ــروس ـي ــة .ي ـت ـســاءل لـيـنــن وهــو
ي ـع ــرض ف ــي م ـق ــال مـ ـط ـ ّـول ،ف ــي ،1905/1/31
مـجــريــات ال ـثــورة الــروس ـيــة« :م ــاذا يـجــري في
روسيا؟ انتفاضة أم ثورة؟» ...ويتابع« :هؤالء
الـبــرولـيـتــاريــون الـنــاهـضــون بـعـشــرات اآلالف
ال ــذي ــن واجـهـتـهــم ق ــوات الـقـيـصــر الـعـسـكــريــة،
هم منتفضون أم ث ــوار؟» .ويجيب« :ليس من
الخطأ القول بأن الثورة هي انتفاضة غالبة،
بينما االنتفاضة هي ثورة مغلوبة»( .)8معنى
ذلك أنه ال يفرق كثيرًا بني الثورة واالنتفاضة،
وي ـك ــون م ــن املـ ـش ــروع اس ـت ـع ـمــال الـتـعـبـيــريــن
باملعنى ذاته ،ويعطي معيارًا للتمييز يرتبط
بـحـصـيـلــة ال ـ ـحـ ــوادث أو ال ـن ـت ـي ـجــة الـنـهــائـيــة
لالنتفاضة .ويشير إلى أهمية «املدى الوطني
ب ــل ال ـعــاملــي ل ــأح ــداث» وي ــرى أن ه ــذا «امل ــدى
بالتحديد هو ما يعطي لهذه الحوادث طابع
الثورة»(.)9
ون ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ـقـ ــول ،لـتـسـهـيــل ف ـه ــم س ـي ــرورة
قصير
الثورة :عندما تكثر ،في بلد ما في زمن
ٌ
نـسـبـيــا وع ـلــى مـســاحــة الـبـلــد تـقــريـبــا ،حــركــة
ّ
متكونة من حــوادث اإلضــراب
شبه متواصلة
واالحتجاج واالعتصام والتمرد وإلخ ...تقوم
ب ـه ــا ط ـب ـقــات وفـ ـئ ــات واسـ ـع ــة وم ـت ـنــوعــة مــن
املجتمع بــوجــه الــدولــة والسلطة السياسية،
مطالبة بمطالب ّ
متدرجة تبدأ بقضايا جزئية
ومحدودة وتتسع تدريجيًا حتى تبلغ مرحلة
املطالبة بإسقاط النظام السياسي وتغييره،
فــذلــك يعني أن هــذا املجتمع يمر فــي مرحلة
ثورية («الوضع الثوري») ،وأن هذه الحوادث
أو ه ــذه ال ـحــركــة بمجملها هــي انـتـفــاضــة أو
ثورة.
نـعــود إلــى الـســؤال مــا هــي ال ـثــورة؟ ملــاذا هذه
الـ ـع ــودة؟ لـكــي نــوضــح لـجـمــاهـيــر املنتفضني
ولشعبنا عمومًا ما معنى الثورة فعليًا ،وما
املقصود بها .ولنوضح أيضًا أن ترداد عبارة
الثورة كيفما اتفق ينطوي على تضليل كبير
لجماهير شعبنا من جانب الطبقة السائدة.
فـجـمـيــع أطـ ــراف الـطـبـقــة ال ـســائــدة وأحــزاب ـهــا

«الوضع
الثوري»،
على ما فيه
من نشاط
اعتراضي
جانب
من
َ
المضطهدين
والمظلومين،
وما فيه
من عناصر
موضوعية
انفجارية،
ال يؤدي
بالضرورة إلى
الثورة

يزعم أنــه يؤيد الـثــورة ويؤيد مطالب الثوار.
ً
ولكن مهال لندقق بمعنى الثورة وبشعاراتها
وغ ــرض ـه ــا ال ـف ـع ـلــي .وب ـع ــد ال ـتــدق ـيــق ،لـنـســأل
ه ــل ال ـط ـب ـقــة ال ـس ــائ ــدة م ـ ّ
ـؤي ــدة ل ـه ــذه ال ـث ــورة
ولشعاراتها وأغراضها؟ فـ«ما هي الثورة من
وجـهــة الـنـظــر املــاركـسـيــة؟ إنـهــا ه ــدم بالعنف
ّ
لبناء فوقي سياسي قديم ولــى عـهــده ،وأدى
تـنــاقـضــه م ــع ع ــاق ــات اإلن ـت ــاج ال ـج ــدي ــدة ،في
لحظة معينة إلى إفالسه»( .)10يضيف لينني
فــي توصيفه لـلـثــورة« :فــي لحظة معينة من
الـتـطــور ،يتكشف عــدم صــاح الـبـنــاء الفوقي
الـقــديــم أم ــام الـجـمـيــع بـكــل وض ــوح .ويعترف
ال ـج ـم ـيــع ب ــالـ ـث ــورة ،وامل ـق ـص ــود اآلن تـحــديــد
الطبقات التي ينبغي لها ،على وجه الدقة ،أن
تبني البناء الفوقي الجديد .وكيف ينبغي لها
أن تبنيه بالضبط .ودون هذا التحديد ،يكون
شعار الثورة في هذه اللحظة فارغًا ال معنى
له ،ألن ضعف األوتوقراطية يجعل حتى كبار
األمراء و ...يصيرون «ثوريني»»(.)11

مخادعة حكومة التكنوقراط
واالختصاصيين

َ
فهل ز ْعـ ُـم أطــراف الطبقة الحاكمة أنها مؤيدة
للثورة يعبر عن حقيقة موقفها ،أم أنه مجرد
مخادعة وتضليل؟ أال يصرح جميع أطــراف
امل ـح ــال ـف ــة ال ـح ــاك ـم ــة أن ـه ــم يـ ــؤيـ ــدون امل ـطــالــب
الشعبية ،بينما هــم يرفضون عمليًا إسقاط
ال ـن ـظــام ،وي ـص ــرون عـلــى املـحــافـظــة عـلـيــه كما
ه ــو؟ هــل بـعــض أطـ ــراف االن ـت ـفــاضــة امل ـضــادة
امل ـن ـخ ــرط ــن ع ـل ـنــا ف ــي االن ـت ـف ــاض ــة (الـ ـق ــوات
اللبنانية ،التقدمي االشتراكي ،تيار املستقبل،
ً
الـكـتــائــب الـلـبـنــانـيــة )...يــؤيــدون فـعــا مطالب
االن ـت ـف ــاض ــة؟ ل ـنــدقــق اآلن ف ــي ال ـش ـع ــار ال ــذي
طرحته االنتفاضة في لبنان ولنحاول النظر
في مدى قبول أطراف الطبقة السائدة به .شعار
االنتفاضة األساسي «إعادة تكوين السلطة»،
اسـتـنــادًا إلــى «حـكــومــة انتقالية بصالحيات
استثنائية» (إصدار مراسيم اشتراعية) ،وأهم
ه ــذه الـصــاحـيــات االستثنائية إق ــرار قــانــون
انـتـخــابــي خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي وانـتـخــابــات
مبكرة ،وقانون لتنظيم استقاللية القضاء...
وكـ ـ ــل مـ ــن ال ي ـق ـب ــل ب ـش ـع ــار «إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
ال ـس ـل ـطــة» و«ح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة بـصــاحـيــات
استثنائية »...إمــا أنــه ال يفهم مطلقًا مهمات
ال ـث ــورة األســاس ـيــة ،وإم ــا أن ــه م ـخــادع يتبنى
الثورة لفظًا ويعاديها عمليًا ،ويخون الثورة
والجماهير الثائرة.
ح ـك ــوم ــة ال ـت ـك ـن ــوق ــراط واالخ ـت ـص ــاص ـي ــن ال
تفيد شيئًا فــي التغيير .فمعظم الـ ــوزراء في
لبنان هم حتى اليوم من صنف التكنوقراط
واالخـتـصــاصـيــن .وأحـ ــزاب الطبقة الحاكمة
مليئة بـهــم .األه ــم فــي الحكومة ليس طبيعة
الوزراء وكفاءاتهم ،بل االنتماء السياسي لهم

وبــرنــامــج الـحـكــومــة الـسـيــاســي واالقـتـصــادي
واالجـتـمــاعــي .فـهــل حـكــومــة الـتـكـنــوقــراط هي
حكومة «إعادة تكوين السلطة» في لبنان؟ وما
معنى شعار «إع ــادة تكوين السلطة»؟ يعني
هــذا الشعار العمل من أجــل االنتقال من نوع
السلطة القائم اليوم ،وهي سلطة املحاصصة
ّ
املتكونة
الطائفية بــن محالفة حيتان امل ــال
مــن ممثلي طبقة رج ــال املـصــارف واالحتكار
التجاري والعقاري ومافيا الطوائف( ،سلطة
نظام ديمقراطية التوافق الطائفي) إلى سلطة
ال تمثل هؤالء ،بل تمثل غالبية املواطنني من
عـمــال وعاطلني عــن العمل وفــاحــن وصغار
املـ ـ ــزارعـ ـ ــن واملـ ـه ـ ّـمـ ـش ــن وص ـ ـغـ ــار امل ــوظ ـف ــن
ومتوسطيهم والصناعيني الوطنيني والفئات
االجتماعية الوسطى...
املـطـلــوب تغيير ه ــذه الـسـلـطــة وب ـنــاء نظام
وطني ديمقراطي علماني .وذلــك بتصعيد
االنتفاضة إلــى حــدودهــا القصوى فتسقط
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـط ــائـ ـف ــي وس ـ ـ ــط مــا
ي ـع ـي ـشــه امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ت ــأث ـي ــرات
ارتدادات األزمة العامة :االنهيار االقتصادي
واالجتماعي الشاملّ .
أشدد على خيار ذكره
األ ّم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي:
«إن ـه ــا مـهـمــة تــاريـخـيــة عـلــى ق ــوى التغيير
ّ
تتحمل مسؤولياتها وأن
الــديـمـقــراطــي أن
تـسـعــى جــاهــدة لتجميع قــواهــا خـلــف هــذه
االستراتيجية بما يكفل تعديل ميزان القوى
ال ـقــادر على إنـجــاز هــذه املـهـمــة .هـكــذا نفهم
ّ
القول بأن ما قبل  17تشرين األول ليس كما
ب ـعــده .فانتفاضة الـشـعــب اللبناني فــي 17
تشرين ّ
األول هــي عـنــوان االنـتـصــار ملفهوم
املقاومة الوطنية اللبنانية في  16أيلول في
التحرير والتغيير .وما يجمع  16أيلول و17
تشرين األول هــو القضية الــواحــدة ،قضية
ّ
التحرر ُالوطني واالجتماعي لشعبنا ،الذي
َ
صراعه الطبقي ضد االضطهاد
به يخوض
اإلم ـبــريــالــي م ــن ال ـخ ــارج وض ــد االسـتـغــال
ال ـط ـب ـقــي ال ـ ــذي ت ـم ــارس ــه س ـل ـطــة ال ــرأس ـم ــال
والريع من الداخل».
يبقى على املنتفضني العمل والنضال بكل
حـمـيــة .فــالــزمــن قـيـمــة نـضــالـيــة ،وط ــامل ــا هو
م ـتــوفــر ي ـجــب اس ـت ـخــدامــه واس ـت ـغــالــه بكل
دق ــة وتصميم وكـثــافــة .وليعلم الجميع أن
«ال ــوض ــع ال ـث ــوري» أو «ال ــزم ــن الـ ـث ــوري» ،أو
ّ
ال ـثــورة باختصار هــي مــدرســة فعلية تعلم
الجماهير .وأن األيام الثورية مدرسة سريعة
الـتــأثـيــر والـتـعـلـيــم .فـمــا تتعلمه الجماهير
فــي ي ــوم ث ــوري واح ــد ي ـعــادل تعليم شهور
وسنوات أحيانًا .فهل تتعلم القوى املنظمة
مع الجماهير من الثورة؟
املراجع على املوقع اإللكتروني.
* كاتب لبناني

األزمة االقتصادية في اإلقليم :مسارات وتداعيات
ورد كاسوحة *
وصــل الترابط بني أزمــات اإلقليم إلــى حدود
غ ـبــر م ـس ـبــوقــة ،ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب الـتـبـعــات
ّ
يتسبب بها الحصار األميركي
املشتركة التي
ّ
ع ـلــى اق ـت ـص ــادات ه ــذه الـ ـ ــدول ،ب ــل أي ـضــا ألن
مــواج ـهــة ه ــذه الـتـبـعــات كــانــت تـحـصــل وفـقــا
آللـ ـي ــات «م ـش ـت ــرك ــة» وم ـن ـ ّـس ـق ــة ،وخ ـصــوصــا
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ال ـت ـن ـس ـيــق لــم
يـكــن يـحـصــل عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــدول ،ب ـقــدر ما
ك ــان يستفيد مــن ال ـث ـغــرات املـتــاحــة فــي بنية
الـ ـحـ ـص ــار ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ت ـس ـم ــح ب ـح ـصــول
ّ
تتحرك
تشبيك بني القوى االجتماعية ّالتي
بني هذه االقتصادات إلبقاء التدفقات بينها
قائمة .حالة سوريا ولبنان هي أفضل مثال،
ح ـيــث ت ـ ّـم ــت االسـ ـتـ ـف ــادة س ــوري ــا م ــن تحييد
لبنان جزئيًا عن الصراعات القائمة لتوطني
جــزء أســاســي مــن الرساميل التي كانت ّ
تمد
االق ـت ـص ــادي الـ ـس ــوري بــال ـح ـيــاة أث ـن ــاء فـتــرة
الحصار والعقوبات .هذا املسار الذي بدأ منذ
ع ــام  2012تـقــريـبــا ،سـمــح بــانـخــراط متفاوت
للسوريني فـيــه ،حيث اسـتـفــادت منه شرائح
موالية ومعارضة على ٍّ
حد سواء ،وبمساهمة
طـبـقـيــة م ـت ـنــوعــة ،م ــع ح ـضــور وازن لـلـفـئــات
ّ
الوسطى واألكـثــر ث ـ ً
ـراء .على أن الجزء األكبر
ّ
واألهم فيه ،والذي تستفيد منه أكثرية مطلقة
مــن الـســوريــن املـقـيـمــن ،وخـصــوصــا الـفـقــراء

م ـن ـهــم ،ه ــو ال ــرس ــام ـي ــل امل ـخـ ّـص ـصــة لــإغــاثــة
ورعاية البيئات النازحة ،والتي ّ
تحملت في
ً
هذه الفترة عبء األزمة بدال من السلطة ،على
اعتبار أن ميزانية هذه األخيرة كانت تذهب
في معظمها للعمل العسكري وتأمني رواتب
املوظفني والعاملني فــي الــدولــة .لــم تكن هذه
األموال تخضع ،بحكم توطينها في حسابات
مـ ّصــرفـيــة فــي ل ـب ـنــان ،لـلـعـقــوبــات ،وك ــان ثـ ّـمــة
غ ــض ط ــرف واض ــح عـنـهــا حــن كــانــت قــواعــد
االشتباك في املنطقة ال تزال قائمة .شمولها
بالعقوبات بعد استعار األزمة في اإلقليم ،هو
ّ
تأكيد على أن املنحى الذي تأخذه العقوبات
ل ــم ي ـعــد يـسـتـثـنــي ح ـتــى ال ـشــرائــح الضعيفة
التي كانت حتى وقت قريب بمنأى جزئيًا عن
تبعات الحصار.

مسارا األزمة

َ
الـ ـع ــام ــل املـ ـشـ ـت ــرك بـ ــن األزم ـ ــت ـ ــن ال ـس ــوري ــة
واللبنانية هو نفاد الدوالر ،ولكن انعكاسها
ٍّ
على كــل مــن االقتصادين يختلف باختالف
طـب ـي ـعــة االق ـت ـص ــاد ن ـف ـســه .ف ــي ل ـب ـن ــان ،ثـمــة
نـ ـظ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي اج ـت ـم ــاع ــي تـ ـق ــوده أقـلـيــة
مــال ـيــة (أول ـي ـغ ــارش ـي ــا) م ـت ـحــال ـفــة م ــع أمـ ــراء
الحرب ،باالعتماد على نسيج زبائني قوامه
الـطــائـفـيــة الـسـيــاسـيــة ،وه ــذا الـنـظــام لــم يعد
ّ
االستمرار في ظل القرار األميركي
قادرًا على
ّ
بــإيـقــاف الـتــدفــقــات إلـيــه ،واسـتـعـمــال ال ــدوالر

ال ــذي هــو عملته الــرئـيـسـيــة كـ ــأداة لتجفيف
ّ
الـسـيــولــة ف ــي ك ــل اإلق ـل ـيــم ،ول ـيــس ف ــي لبنان
فقط .نضوب «الثروة» بهذا الشكلّ ،أدى إلى
انـهـيــار ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي املـعـتـمــد على
الــريــع والترسمل املــالــي ،وهــو مــا بــدأ يطرح
بوضوح ،ولدى فئات متزايدة من اللبنانيني،
مسألة االنتقال إلى نظام اقتصادي جديد ال
تكون فيه للبنية املصرفية التابعة ألســواق
املـ ــال الــدول ـيــة ال ـيــد ال ـطــولــى .ه ــذا يـعـنــي فـ ّـك
االرتباط مع النظام االقتصادي العاملي الذي
ك ــان يـعـتـمــد عـلــى ال ـس ــوق املــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة
لتحصيل تراكم إضافي ،والبدء في التفكير
ً
ّ
بالتحول ليس إلى نظام
جديًا بــدال من ذلك
اشـ ـت ــراك ــي ب ــالـ ـض ــرورة (كـ ـ ــون شـ ـ ــروط ق ـيــام
االشتراكية ليست متوافرة حاليًا ال في لبنان
وال في سواه) ،بل إلى نظام مندمج أكثر في
البنية االقتصادية اإلقليمية املعتمدة على
َ ْ
اإلنـتــاج والتبادل البيني .هــذا الخيار أملته
طبيعة األزمة نفسها ووصولها بسبب نمط
التراكم الريعي إلى أفق مسدود ،وهذه ليست
حال االقتصاد السوري الذي بخالف لبنان،
ال يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــري ــع ف ــي إن ـت ــاج الـقـيـمــة أو
ّ
الثروة (أقله حتى األمــس) ،ويملك من البنى
اإلنتاجية ما يكفي إلبقائه على قيد الحياة
ف ــي أسـ ـ ــوأ ال ـ ـظـ ــروف .األزم ـ ـ ــة ه ـن ــا مـخـتـلـفــة،
وجــذورهــا كانت قائمة قبل الـحــرب ،ولكنها
تفاقمت أكثر بعدها بسبب ظروف الحصار

ّ
والعقوبات .تبني السياسات النيوليبرالية
املنتجة
حينها ،حصل ملصلحة الفئات غير ّ
ل ـل ـثــروة ،ح ــن كــانــت نـســب الـنـمــو امل ـحــقــق ال
تــراعــي ال ـتــوزيــع االجـتـمــاعــي ،وه ــو مــا خلق
ت ـفــاوتــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــداخ ـيــل ملـصـلـحــة أقـلـيــة
مــن السوريني وعلى حساب األكـثــريــة .ولكن
ذلك لم ِّ
يؤد بعد نشوب الحرب ،إلى انحسار
ع ـم ـل ـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج ب ــال ـك ــام ــل ،وخ ـص ــوص ــا فــي
ّ
ُ َ
القطاع الزراعي ،حيث ظلت السلع التي تنتج
محليًا في معظم املناطق (بما في ذلك املناطق
ال ـخــاض ـعــة ّل ـس ـي ـطــرة املـ ـع ــارض ــة) ،م ـتــوافــرة
ُ
بـكـثــرة ،ولـكــنـهــا لــم تـعــد ت ـصـ َّـدر إل ــى الـخــارج
لـضــرورات االكـتـفــاء الـ ّـذاتــي وتـفــادي حصول
مـجــاعــة ،وبــالـتــالــي تــوقــف الـتـبــادل التجاري
ّ
مــع ال ــدول كليًا ،وتقلصت مساهمة القطاع
الذي يحفظ األمن الغذائي للبالد في الناتج
ّ
املحلي اإلجمالي إلى الحدود القصوىَ .
حرم
هذا األمــر الخزينة من دخل أساسي ُيضاف
إلى مجموع املساهمات األخرى التي ُح ِجبت
عـنـهــا ،بفعل خ ــروج قـطــاعــات حـيــويــة أخــرى
من االقتصاد ّ
(أهمها على اإلطالق السياحة
وال ـن ـفــط) .تـ ُ
ـراجــع اإلن ـتــاج بـهــذا ال ـقــدر ،جعل
ّ
العملية االقتصادية «تتوقف كليًا» ملصلحة
نشاطات طفيلية ال تساهم فعليًا فــي خلق
ّ
الـقـيـمــة أو الـ ـث ــروة ،وبــال ـتــالــي أص ـب ـحــت كــل
النشاطات االقتصادية في البالد خالل هذه
املــرح ـلــة مـنـفـصـلــة ع ــن الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة،

ً
ُومرتبطة بــدال منها بعامل العقوبات التي
ف ــرض ــت ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ،وجـعـلـتــه مــرتـبـطــا
بصعود الــدوالر وهبوطه أكثر من ِّ
أي عامل
آخر.

دخول العامل «الريعي»

َ
أضـعــف هــذا التراجع االقـتـصــادي الكبير من
ُّ
ق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى الـتـحــكــم بــاالق ـت ـصــاد عبر
األدوات امل ـع ـت ــادة ،م ـثــل األج ـ ــور وال ـضــرائــب
وسـ ـ ــواهـ ـ ــا ،فـ ـب ــات امل ـ ـ ـ ـ ــردود املـ ــالـ ــي مل ـج ـمــوع
الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا ال ي ـس ــاوي حجم
االنـ ـحـ ـس ــار الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج،
وبالتالي في القدرة على خلق فائض ّ
يحد من
تراجع العملية الوطنية أمــام الــدوالر وباقي
ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ح ـصــل.
الفراغ الذي حصل بسبب هذا التراجع ،مألته
ّ
الـتــدفـقــات املــالـيــة الـتــي ب ــدأت ت ـ ِـرد إلــى البالد
ُب َعيد عــام  ،2014حني ازدادت موجة الهجرة
إلى أوروبا بشكل كبير ،ومعها ازداد بالطبع
حـجــم االع ـت ـمــاد عـلــى الـتـحــويــات اآلت ـيــة من
هناك بالعملة األجنبية .مع هذه املوجةّ ،
تغير
شكل البالد نهائيًا على الصعيد االقتصادي،
فهي ّلم تحمل معها املزيد من االعتماد على
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـخــارج ـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل تـسـ ّـبـبــت
أيـضــا بـفـقــدان معظم الـيــد الـعــامـلــة الـســوريــة
التي كانت تنتج القيمة وال ـثــروة ،وبسببها
ُّ
التحول الكبير
أيضًا ولكن على هامش هــذا

ً
ُ َ
خرجت النخب التي انخرطت في األزمة بداية
بنسب متفاوتة .انحسار عملية اإلنتاج بعد
ه ــذا ال ـخ ــروج الـكـبـيــر ألك ـثــريــة ق ــواه ــا ،جعل
«الـ ـط ــاب ــع ال ــريـ ـع ــي» ي ـط ـغــى ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
السوري للمرة األولى في تاريخه ،فالهجرات
الكبرى في سوريا ليست أمـرًا معتادًا ،وهي
حــن تحصل تاريخيًا ومل ـ ّـرات ن ــادرة ال ّ
تغير
ف ــي الـبـنـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى ن ـحــو ج ــذري،
ب ــل ت ــدخ ــل ت ـعــديــات مـ ـح ــدودة عـلـيـهــا نـظـرًا
لــدخــول عــامــل األج ـيــال فيها .وهــو مــا حصل
آلخــر مـ ّـرة فــي الـتــاريــخ املعاصر إب ــان الحرب
العاملية األولى وخاللها ،حني ّ
تسببت الحرب
ُ
بـهـجــرة اق ـت ـصــاديــة ـ ـ اعــت ـبــرت كـبـيــرة وقتها
ّ
ـ ـ إلــى األمـيــركـيـتــن .حينها ،لــم تـغــيــر الـحــرب
مــن نمط اإلن ـتــاج بسبب قصر مدتها زمنيًا
ّ
ومحدودية ما يمكن أن تفعله على صعيد هز
االجتماعية للبالد ،كونها
البنية االقتصادية
ّ
حـصـلــت خــارج ـهــا ول ــم ت ــؤث ــر ع ـلــى وحــدتـهــا
الـجـغــرافـيــة أو ديـمــوغــرافـيـتـهــا االجـتـمــاعـيــة.
ُّ
التحول الجديد،
«طغيان الريع» بسبب هذا
أدى ّ
ألول مرة أيضًا إلى ربط اقتصاد الحرب
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة ،ح ـيــث أص ـب ــح الـ ـ ــدوالر ـ
وبــدرجــة أقـ ّـل الـيــورو ـ ـ هــو املعيار ّ
ألي تبادل
أو عمل تجاري يحصل سـ ً
ـواء في الــداخــل أو
في الـخــارج ،وبالتالي بــات صعود الليرة أو
ً
تجاهه هــو املـحـ ِّـدد بــدال مــن عملية
هبوطها
ّ
ّ
اإلن ـ ـتـ ــاج وامل ـ ــؤش ـ ــرات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـكــل ـيــة

العامل
المشترك
بين األزمتين
السورية
واللبنانية
هو نفاد
الدوالر ،ولكن
انعكاسها
ٍّ
على كل من
االقتصادين
يختلف باختالف
طبيعة
االقتصاد نفسه

املــرت ـب ـطــة ب ـهــا (ن ـس ـبــة ال ـن ـم ــو ،قـيـمــة الـنــاتــج
املحلي اإلجـمــالــي ،امل ـيــزان الـتـجــاري ...إل ــخ )،
ملدى متانة االقتصاد وصموده من عدمهما.

مرجعية العمالت األجنبية

َ
ف ـ َـرض ذل ــك عـلــى ُ السلطة الـتـعــاطــي بواقعية
مـ ـ ــع األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إذ أجـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ــرت بـ ـسـ ـب ــب انـ ـ ـع ـ ــدام
الـخـيــارات أمامها ،على التراجع عــن اإلجــراء
ّ
الـ ــذي ك ــان مــتـبـعــا ســاب ـقــا بـتـجــريــم الـتـعــامــل
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة داخ ـل ـي ــا ،وبــال ـتــالــي وقــع
االع ـتــراف ضمنيًا بانتهاء العمل بـ«النظام
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» مل ـص ـل ـحــة نـ ـظ ــام ت ـخ ـت ـلــط فـيــه
الهياكل االشتراكية السابقة بآليات التبادل
ّ
ال ـجــديــدة ال ـتــي أص ـبــح ال ـ ــدوالر وب ًــاق ــي ســلــة
العمالت األجنبية ٌبموجبها سلعة متداولة.
الشديدة
هكذا ،حصل اخـتــراق كبير للرقابة
ّ
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـف ــروض ــة ًس ــاب ـق ــا ع ـل ــى ت ــدف ــق
ّ
الرساميل ،وبدأت نتيجة لذلك سلة العمالت
الحلول
األجـنـبـيــة وعـلــى رأس ـهــا الـ ــدوالر فــي
ُّ
مـكــان الـلـيــرة كمحفظة ل ـ ّ
ـادخ ــار ،بـعــد تـعــذر
خيار ّ
االدخار في املصارف إثر انهيار الليرة
تدريجيًا ،وفقدانها لقيمتها املضافة .وهذا
يعني عمليًا ّأن قيمة النقد َّ
املدخر في املنازل
بالعملة األجـنـبـيــة ،وال ــذي ال يـ ّخــرج إال حني
ّ
يقتضي األمــر الـصــرف مــن املــدخــرات ،ال يقل
ع ــن ذاك املـ ـت ــداول بــال ـل ـيــرة ،ال ب ــل ي ـت ـجــاوزه
أحـيــانــا بالنسبة إل ــى ال ـشــرائــح االجتماعية

التي تعتمد بالكامل على تحويالت أبنائها
امل ـهــاجــريــن .م ــن ه ـنــا ،نـفـهــم ح ـجــم االع ـت ـمــاد
ع ـل ــى ه ـ ــذه «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــرة» غ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ـي ــة فــي
عـمـلـيــة الـتـجـفـيــف ال ـحــاص ـلــة لـ ـل ــدوالرات في
املنطقة انطالقًا من لبنان ،فحني يكون «ربع»
االق ـت ـص ــاد امل ـن ــزل ــي ل ــدول ــةٍ م ــا م ـع ـت ـم ـدًا على
ُّ
العملة األجنبية ،يصبح التحكم فيه من بوابة
العقوبات أو الحصار بعد سحب السيولة من
األسـ ــواق اإلقليمية أم ـرًا يـسـيـرًا ،حـتــى لــو لم
يكن هذا االقتصاد مدولرًا بالكامل أو مرتبطًا
عضويًا بــاألســواق املالية كما هي الحال مع
لبنان .ومع ذلك ،ال يزال شبح االنهيار الكامل
هنا بعيدًا بعض الشيء ،فاألزمة في سوريا
تختلف عـنـهــا فــي لـبـنــان ،عـلــى اعـتـبــار أنها
ّ
ليست بنيوية ،بمعنى أن الهياكل األساسية
لالقتصاد ال تــزال قائمة ،وهــي مــوجــودة في
قطاع اإلنتاج وليس في قنوات التوزيع التي
أودت بــاالقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،ولـكــن تفعيلها
ّ
على حساب الريع املتزايد (مع أن لهذا األخير
فوائده أيضًا ،ولكن ليس على املدى البعيد)
ٌ
رهـ ــن ب ــإع ــادة االع ـت ـب ــار ،ل ـيــس ف ـقــط لــإنـتــاج
كـمـصــدر وح ـيــد ل ـل ـثــروة ،ب ــل أي ـضــا للعملية
ّ
االقتصادية ككل ،لجهة كونها املدخل الفعلي
والــوحـيــد لحفظ الـبــاد مــن تبعات الحصار
والعقوبات اآلخذة في التزايد بشكل كبير.
* كاتب سوري

