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أخبار

ماركس ضد سبنسر

أزمة الرأسمالية والبدائل نحو االشتراكية
غسان ديبة
«إن األتمتة تواجه عالم السلع بتناقض في حاجة
لحل بطريقة ما»
غي ديبورد
إن أي ش ـخــص ع ــاش ون ــاض ــل ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
أعقبت نهاية االشتراكية في االتحاد السوفياتي
وغيرها مــن األنظمة االشتراكية املحققة ،يــدرك
مـ ــدى ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ف ــرض ــت ن ـف ـس ـهــا عـلــى
ال ـج ـب ـهــات ال ـن ـظــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة؛ بــالـنـسـبــة إلــى
األحزاب الشيوعية الحاكمة ،وأيضًا على الجبهة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ب ـ ــدت ه ـ ــذه ال ـص ـع ــوب ــات ف ــي ذل ــك
الــوقــت وكــأنـهــا أمــر ال يمكن التغلب عليه .لكننا
اليوم نعيش في عالم مختلف حيث تتفاقم أزمة
الرأسمالية بدءًا من عام  2008وهي األزمة األشد
منذ الكساد العظيم في عام  .1929وهــذه األزمة
أعــادت طــرح الـســؤال الــذي كــان لفترة طويلة طي
النسيان "هل هناك مستقبل للرأسمالية؟".
بالنسبة إلــى الكثيرين ،بــدت هــذه األزم ــة مألوفة
ومـتــوقـعــة .لـكــن تــوقــع األزمـ ــات فــي كــل وق ــت هو
ليس تنبؤًا على اإلطالق ،وهو شرك يقع به بعض
املاركسيني الذين يــرون األزمــة الرأسمالية دائمًا
واقعة ال محالة .ولكن فقط عبر فهم طبيعة هذه
ّ
األزمة ،يمكننا أن نستشف الفرص التي توفرها.
إن األزمــة هذه املــرة حقيقية ليس فقط بوصفها
مرحلة مــن مــراحــل دورة األعـمــال أو مظهرًا من
مظاهر ميل معدل الربح نحو االنخفاض ،ولكن
أيـضــا فــي كونها أزم ــة طويلة األم ــد للرأسمالية.
ً
أوال ،فهي تتجلى في استنفاد "حل الكينزية" ،إذ
إن تزايد الديون العامة وانفالش ميزانيات البنوك
املركزية وبلوغ الفوائد حاجز معدل الصفر تقض
مضاجع صناع السياسة فــي الــدول الرأسمالية
املـتـقــدمــة ،وتـشــل أدوات "إن ـقــاذ الــرأسـمــالـيــة" في
مواجهة الركود الطويل األمد الحالي وفي مواجهة
أي أزمة مالية متوقعة في املستقبل.
ثــان ـيــا ،إن الــرأس ـمــال ـيــة ال ـي ــوم ت ــواج ــه عـ ــدوًا أكـثــر
ً
خبثًا ،متمثال في تطور القوى املنتجة الــذي يتم
بوتيرة غير مسبوقة ويتمثل بالتحديد بتطور
الــروبــوتــات والــذكــاء االصـطـنــاعــي .فنحن نعيش
الـيــوم فــي مــا سمي بــ"عـصــر اآللــة الثانية" والــذي
يتمثل في استبدال العمالة من قبل اآلالت الذكية.
وقد كان ماركس االقتصادي األول الــذي تحدث
عــن "االس ـت ـبــدال الـتـكـنــولــوجــي" املــدفــوع مــن قبل
التنافس الرأسمالي .وكانت الرأسمالية سابقًا قد
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استوعبت املوجة األولى من هذا االستبدال ،وهي
املوجة التي قضت على وظائف ال تتطلب مهارات،
وذلك من خالل تدابير مختلفة تراوحت من تدخل
ً
الــدولــة وصــوال إلــى التوسع الجغرافي .ومــع ذلــك،
فإن املوجة الثانية التي بدأت اآلن ،وستستمر في
املستقبل ،عبر استبدال العمالة املاهرة ستقضي
عـلــى نـصــف الــوظــائــف الـتــي تتطلب م ـهــارات في
السنوات الـ 20املقبلة ،وسوف تولد بطالة هيكلية
عالية جـدًا في العقود القليلة القادمة ،كما توقع
عــدد مــن االقتصاديني والتكنولوجيني البارزين
غير املاركسيني.
تنبأ ماركس في قسم "الجزيئات حول اآلالت" في
مخطوطات الـ  Grundrisseهذا التطور الحاصل
اليوم ،إذ أكد أنه في املستقبل ستصبح الصناعة
ال ـك ـب ــرى وال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا أصـ ــل ال ـث ــروة
ويتم تهميش العمل .في هــذه الحالة من التطور

من أين سيأتي
االستهالك حين يفقد
العمال مداخيلهم
بوتيرة سريعة؟

الــرأسـمــالــي ،تصل التناقضات بــن قــوى اإلنـتــاج
وعالقات اإلنتاج إلى ذروتها .وتطرح أسئلة عدة
نـفـسـهــا مـثــل "م ــن أي ــن سـيــأتــي االس ـت ـهــاك حني
يفقد العمال مداخيلهم بوتيرة سريعة؟" وسوف
تطارد هــذه األسئلة النظام الرأسمالي بحثًا عن
ج ــواب مــن دون طــائــل .وإن أي حـلــول مثل نظام
ُ
"الــدخــل األســاســي" ال ــذي تـجــرى مناقشته اليوم
في العديد من البلدان لن تكون كافية .فقط في
االن ـت ـق ــال إل ــى االش ـتــراك ـيــة س ــوف ي ـتــم ح ــل هــذه
التناقضات.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق م ــن األزمـ ـ ـ ــة ،ن ـش ـه ــد تـكـثـيــف
الهجمات اإلمبريالية في جميع أنحاء العالم .في
أميركا الالتينية حيث يستمر الهجوم اليميني
على الحكومات اليسارية التقدمية .فــي الشرق
األوســط ،حيث بلغ التدخل اإلمبريالي ذروتــه مع
غ ــزو ال ـع ــراق والـفـتـنــة الــاح ـقــة فــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وت ــول ـي ــد االن ـق ـس ــام ــات الـطــائـفـيــة

معمل الـــزوق الــحــراري ّ
يرحل
ّ
السامة إلى فرنسا
نفاياته

*

والعرقية وتفريخ املنظمات السياسية اإلجرامية
م ـث ــل ت ـن ـظ ـيــم "ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة" وم ـت ـف ــرع ــات
ال ـق ــاع ــدة .ف ــي أوروب ـ ــا ح ـيــث ب ـلــغ ال ـه ـجــوم ذروت ــه
في الهجوم بقيادة الترويكا على شعب اليونان
وف ــي الـتـقـشــف امل ـفــروض عـلــى الـطـبـقــات العاملة
األوروبية باإلضافة إلى صعود الفاشية الجديدة.
في أوروبا الشرقية وأوكرانيا حيث حلف شمال
األطلسي يمارس عسكريتاريته بزخم؛ في بحر
ال ـج ـن ــوب/ب ـح ــر الـ ـش ــرق ح ـيــث تـ ـم ــارس ال ــوالي ــات
املتحدة سياسة عسكرة البحار وتحلم باستعادة
"دبـلــومــاسـيــة ال ـبــوارج الـحــربـيــة" مــا يـهــدد السالم
واالزدهار في املنطقة.
ك ــل ه ــذا يـجـعــل ال ـعــالــم يـعـيــش ف ــي "أرض خ ــراب
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة" واملـ ـ ـه ـ ــام الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه األح ـ ـ ــزاب
الشيوعية والعمالية العاملية عــديــدة .ففي عشية
الذكرى املئوية لثورة أكتوبر االشتراكية العظمى
سنحتفل بالتأكيد فــي الـعــام املقبل فــي روسيا
وحول العالم ولكن األهم من ذلك ،أننا بحاجة إلى
تطوير البرامج السياسية واالقتصادية التي تأخذ
بعني االعتبار الظروف املادية املوضوعية البارزة
أمامنا ،ما يستدعي تنبه العقول املاركسية .كما
يجب علينا التخلي عــن كــل أشـكــال الدوغمائية
والتعلم من أخطاء املاضي للمشروع الكبير لبناء
االشتراكية في االتحاد السوفياتي وليس التستر
عليها تحت أي عباءة غامضة بطريقة تبريرية.
إن الحركة الشيوعية العاملية ،وليست أي حركة
ي ـس ــاري ــة ف ـك ــري ــة ،ي ـجــب أن ت ـق ــدم نـفـسـهــا كـقــوة
سياسية وفـكــريــة فــي مــواجـهــة اليمني والتطرف
الــدي ـنــي والــرج ـع ـيــات ال ـتــي ه ــرع ــت ،مـصـنـعــة في
ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ،ل ـت ــرث الـ ـف ــراغ ــات ال ـت ــي تــركـهــا
فشل مشروع الرأسمالية النيوليبرالية .وتتحمل
األحــزاب الشيوعية الحاكمة ومــا يمكن تسميته
مــراكــز الجاذبية الشيوعية فــي العالم مسؤولية
خاصة في هــذا اإلطــار ،باإلضافة إلــى املسؤولية
التي يتحملها كل األحزاب الشيوعية والعمالية.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تــرتــدي امل ـس ــارات املختلفة نحو
االشتراكية في العديد من البلدان أهمية كبيرة .إن
هــذه املـســارات بكل إنجازاتها الكبيرة ،باإلضافة
إلى املخاطر واملزالق الكامنة ،تمثل اختالفات داخل
الوحدة .وهي وحدة هدف تحقيق االشتراكية التي
ستحل محل الرأسمالية ســواء انتهت الرأسمالية
بانفجار كبير أو بهمس خافت.
* من خطاب أمام االجتماع الثامن عشر
لألحزاب الشيوعية والعمالية الذي انعقد
في هانوي بني  28و  30أكتوبر.

ّ
تستعد وزارة الـطــاقــة بــالـتـعــاون مــع وزارة البيئة
ّ
لترحيل امل ـعــدات الـخــارجــة عــن الخدمة فــي معمل
ّ
الكهربائية ،والتي
ال ــزوق ال ـحــراري لتوليد الطاقة
ّ
ّ
الكلورية السامة،
تحتوي على نسب عالية من املواد
وهــي تـنــدرج ضمن إطــار مـشــروع "إدارة ّ
امللوثات
ّ
العضوية الثابتة" الــذي يشرف عليه البنك الدولي
ّ
ّ
صة.
وتديره شركة  Polyecoاليونانية املتخص ٌّ
ول ـه ــذه ال ـغــايــة ،ج ــال ع ـلــى امل ـع ـمــل ،أمـ ــس ،ك ــل من
وزيــر البيئة في حكومة تصريف األعـمــال محمد
املشنوق ،واملدير العام ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك واملمثل اإلقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج،
ملعاينة ّ
عمليات التفكيك والتوضيب.
ّ
انطلق مشروع إزالة املحوالت وسحب الزيوت من
امل ـعـ ّـدات الـخــارجــة عــن الـخــدمــة عــام  ،2015بكلفة
قاربت الـ 7ماليني و 500ألف دوالر أميركي (على
نفقة وزارتي الطاقة والبيئة ومرفق البيئة العاملي)،
ون ـج ـحــت ال ـش ــرك ــة ال ـيــونــانـ ّـيــة ف ــي ت ـفــريــغ وجـمــع
ّ
ً
وتــوضـيــب نـحــو  600مـكــثــف ،بينها  13م ـحـ ّـوال
كهربائيًا ،باعتبار أن املـخــاطــر الناجمة عــن هذه
املحوالت ّ
ّ
تهدد أرواح املواطنني والعاملني في املعمل.
ّ
وبحسب وزير البيئة" ،ستشحن هذه املعدات بعد
 10أيــام إلــى فرنسا ،بعد توضيبها بما يتطابق
ّ
الدولية لتفكيكها ونزعها" ،مشيرًا إلى
مع املعايير
أن هدف وزارة البيئة "استبدال معظم التجهيزات
ّ
امللوثة في معمل الزوق الحراري تمهيدًا للوصول
إلى إنتاج كهرباء نظيفة ورخيصة ودائمة".
املرة األولى التي يتم فيها ترحيل ّ
ّ
تعد هذه ّ
معدات
ّ
ومواد صلبة وسائلة ملوثة إلى الخارج ،وبحسب
حايك "هناك نحو  72طنًا من ّ
املحوالت واملكثفات
والزيوت واملواد الخطرة التي تحتوي على البيفينيل
ّ
ّ
سترحل إلى فرنسا ،على أن
املتعدد الكلور PCB
ّ
تعمم هذه التجربة على قطاعات أخرى".
ّ
وفي إطار الخطط التي وضعتها مؤسسة كهرباء
لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي ّ
للحد
ّ
من ّ
الكهربائية ،أشار
التلوث الناجم عن إنتاج الطاقة
ّ
حايك إلــى توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بلديات
ك ـســروان ـ ـ الـفـتــوح ،حــول معمل ال ــزوق ال ـحــراري،
تـتـضـ ّـمــن إج ـ ـ ــراءات م ـلــزمــة وهـ ــي -1 :ض ــخ م ــواد
ّ
كيميائية ملعالجة الـفـيــول وتخفيض االنـبـعــاثــات
بنسب كبيرة -2 .شراء أجهزة  Oxygenemeterو
 Opacemeterملراقبة انبعاث الدخان وضبط عملية
ّ
اإلنتاجية في املعمل.
االحتراق في مراجل الوحدات
ّ
 -3تلزيم شركة  AF Consultالسويسرية إلجراء
مسح شامل وكامل ملعمل الزوق واقتراح اإلجراءات
ّ
البيئية الواجب اتخاذها -4 .اتخاذ مجلس اإلدارة
قرارًا ببدء تغيير ّ
الحراقات في مجموعات املعمل
األربــع واستبدالها بأخرى جديدة تعرف بـ Low
 Nox Burnersلتخفيض نسبة انبعاثات الـ .NOX

مؤتمر

ً
وزير العمل «غير العنصري» :نريد عماال سوريين ال الجئين
إيفا الشوفي
بـ ـع ــد م ـ ـ ــرور نـ ـح ــو  6س ـ ـنـ ــوات عـلــى
األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،وت ــدف ــق الــاجـئــن
الـ ــذيـ ــن وص ـ ــل عـ ــددهـ ــم ال ـ ــى م ـل ـيــون
ونـصــف مليون الجــئ الــى لـبـنــان ،ال
تزال الدولة اللبنانية تناقش كيفية
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع هـ ـ ــذا املـ ـل ــف مـ ــن دون
ّ
التوصل الــى أي خطة .يعكس ملف
ّ
الالجئني النموذج الذي يسير الدولة
اللبنانية :ال إحصاءات ،ال تخطيط،
ال إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات… حـ ـت ــى إن امل ـش ـك ـلــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه امل ـن ـظ ـم ــات
ال ــدولـ ـي ــة ه ــي غـ ـي ــاب ك ــل ال ـب ـي ــان ــات
املتعلقة باللبنانيني والتي تحتاج
إل ـي ـه ــا ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــات لـلـتـخـطـيــط.
تقول ميراي جيرار ،ممثلة املفوضية
ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـش ــؤون
الــاج ـئــن ،فــي املــؤتـمــر ال ــذي عقدته
جمعية "دلتا" أمس ملناقشة تداعيات
أزمـ ــة ال ـل ـجــوء الـ ـس ــوري إل ــى لـبـنــان،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان "ك ـي ــف نـ ـح ـ ّـول األزمـ ــة
إلــى فــرصــة؟" ،إن املفوضية "جمعت
الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـيــانــات ع ــن الــاجـئــن

ّ
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان ،ل ـك ــن هـنــاك
غ ـيــابــا ل ـل ـب ـيــانــات حـ ــول الـلـبـنــانـيــن
ونحن بحاجة إلى بيانات أساسية،
م ــا يـعـيــق عـمـلـنــا لـتــوفـيــر اسـتـجــابــة
م ــائـ ـم ــة" .ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـس ـتــويــات
ال ـف ـق ــر ،ي ـع ـيــش  %75م ــن الــاج ـئــن
السوريني دون مستوى الفقر ،و%50
منهم يعيشون فــي فقر مــدقــع ،وكل
عائلة سورية تعاني من دين بقيمة
 900دوالرّ ،أم ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ف ـ
 %90منهم ف ـقــراء .نـتـحــدث هـنــا عن
 3دوالرات ونصف دوالر في اليوم،
ك ـمــا ي ـق ــول فـيـلـيــب الزاري ـ ـنـ ــي نــائــب
املـنـســق ال ـخــاص لــأمــم املـتـحــدة في
ل ـب ـنــان" ،وه ـ ــذه أرق ـ ــام م ـخ ـي ـفــة" .لكن
ماذا عن اللبنانيني؟ ال أرقام حديثة،
"ف ــوزارة الشؤون االجتماعية أجرت
مسحًا سريعًا للفقر عند اللبنانيني،
وب ــان ـت ـظ ــار ن ـت ــائ ــج امل ـس ــح سـنـحــدد
االستجابة" تقول جيرار.
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،يـ ـق ــول وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
العامة وائل أبو فاعور بوضوح إنه
"ال رؤي ــة مــوحــدة لـلــدولــة اللبنانية
فــي مــا يخص الــاجـئــن ،ولــن يكون

هناك رؤية موحدة" .يعزو أبو فاعور
ال ـس ـب ــب ال ـ ــى االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـيــاســي
الـ ـح ــاص ــل بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ح ــول ال ـح ــدث الـ ـس ــوري ،مـعـتـبـرًا أن
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـ ــن تـسـتـطـيــع
الــوصــول الــى رؤيــة مشتركة .األزمــة

خالل  10أشهر
أعطى قزي  583إجازة
عمل لسوريين
طويلة برأي أبو فاعور ،إذ "ال حل في
القريب العاجل ،كما أن الدعم املالي
سيتراجع أكثر ،واملجتمعات املحلية
تـ ــرزح ت ـحــت األعـ ـب ــاء االق ـت ـص ــادي ــة"،
وم ــع ذل ــك ُي ـتــرك ه ــذا امل ـلــف الخطير
ليسير على حافة الهاوية.
وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي ت ـجــاوز
مرحلة كيفية إدارة اللجوء .يرفض
ق ــزي املـنـطــق الـقــائــل ب ــأن "الـنــازحــن
م ـ ــوج ـ ــودون فـ ــي ل ـب ـن ــان وال سـبـيــل
ل ـ ـعـ ــودت ـ ـهـ ــم ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ،فـ ـكـ ـي ــف ن ــدي ــر

وج ــوده ــم لـ ـسـ ـن ــوات؟" .هـ ــذا املـنـطــق
"مــن شأنه أن يــؤدي الــى التوطني أو
تطبيع الوجود السوري في لبنان"،
لذلك برأيه "يجب أن يبدأ العمل على
كيفية وضــع خطة إلعــادة النازحني
الى سوريا" .يستحضر قزي خطابه
املعتاد ،الــذي "ال يعتبره عنصريًا"،
ليعلن أن "النازحني يشعرون بأنهم
موجودون في بلدهم" .ال يقصد قزي
الحديث عن "كرم الضيافة اللبنانية"،
وإنما تحديدًا عن "اعتبار السوريني
ل ـب ـن ــان ج ـ ـ ــزءًا ت ــاب ـع ــا لـ ـس ــوري ــا عـبــر
األقضية األربـعــة" ،وبالتالي هم "لن
يـعــودوا الــى بـلــدهــم" .وعليه ،يقترح
"تشكيل وفد لبناني يعرض مشروع
عودة النازحني بذات التصميم الذي
ُ
طرح فيه مشروع إنشاء دولة لبنان
الكبير على مختلف الدول الكبرى"!
بصراحة ،يقول قزي إنه يريد العمال
ال ـســوريــن ،ال الــاجـئــن الـســوريــن،
حـتــى إن ــه يـشــرح ال ـفــرق بــن الـعــامــل
السوري والالجئ السوري!" :العامل
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ع ــائـ ـلـ ـت ــه مـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
سـ ــوريـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ه ــو ي ـع ـمــل فــي

ل ـب ـنــان وم ــن ث ــم ي ـع ــود إل ــى عــائـلـتــه.
أم ــا الــاجــئ ال ـس ــوري ،فعندما يجد
ً
ع ـم ــا ف ــي ل ـب ـنــان ي ـس ـتــدعــي عــائـلـتــه
ل ـت ـع ـيــش هـ ـن ــا" .ي ـك ـمــل ق ـ ــزي ك ــام ــه،
الـ ــذي أك ــد ق ـبــل قــولــه أن "ال تـخــافــوا
أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون أن يـ ـق ــال عـنـكــم
عنصريون" ،بأن "لبنان بحاجة إلى
اليد العاملة السورية منذ تأسيس
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ـن ــاك ق ـط ــاع ــات ال تعمل
ســوى باليد العاملة الـســوريــة ،لكن
عـ ـم ــل الـ ــاج ـ ـئـ ــن ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـكــل
املشكلة" .هكذا يختزل قزي الوجود
"ال ـ ـشـ ــرعـ ــي" لـ ـلـ ـس ــوري ــن فـ ــي ل ـب ـنــان
ب ــأن ـه ــم عـ ـم ــال فـ ـق ــط .ف ــي الـ ـعـ ـم ــق ،ال
ينبع كالم قزي من إحصاءات أو من
هــواجــس لخفض الـبـطــالــة ،إنـمــا من
منطق يمارسه قــزي والـنـظــام تجاه
جميع العمال األجانب الفقراء :أنتم
هنا لتعملوا فقط ،أمــا إذا أردت ــم أن
تحضروا عائالتكم فسيتم ترحيلكم.
يزعم قزي أنه ليس "ضد السوريني"
عبر اإلشارة الى أنه أعطى منذ بداية
السنة ،وخالل  10أشهر 583 ،إجازة
عمل لسوريني!

