20

رأي

االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

اقتصاد الحرب األهلية :سوريا ولبنان نموذجًا
ورد كاسوحة*
ّ
ثمة ما يستعصي على القراءة السطحية آللية
ً
اش �ت �غ��ال ال �ن �ظ��ام ف��ي س��وري��ا .م��ن وض ��ع ،م�ث�لا،
تاريخًا محددًا النتصار املعارضة على النظام
ك ��ان يعتمد ع�ل��ى ه ��ذه ال �ق ��راءة ت �ح��دي �دًا .ه��ؤالء
ال ي�ح� ّ�ب��ذون ع��ادة م�ق��ارب��ة ال��واق��ع ف��ي ديناميته
ال�ص��راع�ي��ة وف��ي تعقيده ،ويتعاملون م��ع فكرة
سقوط النظام من عدمه كمن يتعامل مع معطى
ج ��اه ��ز وت �ح ��ت ال �ط �ل��ب .ح � ّ�ب ��ذا ل ��و ت �ف �ض��ل أح��د
ّ
املتحمسني
ماركسيي املعارضة بتنوير أولئك
عن األسباب التي حالت حتى اآلن بينهم وبني
ذاك ال �س �ق��وط امل ��وع ��ود .س �ي �ك��ون م ��ن امل �ف �ي��د أن
ي �ش��رح ل �ه��م ع ��ن ت �ع ��ارض ت �ص� ّ�ورات �ه��م امل�س�ب�ق��ة
ع ��ن ّب �ن �ي��ة ال �ن �ظ ��ام م ��ع واق� �ع ��ه ال �ف �ع �ل��ي امل �غ��اي��ر
ل�ت��وق�ع��ات�ه��مّ .
رب�م��ا ق � ّ�رب ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ح�ل��ب من
املسافة بني األمرين .وهذا معطى جديد ال يبدو
ّ
ّ
أن أح �دًا قد أواله االهتمام الكافي إال قلة قليلة
داخ��ل النظام وداخ��ل املعارضة .طبعًا ال أنصح
رفاقنا اليساريني ف��ي املعارضة بالتعاطي مع
ّ
ه��ذه ال�ق��ل��ة ،أو بمحاولة «ت�ن��وي��ره��ا» فهي تعي
ّ
تمامًا م��ا تفعله ،وت��وظ��ف ه��ذا ال��وع��ي جيدًا في
�راء (م��ن ط��رف��ي ال �ص��راع) إل��ى حربها
س��وق ال�ف�ق� ّ
القذرة .فليوفر أصدقاؤنا جهودهم ملن يحتاج
ّ
إليها حقًا .وه��ؤالء م��وج��ودون في ك��ل مكان من
س��وري��ا تقريبًا ،ووج��وده��م هناك مرتبط بفعل
نضالي حقيقي ،لكن م��ا ينقص ه��ذا الفعل هو
معاودة ربطه بالحقائق امللموسة عن الخصم.
فمن دون ذاك ال��رب��ط ال ي�ع��ود هنالك م�ّ�ن معنى
ّ
ألي نضال مهما كانت شرعيته .لنقل انه نضال
ّ
من دون أفق أو استراتيجيات تذكر .وألن تعيني
األفق املمكن «للثورة» (أقرأ :الحرب األهلية) هو
م��ن جملة م��ا طرحه اليسار منذ ال�ب��داي��ة ،فالبد
له إذًا من أن يكمل مشوار االنسجام مع ال��ذات،
وبالتالي أن ينتقل إلى الخطوة الثانية :توضيح
األسباب الفعلية التي حالت دون انهيار النظام
ّ
اآلن .وال�ي�س��ار م��ؤه��ل ل�ه��ذا األم��ر أك�ث��ر من
حتى ّ
ّ
غيره ،ألنه يعرف أن ّهذه األسباب هي اقتصادية
بالدرجة األول��ى ،وأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا
بتجارب سابقة خاضتها شعوب بعينها أثناء
مرورها بأطوار الحرب األهلية.
يحضرني ال�ي��وم ك�لام ألب��و داوود ،قائد عملية
أيلول األس��ود في ميونيخ واملسؤول العسكري
السابق ف��ي حركة فتح ،ف��ي معرض حديثه عن
دور منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ف��ي ال�ح��رب
األهلية اللبنانية .ولكالم الرجل عالقة مباشرة
ب�م��ا ذك��رت��ه ع��ن اق �ت �ص��اد ال� �ح ��روب ،ك�م��ا يفهمه
ّ
ويحلله اليسار من موقعه املنحاز اجتماعيًا .في
تلك املقابلة ،الم أبو داوود اللبنانيني (ربما قصد
ّ
الكتائب والقوات بذلك وهذه مشكلة يتعني حلها
سريعًا قبل أن يصبح التنميط عنوانًا وحيدًا
للتعاطي مع هذا الكيان املعطوب) على إخراجهم
ً
ّالفلسطينيني منه بالتعاون مع إسرائيل ،قائال
إنهم ال بد من أن يكونوا نادمني على ما فعلوه.
ثم عاد الرجل ليوضح السبب الذي جعله يقول
ّ
تمامًا
ذلك .سأحاول العودة إلى األرشيف للتأكد ّ
مما قاله حينها .وفي األثناء أنقل ما أعتقد أنها
وجهة نظره التي هي باملناسبة متطابقة جزئيًا
أو كليًا مع وجهة نظر كثير من اليساريني حيال
ّ
اقتصاد الحرب في سوريا اليوم .وهي تقول بأن
االق�ت�ص��اد اللبناني كّ��ان سينهار ل��وال األم ��وال
الهائلة التي كان تضخها املنظمات الفلسطينية
يوميًا في عروقه .الفكرة هنا بسيطة وال تحتاج
إلى شروحات كثيرة .فالدولة في لبنان حينها
ك��ان��ت ت�ت��آك��ل ت��دري�ج�ي��ًا وت�ف�ق��د س�ي�ط��رت�ه��ا على
أج ��زاء م�ت��زاي��دة م��ن األرض ملصلحة تنظيمات
م�س�ل�ح��ة غ�ي��ر ن�ظ��ام�ي��ة ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ي �ح��دث اآلن
في سوريا .ورغم كون بنية االقتصاد اللبناني
ك��وم �ب��رادوري��ة وت��اب �ع��ة ل�ل�م��رك��ز ا ّل��رأس �م��ال��ي إال
ّ
أن أج�ه��زة ال��دول��ة فيه ك��ان��ت ت�ت��دخ��ل ب�ين الحني
واآلخ � ��ر «ل�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م�ل�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة» بما
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تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ي �خ��دم م�ص��ال��ح امل�ص��رف�ي�ين وامل �ت �م� ّ�ول�ين ال�ك�ب��ار.
وه��ؤالء ب��دوره��م ك��ان��وا يتبادلون الخدمات مع
ّ
أج �ه��زة ال��دول��ة ال�ع�م�ي�ل��ة ل�ل�م��رك��ز ف�ي��وظ�ف��ون في
ّ
مؤسساتهم وش��رك��ات�ه��م ف��ائ��ض ال�ق��وة املنتجة
ال��ذي لم تعد مؤسسات الدولة تستوعبه .هكذا
يحصلون على أرب��اح�ه��م ال�ط��ائ�ل��ة ،وي�س��اع��دون
النظام على الظهور بمظهر من ال يدير الظهر
تمامًا ملصالح «الطبقات الشعبية» التي تمنحه
ال �ش��رع �ي��ة ع �ب��ر ص� �ن ��دوق االن �ت �خ��اب ال� �ص ��وري.
وال �ف �ت ��ات ال �ت��ي ت �ح �ص��ل ع �ل �ي��ه ه� ��ذه ال �ط �ب �ق��ات-
ال �ط��وائ��ف س� ��واء م��ن م��ؤس �س��ات ال �ن �ظ��ام أو من
اللصوص الكبار (اق ��رأ :املصرفيني)
مؤسسات
ّ
ّ
ه��ي ن�ت��اج ال �ت��دخ��ل ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال��ي ال ��ذي عطلته
ّ
وجيرته بالكامل تقريبا
تمامًا دينامية الحرب
ملصلحة امليليشيات امل�ح�ت��رب��ة .م��ا ع��اد النظام
ب �ع��د ال �ح ��رب ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى امل ��وان ��ئ وامل� �ط ��ارات
واملداخل الحدودية واملراكز الجمركية ،كما كان
يفعل باألمس .انتقلت السيطرة على هذه النقاط
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة امل � ّ
�درة ل�لأرب��اح (ع�ب��ر ال�ع�م��والت
وت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ات ّ ال �ت �ه��ري��ب) إل ��ى امليليشيات
املختلفة ،وصار تدفق األموال إليها من الخارج
(وهو مصدر آخر للربح) مرهونًا بمدى خدمتها
ملصالح من ّ
يمول عملها في الداخل .نعلم اليوم
كم كانت تدفع مستعمرة آل سعود للميليشيات
املتعاملة معها (الكتائب والقوات اللبنانية و...
الخ) ،ونعلم أيضًا كم كان يدفع القذافي وصدام
ح�س�ين (وح� ��ده األس ��د األب ك ��ان ي��دي��ر ال �ص��راع
دمويًا ويوظف العمالء من دون أن يدفع قرشًا
واح � � �دًا!) ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال �ت��ي ت � ّ
�ورط ��ت ف ��ي ال� �ح ��رب .م�ل�اي�ي�ن ال � � ��دوالرات
كانت تصرف يوميًا ليس على السالح فحسب،
ب��ل على الدينامية ال�ت��ي ك��ان��ت تسمح بتسعير
ال�ح��رب وإبقائها مشتعلة أي�ض��ًا .ف��اإلب�ق��اء على
ال �ح��رب وق�ت�ه��ا ك ��ان ي�ع�ن��ي اس �ت �م��رار االق�ت�ص��اد
امل ��وازي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�س� ّ�ول وت�م��وي��ل عمليات
القتل ،بما يقطع الطريق على ّ
أي إمكانية لعودة
أش �ك��ال ج�ن�ي�ن�ي��ة وم �ح �م��ودة م��ن ال �ك��وم �ب��رادور.
وهي األشكال التي ستسمح للبدائل بأن تنمو
م��ن داخ�ل�ه��ا وت �ت �ط� ّ�ور ت��دري�ج�ي��ًا إل ��ى أن تصبح
ق ��ادرة ع�ل��ى ط��رح ذات �ه��ا ك�ب��دي��ل م �ق��اوم للسلطة
ال �ط �ب �ق �ي��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ع �م �ي �ل��ة .ه� ��ذا ال �ش �ك��ل من
ّ
التطور االقتصادي كان الوحيد املمنوع حينها،
ّ
ف��ي ح�ين سمح ل�ك��ل م��ن ي ��زاول األن �م��اط األخ��رى
(وه��ي م��اف�ي��اوي��ة ب��ال�ض��رورة وت�ص� ّ�ب غ��ال�ب��ًا في
مصلحة املركز االمبريالي) بأن يفعل ومن دون
رق��اب��ة أح �ي��ان��ًا .ع�ن��دم��ا ت �ح��دث أب ��و داوود على
وج��وب أن ي�ن��دم اليمني اللبناني على م��ا فعله
بالفلسطينيني ،كان يقصد ّهذه الناحية تحديدًا،
حتى من دون أن يدري .كأنه يعاتبهم على عدم
ّ
ويتطور
سماحهم القتصاد ال�ح��رب ب��أن ينمو
ّ
أكثر .لكن من قال إن اليمني كان سعيدًا بما فعله
ّ
في  1982حني ساهم في إخراج منظمة التحرير
من بيروت؟ ال يحتاج هؤالء إلى «من يفتي لهم
بمزيد م��ن خدمة االم�ب��راط��وري��ة» (التعبير هنا
م �ج��ازي وال ينطبق ت�م��ام��ًا ع�ل��ى م��ا ق�ص��ده أب��و
ّ
داوود بقوله ذاك) .ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أن الظروف
ال��دول�ي��ة ت�غ� ّ�ي��رت ،وال �ص��راع (ب�ين الرأسماليتني
األم �ي��رك �ي��ة وال �س��وف �ي��ات �ي��ة) ال � ��ذي ك� ��ان ي�س�م��ح
القتصاد الحرب بأن يزدهر قد «انتهى» أو ّ
تجمد
جزئيًا .في ذلك العام تحديدًا (ّ )1989قرر ّ
لص ما
«وول ستريت» أن يقفل الحنفية وأن يعيد
في
ّ
عملية النهب التي كانت قائمة في لبنان إلى ما
كانت عليه قبل العام  .1975لكن األوان حينها
كان قد فات .فوظيفة لبنان قد ّ
تغيرت واألطوار
التي م� ّ�ر بها وم� ّ�رت بها املنطقة ل��م تعد تسمح
له بأن يكون أكثر من «سمسار» وكيل لألصيل
الذي يستطيع في هذه املرحلة تحديدا أن يخدم
االم �ب��ري��ال �ي��ة أك �ث��ر .م��ن ه�ن��ا امل��دخ��ل إل ��ى األزم ��ة
السورية .طبعًا من يبحث عنّ تطابق فعلي بني
التجربتني سيعود غالبًا بخفي حنني .فسوريا
ال تشبه لبنان اقتصاديًا أو جغرافيًا .و«لبنان»
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ب ��دوره ال يشبه مستعمرتي ق�ط��ر وال�س�ع��ودي��ة
إال ف��ي خ��دم��ة االس �ت �ع �م��ار .وه ��ذا ه��و امل�ض�م��ون
الفعلي للسياستني السعودية والقطرية تجاه
ّ
سوريا اليوم .كل ما تفعله هاتان املستعمرتان
ّ
بمعية االمبرياليات الغربية وإشرافها املباشر
ّ
ّ
وال��دؤوب هو تشجيع القنوات التي حلت محل
ّ
ال��دول��ة التسلطية ومافياتها االق�ت�ص��ادي��ة .في
كثير من املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
املسلحة بقيت العالقة مع الدولة بشكلها القديم
ّ
قائمة ول��و رم��زي��ًا .ال تدفع قطر والسعودية كل
ه ��ذه األم� ��وال ل�ت��دم�ي��ر ال��دول��ة وب�ن��اه��ا التحتية

يوجد «طرف واحد» يمد يده
إلى قطر أو السعودية أو
روسيا أو ايران لقبض عمولة
اإلبقاء على الحرب قائمة
ّ
م�ب��اش��رة ك�م��ا ي��رط��ن ب��ذل��ك امل��وال��ون ال �س��ذج ،بل
ّ
فعلية لنمو االقتصاد املافياوي
لتخلق أرضية
امل ��وازي وتمكينه م��ن وراث ��ة إم�ب��راط��وري��ة رام��ي
ّ
م�خ�ل��وف وش��رك��اه .إذ ب�خ�لاف ك��ل م��ا ي�ش��اع في
اإلع� �ل ��ام ب �ق �ي��ت ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ح ��ال ��ة امل�س�ل�ح��ة
والسلطة املافياوية قائمة رغم ض��راوة الصراع
ب�ي�ن�ه�م��ا ودم��وي �ت��ه .ف �م��ن م�ص�ل�ح��ة ال �ط��رف�ين أن
تبقى عملية احتكار الثروة وتوزيعها محصورة
ّ
�اج كما نعرفها قد
ّ
دورة اإلن�ت� ّ
بهما .صحيح أن ّ
ً
توقفت جزئيًا ،إال أن�ه��ا ل��م ت��ؤث��ر إال قليال على
لوظائفه .والسبب
آلية اشتغال النظام وتمويله
ّ
أي�ض��ًا ف��ي ب�ق��اء ه��ذه ال��وظ��ائ��ف ه��و أن�ه��ا ل��م تعد
ّ
مستقلة كما كانت باألمس أو لم تعد داخلية بما
ّ
يكفي ،فمثلما تفعل كل من قطر والسعودية مع
أتباعهما في املعارضة يفعل الروس واإليرانيون
مع النظام ال��ذي يتبعهما ويتبع سياساتهما.
ً
أص �ل�ا ل��م ي�ع��د خ��اف�ي��ًا ع�ل��ى أح ��د ف �ق��دان س��وري��ا
لسيادتها والستقاللية قرارها .فعندما تصبح
األدوار املطلوبة من النظام ومعارضاته وظيفية

وم��وج��ودة مل�ج� ّ�رد أن�ه��ا ت�خ��دم اس�ت�م��رار ال�ح��رب،
ال ي �ع ��ود م �م �ك �ن��ًا ال �ح��دي��ث ع ��ن ص � ��راع ي �خ��اض
باألصالة عن الطرفني .كالهما يفعالن ذلك اليوم
ّ
يتورطان أكثر فأكثر
بالوكالة ،وكالهما أيضًا
في إدام��ة نموذج اقتصادي معوق ّ
ألي إمكانية
للتغيير الجذري من الداخل.
منذ اللحظة األول��ى ال�ت��ي ب��دأ بها النظام يفقد
وحدودية ملصلحة
سيطرته على مناطق طرفية ّ
ت�ن�ظ�ي�م��ات م�س�ل�ح��ة ّم�ح�ل�ي��ة ت��وق �ع��ت ب ��أن ي�ك��ون
م��آل التغيير ال��ذي بشرتنا ب��ه أط��راف معارضة
ً
راديكالية مماثال ملا حصل في لبنان ّبعد الحرب.
والعبرة األساسية ّ
مما حصل هي أن��ه ال يمكن
التعويل على «انتصار» يأتي على ظهر رافعة
اقتصادية تقطع مع مبدأ «التراكم الرأسمالي»
وان كان كومبرادوريًا .هذا ما «أنجزته» الحرب
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وه ��ذا أي �ض��ا م��ا «س�ت�ن�ج��زه» حربنا
ً
األه �ل �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .ك ��ان م�م�ك�ن��ًا ال �ب �ن��اء م�ث�لا
ع�ل��ى «ال �ت��راك��م ال��رأس �م��ال��ي» ال �ط��رف��ي ال ��ذي ق��ام
عليه االقتصاد املافياوي في سوريا منذ 2000
ً
إلنضاج نقيض فعلي له .وك��ان متاحًا فعال مع
كسر الناس لحاجز الخوف في بدايات الحراك
ّ
أن يحتل هذا املوضوع منت الحملة ضد النظام
ّ
وم��اف�ي��ات��ه االق�ت�ص��ادي��ة .غير أن ال�ق��وى ّ العميلة
(ت��رك �ي��ا وق �ط��ر وال �س �ع��ودي��ة) ال �ت��ي ت��دخ �ل��ت في
الحراك الحقًا لم يكن يناسبها فعل ذلك .ثم أتى
ّ
ال�ت��دخ��ل ال��روس��ي واإلي��ران��ي إل��ى ج��ان��ب النظام
ماليًا ولوجستيًا ليجهز تمامًا على ّ
أي إمكانية
للقطيعة مع الحقبة االقتصادية السابقة .حني
يتساءل البعض ع��ن سبب ع��دم سقوط النظام
ح �ت��ى اآلن أش �ع��ر ف �ع�لا ب��االس �ت �غ��راب .ول �ه��ؤالء
أقول :هنالك في اقتصاد الحروب قاعدة اسمها
التخادم املتبادل بني طرفي الصراع .وما يفعله
ّ
التدخل الخارجي هو تنظيم هذا التخادم على
نحو يجعل منه األساس لخدمة مشروع الحرب
ً
فمثال ال ت��زال ّ
مؤسسات ال��دول��ة هنا
ال العكس.
ت��دف��ع روات � ��ب امل��وظ �ف�ين امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ال�ب�ي�ئ��ات
الحاضنة للحراك .يستثنى من ذلك طبعًا حملة
ال �س�ل�اح ال��ذي��ن ف �ص �ل��وا م��ن وظ��ائ �ف �ه��م ،وب��ات��وا
ي �ت �ق��اض��ون ب� ��دل أج ��ره ��م ال �ج��دي��د م ��ن م �م� ّ�ول��ي
وس� �م ��اس ��رة ال� �ح ��رب ف ��ي م �س �ت �ع �م��رات ال�خ�ل�ي��ج

