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رأي

الكونفدرالية في الحرب األهلية) من مدينة
شارلوتسفيل فــي والي ــة فرجينيا لــم يكن
تعبيرًا عن إحباط قاعدته البيضاء ،بقدر
ً
مــا كــان انـتـقــاال للصراع مــن حـ ّـيــز إلــى آخــر.
ف ـب ـعــد اس ـت ـح ــال ــة ح ـس ــم امل ـع ــرك ــة ملـصـلـحــة
ت ــرام ــب ف ــي ال ـحـ ّـيــز ال ـس ـيــاســي الـ ــذي تـعـ ّـبــر
املؤسسةّ ،
ّ
تسببت حادثة إزالة
عنه نزاعات
ّ
التمثال في نقلها إلى الحيز الرمزي ،حيث
ال وج ــود ملــراكــز ق ــوى تحتكر التعبير عن
معارضة الرئيس ،بل ّ
ثمة فقط وضوح في
ٌ
ٍّ
ال ـص ــراع بــن ق ــوى شـعـبـيــة ل ـكــل مـنـهــا ثـقــل
كـبـيـ ٌـر عـلــى األرض ،يمكنه عـبــر االحـتـجــاج
والـتـظــاهــر إظ ـهــار مــا اسـتـطــاعــت املـ ّ
ـؤسـســة
َّ
ب ـب ــراع ــة قـ ــل ن ـظ ـيــرهــا إخ ـ ـفـ ــاءه أو طـمـســه.
الـفــاشـيــة هـنــا ال تـعــود ـ ـ فـقــط ـ ـ تـعـبـيـرًا عن
تـ ـي ــار مـ ـع ــزول س ـي ــاس ـي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا ،بــل
ً
ـا لفئات اجتماعية لــم ُي َ
سمح
تصبح حـ ّـامـ
ّ
لها بالتمثل كما يـجــب .وحــن تمثلت في
اإلدارة وأصبح لديها وجــود فعلي وكبير

ّ
غ ـ ــزة قـضـيــة وم ـس ــؤول ـي ــة وط ـن ـيــة وقــومـيــة
وإن ـس ــان ـي ــة ب ــل ت ـص ـبــح «م ـش ـك ـلــة ح ـمــاس»
ّ
إن فريق محمود ّ
عباس في
و«املتطرفني».
ّ
الحقيقة هــو «املمثل الشرعي والــوحـيــد»...
ْ
الفلسطيني ،بل ملصالح
لكن ليس للشعب
ُ
البرجوازية الفلسطينية امللحقة باقتصاد
االحتالل والنظام األردني وبترول األنظمة.
ّ
وإن سلطة رام الله هي سلطة البرجوازية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــدي ــره ــا
«الحكومة» و«الرئيس» و«الوزير».
ّ
محمود ّ
عباس يريد من شعبنا في غزة أن
يحمده على «نعمته» وعلى حزمة قراراته
ّ
ّ
العدو هو
األخيرة .وألن سلوك عباس أمام
ال ــرض ــوخ ال ـكــامــل ،فــإنــه ي ـصــاب بــاإلحـبــاط
ّ
والـيــأس ّحــن تصرخ غــزة فــي وجـهــه« :ال»؛
ّ
ّ
ّ
يصدقه الصيادون والعمال
فهو يتوقع أن
والفقراء واملــزارعــون ،وأن تخرج الجماهير
َ
يريد
إلــى الـشــارع وهــي ترفع ص ـ َـوره .هكذا ّ ً
«ال ــرئـ ـي ـ ًـس» أن يـ ــرى صـ ـ ــورة غ ـ ــزة :ض ـحــيــة
م ـه ــزوم ــة ،ال روح فـيـهــا وال ك ــرام ــة ،حبلى
بالوعي املتصهني!
ّ
وج ــوه ــر األم ـ ــر ف ــي كـ ــل هـ ــذا ال ـح ـص ــار هــو
ُ
ّ
الشعبية ،حاضنةِ املقاومة
تركيع الطبقات

داخ ــل املـ ّ
ـؤسـســات املنتخبةُ ،منعت مجددًا
ُ
مــن تنفيذ برنامجها بسبب تـعــارضــه مع
تـ ّ
ـوجـهــات النخبة التقليدية فــي الــواليــات
ّ
املتحدة .بهذا املعنى ،فان الدعوة إلى عزلها
مجددًا ليست فقط تعبيرًا عن تيار شعبي
رافض الستعادة تقاليد العبودية ورموزها
فــي س ـيــاق انــدثــارهــا فـعـلـيــا ،بــل هــي أيضًا
ممانعة ـ من جانب اليسار تحديدًا ـ لترك
ه ــؤالء يـعـبــرون عــن إحباطهم مــن الهزيمة
ُّ
التمسك بما
التي ُمنوا بها في اإلدارة عبر
ي ـع ـت ـبــرونــه «رم ــوزه ــم ال ـت ــاري ـخ ـي ّــة» .وه ــذا
املـســار قــد يكون مفيدًا ملنع التمثل برموز
ِّ
ال ـع ـب ــودي ــة ف ــي كـ ــل م ـ ـ ّـرة ت ـقــع فـيـهــا هــزيـمــة
لهذا التيار ،لكنه لن يفضي بالضرورة إلى
تــراجــع النزعة الفاشية لــدى ه ــؤالء ،بــل قد
يفاقمهما إذا َّ
تبي بالفعل أنهم ُ
سي َ
حرمون
من التظاهر في الشارع بمعزل عن السبب
ب ـعــد حــرمـ ِّـان ـهــم م ــن تـنـفـيــذ م ـطــال ـب ـهــم إثــر
وصول ممثلهم الفعلي إلى الرئاسة.
* كاتب سوري

ّ
ْ
قاومت ولم تسمح ّ
لدبابات
املسلحة ،ألنها
ّ
الـعــدو الصهيوني باجتياح أرض القطاع
خـمــس مـ ـ ّـرات عـلــى األقـ ــل! ه ــذا األم ــر يــزعــج
واشنطن وتل أبيب والسعودية والسيسي
ّ
ّ َ
وسكان القصور في الضفة املحتلة.
وم ـ ـ ــن جـ ــديـ ــد نـ ـ ـس ـ ــأل :ل ـ ــو كـ ــانـ ــت الـ ـقـ ـي ــادة
الفلسطينية في رام الله ،وأح ـ ُ
ـزاب السلطة
ْ
شاركت في اجتماع اللجنة التنفيذية،
التي ً
ح ــري ـص ــة ع ـلــى ت ــاري ــخ شـعـبـنــا وم ـشــاعــره
وح ـقــوقــه ،ف ـل ـمــاذا تـنـســى ت ــل الــزع ـتــر وهــي
َ
اجتماعها في ذكرى املذبحة؟
تعقد
ّ
وملــاذا لم تذكر صبرا وشاتيال والشجاعية
من قبل؟
ومل ــاذا لــم ت ـقـ ّـرر عـقـ َـد مجلسها الــوطـنــي في
ً
مخيم جباليا مثال ،برعاية سالح املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـ ــدل ع ـق ــده ت ـحــت بـســاطـيــر
االحتالل؟
َ
وملـ ــاذا ت ـحــرم م ــاي ـ َّـن الــاج ـئــن ف ــي األردن
وسوريا ولبنان حقهم في املشاركة؟
ّ
ّ
وأخيرًاَ ،من قال لهؤالء القوم إن َم ّن يتخلى
عــن  %78مــن َفلسطني ويـبـيــع ح ــق الـعــودة
ُ
الشعب الفلسطيني على
يمكن أن يأتمنه
ّ
القدس ورام الله؟ إن شعبنا لن يأتمنه على
كيس رمل ُفارغ!
ه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـعـ ـ ــض م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـجـ ـ ــري ف ـ ـ ــي س ــاحـ ـتـ ـن ــا
الفلسطينية العاثرة ،من محاوالت مستمرة
لصهينة الوعي الوطني الفلسطيني على
ي ــد االحـ ـت ــال واإلعـ ـ ــام ال ـع ــرب ـ ّـي املتصهني
وطبقة البرجوازية الفاشلة واملهزومة في
«املناطق» وفي «يهودا والسامرة».
ّ
إن االن ـق ـســام الفلسطيني ال ـيــوم لـيــس بني
ْ
حركتي «فـتــح» و«حـمــاس» فقط .فلقد كان
الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداخ ـل ــي دائـ ـم ــا ذا
جــوهــر طبقي (سـيــاســي – اجـتـمــاعــي) بني
ّ
الـبــاشــوات وال ـفــاحــن ،بــن َمــن ذهـبــوا إلى
َ
القصر َ
وم ــن صـعــدوا إلــى الـجـبــال ،بــن من
يـمـلــك َ
وم ــن ال يـمـلــك .وه ــو كــذلــك اآلن .هــذا
هــو الـعـنــوان الحقيقي للتناقض الداخلي
الفلسطيني ال ــذي يـغـلــي ال ـيــوم فــي مرجل
الواقع الصعب :صراع بني إرادات وخيارات
مـتـنــاقـضــة ،بــن نـهــج امل ـفــاوضــات العبثية
ونهج املقاومة الوطنية.
وي ـظ ــل ال ـ ـسـ ــؤال ال ـك ـب ـي ــرَ :مـ ــن ي ـم ـلــك ال ـق ــرار
ّ
املخيم أم القصر؟
الوطني الفلسطيني؟
ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو سـ ـ ـ ــؤال األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ُ
الطبقات الشعبية
األكـبــر ،وســوف تحسمه
الفلسطينية لصالحها في املستقبل .فهذه
ً
الـطـبـقــات كــانــت وال تـ ــزال مـسـتـعــدة للبذل
وال ـن ـض ــال والـتـضـحـيــة ف ــي سـبـيــل ال ـعــودة
ً ّ
ّ
ْ
والتحرير .لكن يبدو أن عليها أوال أل تنسى
وأال تغفر؛ وأن تستعيد إرادتـهــا وأدواتـهــا
ً
وق ــراره ــا وس ــاح ـه ــا؛ وأن تـ ِـلــد مـ ــرة أخ ــرى
غ ـســان كـنـفــانــي ونــاجــي الـعـلــي؛ وأن تبني
َ
بـعـقــولـهــا وقـبـضــاتـهــا املــؤس ـســات ال ـق ــادرة
رح ِمها
على إدارة الشأن الوطني ،التي ِمن ِ
ُ
التجديد الثوري .هذه الجموع
فقط يتولد
الفلسطينية املقهورة هي صاحبة املصلحة
في التغيير والتحرير ،وال أحد سواها يدفع
الثمن والدم وضريبة ُ
الح ّرية.
* قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
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في لغة الحوار السائدة
بين الرأسماليات
معتز حيسو *

ما يجري في سوريا وغير بلد عربي يتجاوز حدود
تسليع الفرد ،إلى مستويات أخرى وآليات تضمن
ألصحاب رؤوس املال تحقيق أعلى معدل من الربح
وال ـتــراكــم .ومـعـلــومــا أن إث ــارة ال ـح ــروب وإدارت ـه ــا،
وكذلك االستثمار فيها ،يعود على الدول والشركات
ال ـك ـب ــرى ب ـم ـكــاســب مــال ـيــة ت ـف ــوق ت ـكــال ـيــف تـمــويــل
امليليشيات بكثير .ويدلل على ذلك ما يحصل في
غـيــر بـلــد عــربــي مــن تــدمـيــر ممنهج وم ـ ــدروس .إن
أوضــاع الحرب في سوريا ،العراق ،اليمن ،وليبيا،
ً
تؤكد أن واشنطن ودوال أخ ــرى ،مستعدة لصرف
مليارات الدوالرات من أجل إطالة أمد الحروب .وال
يـتـنــاقــض ذل ــك مــع اشـتـغــالـهــا عـلــى تحميل بعض
الدول اإلقليمية ،وبشكل خاص الخليجية ،تكاليف
الحروب الدائرة .وترى الدول والشركات الكبرى ،أن
تسليح الجماعات واألطراف املتصارعة وتمويلها،
والحقًا إعــادة هيكلة الجيوش وتأهيلها في أكثر
مــن دول ــة ،واالسـتـثـمــار فــي إع ــادة اإلع ـم ــار ،سـيـ ُّ
ـدر
عليها أرباحًا يصعب علينا تقديرها.
هذا يعني أن الحروب التي تدور رحاها في الدول
العربية ،تندرج في إطار آليات اشتغال رأس املال
الصناعي والعسكري والخدماتي وأيضًا النقدي.
ب ـكــام آخـ ــر ،إن م ــن أهــداف ـهــا الــرئـيـسـيــة مضاعفة
َ
ال ــرب ــح ،وزي ـ ــادة م ــرك ــزة رأس املـ ــال لـصــالــح ال ــدول
الغربية .ويتجاوز ذلــك حــدود الــدول الضالعة في
الحروب بشكل مباشر ،إلى دول أخرى مثل الصني
ال ـتــي سـيـكــون لـهــا دور سـيــاســي واق ـت ـص ــادي في
سوريا ،وغيرها من الــدول التي ّ
تحولت لساحات
ص ــراع ون ـ ــزاع .وت ـن ــدرج مـصــالــح دول أخ ــرى مثل
إيران وتركيا والعربية السعودية وقطر ...في اإلطار
ذات ــه .وجميعها إضــافــة ملوسكو تدخل فــي سباق
مــع الــزمــن ،لتثبيت مكاسب سياسية واقتصادية
وعسكرية .ويكشف عن ذلك حجم التباين والخالف
وحـتــى الـتـنــاقــض بــن ال ــدول امل ـشــاركــة فــي حــروب
اإلقليم.
وال ـت ـنــاق ـضــات امل ـخ ـف ـيــة ،وت ـل ــك األخ ـ ــرى ال ـت ــي يتم
اإلعالن عنها بني الدول املشاركة في حروب املنطقة،
تـتـجــاوز ح ــدود االق ـت ـصــاد واملـ ــال ،إل ــى مستويات
أيــديــولــوج ـيــة ي ـم ــارس م ــن خــال ـهــا ال ـن ــاف ــذون في
إدارة املعارك عمليات توظيف واستثمار األوضاع
الدينية والعقائدية واملذهبية والطائفية وقضايا
أخ ـ ـ ــرى مـ ـش ــابـ ـه ــة ،إلب ـ ـعـ ــاد الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ــن جـ ـ ــذوره
الحقيقية السياسية منها واالقتصادية .وجميعها
عوامل تتعلق بالتناقضات البنيوية لــرأس املــال،
ومــا يتعرض له من أزمــات تربطها صــات عميقة

مسرح
تحويل سوريا إلى
ُ
للحروب يكشف عن البعد اإلمبريالي
للحكومات الرأسمالية
بالتناقض الــداخـلــي لتركيبة الـنـظــام الــرأسـمــالــي
الـ ـ ــذي ي ـم ـيــل م ـن ــذ عـ ـق ــود إلـ ــى ت ـم ـي ـيــل رأس املـ ــال،
ومضاعفة حجم التراكم غير املستند إلــى اإلنتاج
املادي .وذلك يشمل الدول الرأسمالية الكالسيكية،
والشركات العابرة للحدود والجنسية ،إضافة إلى
املؤسسات املالية الكبرى .ما يعني اتساع الفقاعة
املالية وازدياد حجمها .ونشير هنا إلى أن مخاطر
انفجار الفقاعة املالية ،سينعكس بأشكال سلبية
متباينة على البشرية جمعاء .ويتعلق ذلك بدرجة
ّ
ارت ـب ــاط تـشــكــل الـفـقــاعــة املــالـيــة ب ــاألزم ــة البنيوية
لــرأس املــال املعولم .فاإلصرار على معالجة أزمات
رأس امل ــال الـبـنـيــويــة ،ب ــذات اآلل ـي ــات الـقــائـمــة على
االح ـت ـك ــار وال ـه ـي ـم ـنــة وم ــرك ــزة ال ــرب ــح ،ي ـفــاقــم من
درجــة اإلفقار واالستقطاب على املستوى العاملي.
مــا يـنــذر بنشوء أزم ــة عــامــة وشــامـلــة مــن أسبابها
تمييل رأس املال واتسام آليات اشتغاله بالتناقض
والفوضى واالضطراب وإثارة الحروب .يضاف إلى
ذلك ،اشتغال املؤسسات املالية العاملية والشركات
العمالقة على فــرض ميول وسياسات اقتصادية
نقدية ومالية تتناقض كليًا مع أي ملح اجتماعي.
ويتجلى ذلك بأوضح أشكاله في البلدان الطرفية
ال ـتــاب ـعــة اق ـت ـص ــادي ــا وامل ــرت ـه ـن ــة س ـيــاس ـيــا لـلـغــرب
الــرأس ـمــالــي .وذلـ ــك م ــن خ ــال إخـضــاعـهــا لـشــروط
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي والـبـنــك ال ــدول ــي ومنظمة
التجارة الحرة .وتستخدم الحكومات الرأسمالية
وتـحــديـدًا واشـنـطــن لتحقيق أهــدافـهــا املــوغـلــة في
الــرج ـع ـيــة ،أح ـ ــدث م ــا وص ـل ــت إل ـي ــه ث ـ ــورة الـتـقــانــة
ف ــي م ـج ــاالت املـعـلــومــاتـيــة واالتـ ـص ــاالت واإلعـ ــام،
وأي ـضــا الـعـلــوم التطبيقية فــي مـجــال الـصـنــاعــات
الـعـسـكــريــة والـجــرثــومـيــة والـبـيــولــوجـيــة .وتكشف
الحروب اإلمبريالية في بالدنا وعليها ،عن تقاطع
الصراع على إعادة اقتسام العالم ،مع تحويلنا إلى

حقل تـجــارب لصناعاتهم العسكرية ،ومختبرات
لدراسات علماء الغرب النفسية والعصبية.
إن ما تم ذكــره إضافة إلــى قضايا أخــرى نناقشها
الحـقــا ،يـنــدرج فــي إط ــار الـحــوار الــرأسـمــالــي خــارج
األطـ ــر الـجـغــراف ـيــة ل ـل ــدول ال ـك ـبــرى .والـ ـح ــوار وفــق
م ـن ـظ ــورن ــا ،ي ـم ـكــن أن ي ــأخ ــذ أب ـ ـعـ ــادًا وم ـس ـتــويــات
ً
وأشكاال شديدة الهمجية والبربرية .لكن الثابت أن
جميعها يميل إلى توظيفنا نحن العرب ،كــأدوات
في حواراتهم الدموية العابرة للزمن والجغرافيا.
وذلــك بهدف تعميق نهب ثرواتنا وفــرض شروط
الهيمنة ،وأيضًا تدمير تاريخنا ومالمح حضارتنا
املــوغ ـلــة ف ــي ال ــزم ــن .وجـمـيـعـهــا يـتـجـلــى ف ــي كــونــه
تعبيرًا عن آليات وعـ ّـدة اشتغال رأس املــال العابر
لـلـحــدود والـجـنـسـيــة .فـلـغــة ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ذات
البعد السياسي اإلمبريالي باتت أساس التواصل
الرأسمالي خــارج حــدود ال ــدول الكبرى .والسبيل
الوحيد لتحقيق املكاسب والنفوذ والهيمنة.
إن تحويل سوريا وبالد عربية أخــرى ،إلى مسرح
للصراع وال ـحــروب ،يكشف عــن ُ
البعد اإلمبريالي
لـلـحـكــومــات الــرأس ـمــال ـيــة .ويـتـجـلــى ذل ــك بــوضــوح
م ــن خـ ــال الـ ـص ــراع ع ـلــى ت ـقــاســم م ـنــاطــق ال ـن ـفــوذ
والسيطرة ،واالستثمار في مشاريع إعادة اإلعمار.
وكل ذلك يتموضع في اإلطار اإلمبريالي .ما يعني
إص ـ ــرار ال ـ ــدول امل ـت ـصــارعــة ع ـلــى إض ـع ــاف ال ــدول ــة
الكيانية وتطييفها أو فدرلتها .يـضــاف إلــى ذلك
سلبها الـسـيــادة االقـتـصـ ّ
ـاديــة ومنعها مــن تطوير
م ــوارده ــا الـطـبـيـعـيــة وال ـب ـش ــري ــة ،وإلـ ـغ ــاء أي دور
تـنـمــوي أو اجـتـمــاعــي لـلــدولــة .وجميعها يؤسس
ّ
ّ
السياسي وأيضًا الحروب.
ملزيد من التوتر
َّ
ً
وبناء على املعطيات الدالة على أن إثارة الحروب،
ً
واالستثمار فيها ،وأيـضــا إدارت ـهــا ،تشكل مدخال
لالستحواذ على عقود االستثمار وإعــادة اإلعمار
ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق وغ ـيــر دول ــة عــرب ـيــة .يمكننا
اإلشارة إلى أن اشتغال حكومات الدول الرأسمالية
ال ـك ـبــرى فــي إطــالــة زم ــن ال ـح ــرب ،ي ـنــدرج فــي إطــار
الفعل اإلمبريالي ،وتربطه عالقة مباشرة بمصالح
اإلمـبــريــالـيــات املـتـنــاقـضــة .وم ــا ي ـجــري مــن تدمير
ممنهج مل ــوارد بـلــدانـنــا ،وقــواهــا الـعــامـلــة ،وأيـضــا
بنيتها التحتية ،فــإنــه يـنــدرج فــي إط ــار تحييدنا
ك ـش ـعــوب ودول ع ــن س ـي ــاق ال ـفــاع ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ً
والثقافية واالقتصادية و«العملية اإلنتاجية» أوال،
وإخــراجـنــا مــن الـتــاريــخ ثانيًا .وفــي سياق رؤيتنا
اآلن ـف ــة ،يـمـكـنـنــا ال ـق ــول ب ــأن ال ـح ــرب وك ــذل ــك إع ــادة
اإلع ـم ــار يـشـكــان أح ــد أدوات املـجـمــع الـصـنــاعــي ـ
الـعـسـكــري لبسط نـفــوذ الـشــركــات الـكـبــرى وأيـضــا
ّ
ومرد ذلك ضمان التراكم في دول املركز.
اللوبيات.
وجميعها يستدعي منا نحن الـشـعــوب املقهورة
َ َ
وامل ـســتــغ ـلــة الـتـمـســك بـمـقــاومــة م ـشــاريــع الهيمنة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة بـصـيـغ ـتـهــا اإلم ـب ــري ــال ـي ــة امل ــرك ــزي ــة.
ويقودنا ذلك للتساؤل حول إشكالية تفكير بعض
النخب السياسية الحاكمة والفكرية التي ما زالت
ترى إمكانية في التكيف مع الهيمنة اإلمبريالية،
وبناء نماذج حداثوية تحاكي التجارب الغربية أو
تتماهى معها.
ويبرز في سياق الحروب اإلمبريالية على أراضينا
وبدمائنا .أن ثمة أهدافًا أخرى تتعلق بالصراع من
أجــل الهيمنة على مـصــادر الـطــاقــة وط ــرق وآلـيــات
تـســويـقـهــا .واأله ـ ــم إع ـ ــادة تـشـكـيــل أوض ـ ــاع دولـنــا
االقتصادية والسياسية مــن منظور إع ــادة إنتاج
عالقات التبعية واالرتهان والهيمنة ،وضمن إطار
تـقــاســم ال ـث ــروات وال ـن ـفــوذ عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي.
نشير أخيرًا إلى أن من أسباب خطورة إعادة إنتاج
األدوار اإلقليمية لغير دولــة عربية ومنها سوريا
والعراق .هو إدراجها في إطار مشروع شرق أوسط
جديد يضمن استمرار مصالح واشنطن السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وم ـص ــال ــح ح ـل ـفــائ ـهــا األوروبـ ـي ــن
واإلقليميني وتـحــديـدًا إســرائـيــل .وذلــك سينعكس
على مآالت حل القضية الفلسطينية سواء كان ذلك
على أساس الدولة الواحدة أو الدولتني ،أو غير ذلك
من احتماالت.
مــن جانب آخــر ،تبرز على سطح الـحــروب الــدائــرة
ف ــي ب ـلــدان ـنــا ،م ـخــاطــر تـحــويـلـنــا ل ـع ـمــال أح ـ ــرار ال
ّ
نمتلك من خيارات إل بيع قوة عملنا .وذلك تمهيدًا
لتحويل دولنا ومجتمعاتنا إلى مجاالت مفتوحة
لالستثمار ،وأدوات لتمكني هيمنة وآليات اشتغال
امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة ال ـك ـب ــرى ،وال ـش ــرك ــات ال ـعــابــرة
للحدود والجنسية .وبطبيعة الحال فإن التحوالت
املـ ــذكـ ــورة ت ــؤس ــس مل ـن ـظــومــات ث ـقــاف ـيــة وأخــاق ـيــة
وآلـيــات تفكير سياسية مختلفة عن ما هو سائد
ح ــال ـي ــا .وي ـت ــم ع ـلــى ق ــاع ــدة الـ ـح ــروب اإلم ـبــريــال ـيــة
الــراه ـنــة ،تفكيك مجتمعاتنا وت ــذري ــره ــا ،والــدفــع
إلــى تحلل املنظومات األخالقية والثقافية بشكل
خاص ،وفق أشكال تناسب آليات وميول رأس املال
االحتكاري واملالي املتحلل من كل القيم األخالقية.
* كاتب سوري

