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شكر وتقدير

الفكر  يحوز  رفاق  مع  سواء  وجدل  حوارات  نتاج  البحث  هذا 
التعاوني واالشتراكي على اهتمامهم، بل هو شاغلهم الرئيسي 
1988، أو  سواء في املدرسة التعاونية خالل االنتفاضة األولى 

ورشات النقاش واحملاورات فيما يخص التنمية والتعاونيات.

وهو بالطبع ثمرة جدل الفكر مع نتاج العديد من املفكرين الذي 
ناقشوا هذه املسألة القدمية قدم اإلنسان والباقية ببقائه في 
صراعه مع الطبيعة ونضال الطبقات املنهوبة واملستَغلَّةعلى 

يد راس املال.

في هذا السياق كان للرفيق مسعد عربيد مساهمته في تركيز 
ال  التي  األمور  ومناقشة  البحث،  هذا  في  الرئيسية  القضايا 

تنضج فردياً. 

واملصطلحات  لألفكار  ملراجعتة  رفيدي  وسام  الرفيق  وأشكر 
واللغة بالطبع وما قدمه من مالحظات دقيقة ومفيدة.

“منتدى  وشباب  صبايا  وخاصة  الشبابي  للحراك  أدين  أخيراً، 
نبض الشبابي” الذين كان لتساؤالتهم دوره في حفز وإجناز هذا 

البحث. 

بقي أن أقول بأن ما بني دفتي هذا البحث هو مسؤوليتي وحدي 
في  تساهم  مقدمة  يكون  أن  أمل  على  واألخالقية  العلمية 

الوعي النقدي والتطبيق العملي.

د. عادل سمارة
بيت عور الفوقا

األرض احملتلة

أيار 2018
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مقدمة

وتكميل  تكامل  مقتضيات  لكن  التعاون.  قراءة  في  أولَية  محاولة  البحث  هذا 

التعاون في عالقته باالقتصاد السياسي كإطار  الواقع اقتضت قراءة  الصورة بل 

عام وبالتنمية باحلماية الشعبية والتي هي صنو التعاون وتطوره، وكل هذه ايضاً 

في هدفها لبلوغ مآلها األخير اي االشتراكية. لذا، كان ال بد من حتليل التعاون مع 

االقتصادي  التحليل  أرضية  وعلى  الشعبية  باحلماية  التنمية  مع  للتعاطي  امليل 

السياسي. 

أبعد من العمل على اهميته التاريخية في خلق اإلنسان، هكذا ميكننا توصيف 

التعاون ألنه عمل جماعي يتجاوز فيه الفرد فرديته تأكيدا على مقولة »اإلنسان 

مدني بالطبع« ومدنيته التي ما كانت لتقوم إال على عالقات عمل جماعي والذي 

بدوره كان بدء مدنية اإلنسان. وال أعني مبدنية اإلنسان وصوله طور إقامة املدينة 

العامة  احلياة  اقصد  بل  القرية،  وإقامة  الزراعة  في  املرأة  دور  يتجاوز  ذلك   أوأن 

االجتماعية.

أن تصبح اكتسابا وثقافة  التعاون هي فطرة قبل  أي  العمل  والعمل وجماعية 

التاريخ،  ثوري يواجه أعتى خلل في  وخطة وقراراً وسياسة وفوق كل هذا موقف 

الطبقي  الصراع  من  مستوى  أي  طبقي  موقف  هو  وبالتالي  اخلاصة،  امللكية  اي 

ومن هنا أصالة التعاون في صراعه املديد مع امللكية اخلاصة متجلية في هيمنة 

السوق وكسب السوق للحرب، حتى حينه، وخاصة بعد تفكك معظم املنظومة 

االشتراكية مع العقد األخير من القرن العشرين وسيطرة حقبة في الراسمالية 

من  أبشع  كتوليد  اجلديدة  اللبرالية  حضانة  في  العوملة  هي  منفلته  متوحشة 

اللبرالية األم. 

مختلف  في  وُجدت  إنسانية  فطرة  العمل  جماعية  فإن  أعاله،  اشرنا  وكما 

املشاعيات،  في  عفوية  طوعية  كانت  االقتصادية.  االجتماعية  التشكيالت 

وأصبحت عمالً اجتماعيا قسراً في مرحلة العبودية وما بعدها. إن العمل هو الذي 

خلق اإلنسان كما طرح فريدريك إجنلز، كما ان العمل االجتماعي قد طور اإلنسان، 

ولكنه في اجملتمعات الطبقية زاد إنتاجية اإلنسان وزاد اغترابه.
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لعل أفضل متثيل على هذا التوليد هو توليد الراسمالية االستيطانية البيضاء 

في الواليات املتحدة،  التوليد األكثر توحشاً، من رحم الرأسمالية البريطانية، بلد 

وبشكل  والتجسس  والتآمر  واالستغالل  النهب  وتأسيس  الراسمالية  تأسيس 

خاص جذب املعارضات وصوالً إلى  عوملة املعارضات وطحن املعارضني  لتركيعهم 

ليتحولوا غالباً إلى خونة بعد دور نضالي، فأية مفارقة!

الشعبية   باحلماية  للتنمية  وتأسيس  انوية  نعم  فالتعاونيات هي  وبُجماعيتها، 

ولالشتراكية وكل ذلك في نطاق وإطار االقتصاد السياسي، ويكون الفيصل، أين 

وكيف يتجه هذا الفريق أم ال وأين يصل؟ وإذا كان اإلنسان قد اسس الدولة قبل 

ستة آالف سنة في العراق القدمي )طبقاً آلخر ما توصلت له احلفريات في التاريخ 

والعلم( فإن التعاون سابق على الدولة، وكلما ارتقى اقترب من جتاوز الدولة عبر 

ذبولها أو تذويبها. 

من هنا، وجدت أن التنمية “التنمية باحلماية الشعبية”  ممكنة بدون دولة، بل 

هي غالباً ضد دولة مبعنى الدولة الراسمالية الطبقية مبا هي باغية بالطبيعة، بل 

يجب على الدولة أن تلحق باحلماية الشعبية ألن األخيرة هي قوة وقرار ومصلحة 

الشعب.

كل  وفي  التاريخ  في  االجتماعية  العالقات  جوهر  اخلاصة  امللكية  غيرت  كما 

االجتماعية  التشكيالت  تعدد  النظر عن  وبغض  األولى،  املشاعيات  بعد  مجتمع 

االقتصادية هنا وهناك، وكذلك بغض النظر طبعاً عن اي منط إنتاج مهيمن وأخريات 

متمفصالت معه، فإن هذه امللكية اخلاصة قد أدخلت اجملتمع اإلنساني في حرب 

متواصلة بني اخلاص والعام، بني الفردي واجلماعي، بني طبقة وأخرى وكأن البشرية 

قد دخلت مع امللكية اخلاصة حرب غوار مديدة  تكون نهايتها األكيدة، ذبول الدولة 

وإلغاء امللكية اخلاصة والعملة/النقد. ولو كنت اعرف من اخترع العملة لقتلته، 

فليس األمر ان منلكها أم ال، بل األمر انها حتاول أن متلكنا.

التعاون في املبدأ محاولة لنفي االغتراب ألنه يقوم على عالقات عمل جماعية 

من حيث القرار واإلنتاج والتوزيع. صحيح أنه في التشكيالت الراسمالية يرتبط 

بالسوق أو ينتهي في السوق، ولكنه ارتباط اضطراري ال اختياري مما يجعل النضال 
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أدبيات  من  كثير  في  هذا  يُثبت  لم  لو  التعاون حتى  أهداف  أهم  من  السوق  ضد 

التعاونيات غير اجلذرية. وأقصد بالسوق هنا اخلضوع للسوق وليس تداول  القيمة 

االستعمالية1. 

صحيح أن األنظمة الرأسمالية احلاكمة بتدرجاتها في املركز واحمليط تثرثر بخطاب 

متحذلق عن ضرورة وأهمية التعاونيات، وحُتدث وزارات للتعاون وتوفر أحيانا إرشادا 

التعاون ضمن  أفق وطموح  ولكن هذا جميعه بشرط غير مكتوب وهو بقاء  ما. 
العالقات بالسوق ، اخلضوع إليديولوجيا السوق وقوانينها.  ومن هنا، فالتعايش بني 

السوق والتعاونيات هو تعايش اإلضطرار من قبل التعاونيني احلقيقيني، والسيطرة 

والتحكم من قبل السوق، بينما التنمية باحلماية الشعبية هي رفع التعاون إلى 

درجة أعلى جوهرها انفصال االقتصاد الشعبي عن الرسمي وإرغام الرسمي على 

اللحاق بالشعبي، وهذا يفسر ترابط التعاون بالتنمية باحلماية الشعبية.

على  القائمة  الطبقية  االجتماعية  العالقات  جتاوز  يتم  عموماً  التعاونيات  في 

امللكية اخلاصة مما يتجاوز تقسيم العمل القائم على اساس التخصص بني عمل 

لكل  اجلهد  بذل  تدوير  ويتم  النوع  على  القائم  أو  ذهني  أو  ماهر  وعمل  جسدي 

شخص في العملني اجلسدي والذهني. وفي العمل التعاوني نحصل على إنتاجية 

أعلى وبإجهاد أقل.

ومثل كل مستوى في احلياة، فإن االختالف بني منهّجيْ التفكير املثالي واملادي يشمل 

االختالف على العمل وبالتالي على التعاون. فالعمل مكروه لدى املثاليني ، وبالتالي 

الفلسفة مبساحيق  ادبيات هذه  من  رغم طالء كثير  التعاون  على  ينسحب هذا 

التعاون، بينما التعاون كما العمل في صلب املدرسة أو املنهج املادي في التفكير. 

)أنظر الحقا(. هناك ال شك اختالف  بني احلاجة للراحة وبني الكسل أي قتل الوقت 
 والزمن فالزمن انتاج بشرط أن يكون العمل جذاباً، وال يكون جذابا إال إذا جتاوز االغتراب2.

1  هناك جدل مديد فيما يخص القيمة، قيمة العمل حتديداً، لكن ما يهمنا في االقتصاد السياسي املاركسي أن 

قيمة الشيء كامنة في مقدار اجلهد اإلنساني املبذول في عملية إنتاجه. والقيمة ذاتها عاشت تاريخيا في حالة ازدواجية، 
فقد إنتجها اإلنسان اصالً من أجل حاجته االستعمالية لها وليس من اجل بيعها أو مبادلتها بالنقود. وحينما أخذ يُنتج 
ما يزيد عن حاجته أخذ يبيع فائض ما انتجه ليتبادل به مع حاجات أخرى، وكان هذا اساس القيمة التبادلية للسلعة وهو 

التبادل الذي يتم في السوق.  
نظرية ماركس في قيمة الشيء أو املنتوج بأن قيمة  قائم على  املاركسي  2  االغتراب Alienation  باملفهوم 
املنتوج قائمة على العمل املُتتج الذي هو جهد العامل العضلي والذهني في إنتاج منتوج ما. وهذا املنتوج حينما يُعرض في 
السوق تصبح له قيمة تبادلية أو سعراً، وليس شرطا أن يتطابق سعره مع قيمة قوة العمل املبذولة فيه، ألن هذه السلعة 
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واملستوى  التعاون  في  النظري  املستوى  أمكن  ما  الكتاب  هذا  يغطي  باجململ، 

التطبيقي التجريبي في عدة بلدان رأسمالية واشتراكية سابقة أو حالية.

لم نقم بتقدمي اقتراحات عن الترتيب أو البنية اإلدارية داخل التعاونية وذلك ألننا 

على قناعة بأن اإلدارة، رغم الكتابات عنها والكتب التعليمية األكادميية واألوامر 

البيروقراطية احلكومية وأدبيات األجنزة، هي في األساس إبداع ميداني حيث يقوم 

الناس في جتربتهم العملية بإبداع شكل العالقات الذي يالئمهم. 

ومن جهة ثانية، لم نقدم في الباب الرئيسي من الكتاب، وهو املتعلق بالتعاون في 

املناطق احملتلة، مقترحات للبدء بهذا املستوى أو اجملال التعاوني أو ذاك،  أي تعاونيات 

استهالكية ام إنتاجية أم خدماتية...الخ ألن هذا ايضا أمر منوط مبتطلبات كل 

موقع وشروط جناح العمل فيه.

يجد وجتدين، تفاوتا في امتداد فصول هذه احملاولة. وهو باملفهوم األكادميي املعلَّب 

والبارد أمر ليس مقبوالً. ولكننا نرى أن األهمية هي في عرض ما هو ضروري بعيداً 

عن توازن احلجوم.

للثقافة  كتأسيس  النظرية  القضايا  بعض  الكتاب  من  األول  الفصل  ِقوام 

التعاونية في تعالقها بالتنمية باحلماية الشعبية وصوالً إلى الطموح االشتراكي، 

لوعي سياسي  اساس  مثابة  النظرية  املسألة  وموَضَعة  الطبيعي.  التراتب  ألنه 

تعاوني نقدي مبا هو ضمانة استمرار اإللتزام التعاوني ال سيما في قساوة الظروف 

والتحديات الراسمالية، وهي هائلة. صحيح أن كثيراً من املفكرين يعتبرون النظرية 

فتح للذهن، لكننا نراها ابعد من ذلك إنها فتح للواقع. فال معنى لفتح الذهن 

بعيدا عن دخولها الواقع وتفجيره.

يبدأ الفصل الثاني بنقد مزاعم أن احلداثة أوروبية حصراً، التي هي حداثة، لكن 

ليست وحدها احلداثة وليست احلداثة األم أو احلداثة كبدء، لذا أوردنا فيما يخص 

تخضع في السوق للعرض والطلب. ما يهمنا هنا أن السلعة ينتجها العامل لقاء جزء ضئيل من قيمتها يسمى األجرة. 
وبعد ان يُنتج السلعة يتم فصلها عنه وامتالكها من الرأسمالي، وهذا الفصل هو االغتراب او تغريب السلعة عن ُمنتجها، 
بحيث ال يعود مالكا لها وال حتى بوسعه شرائها فُتخلق حالة من عالقة احلرمان بينه وبني ما انتج اي بينه وبني جهده وهذا 
العالقة تسمى الصنمية Fetichism  البضاعية اي حتول البضاعة إلى وثَن أو صنم يعبده من بعيد وال يناله أو يسترجعه.
الرجوع في مسألة االغتراب إلى  دراسة عادل سمارة: الفلسطينيون بني االغتراب، األنومي،  وهذه قمة االغتراب.  ميكن 

االقتالع من الوطن واقتالع الوطن املفترض من الذاكرة، في مجلة كنعان العدد 141 نيسان 2010 ، ص ص 91-122. 
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التعاون بعض الصفحات عن احلركة القرمطية كثورة في حينها كانت متجاوزة 

للتعاون باجتاه اشتراكية أولية. 

هذا إلى جانب ذكر انواع التعاونيات وبعض املالحظات عن البناء اإلداري والتطبيق 

األدائي للتعاونيات، وإمكانية خلق واقع إنساني مالئم.

والفصل الثالث هو املوضوع املركزي للبحث/الكتاب حيث يتناول ضرورة وإمكانية 

احلركة التعاونية في األرض احملتلة على ضوء فرادة احلالة مبعنى النضال التعاوني 

في شروط استعمار استيطاني اقتالعي. ووجود سوق يخضع لتبادل ال متكافىء 

من  حالة  في  التعاوني  العمل  يجعل  ما  التامة  االستباحة  مبعنى  السالح  حتت 

أن  حقيقة  البحث  يُغفل  لم  لهذا  معاً.  وصعوبة  ضرورة  اي:  والصراع  التناقض 

العامل احلاسم أو قانون احلركة Law of Motion في األرض احملتلة هو السياسة 

الصهيونية ما يجعل الصراع مشتدا وممتداَ في آن، ويؤكد وجوب أن يكون املوقف 

املقاومة.  بقانون  االستيطاني  االستعماري  احلركة  قانون  مواجهة  الفلسطيني 

ويُكمل الفصل بعرض لتجارب تطبيقية في التعاون في التشكيالت الرأسمالية 

والتشكيالت اإلشتراكية. وقد حاولنا تأسيس نقاش العرض على أرضية تناقض 

ما  كثيرا  التعاونية  احلركة  أن  توضيح  مع  السوق،  مع   ، الراسمالية  مع  التعاون 

تلجأ إلى املساومة لعدم قدرتها على اقتالع راس املال، وبأنها في كثير من األحيان 

تكتفي بالدور اإلصالحي. 

لم نناقش مزاعم الصهيونية بأن الكيبوتصات حركة تعاونية او إشتراكية، وذلك 

تأسيساً على أمرين:

األول: أن الكيبوتصات هي حالة اغتصاب األرض مبا هي قاعدة اي نشاط اقتصادي، 

وبالتالي حتى لو ازدهر مشروع قام على االغتصاب/التقشيط فذلك ليس من باب 

اإلزدهار ألنه أقيم بجهد وامالك الغير املقهور.

حركة  هي  اإلشكنازي  الصهيوني  الكيان  في  التعاونية  احلركة  أن  والثاني: 

تكريس  مع  بالتناسب  تسويقها  مت  أكذوبة  وهي  والسوق،  بالسلطة  مرتبطة 

املستوى  أهمل  كلما  لفلسطني  اغتصابه  قوَّى  كلما  ولذا  الصهيوني،  الكيان 

الكيان مع  االنتهاء وذلك انسجاما من اقتصاد  إلى حد قارب  وصوال  “التعاوني” 
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تبني النيولبرالية في حقبة العوملة والتي ميثلها بشكل فاقع حزب الليكود األشد 

ميينية.

قد يكون ما يلي  الفتاً جداً فيما يخص األساس غير االشتراكي للكيبوتصات:

للهجرات  مباشر  غير  حفز  في  األملانية  السلطات  استمرت  وكذلك   ...  “
اليهودية إلى فلسطني خالل أألعوام  1940-41. وحتى فترة متأخرة من عام 

بإذن رسمي   صهيوني  واحد يعمل  “كيبوتص”  األقل  1943، كما بقي على 
كمركز تدريب ملهاجرين محتملني قد بقي يعمل في أملانيا بزعامة هتلر3” 

أما  بتلهيم فوصف الكيبوتصات بأنها:

“... هي كميونات زراعية اشتراكية صغيرة  )تضم بني 50-100( عضو ...انها 
اجنح في رعاية االوالد  من اجناز  مساواة  في تقسيم العمل  والعالقة بني اجلنسني4”. 

تناولنا في الفصل الرابع جتارب تطبيقية في التعاون في التشكيالت الرأسمالية 

والتشكيالت اإلشتراكية. وقد حاولنا تأسيس نقاش العرض على أرضية تناقض 

ما  كثيرا  التعاونية  احلركة  أن  توضيح  مع  السوق،  مع   ، الراسمالية  مع  التعاون 

تلجأ إلى املساومة لعدم قدرتها على اقتالع راس املال، وبأنها في كثير من األحيان 

غير  كمصدر  “ويكيبديا”  خطاب  من  يتضح  ما  وهذا  اإلصالحي.  بالدور  تكتفي 

موثوق، ولكن كان ذلك لندرة املصادر. وقد ميزنا بني املقتطفات وتعقيباتنا.

مزيد  إللقاء  مالحق  ستة  بالبحث  أرفقنا  حيث  البحث  مالحق  إلى  وصوالً  هذا 

من الضوء عبر جتارب وتنظيرات في التعاون واحلماية الشعبية واالشتراكية. كان 

مفيداً بل مغريا البدء مبلحق عن التواطؤ بل التسلط العلني بني السلطة وراس 

املال في الواليات املتحدة حيث حتمي السلطة أكبر شركة احتكار لألغذية بعدم 

السماح بوضع إشارة تفيد بأن في هذا املنتوج أو ذاك مواد مسرطنة، وهو أمر يجب 

أن يدفع للنضال من أجل التعاون. 

3  Y. Arad, et al., eds., Documents On the Holocaust )1981(, p. 155. )The training kibbutz 
was at Neuendorf, and may have functioned even after March 1942.INSTITUTE FOR HISTORICAL 
REVIEW  You are here Zionism and the Third Reich.  by Mark Weber

4  Bettelheim .B, 1969 , The Children of the Dream,  , London : Thames and Hudson. 
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دوراند  للكاتب نفسه عادل سمارة ملقالة كليف  2، فهو نقاش  رقم  أما ملحق 

وهل  التعاون،  في  الكوبية  التجربة  يخص  فيما  كوبا  في  اجلديدة  “التعاونيات 
نضجت الظروف  في ذلك البلد لذبول الدولة أم كال بعد.

ملحق رقم 3: مقالBernard Marszalek   برنارد مارسزاليك عن التعاونيات 

ومجاالت العمل ومقترحات ألمناط من التعاون وهي قراءة لثالثة كتب في التعاون. 

الصني  اجلُماعيات  في  لتفكيك  السياسي  االقتصاد  قراءة في   :4 رقم  وملحق 

كاتبها زهون كسيو. وهي مثابة رد علمي على الذين يدافعون عن العودة السلطوية 

في الصني إلى الطريق الراسمالي بعد ماوتسي تونغ، وهي مؤشر على أن األمر في 

الصني لم يحسم بعد.

وقد اضفنا ملحق رقم 5 لشرح ما لبردامي التنمية باحلماية الشعبية للكاتب ذاته 

لعادل سمارة  نظراً لوروده في العديد من مواقع الكتاب. 

وامللحق األخير رقم 6 هو  مقارنة حالتني في مواجهة أزمتني كوبا واألرض احملتلة 

1967.عادل سمارة
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مقاربات نـظرية

العمل  اختالف مادي...مثالي

املاديني  من  في خطاب كل  موجود  التعاون  أن  ورغم  العمل،  هو  التعاون  أساس 

اختالف  لكن  املنهجني.  بني  مختلف  منه  والهدف  إليه  النظرة  أن  إال  واملثاليني 

نظرتيهما إلى العمل تبنيِّ تناقض النظرتني بشكل ال يقبل التمويه، وفي الوقت 

نفسه يضيء على الفهم املثالي اخملادع للتعاون. 

االقتصادية  النيوكالسيك  كتب  مختلف  في  الكتابات  من  الكثير  هناك 

يعرض  ما  وغالبا  التضحية،  او  الالفائدة،  مثل  سلبية  مبصطلحات  العمل  تصور 

السوسيولوجيون واالقتصاديون العمل بهذا املعنى على انه ظاهرة عابرة للتاريخ 

ر الثقافوي  ممتدة من اإلغرق القدماء حتى اليوم وستبقى كذلك. وهكذا فإن املنظِّ

لعنة   اإلغريق مجرد  لدى  العمل  كان   “  :1929 تلغير، كتب عام  اريانو  اإليطالي 

ليس إالـ وقد دعم مزاعمه مبقتطفات من سقراط ، وأفالطون، وكزينوفون وأرسطو 

اإلنتكويتي  في  االرستقراطي  املنظور  ميثلون  الذين  وهم   أخرى،  ورموز  وسيسرو 
)اجملتمعات القدمية(5

األملاني  االقتصادي  الحظ  كما  وسائداً،  قائماً  الفهم  أو  التوجه  هذا  ظل  وقد 

ستيفن رتزل عام 2009، بأن »النظرية النيوكالسيكية جتادل بأنها لضرورة سيئة 

أن نخلق دخال كي نستهلك«. 

لكن االستهالك غير االستهالكية، وتظل العبرة في:

طاملا وُجدنا فيجب ان نعمل والعمل يخلق منتجات «

كما أن السؤال : ننتج ماذا ومن أجل ماذا؟  «

العمل يعطي قيمة ولكن هل هي لالستعمال  أم للتبادل. «

وإذا لم يعمل من سبقونا، فكيف بقوا وأجنبونا؟ «

وإذا لم نعمل كيف نبقي؟ «

5   Adriano Tilgher, Homo Faber )Chicago: Regnery, 1958(, 3-10; Aristotle, The Politics
)Oxford, UK: Oxford University Press, 1958(.
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يقوم احتقار العمل على مرتكزين سلبيني:

األول: هو مرتكز طبقي يكرِّس عبودية طبقة لصالح أخرى. كانت هذه العالقة 

االجتماعية موصوفة بالعبودية واليوم باالستغالل، ولكن جوهرياً ال فرق

والثاني: العيش بانتظار ريِع ما، سواء من اهلل، أو من الطبيعة ببدائيتها أو من 

استغالل أمة ألخرى.

معرفة  على  افكارهم  القدمية  األنتكويتي/اجملتمعات  في  املاديون  بنى  باملقابل، 

وذلك في مواجهة حادة ضد املثاليني،  أصيلة للعمل واحترام ملا يقدمه للعالم- 

الذين ميثلون احتقار االرستقراطية للعمل اليدوي، حيث يُطرون اساطيراً سماوية 

ومثاليات ضد العمل. ميكن مالحظة هذه الرؤية في تصريح منسوب إلى كزينوفون: 

» إن ما يسمى الفن امليكانيكي يحمل عاراً اجتماعيا وهو في احلقيقة ال يُحترم 
في مدننا6« 

الذين  اإلغريق  للماديني  عامليا  الرائجة  النظر  وجهة  من  أوضح  يوجد  ال  بينما 

واجملتمع  الطبيعة  بني  والديالكتيكية  العضوية  للعالقات  د  بأنه جتسُّ العمل  رأوا 

على  عظيم  اثر  لهذا  كان  حال،  اية  وعلى  العبودية.  بوجود  عميقاً  تاثرت  التي 

االرستقراطية، التي كانت معتمدة بشكل ضخم على عمل العبيد، أكثر منه على 

ألعامة من الشعب demos بقواعده في املواطنني األحرار، الذين ميثلون  بشكل 

غالب احلرفيني والفالحني. هذا التمييز او الفصل الطبقي في املدينة/ الدولة قد 

انعكس في انقسام وجهات النظر بني املثاليني واملاديني. 

وهذا بالطبع يفتح على أمرين:

أن  إلى  أقرب  وهو  البشرية  احلياة  في  قدمي  واملثالية  املادية  بني  الصراع  أن  األول: 

نسميه بني اخلير والشر.

والثاني:  وجوب تغيير طريقة مناهج التعليم وحتى التأريخ والتحليل للحقبة 

اي  السياسة،  أو  الفلسفة  في  سواء  مثالي  بشكل  عرضها  يتم  التي  اليونانية 

ضرورة عرض الصورة بشقيها. 

6  Karl Marx, Grundrissse )London: Penguin, 1973(, 611–12. Marx was here referring to the 
same passage from Smith quoted above.
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نقده  في  اإلنتاج،  وإعادة  اإلنتاج  مدخل  من  العمل  مسألة  ماركس  تناول  بدوره 

العمل  بأن  وآخرين،   وبرودون  سميث،  آدم  الكالسيكي،  الراسمالي  االقتصاد  ألب 

تضحية. كتب ماركس: 

“ طبقا لوجهة نظر سميث فالعمل ال يغير قيمته، مبعنى ان كمية محددة من 
مثال، عند  بالنسبة للعامل.  العمل هي دائما كمية محددة معروفة من العمل 

سميث، تضحية  بنفس الكم من ال magnitude. نفس كمية احلجم او الكتلة 

مهما كان لدي  الكثير او القليل من ساعة عملت بها- وهو يعتمد على انتاجيتها 

او وظروف اخرى- فإنني اكون قد اشتغلت ساعة واحدة. فإن ماعلي ان ابذل نتيجة 

عملي،  اجوري، هو دائما نفس ساعة العمل ، مهما تغيرت النتيجة7. ويضيف:

“ ان كميات محددة  من العمل، يجب في كافة االوقات وجميع االماكن ان تكون 
والقوة  الطبيعية  الصحية  ظروفه  في  أي  للعامل  بالنسبة  القيمة  نفس  لها 

والنشاط وفي الدرجة العامة من املهارة والتسهيالت،  التي يحصل عليها،  فإن 

عليه دائما ان يتخلى عن  نفس جزء  مطابق من راحته  وحريته وسعادته. ومهما 

الذي  فالسعر  عمله،  عن  كتعويض  ياخذها  التي  السلع  تكوين  او  كمية  كانت 

اقل  احيانا  يشتري كمية،  السعر سوف  فهذا  طبعا،  دائما.  نفسه  هو  له  يدفع 

العمل  تتغير، وليس قيمة  السلع، ولكن فقط ألن قيمها  اكثر، من هذه  واحيانا 

الذي يشتريها. وحده  العمل، بناء على ذلك، ال يغير قيمته اخلاصة. وبناء على ذلك 

فإن السعر احلقيقي للسلع، النقود هي فقط قيمتها اإلسمية8”

كتب ماركس: “وهذا العمل بالنسبة ل سميث هو لعنة صبها يهوه على آدم    

 In the sweat of thy brow shalt thou labour! was Jehovah’s curse
عيب، فالكسل يبدو،  “فإن العمل برأي سميث هو لعنة...  وعليه   on Adam.
و“السعادة”. كما تبدو الراحة على انها احلالة املناسبة، املتطابقة مع “احلرية”، 

يبدو انه قد غاب عن ذهن سميث بان الفرد “في حالته الصحية الطبيعية، والقوة، 

من  طبيعية  حصة  او  قسط   إلى  ايضاً  يحتاج  والتسهبالت  واملهارة  والنشاط 

العمل9”
7	 	 A.Smith.	 Work	 as	 Sacrifice.	 (Senior’s	 theory	 of	 the	 capytalist’s	 sacrifice)	 (Proudhon’s	
surplus.)	–	A.Smith,	Origion	of	 	profit.	Original	accumulation.	Wakefield.	–	Slave	and	 free	 labor.	–	
Atkinson.	–	profit.-	Origin	of	profit.
8  ed by Grainier. Vol.I, pp. 64-6.( )Notebook , p.7.(   In the sweat of thy shalt thou labour! Was 
Jehovah’s curse  of Adam.)Genesis iii, 19(
9 Karl Marx, Grundrissse )London: Penguin, 1973(, 611–12. Marx was here referring to the 
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بالطبع  العمل كرغبة  ولكنه يقصد بضرورة  هنا،  ماركس ال شك على حق  إن 

بعكس او بعيدا عن األشكال التاريخية غير اإلنسانية مثل عمل-العبيد، عمل-

قسرياً  العمل  يكون  حيث  والعمل-املأجور،   ، اإلقطاع(  في  األرض  )عبيد  األقنان 

الناحية  من  عمالً  وليس  اخلارج  من  مفروض  عمل  هو  مبا  دائماً  مكروها  وبالتالي 

املعاكسة، اي »بحرية« وسعادة’« اي عمال غير مقترن باإلغتراب.

لنفسه  بعد  يلقَ  لم   ... العمل  فإن  االجتماعية[  التشكيالت  هذه  مثل  ]في 
شروطه الذاتية واملوضوعية  ... التي يصبح فيها العمل عمال جذابًا وباملناسبة، 

ليس في ذهن  آدم. سميث سوى عبيد رأس املال.

وهنا فإن سميث يحاجج بأن فكرة احلرية “مبا هي ليست عمالً، فهي بعيدة عن 

العمل  تاريخية محددة، مترافقة مع  نتاج شروط  أن تكون حقيقة مطلقة، هي 

املأجور املستَغل. وال يصبح العمل شغال جذاباً، حسب ماركس إال حتت ظروف غير 

َّبة، أي حينما ال تعود سلعة. )وهذا يشترط ، اشكاال جددية )جديدة( أعلى من  مغر

التشكيالت االجتماعية تكون بالضرورة حتت سيطرة املنتجني التشاركيني(. وهذا 

)جنده كل هذا( جند  له جذوره بالطبع في نقد ماركس املبكر.  كل مواطن، رجال أو 
إمرأة، ميكن ان يتطلب في مسار حياته  ميالً أو رغبة في الفراغ.  ومن وجهة نظر 

بيالمي، ال يزال يُفهم العمل على انه أملاً ال متعة وعليه، تكون املسألة األهم هي 

جتاوزه في نهاية املطاف10.

ميكن اجملادلة بان جيرز في كتابه األخير”الرأسمالية واالشتراكية والبيئة” هو أدق 

نوعا ما، ولكن في عمله األخير تبنى مضمون املفهوم الكالسيكي  للعمل بأنه 

من باب “األلم والضيق واإلجهاد” ، وبأن فكرة العمل كجزء من عملية اخللق هي 

اختراع احلركة العمالية في القرن التاسع عشر، حيث صرح: “إن إيديولوجيا العمل 

حيث جتادل بأن “العمل هو حياة” وتطالب بوجوب أن يؤخذ هذا بشكل جاد، وأن 

يُعامل كنزهة، في مجتمعه اليوتوبي الذي يحكمه املنتجون التشاركيون )مفهوم 

في  الراسمالية  العالقات  ويقوي  لني  املشغِّ ايدي  في  يعمل/يسقط  إمنا  ماركس( 

اإلنتاج والسيطرة،  ويشرعن امتيازات  النخبة العاملة11. 

same passage from Smith quoted above.
10  Karl Marx, Grundrissse )London: Penguin, 1973(, 611–12. Marx was here referring to
the same passage from Smith quoted above.   
11  Gorz, Paths to Paradise, 29–40, 53, 67, 117; Herbert Applebaum, The Concept of
Work )Albany, NY: State University of New York Press, 1992(, 561–65.
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مالحظة في مفهوم وأخالق التنمية:

 سأبني أدناه ما معنى التنمية، أما هنا فأود اإلشارة إلى تطاول وفلتان محلي على 
مفهوم التنمية، فما بالك باملمارسة. هل  تتعدد »الفلتانات« في األرض احملتلة، 

ألنها محتلة، رغم وجوب العكس. هنا تزعم سلطة احلكم الذاتي أنها دولة، وهذا 

الزعم يسمح لها بأكثر حيث تزعم أنها تقوم بالتنمية وتضع سياسات تنموية، 

التحديث  من  أقل  االقتصادية  سياساتها  ولكن  إذن.  دولة  أنها  زعم  من  بد  فال 

من  لفيف  بالسلطة  ويلحق  تطبيٌع،  السياسية  وسياساتها  النمو،  تُطاول  وال 

غطاء  حتت  وطني  تيٍه  في  القارىء  ومورطني  متورِّطني  قاماتهم،  بتعدد  الكتاب، 

الفكر، فيسمون احملتل في العام 1967 بأنه فلسطني، ومجلس احلكم الذاتي بأنه 

تشريعي، واالنتخابات في ظل أوسلو بأنها »األكثر شفافية في العالم«، نعم هي 

شفافة جدا ألنها بال جوهر وتكشف عن العورة متاماً.  وهذا تطبيع بوعي ينتهي 

يرغمهم  الذي  ما  وإال  اإلشكنازي،  الصهيوني  بالكيان  لالعتراف  املواطن  جر  إلى 

نلمس  أن  دون  التنمية  في  يكتب  أنه  اللفيف  هذا  يزعم  االستخدام!.  هذا  على 

وراء كتاباتهم ماذا يريدون، فهم ينقدون اقتصادات السلطة ويعملون حتت ظالل 

أوسلو، وينقدون املموِّلني األجانب باعتبار أموالهم مسمومة ويصطّفون في نهاية 

بالنفس، وهناك  الشهر على أبوابهم، فلماذا ال يتبسم األجنبي شماتة واعتداداً 

ينقد  من يرتكز على ماٍض يساري دون أن ترى في كتابته مالمح رؤية »تنموية«، 

اللبرالية اجلديدة وال يطرح بديال، ولو اقتصاداً مختلطاً، تأشيرياً...إلخ؛  فما بالك لو 

قلت له، ماذا عن فكر اشتراكي؟ بالعالقة مع األجنبي/ية غدا مهذَّباً وطيباً، يرى في 

الطبقة لغة متخشبة وفي القومية شوفينية وفي االشتراكية طوبى، ويرى في 

احلركة العمالية انتظاماً لينينياً عتيقاً، وفي احلركة الطالبية صبيانية يسارية وفي 

خطاب الشيوعية شيئاً عتيقاً ويصر على أنه يسار!. هذه الِعدَّة الزمة لها/ه كي 

يعرف كيف يتحدث وهو يقبض الشيك من األجنبي، أو يوقع على منحة دراسية 

جوهرها عمل إخباري. هناك كتابات في »التنمية« يُزعم أنها ميدانية/إمبريقية 

عن قرية دون ذكر اسمها! رمبا هذا من أصول العمل السري حتت االحتالل! وبأسماء 

دون ذكر املكان وكأنها كُتبت على الطاولة، وهذا امتدادٌ لدراسات اجلدوى في األرض 

احملتلة في الثمانينيات. في هذه الكتابات يختلط منط اإلنتاج بشكل اإلنتاج، وحتل 

الكتابة الصحفية السردية، في شكل رومانسي يسرده نصف مستشرق، محلَّ 
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محلَّ فلسطني، ويختمون بضرورة   1967 الفكر التنموي، ويحلُّ احملتل في العام 

حسب  والقطاع  الضفة  جغرافيا  هو  فالوطن  الوطن«.  شطري  »توحيد  إعادة 

أوسلو، والفلسطينيون هم من يعيشون فيها حينما جرى توقيع أوسلو، بل حينما 

متّ اإليقاع بالقضية. رمبا إحدى أخطر مسببات هذا وغيره هو تواطؤ النقد الفكري 

مع الواقع النقودي! أما فريق هذا التواطؤ فهم مثقفوا الطابور السادس الثقافي 

الذين امتهنوا دور كتاب البالط مقابل األعطيات املالية، وهو دور منى مع م.ت.ف في 

اخلارج وتواصل مع  سلطة احلكم اذاتي.

ال يكفي في األرض احملتلة أن تنقد السياسة االقتصادية لسلطة احلكم الذاتي 

التنموية من أسس فكرية جوهرها  بد للكتابة  فال  تنموية.  حتى تكون كتابتك 

جوهرها  وطنية  أسس  ومن  السيادة،  جوهرها  جغرافية  أسس  ومن  اشتراكي، 

ومن أسس  والقطاع،  الضفة  وليست  التاريخية  أن فلسطني هي كل فلسطني 

أخالقية تؤكد أن الدميقراطية ال معنى لها حتت االحتالل، ومن أسس دينية تؤكد أن 

الوطن وُجد قبل الدين وأن حترير الوطن أسبق من تطبيق الشريعة. 

التنمية واالقتصاد السياسي 

بتطورات  لإلحاطة  كافية  السياسي  لالقتصاد  السابقة  التعريفات  تعد  لم 

السياسي مقصورة على  االقتصاد  تعد معاني  ولم  واملعقدة،  املتسارعة  العصر 

نطاق اقتصاد البقاء أو النمو ودراسة توزيع املوارد والتحكم في مجموع النشاط 

االقتصادي أو سياسة توزيع وتراكم الفائض. ولم يعد تعريف االقتصاد السياسي 

كنظرية للمجتمع املدني كما رآها آدم سميث مبعزل عن اجملتمع السياسي كافياً. 

على  االجتماعي  دخول  في  كامنة  املسألة  لهذه  األفضل  املقاربة  تكون  قد 

االقتصادي السياسي، أي قراءة االقتصاد في عالقته بالسياسة وتأثيره وتأثره بالواقع 

االجتماعي عبر املسألة األكثر حضورا في هذا العصر، أي التنمية. وعليه، يصبح 

االقتصاد الساسي معنياً أكثر مبوضوعة التنمية ومصالح وصراع الطبقات. ومن 

هنا لم يعد ممكنا لنا أن نقرأ التنمية خارج نطاق االقتصاد وخارج قراءة ونقد نطاق 

العلمي  باملفهوم  اقتصاداً  يكون  كي  فاالقتصاد  للدولة،  االقتصادية  السياسة 
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اقتصادية،  سياسات  تتطلب  والتنمية  التنمية  يتطلب  واجملتمع  اجملتمع  يتطلب 

وتطبيق أية استراتيجية تنموية ال يتم خارج االقتصاد. هذا ما أوجب قراءة التنمية 

بأدوات االقتصاد السياسي، وهو ما ينطبق على التعاون بالطبع.

إذا كان لالقتصاد، واالقتصاد السياسي، ذلك التداخل املفروض والضروري لقراءة 

التنمية، فال بد أن يعني هذا تداخالً بني مكوناتهما، املكونات األساسية على األقل. 

الضرورة، ضروة  بدافع  ذلك  وكل  إنتاج  إلى  العمل محوَّالً  هو  اإلقتصاد  أساس  إن 

حفاظ النوع اإلنساني على وجوده واستمراره وتطوره ورفاهه، وبالطبع ترافق مع 

أو  ما بسيطاً  في مرحلة  النظر عن كونه  بغض  التعاوني،  اإلنساني  العمل  هذا 

هذه القاعدة األساسية من أكثر التجمعات البشرية بدائية  في أخرى متفدماً. 

االقتصاد  فتعطي  حديث،  علم  وهي  هنا،  التنمية  أما  وبعده.  اليوم  إلى  وصوال 

بجوهره اإلنتاجي بعده االجتماعي بالضرورة متجاوزة محدودية االقتصاد في نطاق 

السياسات االقتصادية اجملردة ناهيك عن السياسة االقتصادية في خدمة طبقة 

ما أي الطبقة احلاكمة/املالكة.

) ال يكفي في األرض احملتلة أن تنقد السياسة االقتصادية لسلطة احلكم الذاتي 
حتى تكون كتابتك تنموية.، فال بد للكتابة التنموية من أسس فكرية تدفع باجتاه 

تعاون بنهج تنموي جوهره اشتراكي، ومن أسس جغرافية جوهرها السيادة، ومن 

أسس وطنية جوهرها أن فلسطني هي كل فلسطني التاريخية وليست الضفة 

والقطاع، من أسس أخالقية تؤكد أن الدميقراطية ال معنى لها حتت االحتالل، ومن 

تطبيق  من  أسبق  الوطن  حترير  وأن  الدين  قبل  وُجد  الوطن  أن  تؤكد  دينية  أسس 

الشريعة كما أحملنا سابقاً.

باالقتصاد  والتنمية  التعاون  عالقة  طبيعة  على  الناس  اختلف  أو  اتفق  وسواء 

فعلى  واإلنتاج،  العمل  هو  معاً  تعالقها  يفرض  الذي  الفيصل  فإن  السياسي، 

قاعدة عمل/إنتاج تقوم احلياة وتتواصل وترتقي، وهذا يقودنا إلى مكونات املعادلة 

االقتصادية.
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العمل االجتماعي واإلنتاج االجتماعي 

يستغرق هذا العنوان ثالثة مكونات جميعها مكونات أساسية، بل األساسية، 

في  واألصل  إجنلز،  فريدريك  اإلنسان، حسب  خلق  الذي  هو  فالعمل  التنمية.  في 

عمل اإلنسان الفرد هو اجتماعي اي تعاوني بغض النظر عن وعي اإلنسان لذلك 

في مرحلة ما من تطور وعيه املرتكز على الواقع املادي آنذاك. ومع تقدم البشرية 

وسيطرة امللكية اخلاصة بدأ العمل االجتماعي في اخلضوع للمضمون السلعي، 

لكن  اجلماعي،  إلى  الفردي  من  ينتقل،  أو  العمل،  يصبح  وهنا  التبادلية،  للقيمة 

بالطبع  تراجع  ومعه  التبادل  لقوانني  نظراً خلضوعه  يتوارى  االجتماعي  مضمونه 

التطور االقتصادي االجتماعي يصبح  انه مع  أي  التعاوني، لكنه لم ميت.  العمل 

العمل جماعياً، أي باحتواء مكان العمل على عدد من العمال وهي حالة متقدمة 

العمال  من  لعدد  واألفضل  األكثر  اإلنتاج  حيث  ومن  اإلنتاجية  القدرة  حيث  من 

يعملون جماعيا باملقارنة مع نفس العدد من العمال وفي نفس املهنة حيث يعملون 

إال  فردياً. فالعمل اجلماعي هو غير العمل االجتماعي، وال يعود العمل اجتماعياً 

بعد دخول اجملتمعات مرحلة تعاون جذري كمدخل إلى االشتراكية، ومن هنا تعلُّق 

العمل االجتماعي بالتنمية. إن العمل اجلماعي والعمل االجتماعي التعاوني هي 

نشاطات إنسانية أساسية يقوم بها اجملتمع ومن أجل ذاته.

 

التكنولوجيا الوسيطة وكثافة التشغيل 

معنية  الشعبية  باحلماية  والتنمية  التعاون  فإن  لالشتراكية،  مقدمة  هي  مبا 

بالشغل أو التشغيل لكل من هو في عمر العمل من اجملتمع. والتنمية غالباً هي 

للمجتمعات األقل تطوراً والتي ال تتوفر فيها فرص عمل تستوعب قوة العمل من 

الرجال والنساء. لذا، غالباً ما تعتمد التنمية تكنولوجيا وسيطة ليست عالية 

التعقيد لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من الناس، وليس ذلك فقط لتوفير دخل 

لألكثرية بل كذلك كي يساهم أكبر عدد ممكن من الناس في العملية اإلنتاجية 

اإليداعية بعملهم الذهني والعضلي.
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وليس املقصود هنا العودة إلى األدوات البدائية، ولكن املقصود هو عدم حلول اآللة 

فإن  وبالطبع،  الدخل.  توزيع  وتشويه  البطالة  إلى  يقود  ألنه حلول  العامل  محل 

وصول اجملتمع إلى تكنولوجيا أرقى يفتح حلوالً ملسألة التشغيل مبعنى تبلور آفاق 

التعاون  أن  القصيد هو  بيت  وزراعات جديدة ومتطورة.  زراعي  لصناعات وتصنيع 

والتنمية هي للطبقات الشعبية ويجب أن تتكيف حسب ظروف هذه الطبقات 

كي تنتمي الطبقات إليها وحتميها.

ودون تكريس التنمية للناس، يتم تهميش قوة العمل إنتاجياً، وبالطبع يتبع هذا 

تدهور مداخيلها ومستوى معيشتها وينتهي إلى تهميشها اجتماعيا وسياسيا، 

وهذا يعني وصول األزمة إلى االحتقان ومن ثم الثورة.

التنمية كنقيض للنمو باملفهوم الرأسمالي

مفهوم التنمية Development ومن ثم مشروع التنمية هو مفهوم جماعي 

التشكيلة  مستوى  وعلى  وسياديا  سياسيا  القومية  الدولة  مستوى  على 

الدولة  في  هذا،  حوارنا  في  نحصره،  وطبقياً.  اجتماعياً  االقتصادية  االجتماعية 

القومية ألن العالم ما زال مجزءاً على هذا األساس، في حني أن هذا املفهوم هو 

وهو مفهوم  لالشتراكية،  كونه مقدمة  ومن حيث  وفكره  فكرته  من حيث  أممي 

شمولي مبعنى أن التنمية تكتنف املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية والتربوية، وعليه فالتنمية شاملة قبل أن تكون مستدامة، وال تصبح 

النمو  عن  مييزها  ما  أكثر  وهذا  أيضاً،  وشاملة  بتخطيط  كانت  إذا  إال  مستدامة 

Growth، بل وهذا ما ينقض وينقد سردية السوق حيث تقوم على الفردية وتفريد 
كل ما هو جماعي.

مجتمع  في  االقتصادية  العمليات  مختلف  نتاج  مجموع  حصيلة  هو  فالنمو 

من  واحدة  كل  تعمل  حيث  األخريات  عن  مبعزل  منها  واحدة  كل  تعمل  معني، 

وطبعا حسب حجمها  نظيراتها  وبالتنافس مع  اخلاص  الربح  احلصول على  أجل 

وطاقتها. وهذا حسب ماركس ب فوضى اإلنتاج. ويتبني مقدار النمو عبر إحصاء 

الناجت احمللي اإلجمالي لبلد معني كمجموع عملية/ات فوضى اإلنتاج، وهي عملية 

يعتورها الربح واخلسارة واملنافسة البسيطة والقاتلة...الخ. 
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احلاصل  فالنمو هو  والنمو.  التنمية  بني  اجلوهرية  الفوارق  أحد  يفتح على  وهذا 

أي  االقتصادية،  للعملية  معينة  زمنية  فترة  في  حسابيا/رقميا/مالياً  النهائي 

اإلنتاجية احمللية، مبا حتتويه من صراع اجتماعي في مواقع العمل بني العمل وراس 

على  الراسمالية  الطبقة  متارسه  الذي  الطبقي  االستغالل  سياق  في  أي  املال، 

الطبقات الشعبية وحتى مختلف الشرائح والطبقات األخرى. 

فالتنمية  اإلنساني،  العنصر  وهو  بينهما  آخر  اساسي  فارق  إلى  ينقلنا  وهذا 

مشروع عام خلدمة األكثرية وخاصة من يعملون وينتجون، أما النمو فهو شرعنة 

وحفز االستغالل الطبقي واإلشادة به وحتويل جهد الناس :

إلى ارقام صماء تخفي االستغالل. «

وإلى قيمة زائدة مستلبة من املنتجني. «

إن مصطلح أو عنوان النمو هو جوهرياً تغييب للجوانب غير اإلنسانية التي يقوم 

َّأ مكانياً، مبعنى أن يشمل  عليها النمو االقتصادي. كما أن التنمية مشروع ال يجز

التخطيط والتنمية كامل الوحدة السياسية/السيادية التي تتبنى استراتيجية 

تنموية لتصحيح اإلعوجاجات واحلرمان الذي في الغالب يصيب األطراف، وبالتالي 

التعاون  فارق كبير بني  يفتح على  وهذا  البلد ككل.   اقتصادي في  توازن  إحداث 

والتنمية، هو فارق في الدرجة وليس في النوع. فالتعاون تدريجي ويبدأ في مواقع 

إلى كونها  أقرب  التنمية هي  بينما  البداية،  متعددة وليس شرطا مترابطة منذ 

النظام  او على األقل تهدف تغيير  سياسة اقتصادية إجتماعية عامة وجماعية 

االقتصادي.

إلى  االجتماعي  النوع  تقسيم  تتجاوز  فهي  للجغرافيا،  جتاوز  هي  مبا  والتنمية 

قسمني مبعنى أنها تعتبر اإلنسان نوع واحد حترره من عملية اإلجحاف التاريخي 

في تقسيمه إلى »نوعني« وذلك في مشروع صعب وقاٍس تاريخياً هدفه التأكيد 

واغتصاب  اخلاصة  امللكية  والسيطرة اساسهما طبقي وحافزهما  أن االستغالل 

الفائض، هذا مع التأكيد أن التجربة التاريخية بطولها الثقيل قد أكدت أن املرأة 

هي املهزومة في هذا الصراع ما قاد العتقادات وقناعات أن الصراع هو بني الرجل 

جتليات  أحد  احلقيقة  في  هو  واملرأة  الرجل  بني  التناقض  أو  الصراع  وهذا  واملرأة. 

السبب/األسباب األساسية لالستغالل والسيطرة، وليس هو السبب احلقيقي أو 
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.12
األول واملؤسسِّ

والتنمية كذلك من القاعدة وإلى القاعدة. فبما هي من أجل األكثرية فال بد أن 

تقوم على عملية حوار متبادل قبيل التخطيط كي تكون اخلطة التنموية طبقاً 

هو  املتبادل  احلوار  إن  البلد.  حال  عليه  يكون  أن  يجب  ملا  ورؤيتهم  الناس  حلاجات 

فاحلوار  التنموي،  التطبيق  ثم  ومن  للتخطيط  الشعبية  الدميقراطية  القاعدة 

املتبادل وحده الذي يُشعر كل مواطن أنه يساهم في بناء املشروع التنموي وهو ما 

نسميه التنمية باحلماية الشعبية حيث تشتمل احلماية ضمناً على املساهمة، 

واجلسدي  الذهني  باجلهد  بنائه  أكثر ممن ساهموا في  فال يحمي مشروعا معيناً 

وبالزمن الشخصي وباإلمكانات مهما تواضعت. وهذه العالقة احلوارية هي التي 

تخلق حب العمل ودافع بذل اجلهد والنشاط وجاهزية املساهمة في التطبيق لدى 

املواطنني. وهنا، تتداخل التنمية بالتعاون، مبعنى أن الشروط واخلطاب والتصور هو 

نفسه، ولكن درجة واتساع التنمية تتجاوز التعاوان الذي يطمح لوصولها. 

بجهديه  باملساهمة  املواطن  يقنع  دميقراطي  إنساني  كمشروع  التنمية  إن 

هذه  وتَوُفر  واملالية.  والزمنية  اجلسدية  الثالثة:  وبكفاءاته  والعضلي،  الذهني 

املساهمة والرغبة هي أحد اهم شروط جناح املشروع التنموي. ومبعزل عن مختلف 

ينجح،  أن  التنموي  للمشروع  ال ميكن  واحلافزة  اإلنسانية  واملناخات  الشروط  هذه 

بل سوف يتحول إلى إهدار للموارد العامة والكفاءات اخلاصة. وحني يحصل هذا 

يتحول املواطن من مؤسس وحامي للحماية الشعبية إلى متبرِّم وممرور وداعية نقد 

سلبي وتيئيس، ومن هنا ضرورة الدقة واحلرص والرقابة كي ينجح املشروع وكي ال 

ينقلب من نعيم إلى لعنة. 

الكسل  مع  التساهل  عدم  من  بد  ال  للجميع،  دميقراطي  إشراك  إلى  وإضافة 

والالإبالية، فاجملتمع الذي يعبر إلى التنمية ال يأتي من مناخ مثالي قطعياً، بل من 

مناخ فيه اختالطات فكرية وإيديولوجية ونفسية وثقافية ودينية وتراثية مما يضع 

على كاهل حاملي املشروع :

التعامل مع هذه االختالطات. «

ونقضها أو مفصلتها أو صهرها مع، ولصالح مفاهيم املشروع اجلديد.  «

12  أنظر كتاب تأنيث املرأة بني الفهم واإللغاء، عادل سمارة، منشوررات ارواد، دمشق 2010
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وهذا يتطلب درجة من ضبط النفس والقدرة على استيعاب مختلف اخللفيات 

طاملا النوايا حسنة، واحلرص على الوقت. وال يتمتع بهذه الصفات سوى من لديه 

بقيام  ذلك  اشتراط  دون  والتطوع  اخلدمة  جاهزية  بالوعي،  ثم  ومن  بالطبيعة، 

اآلخرين مبا يقوم به.

ِّم التنمية  إذا قسنا هذه األسس على واقع احملتل في العام 1967 جند خلطاً يُقز

إلى التحديث، متاماً كما يقزم فلسطني إلى فلسطني »اجلديدة” واخملترعة حسب 

أوسلو أي الضفة والقطاع –ناقص!!

في أسس التنمية

 املكان/ الزمان والواقع

جوهرها  افضل  حياة  باجتاه  معينة  ظروف  لتجاوز  إنساني  فعل  حالة  التنمية   
ألن  االشتراكية  على  جماعي  بشكل  تدريب  هي  االشتراكية.  حتقيق  ومنتهاها 

للتنمية  اساسي  املكان  ايضاً. أن  واجلماعي  االجتماعي  العمل  قمة  االشتراكية 

التنمية يشترط وجود اجملتمع  وهو ما تشترك فيه مع االقتصاد مبعنى أن حتقيق 

وكل  االجتماعي  والعمل  العمل  تطلب  وهذا  التنموي  للمشروع  وتبنيه  وحاجته 

هذه ال تتحقق إال بوجود املكان اي في املكان. 

ولكن الوجود اجملرد للمكان ليس كافياً، فال بد أن يكون املكان مؤاتياً وذلك بوجود 

الواقع  هو  وهذا  التنموي  للنشاط  متقبِّلة  أمكن  إن  وسياسية  اجتماعية  بيئة 

أو  طالئع،  بني  وتعاونية  ومنسجمة  عميقة  عالقة  قيام  يفترض  وهذا  اجملتمعي. 

مريدي، العمل التنموي والوسط االجتماعي. 

التنمية مبا هي عمل إنساني إنتاجي، مبا هي إنتاج قيم حلياة أفضل للناس، فهي 

مطلوبة وضرورية في مختلف املكان والزمان. هي ليست زمانيا مرحلة انتقالية 

ألن طورها األعلى هو االشتراكية وصوال إلى الشيوعية، اي أن األخيرتني هما تطور 

وتصاعد املسيرة التنموية.
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فلسفيتني.  بل  فكريتني  فرضيتني  فهما  محايدين،  واملكان  الزمان  أن  ننسى  ال 

/التشكيلة  االقتصادي  االجتماعي  الواقع  هو  ملموساً  معنى  يعطيهما  وما 

أو تلك، اي الناس.  االجتماعية االقتصادية ومنط اإلنتاج املهيمن في هذه املرحلة 

التنمية مطلوبة لكل مكان وزمان ولكن حتقيقها متعلق مبدى موائمة أو مجافاة 

الواقع املتعلق. أن مجرد العمل على حتقيق التنمية يعني أنها عملية كفاحية، 

عملية تغيير الواقع.

لتغيير تشكيلة  اي  واحدة،  التنمية على نطاق كلي دفعة  تبدا  أن  ليس شرطاً 

لتنمية  التخطيط  مستوى  على  هذا  يتم  قد  بأكملها.  اقتصادية  اجتماعية 

شاملة على صعيد الدولة القومية، لكن التعيير الشامل يبقى هدفها. 

نواة  تكون  أن  ميكن  فالحية  زراعية  قرية  في  العدد  محدودة  عصبة  او  فرقة  إن 

مشروع تعاوني وإلى حد ما تنموي ناجح إذا ما كانت من صلب البنية اجملتمعية، 

قادرة على العمل مع الناس والتشارك معهم في العمل واإلنتاج، وجتسيد منوذج 

حالة  إلى  تتحول  ال  لكنها  احلميمة،  والعالقات  والتضحية  السلوك  في  مثالي 

تنموية مبعزل عن افق عام وهدف شامل.  

إن جناح هذه الفرقة الصغيرة هو مثابة تطهير موقع مجتمعي وحتويله بحيث 

أجنز  ما  بحماية  وقيامه  ممكن  نطاق  أوسع  في  النفس  على  اعتمادا  أكثر  يصبح 

كنموذج للحماية الشعبية من الشعب ملا قام هو نفسه بإجنازه.

وهنا  ودولة  إقليم  على  لينطبق  يتسع  أن  ميكن  بلدة  أو  قرية  على  ينطبق  وما 

هي  فالتنمية  أخرى،  بعبارة  الشعبية.  باحلماية  التنمية  إلى  التعاون  من  ينتقل 

حالة أو مستوى من املقاومة حينما تشتد تتحول إلى هجوم تغييري على الصعيد 

الوطني/القومي الشامل.



28

اقتصاد الطبقة

من  حال  أية  على  مأخوذ  وهذا  بأسره،  اجملتمع  متثل  أنها  دائماً  البرجوازية  تزعم 

الزعم املشوه والتضليلي من قبل البرجوازية األوروبية البيضاء )منذ دخلت الثورة 

الصناعية التي بتضخم إنتاجها كان ال بد لها أن حتتل اسواق العالم،فكان ال بد لها 

أن تزعم أن أوروبا متثل كل العالم وأن ما ينطبق عليها وفيها ينطبق على العالم 

بأسره. أليست البرجوازية في بلدان احمليط صدىً ونسخة مسودة للبرجوازية في 

املركز؟

ولكن احلقيقة وراء زعمها هذا معاكسة له. فالبرجوازية متثل مصاحلها وتُخضع 

االستغالل  عملية  عبر  هذا  وكل  املصالح،  لهذه  الشعبية  الطبقات  مصالح 

االقتصادي الذي تتم تغطيته بخطاب بليغ عن الوطن واملصلحة القومية وتطوير 

االقتصاد والنمو والتسابق مع األمم األخرى، واحلرص على االقتصاد وضرورة االستقرار 

واحترام القانون والنظام وإطاعة أولي األمر...الخ. وهذه جميعاً تلخص في مسالة 

مركزية هي مصلحة البرجوازية في االستمرار في السلطة وامللكية اخلاصة.

من  درجات  هو  الناس.  لكل  هو  الوطني  االقتصاد  يسمى  ما  أن  صحيحاً  ليس 

امللكية ودرجات من االستغالل، وطاملا هو درجات، فهو ال يعبِّر عن املساواة قط.، وقد 

يكون قياس معدل النمو ومتوسط دخل الفرد هو أكثر اساليب التزييف في هذا 

املستوى، وهو نفسه إذا ما أحسننا قراءته يكشف لنا زيف وتزييف هذا االدعاء. 

فحني يقولون أن متوسط دخل الفرد في مجتمع معني هو  10.000 دوالر في 

وفي حقيقة  املقدار.  بالتساوي على هذا  أن كل فرد يحصل  السنة، فهذا يعني 

األمر فإن نسبة من اجملتمع قد ال تصل %5 من عدد السكان حتصل على املاليني، 

اقتصاد  فهل  اليوم.  أكثر من دوالرين في  ال حتصل على   40% إلى  ونسبة تصل 

هؤالء وأولئك واحدا13ُ. ؟

الفجوة التي تفصل اغنياء العالم عن فقرائه  داخل البلد الواحد وما بني البلدان، هي هائلة وتتسع.  13  “...ان 
ففي عام 1992 بنيَّ برنامج األ مم املتحدة االمنائي عدم املساواة بشكل درامي  حيث عرض التوزيع العاملي للدخل  برسم 
بياني  على شكل زجاجة شمبانيا تُظهر أن 20 باملئة من سكان العالم  الذين يعيشون في البلدان األكثر ثراء  يحصلون 
على 82.7  من الدخل العاملي، وبأن 1.4 باملئة من  دخل العالم يذهب الى ال 20 باملئة  الذين يعيشون في البلدان األفقر 
في العالم. اما في عام 1950  اي في الوقت الذي حصل فيه االلتزام العاملي بتقدم التنمية  - بلغ متوسط الدخل ل ال 
20 باملئة من سكان البلدان األكثر ثراء ثالثني ضعف  دخل ال 20 باملئة من سكان البلدان  األشد فقرا . وبحلول عام 1989  

 Korten C. David, When Corporations Rule the World ”تضاعف الفارق ب ستني مرة
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إن نفس اإلحصاءات التي تتحدث عن متوسط دخل الفرد تقول كذلك أن نسبة 

الذين حتت خط الفقر هي 30 أو 40 باملئة من اجملتمع. كيف يحصل هذا؟ واألهم: 

كيف نقرأ هذا الرقم وذاك الرقم دون أن نرى التناقض بينهما؟ أن التقاط التناقض 

في هذا املثال هو التطبيق الفعلي للتفكير النقدي والنقد املشتبك.

ملخص القول أن احلديث العام عن االقتصاد الوطني هو حديث وإقرار بالهيمنة 

تسميتها  اسس  احد  هو  الذي  اقتصادها  طبقة  فلكل  للبرجوازية.  االقتصادية 

طبقة. 

إن قراءة دقيقة للمادية التاريخية وخاصة الصراع الطبقي تؤكد لنا أن الطبقات 

في صراع يقوم اساساً على تناقض املصالح املادية، على رفض الطبقات الشعبية 

ملا يقع عليها من استغالل وسلخ القيمة الزائدة، ويبني لنا، بأن املشروع السياسي 

للطبقات الشعبية هو تغيير الواقع واستعادة حقوقها في ما تنتجه قوة عملها. 

ال يكون هناك اقتصادا وطنيا عاما إال في حالة استثنائية وحتى بعيدة:

احلالة االستثنائية وهي وقوع البلد أمام حتدي كيانها، وما يسميه البعض  «
األمر  وهذا  الفلسطينيني.  حال  هو  كما  الوجود  تهديد  أو  الهوية،  تهديد 
مشروعها  في  االستعمارية  الغربية  البرجوازيات  استغلته  طاملا  الذي 
على  تنافساً  بعضها  مع  احتربت  ألنها  مزعوم  تهديد  وهو  االستعماري 
النظام  بانهيار  إال  يتوقف  ولن  يتوقف  لم  الذي  االستعماري  املشروع 
الرأسمالي ونفيه، أي لم تتصارع قلقاً على تعرُّض هوية أي منها للضياع.

واحلالة اإلنسانية املتقدمة أي إلغاء الطبقات في النظام االشتراكي كبوابة  «
إلى الشيوعية. 

ومن هنا أهمية التنمية باحلماية الشعبية أي بناء اقتصاد الطبقات الشعبية 

وحتريره ولو تدريجيا من هيمنة اقتصاد الطبقة البرجوازية. وهذا ال يتأتى بدون 

مشروع تنموي.

 

Copupublication of Kumarian Press, Inc, and Barrett-Koehler Publishers, Inc 1996 p.p. 106-
97
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اقتصاد احلزب 

يبقى املشروع التنموي مبا هو مشروع إنتاجي غير مستقر وال ثابت ما لم يكن له 

حامالً سياسياً منظماً. واحلامل السياسي هو حامل اجتماعي اساساً، وهذا يلتقي 

مع املبدأ األساسي للتنمية. إنه في تطوره األعلى، احلزب السياسي الشعبي الذي 

ميثل األغلبية الشعبية والذي تبنيه هذه األغلبية ليخدمها وحتميه متاماً مبوجب 

مشروع التنمية باحلماية الشعبية. وهو املشروع الذي إن لم يأخذ فرصة التحقق 

وطنيا/قومياُ يجب أن يأخذ فرصة التحقق حزبياً في اقتصاد احلزب الذي ميكنه ان 

يبدأ تعاونياً. 

واحلامل السياسي للتنمية ليس مجرد تراكم اعضاء ومراتبية، بل بنية متفاعلة 

تبادلياً، أفقيا وعامودياً، ألن التنمية عمل وإنتاج على اساس تعاوني في احلد األدنى. 

وبهذه البنية وطبيعة هذه البنية يتكون اقتصاد احلزب السياسي الذي يتحول إلى 

خلية مجتمعية منوذجية تعتمد على ذاتها.

نفسه.  كفاية  على  قادراً  يكن  لم  ما  يُحتذى  مثاالً  السياسي  احلزب  يكون  لن 

فحينما يرتهن احلزب معيشياً للدولة أو املساعدات األجنبية او متويل األجنزة ال ميكن 

أن يقيم تنمية حقيقية ألنه سيكون مرهوناً لتلك املصادر.

مبا أن احلزب السياسي فريق/فرق من الناس لديها عقيدة ورؤية لليوم واملستقبل، 

فال بد أن يكون له ذلك االنسجام الداخلي الذي يؤصل روح العمل والتضحية ومن 

ضمنها التنمية. 

ليس غريباً أن التبعية االقتصادية تقود إلى التبعية السياسية ومن ثم الفكرية 

والبرنامجية، وإذا كان هذا ينطبق على الدول واألفراد فهو منطبق ال محالة على 

احلركة السياسية، وما لم تعتمد احلركة السياسية على نفسها، فإنها ال شك 

بالطبع.  مشروعه  وحمل  للتغيير  وانتمائها  الثورية  شحنتها  من  تُفرغ  سوف 

فاحلزب إن لم يعتمد على  التمويل الذاتي واالعتماد على دعم الطبقات الشعبية 

بشرط اإلنحياز لها عبر التربية العقائدية، للطبقات الشعبية لدى اعضاء احلزب، 

وفرز قيادات منخرطة في في الهم التنموي...الخ.
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قانون قيمة وطني

النظام  في  واالنخراط  لالندماج  ومقابل  نقيض  هي  اشتراكي  باجتاه  التنمية 

القيمة  قانون  مسألة  بينهما  واملميزة  الفارقة  والعالمة  العاملي.  الرأسمالي 

املسيطر في هذا النظام والذي يسحب نفسه على مختلف البلدان التابعة ولكن 

مبوجب مصالح دول املركز وحتديداً الطبقات املالكة/احلاكمة في تلك البلدان. 

إن نظرية قيمة العمل هي الطريقة التي يتم بها استخالص فائض القيمة وحيازته 

في ظل قانون وحكم رأ س املال. يرى ماركس أن قانون القيمة هو قانون راسمالي 

يبقى ويتواصل عمله حتى في املرحلة االنتقالية االشتراكية التي يجب خاللها أن  

متزج أو تصهرنظرية ماركس في قانون  تعمل الدولة االشتراكية على جتازوه..14. 

القيمة العالقات الكمية بني املنتجات والعالقات املشروطة تاريخياً بني املنتجني. 

فهو يبنيِّ أن السلعة قيمة استعمالية ، وبانها شيىء/موضوع مفيد –انها قيمة 

ويرى أن القيمة هي مقولة أو معطاة اجتماعية تعبر عن منظومة من  تبادلية. 

إنتاج  وإعادة  إنتاج  إن  تاريخية معطاة.  في حلظة  السائدة  االجتماعية  العالقات 

كونياً  شكالً  تشكل  ال  السلعي  اإلنتاج  في  املتجسدة  االجتماعية  العالقات 

للوجود االقتصادي في التاريخ اإلنساني.  وبالنسبة له فإن املقوالت املستخدمة 

تُستخدم  التي  التفكير  من  “اشكال  هي  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  توصيف  في 

لعالقات  بالنسبة  موضوعية،  فهي  ذلك  على  وبناء  مشروع،  بشكل  اجتماعياً 

 اإلنتاج التي تخص منط اإلنتاج االجتماعي احملدَّد تاريخياً، مثالً، اإلنتاج السلعي15”. 

“ إن قانون القيمة هو قانون موضوعي جملتمع ُمنتج للسلع، إنه ينظم تبادل السلع 
وفي معرض  الذي يُنفق أو يُبذل في إنتاجها.  طبقاً ل للعمل الضروري اجتماعياً 

ترتيب او تضبيط التبادل الراسمالي للسلع، فإن هذه القيمة تضّبط كذلك توزيع 

14  The Role of state in socialism to minimize the role of the law of value:”Therefore, with 
regard to the production of major products in the rural collective economy, the regulating role of 
decisive importance is still played by the law of planned development of the national economy. The 
law of value merely plays a secondary role. Only for products which are not important to the state and 
the people, those not included in the state plan or procured through contracts, are the level of prices and 
the magnitude of income of greater importance“. ..) Maoist Economics and the Revolutionary Road to 
Communism: The Shanghai Textbook, Banner Press, New York 1994 p.144-45(
”The state plan plays a primary and decisive role. The law is still useful, but it plays only a secondary 
and supportive role“) Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism: The Shanghai 
Textbook, Banner Press, New York 1994 p.p.145(.
15  ”Marx, Capital, vol.1, p 169.  
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تعود  العمل ال  قوة  فإن  وعليه،  اإلنتاج.  أفرع  اإلنتاج بني مختلف  العمل ووسائل 

تشكل سلعة في ظل االشتراكية«16.

أن  لذلك  بد  ال  التنمية  تتقبل  كي  األطروحات  هذه  إبداع  تطويع  أجل  من  وإنه 

يحصل عبر قطع مع كل ما يتضمن خضوعاً لقانون القيمة العاملي، وبكالم آخر، 

النظام  التنمية ضمن  بأن  اإلقرار  يعني  بهذا،  والقبول  االرتباط.  يتضمن فك  إنه 

الراسمالي العاملي تبقى، بالنسبة لبلدان احمليط، في حالة إنسداد.  

القيمة، مبا هي  قانون  تونغ، حتاوله في جتاوز  يفسر هذا ما كانت صني ماوتسي 

التجرية االشتراكية األكثر جذرية، حيث لم تقطع معه متاماً مبا هو قانون راسمالي، 

ولكنها كانت حتاول بشكل متواصل إجناز ذلك القطع عبر اإلبقاء املؤقت على دور 

السوق  الدخول في  إلى جانب عدم توسيع  الوطني  الصعيد  القيمة على  قانون 

اعاملية وااالرتباط بقانون القيمة املعولم.

إن ما قصدته )انظر الحقا( بتوجه االنتفاضة األولى إلبداع قانون قيمة وطني، وإن 

كان هو قانون رأسمالي، إال أنه كان يعمل ضمن عالقات السوق في الضفة والقطاع 

فقد كان مجرد وجوده تقليالً لالرتباطات بقانون القيمة العاملي، ألنه أدى إلى زيادة 

املعيقات  رغم  محلياً  يُسوَّق  احمللي  اإلنتاج  حيث  والقطاع  الضفة  داخل  التبادل 

الصهيونية. وطبقاً لتزايد فك هذه االرتباطات، فقد أُعتبرت خطوة إلى األمام على 

الرغم من كونها تأخذ موضعاً أو مكاناً على صعيد السوق وضمن مساحة صغيرة 

التي يُشرط جناحها االقتصادي بانخراطها في االقتصادات العربية. 

املدخل  بأن هذا  الزعم  الوطني  القيمة  لقانون  والعفوي  الذاتي  اإلنتاج  يتبع  قد 

الشعبية  باحلماية  التنمية  كموديل  ولكنه  األوتاركية/القطيعة،  من  طبعة  هو 

ليس فيه ما ينسبه إلى القطيعة، فال بد من الـتاكيد بأن تصميم قانون القيمة 

لهذا  املتواصل  للتطوير  كسبيل  الثقافية  بالثورة  يُربط  أن  يجب  هذا  الشعبي 

القانون. 

16  Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism: The Shanghai Textbook, 
Banner Press, New York 1994 p.xix.
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ظل  في  ليعمل  انتقاله  مت  وكيف  الرأسمالية،  في  القيمة  قانون  يعمل  كيف 

االشتراكية؟ 

الربح في قطاعات  لتحصيل  السانحة  الفرصة  تلك  الراسمالي  يرى  حني   ...“
عن  املال  راس  يُحجم  اخملتلفة  القطاعات  وفي  هناك.  لالستثمار  يُسارع  متعددة 

العمياء.  الشروط  هذه  ضمن  يتطور  االجتماعي  اإلنتاج  فإن  وهكذا،  االستثمار. 

َّبة تعمل  تُعلن هذه الشروط أن قانون القيمة في النظام الراسمالي هو قوة مغر

قانون  إن  االجتماعي...  لإلنتاج  الشامل  املضبِّط  وبأنه هو  الناس  من خلف ظهر 

فإنه  اساسي،  وبشكل  بالناس.  تتحكم  التي  َّبة  املغر القوة  يعد  لم  القيمة 

يُستخدم بشكل واٍع خلدمة البناء االشتراكي«.17عبر التخطيط املركزي؟

وطاملا أن االشتراكية تتطور، ال بد ان يتراجع دور قانون القيمة، إال أن هذا ال يعني 

إلغائه.  »...وهكذا، أخذاً باالعتيار إنتاج املنتجات األساسية في االقتصاد اجلماعي 

التخطيط  بقانون  يُلعب  زال  التضبيطي لألهمية احلاسمة ما  الدور  الريفي، فان 

االقتصادي لالقتصاد القومي. يلعب قانون القيمة دوراً ثانوياً. فإنه فقط في حالة 

تُشتمل في خطة  ال  التي  تلك  والدولة،  بالنسبة للشعب  الهامة  املنتجات غير 

الدولة أو يتم   إجنازها )كسبها( من خالل التعاقدات، هو مستوى األسعار ومقدار 

الدخل اهمية كبيرة« إن اخلطة نفسها تلعب دوراً اساسياً وحاسماً.

ما زال قانون القيمة مفيداً لالستخدام، ولكنه يلعب دورا ثانوياً وداعماً، وحتى في 

اجملتمع االشتراكي، كالصني خالل الثورة الثقافية، ولم يعد سهالً بعُد اقتالع قانون 

القيمة. وذلك ألن:

“...قانون القيمة...هو من بقايا االقتصاد اخلاص، وطاملا أن قانون القيمة موجودٌ، 
فال بد أن تترافق معه حقوق للبرجوازية، وال بد ان تلحق الضرر باالنتاج االشتراكي، 

لذا ال بد للدولة االشتراكية أن تكون شديدة احلذر، وال بد ان تبحث، وتدرس، وجُتمل 

التجارب. وفقط بهذه الطريقة ميكننا االستفادة من مفاعيلها املضادة على االنتاج 
االشتراكي، مع ضرورة أن نُقيِّد في الوقت نفسه سلبياتها، ونتائجها املدمرة«18

17  Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism: The Shanghai Textbook, 
Banner Press, New York 1994 p.143-44(
18  Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism: The Shanghai Textbook, 

Banner Press, New York 1994 p.p. 144-45.
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وهذا  الدولة،  دور  على  وتركيز  القيمة،  قانون  من  اجتماعية  حتذيرات  هذه  إن 

ومن  القيمة قد ُهجر.  أن قانون  الدولة اإلشتراكية ال يعني  أن وجود  ثانية  يعني 

الدولة  الدولة االشتراكية في الصني خالل فترة ماو كانت  أن  املفيد اإلشارة هنا 

التي جتادل من  الدولة  إلى  األقرب  املوديل  االشتراكية،  إلى  األقرب  »االشتراكية« 
أجلها التنمية باحلماية الشعبية، ولكن هزمية املاوية في الصني، دفعت باجتاه إعادة 

تقييم جتربة االشتراكية املاوية.

مبا أن التنمية باحلماية الشعبية هي ضد قانون القيمة العاملي، فإنها بطبيعتها 

تعمل باجتاه استبدال هذا القانون أو إلغائه مبا هو مقود بعوامل السوق في النظام 

األولى.  االنتفاضة  في  كان  وطني كما  قيمة  بقانون  تستبدله  فهي  الراسمالي، 

وفي حالة االعتماد على الذات مناطقياً، فإن قانون القيمة الوطني سيكون على 

نطاق إقليمي. فطاملا بوسع بلد ان يضبط وارداته وصادراته وبوسعه إنتاج أكبر قدر 

ممكن من وارداته، فإن بوسعه خلق قانون قيمته اخلاص األقل ارتباطاً بقانون القيمة 

العاملي. ومن الواضح أن قانون القيمة هذا سيكون في تناقض مع االستهالكية. 

اإلنتاج  زال  فما  القيمة،  قانون  من  متاماً  التخلص  بالوسع  أنه صار  يعني  ال  وهذا 

وللسوق  وللتعاونيات  السوق،  أجل  ومن  السوق  حملددات  طبقاً  مُيارسان  والتبادل 

الراسمالي كذلك. 

خالل االنتفاضة األولى، فإن مستويني من قانون القيمة قد تشكال:

التي خلقت  بني الطبقات الشعبية  )التسويق(  التبادل  الداخلي اي  وهو  األول: 

قانونها الذاتي للقيمة، وتقديرها اخلاص للقيمة، الكلفة، األسعار...الخ وآللياتها 

اخلاصة للتوزيع حتت اإلجراءات الصهيونية القاسية في اإلغالق. من السهولة على 

البعض تسمية ذلك قطيعة، ولكنها ليست كذلك. إنها منوذج تنمية على األرض، 

في امليدان كاستراتيجية بقاء.

القيمة  بقانون  متسكت  قد  الراسمالية  الطبقة  فإن  هذا،  مع  وبالتوازي  وثانياً: 

واظبت  لذلك  االستهالكية.   بعادتها  الواعي  التمسك  عبر  وخاصة  العاملي، 

واألجنبية من جهة، وتسويق  الصهيونية  املنتجات  الطبقة على استهالك  هذه 

السوق  في  العالية(  اسعارها  )رغم  املنتجات  هذه  من  تسويقه  بوسعها  ما 
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املوحدة  الوطنية  القيادة  من  املنشورات  مختلف  من  الرغم  على  السوداءاحمللية 

التي  الشعبية  اللجان  نشاط  جانب  إلى  اإلسرائيلية  املنتجات  ملقاطعة  لداعية 

ذلك،  إلى  وإضافة  املنتجات.  تلك  وتسويق  استيراد  من  التجار  منع  حتاول  كانت 

فإن شركات التعاقد من الباطن قد تزايدت في فترة سلطة احلكم الذاتي/اتفاق 

أوسلو منذ عام 1993. إن عادتها االستهالكية ومصاحلها كنخبة متغربنة هي 

الذاتي  احلكم  سلطة  تكن  لم  فلو  الشعبية.  للجان  اقتالعها  مع  انسجام  في 

نظاماً كمبرادورياً، لكان للتنمية باحلماية الشعبية فرصة الذهاب إلى حد توسيع 

قانون القيمة احمللي. وفي احلقيقة فإن أنظمة الواليات املتحدة والكيان قد جلبت 

سلطة احلكم الذاتي إلى الضفة والقطاع لكي حتتجز وتقوض االنتفاضة ومن ثم 

احليلولة دون تصاعدها إلى انتفاضة اجتماعية ثقافية وتنموية.  ولعل ما جعل 

بتعميق  تقوم  ثورية  من حركة  الساحة  خلو  هو  اإلمكان  قيد  االنتفاضة  اغتيال 

التي  احلركة  وهي  األعداء  منتجات  ومقاطعة  الشعبية  باحلماية  التنمية  ثقافة 

تعمق ثقافة  املقاومة. ولسوء احلظ لم تكن احلركة السياسية الفلسطينية من 

هذا الطراز؟

ونظراً للسنوات الطويلة من اإلحلاق والتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي على شكل 

فقدان متاسكها  إلى  انتهت  والقطاع  الضفة  فإن  ال متكافىء مسلح«،  »تبادل 
مع  عالقاتها  مختلف  تقويض  إلى  إضافة  اقتصادي  مركز  بدون  وغدت  الداخلي 

االقتصادات العربية. وقد استمرت الوضعية نفسها إثر مفاوضات واتفاق مدريد/

أوسلو إلى حد أن متاجرة الضفة والقطاع مع األردن تراجعت لصالح املتاجرة مع 

الكيان. لقد تنامى خالل االنتفاضة مركزا داخلياً يرتكز على قانون قيمة وطني. 

ولكن ، ولسوء احلظ، مت خنق ذلك عبر عملية سالم راس املال التي احتجزت املقاطعة 

االنتفاضة  على  الوحشي  عدوانها  سياق  وفي  اإلسرائيلية.  للسلع  الشعبية 

قانون  فيها  مبا  التنموية  العملية  كسر  على  جهوده  االحتالل  ركز  فقد  األولى، 

القيمة احمللي الذي طورته لتقوية استراتيجيات البقاء. ركَّز االحتالل على تصفية 

القطاع التعاوني عبر فرض ضرائب باهظة عليه إضافة إلى تخفيض سعر صرف 

الدينار األردني مبا هو العملة األكثر استخداماً بني الطبقات الشعبية في الضفة 

والقطاع، وهو التخفيض الذي استنزف مدخرات هذه الطبقات، وهذا ما قاد إلى 

ركود وتصفية قطاع اإلنتاج لهذه الطبقات وقوض قدرتها االستهالكية
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الفائض: التحكم به وإعادة توزيعه

أملشروع التعاوني، ومن ثم التنموي هو مقدمة موضوعية شعبية لالشتراكية 

على مستويي التثقيف والتنفيذ العملي. هو بالتعبير الغرامشي كسب »حرب 

موقع بعد موقع«. 

إن التحكم بالفائض ومراكمته واستثماره داخل البلد هو نقطة االنطالق لكل 

من النمو والتنمية اي أن هذا التحكم هو حجر األساس لالقتصادين الراسمالي 

من  كل  مدخل  عن  النظر  بغض  التطور،  أجل  من  سواء  حد  على  واالشتراكي 

الراسمالية واالشتراكية وبغض النظر عن هدفهما من التطوروتسخيره خلدمة 

اية طبقة. كل مجتمع في حركة، اي في عمل وإنتاج وما يتبع ذلك من توزيع وتبادل 

واستهالك وادخار واستثمار...وهكذا. 

عن  الناجت  املالي  بالتراكم  التحكم  حدود  عند  يتوقف  ال  التنموي  املشروع  لكن 

ثروات  أو ساكن من  فائض  ما هو  يَطال كل  بل  اجملتمع،  في  االقتصادية  العملية 

املصادرة  يد  تطالها  لم  كثيرة  أراض  هناك  مثال،  الزراعي  القطاع  ففي  اجملتمع. 

استغاللها  يتم  ال  األراضي  وهذه  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الصهيونية 

من قبل مالكيها، اي انهم ليسوا معنيني حتى بالريع الذي ميكن حتصيله منها 

في هذه احلالة، فإن استغالل هذه األراضي هي مسؤولية  لو استخدمها آخرون. 

أو لتشغيل من ال يعملون على  الصهيونية  املصادرة  تنموية سواء حلمايتها من 

اساس تعاوني، واملساهمة في تأمني الكفاية أو األمن الغذائي.

هنا تغدو ثقافة التنمية والتعاون واالشتراكية حتت االختبار، مبعنى أن هذا الشكل 

من امللكية اخلاصة هو اقل من راسمالي، هو ثقافة تعطيل العملية االقتصادية 

وحتويل األرض إلى مساحات كسولة. وهذا يستدعي تغييراً في الوعي والقناعة 

لتوظيف هذه املساحات للخدمة العامة، وقد يكون هذا التوجه هو بداية للتثقيف 

بضرورة التأميم وتوزيع األرض على الفالحني على اساس تعاني.
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 حماية أم قطيعة أم فك االرتباط

مبادىء  وهذه  بالفائض  والتحكم  احمللية  املوارد  استثمار  على  التنمية  تشتمل 

اساسية في التنمية، وألنها كذلك فهي على نقيض حقيقي مع الراسمالية اي مع 

األنظمة االقتصادية الراسمالية التي تدعو وتعتمد على نقيض هذه األطروحات. 

فالتنمية حماية لالقتصاد احمللي من االستغالل األجنبي ونزيف الفائض إلى اخلارج، 

والتنمية تشجيع لإلنتاج احمللي وخاصة لألساسيات بدل االستيراد، وهذا مناقض 

ملصالح السوق الراسمالي العاملي الذي يعتمد االستقطاب واحتجاز تطور بلدان 

احمليط. 

وفي دعوات املركز الراسمالي ملا يسميه حرية التجارة الدولية، فإنه يدعو ببالغة 

بأنها  احلماية  ويتهم  االقتصادية  احلماية  عن  احمليط  بلدان  تخلي  إلى  مصطنعة 

انغالق وقطيعة مع العالم، وهذه دعاية وتزييف. لم يحصل في تاريخ الرأسمالية 

متسكاً باحلماية بشكل عدواني مبقدار ما تقوم به اإلدارة األمريكية بقيادة دونالد 

ترامب عبر استخدام فزاعة النووي اإليراني حيث تفرض ضرائبا على صادرات االحتاد 

األوروبي والصني إلى جانب العقوبات ضد روسيا. ولعل السبب ليس النووي اإليراني 

مبقدار ما هو محاولة أمريكية للتقشيط على صعيد معولم.

فالتنمية فيما يتعلق بالسوق العاملي تعني مشروع فك اإلرتباط والتبعية لهذا 

السوق، اي ضبط نزيف الفائض، واإلبقاء على املبادالت التي ال غنى عنها، والتوجه 

أن تشتري  والتي ميكن  واإلقليمية  املالصقة  االقتصادات  للتبادل مع  اإلمكان  قدر 

مقابل ما تبيع وان تبيع باسعار اقرب إلى قانون القيمة احمللي وبعيدة قدر اإلمكان 

عن قانون القيمة العاملي.

االرتباط هي مقومات استراتيجية عامة على مستوى  أن احلماية وفك  صحيح 

الوعي  ثقافة  تعميق  في  التنمية  في حدود جناح حركة  لكن جناحها هو  الدولة، 

باالستهالك أو االستهالك الواعي. وهذا يؤكد على أن احلماية الشعبية للمشروع 

التنموي سواء في بنيته الداخلية على األرض او عالقاته اخلارجية هي أمر مفصلي. 

لذا، ميكن القول أن البدء بالوعي باالستهالك من اصغر دائرة تنموية هو أمر في 

غاية األهمية للتربية على مفاهيم وقناعات واخالقيات مختلفة ونقيضة ملا هو 

قائم.
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إطار  ضمن  التعاون  مبدأ  جتليس  حتاول  وهي  اخلاصة  امللكية  ثقافة  تنفك  ال 

امللكية اخلاصة مستخدمة بالطبع وسائل اإلعالم املتاحة لها بوفرة لتجعل من 

التعاون ملحقاً بالسياسية االقتصادية او الرؤية االقتصادية للسلطة، لتحصره 

ضمن نطاق السوق وجتميل وجه النظام الراسمالي لتبقى التعاونيات مالذا ملن ال 

باجتاه  إلى  يتحولوا  ال  أن  ولكن بشرط  السوق  أخالقياتهم مع وحشية  تستقيم 

ثوري نقيض للنظام السائد والعالقات االجتماعية املهيمنة. 

السياق  مع  حاد  بشكل  تتناقض  للتعاونيات  اجلذرية  االستراتيجية  فإن  لذا، 

الرأسمال الذي يُعلي من مرتبة 

مشاريع  بإنشاء  يقومون  الذين  )األشخاص   Entrepreneurs   املستحدثني

كان صغيرا،  تعاوني، مهما  نشاط  اي  فإن  لذا،  رأسماليني(.  بالطبع  وهم  أعمال 

ألن  ذلك  االستحداث،  عن مضمون  بعيداً  قاعدية  يبدأ كمبادرة شعبية  أن  يجب 

التعاون هو ابتكار طوعي ملواجهة االستحداث وليس مجرد جناح صغير للنشاط 

االقتصادي الراسمالي يتوكأ على ذلك النظام. وهذا يعني أن النشاطات التعاونية 

اية  بقرار رسمي من  بالضرورة، وهي ليست  اجلذرية هي شعبية من جهة ولكن 

سلطة غير اشتراكية، وهي ترفض أن تكون مجرد أداة لتوسيع قاعدة اقتصاديات 

السوق بدالً من حتديها وإلغائها. 

التعاونيات والسوق...حتالف/ تناقض

واإلنتاج  العمل  عن  مختلف  طراز  من  أنه  إال  وإنتاج،  عمل  هو  التعاون  أن  رغم 

في ظروف امللكية اخلاصة واالستغالل الطبقي حيث يقوم على العمل الطوعي 

وبعالقات إنسانية دميقراطية تنشد املساواة واالكتفاء بعيدا عن االستغالل وحتى 

اية مراتبية طبقية كشرط أساسي باعتبارها من القيم املركزية في العمل واألداء 

اإلداري التعاوني. 

من ناحية عامة في التشكيالت الراسمالية سواء في املركز أو احمليط، من أهداف 

عن  النظر  بغض  واملدينيني،  الفقراء  املزارعني  إخراج  الريفية  التعاون  منظمات 

اإلصرار على ذلك والنجاح فيه، من الفقر ومن كلبشات مقرضي النقود  بأن توفر 
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اسمدة ذات جودة عالية، وبذار، ومبيدات ... احلشرات واجلرذان الخ، باسعار معقولة 

للمزارعني، كما يحصل املزارعون كذلك على التسويق وتسهيالت وأماكن التخزين  

ودعم نقل املنتجات إلى السوق...الخ. إنها تساعد التطور االجتماعي-االقتصادي 

للمناطق الريفية وتوفر قروضا زراعية وحتسن مستوى احلياة وحتافظ على املساواة.

جتدر اإلشارة ان هذا في النظام الراسمالي حيث العالقة والتناقض مع السوق في 

الوقت نفسه أي حيث تكون التعاونيات هي حالة مقاومة مخفية أو متواضعة 

للسوق وبالتالي للسلطة السياسية الطبقية احلاكمة.  وال يقلل من حقيقية 

الصراع مع السلطة او مقاومتها قيام السلطة في مختلف البلدان الراسمالية 

مبوظفني  للتعاون  دائرة  وتخصيص  التعاون  رعاية  بزعم  واملتخلفة  املتقدمة 

وكونهم  ثقافتهم  عن  مبعزل  التعاون  من  وموقفها  السلطة  لفهم  يخضعون 

تعاونيون حقيقيون أم ال. مبعنى ان السلطة هي دائماً معنية بأن يكون كل نشاط 

في البلد حتت أعينها وطبقاً لرؤيتها بحيث ال يخرج عن ذلك وال يتناقض معه وال 

يتمكن بالطبع من بلوغ قوة النقيض. 

الشؤون  إلى  أقرب  هو  الدولة  »رعاية«  و  التعاون حتت هكذا ظروف  فإن  وعليه، 

احلاكمة،  الكلية  بالبنية  ملحقة  اقتصادية/اجتماعية  بنية  فهو  االجتماعية. 

وتعيش على هامشها. هي ملحق بالسوق، ومن هنا كعب أخيل للتعاونيات في 

ظل الرأسمالية مبعنى:

أنها حتاول خلق وتصليب عالقات عمل وإنتاج وتوزيع تعاونية تشاركية وحتى  «
اشتراكية داخل التعاونية نفسها، ولكنها محكومة بالذهاب في النهاية 
إلى السوق ومن ثم اإللتزام بقوانينه نفسه، وهذا ما يؤدي في أحيان عديدة 

إما إلى تهالك التعاونية أو رسملتها.

إذن تختلف دوافع وأهداف التعاونيات أو تتناقض مع البيئة الرأسمالية احلاكمة، 

لكنها محكومة باحملاولة، بينما في النظام االشتراكي، تكون التعاونيات مقدمات 

لالشتراكية.
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الفصل الثاني

بدأ التعاون قرمطياً ال في الغرب الراسمالي

التعاون قرين العمل مبا هما نشاط انساني. وألنهما كذلك، فمن الطبيعي حني 

يكون العمل أن يكون التعاون من جهة ومن جهة ثانية من الطبيعي ان متر مختلف 

الشعوب بتجربة التعاون كسمة إنسانية،

 هذا وإن اختلف شكل التعاون طبقا الختالف التشكيالت االجتماعية االقتصادية 
وحتديداً أمناط اإلنتاج في هذه التشكيلة أو تلك. وعليه، ال ميكن حصر مرور اإلنسانية 

بالتعاون في شعب محدد أو حضارة محددة. 

وبالطبع، حينما كان مستوى التطور في مجتمع ما بسيطاً، يكون التعاون على 

حصرها  عدم  تقتضي  التعاون  تاريخ  قراءة  فإن  هنا  ومن  املستوى.  ذلك  شاكلة 

االقتصادية  التشكية  في  نتجت  أو  واكبت  التي  املتقدمة  باألشكال  البدء  أو 

الراسمالية ونقيضتها االشتراكية.

أن  شك  وال  البدائية،  الشيوعية  أو  القدمية  املشاعيات  كانت  التعاون  فأساس 

التعاون حينها كان العامل األساس لبقاء اجلنس البشري في تلك الظروف القاسية 

من حيث قساوة الطبيعة وندرة الغذاء ارتباطاً بتواضع أدوات االنتاج. 

وبالطبع اقترن بكل مرحلة تاريخية منط/أمناط من التعاون طبقا لطبيعة عالقات 

اإلنتاج االجتماعية في منط اإلنتاج املهيمن في كل تشكيلة، إال ان نقطة التحول 

اجلديدة  االجتماعية  بالعالقات  ملحقاً  وجعلته  التعاون  هزمت  التي  احلاسمة 

عليه  فرضت  أو  عليه  أدخلت  ولكنها  العمل  تلغي  لم  التي  اخلاصة  امللكية  هي 

شكال جديدا من العالقات االجتماعية جعلت التعاون مثابة عالقة محصورة في 

مستويات غير حاسمة في اجملتمعات، فال شك ان تعاونا ما كان بني الفالحني في 

التشكيالت القدمية التي تلت مرحلة املشاعية القدمية لكنها كعالقات اجتماعية 

لم تكن هي احلاسمة أو املسيطرة باملقارنة مع توسع وسيطرة امللكية اخلاصة. 

أبقته  التي لم تلغهِ ولكنها  بامللكية اخلاصة  التعاون  لنقل باختصار، جرى إحلاق 

ملحقاً بها.
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هيمنتها  قمة  في  اخلاصة  امللكية  حيث  الراسمالية  التاريخية  املرحلة  في  أما 

وحيث السوق مسرح كافة التبادالت فقد اصبح التعاون ظالً للسوق وغدت الدولة 

جهاز تنظيم وضبط التعاون بحيث ال ميد يده القتالع امللكية اخلاصة، وبالطبع أن 

الميوت.

البحثية  املراجع  في  لفقر  وخاصة  العنكبوتية،  الشبكة  في  تبحث  وأنت  أما 

الغرب، يبدأ حني بدأ  أية مسألة، يفجؤك أن كل شيء يؤرخ له من  الكافية، عن 

في الغرب وخاصة األوروبي الغربي، وال يُذكر عن املسالة إياها شيئاً إن لم يذكرها 

الغرب، وإن أورد ذكرها تنجو من الطمس، وليس شرطاً أن تنجو من الطعن والتلويث 

احملنَّك واخلبيث. 

اإلعالم  وحرب  اخلطاب  حرب  يعيش  بأسره  العالم  كوْن  القول  هذا  إلى  يشدني 

وحرب قولبة كل العقول والثقافات وصبها في قاع القالب الواحدي الغربي واليوم 

معنى  وأعطاه  البشري  التاريخ  عاشه  الذي  التعدد  ومقتل  قتل  إنه  األمريكي. 

الثقافية حيث  البشرية هي تفاعالتها  التفتح فلعل من أجمل منجزات  وجمال 

مبليارات  تفيض  َّاخة  فر في  البشرية  يضع  الغرب  بينما خطاب  بالتالقح،  اخلصب 

األرضية،  الكرة  مبساحة  ماكينة  من  السلع  تتطابق  كما  واحدة  بثقافة  البشر 

ليكون الناس مثابة قطعان من السوق وإليه، والسوق هنا ليس سلعي وحسب بل 

وثقافي كذلك.

مثالً  في الويكيبيديا عن تاريخ بدء التعازنيات “...مت إنشاء أول تعاونيات زراعية 

في أوروبا في القرن السابع عشر”.

هكذا يتم التأريخ الزمني للتعاونيات حسب ويكيبيديا مبا هي منتوج غربي، وهذا 

يعني أن التاريخ هو تاريخ أوروبا وبأن احلداثة هي محض أوروبية. لكن احلداثة هي 

في  متت  حقا  وهي  َّت،  مت أو  وقعت  حيث  اإلنساني  التطور  حلقات  من  حلقة  كل 

العديد من اجملتمعات البشرية وهي سابقة على احلداثة األوروبية، وخاصة في ما 

بني النهرين ومصر والهند والصني...الخ.

لن نستطرد في هذه املسألة، ولكن من املفيد احملاججة ضد املركزانية األوروبية 

او الغربية في مسالة التعاون اعتماداً على تراث من الوطن العربي، أقصد جتربة 
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“إلى  الناحية االجتماعية في احلركة اذ يشعر  فقد تنبه  ماسينون  القرامطة. 

ان اسم القرامطة “ اطلق على احتادات العرب واالنباط الثوروية التي نظمت في 

جنوب العراق بعد حرب الزجن مستندة الى نظام  من االشتراكية  يتدرج في الدخول 

فالحني  من  اجلماهير  بني  احلركة  انتشار  االسماعيلية وسعت  الدعاية  وان   ، فيه 

وصناع1 “ هذا التوجه هو في احلقيقة أكثر رقيا وتقدما من التعاون، بل هو هدف 

التعاون الذي يبتغي الوصول إليه. 

التي  االقتصادية  االجتماعية  التشكيلة  أعاله، فإن  إليه  وعطفاً، على ما أشرنا 

وال  عبودية  وال  مشاعية  ال  تكن  لم  القرمطية  التجربة  عليها،  ومتردت  عاشتها، 

رأسمالية بالطبع، وإمنا كانت أقرب إلى منط اإلنتاج اإلقطاعي بخصائص مختلفة 

يجادل  كما  اخلراجي  اإلنتاج  منط  رمبا  أو  الحقاً،  حصل  الذي  األوروبي  اإلقطاع  عن 

سمير امني. 

“... وملا استمال الداعي حمدان قرمط سكان بعض القرى العراقية الى عقيدته 
ان  وهو  األلفة  عليهم  فرض  ثم  تصاعدية.  وجبايات  ضرائب  عدة  عليهم  فرض 

يجمعوا اموالهم في موضع واحد وان يكونوا في ذلك اسوة واحدة ال يفضل واحد 

منهم صاحله واخاه في ملك ميلكه. وتال قوله تعالى “ واذكروا نعمة اهلل عليكم 

قوله  عليهم  وتال  اخوانا”  بنعمته  فاصبحتم  قلوبكم  بني  فألف  اعداء  اذ كنتم 

الف  ولكن اهلل  قلوبهم  بني  الفت  ما  االرض جميعا  ما في  انفقت  لو   “ تعالى: 

بينهم إنه عزيز حكيم”. وعرفهم انه ال حاجة بهم الى اموال تكون معهم ألن 

األرض باسرها ستكون لهم دون غيرهم. وقال لهم هذه محنتكم التي امتحنتم 

بها لنعلم كيف تعملون. وطالبهم بشراء السالح وإعداده وذلك في سنة ست 

وسبعني ومئتني. وأقام الدعاة: في كل قرية رجال مختارا من ثقاتها يجمع عنده 

فكان يكسو عاريهم وينفق  اموال اهل قريته من بقر وغنم وحلى ومتاع وغيره. 

واخذ كل رجل  بينهم وال محتاجا ضعيفا.  يبقى فقيرا  وال  عليهم ما يكفيهم 

رتبته.  في  الفضل  له  ليكون  بجهده  والتكسب  في صناعته  باالنكماش  منهم 

وكانت املرأة جتمع إليه كسبها من مغزلها والصبي أجر نطارته الطير. فلم ميلك 

أحد منهم إال سيفه وسالحه2”. 
1  أنظر برنارد لويس، أصول اإلسامعيلية: بحث تاريخي يف نشأة الخالفة الفاطمية. تقديم عبد العزيز الدوري، نقله إىل العربية خليل أحمد جلو و 

جاسم الرجب. منشورات املثنى- بغداد ص 23. 

2  نفس املصدر، ص ص 201-202
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انه ال حاجة بهم الى اموال  وعرفهم  التالية: “  نلفت النظر فقط إلى اجلملة 

تكون معهم ألن األرض باسرها ستكون لهم دون غيرهم”، فهي رمبا اساس لعبارة 

ماركس بأن العمال ليس لديهم ما يخسرونه وبان امامهم عالم كي يربحوه. 

ابو  السابق  احلاكم  وكان  محارب.  الف  عشرين  اكثرمن  األحساء  في  “...وكان 
سعيد... عندما زاره ناصر خسرو، وكان له ثالثون الف عبد زجني يشتغلون بالزراعة 

استدان  او  انسان  افتقر  واذا  أعشار،  وال  وليس عندهم ضرائب  البساتني،  وفالحة 

أعانه اآلخرون، ليستعيد وضعه، وليس للدائن غير راسماله، وكل غريب ينزل هذه 

املدينة وله صناعة، يعطى ما يكفيه من املال ليشتري ما يلزم صناعته من عدد 

وآالت. وهناك بيوت معدة لسكنى الفقراء على حساب اجملموع. وقد شاهد ناصر 

خسروا في األحساء طواحني متلكها الدولة وتدير شؤونها، تطحن احلبوب للرعية 

مجانا”. 

... وليس في مدينة االحساء مسجد وال صلوات وال خطب وال مراسيم اجلمعة، 
بيد ان احلجاج السنيني بنوا ألنفسهم مسجدا على حسابهم.  وكانت املعامالت 

البالد  البلد، واهل  التجارية جتري بواسطة نقود اصطالحية ال يجوز إخراجها من 

وإن كانوا ال يصلون فانهم ال مينعون احدا من الصالة، وهم ال يشربون اخلمر، مهما 

كانت الظروف، وإذا حتدث أحد السادة إلى مستمع إليه تكلم برقة وتواضع. 

...وغيرها  وحمير  وكالب  قطط  من  كلها  احليوانات  حلوم  تؤكل  األحساء  وفي 

ماذا  املشترون  ليعرف  بجانبها  وجلده  احليوان  رأس  يعرض  أن  القانون  ويشترط 

يشترون”. 

إن أول ما تبادر لي هو سلوك شركة مونساتو األمريكية التي متكنت بدعم اإلدارة 

املعدلة جينياً.  األغذية  أو عدم كتابة معلومة على علب  التهرب  األمريكية من 

فأين تكرست حرية االختيار، في األحساء أم في شيكاغو! )انظر الحقا(. 

وحسب الباحث أحمد جرادات، فقد ذكرت مصادر عديدة أن حمدان بن األشعث، 

امللقب بقرمط، وهو الداعية الثاني للحركة املعارضة للخالفة العباسية في سواد 

الكوفة، التي ُسّميت باسمه، وضع نظاماً مالياً منضبطاً حلركته، فبدأ أثناء العمل 

السري، بجمع »الفطرة« من أتباعه، وقيمتها درهم واحد عن كل شخص، صغيراً 

أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، ثم طلب منهم دفع »الهجرة«، وقيمتها دينار واحد عن كل 

من بلغ سن الرشد، وذلك لتأسيس دار الهجرة وصيانتها؛ وكان القادرون يدفعونها 
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عن غير القادرين. ثم ما لبث أن طلب منهم دفع »البلغة«، وقيمتها سبعة دنانير؛ 

وبعد ذلك طلب منهم  والبلغة معناها كمية الغذاء الضرورية الستمرار احلياة. 

»اخلُمس«، أي خمس ما ميلكون ويكسبون. وملا ملس حماستهم وقناعتهم التامة، 
انتهى بهم إلى نظام »األُلفة«. واأللفة تعني »أن يجمعوا أموالهم في موضع 

واحد، وأن يكونوا فيها أسوة واحدة وال يفُضل أحد منهم صاحبه أو أخاه في ملك 

ميلكه، حتى إنه لم يبق في ملكية الفرد في احلركة إال ثيابه وسالحه«. 

...وأما في ما يتعلق بامللكية فيصف املقريزي مجتمعهم على هذا النحو: »حتى 
إن الشاة إذ ذُبحت، يتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من يُرسل لهم، ويُجزُّ الصوف 

َّق على من يغزله، ثم يُدفع إلى من ينسجه ُعبياً وأكسية  والشعر من الغنم ويُفر

وغرائر، ويُفتل منه حبال ويُسلَّم اجللد إلى الدباغ، ثم إلى خرازي القرب والروايا واملزاد. 

 وما كان من اجللد ما يصلح نعاالً وخفاً ُعمل منه. ثم يُجمع بعد ذلك كله إلى خزائن«.

ويذكر الرحالة ناصر خسرو الذي زار دولتهم في عام 442 للهجرة أنهم »ال يأخذون 

يتيسر  حتى  يتعهدونه  فإنهم  استدان،  أو  إنسان  افتقر  وإذا  الرعية،  من  عشوراً 

عمله، وإذا كان ألحدهم دين على آخر ال يطالبه بأكثر من رأس املال حتى يشتري 

ما يلزم صناعته من عدة وآالت ويردَّ إلى احلكام ما أخذ متى يشاء ... وفي احلسا 

مطاحن مملوكة للسلطان تطحن احلبوب للرعية مجاناً، ويدفع السلطان نفقات 

إصالحها وأجور الطحانني ...« 

قصدنا من تقدمي هذا الشرح املكثف جدا عن التجربة القرمطية تبيان بان هذه 

التاريخ  أو اشتراكية، هي احللقة الوسطى في  التجربة سواء اسميناها تعاونية 

بني الشيوعية البدائية وبني االشتراكية مبفهومها وجتربتها اإلنسانية احلالية منذ 

بداية القرن العشرين.

اجملتمعات  في  للتعاون  والعفوية  البسيطة  الشعبية  األشكال  هنا  نتناول  لن 

الزراعية اي بني الفالحني رغم أنها تشكل أساساً أولياً للتعاونيات املنظمة والتي 

تُبنى من أجل مستويني أو هدفني:
 األول: كي تستمر كمواقع عمل وإنتاج على اساس تعاوني «

والثاني: التعاونيات كنقيض للنظام الراسمالي. «
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التعاونيات في املرحلة الراسمالية

من  التنقية،  من  درجة  بأكبر  مستقاة  الباب  هذا  في  الواردة  املعلومات  معظم 

ويكيبيديا. اي ليست مثار قناعة، ولذااعتمدنا منها الوقائع وليس الراي واملوقف 

والتحليل. 

القرن  في  أوروبا  في  زراعية  تعاونيات  أول  إنشاء  “مت  أوروبية:  للمصادر  طبقاً   
السابع عشر في احلدود العسكرية، حيث تعيش زوجات وأطفال حرس احلدود معا 

في تعاونيات زراعية منظمة بالقرب من الساحة وحمام عام”. 

تعاونية،  ثقافة  نتاج  وليست  خاص،  ظرف  نتاج  التعاونيات  تلك  أن  يعني  وهذا   
وبالطبع األمرين مختلفني. 

الثاني  النصف  في  أوروبا  في  أيضا  مدنية  زراعية  تعاونيات  أول  أنشئت  “وقد 
من القرن التاسع عشر. وانتشرت في وقت الحق إلى أمريكا الشمالية والقارات 

وتعاون  الناشئة.  البلدان  في  الزراعية  التنمية  أدوات  إحدى  أصبحت  وقد  األخرى. 

املزارعون أيضا لتشكيل جمعيات للتأمني الزراعي املتبادل”

 وهذا طبعا ضمن سياق التطور الراسمالي أي حلماية املزارعني ألنفسهم، ولكن 
ضمن التساوق مع النظام الراسمالي وليست بهدف اخلروج عليه وتغييره مما أبقى 

هذه األمناط في نطاق إصالحي.

“لذا، كان التطور الطبيعي لهذا التوجه، اي كونه ضمن النظام الراسمالي، أنه 
تطور الحتادات ائتمانية ريفية والتي مت إنشاؤها في نفس الفترات، مع الغرض األولي 

من تقدمي القروض الزراعية للتخفيف عن املزارعني إلى أن حتول البعض إلى بنوك 

عاملية مثل كريدي أجريكول أو رابوبنك”.

تتمتع نيوزيلندا بتاريخ قوي من التعاونيات الزراعية، يعود تاريخها إلى أواخر القرن 

التاسع عشر. كان أولها شبه جزيرة أوتاغو شبه التعاونية مصنع اجلنب احملدودة، 

التي بدأت في عام 1871 في هايكليف على شبه جزيرة اوتاغو. وبدعم نشط من 

حكومة نيوزيلندا، وتعاونيات صغيرة مالئمة في املناطق املعزولة، بدأت التعاونيات 

األلبان  تعاونيات  1905، كانت  عام  وبحلول  الصناعة.  هذه  على  بسرعة  تهيمن 

هي الهيكل التنظيمي الرئيسي في هذه الصناعة. في 1920، كان هناك حوالي 

للقطاع  مملوكة  كانت  التي   70 من  بأقل  مقارنة  التعاونية  لأللبان  شركة   500
اخلاص”. 
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الراسمالية  االستعمارية  املستوطنات  إحدى  هي  نيوزيلندا  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

املتوحش  األبيض  االستيطان  تتجاهل  الغربية  املصادر  فإن  وبالطبع  البيضاء. 

وتتحدث عن هذه املستوطنات كما لو كانت بلدانا عادية أو شعوبا على أرضها. 

لذا ورد في ويكيبيدا: 

البلدان  في  اجلماعية  املزارع  الزراعي  اإلنتاج  تعاونيات  على  األمثلة  “...ومن 
مجتمعة  املشتركة  والزراعة  إسرائيل،  في  والكيبوتزمي  السابقة،  االشتراكية 

التي  مي، كوستاريكا”(،  )“لونغو  ماي،  لونغو  احمللية، والتعاونيات  اجملتمعات  في 

استرجعت في 27 كانون األول / ديسمبر 2011. (”

نالحظ طبعاً، اخلطاب الراسمالي املضلِّْل لدى ويكيبيديا حيث تُقِرن الكيبوتصات 

ومرتبطة متاما بالسوق  جهة  من  الفلسطينية  األرض  تغتصب  وهي  الصهيونية 

الراسمالي من جهة ثانية، تضعها في مصاف التعاونيات في البلدان االشتراكية 

السابقة حيث السوق أقل دوراً ومحكوم باقتصاد اخلطة، وال شك أن هذا التشبيه 

مشوب بالطبع بتاثير صهيوني.

انواع التعاونيات

منط  سيطرة  حقبة  في  وخاصة  التعاوني  العمل  ثم  ومن  الفكر  في  األساس 

اإلنتاج الراسمالي، سواء في فترات األزمة أو االزدهار، هو الدفاع الذاتي أو مقاومة 

بشكل أو آخر. ففي فترة األزمة يغدو الفقراء في وضعية العمل من أجل احلفاظ 

الصحي والبيولوجي على أنفسهم واسرهم، وفي فترة االزدهار يكون حافزهم صد 

االستغالل واالغتراب وجتاوزه، وهذا منوط إلى حد عاٍل بالوعي السياسي الطبقي 

وتخطي إيديولوجيا السوق التي يجري إغراقهم فيها منهجياً بحيث يُحال دون أي 

وعي نقدي.

لذا، فإن املدخل األهم في قراءة أنواع التعاونيات هو عالقتها و/أو موقفها/موقعها 

من منط اإلنتاج املهيمن والسوق طبعاً، أكثر مما هو في طبيعة البناء اإلداري داخل 

املناخ  أن  مبعنى  حتسينها.   او  العالقة  تلك  وترقيع  بالسوق  وعالقتها  التعاونية 

السياسي االقتصادي بل العالقات االجتماعية ومن ثم السياسية الطبقية هي 

األمر احلاسم في طبيعة وجذرية التعاونية.
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حتى لو كان جوهر الفكرة واحداً، فإن آليات العمل مختلفة او على األقل متفاوتة.

اإلنتاج  منط  هيمنة  مرحلة  في  التعاونيات  والدة  مناخ  تقسيم  ميكننا  لذا، 

الراسمالي، أو ما يسمى عادة النظام العاملي في تطوراته من الرأسمالية التجارية، 

الثورة  أو  الصناعي  التطور  املتولد عن  التمدد االستعماري  فالرأسمالية في طور 

الصناعية، وصوال إلى الراسمالية في مرحلة أو طور اإلمبريالية إلى ما نحن فيه 

طور الرأسمالية االحتكارية املعوملة، إلى املناخات التالية:

والسوق  التعاونية  احلركة  بني  شكليا  التناقض  يكون  وفيه  رأسمالي:  مناخ 

أوضاعها ضمن  الراسمالي ولكنها حتاول حتسني  النظام  أنها ليست ضد  مبعنى 

بنيته ال من أجل اخلروج عليه ونفيه. أي هي حالة إصالح للنظام.

ضد  التعاونيات  تكون  أن  ميكن  احلالة،  هذه  في  كالسيكي:  استعمار  مناخ 

ليس  لكن  والنهبوي،  املسيطر  اإلنتاج  لنمط  التبعية  وضد  االستعماري  النظام 

شرطاً أن تكون التعاونيات نفسها جذرية اي باجتاه اشتراكي. لذا، ميكن ان تندرج 

ضمن مقاومة قومية ورمبا طبقية أيضاً. هي مقاومة دفاعا عن وجود قومي، وفي 

هذه احلالة ميكن أن تتخذ شكل حرب مواقع باملفهوم الغرامشوي وال سيما في 

البلدان التي تنهج املقاومة فيها نهج حرب الغوار حيث تتم إقامة تعاونيات في 

لبنية  مقدمة  تكون  أن  وميكن  وللغواريني،  للسكان  الغذاء  لتوفير  احملررة  املناطق 

اشتراكية، وهنا جند التعاونيات الزراعية اساسية في حرب الغوار.

مناخ استعمار استيطاني أي مقاومة في تناقض تناحري: في حالة االستعمار 

االستيطاني تكون التعاونيات جزءأ من حركة مقاومة تهدف إحلاق الهزمية واالقتالع 

املضاد للمستعِمر. وإذا كان االستعمار الكالسيكي يغض الطرف عن التعاونيات، 

نقيض  اسٌس القتصاد  مبا هي  باالقتالع  االستيطاني يستهدفها  االستعمار  فإن 

وهذا هو حال املناطق احملتلة حيث قام العدو في  بديل ومصدر لتقوية املقاومة. 

تقويض  في  املتمثلة  االقتصادية  خطته  ضمن  تعاونيات   بتدمير  احلاالت  عديد 

البنية اإلنتاجية للمجتمع الفلسطيني3.

See Adel Samara, Women vs Capital in the Social Formation in Palestine, 1996  3.منشورات مركز املرشق/العامل للدراسات الثقافية 

والتنموية، رام الله
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آخر  التعاونيات منحًى  تتخذ  التشكيالت االشتراكية،  في  اشتراكي:  مناخ   
تواجه  ال  وبالتالي  للدولة،  التنموية  السياسة  نطاق  خارج  ليست  غالباً،  فهي 

مشكلة التناقض مع منط اإلنتاج املهيمن ما يجعل مهمتها أكثر سهولة ويسمح 

للتطور الفني واإلداري واإليديولوجي بأن يكون طابعها العام. في هذه التشكيالت 

يكون السؤال من شقني:

• طرائقيوا 	 تونغ:  أو ما أسماه ماو تسي  الثورة املضادة  آليات مواجهة  األول: 

Capitalist Roaders،الراسمالية

• والثاني: حول مدى جناح التكامل القطاعي في االقتصاد أو متفصل القطاعات. 	

)انظر  التشكيالت.  هذه  في  جدا  هام  والوعيوي  الثقافي  املستوى  أن  كما 

الحقاً جتربة كوبا(

النظر  وبغض  تشكيلة  اية  في  التعاونيات،  يخص  فيما  اإلشكاالت  إحدى  لكن 

الزراعة؟ مبا هي حسب  التعاونيات في  املهيمن هي، هل تنحصر  اإلنتاج  عن منط 

تعميمها  املمكن  من  أم  الوحيد،   اإلنتاج  قطاع  4هي  الفيزيوقراط/الطبيعيون 

وتبنيها في الصناعة ايضاً وطبعا اخلدمات.

ليشمل  التعاوني  النشاط  توسيع  هو  الطبيعي  الوضع  أن  هنا  القول  ميكن 

مختلف القطاعات االقتصادية وصوال إلى االشتراكية. وهذا منوط  إلى حد كبير 

مبسألة: هل العمل التعاوني هو حركة تعاونية في البلد عموماً، أم هو بؤر تقوم 

أي هل  بها مجموعات في مواقع معينة طبقا لظرفها مبعزل عن بقية اجملتمع. 

التعاون موقعي، موضعي أم له هدف شامل. وهنا ال بد أن يكون للمسألة الفكرية 

التنمية  موديل  إلى  الوصول  بهدف  وبالطبع  احلاسم،  دورها  الطبقية  الثقافية 

باحلماية الشعبية.

ودون الدخول في تفاصيل، فإن اعتماد األسس العامة للتعاون، يؤكد بان الهدف 

االقتصادية  القطاعات  كافة  تغطية  هو  عموما  للتعاون  احلقيقية  والضرورة 

لتصبح التشكيلة االجتماعية نفسها على مدخل أو حافة اإلشتراكية وهو ما 

4   إعتقد الفيزيوقراطيون أن األرض الزراعية هي املصدر الوحيد للرثوة. وظنوا أن الزراعة وحدها هي التي تزيد فيها قيمة املنتجات عن قيمة املواد 

املستخدمة إلنتاجها. وقد اعترب الفيزيوقراطيون الصناعة والتجارة مهنتني رضوريتني، ولكنهام اليزيدان الرثوة بنفس الطريقة التي تزيدها بها مهنة كالزراعة. وكانوا 

يشعرون أن الِحرفة والتجارة مل تُغريا إال شكل الرثوة وموقعها. وعارض الفيزيوقراطيون النظام التجاري للتعريفات السعرية والقيود التجارية.
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اسميه »التنمية باحلماية الشعبية«. ومن أهم هذه األسس:

املقصود على مستوى  « وهنا  التشاركيني،  املنتجني  التعاونيات من  تتكون  
إذا  التي  أو جزر منعزلة عن بعضها  بؤر  اجملتمع ككل وليس على مستوى 

انعزلت كمواقع، فإن ما يجمعها هدف وفكرة واحدة..

وفي التعاونيات، فالعاملني ميلكون ويديرون التعاونيات بانفسهم «

وفي التعاونيات يتم التوجه لتقوية اجملتمع املدني، والدميقراطية التشاركية،  «
والالمركزية والتنمية البشرية، ولكن ضمن منظومة عامة، وليس بتفكك 

قطاعي، أو تفكك في القطاع الواحد.

من قيم التعاونيات انها بنية التعاضد الذاتي واملسؤولية اجلماعية وحتى  «
االجتماعية 

قيمها موضع  « تضع  ودالالت  عريضة  للتعاون كخطوط  مبادىء  تضع  إنها 
التطبيق.

اتخاذ  « دميقراطية  الذاتي،  االستقالل  للعضوية،  التطوع  باب  مفتوحة  إنها 
القرار

بني  « التعاون  التعليم،  بالعمل،  وباجلهد  باملساهمة  املال  راس  في  مشاركة 
التعاونيات، واالهتمام بالكميونتي

هذا ضمن ابتعادها عن رفض النظام الراسمالي ومن ثم جتاوزه «

في املستويني اإلداري واألدائي

مبا ان التعاونيات هي في األصل من أجل الزراعة، فهي في مستواها العادي أي في 

البلد الراسمالي تقدم خدمات ألدائها العملي واإلداري، وتسويقاً للمنتجات، وهي 

تعتمد بشكل كبير على مصادر متويل تعاوني سواء من اجل راس املال التشغيلي 

أو االستثمار، وتبذل جهدا كبيرا لتعظيم الفوائد التي جتنيها ألعضائها.  

في سياق السوق املعوملة، تواجه التعاونيات الزراعية والريفية حتديات تتمثل في 

اإلضطرار إلعادة هيكلة مؤسساتية إضافة إلى حتدي التطور السريع للتكنووجيا، 

املنظمات  من  العكس  على  وليست  الزراعية.  األغذية  لصناعة  السريع  والتركز 
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كتعاونيات،  احيانا  تفشل  والريفية  الزراعية  التعاونيات  فإن  األخرى،  التعاونية 

باجتاه  يستمرون  قد  انهم  ومع  ألعضائها  االقتراع(  حق  تعطي  )ال  تعتق  ال  بحيث 

اعمال ناجحة، فمصالح األعضاء رمبا يزداد عدم جتانسها، مما يجعل احلوكمة صعبة 

اكثر. وفي نفس الوقت، هناك شواهد على ان التعاونيات نادرا ما تكون مقودة فردياً 

ما يشير الى حاجة اكبر للتماسك بني مصالح األعضاء واإلدارة. 

وفي مجال الزراعة، توجد على نطاق واسع ثالثة أنواع من التعاونيات: مجمع آالت، 

وتعاونية في مجال التصنيع / التسويق، واحتاد ائتماني.

	•جتمع اآلالت: قد تکون املزرعة األسریة صغیرة للغایة لتبرير شراء اآلالت الزراعیة 
أثناء  الباهظة الثمن، والتي یمکن استخدامها بشکل غیر منتظم فقط فقط 

احلصاد؛ بدال من ذلك ميكن للمزارعني احملليني أن يجتمعوا معا لتشكيل مجموعة 

لشراء  اآلالت التي تشتري املعدات الالزمة جلميع األعضاء الستخدامها5.

لكي توفر للمزرعة دائما وسائل النقل الالزمة  / التسويق:  تعاونية التصنيع  •	
في  يضعها  قد  الصغير  إنتاجها  حجم  فإن  وإال  السوق،  إلى  منتجاتها  لتوصيل 

موقف تفاوضي غير مؤات فيما يتعلق بالوسطاء وجتار اجلملة. لذا، يجب أن تعمل 

التعاونيات بشكل متكامل بحيث جتمع اخملرجات من األعضاء، وفي حاالت التصنيع 

تقوم بتصنيع اخملرجات تسليمها بكميات مجمعة كبيرة من خالل قنوات التسويق.

يتحملوا  أن  النامية،  البلدان  في  وال سيما  للمزارعني،  ميكن  االئتماني:  االحتاد  •	
متاحة  غير  حتى  أو  التجارية،  املصارف  قبل  من  نسبيا  مرتفعة  فائدة  أسعار 

ارتفاع  عند تقدمي القروض، غالبا ما تدرك هذه البنوك  للمزارعني للوصول إليها. 

أو قد يتم رفض االئتمان متاما بسبب  تكاليف املعامالت على القروض الصغيرة، 

عدم وجود ضمانات - شيء جاد جدا في البلدان النامية. ومن أجل توفير مصدر 

لالئتمان، ميكن للمزارعني جمع األموال التي ميكن إقراضها لألعضاء. وبدال من ذلك، 

ميكن لالحتاد االئتماني أن يدفع القروض مبعدالت أفضل من املصارف التجارية بسبب 

وجود تعاونية أكبر من مزارع مبفرده. وكثيرا ما يوفر أعضاء االحتاد االئتماني ضمانات 

متبادلة أو ضغوطا من األقران لسداد القروض. وفي بعض احلاالت، قد تكون لدى 

تعاونيات التصنيع / التسويق احتادات ائتمانية كجزء من أعمالها األوسع نطاقا. 

ويتيح هذا النهج للمزارعني احلصول بشكل مباشر على املدخالت الزراعية الهامة 

5  أنظر كتاب إقتصاديات الجوع يف الضفة والقطاع، 1979 عادل سامرة 
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مثل البذور واألدوات. وتسدد قروض هذه املدخالت عندما يرسل املزارع املنتجات إلى 

التعاونيات في مجال التصنيع 

تعاونية  عادة  هو  اإلجنليزية  اللغة  في  الزراعية  للتعاونيات  االفتراضي  املعنى 

اخلدمات الزراعية، وهو الشكل املهيمن عدديا في العالم. وهناك نوعان أساسيان 

والتسويقية.  التعاونية  التعاونيات  ويزودان  الزراعية،  اخلدمات  تعاونيات  من 

البذور  الزراعي، مبا في ذلك  وتقدم تعاونيات اإلمدادات ألعضائها مدخالت لإلنتاج 

واألسمدة والوقود وخدمات اآلالت، ويقوم املزارعون بتأسيس التعاونيات التسويقية 

)احملصول والثروة  الزراعية  للقيام بعمليات نقل وتعبئة وتوزيع وتسويق املنتجات 

االئتمانية  التعاونيات  على  واسع  نطاق  على  أيضا  املزارعون  ويعتمد  احليوانية(. 

كمصدر للتمويل لكل من رأس املال العامل واالستثمارات.

املزارعون  يجمع  حيث  املزارعني،  جمعية  باسم  أيضا  الزراعية  التعاونية  تعرف 

بني  للتعاونيات  الواسع  التصنيف  ومييز  النشاط.  مجاالت  بعض  في  مواردهم 

التعاونيات الزراعية وبني تعاونيات اخلدمات الزراعية التي تقدم خدمات مختلفة 

موارد  جتمع  حيث  الزراعي،  اإلنتاج  وتعاونيات  فردي،  بشكل  الزراعيني  ألعضائها 

اإلنتاج )األراضي واآلالت( ويقوم األعضاء بالعمل الزراعي معا. 
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الفصل الثالث

في خصوصية األرض احملتلة

األول  باالعتبار  يأخذوا  أن  له  باملبادرين  يجدر  شعبي  عمل  اي  جناح  مقومات  من 

واملباشر الواقع الذي قرروا النشاط فيه وبالتالي أخذ خصوصياته باالعتبار مقارنة 

يتقاطع  أو  ينطبق  العام  املعيار  أي  هو  مبا  املشابهة  للنشاطات  العام  املعيار  مع 

كثيراً مع عديد جتارب اجملتمعات. 

فبينما التجارب التعاونية في مختلف البلدان غير املستعَمرة تهدف فيما تهدف 

إلى عمل إصالحي لتخفيف الفقر واالستغالل أو جتاوز العمل املأجور، وفي البلدان 

إلى  والسلطة،  املواطنني  بني  مشترك  نشاط  هو  مبا  التعاون  يهدف  االشتراكية 

الوصول لإلشتراكية، فإنه في األرض الفلسطينية احملتلة هو حالة مقاومة لتثبيت 

األرض نفسها والناس عليها وحمايتها ومن ثم االنتقال إلى األهداف املألوفة عاملياً.

فالعمل التعاوني في األرض احملتلة وخاصة في الزراعة مبا هي القطاع اإلنتاجي 

املؤهل الحتضان العمل التعاوني، هو عمل مقاوم جملرد التفكير والبدء به، ولذا، فإن 

العدو ال يألوا جهدا لتقويضه وبال مواربة. 

ومما يزيد تعقيد فرض النجاح، وحتى مجرد البدء بالعمل التعاوني في األرض احملتلة 

غياب مفهوم تنموي حقيقي لدى سلطة احلكم الذاتي وهو من موروثات م.ت.ف، 

وغياب ذلك عن أجندة القوى السياسية ايضا واختراق العمل القاعدي اجلماهيري 

من منظمات األجنزة وحتويله إلى رفاه فردي ما أحلَّ هذا الرفاه والثراء محل التعاون 

شعبية  قطاعات  شرايني  في  الفاسد  املال  تغلغل  عن  ناهيك  هذا  كل  والتنمية. 

للفساد  السياسي  االقتصاد  من  حالة  البلد  جعل  ما  واسعة  اقتصادية  ثم  ومن 

والقومية  اإلنسانية  باملفاهيم  أعداء  من  واآلتي  سياسياً  املوجه  بالريع  وخاصة 

والطبقية.

َّة ال حالة فانتازيا ورفاه. من هنا، فالتعاون واحلماية الشعبية هي حالة مقاومة ُمر

يتضح كم األمر صعباً حني تتحدث عن التنمية في األرض احملتلة منظمات األجنزة 

واملؤسسات األجنبية واملصرف الدولي وفراخه وهم األبعد عن اي تنمية أو تعاون 
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األجنبي  الريع  على  هو  نفقاتها  حيث  من  السلطة  ارتكاز  وأن  سيما  ال  حقيقيني 

الذي هدفه أن نكون هنا سكاناً مقيمني ال مواطنني يعملون وينتجون، ألن هدف 

ان  يعني  ما  عليها  مقيمني  نحن  ونكون  للعدو  األرض  تكون  أن  املؤسسات  هذه 

بقاؤنا فيه إلى حني! ويزيد األمر كارثية انتقال سياسات سلطة احلكم الذاتي من 

السياسة اللبرالية واالنفتاح إلى اللبرالية اجلديدة ولعل أخطر جتلياتها في جتليس 

نظام ضريبي يالحق املوتى باثر رحعي.

احملتلة  األرض  في  واملقرر  احلاسم  العامل  أن  كثيراً، يجب التأكيد  ال نبتعد  ولكي 

رغم غشاء احلكم الذاتي هي العدو. فقرار وسياسات العدو هي قانون احلركة املادي 

في األرض احملتلة وعليه تتراكب املستويات جميعاً، االقتصاد والسياسة والثقافة 

والنفس...الخ. 

طبيعة  وما  احملتلة  األرض  في  املهيمن  اإلنتاج  منط  هو  ما  السؤال،  يطرح  وهذا 

التشكيلة االجتماعية االقتصادية فيها؟

حصلت بالطبع اجتهادات كثيرة في حتديد هذه األسئلة وفي قياس احلالة على 

املقرر  العامل  تغييب  أن  وأعتقد  اإلنتاج،  وأمناط  بالتشكيالت  املتعلقة  النظريات 

واحلاسم كان وراء ضياع كثير من التحليالت حسنة النية. والعامل املقرر واحلاسم 

االقتصادية  العوامل  خلفه  تكمن  استراتيجي  سياسي  عامل  هو  احلالة  هذه  في 

واإليديولوجية والنفسية والثقافية والبعد اإلمبريالي بل والثورة املضادة. 

بكالم آخر ـ ليست البلد هي التي تقرر مسار حياتها في حالة هذا االستعمار 

االستيطاني، وهذا يعني ان منط اإلنتاج املهيمن هو الرأسمالية احمليطية التابعة، 

احلالة  املركز، في  دولة  في  الرأسمالية  اإلنتاج  عالقات  نفس  هي  اإلنتاج  فعالقات 

املعطاة، اي الكيان الصهيوني بل وفي النظام العاملي القائم، وهي عالقات إنتاج 

الصهيوني.  للكيان  االقتصادية  السياسات  به  تسمح  الذي  بالسقف  محكومة 

هناك إذن سيطرة كولونيالية، ولكن ال يوجد ما يسمى منط اإلنتاج الكولونيالي1 

مبعنى انفكاكه/اختالفه عن منط انتاج الرأسمالي إذا كان املقصود به تفريقه عن 

منط اإلنتاج الراسمالي الكالسيكي املألوف.

1  أنظر كتاب االقتصاد السيايس والطبقة، منشورات دار فضاءات عامن الطبعة الثانية  2017 عادل سامرة
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اإلحلاق  سماتها  من  احملتلة  األرض  مع  عالقات  توليد  إلى  احلاسم  العامل  هذا  قاد 

وأسباب  بطريقة  طبقة  كل  االجتماعية،  الطبقات  مصالح  وإحلاق  االقتصادي، 

وتقوض  التبعية  تعمق  كسياسة  الباطن  من  التعاقد  أوضحها  ولعل  ما.  وإرغام 

إمكانات توليد اقتصاد يذهب باجتاه فك االرتباط كأحد أدوات التحرير. 

وربطها  احملتلة  للمناطق  االقتصادي  القلب  اقتالع  العالقة  هذه  توليدات  ومن 

فرادى بالقلب االقتصادي للعدو، مدينة مدينة ومنطقة منطقة مما جعل نعتها ب 

مستعمرات داخلية أمر ممكن ونعت مجموع مناطق السلطة بنفس النعت ايضاً.

لقد اشتغل العدو في اإلحلاق االقتصادي على تقويض مواقع اإلنتاج احمللية سواء 

بإغراق سوقها املفتوح وعدم فتح سوقه باملقابل ملنتجات هذه املناطق والتحكم 

التهام  ثم  ومن  وزراعيا  صناعيا  االستثمار  رخص  وتقليل  والتصدير،  باالستيراد 

فائض قوة العمل احمللية في قطاعات إنتاجه السوداء، أو طرد جزء منها إلى اخلارج 

معادلة  إنكسار  السياسات  هذه  على  ترتب  وقد  سهولة.  أكثر  رحيلها  جعل  مما 

عمل-رأسمال محلياً، اي عجز رأ س املال احمللي عن تشغيل قوة العمل احمللية مما 

يؤكد تشوه البنية االقتصادية للبلد.

وحني يكون اقتصاداً مضروبا بكل هذه السياسات التي مت تطبيقها، وليس فقط 

التخطيط لها، فقد حال ذلك دون وجود سوق محلية طبيعية والتي زاد انكماش 

املساحة التي تشغلها املنتجات احمللية لصالح املنتجات الصهيونية أو املسموح 

استيرادها من دول عربية غارقة في التطبيع مع الكيان الصهيوني أو دول إسالمية 

عدوة للعروبة مثل تركيا أو دول غربية هي من بُناة الكيان الصهيوني وُحماته أيضاً. 

اإلنتاج  مواقع  لضعف  نظراً  والوهن  اخللل  هذا  بكل  احمللية  السوق  تكون  وحني 

وبالطبع ضعف التعامل االستهالكي الشعبي معها، ال تعود هناك فرصة خللق 

“قانون قيمة وطني”، األمر الذي وضع املستهلك في هذه األرض احملتلة في ِمقالة 
“قانون القيمة العاملي”. وهذا وضع املواطن احمللي في مأزق االضطرار ألي عمل كان 

كي يغطي كلف حاجاته األساسية. 

خطيراً  دورا  الفلسطيني  الكمبرادور  من  الثالث  اجليل  لعب  آخر، فقد  جانب  من 

في إغراق السوق احمللية باملنتجات الصهيونية واألجنبية ما حاصر اكثر نظيراتها 
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ق النزعة االستهالكية لدى الشرائح عالية الدخل وهو ما أدى إلى متتني  احمللية وعمَّ

احللقة املفرغة التي يدور فيها االقتصاد احمللي وخاصة مبعنى حتويل أعلى نسبة من 

الفائض احمللي إلى اقتصاد العدو واالقتصادات املرتبط بها.

تسهيل  في  األجنبية  أو  احمللية  املصارف  سواء  املصرفي  اجلهاز  دور  بهذا  واقترن 

نزيف الفائض إما لرصدها في مصارف أجنبية طمعا في فوائد أعلى أو تسهيل 

السيارات  كشراء  مواربة  بال  إستهالكية  بل  إنتاجية  غير  لقروض  احمللي  اإلقراض 

الثمينة والشقق الفارهة أو االستثمار في شراء اراض لبيعها في سوق العقارت 

للمجتمع  شاملة  شبه  سوق  إيديولوجيا  االستهالكية  جعل  ما  امللتهب...الخ 

بأسره. وكل هذا مضاد للتعاون من جهة، وفرملة للكفاح الوطني من جهة ثانية. 

وقد يسأل سائل، ولكن: إذا كانت مواقع اإلنتاج ضعيفة وتزداد ضعفاً، فمن أين 

تاتي األموال التي يتم االستهالك بها؟ 

وهو سؤال مشروع بالطبع طاملا املداخيل من العملية اإلنتاجية واخلدماتية احمللية 

بل  عوامل  عدة  على  يفتح  وهذا  األقل.  على  االستهالكية  احلياة  كلف  تغطي  ال 

ومسببات لهذا التشوه اخملطط له من قبل العدو واملسكوت عنه من قبل م.ت.ف 

سابقاً وسلطة احلكم الذاتي حالياً.

من  احملتلة  للمناطق  التجاري  امليزان  فجوة  سد  يتم  كان  أوسلو  اتفاقات  فقبيل 

وصل  حيث  العدو  اقتصاد  في  العمال  آالف  عشرات  تشغيل  وهو  األهم  مصدرها 

العدد إلى 140 ألفاً في ذروته أي حينما كان هذا العدد قرابة اربعني باملئة من قوة 

العمل احمللية في الضفة والقطاع احملتلني. وهذا التشغيل ظاهرة تشوه بالطبع، 

ولكنها مفروضة من جهة وهي مقابل عمل يقوم على استغاللني طبقي وقومي 

وحتى نفسي من جهة ثانية. 

وهناك مصادر دخل ريعية سواء حتويالت األهل في املهاجر واملغتربات، والحقاً لعام 

تسمح  ما  مبقدار  العربية  األنظمة  بعض  من  مالية  ريعية  حتويالت  هناك   1967
األجنبية  واملؤسسات  األجنزة  منظمات  حتويالت  بدأت  والحقاً  العدو  سلطات  لها 

الرسمية ...الخ والتي بدورها خلقت شريحة أقرب إلى البرجوازية الصغيرة، أو من 

الوسطى”  “الطبقة  من  الدنيا  الشريحة  اي  الثقافي  السادس  الطابور  مثقفي 
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التي تعتمد على “العائدات غير املنظورة” والتي تواصلت حتى اليوم.

زيادة  بل  التجاري،  امليزان  في  العجز  تغطية  مسألة  في  األساس  التغير  لعل 

العجز بقصد زيادة التغطية وزيادة التشوه كان بإدخال املناطق احملتلة في املصيدة 

الريعية. كيف كان هذا؟

 1967 العام  من  احملتل  في  ذاتي  حكم  سلطة  إقامة  أوسلو  اتفاقات  تضمنت 

على أن يتم متويل هذه السلطة بالريع من ما تسمى الدول املانحة. أي أن العامود 

الفقري لقيام وبققاء هذه السلطة ليس اإلنتاج احمللي بل الريع األجنبي، وهو ريع 

متأتي من أعداء الشعب الفلسطيني، اقتضى هذا خلق جهاز بيروقراطي هائل مت 

تغطية رواتبه من الريع خلق فرص وظائف ال فرص عمل، وهذا قلص عدد العمال 

داخل اقتصاد االحتالل، وذلك رغم أن بروتوكول باريس نص على تشغيل االحتالل 

ل 100 الف عامل من احملتل في العام 1967 ولم يحصل ذلك بالفعل، بل بشكل 

نسبي مع أن هذا التشغيل هو تثبيت للتبعية.

املهم أن سد عجز امليزان التجاري للمحتل من العام 1967 أصبح آت من الريع 

البلد،  من  ريعا  ليس  ألنه  الريوع  على  االعتماد  انواع  أخطر  وهذا  اخلارج،  من  اآلتي 

نفط مثالً. وقد تبني أن هذا الريع مقصود به شراء الذمم سياسياً لتثبيت اتفاقات 

أوسلو، اي مال مقابل مترير مشروع سياسي. 

انكشفت خطورة هذا التمويل الريعي في محطتني الفتتني:

• األولى: حينما حصلت انتخابات 2006 جمللس احلكم الذاتي وفازت بها حماس، 	

وانكشف  احلناجر  القلوب  فبلغت  املالي،  الضخ  وأوقفوا  “املانحون”  غضب 

هدف التمويل املسموم.

• والثانية: بعد أن صار على إمارات النفط أن تعلن التطبيع العلني مع الكيان 	

الصهيوني، اإلمارات البريطانية املتحدة وقطر والسعودية والكويت والبحرين 

ومن حتت ستارُعمان، ورفد ذلك بصفقة القرن وإعالن  ترامب القدس عاصمة 

االعتراض  من  اهلل”  ورام  غزة  “دولتي  في  الفلسطينيون  يتمكن  لم  للكيان 

القيادات  وأخذت  لفلوس”!  “راحت  وإال  واملواقف،  السياسات  هذه  على 
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الفلسطينية تلوك الكالم!  إنه لزوم نفقات االستدوال.

ما  تقدم  لم  حيث  املسألة  هذه  على  املناسب  الضوء  أوسلو  اتفاقات  ألقت  لقد 

يخالف سياسات وحتكُّم الكيان في املناطق احملتلة قبل اوسلو عن ما بعد أوسلو. 

سوى  الذاتي  احلكم  لسلطة  والبوليسية  واملالية  اإلدارية  الصالحيات  تكن  ولم 

تفويض من مركز السلطة في تل ابيب لسلطة احلكم الذاتي في أمور هي أسهل 

هي  بل  عليها،  فرضه  ما  مع  تنسجم  هي  طاملا  بها  ينشغل  أن  من  املركز  على 

مثابة تسريع لعملية ضم هذه املناطق لإلحتالل وال يبطئها سوى قلق االحتالل 

في كيفية التخلص من الناس. 

أو  وانسجام  االحتالل،  باقتصاد  احمللي  االقتصاد  وإحلاق  األرض  مصادرة  تواصل  إن 

اخلاص،  املال  رأس  وخاصة  االحتالل  سياسات  مع  كثيرة  شعبية  قطاعات  تكيف 

األنشطة  أو  القطاعات  وتقوية  اإلكتفائي،  الطابع  ذات  اإلنتاج  مواقع  وتقويض 

املتكيفة مع ما يفرضه او تفرضه التبعية يبني بأن وضعية املناطق احملتلة آيلة إلى 

حالة االستعمار الداخلي كما اشرنا اعاله. 

وهذا يؤكد بأن ما حصل ليس سالما شجاعاً وال سالم الشجعان بل سالم راس 

االقتصادية  بالبنية  نفسها  دمج  في  احمللية  “الرأسمالية”  تسارع  حيث  املال2 

للكيان كتابع صغير يعمل ما يُناط به وال يبادر مبا يجب القيام به، وبهذا جتاوزت 

تبعية السلطة السياسية بفراسخ3.

 وال شك بأن ما تسمى “الدول املانحة” غربية وعربية واملؤسسات املالية الدولية 
وخاصة الصندوق واملصرف الدوليني قد سهلت على الكيان حتقيق كافة ما حقق 

2  سالم رأس املال: هذا وصف حقيقي لجوهر اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس بني منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوين. فهذه االتفاقات مل 

تأخذ قط باالعتبار حقوق الشعب الفلسطيني يف املحتل من العام 1948 ألنها تؤكد اعرتاف منظمة التحرير بأنَّ املحتل عام 1948 هو “إرسائيل” وليست ثالثة أرباع 

فلسطني. كام أنَّ هذه االتفاقات قد أبقت عىل سيطرة الكيان عىل املحتل عام 1967 يف مستوى األرض والسيادة. فلم تأخذ سلطة الحكم الذايت سيادة حقيقية عىل 

املحتل عام 1967 حيث أُعيد انتشار جيش العدو فيها دون أن ينسحب منها، واحتفظ الكيان مبا يسمى “حق املطاردة الساخنة” أي أْن يدخل هذه املناطق متى 

وجد ذلك يف مصلحته يك يطارد املقاومني. وحتى اإلرشاف اإلداري لسلطة الحكم الذايت فهو فقط عىل منطقة أ فقط أي مسطحات املدن وال يشمل مناطق ب و ج. 

وبشكل خاص ال إرشاف لهم عىل منطقة ج وهي 60 باملئة من مساحة الضفة الغربية أي املساحة األكرب من األرض. 

كان استنتاجي مبكراً أنَّ هذا “السالم” ليس سالم الشجعان كام وصفه يارس عرفات، بل سالم رأس املال؛ ألن املستفيد الوحيد من الفلسطينيني هي الرشائح الرأساملية 

الثالث: الرأساملية البريوقراطية ممثلة يف قيادة منظمة التحرير وهي التي تحولت إىل رأساملية خالل 40 سنة من وضع يدها عىل تحويل رضائب فرضتها كيانات 

النفط عىل الفلسطينيني العاملني هناك يك تذهب لصالح اليمني يف تلك القيادة، هذا إضافة إىل وضع يدها عىل مختلف مصادر متويل منظمة التحرير وهو ما حول 

هذه القيادة إىل فريق رأساميل، ثم رشيحة الرأساملية الفلسطينية يف الشتات وخاصة التي يف الخليج العريب، وهي ميكن تسميتها رأساملية مالية، والثالثة الجزء األكرب 

من الرأساملية الفلسطينية داخل األرض املحتلة وخاصة الكمربادور منها. هذه الرشائح الثالث هي التي أيّدت هذه التسوية أو السالم، وهي التي استفادت منه وليس 

الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد بالطبع استفاد منه رأس املال الصهيوين بشكل خاص، من هنا أتت التسمية.

3  أنظر عادل سامرة، ليس اقتصادهم مبعجزة وليس اقتصادنا بعاجز، مجلة كنعان، العدد 130، متوز 2007 ص 56-42. وانظر، عادل سامرة،  العدد 131 

ترشين األول 2007 ص ص 30-15. من الرشعية إىل القداسة: دور اليابان يف التطبيع،  ، يف مجلة كنعان، 
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من أهدف التهام كامل الوطن الفلسطيني. 

وإذا كان الغرب الراسمالي هو مؤسس وحاضن وراعي الكيان الصهيوني، أي هو 

املتروبول الواسع من لندن حتى واشنطن وصوال إلى ستوكهولم، فإن التوابع العرب 

عبر التطبيع واالعتراف بالكيان الصهيوني قد مكَّنت هذا الكيان من حتقيق هدفه 

الوطني  النضال  يضع  وهذا  العربي،  الوطن  معظم  على  املهيمن4  االندماج  في 

والتعاوني الفلسطيني أمام مصاعب جمة، ولكن، ال بد من صنعا وإن طال السفر.

رؤية آلليات التعاون في األرض احملتلة

بعد عقود من اعتماد م.ت.ف بعداً واحدا في النضال اي الكفاح املسلح، وإهمال 

عنها  تولدت  الشعبية،  باحلماية  بالتنمية  املقاومة  أو  التنموي،  االقتصادي  البعد 

التنمية  عن  بعيدا  وحده  السياسي  بالبعد  انشغلت  التي  الذاتي  احلكم  سلطة 

مناخاً  وفر  كان  األولى  االنتفاضة  حدث  أن  رغم  هذا  كذلك.  الشعبية  باحلماية 

انتفاضة  اي  والثقافة،  والسياسة  السالح  جانب  إلى  تنموي  خيار  لتبني  مناسباً 

متعددة األبعاد. وال شك أن هذا يرتد إلى افتقار القيادة الفلسطينية لالنتماء إلى 

سياسية  ألهداف  الشعبية  القاعدة  استخدام  على  ركزت  بل  الشعبية  القاعدة 

االندماج املهيمن للكيان الصهيوين نقصد هنا تلك الخطط واملحاوالت من الثورة املضادة لجعل الكيان الصهيوين كياناً “طبيعيا” يف الوطن العريب، ومن   4
أجل ذلك يتم اعتامد التطبيع، والتخيل عن مقاطعة الكيان وعقد اتفاقات تسوية معه وإرشاك الكيان يف بنى تحتية مع األقطار العربية وخاصة املحيطة بفلسطني 

املحتلة )دول الطويق( مثل الكهرباء والطرق واالتصاالت...الخ.  واالندماج املهيمن يعني التوصل إىل استسالم عريب تجاه الكيان أي التخيل عن حق العودة وعن 
املقاومة وعن شن أيّة حرب تحريرية لتحرير فلسطني.  ويف حني أن من الطبيعي أن يكون هذا مخطط الكيان واملركز الرأساميل املعومل من أجل هذا االندماج، فإن 

 اآلليات الخطرة يف تنفيذ هذا املخطط هي:
 • األنظمة العربية الحاكمة والتابعة والتي هي جزء من الثورة املضادة. 
 • القوى السياسية التي اعرتفت وتدعو لالعرتاف بالكيان الصهيوين وهي:

 o كثري من التنظيامت الشيوعية العربية بجناحيها املوسكويف والرتوتسيك.
 o كثري من القوى واملثقفني اللرباليني املتغربنني واملتخارجني.

 o الكثري من قوى الدين السيايس، وهذه مستجدة عىل األمر مثل حزب النهضة يف تونس واإلخوان املسلمني يف مرص وليبيا...الخ.
 • الربجوازية الكمربادورية والطفيلية يف الوطن العريب.

تقصد الصهيونية من تحقيق هذا االندماج، أن تصبح دولة طبيعية يف الوطن العريب ليك تتغلغل اقتصادياً يف األسواق العربية فتصبح هي القوة األقوى عسكرياً 
 واقتصادياً وخاصة تكنولوجياً يف الوطن العريب.

لكن تطورات املقاومة واملامنعة سحبت من الكيان تفرُّده وسيطرته الحربية، فلم يعد قادراً عىل إشعال الحرب أنَّ شاء، ولذا، يزيد تركيزه بدعم من املركز الرأساميل 
 املعومل عىل التغلغل االقتصادي عرب متاجرة واستثامرات مشرتكة مع أكرث عدد من البلدان العربية. 

إنَّ مرشوع الرشق األوسط وشامل إفريقيا الذي صممته الواليات املتحدة 1994، والحقاً تحوله إىل الرشق األوسط الجديد والكبري هي آليات لتحقيق هذا االندماج 
املهيمن. ولعل أوضح مثال عىل ذلك اتفاقات ال كويز QIZ التي عقدتها الواليات املتحدة مع مرص واألردن بحيث تستقبل الواليات املتحدة منتجات من هذه الدول 

 رشيطة أن تحتوي ما ال يقل عن 10 باملئة من مكونات صادراتها إىل الواليات املتحدة من الكيان الصهيوين.
تهدف سياسة أو مخطط االندماج املهيمن إىل خلق واقع يشتمل عىل تشارك مصالح قاعدية مع الكيان الصهيوين بحيث فيام لو قُطعت تترضر قطاعات مجتمعية 
ية الرصاع إىل احتجاج  ما يدفعها إىل االعرتاض عىل وقف هذه املصالح املشرتكة. فإقامة رشكات كهرباء مشرتكة أو خطوط اتصاالت يقود وقفها يف حالة تجدد وجدِّ

 املترضرين.
إن الهدف من االندماج املهيمن يف التحليل األخري هو شطب حق العودة، واعرتاف العرب بالكيان وكل ذلك إلبقاء السيطرة الرأساملية الغربية عىل هذا الوطن وبقائه 

مجزّأً وبقاء الكيان الصهيوين حارساً لتأبيد هذه التجزئة.
)من ملحق كتايب عن “الربيع العريب” بعنوان “ثورة مضادة، إرهاصات أم ثورة” 2012 عن دار فضاءات يف عامن وعن بيسان يف رام الله.أعيد نرشه مبناسبة هرولة 

الدشاديش الغارقة بالنفط إىل تل أبيب...آه عىل أعواد الكربيت”
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افتقرت إلى املردود املناسب واملطلوب.

قد يكون من الصعب اجلزم بأن االقتصاديني الذين أحاطوا بتلك القيادة قبل أوسلو 

قد افتقروا ألية رؤية اقتصادية تنموية مقاومة أو حتى من حيث االطالع األكادميي، 

منتمني  اليميني  أي  اللبرالي  االقتصادي  الفكر  جانب  في  كانوا  أنهم  يبدو  ولكن 

إلى الفكر الرأسمالي، فتبني القيادة السياسية حللم حتويل احملتل من عام 1967 

إلى تايون، أو سنغافورة يشي بأن أحداً لم يغذي تلك القيادة ببعد تنموي وال حتى 

ببعد نقدي لتجارب النمور مبا هي واجهات زجاجية للرأسمالية في مواجهة صني 

ماو تسي تونغ، أو بأن القيادة لم تكن ال تقرأ وال تسمع ألحد. هذا ناهيك عن أن 

اإلمبريالية ال تسمح سوى بتايوان واحدة هي الكيان الصهيوني.

من  مستوى  هو  لالشتراكية  أولي  مدماك  هو  الذي  التعاون  بأن  القول  ميكننا 

التنمية باحلماية الشعبية. ولذا، سيجد القارىء تداخال ومتاثالً في هذا البحث بني 

التعاون والتنمية باحلماية الشعبية )ت ت ح ش(.

إن للتعاون والتنمية باحلماية الشعبية شروطاً ال يستقيم دونها اي جهد تعاوني 

مهما كان حجمه. وأهم هذه الشروط:

• توفر ثقافة ووعي بالتعاون ثقافة جماعية ووعي بوجوب العمل واإلنتاج. اي 	

بالتحديد فكر تعاوني ناجم عن فهم واٍع بأهمية التعاون كدور مقاِوم. فالوعي 

وااللتزام الفكري يضبط حراك حامليه، ويجعلهم دائماً في نقاش ونقد ونقد 

ذاتي للفكر اآلخر. الوعي حماية للناس . ورمبا من أهم أدواره أنه حني االنتصار 

إلى قوة  يتحول  بل  الركوع  إلى  يقود  الهزمية ال  إلى االستبداد وحني  يقود  ال 

دفع ومتاسك واستنهاض. وهذه الشروط تنطبق على الفرد واحلزب والطبقة. 

نعم، فالثوري يتمترس خلف وعيه كما يتمترس املقاتل خلف بندقيته هذا 

عن الفكر. 

• أما عن املمارسة، كتجلي للفكر فإن على التعاوني أن يقدم مساهمته في 	

املشروع العملي سواء اجلهد املطلوب للتعاونية، واحلرص على بنيتها ودورها 

االجتماعي أو املساهمة النقودية املطلوبة بقدر ما ميكنه أو يعوض باجلهد 

الذهني والعضلي وصوال إلى بذل جهد تطوعي زائداً عن القدر املطلوب في 

فترة ما.
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بهذا التواشج بني الفكر والعمل ، املمارسة، يكون التعاون قد شرع في بناء أو 

توليد إنسان جديد يتخلص تدريجياً، من شوائب اجملتمع وخاصة ثقافته الفردانية.

ويشتغل  يلتقطها  أن  للتعاوني  بد  للتعاون، ال  أولية  اجتماعية  مقدمات  هناك 

من  هي  غالباً  والتي  القاعدية  املنظمات  مثل  وعمليا،  مفاهيميا  تطويرها  على 

رحم الطبقات الشعبية.  ورغم أنها كثيراً ما تكون أسيرة سيطرة قيادات ميينية 

رأسمالية الثقافة، إال أن جوهر من يدخلونها ليس مشوها ًبالفكرالراسمالي في 

األساس، لذا ميكن اختيار كثيرا من عناصرها وجذبهم للعمل التعاوني. 

فبوسع التعاونيني تطوير الراغبني في العمل التطوعي إلى تعاونيني ألن اخلامة 

موجودة، رغم وجود كثير من مثقفي البرجوازية الصغيرة واللبراليني واالنتهازيني 

بني عناصرها. فمثقف البرجوازية الصغيرة يرى في العمل التطوعي تعويضاً عن 

تقصيره الثوري، لذا يستميت لعدم جتذير هذه التوجهات الشبابية كي تبقى ضمن 

أفق تفكيره ومتنحه موقعا قيادياً يغذي الروح احللقية لديه، اي رغبته في التميُّز. 

فإذا رجعنا إلى جتربة العمل التطوعي في السبعينات في احملتل من العام 1967، 

اللبرالية  إلى  وحتى  بل  لبراليني  إلى  إنتهوا  احلراك  هذا  قيادة  في  كانوا  من  أن  جند 

اجلديدة، ولم يتحول هذا النشاط إلى مؤسسة دائمة، بل ومتفصلت عنه مراكز قوى 

ووجاهات ومواقع ارتزاق وأجنزة لبعض من كانوا نشطاء في هذا احلراك. واحلقيقة، 

أن عدم استدامة هذا احلراك أو حتوله إلى مستوى ما من التعاون، راجع إلى عجز 

الثوريني عن التقاط حلظة الضبط والتغيير.

احمللية  اجلامعات  في  احلداثة  بعد  وما  واللبرالية  التسوية  أكادمييي  من  كثيرا  إن 

كانوا من حراك العمل التطوعي. كما أن كثيرا من هؤالء قد حتولوا إلى وجهاء أجنزة 

وتطبيع ودعاة دويلة في احملتل من العام 1967 أو االنضمام الركوعي لدولة واحدة 

مع الكيان الصهيوني وحتت قيادته.

إن أهمية املنظمات اجلماهيرية/القاعدية أنها حاضنة جاهزة بطبيعتها للعمل 

هو  وتطويره  دورها  التقاط  ان  كما  الصفر.  من  البدء  جهد  بذل  يوفر  مما  التعاوني 

أيضا دليل مقدرة على تعاطي ثوري مع اجلماهير واعتماد البيئة اجملتمعية كمصدر 

قوة وجتنيد وخدمة وطنية معاً. 
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إن العمل التطوعي هو حالة جماعية أوسع جغرافيا وطبقيا من العونة التقليدية، 

بوعي  توجيهه  احتماالت  من  عادة  يعاني  العونة، ولكنه  من  أكثر  متمأسس  وهو 

مقصود ضمن ثقافة امللكية اخلاصة للبرجوازية الصغيرة بينما العونة هي تعاون 

من يؤمنون طبيعبا وليس إيديولوجيا بامللكية اخلاصة مما يجعل تطوير توجهاتهم 

تعاونياً أمراسهل.

إن بنية القرية نفسها ميكن أن تتحول تعاونياً إذا ما متكنت احلركة التعاونية من 

التماهي مع بيئة القرية. فالقرية وحدة إنتاج بل وحدة منتجني ينتجون بشكل 

متشابه ميارسون نفس األعمال تقريباً، وبالتالي تشكل عملية اإلنتاج هذه مدخال 

لعمل جماعي حيث الكل يعمل وينتج بتنوع. )رمبا هذا ما دفع ماركس في منط 

اإلنتاج اآلسيوي إلى القول بان القرية وحدة اإلنتاج املغلقة في منط اإلنتاج اآلسيوي. 

لوحده  الفرد  املزارع  ينتج  ان  نفسها، فبدل  على  مغلقة  حالتنا، فليست  في  أما 

ميكن للكل ان يزرعوا وينتجوا وأن يتعاونوا على حيازة جماعية لألدوات املكلفة او 

بالطبع استئجارها.

تتقاضى  التي  البلدية  اجملالس  أو  الزراعة  في  املالك  كبار  التطوعي  العمل  يخدم 

ضرائب من السكان على خدمات يجب ان تقدمها لهم. لذا، فإن توجيهه إلى ما 

هو أرقى وأبقى وأكثر جدية ال استعراضاً هو واجب التعاونييني. فأصحاب امللكيات 

الكبيرة ميلكون ما يحتاجونه لتشغيل قوة عمل مأجورة أو تطوعية وبالتالي رمبا 

يكون دور العمل التطوعي على حساب عمال ينتظرون شغال ليتحصلوا على دخل. 

أو  اإلنتاجي  سواء  التعاوني  العمل  من  اآلخر  اجلانب  في  املستحِدث  يقف  او  يقع 

التعاونيني  يضع  مما  حتٍد للتعاون  مثابة  “جناحه”  ويكون  اخلدماتي  او  االستهالكي 

في تنافس معه. وهذا يلقي على عاتقهم بذل جهد أوسع في املستوى التثقيفي 

وليس فقط العملي. فنجاح املستحدث يعني أن الناس أو البيئة اجملتمعية تتوافق 

مع مترير مصاحله. 

التعاونية  تقوم  ان  يجب  ولكن  املستحدث  مع  لالشتباك  الذهاب  هذا  يعني  ال 

دائما بتوضيح اسباب جناح املستحدث ويقابلها توضيح أهمية وإنسانية العمل 

العالقة  لتعميق  التوجه  أجل  ومن  جهة،  من  بالتعاون  الثقة  لتعميق  التعاوني 
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بالناس من جهة ثانية لتعميم وتعميق ثقافة التعاون، ألن هدف التعاونية ليس 

خلق مشروع خاص باملتعاونني بل توسيع نطاق التعاون شعبيا وصوال إلى التنمية 

باحلماية الشعبية ومن ثم االشتراكية للجميع.

ولكنها  التعاون،  ضد  عالنية  تقف  ال  الرأسمالية  األنظمة  فإن  آنفاً،  أوردنا  كما 

تعمل منهجيا على خصي التعاون كي يكون مثابة ترطيب للمناخ االجتماعي أو 

تخدير ضد التحول اجلذري اجتماعيا واقتصادياً. إن ما يسمى متكني املرأة هو من بني 

آليات اخلصاء للجماهير، وهو شعار خادع حيث يزعم ان الهدف منه “منح” املرأة 

حقوقا مساوية للرجل. 

إن املبدأ هو حترر املرأة Emancipation وحقها في االختيار، تفكيرها احلر وليس أن 

“مينحها” النظام الذكوري الراسمالي حرية ما هو يحددها. فالتمكني هو محاولة 
رفع وضع املرأة لتصل وضع الرجل. ومع أن الرجل ال يفعل ذلك طواعية، إال أن رفع 

وضعها يعني أن تصبح حتت استغالل موازي، وليس أكثر، مما يتعرض له الرجل. واي 

رجل؟ طبعا رجال الطبقات الشعبية. اي ان التمكني هو حتسني، لكن في نطاق 

االستغالل وامللكية اخلاصة.  وهذا التحسني الشكلي يأخذ املرأة بعيدا عن التعاون 

ألنه يحاول جرها إلى امللكية اخلاصة بالقروض التي تثقل كاهلها وال تنجيها من 

حيتان راس املال وال حتى اسماك راس املال  متوسطة احلجم. املهم ان التمكني 

هو تثقيف بامللكية اخلاصة واالنتقال، إن أمكن، من اخلضوع التام لالستغالل، إلى 

الوقوع حتت استغالل أقل نسبيا في عالقات السوق أو إن “جنح”مشروعها، أن تقوم 

املرأة باستغالل )هي/هو!( املرأة/ األخرى أو الرجل/ اآلخر. 

واألمر نفسه فيما يتعلق مبا يسمى “اجتثاث الفقر” وخاصة مقترح البنغالدشي 

محمد يونس، “فرومني بانك”. وهو مقترح مضاد للتعاون بشكل منهجي وخبيث. 

فقروض اجتثاث الفقر هي محاوالت لتحويل املرأة أو الرجل من الفقراء إلى مالكني 

وحبسهم في حلم الثروة أو على األقل اخلروج من الفقر. ولكن التجارب أكدت أن 

هذه املشاريع ليست سوى هدراً للمال، وتضييع سنوات من عمر الفقراء، وتعميق 

الثوري  للوعي  خصاء  جميعها  وهذه  فيهم،  اخلاصة  وامللكية  السوق  إيديولوجيا 

وبالطبع التعاوني. إن فرومني بانك هو من متفصالت إيديولوجيا السوق وراس املال 

ممثلة في املصرف الدولي.
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كي  للفقراء  مخادعات  سوى  ليست  الفقر  واجتثاث  التمكني،  “تخريجات”  إن 

جهة،  من  يصلوا  لن  وبالطبع  الغرب،  في  الرفاه  دولة  تسمى  ما  بوصول  يحلموا 

ومن جهة ثانية، فالغرب يغوص في أزمة اقتصادية مالية خانقة منذ العام 2008 

ويزعم بداية اخلروج منها ولم يحصل.

في  محصورة  ليست  شاملة  إنساية  غاية  هو  لالشتركية  كمقدمة  والتعاون 

واحد من اجلنسني بل هي للبشرية عامة، ولذا من الطبيعي ان تكون التعاونيات 

عمال اجتماعيا مختلًطاً أي بعكس التفارق الطبقي، ألن التعاونيات هي للطبقات 

الشعبية وليست جلميع الطبقات االجتماعية. 

هو جاذب  بل  اهم اسباب استمرارها  هو احد  في التعاونيات  إن اشتراك النساء 

للنساء طاملا ان هناك متييز في األجور، ضدهن في العمل املأجور. كما أن التعاونيات  

اكثر جذبا لهن نظراً لكون مجاالت العمل الزراعي خاصة متوفرة في الريف وخاصة 

بعد ظاهرة تأنيث العمل الزراعي في األراضي احملتلة خالل فترة أوسلو، ناهيك عن 

ان العمل النسائي ضئيل امليل أو/و السماح له بالهجرة أو حتى االنتقال من ارياف 

شمال وجنوب الضفة الى املدينة ما يجعل عدد النساء في سن العمل والالئي ال 

يعملن، كبيراً.

مبا ان التعاونيات نشاط شعبي قاعدي، فهي سوف تبدأ بإنتاج احلاجات األساسية 

اإلنتاج  بعكس  التمحور  ذاتي  إلنتاج  تاسيس  وهذا  الزراعية,  وخاصة  للمجتمع 

املوجه للتصدير الذي غالباً  هو على حساب إنتاج األساسيات ناهيك عن أن تقليل 

لها، وبالتالي  احلاجة  لتغطية  لالستيراد  ويدفع  اسعارها  يرفع   األساسيات  إنتاج 

يدخل اجملتمع او االقتصاد في إشكالية :

• تصدير منتجات مربحة ألفراد غالباً ال يعودون الستثمار ربحهم داخل الوطن 	

مما يعني نزيفاً للفائض.

• عدم جلب عملة صعبة للبلد.	

• استيراد األساسيات الناقصة ما يعني مزيدا من نزيف الفائض على شكل 	

دفع عملة صعبة ثمناً للواردات.
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• زيادة التبعية للسوق االحتاللي و، أو األجنبي.	

• وفي غياب سياسات حمائية يقوم الكمبرادور بإغراق السوق احمللي مبنتجات 	

املنتجني  إلى خروج كثير من  يقود  ما  احمللية  للمنتجات  بديلة  أجنبية حتى 

احملليني من السوق.

• حتول اصحاب املشاريع املفلسة إلى قوة عمل فائضة.	

• زيادة الضغط على السوق احمللية ضعيفة القدرة على التشغيل.	

• توجه كثير من العمالة الفائضة إلى العمل في الكيان أو الهجرة للخارج.	

أفادت جتربة التنمية باحلماية الشعبية في االنتفاضة األولى أن تقطعا إيجابيا مت 

بني اإلنتاج املنزلي وبني تعاونيات األحياء )إنتاج األغذية املربى واخمللالت واألجبان...

الخ( سواء في األحياء املدينية وخاصة باعتمادها في الطلب على منتجات زراعية 

من القرى ما خلق تشغيال لقوة العمل النسائية في الريف ومن ثم دخال للنساء 

ذلك  ومت  واملدينة،  الريف  بني  انتاجية  حلقة  تكامل  إلى  وأدى  القرى  من  الفالحات 

على حساب االستيراد من منتجات العدو، وهو ما أكد إمكانية اعتماد قانون قيمة 

محلي. ومبا ان هذه التعاونيات في األغلب نسائية، فهي قد حققت تشغيال للمرأة 

ما سمح لها بدرجة من التحرر عبر اإلنتاج إضافة إلى ارتقاء جهدها إلى النطاق 

التعاوني. 

وهما  واجلسدي،  الذهني  بجهديها  البشرية  املساهمة  على  التعاونيات  تقوم 

يتحققان أو يُسكبان في التعاونية بقدر ما تكرس من وعي لدى الكادر البشري، 

كما  والتعاون  قاسية.  الظروف  كانت  مهما  مقاوم  وعي  اجلماعي،  بالعمل  وعي 

يلغي  ال  هذا  أن  اإلنسان، إال  من  األساسي، بل  مكونها  املال  من  جتعل  التنمية، ال 

احلاجة للنقود سواء في البذل أو تدبير العيش. 

إن مساهمة التعاوني باجلهد والنقود هما مقياس أو معيار مدى تعاونيته وهما 

بل  تضحوي  اجتماعي  منوذج  وإعطاء  وتوسعها  التعاونيات  الستمرار  الضمان 

التعاون  ألن  ذلك  واألزمة،  االزدهار  اي  األحوال،  كافة  في  احمليطة  للبيئة  وتقشفي 

حتى وهو مرغوب ومحبوب، إال أنه ليس مجرد هواية، بل هو مشروع التزام جوهره 

مقاومة ورمبا في أكثر من إجتاه.
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وال يكون متويل التعاونية إال ذاتياً، اي ان التمويل الذاتي هو نقطة البدء واملفترض 

أن يبقى كذلك.

من  تقترض  أنها  الحقاً(  )انظر  الراسمالية  البلدان  في  التعاونيات  جتارب  تفيد 

املصارف، سواء بتسهيالت الدولة ام ال، كما ورد أعاله، ولكن هذا يزيد من ارتباطها 

بالسوق من جهة، ويضعها في مخاطر االنكسار من جهة ثانية.

من  التخطيط،  اي  يقربها،  وهذ  حاسمة،  مسألة  للتعاون  التخطيط  فإن  لذا، 

التوجه االشتراكي بحيث ال تكون خاضعة لقوانني السوق وخاصة فوضى اإلنتاج 

الرأسمالي.

توزيع  في  التقشف  تقرر  أن  ميكن  للتعاونيات،  تنافسية  قدرة  توفير  اجل  ومن 

او  األدوات  أو  البذار  لشراء  سواء  املادية  إمكاناتها  لتقوية  األعضاء  على  مداخيل 

تسديد القروض إذا ما اضطرت لالقتراض.

سلفاً  بدوره  ينفي  القروض  عن  اإلمكان  قدر  واالبتعاد  الذاتي،  التمويل  مبدأ  إن 

االضطرار او الرغبة في التمول من أطراف أجنبية، سواء أنظمة عربية أو غربية. 

اجنبي  بتمويل  معظمها  رمبا  بدأ  احمللية،  التعاونية  التجارب  أن  بالطبع  معروف 

وخاصة من منظمات األجنزة التي هي إنشاء ومتويل أجنبي ومن دول عدوة لشعبنا 

من مدخلني:

• األول من أنظمة حكم غربية عدوة مبا هي خالقة وضامنة للكيان الصهيوني، 	

وأنظمة عربية متواطئة وقامعة لشعبها

• والثاني: أنها أنظمة رأسمالية.	

وعليه، فإن هذه األنظمة هي باحلد األدنى عدوة للعمل التعاوني. هذا ناهيك أن 

راس املال سواء عبر األجنزة أو مباشرة، هدفه تخريب التنمية والعمل التعاوني، ومن 

يراجع جتارب التعاونيات في احملتل من العام 1967 خالل االنتفاضة األولى يجد أن 

إلى  القاعدية  املنظمات  حول  ما  حساب  بال  أمواال  تضخ  كانت  األجنزة  منظمات 

مجرد موظفي إرتزاق وبالطبع فشلت التعاونيات وغيرها. 
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إن منظمات األجنزة ومختلف املنظمات األجنبية األخرى مبا فيها اجلمعيات اخليرية 

ألنظمة النفط العربية هو جتنيد من يعملون معها كي تغرس لها أنيابا في جسد 

اجملتمع الفلسطيني كي تتمكن من اقتالع شأفة املقاومة وهذه املرة عبر اإلغراق 

اساسي  شرط  أنه  رغم  البيئة  في  التعاونية  احلركة  تاثير  يعيق  وهذا  التمويلي، 

دون  التمويل  املنظمات  هذه  بدأت  البيئة،  في  تتمدد  ولكي  التعاونيات.   لنجاح 

مساءلة حسابية ودون مراجعة لألداء على األرض وكان ذلك مقصودا5ً. ولم تتجه 

إلى املساءلة واألداء إال بعد أن اجنزت امرين:

• األول: بعد أن صارت لها كوادر تخدمها على حساب الوطن.	

• والثاني: بعد أن اصبحت املنظمات التي تلقت الدعم منها عاجزة عن العودة 	

إلى وضعها القاعدي املعتمد على الذات.

لذا، بدأت هذه املصادر التمويلية بالضغط على املتمولني بأن ال يدعموا وال يتعاطفو 

نبذ  “وثائق”  اعتماد  شرط  فرض  على  جترؤها  إلى   وصوالً  املقاومة  مع  باللغة  ولو 

“اإلرهاب. فأي تعاون هذا الذي يصل إلى تورطات من هذا القبيل.

واحلديث عن التمويل األجنبي يفتح على األموال احملولة من أنظمة النفط سواء 

إلى األرض احملتلة او اي شعب عربي او مسلم أو غيرهما حتت عناوين خيرية ودينية...

الخ. وهي تغطية خبيثة جدا. إنه متويل من أجل امرين خطيرين على األقل:

• األول: زرع الرغبة أو النزعة الريعية في اجملتمعات.	

• في 	 الدين  باسم  أداة  هي  مبا  الوهابية  لنشر  التورط  هذا  استغالل  والثاني: 

خدمة الغول الرأسمالي الغربي خاصة. 

اصبح  حيث  بعدها  وما   1973 العام  في  النفطية  الطفرة  منذ  حصل  ما  وهو 

املال النفطي وخاصة السعودي والقطري اشد أدوات االستعمار اجلديد فتكاً في 

اجملتمعات العربية واإلسالمية.

انها  مع  احملتلة  األرض  في  خيرية  أو  إنسانية  تسمى  اشكاال  األموال  هذه  وتخذ 

5  يف لقاء يل مع فريق إيرلندي أىت لتقييم عمل منظامت محلية “تنموية” عام 1993، اي ليقوم بتقييم محاسبي ألداء هذه املنظامت ، سألتهم، هل 
  Auditing  .ميكنكم تفسري ملاذا تأخرتم هكذا يف التقييم بعد أن تكرس الفساد وعدم إنجاز اي عمل تنموي؟ كان ردهم...هذه ليست املهمة املوكلة لنا
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ليست سوى احتواء عاطلني عن العمل، أي أُناس من منط يرفض العمل املنتِج مبا 

وإذالل  محاصرة  في  سواء  الوهابي  اإلرهاب  نشر  إلى  هؤالء  فيذهب  جهد  من  فيه 

ال  ممن  فيالق  وتربية  بالطبع،  والشيوعيني  والقوميني  العلمانيني  تكفير  أو  املرأة، 

رجعية  ابواق  إلى  ومتحولني  العمل  أخالقيات  وعن  أرضهم  عن  مبتعدين  يعملون 

أصولية مقيتة.

في  ال  للمرأة  فاعل  حضور  أي  ضد  ألنها  املرأة  على  األخطر  هي  األموال  لذا، هذه 

العمل وال في السياسة وال في املقاومة بالطبع، ولذا هي ضد دور املرأة في التعاون.

وكما أشرنا آنفاً، فإن جمهور التعاون طبقي بال مواربة، إنها الطبقات الشعبية 

سياسية  حركة  ضمن  تكون  ان  بد  ال  حقيقيا  تعاونيا  مشروعا  تُقيم  كي  والتي 

حزبية اشتراكية التوجه بوضوح.

وهذا يعني أن التعاون حركة مقاومة صراعها املباشر حد املواجهة هو مع العدو 

حركة  إذن  فالتعاون  الفلسطيني.  البشري  الوجود  جملرد  عدو  هو  مبا  الصهيوني 

حركة  نفسه  الوقت  في  ولكنها  واملباشر،   األول  املستوى  في  وطنية  مقاومة 

مقاومة لراس املال الكمبرادوري التابع والذي له تبعيات متعددة:

• تبعية لراس املال الصهيوني 	

• تبعية لرا س املال وللسوق العاملي	

• تبعية ألنظمة اخلليج املعادية لفلسطني والعروبة.	

التعاون كهدف وثقافة وممارسة هو منط حياة. هكذا يطمح التعاونيون أن يُنجزوا، 

ولذا يُعتبر مقدمة لالشتراكية، اي هو بنية أولية لنمط اإلنتاج االشتراكي، فهو 

عمل جماعي، إنتاج جماعي، توزيع متوازن، عالقات عمل طوعية دون استغالل، هو 

إذن قوى وعالقات إنتاج تتبادل التأثير بوعي وقرار إنساني حر.

وعليه، ال بد للعمل التعاوني أن يتمفصل مع مختلف املستويات في اجملتمع:

• فالتعاون إقتصاديا هو، أي التعاونية، بنية إقتصادية متكاملة تقوم على وجود 	

والصناعة،  اخلدمات  /املكان في  البناء  أو  الزراعة  األرض في  اي  العمل  موقع 
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اقتصادية  وحدة  هي  ولذا  اإلنتاج.  قوى  وبالطبع  اإلنتاج،  ووسائل  وأدوات 

البلد  في  الوطني  االقتصاد  لتشمل  وتتنوع  تتسع  كي  تسعى  متكاملة 

الواحد ومن ثم املستوى العاملي. 

• التحرر 	 هو  لها هدف سياسي  أن  مبعنى  ايضا،  بنية سياسية طبقية  وهي 

سواء في حالة الوطن احملتل او في حالة البلدان املستقلة التي يهيمن عليها 

أيضا،  سياسية  حركة  التعاونية  احلركة  أي  فهي،  الرأسمالي.  اإلنتاج  منط 

ولكن متيزها عن القوى السياسية التقليدية أنها تقوم على بنية اقتصادية 

إنتاجية، اي مقومات حياة، وهنا تتقاطع، كما اشرنا سابقا مع احلزب والطبقة 

مبعنى أن التعاونية الواحدة تشترط لنجاحها وجود احلزب الثوري االشتراكي أو 

املاركسي، والذي يُفترض أن يكون فرزا وتطورا ناجتا عن وعي الطبقة سياسيا 

ووطنياً.

• والتعاونبة بنية فكرية، اي لها مرجعية، او تبني فكري، تقدمية باحلد األدنى، 	

وذاتي متواصل، وهنا يتضح  تثقيفي عام  بل  ثقافي  البنية هي حراك  وهذه 

فكرا  والتزام  تبني  هو  فالفكري  والثقافي/التثقيفي.  الفكري  بني  الفارق 

أو  يتطلب  حتديداً  وطبقية  مجتمعية  قوة  إلى  يتحول  كي  ولكنه  معيناً، 

يشترط حصول حراك ثقافي له اي ان التثقيف هو عملية، حراك، نقد ونقد 

ذاتي، وصراع إيديولوجي..الخ.  إن عملية التثقيف هي مهماز الفكر ومحركه 

له كي يتسع ويرتقي. ومفعِّ

• ولفهم أدق، فإن احلركة التعاونية جذرية املبنى والتوجه هي حركة إنسانية 	

تتجاوز ثقافة االستغالل املتأصلة تاريخيا، وهذا ثَِقْل ومهمة هائلة مبعنى أنها 

تقدم مدخال لتشكيلة اجتماعية اقتصادية مختلفة، بدءا من جتاوز امللكية 

اخلاصة إلى حترر املرأة والرجل إلى إدارة األشياء بدل التحكم اإلداري لألشخاص، 

أي التخطيط العملي وامليداني واستشراف املستقبل معا.

• تشكيلة 	 وطأة  يعيش  مجتمع  في  العمل  تبدأ  وهي  التعاونية  احلركة  إن 

اجتماعية اقتصادية راسمالية، حتكمها عالقات السوق واملنافسة وصوال إلى 

االحتكار، حيث يعيش الفرد في هذا اخلضم الهائل الذي في كل حلظة يذكره 

وتقيده  يعيشها  التي  املال  راس  وورطة عالقات  اخلروج من شبكة  بصعوبة 
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يومياً مبتطلباتها املتزايدة ما يجعل توجهه إلى العمل التعاوني وخاصة في 

بداياته أمر صعب يقتضي قرارا واعيا، ومن هنا التعاون مقاومة. 

مقاومة  حالة  اساساً،  إنتاجية  حالة  ألنه  التعاون،  دور  عمق  إلى  نصل  هنا،  من 

رغم  التعاونية،  احلركات  بقاء  سر  باملناسبة  وهذا  اجلماعي،  باإلنتاج  االستغالل 

تعلو  السياسية  احلركات  من  الكثير  بينما  والهبوط...الخ  للصعود  تعرضها 

واصابته  وانتصر  اصاب  تاريخي  امتداد  التعاونية  احلركة  ان  اي  وتنتهي.  وتهبط 

الهزمية ولكنه لم ينتهي، ومن هنا تقاطع التعاون مع التنمية باحلمايةالشعبية 

ومن ثم إلى االشتراكية.

في عالم الصراع والتناقض الطبقي والقومي كذلك، هناك عدة آليات يعتمدها 

الثقافي،  والفكري  املادي  باإلنتاجني  معسكره  وتوسيع  موقفه  لتصليب  التعاون 

ومرتبط  خاضع  سوق  هو  طاملا  احمللي  بالسوق  الشعبي  االرتباط  فك  أحدها  ولعل 

بقانون القيمة العاملي. 

صحيح أن فك االرتباط بالسوق احمللي أمر معقد وصعب وال سيما في بداية نشاط 

تعاوني معني، ولكن الوصول إلى ذلك أمر مشروع وضروري. ولذا يركز التعاون على:

• إنتاج احلاجات األساسية للبيئة احمللية واجملتمعية التي يعمل ضمنها.	

• املنتجات 	 تنافس  التي  وخاصة  العدو  منتجات  استهالك  مبخاطر  التثقيف 

احمللية.

• محاولة إنتاج بديل ملنتجات العدو الصهيوني واألجنبي.	

• اإلهتمام بإنتاج جيد ومقبول وصحي 	

وفي هذا السياق يكون موقع االستهالك أساسي جدا مبعنى االستهالك الواعي 

االستهالكي  الشره  باجتثاث  التثقيف  حيث  من  سواء  باالستهالك،  الوعي  أو 

وعامل التقليد ألنها تقود إلى االرتزاق والفساد من أجل تغطية اتساع نطاق الشره 

االستهالكي في النفس، وهي عادات وُجدت قبل االحتالل واتسعت كثيراً بوجوده. 

أنها  إال  منها،  الريعية  وخاصة  النقود  من  وفرة  نتاج  كانت  وإن  واالستهالكية، 

القدرة  غياب  في  حتى  والكثير  املتعدد  لالستهالك  صاحبها  تدفع  مريضة  ثقافة 
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أو  الوطنية  سواء  القيم  من  كثير  على  مساومات  إلى  يقود  ما  لديه، وهو  املالية 

األخالقية.

واجملتمع  التعاونيات  ملنتجات  متواصل  حتسني  في  دوره  الواعي  االستهالك  يلعب 

نفسه ألنه يشكل بالنسبة لهذه املنتجات موقفني:

• البيئة احمليطة 	 املنتجات بأخذ حاجته منها وتشجيع  موقف املشجع لهذه 

على ذلك.

• إلى 	 يدفع  ما  املنتجات  تلك  نوعية  في  سوء  أو  تقصير  ألي  الناقد  وموقف 
التحسني املتواصل.

يقود فك االرتباط بالسوق العاملي إلى ضمور املستوى السوقي الراسمالي فيه 

أي حتقيق الدرجة األولى من االنتقال إلى فك االرتباط بالسوق العاملي، اي بقانون 

القيمة العاملي أو على األقل الفكاك النسبي من تلك السوق، وهنا يكون الفكاك 

نَص  او  سياسي  قرار  على  اعتمادا  وليس  اإلكتفاء  باجتاه  إنتاجي  واقع  على  بناء 

قانوني، اي أنه ارتكاز على واقع مادي وهذا وحده سبيل الثبات واالستمرار.

يفتح هذا على األمن الغذائي، مبعنى أن هذا األمن ال يتحقق إال باإلنتاج، وحتققه 

الفائض  لنزيف  مدخال  تشكل  الغذائية  الفجوة  ألن  الوطني  األمن  على  يفتح 

احمللي ومدخال لالعتماد على اآلخر وبالتالي مدخال للضغط على القرار السياسي 

املستقل للبلد.

االستيراد  وقف  هو  عمليا  موقفا  يشترط  الوطني  واألمن  الغذائي  األمن  ضمان 

خملتلف السلع واخلدمات التي لها بدائل أو ميكن إنتاجها محلياً، وهذا يندرج بالطبع 

ضمن سياسة احلماية االقتصادية للبلد، فاحلماية سياسة رسمية باملعنى العام، 

وال ميكن وقفها حتقيقها  إال بطريقتني:

• األولى: عدم استهالك املنتجات املستوردة طاملا لها بدائل محلية، ومقاطعة 	

منهجية ضد املنتجات املستوردة من دول معادية.

• والثانية: التوجه إلنتاج بدائل للمنتجات املستوردة	
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سياسة  النتهاج  السلطات  اضطرار  إلى  يقود  الذي  الشعبي  األسلوب  هو  وهذا 

حمائية حتى لو لم تكن مقتنعة باملقاطعة ألن السوق يصبح رافضاً لتلك السلع.

وسواء  الشعبي،  والقرار  املوقف  خدمة  في  يكون  أو  القانون  يأتي  املعنى،  بهذا 

مت وضع نص للمقاطعة أم ال، فإن القرار الشعبي/العملي باملقاطعة هو العامل 

املقرر في هذا املستوى.

ضمن  تتالي هذه احللقات املترابطة، ندخل إلى الفائض مبا هو في احلاالت العادية 

فترة  وفي  احملتلة  األرض  في  لكنه  معطاة،  زمنية  فترة  في  اجملتمعي  العمل  نتاج 

االنتفاضة األولى حتديداً وّفر للبرجوازية احمللية فائض إضافي نتج عن القرار الشعبي 

بتضحية  هو  الطوعي  اإلضافي  الفائض  هذا  ان  ومبا  العدو.  منتجات  مبقاطعة 

شعبية، كان ال بد من إعادة إقتسامه شعبياً ال أن ينحصر في جيوب املالك والذين 

في  االستثمار  مخاطر  من  وهروبا  أعلى  فوائد  بحثاً عن  اخلارج  إلى  غالباً يحولونه 

ظروف سياسية ووطنية صعبة. 

كان املفترض أن حتُّول نسبة من هذا الفائض لرفع اجور العمال، وعلى األقل كي 

ال يغاردوا هذه املشاريع في حالة توقف االنتفاضة ليعودوا إلى العمل في اقتصاد 

العدو، إضافة إلى توسيع تشغيل العمال في املشاريع التي حققت فائضا بسبب 

املقاطعة الشعبية ملنتجات العدو. 

يفتح احلديث اآلن على البعد الدميقراطي التعاوني. فأصالة التعاون أنه يبدأ من 

وأن تكون وسائل اإلنتاج  االقتصادية بأن يكون البدء باإلنتاج  الوعي بالدميقراطية 

للجميع، وهذا اسبق وأكثر تأسيساً من الدميقراطية السياسية الشكالنية، هذا 

يفتح على البنية التحتية اي العامل املادي في حالته اإلنتاجية بينما السياسي 

هو من العامل الفوقي الذي يجب أن يرتكز على التأسيس املادي.

العمل  في  ألن  الشعبية  للدميقراطية  أساسي  شرط  اخلاصة  امللكية  جتاوز  إن 

منط  هيمنة  رغم  التعاونيات  بقاء  سر  وهذا  جماعي  قاعدي  تأسيس  التعاوني 

وحده  والدميقراطي  القاعدي  اإلنتاجي  الشرط  هذا  قرون.  منذ  الراسمالي  اإلنتاج 

الذي يسحب سياسات السلطة السياسية البرجوازية باجتاه أو لصالح التنمية 

السياسي  القرار  يسبق  واإلنتاج  العمل  هنا  العكس.  وليس  الشعبية  باحلماية 
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والنص القانوني. إن الدمقرطة احلقيقية هي عالقات الدمقرطة في القاعدة.

وهذا ينقلنا إلى اشتباك آخر، اي ضد العمل في اقتصاد الكيان الصهيوني، هذا 

قوة  مثابة  هو  مناسبة  بأجرة  محلي  عمل  توفر  عدم  أن  حقيقة  نهمل  ال  أننا  مع 

معادلة- إنكسار  أسميناه  ما  العدو، وهو  اقتصاد  نحو  احمللية  العمل  لقوة  طاردة 

عمل رأسمال. ولهذا االنكسار دور أساسي في تقويض البنية اإلنتاجية احمللية وهو 

االنكسار الذي قاد إلى إهمال األرض رغم أنها محور الصراع وميدانه.

ومن هنا، فإن أي نشاط تعاوني هو خطوة باجتاه احلماية الشعبية لألرض والتنمية 

األصيلة  الفرص  وهي  احمللي  للعمل  فرصاً  التعاون  يفتح  حيث  الشعبية  باحلماية 

احلقيقية، اي بعكس فرص العمل الوظيفي في السلطة حيث يتم هدر األموال 

)وهي ريع مسموم على اية حال( لصالح وظائف في أجهزة وإدارات السلطة منها 
الكثير ال داع له، واألهم أنها بعيدة عن مواقع اإلنتاج.

إن من اسوأ التطورات، أن تتم العودة إلى األرض نتيجة إلغالق العدو فرص تدفق 

محلية  عمل  فرص  خلق  هو  الطبيعي  فالتطور  اقتصاده.  إلى  احملليني  العمال 

وخاصة تعاونية إنتاجية والتي وحدها تقود إلى مقاطعة منهجية واعية للعمل 

تنتظر  مؤقتة  عمل  فرص  ثابتة، ال  عمل  لفرص  تؤسس  ألنها  الكيان  اقتصاد  في 

قراراً احتالليا بإعطاء اذونات عمل للعمال احملليني أو للشباب القروي حيث يترك كل 

ما بيده ويهرول للعمل داخل الكيان.  

صحيح أن القطاع غير الرسمي هو ظاهرة عاملية في اقتصادات رأس املال، وهو 

أكثر انتشارا في اقتصادات محيط النظام الراسمالي العاملي. إنه قطاع رث، ولكن 

اللجوء إليه هي حالة اضطرارية نظرا لغياب سياسات تنموية وتطبيق سياسات 

تُهمل تشغيل قوة العمل وخاصة من الطبقات الشعبية من جهة، وإلغالق الكيان 

تدفق العمالة احمللية إلى اقتصاده. 

من  عدد  ازداد  كلما  إقتصاده  في  احمللي  العمل  تقييد  من  العدو  ضاعف  كلما 

يبحثون عن العمل في السوق احمللية ومن ثم من يلجؤون إلى القطاع غير الرسمي 

سواء البسطات، التسويق، اخلدمات األمنية، السمسرة...الخ. 
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لعل ما يثير الهزء أن كثيرا من االقتصاديني ال يلفتهم من وجود هذا القطاع سوى 

غياب دوره في املساهمة االقتصادية في اإلنتاج احمللي اإلجمالي للبلد املعطى ألنه 

ال يُحسب أو ال يسهل حسابه أي إدخاله في الكم املنَتج في وحدة زمنية محددة 

لبلد ما، وبالطبع عدم إندراجه  في النظام الضريبي.

وحيث يتم التعاطي مع هذا القطاع من مدخل الكم، وغياب معرفته، فإن ذلك 

يُغطي بقصد أو غير قصد، على القوى االجتماعية، على الناس الذين يعانون من 

دورهم فيه بني مطاردة السلطات، وضغط التجار املنافسني، وقلة الدخل وسهولة 

األعمال  هذه  ظهر  وعلى  ال،  كيف  بالطبع.  وزلقة  صغيرة  وهي  مشاريعه،  ذوبان 

املتقلبة تعيش اسر بأكملها كي تأكل وتشرب وتلبس وتُعاَلج وتتعلم. أما وهي 

تعليم  فرص  يقطع  الرجراج  الوضع  وهذا  دائما،  قلق  وضع  في  فهي  احلال،  بهذا 

األبناء والبنات، ما يدفعهم مجددا لوراثة املهنة نفسها.

هناك سمة هامة في هذا القطاع وهي رغبة الشخص في العمل ومحاولته ان 

يكون مستحدثاً، وهذا ميكن الشغل عليه الستقطابه للعمل التعاوني باعتباره 

عمال جماعياً ميكن أن يؤمن له شغال ودخال بشكل دائم وإن كان رمبا أحيانا بدخل 

أقل. 

وثقافة  الفردي  اإلضطرار  أو  الرغبة  على  قائم  القطاع  هذا  في  العمل  أن  ورغم 

تطويرها  ميكن  ميزة  العمل، وهي  على  اإلصرار  إيجابية  به  أن  إال  اخلاصة،  امللكية 

باجتاع العمل اجلماعي.

قدرة  ضمانات  أهم  هي  مبا  السلسلة  مشروعات  منوذج  إلى  التعاونيات  توجه  إن 

التعاونيات على االستدامة والصمود أمام املنافسة من املشروع اخلاص من جهة، 

ومن أجل استقطاب البيئة احمليطة من جهة ثانية. ونقصد بالسلسلة ما يلي:

• العضلي 	 مبستوييه  اجلهد  يقدمون  تعاونيني  مببادرة  إنتاج  تعاونية  إقامة 

والذهنيى

• لنفرض أنها تعاونية زراعية للخضروات، فيجب أن يتبع هذا	

• فيصبح 	 احمليطة،  البيئة  في  وتسويقه  لإلنتاج  التعاونيني  أسر  استهالك 
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التعاوني عامال منتجا مستهلكا ومروجاً.

• ميكن إقامة تعاونية موازية لتربية وتسمني األغنام	

• واستعمال الروث لتخصيب األرض إلنتاج منتجات عضوية، وتعميم ذلك على 	

الناس.

• وميكن إقامة فرع تربية دواجن، والقيام بتواصل مع تعاونيات أخرى تربي الدواجن 	

أو مع منتجني خاصني إلقامة معمل كرتون لترتيب البيض ورمبا الحقاً ألنواع 

ومتطلبات كرتون أخرى.

املقصود بكل هذا هو تعاون التعاون ما يخلق شبكة متماسكة يحفظ نشاطها 

في مجال اجملاالت األخرى. ومن هنا ميكن قراءة بنية القرية كشكل أولي للسلسلة 

باعتبارها حتوي مكونات السلسلة ما يجعل املطلوب تنسيق التعاون فيما بني هذه 

السماد  من  األرض  واستفادة  واحليواني  الزراعي  واإلنتاج  األرض،  ففيها  املكونات. 

املتبقي من الثروة احليوانية وفيها طبعا املستهلك...الخ. 

املشروع  وبني  التعاون  الشعبية، بني  والطبقات  السلطة  بني  العام  القطاع  يقع 

اخلاص، وهذا ما يجب ان يدفع التعاونيني إلقامة واحلفاظ على القطاع العام مبا هو 

درجة نحو الدميقراطية االقتصادية والتعاون. 

إن شبكة من التعاونيات املتحالفة مع القطاع العام ال بد أن حتاصر متدد وتغوُّل 

القطاع اخلاص بغض النظر عن مستواه احمللي أو ارتباطه وتبعيته اخلارجية سواء 

التوجه للتصدير أو االستيراط على يد الكمبرادور. وكل هذا يعني مستويات من 

اإلصطفاف ومن ثم الصراع الطبقي. فالصراع الطبقي ليس فقط حالة النهوض 

الثوري وتقويض األنظمة احلاكمة واستبدال التشكيلة ببنيتيها التحتية والفوقية 

ومنط اإلنتاج بضدهما التقدمي، بل هو درجات تبدأ من ثقافة االحتجاج فاالحتجاج 

وصوال إلى احلرب األهلية التقدمية ال الطائفية.

فائض األرض وبيئة التعاونيات:

تُقام التعاونيات عادة من حيث املكان في أمكنة تتوفر فيها قوة العمل التعاونية 

الوقت  إضاعة  دومنا  مباشرة  بالعمل  القيام  من  تتمكن  كي  املنطقة  نفس  من 
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ودفع أجور السفر في االنتقال من مكان السكن إلى مكان العمل التعاوني، لذا 

يجب ان يكون املتعاونون من املنطقة نفسها وهذا يعني ان تكون أرض التعاونيات 

الزراعية، في نفس املكان، ويُفترض أن تنتج ما حتتاجه البيئة احمللية نفسها كي 

يتم تصريف املنتجات في املنطقة نفسها، وهذا يفتح الطريق على حتويل اجملتمع 

احمليط بالتعاونية إلى بيئة عضوية او بيئة حاضنة للتعاونية ما يقود إلى انخراط 

في التعاونية وليس فقط التعامل معها، كما يشجع على قيام بعض احمليطني 

بالتعاونية على القيام بعمل تطوعي لصالح التعاونية.

س تعاونياً في بيئة األرض احملتلة حيث: كيف نتعاطى مع هذا املرتكز املؤسِّ

األرض محدودة ويلتهمها العدو وخاصة في األرياف

وأجزاء واسعة من املتبقي هي أرض مهملة حيث تبتلع وظائف السلطة معظم 

قوة العمل الريفية التي تفضل العيش في املدينة وال ترى في ريع األرض مساهمة 

ذات بال في حياتها وخاصة وهي اعتادت االستهالكية الشرهة

وأجزاء أخرى من األرض تخص أسراً اربابها مغتربون، وبالتالي مهملة متاما.

وألباقي مفتت بحكم قانون اإلرث، ويتوالى التفتت جيال بعد جيل.

قد ال جنزم أن هذا احلال لألرض هو حال فائض من حيث املساحة، لكنه فائض من 

األراضي  هذه  اصحاب  في  للتاثير  تعاوني  بذل جهد  يقتضي  وهذا  إهماله،  حيث 

اي  األرض،  استخدام  بدائل  من  أشكال  عدة  على  رمبا  معهم  االتفاق  يتم  بحيث 

دفع ريع للمالكني، أو االكتفاء بدفع نفقات وجهد استصالحها، أو أخذ نصيب من 

املنتوج، أو استئجارها لفترة ما أو وصوال إلى الشراء. 

فاملهم هو استغالل هذه األرض ولكن عبر افضل االتفاقات وأقربها إلى التعاون 

للوصول إلى اكتمال حتويلها إلى تعاونيات.

ورغم أن امتصاص املدينة والعمل داخل الكيان لقوة العمل الريفية، ناهيك عن 

الهجرات خارج الوطن، فإن هذه اآلفات الثالثة ميكن استخدامها لتفعيل العمل 

املهملة وخاصة من  األرض  إن استغالل  املهملة.  أرض هؤالء  باستغالل  التعاوني 
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احلركة التعاونية، هي مثابة خطوة إشفاء ولكن من أجل العمل العام وليس من 

أجل إعادة األرض بعد إصالحها إلى املالك الفرد الذي أهملها بدوره. وهذه األراضي 

ليست فقط أراض من يعملون موظفني لدى اللسطة أو في اقتصاد العدو حيث 

أهملوها، بل كذلك أراضي كثير من املعتربني.

كما يجب االستفادة ولو بشكل مفارق من قرارات احلكم العسكري الصهيوني 

في  التفكير  جتعل  القرارات  هذه  ألن  القرى6  مسطحات  بتوسع  السماح  بعدم 

يشجع  وهذا  البيع  من  النمط  لهذا  فرصة  دون  عالية  باسعار  للبناء  األرض  بيع 

على إقناع املالك بقبول العمل التعاوني طاملا فرص البيع بأسعار عالية أو تأجيل 

استخدام األرض بانتظار األسعار امللتهبة للبناء ليس متوفراً.

قد تفيد وضعية األرض احملتلة بسبب املصادرات واحلصار بأن التعاونيات ميكن أن 

تبدأ بحجوم أي مبساحات صغيرة من جهة وموقعية من جهة ثانية، بل رمبا هكذا 

تبدأ عموما، لكن املهم أن إتقان العمل التعاوني من حيث التعاون ومن حيث جتديد 

أساليب معاملة األرض ميكن أن جتعل حتى التعاونيات الصغيرة مجدية.

وقد تكون جتارب حديقة املنزل مفيدة في هذا اجملال مبعنى أن إتقان معاملة األرض 

مع  يتناقض  ال  وهذا  األسري،  االكتفاء  من  كبيرة  نسبة  توفر  املنزل  حديقة  في 

التوجه التعاوني ألن كليهما يتقاطعان في التوجه االكتفائي ضد االستيراد وفي 

استخدام األرض وبشكل أمثل. 

كما ان حديقة املنزل هي ملكية شخصية ليست كامللكية اخلاصة وليست من 

مستوى االستحداث الراسمالي، وهي تشغيل لسكان املنزل الذين إما بال عمل أو 

متقاعدين عن العمل.

األرض املتروكة مثابة فائض يجب استغالله، واحلركة التعاونية وحدها التي ميكنها 

للبيئة رسالتها بشكل مقنع وسهل،  إذا أوصلت  الفائض وخاصة  استثمار هذا 

كما أن تفعيل هذه األرض ميكن ان يساهم في تغيير معادلة عمل-رأسمال باجتاه 
6  من عجيب املفارقات أن سلطة الحكم الذايت تعهد لرشكات خاصة بإعادة هيكلة مسطحات القرى حيث تضع مخططات لشوارع داخل القرى بعرض 

يصل 10 و 12 مرتاً. ورغم أن هذا مستحيل يف الحارات القدمية ألنه سوف يقيض عىل نصف املنازل. ولكن حتى يف املتبقي من املسطحات املسموح البناء فيها من 

االحتالل، فإن هذه الشوارع العريضة، وهي من طراز نيويورك !!! سوف تقيض عىل فرص البناء يف معظم تلك القطع الصغرية من األرايض. تجدر اإلشارة أن هذه 

املخططات تم تصميمها بناء عىل التصوير بالطائرة. وأعتقد أن هذه الرشكات تأخذ مخططات البناء يف الكيان الصهيوين وتحاول فرضه عىل قرى املحتل من العام 

1967 يف عملية إما نسخ كتقليد، أو تطبيقا ألوامر املحتل. إن هذه املضايقات هي ايضا من عوامل الطرد من القرية إىل املدينة وبالتايل تفريغ األرض من قوة العمل!
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انضمام العاطلني عن العمل أو العاملني في اقتصاد العدو إلى العمل التعاوني.

تعاونيات املرأة في االنتفاضة األولى:

لم متر الضفة الغربية بتجربة تعاونية بشكل منهجي وبقرار سياسي موجه إلى 

أن كانت االنتفاضة األوسع التي يُشار إليها ب  االنتفاضة األولى عام 1987 رغم 

العشرين.  القرن  بانتفاضات عديدة منذ عشرينات  الفلسطيني  الشعب  مبادرة 

 ،1967 كانت هناك مكاتب للتعاون بإشراف احلكومة األردنية قبل احتالل العام 

ولم تكن سوى مكاتب تابعة لسياسة السلطة وفهمها وموقفها من التعاون، 

كما أوجدت سلطة احلكم العسكري الصهيوني الحقا دائرة تعاونية أيضا تخضع 

لسياسات االحتالل نفسها ما جعلها شكالنية متاماً رغم وجود بعض املوظفني 

ذوي االهتمام الوطني والثقافة التعاونية. 

إلى جانب ذلك كانت هناك انشطة تعاونية في املستويني اخلدماتي واالستهالكي، 

ولكنها  االستهالكية  التعاونية  واجلمعيات  للمدن،  القرى  من  النقل  كجمعيات 

بقيت منعزلة عن بعضها البعض حيث لم تتشكل منها حركة تعاونية، كما أن 

توجهها لإلنتاج كان ضئيال إن لم يكن معدوما.

أما احملاوالت التعاونية بشكل عملي وإنتاجي ومنهجي فقد ترافقت مع االنتفاضة 

باحلماية  التنمية  ومضمون  مبفهوم  شك  ال  كانت  وهي   ،1987 العام  في  األولى 

الشعبية وإن كانت بشكل برِّي عفوي، مما يؤكد وجود ترابط بني التعاون كحركة 

االحتالل  مواجهة  في  املمكن  الوحيد  هو  تنموي  كنموذج  الشعبية  واحلماية 

االستيطاني.

في  املرأة  امتالك  وعدم  األسرة  مزرعة  في  ارضها(  في  )كالفالحة  املرأة    عمل 

امليراث يعيق التعاون  وكذلك عدم متتعها بالقرار في االقتصاد البيتي إضافة إلى 

اضطرارها للعمل في الزراعة محل الرجل وذلك ليس لتوسيع دورها بل مللىء فراغ 

الرجل اي زيادة العبء عليها، اضافة الى عدم االختالط على األقل منذ ثمانينات 

القرن العشرين، قاد هذا كله  إلى  توسع الوهابية واللبرلية النسوية والحقاً اجنزة 

اليسار.
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حراك  هي  مبا  االنتفاضة  أن  إال  الثمانينات  عقد  في  املرأة  وضع  انتكاسة  ورغم 

شعبي وفرت مناخا فريدا للمرأة في العمل التعاوني كما في مختلف مستويات 

العمل ومجاالته. مبعنى أن النضال الوطني املشترك هو احلاضنة الطبيعية لدرجة 

أعلى من حترر املرأة.

شكلت االنتفاضة األولى فسحة دميقراطية رغم وجود االحتالل بل على حسابه، 

وذلك النشغال  الفلسطينية،  السلطة  بالطبع في فترة  تتوفر  وهي فسحة لم 

تعاوني في  لنشاط  القاعدي، ما فسح مجاالً  النضال  العدو في مواجهة  جيش 

القرى واألحياء املدينية وللعودة لألرض ايضاً. 

إنها ميزة او تطور النضال من نضال النخبة، املفارز املسلحة إلى التحول للنضال 

اجلماهيري ما أربك اجهزة القمع الصهيونية، وفضح عنصريته على صعيد عاملي.

هذا املناخ الدميقراطي املنتزع، وليس املمنوح، اعطى فرصة للعمل التعاوني الى 

جانب النضال بالشارع وخلق جلان شعبية وتعاونيات احياء استهالكية وانتاجية. 

لقد كان للمرأة في هذا النشاط التعاوني الدور األبرز، هذا مع أنها لم تنقطع عن 

النشاط االنتفاضي أيضاً بل حملت كل هذا بكفاءة. 

إن تعاونيات األحياء والقرى وتواصلهما معاً كانت اساسية في تكريس املقاطعة 

ببدائل محلية ما أمكن،

لكن، هذه االنتفاضة النسوية، ووجهت بأكثر من معيق وعدو:

في املقدمة كان دور اآلحتالل في تقويض البنى اإلنتاجية سواء بالهدم أو اإلغالق 

أو فرض ضرائب تكسر ظهر املشروع نفسه. والغريب أن هذه السياسات العدوة 

العالم  لتطالب  العدوان  هذا  تستغل  فلسطينية  حالة  تفرز  لم  وضوحها  على 

عن  النظر  بغض  االقتصادي،  العمل  حرية  على  الفلسطيني  ليحصل  بالضغط 

حدود النجاح أو الفشل في ذلك، فحرية النشاط االقتصادية تشكل قاعدة تقوية 

البنية اجملتمعية في مواجهة العدو. 

وكانت هناك معيقات عدم التزام الكمبرادور والشرائح احمللية املتمولة ذات التوجه 

ما  العدو  منتجات  واستهالك  وشراء  وتهريب  استيراد  واصلت  التي  االستهالكي 



79

لعب دوراً في إضعاف وتقويض املنتجات احمللية البديلة.

قوى  تيار  ببروز  املرأة  ضد  مجتمعية  رِدة  األولى  االنتفاضة  سنوات  شهدت  كما 

الدين السياسي التي لعبت دورا خطيرا في إنزواء املرأة سواء بالضغط أو بالتخريب 

في الوعي وهي السياسات التي عجزت القوى األخرى عن مواجهتها ألن تلك القوى 

كانت قد تورطت في البحث عن مكسب سياسي دوالني من االنتفاضة  من جهة، 

ونظراً لضعف موقفها من حترر املرأة أو حرصا على عدم االقتتال الداخلي حسب 

تفسير بعض القيادات من جهة ثانية. ولكن، حصلت حاالت من التصدي لصالح 

املرأة في  بيت حانون واخلليل ورام اهلل. 

نظراً  االنتفاضة  في  التنموي  املستوى  خصي  في  دورها  م.ت.ف  لقيادة  وكان 

القيادة  تلكم  كانت  تنمويني.  ومشروع  لثقافة  اشرنا،  القيادة، كما  الفتقار هذه 

مأخوذة باحلصول على دويلة من نضال األرض احملتلة وخاصة من االنتفاضة، ولذا لم 

تتبنى هذه القيادة ال في بداية االنتفاضة وال الحقا بوجود السلطة موديل التنمية 

باحلماية الشعبية على أهميته وكونه وحده الذي ميكن أن يفتح مناخا تنمويا7. 

ورغم مرور بعض النداءات على ذكر التعاونيات الزراعية، إال أن ذلك بقي محصور في 

اللغة والتحشيد دون أن يتم تبنيه ميدانيا وخاصة من القيادة اليمينية املتمولة.

بأقل من  التمويل األجنبي  التخريبي اخملطط له من قبل مصادر  الدور  ولم يكن 

السابقات، بل كان إكسير احلياة لها. لقد كان الفتاً التدفق الهائل وغير احملسوب 

هؤالء  وكأن  االنتفاضة،  بدء  مع  احملتلة  األراضي  إلى  املسموم  األجنبي  للتمويل 

بالطبع  ذلك  وكان  الصهيوني.  االحتالل  واقعة  على  فجأة  استفاقوا  املمولني 

َّبت  تفريخات منظمات األجنزة بشكل متوالية هندسية لتصل إلى اآلالف! وقد سر

والتعاونية  النسوية  األنشطة  وخاصة  اجملتمع  شرايني  من  العديد  إلى  فلوسها 

لينتهي األمر في النهاية إلى خراب بلقع للمشاريع وإلى مقرات ضخمة ومكاتب 

فخمة وموظفني/ات برواتب عالية ليشكلوا شريحة اجتماعية “شريحة العائدات 

غير املنظورة” والتي حتولت إلى ماكينة تطبيع مع األعداء الثالثة في الثورة املضادة 

أو  مباشرة  بالكيان  املعترفة  العربية  واألنظمة  واإلمبريالية  الصهيوني،  “الكيان 
مداورة”. 

7  أنظر ملحق رقم 6 مقارنة كوبا واألرض املحتلة
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وفي سياسة مضادة للتعاون، مبا هو، أي التعاون، آلية تصليب مجتمعي سياسة 

على شكل  “مشاريع در الدخل”  وإنتاجا واستقالال، توجه التمويل األجنبي نحو 

قروض بهدف تشجيع وتقوية القطاع اخلاص. كان هدف املمولني أن ال يتم مع بداية 

إقامة السلطة الفلسطينية اي توجه خارج السوق واإلنفتاح وتشجيع املشروع 

منها  الكثير  أفلس  فقد  املتوقع  االستمرار  لها  حتقق  لم  املشاريع  وهذه  اخلاص. 

ورفض الكثير من املقترضني دفع أقساط القروض رغم أنها سهلة، وبالتالي فشل 

حتى هدفها املتواضع في حتويل مبلغ التمويل األساسي إلى رصيد دوار8.

كرواتب  يذهب  كان  األجنبي  التمويل  من  عالية  نسبة  أن  إلى  أحد  تنبه  قلما 

“للخبراء” األجانب من الدول “املانحة” ووجهاء الرجعية احملليني احملسوبني على 
دول النفط العربية ما خلق حالة من دفوقات مالية تعود إلى خارج البلد إما على 

ذلك  ان  ورغم  الصهيوني.  الكيان  من  للواردات  أثمان  أو  “اخلبراء”،  رواتب  شكل 

السيالن املالي هو هروب/نزيف لفائض هو من أصل ريعي، إال أن نزيفه للخارج كان 

ضمن خطة لتبقى البلد معلقة بأيدي وحتكم األجنبي.

وهكذا، بني هوس قيادة م.ت.ف باالستدوال، وبني خبث التمويل األجنبي وبني تورط 

قيادات محلية في وظائف األجنزة أو اخلضوع للثقافة النيولبرالية وأخيراً اتفاقات 

أوسلو مت اغتيال االنتفاضة بآليات عدة، أهمها في سياق هذا البحث هو:

• إعالن انتهاء االنتفاضة	

• إعالن ان املرحلة هي مرحلة سالم الشجعان وإعالن وقف املقاطعة 	

• وإعالن التطبيع.	

وكل هذا في حلم احلصول على دولة عبر املفاوضات، األمر الذي لم يتحقق بل هو 

في تراجع متواصل لم ينتج عنه سوى حكم ذاتي ذكوري برأسمالية تابعة وريعية. 

وهكذا، مع اغتيال االنتفاضة جرت إعادة املرأة إلى املطبخ، اخلالي اساساً لوال ضخ 

الريع األجنبي!

8  لقد حاولت األونروا عام 1993 تأسيس صندوق إقراض عىل أن يكون رأسامله املستعاد كرصيد دورا بحيث يستمر يف تقديم القروض املسهلة، ولكن 

دون نجاح.
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من  يتم  لم  األجنبي،  املال  مولهن  الالئي  التعاونيات  في  حتى  أنه  اإلشارة  جتدر 

تسليم  مت  ما  فكثيراً  مناسبة.  اسس  على  التعاونيات  تلكم  بناء  احمللي  الطرف 

التعاونية ملوظفني يبحثون عن وظيفة. اي كانوا إما يفتقرون للوعي التعاوني أو 

كانوا ضد الفكر التعاوني واإلشتراكي مما لعب دورا كبيراً في فشل التعاونيات9.

اقامت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني دورة ملدرسة تعاونية عام 101989 في 

مدينة البيرة، امتدت إلى 24  لقاء حواري في مختلف جوانب النشاط التعاوني 

اربعون شاب  واشرك فيها  التنمية باحلماية الشعبية واالشتراكية.  على أرضية 

وفتاة من مختلف نواحي الضفة الغربية وقطاع غزة كان املتحدثون فيها كاثي 

جالفانس، والراحل بندلي جالفانس وأيلني كتاب وعادل سمارة. 

إداريني  مسؤولني  كانا  اللذين  اجلبهة  جانب  من  الشخصني  أن  املفارقة  ولعل 

حصل  ما  وكثيرا  اإلشتراكي،  الفكر  ضد  يناقشان  كانا  املدرسة  عن  وتنظيميني 

صدام لنا معهما. والحقاً، بعد اتفاقات أوسلو أصبح احدهما وزيرا، واآلخر سفيرا 

لسلطة احلكم الذاتي! 

التعاوني  التوجه  اكتسحت  األجنزة  منظمات  ألن  ورمبا  التجربة.  هذه  تتكرر  لم 

في اجلبهة وامتصت معظم الكوادر اليسارية فيها ليصبحوا موظفي أجنزة مثل 

سائر منظمات اليسار حيث اصبح بوسع منظمة أجنزة أن تولد أخرى بنتاً لها أو 

منشقة عنها!.

لقد لعب التمويل األجنبي دوراً خطيرا في تقويض االعتماد على الذات، سواء في 

االقتصاد عموما أو في احلركة التعاونية، أصبح حلم كثيرين/ات أن يجد شيكا حتت 

مخدته في الصباح، وهذا قوض التوجه للمساهمة في إقامة املشاريع التعاونية.

ورغم أن “رأسمال” التعاونيات النسوية كان من مصادر الدعم، ورغم انها كانت 

تبيع منتجاتها بسعر السوق، وحتظى أحيانا بدفع أثمان تشجيعية، إال أنها لم تقو 

على البقاء فما بالك باملنافسة! عالوة على حتول النساء إلى موظفات بأجر اكثر 

ل، وهذا يعني  مما هن مساهمات في التعاونية. لقد اصبح احلزب هو املالك واملشغِّ
9  وعىل سبيل املقارنة، فإن الكيان الصهيوين كان وال يزال يحظى بريع أجنبي ألسباب سياسية إمربيالية خاصة، ورغم حاالت الفساد يف بنيته، إال أن 

استثامره لهذه الريوع كان بشكل ناجح.

.Women vs Capital in the Social Formation in Palestine, Adel Samara 1996, p. 63 10  انظر كتاب
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تقويض التعاون من اساسه ألن احلزب كان يجب أن يكون حاضنة طوعية تثقيفية 

ال آمر بيروقرطي ومالك.

عن  الحقاً  واإلسالمية  الوطنية  احلركة  عجزت  طاملا  غريباً  املصير  هذا  يكن  لم 

وبناء عليه تورطت القوى الفلسطينية في  االنخراط في جبهة وطنية تعددية. 

التفكك الذي طال النقابات العمالية واألطر النسوية والتعاونية حيث اصبح لكل 

حزب نقابته وإطاره النسوي وتعاونياته.
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الفصل الرابع

جتارب تعاونية إشتراكية ورأسمالية

هو  التعاونيات  جناح  معيار  العمل، فإن  موقع  في  إنسانية  وعالقات  عمل  هي  مبا 

في األداء نفسه بغض النظر عن التشكيلة االجتماعية االقتصادية التي تعمل 

في ظلها. بكالم آخر، فإن املسألة النظرية على أهميتها في التوعية تغدو حتت 

اإلختبا، فاملعيار هو األداء على األرض. األداء نفسه هو الذي يكشف حدود تعمق 

ببعضهم  عالقاتهم  في  وخاصة  التعاوني  والفكر  للقيم  األعضاء  ومتثُّل  الوعي 

وعالقة كل منهم بالتعاونية نفسها. 

التعاونيات، بغض النظر عن جذريتها هي بدايات االشتراكية، ونظراً لقدمها، ولو 

باألداء واملفهوم البسيط والعفوي، فهي الضد أو النقيض للملكية اخلاصة، حيث 

يؤكد وجودها تواصل التناقض بني املادي واملثالي، أي ان التعاون ليس فكرة طارئة 

وحديثة على احلياة اإلنسانية.

وعليه، فإن التعاونيات غير اجلذرية أي التي تتوائم مع النظام االقتصادي املسيطر 

هي حالة من التناقض/التوافق مع هذا النظام مبا ميثله من مصالح طبقة مالكة 

هذه  في  التعاوني  واألداء  الوعي  درجة  عن  النظر  بغض  هذا  ومقونِنة،  حاكمة 

مساوى  عن  النظر  املبدأ، بغض  حيث  من  فالتعاون  وبكلمة،  تلك.  او  التشكيلة 

األداء، هو نقيض النظام االقتصادي الرأسمالي ومن هنا، فالدراسات التي تناولت 

التعاون كما لو كان جزءا من هذا النظام، إمنا هي إيديولوجيا لصالح النظام، ويتم 

متريرها ألن املتعاونني هم في حالة أقل وعياً ثقافيا حيث تأخذهم وضعية الدفاع 

عن مصاحلهم احملدودة واملهددة من سلطة النظام القائم فيكون سلوكهم إتقائياً 

رغم انهم في بطن السوق.

 وهذا يعني ان الثقافة والوعي ومن ثم القيم التعاونية من حيث متثُّلها هي معيار 
صمود وتطور التعاونية. وإذا جاز لنا القياس، فإن الوعي ومتثل القيم النظرية هنَّ 

ايضا معيار املوقف االشتراكي بل والشيوعي عموما من التعاون. ومثاالً على ذلك، 

فبعد هزمية الكتلة االشتراكية انكشف مدى التمسك باالشتراكية أو باملاركسية 
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إن شئت، سواء على مستوى األحزاب أو األشخاص، مبعنى ان الذين حافظوا على 

ألنهم  اهميتهم  هنا  التزاما، ومن  وبالتالي  وعياً  األعمق  هم  االشتراكي  توازنهم 

صمدوا بوعيهم حني أزمة الهزمية، بينما سارع املترددون إلى املساجد والكنائس أو 

التبرؤ من ماضيهم/ن وغيرت أحزاب حتى اسمها، ثم أكملوا تواطئهم باملقلوب، 

أخذوا    ،2008 أزمة  في  الراسمالي  النظام  محيط  وتبعه  مركز  غرق  حينما  أي 

يعودون للغط ورطانة ماركسيتني.

هو  ما  بقدر  التعاونية  للتجارب  مسحاً  البحث  هذا  فليس  التجارب،  حيث  من 

للمسح  وليس  للتوضيح  فذلك  التجارب  بعض  أخذ  وإن  التعاون،  أهمية  دراسة 

اإلحصائي األكادميي، إنه بقدر ما تعاٍط مع املتوفر ومن أجل اإلضاءة واملقارنة.

وقد  املتوفر،  حسب  اوال  هي  الباب  هذا  في  الواردة  التجارب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

على  وحافظنا  وأهلها  كاتبيها  مبفاهيم  التقيد  دون  مبفهومنا  معاجلتها  حاولنا 

جهة  ومن  جهة،  من  هذا  البحث.  صلب  وهذا  منها،  موقفاً  حددنا  ولكن  رؤاهم 

ثانية، لن يكون هناك توازناً بني التركيز او التفصيل في جتربة مع اخرى أو األخريات 

وذلك بسبب ندرة املتوفر من املواد أو أهمية التجربة ما جعل التجارب دروساً في 

التجارب  قراءة  وإمنا  ببعض  بعضها  التجارب  مقارنة  وليست  التعاونية،  املسألة 

على ضوء مفهومنا للتعاون مبا هو مدخل  لإلشتراكية ونقض  للراسمالية وصراع 

مع السوق. 

مالحظة:كل مقتطف بني اقواس في هذا الفصل لم يُشر إلى مرجعه، هو 

مأخوذ بتصرف عن ويكيبيديا مع احلذر جتاه دقتها وموضوعيتها.

االحتاد السوفييتي

إن أول جتربة عمل تعاوني اشتراكي منظم وعلى نطااق وطني ومببادرة السلطة 

هي جتربة الكوخلوز في االحتاد السوفييتي السابق، وهي كما حال مجمل التجربة 

هذا  وليس  اآلن،  حتى  يتوقف  ولم  متواصل،  وتشويه  لنقد  تعرضت  السوفييتية 

بني  واملثالي  املادي  بني  التناحري  التناقض  بل  الصراع  في عني  ألنه  الغريب  باألمر 
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اإلشتراكية والراسمالية بني اخلطة االقتصادية والسوق.

ما  لكن  بها،  والتخصص  تفاصيلها  في  الدخول  في  يرغب  ملن  متوفرة  التجربة 

يهمنا هنا هو هدف التجربة، واجتاهها بناء على أهل التجربة. فالكوخلوز مبفهوم 

أجل  من  تاسيسها  جرى  جماعية  مزارع  هو  بالتجربة  بادر  الذي  البشفي  احلزب 

اإلنتاج. وهذا ما مييزها عن التعاونيات االستهالكية واخلدماتية، فإقامتها مباشرة 

البلد  في  االقتصادي  النظام  واقع  من  اساسي  جزء  انها  يعني  االنتاج  اجل  من 

وليست مجرد نشاط لتحسني وضع ما بشكل محدود لفئة من الناس أو إلصالح 

وضع اقتصادي ما. 

التعاون  البحث هو  للتعاونيات ألن هدف هذا  اإلنتاجي  باملستوى  واهتمامنا هو 

من أجل إقامة مشاريع إنتاجية تعاونية أي عدم االنحصار في املستوى اخلدماتي 

واالستهالكي، ليس رفضا لهذه املستويات، ولكن ألن اإلنتاج هو الرافعة االقتصادية، 

هو األساس.

ثورة  انتصار  في االحتاد السوفييتي منذ  التي تتطلب حالً ملحاً  كانت املشكلة 

أكتوبر هي :

أوالً: ضرورة التصنيع والكهربة •

وثانياً مصدر متويل الصنيع. •

نظرية  أو  رؤية  إيراد  إن  احليوية.  املسألة  هذه  جتاه  موسع  جدل  دار  وحينها 

االقتصادي بريوبريجنسكي لتطوير االقتصاد السوفييتي هامة لفهم ملاذا قامت 

جهة  من  الفالحني  على  األرض  وتوزيع  الكوالك  مبحاصرة  السوفييتية  اللسطة 

ثانية.”...يعتبر  الكوخلوزات من جهة  واحتكار شراء منتجات  الكوخلوزات  وإقامة 

العالقة  مسألة  في  وخاصة  السوفييت  االقتصاديني  أهم  من  بريوبريجنسكي 

بني الزراعة والصناعة في مرحلة تصنيع االحتاد السوفييتي. كان من املتحمسني 

عن  ابتعد  يساري  كمعارض  ولكنه  ستالني  فترة  في  للبقرطة  وناقدا  للتصنيع 

تروتسكي لصالح ستالني متحمسا للتصنيع.وهو معروف مبا كتبه عن التضخم 

ومتويل  التصنيع في مجتمع معزول ومتخلف. .. وحني انتقل االحتاد السوفييتي 
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ملا بعد الشيوعية احلربية كان طبيعيا التوجه للتصنيع. 

هنا يدخل النقاش على املسألة الزراعية وسياسيات الدولة في إنشائ الكوخلوزات 

householdعلى  املنزلية   امللكيات  بتوزيع  الثورة  قامت  بدورها  والسوفخوزات. 

الفالحني  الذين اعتادوا على استهالك معظم ما ينتجون وليسوا معنيني سوى 

ان  وبعد  يحتاجونها.   على شراء سلع صناعية  املدينة  في  الفائض  ينفقوا  بان 

السلع  على  الطلب  في  زيادة  حصلت   1913 عام  في   ملستواه  االقتصاد  عاد 

الصناعية لكن لم تتم تلبيته نظرا لضعف كفاءة االنتاج الصناعي. هنا اقترح 

بريوبريجنسكي جتليس التوازن بني  الطلب الريفي الفعال/املتوسع وبني  مخرجات 

الصناعة في املدينة.  1921-1027. ولكي تشبع الصناعة الطلب الفعال يصبح 

ضروري االستثمار في صناعة ثقيلة وهذا ال يوفره القطاع الصناعي بسبب صغره  

ونظرا لعدم وجود متويل خارجي بسبب املقاطعة السياسية وعدم وجود صادرات 

وعليه صار ال بد للقطاع الصناعي ان يحمل عبء زيادة   صناعية متول الواردات.  

االستثمار. وهذا يجب القيام به عبر حتويل قسط من الطلب املفرط الزائد بعيدا 

عن االستهالك ولصالح االستثمار  وهذا سوف يحل في الوقت نفسه  مشكلة 

عدم التوازن التضخمي في االقتصاد السوفييتي. فال بد لالحتكار التجاري الدوالني  

ان يحل محل آلية السوق، اي ان يشتري  السلع الزراعية باسعار منخفضة ويبيع 

الدولة   صناعات  بني  الصرف  سعر  يُحوَّل  وبهذا  عالية  باسعار  الصناعية  السلع 

والزراعة اخلاصة  لصالح الصناعة.

سمى بريوبريجنسكي هذا بالتبادل الالمتكافىء  عبر سياسة تسعير احتكارية  

بعنف  اصابت  السياسة  هذه  األولي”...  االشتراكي  “التراكم  الدولة   قبل  من 

الفالحني  االغنياء  ونتيجته وقف  أو صد خطر  منو راسمالية ريفية.

التبادل املتكافىء كي  اتباع سياسة اقتصادية هي  بدوره جادل بوخارين بوجوب 

في سياق  وضعه  يجب  التخطيط   هذا  وان  فوائضهم  بتسويق  الفالحون  يقبل 

التوقع  ملا ميكن ان يؤسس نفسه  كواقع  مسلَّم به اذا كان  التضبيط  عفويا. 

ولكن قانون بريوبريجنسكي للتراكم االشتراكي البدائي ، كان تضبيطا اقتصاديا  

اداة تضبيط  مشتق من  هو  مبا  القيمة   قانون  ايضا  مع  ويتناقض  مع  يتعايش 
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االنتاج السلعي  وعالقات امللكية اخلاصة.

ان اطروحته عن التضبيط كانت  مصممة من اجل التقاط التناحر بني عالقات 

االنتاج االشتراكية واخلاصة  في الفترة االنتقالية”1.

األغنياء  والفالحني  الدولة  بني  الصراع  كان  بريوبريجنسكي  أطروحة  صلب  في 

الكوالك املر الذي جعل من الكوخلوزات آلية لفصل الفالحني الفقراء عن األغنياء من 

جهة بتمليكهم ولكن في الوقت نفسه بإشراف الدولة على تصريف منتجاتهم 

طاملا أمنت لهم دخال فال بد أن يقدموا تضحيات للبناء االشتراكي الذي رأى في 

تطوير الصناعة حياة اجملتمع االشتراكي.

على  اشتمل  املاضي  القرن  ثالثينات  في  السوفييتي  االحتاد  في  قانون  صيغ  لذا 

تعاونيات  من  تتكون  باعتبارها  الكوخلوزات  في  مجسدا  التعاوني  العمل  مبادىء 

فالحية إنتاجية يتحدون فيها بشكل طوعي بهدف إنتاج زراعي جماعياً قائم على 

عمل جماعي. ويُدار الكوخلوز مببادىء اإلدارة الذاتية، دميقراطياً، وبانفتاح، ومشاركة 

فعالة من األعضاء في القرارات املتعلقة مبختلف مستويات احلياة داخل الكوخلوز.

صحيح أن روسيا عشية الثورة البلشفية كانت قد دخلت طور التطور الرأسمالي، 

بنية  كانت  بل  األساسي  اإلنتاجي  القطاع  هو  يكن  لم  الصناعي  القطاع  ولكن 

الفائض  االرتكاز على  أن يتم  البالد كان ال بد  ولكي يتم تصنيع  اجملتمع فالحية. 

واحلصار  احلرب  امام  سيما  وال  املدن  سكان  وتغذية  التصنيع  لتمويل  الزراعي 

الرأسمالي الغربي ضد االحتاد السوفييتي كدولة اشتراكية ناشئة.

ذلك ألن الزراعة البدائية التي تعتمد على أدوات إنتاج متخلفة واحملراث اخلشبي 

على الدواب  ال ميكنها بزل فائض يخدم اخلطة الطموحة للتصنيع، وهذا ما ارغم 

السلطة الشيوعية على مرونة ما جتاه البرجوازية الصغيرة إلى أن تتمكن الدولة 

الصغيرة/ البرجوازية  على  االعتماد  عن  يغنيها  تعاوني  زراعي  قطاع  تطوير  من 

الكوالك.

1   A Dictionary of Marxist Thought, ed Tom Bottomore, Blackwell, 1983, p.p. 389-91
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 ،1928 السابق عام  السوفييتي  االحتاد  التالية عن كميونة كوبان في  الفقرات 

هي تصوير ملواقف الفالحني مقابل او في مواجهة مالك األرض الكوالك ال سيما 

وأن الكوالك كانوا ضد الكميونات بشكل واضح وقاموا مبمارسات إرهاب وتخريب:

»... لذا كان الكوالك يكرهون الكميونة، ويعملون كل ما ميكن أن يلحق الضرر 
بها. كانوا يطلقون قطعانهم لترعى احملاصيل، ويحرقون القش، ويهددون بشكل 

متواصل بقتل اعضاء الكميونة ويطالبون ال “موزنيكس”  الفالحني  بإخالء ارض 

الكوزاك2.

وهذا ما يقوله السجل االرشيف:

عاما  عشر  اثني  عمره  ولدا  قتلوا  بوحشية،  الفالحني  بقتل  اللصوص  قام   ...“
امام امه، وقدموا اعترافا امام الكاهن للغفران عن قتل رجل امام زوجته. وفي تلك 

احلادثة مت قتل اربع وعشرين من اعضاء الكميونة.  املرجع السابق ص13.

من املهم جدا أن نالحظ أن تلك الفترة كانت هي السنوات األولى النتصار ثورة 

أكتوبر الشيوعية وبداية إقامة التعاونيات الزراعية وخاصة ألن احلرب اإلمبريالية 

إسقاط  إما  اإلمبريالية  مقصد  وكان  االقتصاد  أهلكت  السوفييتي  االحتاد  ضد 

اي  اليوم  باملناسبة ما يحصل في سوريا  البلد، وهو  أو تدمير  النظام االشتراكي 

ضد سوريا. ناهيك أن االحتاد السوفييتي ورث البلد عن حكم القياصرة املهزوم في 

القيصرية  لقد حتالف الكوالك وبقايا  األولى واملنهار إقتصاديا.  احلرب اإلمبريالية 

والبرجوازية هناك مع اإلمبريالية إلسقاط النظام اجلديد. 

الصغيرة  مزارعهم  في  والعمل  اجلماعيات  يديروا  بان  الفالحون  رغب  “...لقد 
بانفسهم وسمحت لهم احلكومة السوفييتية بذلك، ولكن الفتفارهم للدواب 

اضطروا لتأجير ارضهم ألغنياء الكوزاك بل وأجروا انفسهم لهم كعمال أجراء. 

املرجع السابق ص13.

لها  انضم  وملاذا   Kuban  كوبان تعاونية  التعاونية،  عن  استطالع  في   ...«
ستة وعشرون باملئة    :  1928 الفالحون كانت نتيجة االستطالع كما يلي عام 

2  The Soviet Collective Farm: A Sociological Study, by P. Simush, Progressive Publishers. Moscow. First printing  1971.p> 13.  

Printed in the Union of Soviet Republics.
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كافية  اراضي  قطع  وال  للحراثة،   احصنة  ميلكون  ال  ألنهم  انضموا  بانهم  قالوا 

بانه كان من الصعوبة  باملئة قالوا  لالستغالل أي يكفيهم استغاللها، وعشرون 

مبكان استغالل قطعا صغيرة  واعتقدوا ان العمل اجلماعي  سيكون اسهل، و سبع 

عشرة باملئة قالوا انهم اقنعوا انفسهم بفوائد  اجلماعية من جتربتهم في اجليش 

عشرة  وخمس  اجلماعي،  العمل  جتربة  ارادوا  بانهم  قالوا  باملئة  تسعة  و  األحمر، 

باملئة قالوا انهم ذوي خبرة اساسا في اشكال العمل اجلماعي  واحبوها، و خمسة 

باملئة قالوا بأنهم سئموا العمل مع الكوالك والباقي اعطوا آراء مختلفة« املرجع 

السابق ص 15.

السابعة  بلغ  قد  الشخص  يكون  ان  العضوية  قبول  وأسس  قواعد  كانت   ...«
او ساهم  الزراعة  في  قد عمل  يكون  وان  اجلنسني،  بني  فرق  وال  عشرة من عمره، 

اجلُماعية  فيه بشكل سري من مجلس  ويبت  الشخص طلبا  ويقدم  في دعمها 

وحني القبول يدفع حصته ويتحمل شراكة في مسؤولية اخلسارة ويحسب الربح 

الصافي في نهاية العام ويوزع في اجتماع عام«. املرجع السابق ص 14.

حول األثر الهام واملميز للتعاونيات دفع مكسيم جوركي للكتابة عن ما الحظه 

في  وصف  حيث   ،1929 صيف  في  ستاتيستا  جريجوريوليساكايا  جماعية  في 

إحدى قصصه االنطباع الهائل الذي خلفته املاكينات على الفالحني األفراد الذين 

عايشوا العمل الزراعي ضمن ضوء جديد” املرجع السابق ص 17.

تسببت احلرب الثانية في تراجع التعاونيات وانتاجها ورحيل قسم من اعضائها 

الى ا ملدينة.  

كان في احلزب الشيوعي البلشفي اجتاهني فيما يتعلق بتطوير االنتاج الزراعي الى 

مستويات ميكن معها حتقيق اجملتمع االشتراكي. كان احد االجتاهني يبتغي جعل 

املزارع الفالحية الصغيرة مزارع كبيرة عن طريق حتويل هذه املزارع الى سوفخوزات 

اي مزارع حكومية يكون شأنها شأن املصانع واملعامل التي استولت عليها الدولة 

من الراسماليني. وفعال جرى حتويل بعض االراضي الى سوفخوزات على نطاق ضيق 

انشاء  ولكن  للفالحني.  منحت  التي  االراضي  مصادرة  الى  احلاجة  تدعو  ان  بدون 

السوفخوزات على نطاق القطر كان يستلزم مصادرة االرض من الفالحني ما كان 
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سيحول الفالحني من قوة مؤيدة للنظام السوفييتي الى قوة معادية له. 

كيف ميكن حتويل هذه امللكيات اخلاصة الى ملكية اجتماعية؟ كان رأي جوزيف 

ستالني ان هذا ميكن ان يتحقق عن طريق االقناع والتثقيف. 

ضد  الهائل  البرجوازي  الغربي  الضخ  يناقض  لستالني  احلديث  هذا  ان  نالحظ 

الرجل وخاصة فيما يخص الفالحني واملسألة الزراعية، حيث يُنسب للرجل إهالك 

الفالحني ورفضهم التعاون واإلنتاج وحتى قتل دواب احلراثة. ولكن، لو صح ان كان 

السوفييتي فكيف متكن  لالحتاد  الزراعية  السياسة  احلد ضد  هذا  إلى  الفالحون 

من إطعام املدن، وتغذية الصناعة بفائض الزراعة؟ بل وفي مدى زمني قصير حيث 

متكن االحتاد السوفييتي من موازاة التطور في املركز الرأسمالي3.

لالحتاد  االشتراكية  البنية  كامل  تفكيك  مت  السوفييتي  االحتاد  تفكك  بعد 

من  كثير  انفصلت  حيث  السياسية  الدوالنية  بنيته  وتفككت  السوفييتي 

من  كثير  وتفككت  تراجعت  ذلك  وضمن  منه.  اجزاء  كانت  التي  اجلمهوريات 

الكوخلوزات، وحتولت إلى شركات واشكال شركاتية، ولكن كما رأى البعض بقيت 

تعمل مبفهوم الكوخلوز.

لقد فضلنا وضع تعريف موسع ببعض املصطلحات الواردة أعاله في املنت بغية 

عدم تشتيت ذهن القارىء.

وحسب القاموس، ف“...الكوخلوز شكل االدارة االقتصادية االجتماعية االشتراكية 

الكبير على اساس  االنتاج  بهدف  اختياري،  احتاد   املنظمني في  الزراعيني  للعمال 

عمل  وعلى  اجتماعية  ملكية   الفالحني   عند  األساسية  اإلنتاج  وسائل  جعل 

الفالحني اجلماعي. هي الشكل الرئيسي في  الزراعة االشتراكية، والتي برزت في 

االحتاد السوفييتي. وفيها تعتبر وسائل االنتاج  األساسية  )ملكائن والبذور اخملزونة  

العمل   الدخل على اساس  توزيع  ويجري  الفالحني ملكية عامة.  وعمل  وغيرها( 

السوفييتي  االحتاد  واقيمت في  ينجزها الشخص(.  التي  العمل  )حسب وحدات 
على اراض تابعة للدولة حيث وضعت حتت تصرف الكوخلوز بشكل دائم. وفي نفس 

3  أنظر حوار تشارلز بتلهايم وبول سويزي يف كتاب:

.Transition to Socialism, Sweezy pail & Bettlehiem, C, Monthly Review 1970
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الوقت يوجد الى جانب االدارة  االقتصادية االجتماعية في الكوخلوز استثمار خاص 

مساعد ألعضاء الكوخلوز  )وهي عبارة عن قطعة من األرض تكون عادة مجاورة حملل 

املسكن ميكن ان يستفيد منها عضو الكوخلوز  في زراعة اخلضروات  لالستهالك 

الشخصي، وباالضافة الى حقه  في متلك عدد قليل من الدواجن وبقرة وخنزير4”. 

طريق  عن  مداخيل  على  حتصل  التي  الريفية  البرجوازية  هي   ...“ الكوالك:  و 

األرض   وإيجار  والربا  والتجارة  الزراعيون-  –العمال  املأجور  العمل  قوة  استغالل 

الزراعية وغيرها. لقد كانت االستثمارات الكوالكية في  اوائل القرن العشرين  في 

روسيا متثل سدس االستثمارات الزراعية وتسيطر على نصف محاصيل الفالحني 

من  ضئيال  جزءا  ميثلون  الذين  الكوالك  كان  لقد  للسوق.  احلبوب  نصف  وتنتج 

السكان قوة كبيرة في ريف ما قبل ثورة اكتوبر. وكانوا  ينهبون بال رحمة ، ليس 

العمال الزراعيني والفالحني الفقراء وحسب  بل متوسطي  الفالحني ايضا5”. 

ومنذ  االيام االولى لثورة اكتوبر ابدى الكوالك مقاومة ضارية  للسلطة السوفييتية 

واخفوا احلبوب ، ونظموا  العصيانات... الخ. وقد اتبعت السلطة السوفييتية جتاه 

الكوالك  في هذه الفترة  سياسة التضييق واالزاحة.  فالضرائب العالية وسياسة 

كل هذا وضع االستغالل  األسعار احملدودة للحبوب وحتديد ايجار األرض واالجور... 

الكوالكي في حدود ضيقة  وأدى الى  إزاحة بعض مجموعات الكوالك دون ان يلغي 

اسسهم االقتصادية. 

كل  نشات  اجلماهرية   الكوخلوزية   احلركة  ببدء  وارتباطا    1929 نهاية  ومنذ 

الظروف الستبدال انتاج احلبوب الكوالكي  باالنتاج االشتراكي  وبالتالي تصفية 

الكوالك كطبقة، األمر الذي مت خالل 1930 -1934  عن طريق إشاعة التعاونيات 

بصورة كاملة في الزراعة.  

والكومونة الزراعية: “ ... شكل من اشكال الزراعة التعاونية  يتميز عن االرتيل 

الزراعية  بتعميم جميع  وسائل  االنتاج واستثمارات  الكلخوزيني  الشخصية. 

ويتم استهالك اعضاء الكومونة وخدمات األعضاء احلياتية  على حساب االنتاج 

الكومونات   كانت  السوفييتية   السلطة  من  األولى  السنوات  ففي  االجتماعي. 

4  القاموس السيايس :مختارات، تأليف ب.ن. بوناماريوف  ، ترجمة وإعداد عبد الرزاق الصايف ، دون سنة نرش.

5  نفس املصدر
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كانت  بالتساوي.  يتم  التوزيع  وكان   التعاونية.  املزارع  اشكال حركة  اوائل   احد 

الكوميونات  تنشأ عادة  في األراضي االقطاعية  السابقة. وكانت تضم الفالحني 

الفقراء واملتوسطني وافراد اجليش االحمر املسرحني، والعمال الزراعيني وكذلك عددا 

من العمال واملستخدمني. وكانت الدولة السوفييتية تقدم للكميونات  مساعدات  

مادية  ومالية. غير انه لم تكن في السنوات األولى من عمر السلطة السوفييتية، 

لتوجد قاعدة مادية تكنيكية ملزارع من هذا النوع. وغالبا  ما كانت تنطوي حتت 

لذلك  الكومونة.  باملقارنة مع  ادنى  انتاجية  من منوذج  احتادات  الكومونات  اسم  

نظام  الى  النهاية   في  الكومونات  انتقلت   انفسهم،   الفالحني  ملقررات  ووفقا 

االرتيل الزراعية.  وميكن للكومونات ان تظهر مجددا : 1- في ظروف منو انتاج املزارع 

الفالحني  متطلبات  جميع  يؤمنان  اللذين   ، الزراعي  العمل  وانتاجية  التعاونية  

التعاونيني , -2- في حال حدوث الوقرة في اخليرات  و 3- في حال قيام مؤسسات 

اجتماعية تؤمن اخلدمات للفالح التعاوني على اساس  التكنيك الراقي )مغاسل، 

افران ، مطاعم ممكننة...( غير  ان الكومونة كشكل من اشكال احلركة التعاونية  

الزراعية، تعتبر كجماعة انتاجية  قائمة على ملكية جماعة الكومونة. وهي ال 

حتل ، بذاتها، مسألة االنتقال الى شكل موحد للملكية الشيوعية6”. 

فيها  تعمم  التعاوني،  االستثمار  صور  من  صورة  هي    ... الزراعية:”  األرتيل  و 

وسائل االنتاج الرئيسية  وعمل الفالحني، في حني يجري توزيع املداخيل  حسب 

العمل.  واألرتيل هي الشكل االساسي  للكوخلوزات  )املزارع االنتاجية التعاونية( 

في مرحلة االشتراكية.   وفي االرتيل تعمم االرض واالالت  الزراعية والتجهيزات  

املساعدة  واملنشآ  العامة  املواشي  واعالف  البذور  واحتياطيات  اجلر  وحيوانات 

ومؤسسات التحويل االولي. للمنتجات7.  

التعاونيات في  الواليات املتحدة:

الرأسمالي  املركز  بلدان  في  حتى  موجود  التعاوني  النشاط  ان  إلى  اإلشارة  جتدر 

األشد توحشاً. لكن هيمنة انظمة املركز توحي وكأنها لم تشهد قط هذا النشاط 

6  موجز القاوس االقتصادي لجامعة من السوفييت  تعريب مصطفى دباس  اصدار دار الجامهري دمشق   ص 456

7  نفس املصدر ص 14
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سواء كمقاومة للراسمالية  أو كتساوق معها واتقاء لشرها. 

طبقاً ل ويكيبيديا أو على ذمة دقتها: “... ظهرت التعاونيات على مستوى اجلذور 

ألول مرة في الواليات املتحدة في وقت سابق بكثير، خالل

صعود فرسان العمل في اجلزء األخير من القرن التاسع عشر. ..

مت تأسيس التعاونيات، على الرغم من أنها أثبتت أنها غير قابلة لالستمرار، كما 

التنمية  في  أخرى  The New Dealطفرة  اجلديدة  الصفقة  سنوات  شهدت 

تعاونيات  وحشد  الفيدرالية،  احلكومة  قبل  من  كبير  حد  إلى  برعاية  التعاونية، 

املزارعني، والتي بدورها حفزت االهتمام في املدن، حيث بدأت تتشكل تعاونيات جتارة 

التجزئة واألغذية واالسكان، ثم، بالطبع تكاثرت مختلف أنواع املشاريع اجلماعية 

واحلرفية في الستينات. لكن للتعاونيات أيضا تاريخ أكثر حداثة، يعتمد على إرث 

احتاد  األولى  اإلقليمية  املنطقة  في  العشرين  القرن  مطلع  في  مترد  فقد  العمال. 

التعاونيات العمالية في الواليات املتحدة، وشبكة منطقة اخلليج للتعاونيات حتت 

عنوان »ال رئيس« حيث نظمت في سان فرانسيسكو بالتعاون مع عمال الصناعة 

في العالم، وهي تذهب ملا هو ابعد من مجرد امللكية اجلماعية للمؤسسات الفردية، 

حيث  تهدف اجملموعة صراحة خللق حركة وطنية للعمال بالسيطرة على قطاعات 

كبيرة من االقتصاد....

هذه االستراتيجية تتناقض بشكل حاد مع املسيرة احلدثية كجهود مستحدثة، 

والتي تسعى إلى توسيع قاعدة اقتصاديات السوق بدالً من حتديها.  وقد تصاعدت 

مع منو احلركة العمالية طوال القرن التاسع عشرولكنها تراجعت فقط كحركة 

مع ظهور قيادة عمالية إصالحية تخلت عن جذورها الراديكالية.” 

تقوية  سبيل  في  اساسية  مسألة  العمالية  واحلركة  التعاونيات  بني  العالقة  إن 

وحتى انتصار الطريق التعاوني، لذا كان ال بد للنظام الراسمالي من احليلولة دون 

عالقة متماسكة وحتالف بني احلركتني. ورمبا يجوز لنا القول بأن احلركة العمالية 

مستهدفة أكثر من احلركة التعاونية ألنها متثل الطبقة العاملة، أو هكذا يُفترض، 

ملا لهذه الطبقة من ثقل واحتمال ثوري فكان ال بد من اختراقها وبقرطتها وشراء 

وحتى  الصناعية  الثورة  منذ  حقيقة  حصل  ما  وهو  فيها،  القيادي  البيروقراط 
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اليوم، فالقيادات النقابية العمالية إذن قابلة لالختراق اكثر من احلركة التعاونية 

رمبا كذلك ألن احلركة  التعاونية هي في موقع اإلنتاج وليست في موقع مكتبي، 

وهي أكثر جذرية ودميقراطية داخلية ألن الكل يشارك في بناء التعاونية مما يجعل 

إفساده أمر أشد صعوية، وفي حال فساده هو طبعا سيغادر التعاونية. 

يقول بيرنارد مرسيزالك في مقالته “اقوى معاً”  وهي مراجعة لثالثة كتب في 

التعاونيات 8:

“... كان بيتر رانيس ممن تابعوا أسس حتركات تعاونيات العمال من أجل التغيير 
في  املصانع  احتالل  مثل  األخيرة  احلركات  وخاصة  مفقودًا  كان  الذي  االجتماعي 

الواليات املتحدة واالحتجاجات ضد التقشف في أوروبا”. 

بدوره يركز بينكلر على ضرورة حل التوترات بني األعضاء في التعاونية، ولكن على 

نفس القدر من األهمية التحديات التي تواجه قيم األعضاء التي يطرحها السوق 

اقتصاد  في  مالئمة  بيئة  تخلق  جناًحا  األكثر  التعاونيات  إن  نفسه.  الرأسمالي 

على  النادرة  احلاالت  بعض  بيركلي، وفي  مخبز Cheeseboard في  محلي، مثل 

تتخذ  كوفيستير، التي  إكستشينج  إكوال  قهوة  محّطة  القومي، مثل  املستوى 

الشركات  مع  للتنافس  التعاونيات  تكافح  عندما  ولكن  لها.  مقرًا  بوسطن  من 

 - الذاتي«  »االستغالل  من  عالية  مخاطر  يواجهون  أعضائها  فإن  التقليدية، 

يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية في ظروف تشبه نفس مكان العمل 

الرأسمالي الذي يسعون إلى الفرار منه. وبالفعل، فإن هذا االجتاه رمبا ميثل النقد 

األوضح جلدوى التعاونيات بوجه عام. لذا يحتاج أعضاء جمعية تعاونية إلى عامل 

لتحقيق التوازن بني الرؤية اجلذرية والبراغماتية - إن لم يكن كل يوم، بل في كثير 

من األحيان. من املرجح أن حتدد كيفية احلفاظ على توازنهم العاطفي بني كل من 

نوعية حياتهم العملية واستدامة مؤسستهم9«. 

كان لألزمة املالية االقتصادية املستحكمة في الواليات املتحدة تأثيرها لصالح 

تنشيط الفكر التعاوني حيث مثلت حتدياً عجزت البرجوازية عن حله رغم الضخ 

8  Peter Ranis: Cooperatives Confront Capitalism (London:Zed, 2015

9  نفس املصدر
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اإلعالمي الهائل بإمكانية جتاوزه. ما يلي بعضا مما ورد في مؤمتر بالتيمور للدميقراطية 

االقتصادية

Report on Baltimore Economic Democracy Conference: Building Our New 
Economy Together.

By the It’s Our Economy team

إن أكثر من  الواليات املتحدة.  “...إن بذور اقتصاد مدمقرط متجذرة عميقاً في 
احتادات  مبا فيها  التعاونيات  ما من  نوع  أعضاء في  السكان هم  مليون من   130
إطراء  على  حازت  التي  العمال  تعاونيات  من  سلسلة  كليفالند  تُطور  االعتماد. 

بدأت  أخرى  مدنا  ان  كما  الدائم-  اإلخضرار  –تعاونيات  البالد  كل  عبر  ملموس 

تدعم  نيويورك،  مدينة  تضامنية   نيويورك  مدينة  ففي  مشابهة،  موديالت  ببناء 

التعاونيات القائمة ومختلف البنى االقتصادية املمقرطة وحتث في الوقت نفسه 

النمو والترابط الداخلي ألخريات... لقد قاد النقاش إلى فترة اختراق حيث اصبح 

بوسع املشاركني حضور الورش التي يتم فيها مناقشة قضايا متعددة من ضمنها 

جتديد الطاقة، األمن الغذائي، التعاونيات التي ميلكها العمال، موديالت ملكية بيوت 

بعيداً عن املضاربات وإباداع طرق لدمقرطة النقود والتمويل عبر مقاومة الديون. إن 

سياسة الغذاء واإلنتاج مرتبطة بعمق بالببيئة وإذا ما كان لنا احلق ببيئة صحية 

فإننا بحاجة إلى مساكن توفر ذلك وإلى سياسة  طاقة نظيفة ودائمة10.

 إسبانيا

“... توجد في شركة موندراغون كوربوريشن في إسبانيا، أكبر احتاد للتعاونيات 
الداخلي للشركة لتمويل وتطوير  البنك  دائرة  كاملة من  ، تخصص  العالم  في 

التعاونيات اجلديدة، وكثيراً ما تنفصل هذه املشاريع اجلديدة عن التعاونيات القائمة 

يشترط  التنمية.  موظفي  مبساعدة  العمال،  من  أساسية  مجموعة  جانب  من 

البنك أن تكون هذه اجملموعات قد عملت مًعا في السابق ووصلت إلى مستوى من 

الرفاقية احلميمة قبل أن تدرس أو ترعى خططها.

10  .us@gmail.com
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 تشير هذه السياسة الى الفوائد احملتملة كعامل سلبي في كثير من األحيان 
يفتقدها  وروابط  بعالقات  تعاونية  جمعية  في  سابقون  أعضاء  يتمتع  عندما 

)جتربة  بهم.  للترحيب  صريحة  جهودًا  املؤسسون  بذل  إذا  إال  اجلدد،  األعضاء 

مماثلة شائعة في شركات التكنولوجيا الناشئة، حيث يتم إغراء املوظفني اجلدد 

بامتيازات مختلفة ولكن دون رقابة ذات معنى، كما أن التسلسل الهرمي املهني 

احلاد يسمح للمؤسسني واملوظفني األوائل/األقدم بأن يكونوا في مواقع أعلى. وقد 

ابتكرت التعاونيات العمالية العديد من األدوات لتعزيز تضامن األعضاء، تسهيل 

الشفافية وتنسيق صنع القرار. ولكن أبعد من هذا، هناك مجال آخر أكثر مراوغة 

للحياة العملية التعاونية، وهو مجال اعطاء اجلدد صالحيات شكلية بدون قيادة 

فعلية بيما حتقق البنية االلهايراركية/املراتبية للمؤسسني وقدامى املستخدمني 

املوقع في القمة”.

 االرجنتني:

رانيس  بيتر  يناقش  املتحدة،  الواليات  في  للتعاونيات  تناوله  إلى  إضافة   ...“
ظهور التعاونيات العمالية في كوبا مؤخرا ويعطي أكبر قدر من االهتمام لتجربة 

التي  الشركات  وهي  األرجنتني.  في  املستردة«   أو«الشركات   ،recuperados 
األزمة  إثر  العشرين  القرن  من  التسعينيات  أواخر  خالل  أصحابها  عنها  تخلى 

االقتصادية احلادة التي عصفت بتلك البالد حيث مت أصالح هذه الشركات، فأصبحت 

هذه املصانع مواقع حيوية

حتولت  وهكذا  احملليني،  السكان  دعم  مع  ومجتمعاتهم،  العمال  بني  للتضامن 

املصانع املصادرة، والشركات احملررة بدورها إلى مساحة للمشاريع اجملتمعية. 

األحداث  يستضيف  املثال،  سبيل  على  آيرس،  بوينس  في  الطباعة  فمستودع 

فندق  في  غرفة  مائة  الشاهقةب  املباني  من  اثنني  أن  حني  في  احمللية،  الثقافية 

لـ  FaSinPat اختصار  و  العمال،  مؤمترات  لعقد  إقامة  أماكن  يوفر  ”باوين“ 
«مصنع بدون أرباب« باإلسبانية(. يتبرع مصنع للبالط في جنوب
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األرجنتني بانتظام ببالط ملشروعات البناء اجملتمعي ويحيي حفالت موسيقية على 

حسابه. إن مثل هذا التعاون أمر أساسي ألطروحة رانيس   التي تؤكد أن االتعاونيات 

العمالية تستطيع أن تقودها.

وكما أشرنا، فإنه إثر األزمة االقتصادية في األرجنتني في أواخر القرن العشرين، 

قام رينز بلفت االهتمام إلى جتربة إشفاء املشاريع هناك”

الدولة  قيام  عن  لينني  مما طرحه  قريب  مبعنى  اإلشفاء  هنا مصطلح  نستخدم 

اخلسارة  حافة  وصلت  التي  الشركات  باستالم  الراسمالي  النظام  في  /السلطة 
واإلفالس لتعيد تنشيطها ومن ثم إعادتها إلى القطاع اخلاص. وهذا يؤكد دور دولة 

تخدم  أي  املالكة،  البرجوازية  الطبقة  في خدمة  الرأسمالية  الطبقية  السلطة 

طبقة وحتكم شعبا11ً. لكن اإلشفاء، ورمبا هنا باملعنى املعاكس، اي اخذ املشاريع 

املفلسة في القطاع اخلاص ونقلها إلى القطاع التعاوني، اي حتريرها من القطاع 

اخلاص مبا هو سبب مرضها. والفارق بني هذا اإلشفاء وذاك هو الفارق بني املوقف 

واملصلحة الطبقية لهذه الطبقة أو تلك، أو الفارق بني ثقافتني وفكرين نقيضني 

لبعضهما البعض.

حديث رينز هو عن املشاريع التي هجرها اصحابها خالل ازمة التسعينات املالية 

حيث مت تشغيلها واستغاللها واصبحت هذه املشاريع مواقع حيوية للتضامن بني 

العمال وجتمعاتهم، كما نالت دعم السكان اجملاورين لعملية اإلشغال أو املصادرة، 

للتجمع  خدمات  النهاية  في  قدمت  احملررة/املُشفاة  املشاريع  فهذه  وبدورها، 

السكاني.

موزمبيق

في  موزمبيق  سكان  من  بامئة   75.2 حوالي  يعمل   ...  ،2012 عام  “حسب 
الزراعة والثروة احليوانية والصيد وصيد األسماك وغيرها من األنشطة في املناطق 

احلكومة  وافقت  وقد  النساء.  من  معظمهم   71.4٪ فيها  يعيش  التي  الريفية 

11   إىل جانب اإلشفاء، تقوم السلطة يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، بتحويل أجيال املخرتعات العلمية التي ُصممت لخدمة 

الجيش األمرييك وحلت محلها اجياال أخرى لصالح القطاع الخاص، ولعل اوضح مثال هي صناعة الكمبيوتر التي استخدمها الجيش األمرييك يف الحرب 

العاملية اإلمربيالية الثانية. والحقاً حولها للقطاع الخاص. هذا ما ميكننا تسميته “التضمني”. 
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على «خطة العمل من أجل احلد من الفقر« )PARP( للفترة 2011-2014 التي 

النمو  لتوفير  كطريقة  الريفية  املناطق  في  واجلمعيات  التعاونيات  إنشاء  تدعم 

االقتصادي خملتلف الشرائح االجتماعية، من خالل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية 

ومصايد األسماك للحد من الفقر بحيث يقل  من ٪54.7 إلى ٪42 بحلول عام 

”.2014
التالي وصف للحياة في تعاونيات نسائية في موزمبيق. في ذكريات من موزمبيق: 

تقول الباحثة:

معا، زرنا تعاونية نسائية صغيرة والتي هي واحدة من  نعمل  اخذنا  أن  “...  ما 
كثيرات أقيمت في منطقة زوناس فيردس، وهي املناطق اخلضراء على حواف مابوتو 

من اجل تشجيع الزراعة املدينية واحلصول على دخل نقدي ألعضائها. وقد أطلعنا 

املطر،  ماء  على  تعتمد  غير خصبة  التعاونية. شاهدنا حقوال  رئيس  املكان  على 

سوء  بعضها  على  يبدو  ضعيفة،  ألرانب  صغيرة  حظائر  وشاهدنا  يأت.  لم  الذي 

التغذية تبحث عن احلبوب، وبعض فراخ البط تبحث بني احلصى عن غذاء.

وبعد اجلولة جتمع أعضاء التعاونية العشرون حولنا بشكل من االحتفاء. جلسوا 

على األرض في شبه دائرة، بعضهم ممدد الساقني والبعض على الظهر وجلسنا انا 

ولينا كل على قطعة خشب أحضرت لنا. بعض النسوة يحتضنَّ طفال ويجلسن 

على حصير، وبعض األوالد الصغار يلعبون على اطراف جلستنا«.

من حديثهن تلمس الكبرياء والفخر بتعاونياتهن، فقبل عامني فقط، كانت كالً 

منهن تعطي التعاونية ثالثة ايام من اسبوعها وتعمل اربعة ايام في خاصتها. كان 

واضح انهن لسن محبطات من املوسم السيىء الذي بالكاد يكفي فما بالك بأن 

يبعن. كنت اقول في داخلي: ما الذي يحفز هاتيك النسوة بقبول هذه احلياة دون 

فائدة تذكر؟ حتولت لينا إلي لتترجم اسئلتي:

 قلت انني متفاجئة بهذا األمر.
وادفع لك  التعاونية منك  وقال لك أشتري هذه  قالت، على فرض جاء رجل غدا 

راتبا اسبوعيا بحيث تبقي تعملني هنا. هل تبيعني؟ كان الرد كثيرا منهن ال ال او 

بهز الرأس بالرفض. هذه تعاونيتنا، هذا كان الرد. نحن نحصل على دخل يومي ولو 

بسيطا، ستنمو محاصيلنا وتدر دخال لنا. لكن هذه اجلبهة املتحدة مت كسرها من 

عضوة تعاونية شابة قالت: انا بالتأكيد سأبيع. فسألتها لينا: ملاذا؟ 
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حمل  كان  حيث  حامل،  أنت  قوي:  بصوت  وقالت  لينا،  إلى  ونظرت  املرأة  وقفت 

لينا في اشهره األولى، هل تعتقدين ان الطفل الذي حتملني سيعيش هنا بشكل 

ال  الصغار. انت  بطاتنا  من  نحن  نتوقع  كما  في شيخوختك  بك  ويعتني  صحي 

تعرفني؟ اما انا فيجب ان اعيل اوالدي يجب ان اغذيهم االن. 

كان الرد فوريا من الشخص الرسمي: ما اسمك؟

 تراجعت ثقة املرأة، وساد صمت، وشعرت النسوة باالرتباك. نهضت لينا وفردت 
وأخذن  للرقص  األخرى  إثر  واحدة  بعضهن  النسوة  وسحبت  ترقص  وأخذت  يديها 

االستعمار  من  اليسارية  موزمبيق  حترير   جبهة  اسم  )مختصر  لفريلمو  يغنني  

البرتغالي(، وحني انتهني، ضحكن، فانتهى التوتر، وألقى املسؤول بقلمه جانبا«. 

لدى  املتولدة  القناعة  مستوى  في  واقعية  ميدانية  مسألة  النص  هذا  ياُلمس 

النساء بأهمية التعاونية كحالة حترر من العمل املأجور، حتى لو وفر العمل املأجور 

دخال اعلى. وأعتقد هنا أن الضطهاد واستغالل املرأة دور هام هنا ليس فقط ألن 

ما تتقاضاه من أجرة أقل مما يتقاضاه الرجل، بل ألنها كثيرا ما تتعرض للتحرش 

اجلنسي أيضا، ولذا، يفضلن التعاونية رغم قساوة الظرف على العمل املأجور، وفي 

هذا نلمس أهمية احلرية كبعد إنساني.

ثم تضيف الباحثة:

ِلع بنفسي، فسافرت بالطائرة إلى نياسا مع تيريزا، وقابلت امرأة  “... قررت ان أطَّ
تلعب دورا بارزا في اإلنتاج الزراعي في مزارع حكومية في قرى كوميونية/ ُجماعيات.

قالت تيريزا ال داع ان يتوسط احد بل نريد احلديث مباشرة ومبعزل عن من يشرحون. 

زرنا قرية بها 276 اسرة بها حدائق خضار جيدة، بناء مدرسة جديدة، عيادة صحية، 

وموظف عمل صحي، وتعاونية زراعية ب 250 عضواً، وزرنا يوناجنا وهي قرية اكبر 

أي بحجم بلدة كانت معسكرا لفريلمو إلعادة تأهيل الذين تعاونوا مع البرتغاليني. 

شخص   2000 من  املكونة  العاملة  قوتها  تضم  حكومية  مزرعة  ماتاما  كانت 

منهم 600 شخصinproductivos )ال ينتجون(«.

موزمبيق هي من دول إفريقيا اجلنوبية احمليطة بجمهورية جنوب إفريقيا. كانت 

جبهة  بقيادة  الغوار/العصابات  بحرب   1975 عام  وحتررت  للبرتغال  مستعمرة 

فريلمو، اي ان االستعمار هو الذي أورثها الفقر والتخلف، أي ان الفقر فيها اساسه 
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التدمير والنهب اإلمبريالي. وجتدر اإلشارة إلى أن امريكا دعمت احلركة اليمينية في 

مواجهة جبهة فريلمو اليسارية، وباملقابل، شاركت كوبا في دعم احلركة اليسارية. 

وبالطيع كثيرا ما تعرضت موزمبيق للعدوان من جنوب إفريقيا قبيل سقوط نظام 

الفصل العنصري هناك، وال تزال فريلمو تعمل على بناء نظام اشتراكي في البالد.

 

نيوزيلندا:  

مستوطنة  هي  نيوزيلندا  بأن  مالحظة  من  بد  ال  سابق،  موضع  في  أشرنا  كما 

راسمالية بيضاء على حساب الشعب األصالني هناك، فهي من مجموعة توليدات 

وابادت  حضارتها  ودمرت  أخرى  بلدانا  غزت  خاصة  الغربية  أوروبا  من  استيطانية 

وكل  وعمرانها  اراضيها  ورثت  وحيث  مطلق.  شبه  بشكل  األصالنية  شعوبها 

حضارتها باالغتصاب، كان ال بد ان حتقق منوا سريعا جدا. وألنها رأسمالية وغربية 

واستعمارية فإن سياساتها متطابقة مع سياسات الغرب األوروبي واسوا: الواليات 

املتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا سابقا، والكيان الصهيوني. 

لذا، فإن اية كتابة ال تذكر هذه احلقائق الدموية، وتتحدث بالتالي عن هذه البلدان 

مستواه  وخاصة  اإلنساني  للوعي  مدمرة  كتابة  هي  عادية،  بلدانا  كانت  لو  كما 

الثوري واإلشتراكي الشيوعي. 

“... يعود تاريخ تعاونياتها إلى أواخر القرن التاسع عشر.  كانت التعاونية األولى 
عام  في  بدأت  التي   ، للجبنة  احملدودة   الصغيرة  التعاونية    Otag  شركة هي 

1871 في Highcliff في شبه جزيرة .Otago مع الدعم النشط من احلكومة 
النيوزيلندية ، إضافة لتعاونيات صغيرة في املناطق املعزولة. كما  بدأت التعاونيات 

كانت تعاونيات األلبان  في الهيمنة بسرعة على الصناعة، وبحلول عام 1905 ، 

في عشرينيات وثالثينيات القرن  هي الهيكل التنظيمي الرئيسي في الصناعة. 

العشرين ، كان هناك حوالي 500 شركة ألبان تعاونية مقارنة بأقل من 70 شركة 

كانت مملوكة للقطاع اخلاص. 

ومع ذلك ، بعد احلرب العاملية الثانية وظهور وسائل النقل احملسنة وتكنولوجيات 

أواخر  وبحلول  األلبان.  تعاونيات  لدمج  اجتاه  حدث   ، الطاقة  وأنظمة  املعاجلة 
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النيوزيلندية  النيوزيالن  مجموعة  رئيسيتان:  تعاونيتان  التسعينات، كانت هناك 

ومقرها في والية تاراناكي ومقرها في منطقة تارانيكي. في عام 2001 اندمجت 

هاتان التعاونيتان، جنبا إلى جنب مع مجلس األلبان النيوزيلندي، لتشكيل فونتيرا. 

مت دعم هذا االندماج الضخم قبل حكومة نيوزيلندا كجزء من إزالة القيود على 

األلبان مباشرة.  والتي سمحت لشركات أخرى بتصدير منتجات  األلبان،  صناعة 

- شركة  البقاء مستقلتني  إلى فونتيرا، مفضلني  لم تنضم تعاونيتان صغيرتان 

للجزيرة  الغربي  الساحل  على  ميلك  ويستالند  ومنتجها  وموريالند  لأللبان  تاتوا 

اجلنوبية«.

نالحظ، أن للحكومة دورا بارزا في دعم وبقاء التعاونيات، وهي بالطبع سياسة 

أن  التصدير، وهذا يبني  او  الداخلي  حلماية االقتصاد احمللي سواء من حيث سوقه 

االقتصادية  السياسة  بنية  من  جزء  فهي  املزارعني،  تخدم  كانت  وإن  التعاونيات 

للنظام الرأسمالي القائم ما يؤكد ان التعاونيات ميكن أن تكون جزءاً من النظام 

طاملا  التكامل  من  وبدرجة  السوق  مع  منسجما  جزءا  أي  الرأسمالي  االقتصادي 

احلركة التعاونية إصالحية التوجه.

كندا:

هذه  اشترت  فقد  القمح،  أحواض  هي  التعاونيات  أهم  كانت   ، كندا  في   ...“
الغربية  كندا  أنحاء  جميع  في  احلبوب  املزارعني  قبل  من  اململوكة  التعاونيات 

ونقلتها، حيث حلت محل مشتري احلبوب السابقني من القطاع اخلاص وغالبا ما 

كان هذا القطاع مملوكا لألجانب حيث هيمنوا على السوق في فترة ما بعد احلرب. 

ولكن بحلول التسعينات من القرن العشرين كان معظمها قد متت )خصخصته( 

كما حدث العديد من عمليات الدمج. واآلن فإن جميع مجمعات القمح السابقة 

هي جزء من شركة Viterra. » املرجع

وكما هي نيوزيلندا، فإن كندا أيضا هي مستوطنة رأسمالية بيضاء مارس فيها 

املستوطنون الفرنسيون واإلجنليز إبادة السكان األصليني وورثوا أرضا باجملان ما جعل 

حاالت  في  التعاوني  امليل  أن  شك  وال  عالية.  وبوتائر  سريعا  االقتصادي  منوهما 

االستيطان الراسمالي األبيض هو عاٍل نظراً ألن األرض اجملانية تشكل حالة إجماع 
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على التعاون حيث ال ميلكها احد شخصيا من السابق، فاألرض بطبيعتها العامة 

تصبح قاعدة لتسهيل التعاون وإن كان بني املستوطنني كلصوص ومغتصبني.. 

وهذا حال الكيان االستيطاني الصهيوني

الهند:

طبقاً ملا يتردد في اإلعالم واألكادمييا بأن الهند اكبر دولة دميقراطية في العالم، من 

املفترض أن يضمن الدستور الهندي األمن واحلقوق الكافية جلميع مواطني البالد، 

البراهمية  السوبر  النخبة  هو هدف  موحد  هندوسي  مدني  قانون  إنشاء  أن  غير 

التي تسيطر حاليا على الهند. إن تأثير هذه النخبة وهي بنسبة ٪5 منتشر في 

مجاالت الدفاع واإلعالم والقضاء والقطاعات احلكومية الرئيسية ، إلخ وهذا يدل 

على أن »الدميقراطية« ال تشكل حالً للمسألة األعمق وهي املسألة االقتصادية.

إجته النظام االقتصادي الهندي تدريجياً أكثر نحو الرأسمالية منذ عام 1991، 

ووصل إلى حالة الرأسمالية اجلديدة املتطرفة النيولبرالية، لذا، يتزايد إهالك الفئات 

املهمشة، ما يساهم في منو وقوة حزب نكسلباري املاركسي –اللينيني  املاوي في 

الوسطى حيث حرر منطقة مهمة داخل  والواليات  الواليات الشمالية الشرقية 

الداخلي في مناطق  الثوار هذه حتديًا ألمن الهند  الهند، كما تشكل مجموعات 

الغابات القبلية. 

وباملقابل، طبقا ملعلومات جوجل/ ويكيبيديا هناك صورة وردية عن وضع الفالحني 

في الهند واعتناء الدولة بهم ودعم الدولة حلركة تعاونية تبدو وكأنها خلقت جنة 

للفالحني.

الهند مجتمع زراعي ونصف سكانها يقيمون في القرى، وقد تنامى  فإن    ...“
التنمية  ليشمل  االستقالل  بعد  الريفية  املناطق  في  التعاونية  املنظمات  دور 

الهند.  من  الريفية  املناطق  في  الفقر  على  والقضاء  االقتصادية   - االجتماعية 

وأصبحت التعاونيات جزءا ال يتجزأ من اخلطة اخلمسية وجزءا أساسيا من اقتصاد 

الهند.
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التنمية الريفية، ولكن التعاونيات   وتنفق احلكومة كل عام نفقات كبيرة على 
وتغطي  اجملال.  هذا  في  بالذكر  جديرا  دورا  تلعب  الريفية  املناطق  في  العاملة 

التعاونيات أكثر من ٪97 من القرى الهندية وتشارك ائتمانا كبيرا في منو القطاع 

القطاع الريفي هو املساهم الرئيسي في الناجت احمللي  الريفي، ما يسهم في االقتصاد العام للهند. 

اإلجمالي للدولة، وبالتالي نقص التنمية في القرى يعني نقص التنمية في الهند... نشطت التعاونيات 

أنحاء  أكثر من خمسة عقود في جميع  النجاح على مدار  بدرجات متفاوتة من  األلبان  في منتجات 

البالد، ما جعلها أكبر صناعة تعتمد على الذات في الهند وأكبر مزوِّد للعمالة في املناطق الريفية، مع 

ما يصاحب ذلك من صناعة الهند أكبر منتج للحليب في العالم كذلك«. 

لكن عبارة أكبر أو اصغر منتج ملنتج معني في العالم ال تعطي حقيقة األشياء، 

فالهند كبلد يزيد عدد سكانها على ألف مليون نسمة، ميكن ان تكون اكبر منتج 

للحليب إذا ما توجه اي عدد من سكانها إلى ذلك املنتج، مبعنى ان العبرة ليست في 

الكمية التراكمية ملنَتج معني، بل إنتاجية الوحدة الواحدة مقارنة بوحدة مناظرة 

في بلد آخر، اي مثالً، إنتاج بقرة من احلليب في عمرها اإلنتاجي بني بلد وآخر.

مزارعني  ملكية  مبعنى  الهامشيني  الصغار  املنتجني  صغار  عدد  يكثر   ...“
هامشيني صغار مع زوجني من رؤوس املاشية يصطفون مرتني يومياً لتصب احلليب 

من حاوياتهم الصغيرة في نقاط جتميع فروع االحتاد في القرى ، ومن ثم يقوم احتاد 

الدولة التعاوني بالتسويق في معامالت احتادات املقاطعات على املستوى الوطني 

كعالمة جتارية واحدة وهي اليوم أكبر عالمة جتارية للغذاء في الهند، )حيث يأتي 

ثالثة أرباع السعر الذي يدفعه املستهلكون من املدن الكبرى وما إلى ذلك ماليني من 

صغار مزارعي األلبان الصغار(... يتم إنتاج السكر من قصب السكر في الغالب في 

مصانع تقطيع قصب السكر التعاونية التي ميتلكها املزارعون احملليون. املساهمون 

املطحنة.  إلى  السكر  قصب  يوردون  الذين  والكبار،  الصغار  املزارعني  جميع  هم 

على مدى السنوات الستني املاضية، لعبت مصانع السكر احمللية دورا حاسما في 

وهذا  الطموحني.  للسياسيني  وكخطوة  الريفية  السياسية  املشاركة  تشجيع 

صحيح بشكل خاص في والية ماهاراشترا حيث كان عدد كبير من السياسيني 

السكر من  بتعاونيات  الوطني على صلة  املؤمتر  أو حزب  املؤمتر  إلى حزب  املنتمني 

مناطقهم احمللية. لسوء احلظ، فإن سوء اإلدارة والتالعب باملبادئ التعاونية جعل 

عددا من هذه العمليات غير فعال«
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اجلمعية  هدف  «إن   ،  1912  ، الهندي  التعاونية  اجلمعيات  لقانون  وفقا   ...“
التعاونية هو تعزيز املصالح االقتصادية ألعضائها وفقا للمبادئ التعاونية«. 

االجتماعية  التنمية  لتشمل  االستقالل  بعد  التعاونية  اجلمعيات  دور  منا 

وأصبحت  الهند،  في  الريفية  املناطق  في  الفقر  على  والقضاء  واالقتصادية 

احلكومة  اقتصادنا. تنفق  من  أساسيا  وجزءا  اخلمسية  اخلطة  من  يتجزأ  ال  جزءا 

سنويا على التنمية الريفية. كما تلعب التعاونيات العاملة في املناطق الريفية 

القرى  أكثر من ٪97 من  التعاونيات  األمر. تغطي  في هذا  باملالحظة  دورًا جديرًا 

الهندية وتشترك في رصيد كبير في منو القطاع الريفي، مما يساهم في االقتصاد 

الكلي للهند.  والقطاع الریفي هو المساهم الرئیسي في إجمالي الناجت المحلي 

اإلجمالي لألمة، وبالتالي فإن نقص التنمیة في القرى یعني انعدام التنمیة في الهند. 

املنظمات  القرى. .. أهداف  ويقيم نصف سكانها في  زراعي  الهند هي مجتمع 

التعاونية الريفية إخراج املزارعني الفقراء واملدينني من براثن الفقر واخلروج من براثن 

مقرضي املال لتوفير أسمدة عالية اجلودة، وبذور، ومبيدات حشرية، ومبيدات آفات 

تسهيالت  على  أيضاً  املزارعون  ويحصل  للمزارعني،  معقول  بسعر  ذلك،  إلى  وما 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  يساعد  النقل  ودعم  والتخزين،  للتسويق 

املعيشة  لتحسني مستويات  الزراعي  االئتمان  ويوفر  بلدنا  في  الريفية  للمناطق 

واحلفاظ على العدالة« 

لكنه  الفقر، فهي شعار جميل،  او محاربة  اجتثاث  إلى عبارة  التنبه  املهم  من 

تطميني أكثر مما هو عملي، فالفقر ظاهرة مرتبطة بالضرورة بالنظام الراسمالي، 

وإن كانت نسبيا أقل استشراء واستعصاء في املركز عما هي  احمليط. “... کذلك 

تم تدریس دورات توجيهية في الکتابة والطهي والخیاطة والحیاكة وتصنیع اللعب، 

والنظافة  األولیة  واإلسعافات  الطفل  رفاهیة  مثل  األخرى  الدورات  إلی  باإلضافة 

الصحیة. وتُبذل جهوداً لتعزیز محو األمیة وتعلیم الکمبیوتر إلی األعضاء ما يوفر فرص 

عمل حلوالي 42000 شخص،  والهدف: متكني املرأة«

إن شعار متكني املرأة هو شعار إصالحي من جهة ومخادع من جهة ثانية. حق املرأة 

املرأة  اللتني فيما لو حصلت عليهما  التمكني واملساواة  اعلى من  اي  التحرر،  هو 

تنتقل فقط إلى وضعية الرجل سواء املستَغل أو املستِغل، في حني ان حترر املرأة هو 

حصولها على قرارها الذاتي في النشاط احلر في مختلف مستويات احلياة حيث 
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تصبح مسؤولة عن نفسها بينما التمكني واملساواة هما حصولها على قرار ما 

من سلطة ما بان تصريحا أو إذنا حصلت عليه من تلك السلطة التي طاملا متنح 

ميكنها أن تقطع او تلغي.

باملقابل، فإن حزب نكسلباري احلزب املاركسي-اللينيني الهندي، الذي حرر بحرب 

األساسية هي مسألة  القضية    “ بأن:  يقول  الهند  في  واسعة  مناطق  الغوار 

من  كبيرة  اكثرية  يشكلون  الفالحني  وفقراء  األرض  من  اجملردين  ان  حيث  األرض 

السكان. لقد قام احملرومون من األرض باالستيالء على األراضي احلكومية  واملهملة 

ومناطق الغابات، ومت االستيالء على اراضي كبار املالك وتوزيعها على من ال ميلكون 

الى منتجني ما احدث تغيرا كبيرا  الفالحني  الفقراء والفالحني، وهو ما حول  من 

بال  العمل  يوم  كان  ان  بدل  اضعاف،  ثالثة  العمال  اجور  ازدادت  كما  حياتهم،  في 

حدود بل وهناك عمال بال اجرة.  وبالطبع قام املاويون بإنشاء تعاويات للفالحني في 

املناطق احملررة، وتنظيم الفالحني في تعاونيات القرى ووضع اليد على اراضي املالك 

الذين هربوا إلى املدن ومت تشكيل منظمات نسائية ومت تبني شعار كل السلطة 

للفالحني في تلك املناطق وهي بقيادة مجموعات يقودها احلزب ومت تشكيل فرق 

ثمن  وتغطية  الفالحني،  إلقراض  تعاونيات  وتكونت  الفالحني،  من  الذاتي  الدفاع 

املدخالت الزراعية”. 

يخص  فيما  خاصة  ويكيبيديا  في  ورد  ملا  متاما  مناقضاً  موقفاً  احلزب  يؤكد  هنا 

ناهيك عن   12 للفالحني.  تعاونيات  وإقامة  الفالحني  على  األرض  وتوزيع  الفالحني 

الهند  استقالل  بعد  توجه  الذي  نهرو  الل  جواهر  تصريح  خواء  يكشف  كونه 

للشعب بقوله: “ كل شيء آخر ميكن تأجيله إال الزراعة”.

في مقابلة حديثة مع أحد قيادات احلزب املاركسي اللينيني الهندي أفاد في أحد 

أجاباته:

أو جماعي  فردي  السالح على مستوى  يحملوا  أن  العاديني  للناس  ميكن  “...ج: 
كما حصل في توثوكودي. ولكن الثورة املسلحة بقيادة احلزب الشيوعي الهندي 

)املاوي( هي من أجل ثورة دميقراطية جديدة تأسست عبر مسار أو اسس لها مسار 
ناكسلباري، والذي اسس  منطقة غوارية خاصة ...حيث قامت ال داليتس والطبقات  

واجملموعات املقموعة املضطَهدة بحكم نفسها فاحتلت األرض، وطبقت برامجا 

تنموية بديلة بدأت املستويات القاعدية. وأقاموا مجلسا جبهياً مدعوما من احلزب 
12  Paper: Thirty years of Naxalbari, no date of publication.
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ومن جيش التحرير الغواري الشعبي  وكونوا ميليشياتهم اخلاصة13” 

إثيوبيا:
“...  تأثرت التنمية التعاونية في إثيوبيا بشدة من قبل أنظمة سياسية مختلفة، 
واستناداً إلى مقابالت اخلبراء واستعراض األدبيات، نستكشف العوامل التي تؤثر 

املنتجات  تسويق  إلى  املدخالت  توفير  من  االقتصادية  الوظائف  في  حتول  على 

الزراعية، يظهر استعراضنا أن تأثير التسويق التجاري على رفاهية املزارعني ال يزال 

غير حاسم. 

بدأ تاريخ التطور التعاوني الرسمي في إثيوبيا في الفترة اإلمبراطورية بني عامي 

منو  لتحسني  تعاوني  تطوير  برنامج  بدأ   2007(.  1974 )Kodama و   1950
التعاونية  الشركات  من  العديد  تأسيس  مت  الريفي.  واالقتصاد  الزراعي  القطاع 

متعددة األغراض واملستهلكني. ومع ذلك، لم تكن ناجحة ومت تشغيلها بطريقة 

العصر  خالل  أنه  على  املصادر  معظم  تتفق   2008   )Lemma فعالة غير 

اإلمبراطوري، كانت التعاونيات محدودة إلى حد ما في نطاقها وخبرتها.

التخطيط االقتصادي 1974-1991، وتسمى فترة االقتصاد اخملطط أيضا نظام 

ديرغ. مت تأسيس التعاونيات من قبل احلكومة في إطار األفكار اإلرشادية لالشتراكية، 

ومتيزت بامللكية اجلماعية والتخطيط املركزي ومراقبة الدو Rahmato( ،  2002؛ 

إميان ، 2009(. خالل هذه الفترة، مت إنشاء أنواع مختلفة من التعاونيات مع الهدف 

 ، Francesconi 2007؛  ، )Kodama للمزارع السياسية  للرعاية  الرئيسي 

في  بينما  ملحوظ.  بشكل  األعضاء  وعدد  األولية  التعاونيات  عدد  زاد   2009(. 
الفترة اإلمبراطورية مت تأسيس 149 جمعية تعاونية فقط، شهدت فترة االقتصاد 

مليون   4.8 تعاونية أساسية، مما أدى إلى عضوية   10500 اخملطط لها أكثر من 

2008(. ، )Lemma أسرة

مثل   ، متعددة  صعوبات  التعاونيات  واجهت   ، اخملطط  االقتصاد  نظام  ظل  في 

 ، املنخفضة  القيادة  وقدرات   ، الطوعية  والعضوية غير   ، الشفافة  احلوكمة غير 

الداخلي  والفساد  الزراعية  للمنتجات  السياسي  املستوى  على  احملددة  واألسعار 

13  The Red wedge Wednesday, May 30, 2018

India:Police fires at protesters. 13 dead. Interview with Varavara Rao 
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  Engdaworkدرس  2007(.  ، Veerakumaran 2002؛  ،)Rahmato 
دراسة  باستخدام  الريفية  اجملتمعات  في  التعاونيات  مساهمة   )1995( 
معظم  أن  املؤلف  وجد  إثيوبيا.  وسط  في  منتجة  تعاونية   11 بني  استقصائية 

األهداف  )أي  االستراتيجي  والتوجيه  التنسيق  نقص  بسبب  فشلت  التعاونيات 

املتعددة واملتضاربة(. في نهاية نظام «ديرغ«، انهارت التعاونيات اململوكة للدولة 

 2008(. ، )Lemmaفي أجزاء كثيرة من البالد

يحمل النص أعاله سمتني أساسيتني يفترض ان ال تكونان نقيضتني لبعضهما 

البعض. فمن جهة، تزايدت التعاونيات بشكل هائل في فترة السلطة االشتراكية 

التي اتبعت التخطيط املركزي، وهذا يعني ان الدولة تبنت العمل التعاوني لصالح 

القطاعات الشعبية كل في مجاله. 

ولكن من جهة ثانية، فشلت كثير من التعاونيات بسبب الفساد، وهذا مناقض 

البيروقراطي أم ميكن  الدولة، فهل األسباب كامنة في اخللل اإلداري  ملبدا اهتمام 

اعضاء  ان  حيث  االتكالية  إلى  ام  التعاوني،  العمل  في  اخلبرة  عدم  إلى  إرجاعها 

التعاونيات طاملا حصلوا على التعاونية من الدولة، مبعنى أنهم ليسوا مساهمني 

النص  يحمل  وقد  الفكري؟  الثقافي  القصور  إلى  أم  مضاربني،  شركاء  وكأنهم 

التالي مالمح إجابة.

التجديد املؤسسي 2005-1991

وأوضح  انتقالية،  سنوات  “درغ”  نظام  بعد  األولى  الثالث  السنوات  “كانت 
البنية  من  كل  بناء  من  البد  كان  االنتقالية  الفترة  في  أنه  لدينا  املستجيبون 

التحتية املادية واملؤسسات اجلديدة، مبا في ذلك الوزارات اجلديدة. ألنه في ظل نظام 

االقتصاد اخملطط، كانت العضوية التعاونية إلزامية في الغالب، ترك املزارعون فورًا 

التعاونيات عندما مت تخفيف العقوبات على اخلروج )فرانشيسكوني، 2009(، ومت 

حل العديد من التعاونيات في املناطق الريفية. انخفض عدد التعاونيات )وليس 

) 2008(. ، )Lemmaالزراعة فقط( إلى حوالي 7300 في السنوات االنتقالية

التعاونيات  بأهمية  الفيدرالية  اإلثيوبية  احلكومة  اعترفت  االنتقال  بعد سنوات 

لتحسني الظروف االجتماعية واالقتصادية لفقراء الريف. ابتداء من عام 1994، 

كان  التعاونيات.  وتشغيل  تطوير  لتعزيز  مختلفة  سياسات  احلكومة  صممت 

 .1994/85 رقم  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  إعالن  هو  رسمي  قانوني  إطار  أول 
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بعد أربع سنوات، مت استبدال ذلك بإعالن اجلمعيات التعاونية 1998/147، وينص 

اإلعالن األخير على كيفية تنظيم جميع التعاونيات - وليس فقط الزراعة - وهي: 

العضوية التطوعية، التي أنشئت حلل املشاكل االجتماعية واالقتصادية لألعضاء 

وامللكية املشتركة التي يسيطر عليها األعضاء بشكل دميقراطي. يفترض اإلعالن 

مكتب  احلكومة  أنشأت  اإلعالن،  هذا  التعاونية .)ICA )2015 مبوجب  املبادئ 

الترويج التعاوني الفيدرالي. في وقت الحق، واستنادا إلى اإلعالن 2002/274، مت 

في  احلالية(.  الفيدرالية  التعاونية  )الوكالة  الفيدرالية  التعاونية  اللجنة  إنشاء 

التعاونيات مبوجب قواعد  التجديد املؤسسي هذه، مت إنشاء جيل جديد من  فترة 

جديدة حلقوق العضوية والتصويت وامللكية )برنارد وآخرون، 2010( 

تونس:
 جتربة تعاونية جمنة

تونس – دعم جمعية “حماية واحات جْمَنة14”

“جمنة” هو أسم لقرية في اجلنوب الغربي )تونس(، تنتج واحتها متورا من صنف 
ال توجد سوى في العراق واجلزائر وتونس وأصبحت أمريكا تنتجها أيًضا  “دقلة”، 

في كاليفورنيا. 

الفرنسي  اإلستعمار  فترة  خالل  العسكري  احلكم  حتت  التونسي  اجلنوب  كان 

نادرًا،  بل  قليال،  األوروبيني  املدنيني  املُْسَتْعمرين  عدد  وكان   )1956  –  1881(
واستولى أحدهم )بدعم سلطات اإلستعمار( على واحة “جمنة” من أصحابها، 

الدولة  استولت  الواحة...  هذه  تستغل  “ْسكَاْست”  اسم  حتت  شركة  َس  وأسَّ

“ستيل”،  احلليب  لصناعة  الوطنية  الشركة  بواسطة   1956 بعد  الواحة  على 

رغم مطالبة أصحاب األرض باستعادة واحتهم، وأودعوا مبلًغا ماليًّا إلعادة شراء 

الواحة  في  التفريط  إلى  عمدت  بل  لطلبهم،  تستجب  لم  الدولة  لكن  أرضهم، 

وتقسيمها  “ستيل”  شركة  خصخصة  بعد  للحكم،  َّبنِي  املَُقر من  ُمقاِوَلنيْ  إلى 

جماعية  تظاهرة  في  واستعادوها  بها  يُطالبون  األرض  أصحاب  وظل  وإفالسها، 

شعبية خالل انتفاضة 2010-2011، قبل فِرار زين العابدين بن علي بثالثة أيام، 

14  كنعان النرشة اإللكرتونية Kana’an – The e-Bulletin السنة السادسة عرش -  العدد 4309 16 ترشين الثاين )نوفمرب) 2016
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)بشكل  تُْشِرُف  القرية  وأهالي  والعمال  األرض  أصحاب  متُثُِّل  جمعية  وأسسوا 

تطوعي( على إدارة الواحة وعلى اإلنتاج والتَّْسِويق، وساعدت اجلمعية في إجناز عدد 

هامٍّ من املشاريع ذات الصبغة اإلجتماعية في منطقة اجلنوب الغربي... استهدفت 

احلكومات املتعاقبة هذه اجلمعية وجتربتها الرائدة وحاربتها بكافة األشكال، ولكن 

سفارتها  األمريكية، وفي  اإلدارة  في  سابق  موظف  يرأسها  التي  احلالية  احلكومة 

بتونس، فاقت احلكومات السابقة في عدائها لهذه اجلمعية )وفي عدائها للعمال 

والفقراء واملُنْتِجني( فعمدت إلى جتميد احلسابات املصرفية للجمعية وللتجار الذين 

اشتروا محاصيل التمور... لكن ذلك لم يحد من إشعاع اجلمعية وجماهيريتها، 

بل أصبحت التجربة مشهورة في تونس وفي بعض البلدان األخرى...       
الطاهر املُِعز

 2016/11/16
“جّمنة”: آراء في تعميم جتربة التسيير الذاتي 

القطاف في جّمنة / من صفحة “جمعية نخلة“

مباذا متتاز جتربة جمنة

 في املنوال التنموي الذي يعتمد االقتصاد التضامني االجتماعي، عادةً ما يتقاَسم 
أجل  من  متضامنون  فهم  عليهم،  تثريَب  وال  األرباَح  وُمسّيروها  التعاونية  ُعمال 

محترمة  نسبيًّا  أجورًا  يتقاضون  األقل  على  أو  غير،  ال  اخلاصة  مصاحلهم  خدمة 

حسب حجم األرباح. على حد علمي لم أسمع مبسيِِّري تعاونية اقتصاد تضامني 

اجتماعي في العاَلِم أجمِع عملوا طيلة ست سنوات دون أجٍر. هلل درّكم أبطال 

جمنة! أما في جمنة، فأشهد على شرفي أن كل أرباح واحة ستيل بجمنة )ملك 

لفائدة  تُصرَف  الدولة(  ملك  أقل  لم  جمنة.  أهالي  جميع  بني  مشترك  عمومي 

مؤسسات عمومية في جمنة وفي ُمُدِن والية ڤبلي )املدرسة االبتدائية، املعهد، 

بڤبلي  املتوحد  الطفل  جمعية  املعوقني،  مدرسة  املركز،  املستوصف،  البلدية، 

إال  املباشرون  الواحة  عمال  منها  يأخذ  وال  بالوالية(  وثقافية  خيرية  وجمعيات 

أجورهم. أما مسّيرو الواحة احلالّيون، أعضاء جمعية حماية واحات جمنة، فهم 

وِخالًفا  متطوعون على مدى ست سنوات َمَضْت من أجل خدمة الصالح العام. 

لعمال التعاونيات املعهودة، اكتفى عمال الواحة مبا يسد رمقهم من أجورٍ زهيدٍة 

)SMAG(، ولم يطالبوا بتقاسم األرباح املراكَمة من عرق ِجباِهِهم، ولم يفعلوا 
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مثل ما فعل زمالؤهم في التعاونيات األخرى، َفَصحَّ فيهم قوله تعاَلى: “وَيُؤْثِرُوَن 

َعَلىٰ أَنُفِسِهْم وََلوْ كَاَن بِِهْم َخَصاَصٌة” وهم فعالً في خصاصٍة، مثل العامل جناح 

إعالميًّا حقهم في  نوفِهم  لم  الذين  احملترمني  املناضلني  الــ132  وزمالئه  حميد 

االعتراف مبساهماتهم اجلّبارة في إجناح جتربة جمنة، ولوال شجاعتِِهم وتضحياتِهم 

 مَلا صمدنا طيلة ست سنوات ضد هجمة الدولة الليبرالية الشرسة املتوحشة.

خامتة: يبدو لي أن جتربة جمنة هي ابتكارٌ من إبداع مواطنني جمنني لم يسبقهم إليه 

أحدٌ. جتربٌة متتاز على االقتصاد التضامني االجتماعي بالنبل اإلنساني متمثالً في 

 التطوع خلدمة املصلحة العامة وتفضيلها على الربح اخلاص املشروع شرًعا وقانونًا.
االجتماعي،  التضامني  االقتصاد  في  مختصا  لسُت  منهجية:  مالحظة 

حليب  في  رضعوا  أنهم  لكم  وأؤكد  جيًدا  رأسي  مسقط  أبناء  أعرف  لكنني 

السبيِل. وعابِر  والضيِف  واجلارِ  للقريبِ  خدمة  التطوع  حب  أمهاتهم 
يصدقوه   أن  قرائه  من  الفكري  أو  السياسي  الداعية  يطلب  إمضائي 

قرائي  من  أرجو  العلمي  باملنهج  واقتداء  أنا  أما  خطابه  في  يثقوا  و 

املفيد. النقد  منهم  وأنتظر  إشكاليات  من  أطرح  ما  كل  في   الشك 

ال أقصد فرض رأيي عليكم باألمثلة والبراهني بل أدعوكم بكل تواضع إلى جتريب 

وجهة نظر أخرى وعلى كل مقال يصدر َعنِّي قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد مبقال 

كامل أو جيد، ال بالعنف اللفظي.”

وإذا كانت كلماتي ال تبلغ فهمك فدعها إلى فجر آخر” )جبران( تاريخ أول نشر 

على النت: حمام الشط، السبت 5 نوفمبر 2016.

ملاذا يجب تعميم جتربة جمنة؟ 

تعميم جتربة جّمنة ستكون هي وحدها اإلمكانية الكفيلة بحمايتها من أنياب 

املمسكة  الكبيرة  القرش  حيتان  اللصوص.  دولة  وبيروقراطية  املال  رأس  مافيات 

بشرايني االقتصاد وبدواليب الدولة سيجدون ألف طريقة وطريقة حملاصرة التجربة 

وجتفيف منابعها وخنقها لو بقيت معزولة. في األرجنتني في التسعينات واجه 

بإدارتها  وقاموا  واملصانع  املعامل  عديد  على  استولوا  الذين  واملعطلون  اخلدامة 

استنزاف  حرب  عبر  الرأسمالية  االقتصادية  الكارتيالت  حصار  ذاتيا  وتسييرها 

كبيرة ضدهم انتهت بإغراق مشاريع التسيير الذاتي االقتصادية في عجز وعدم 
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مثال  باضمحاللها.  ثم  املشاريع  هذه  بضمور  انتهى  والترويج  اإلنتاج  على  قدرة 

تتطور  جمنة  جتربة  يتركوا  لن  سوف  املال  رأس  مافيات  أن  يؤكد  مثال  األرجنتني 

وخنقها. التجربة  حملاصرة  وطريقة  طريقة  ألف  املافيا  وستجد  وتشّع   وتنافس 

من  اجملردة  األغلبية  معركة  الطبقية  قاعدتها  إلى  املعركة  أعادت  جمنة  جتربة 

متعددة  عناوين  حتت  الثروات  هذه  على  املستولية  الفاسدة  األقلية  ضد  ثرواتها 

وألنها يجب أن تتواصل وتستمر وتنجح يجب أن تُعمم وتنتشر.

هذا هو التحدي األكبر الذي تواجهه جتربة جمنة.

 / األول  كانون   17 مهام  قاعدة  على  املقاومة  ملواصلة  األكبر  التحدي  هو  هذا 

ديسمبر الثوري.

املال  رأس  نظام  مع  الدائمة  حربها  في  اجلماهير  أمام  آخر  خيار  من  هناك  ليس 

ومافياته سوى االنتظام الذاتي واالستقالل تنظيميا وسياسيا عن النظام وأجهزته 

من أجل حتقيق مهام ملموسة عبر اإلدارة والتسيير الذاتيني لتحقيق السيادة على 

القرار والثروات واملوارد والتخطيط. هذه هي معركتنا أمس واليوم وغدا.

التسيير الذاتي بديل الفوضى الرأسمالية 

التسيير الذاتي بديل اإلدارة البيروقراطية 

التسيير الذاتي بديل السلطة الفاسدة. ضيعة نخيل في اجلنوب التونسي متكن 

العاملون فيها من استردادها من متسوغها سنة 2011 وانطلقوا في تسييرها 

ذاتيا عبر جمعية كونوها للغرض وهي تشغل حاليا 130 عامال وقد حققوا منذ 

العام األول في إدارة عملية إنتاجها أرباحا كبيرة استثمروها في تنمية اجلهة وفي 

بسط  إلعادة  احلكومة  من  حصارا  حاليا  التجربة  وتواجه  اإلنتاج  عملية  حتسني 

نفوذها عليها بوصفها كما تّدعي “ملكا للدولة”.

بشير احلامدي 10 أكتوبر 2016 
الردة عن التعاون واالشتراكية ممكنة
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تنزانيا:

تعتبر تنزانيا اقرب التجارب اإلفريقيى للمنظور الصيني في فترة ماو تسي تونغ 

وخاصة من حيث اتباع سياسة الريفنة/أي توجيه اجليل الشاب للعمل في الريف 

تخلصا من البطالة ومن أجل زيادة اإلنتاج الزراعي. 

وهذا تيمنا بالثورة الثقافية.

األسرة،  داخل  دورها  املرأة من حيث  دور  تغيير  األولى  الفترة  لقد كانت من مزايا 

حيث متكنت التعاونيات من تقييد بل محاربة سلطة الذكو، وهذا زاد دخل العائلة، 

وخاصة أن القانون اعتمد املساواة بني اجلنسني في كل من العمل والزواج، هذا إلى 

جانب تطوير احلرف اليدوية، وهذا قّوى وضع املرأة.

الرجال كان  التعاوني ألن  العمل  ارتكز عليها  التي  أنها هي  املرأة  ومما قّوى وضع 

وضعها،  تقّوى  فقد  دخال  وتقدم  تنتج  كونها  وبالتالي  احلرب.،  في  منهم  الكثير 

وبالطبع كان العمل التعاوني للجنسني. 

ولكن بقي للرجل األولوية في التمثيل السياسي، رغم حتسن وضع املرأة إداريا. 

اجلهاز  من  سياسي  قرار  على  بناء  جاء  الريف  في  التعاوني  التوجه  هذا  لكن 

البيروقراطي احلاكم، وليس من حزب جماهيري ببرنامج سياسي اجتماعي ثقافي.

وكان من أخطاء النظام أنه عني موظفني / مرشدين ضعيفي الكفاءة وضعيفي 

الثقافة واإللتزام االشتراكي. )الحظ حالة مصر والتعاونيات في الضفة الغربية 

خالل االنتفاضة الولى(

في تقييم التجربة التنزانية مت االستعانة مبثقفني أوروبيني اتخذوا من جامعة دار 

السالم مقرا لتنظيراتهم، والتي كانت جيدة من حيث التجريد النظري حيث لم 

ينتقل هؤالء أو لم يصلوا إلى الريف، لكن تنظيراتهم لم تصمد ميدانياً ما راكم 

خلال نظريا إلى جانب اخللل البريوقراطي احمللي.

كما عانت جتربة هذا البلد من املوقف من املرأة حيث رأت بان موقع املرأة في البيت، 

قبل  القانوني  وضعها  كان  أي كما  األرض،  متلك  ال  ولكنها  زراعية،  عاملة  وبأنها 

الثورة.

بناء على هذه االختالالت، تراجع وضع التعاونيات من تعاونيات إنتاجية إلى مساكن 

جماعية وإنتاج فردي وذلك في فترة 1969-72. وكانت اسباب ذلك:

• اإلهتمام بالتحديث من أجل زيادة اإلنتاجية ما قاد إلى احلاجة إلى التكنولوجيا •
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املتقدمة، وهذا اشترط توفر رأسمال بالعملة الصعبة، املر الذي انتهى إلى 

االقتراض من صندوق النقد الدولي.

• التحول إلى إنتاج سلعة تصديرية واحدة هي القهوة.•

• قيام احلكومة بإزاحة قوة العمل إلى الريف واإلبقاء على البرجوازية الصغيرة •

في املدينة.

• إلى عدم مساواتهما في • البيت  والرجل في  املرأة  لقد قاد عدم املساواة بني 
العمل اإلنتاجي.

لم تستفد الدولة من ميزات الفترة االنتقالية حيث خفت قبضة البرجوازية على 

مواقع اإلنتاج، خاصة وأن تلك الفترة اتسمت بتعاون الناس غذائيا وفي االقتصاد 

املنزلي. 

الصني وإمكانية الردة الرأسمالية

الكتاب،  هذا  في  مطول  ملحق  من  مقتطف  التالي  التالي  من  جزء  مالحظة: 

نثبته هنا فقط كشاهد على إمكانية الردة عن االشتراكية وطبعا عن التعاون، 

كما حصل في الصني.

األسباب والشروط لتفكيك اجلماعيات في سياق ما بعد ماو15

على الرغم من اندهاش كثير من القادة املركزيني مبن فيهم دينج هيساو بينج 

للزراعة  التفكيك  عملية  مجمل  لتفسير  كاٍف  هذا  فليس  العائلية،  بالزراعة 

ليس  ولكن  تقّوى،  قد  اإلصالح  يكون  ان  احملتمل  من  الريفي.  لالقتصاد  اجلماعية 

وبيروقراطيني  دينج  يكون  أن  للتصديق  قابال  ليس  كما  بها،  مت  التي  بالسهولة 

آخرين قد دعموا شيئا ما بدون توفر شروط كافية ليست متوفرة. سنحلل ما يلي 

األسباب السياسية والشروط التي توفرت لتفكيك اجلماعيات.

15  أنظر ملحق رقم 4 : االقتصاد السيايس لتفكيك الُجامعيات يف الصني، زهون كسيو

“بروفيسور مساعد بجامعة رينمني الصينية يف بكني. تعالج ابحاثه الهامة االقتصاد السيايس، التطور االجتامعي والتاريخ االقتصادي. ترجمة: بادية 

ربيع – و-  ثابت عكاوي↩ Meisner, Mao’s China and After, 430–32. منشور يف مجلة: مونثيل ريفيو 2013 مجلد 65 العدد 1 أيار.
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“نهاية” الصراع الطبقي

اجملتمع  استمرار  يحفظ  كان  ما  كل  تغيير  تونغ  ماوتسي  رحيل  أعقاب  في  مت 

الثورة  نشطاء  على   حينه  حتى  املتواصل  اللوم  القاء  فإن  احلقيقة،  وفي  املاوي. 

الثورة  خالل  السلطة  فقدوا   الذين  القدامى  للكوادر  االعتبار  وإعادة  الثقافية، 

تنكأ  التي  األدبيات   وظهور   ، عليها16،  السابقة  السياسية  واحلمالت  الثقافية  

جراح )التي تصف اآلثار التدميرية لفترة السابقة(  هذه جميعاً طبعت أو نسبت 

البيروقراطيون  وصل  فقد  ذلك،  من  وابعد  وحلفائه.  ماو  ل  السياسي  الفشل 

امتيازاتهم  فقدوا  الذين  العليا  املراتب  مثقفي  مع  حتالفات  تشكيل  درجة 

إن  املاوية.  .Meisner, Mao’s China and After, 430–32 احلقبة  خالل  

السياسات الثقافية اجلديدة مثل إعادة تشكيل امتحان الدخول للكلية الوطنية 

كانت طرقاً لكسب دعمهم. فكما جادل موريس ميسنر، فإن دينج هيساو بينج 

قد نحج في أخذ القوة من هوا جووفنج )اخلليفة املباشر ملاو( معتمدا على الدعم 

املاضي  عن  Iيختلفون  رمبا  انهم  ورغم  واملثقفني17.  اجليش،  الكادر،  من  الواسع 

سوف يختلفون في املستقبل، فإنهم في نهاية السبعينيات قد احتدت هذه القوى 

حتت قيادة دينج على ارضية مشتركة بأن النظام البيروقراطي املستقر ال بد من 

إجنازه، وبان احلركات الشعبية املاوية العريضة كالثورة الثقافية يجب أن ال تتكرر. 

  Meisner, Mao’s China and هذا التغيير، في مصالح النخب، مت التعبير 

.After, 430–32عنه في السياسات االقتصادية والسياسية للحزب الشيوعي 
الثالثة  الصيني في اجللسة  املركزية للحزب الشيوعي  للجنة  إن قراراً  الصيني. 

إلى  الطبقي”  “الصراع  من  الصيني  الشيوعي  للحزب  املركزي  املبدأ  غير  قد 

كما زعم القرار أنه منذ أن مت تصحيح أخطاء الثورة الثقافية، فإن  التحديث. “ 

العدو السياسي األول للعمال والفالحني قد انتهى.  وقد مت توضيح هذه النقطة 

، كما مت اإلعالن عنها رسميا،  في اجللسة السادسة    11 رقم   1981 بقرار عام 

بأن الصراع الطبقي لم يعد  التناقض الرئيسي في الصني18.  وبالطبع، فإن هذا 

التأكيد كان حقيقياً مبعنى أن البيروقراط وحلفائهم يتمتعون بالسلطة كاملة 

 .Meisner, Mao’s China and After, 430–32   16

.Ibid  17
18  Resolutions on Some Historical Issues of CCP“ from CCP 11th Central Committee 6th Plenary, June 27, 
1981, http://cpc.people.com.cn (in Chinese(.
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على البالد، وبأن خصومهم السياسيني داخل احلزب الشيوعي الصيني قد ُهزموا. 

وهكذا، فإن العمال والفالحني قد مت إخمادهم ليبقوا األعداء احملتملني للبيروقراط. 

ان الدفعة القوية للتحديث، إضافة إلى اإلعجاب واالنبهار بثراء البلدان الرأسمالية 

املتقدمة، قد خلقت إيديولوجيا بأن الصني ال بد من ان تلحق بالبلدان الرأسمالية 

ولكن، ما هو  )العلمية واملتقدمة(.  املتقدمة مستخدمة تكنولوجيتها وإدارتها 

التقدم والعلمي؟ لقد قدم دينج اجلواب عام 1978: وهو نظام املسؤولية. يتضمن 

هذا املصطلح الغامض قوة أكثر لإلدارة، وقوة أكثر للتقنيني واملثقفني، ونظام عمل 

صارم إضافة إلى مكافآت وعقاب19. 

لقد كانت الردة في الصني تدريجية مقارنة مع ما حصل في االحتاد السوفييتي، 

من  املقاومة  أن  منها  عامل،  من  أكثر  إلى  الصني  في  التدريجية  الردة  تعود  وقد 

الطبقات الشعبية كانت قوية ولم تتوقف بعد، كما أن البالد لم يتركها ماو مأزومة 

اقتصادياً إضافة إلى أن القيادة اجلديدة الصينية اجتهت حتديثياً و “إصالحياً” وحتى 

لبراليا إلى حد كبير، ولكنها لم تكن عدوة لالشتراكية لو قورنت بجورباتشوف. 

 :1982( Zhao Ziyang  ففي وقت متأخر عام 1982 ، أعلن رئيس الوزراء ...“
كان  جماعي  جماعي  كنظام  الصيني  الريف  في  االشتراكي  التحول   )1260
ضروريا وصحيح متاما. لكن  بعد سنة واحدة، اي عام 1983 أصدر احلزب الشيوعى 

املنظمات  وأمرت  التعاوني   اجلماعي  النظام  بتفكيك  قرارا  الصيني  الصينى 

الريفية بتغيير اجلماعة اسم الكوميون إلى شيانغ )بلدة - تستخدم في الصني 

قبل 1949( وتوزيع األراضي على اساس منزلي على الرغم من أن العديد من الناس 

كانوا معارضني لذلك... لقد قاموا ببعض الضغط ، وال يزال هناك2000  قرية 

حافظت على النظام اجلماعي ؛ وتشمل هذه ليو قرية وناجني في خنان ، هواشي 

في جيانغسو ، داتشيو في تياجنني ، هينهي ودوديان في بكني ، وتشوزهوانغ ، وخبي 

بانبيديان ، وهونغلني في هوبى ، هوشي في داليان ويانكو ورونغقوي في قوانغدونغ 

،Tengtou  و Wanhai في تشجيانغ.

ولكن إذا ما نظر املرء إلى التفاصيل يجد أن “ زهيجانك قد حققت ارتفاعا برقم 

مزدوج )عشرات( خالل السنوات اخلمس ما بني 1969-1973،. وهذا املقدار املؤثر  

 )Forster 2003: 11.5% حيث حققت 19.2 باملئة،  ، %14.4 و %10.2، ز

19   Deng Xiaoping, ”Emancipate the Mind, Seek Truth from Facts and Unite as One in Looking to the Future.“.
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بل كان  املقاطعة   تلك  الثقافية لم تتسبب في كارثة القتصاد  فالثورة   .147(
 )20Forster 2003: 148( هناك منو سريع للصناعة في الريف

تعاونيات الشبكة العنكبوتية21:منط جديد

 واليوم ، استقر شكل جديد من أشكال الريعية على املوارد التي تعد أكبر وأسرع 
تراكم للثروة في التاريخ.

يجمع كل من Google و Facebook وعمالقة التكنولوجيا اآلخرين كميات 

هائلة من البيانات من مستخدميها ثم يسلخون ربًحا كبيرًا من املعلنني.  أي هي 

آلية الستخراج البيانات كمورد

 فيسبوك ، مصمم على منع املستخدمني من مغادرة منصته ، هو ابتكار بحث 
 ، Amazon وموقع جتارة إلكترونية للتنافس مع Google يعمل على منافسة

وكلها تتنافس على ذلك للسيطرة على البيانات اخملزنة . في السنوات املقبلة، ما 

يسمى إنترنت األشياء، وفي كل مكان على شبكة اإلنترنت من األجهزة “الذكية” 

الشبكية، تَعد بتوسيع الكمية بشكل كبير بالنسبة ألولئك الذين ما زالوا يرغبون 

مفتوح  حقل   - مشاعات  األوائل،  مهندسوها  فعل  كما  اإلنترنت،  يكون  أن  في 

لالستكشاف والتواصل اجملاني - فإن صعود احتكار القلة الرقمي احلالي هو نتيجة 

التعاوني،  اإلنترنت  فكرة  والناشطني  املنظرين  بعض  تبنى  ذلك،  على  رداً  بائسة. 

 Ours to“ الفرعي  العنوان  يشير  املنصة”.  “التعاونية  على  الغالب  في  وركزوا 

Hack and to own- لنا أن نخترق وأن منلك”، وهو مجموعة حديثة من املقاالت 
حول هذا املوضوع، إلى احلماس الذي تثيره هذه الفكرة بني أتباعها: صعود منهاج 

التعاونية، رؤية جديدة ملستقبل العمل وإنترنت أكثر عدالة. باالعتماد على املثل 

الدميقراطية في اإلنترنت املبكرة، يدرك أحد احملررين، ناثان شنايدر، أن الوجود املطلق، 

وعلى نحو متزايد، ضرورة منصات وسائل اإلعالم االجتماعية يجعلها تشبه املرافق 

20  االقتصاد السيايس لتفكيك الُجامعيات يف الصني، زهون كسيو، “بروفيسور مساعد بجامعة رينمني الصينية يف بكني. تعالج ابحاثه الهامة 
االقتصاد السيايس، التطور االجتامعي والتاريخ االقتصادي. ترجمة: بادية ربيع – و-  ثابت عكاوي، منشور يف مجلة: مونثيل ريفيو 2013 مجلد 65 

العدد 1 أيار. أنظر كذلك
 Forster, Keith (2003(, ‘The Cultural Revolution in Zhejiang revisited: the paradox of rebellion and factionalism, and 

 violence and social conflict amidst economic growth’, in Law Kam-Yee, ed., The Chinese Cultural Revolution Reconsidered:
.Beyond Purge and Holocaust, New York, Palgrave Macmillan, pp. 123–15

21  Peter Ranis: Cooperatives Confront Capitalism (London:Zed, 2015
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العامة، ويجادل بأنه ينبغي بالتالي إضفاء الطابع املؤسسي عليها كقطاع عام 

في  العديدة  املساهمات  تغطي  محليا.  ومنظمة  مركزية  ال  تكون  أن  ويفترض 

، مجموعة  صفحات  ثالث  عن  تزيد  ال  التي   ،Ours to Hack and to Own 
واسعة من املوضوعات، ويحاول احملررون جلب أكبر عدد ممكن من املشاريع اململوكة 

هذه  التعاونية.  لبرنامج  األكبر  البرنامج  إطار  في  جماعي  بشكل  واملُنظمة 

الواضح، على  من  الواسع، ليس  التعريف  هذا  ومبوجب  االرتباك.  تسبب  أن  ميكن 

سبيل املثال، ما مييز التعاونية “املنصة” األكثر جناًحا والتي مت حتديدها ذاتًيا، وهي 

  Magnumوهي وكالة عبر اإلنترنت مباليني الدوالرات للمصورين، من ،Stocksy
حد  إلى  تشبه  وبنيتها   1947 عام  تأسست  التي  للتصوير  التعاونية  الوكالة   ،

بعيد، ولكنها تنتمي بوضوح إلى حقبة سابقة من األعمال والتكنولوجيا على حد 

سواء. على الرغم من هذه احملاولة لتوسيع فكرة املنصة التعاونية لتشمل جميع 

أنواع الشركات التي يديرها العمال، يبقى تركيز الكتاب هو اإلنترنت. ومع ذلك، في 

رأيي، أهم التطورات االجتماعية ليست هي التعاونيات العمالية على اإلطالق، بل 

لوحات اإلعالنات الرقمية التفاعلية في هونغ كونغ وبرشلونة وسرقسطة وغيرها 

خلدمة  عازبات  أمهات  قبل  من  جديد  تطبيق  تطوير  كونغ، مت  هونغ  في  املدن.  من 

استفادت  األخرى.  واملوارد  اجملتمعية  باخلدمات  الفقيرة، وتعريفهن  العائالت  مئات 

رقمي  أدوات  صندوق  إلنشاء  األوروبي  االحتاد  متويل  من   ،  2016 عام  برشلونة، في 

لتعزيز مشاركة املواطنني من خالل توفير منتدى عبر اإلنترنت القتراحات ومناقشة 

العامة  واإلجراءات  اإلدارية  االجتماعات  إلى  الوصول  جانب  إلى  املدينة،  مشاريع 

عبر اإلنترنت. ال ميكن استبعاد هذه القدرة على تعزيز املشاركة املدنية باعتبارها 

للمنصة  الرقمية  اإلمكانات  جنوم  اخلمس  ذات  احلركة  إيطاليا، أخذت  في  موضة. 

أبعد ما تكون، مع تصويت على القيادة احلزبية والسياسة التي عقدت عبر اإلنترنت 

)حتى لو كانت احلركة قد حققت أكبر انتصاراتها في املدن حيث جتمع أعضاءها 
في ساحات املدينة للتحريض على مطالبهم في شخص(. 

وقد ألهمت هذه التطورات في أوروبا أيًضا زعيم حزب العمال البريطاني جيرميي 

كوربني لتبني لغة تعاونيات املنابر في “حملة الدميقراطية الرقمية” التي أطلقها 

حملته االنتخابية:

“... سوف نعزز امللكية التعاونية للمنصات الرقمية لتوزيع العمالة وبيع اخلدمات 
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في  للتصرف  القابل  غير  واحلق  آمن  عمل  عقد  تضمن  جديدة  قوانني  سنقدم   ...
العضوية النقابية لكل من يكسب معظم أو بعض مصادر رزقهم من املنصات 

لهذه  التكنولوجية  االبتكارات  ونعتمد  املمارسات  أفضل  نطبق  سوف  الرقمية. 

الترقية التعاونية لالقتصاد التشاركي من أجل حتسني توفير خدمات القطاع العام 

وهكذا،  والوطنية.  واإلقليمية  احمللية  املستويات  على  واستخدامها  وتسليمها 

على األقل داخل بعض األحزاب وحركات اليسار” “... تبدو رؤية شنايدر لإلنترنت 

كمنفعة عامة، بعيدة كل البعد عن الواقع، وكأنها تكتسب أرضية. أحد أفضل 

العروض في الكتاب املتعلقة بتعاونيات العمال، أو النظام األساسي أو غير ذلك، 

يأتي من Yochai Benkler ، املدير املشارك ملركز Berkman Klein لالنترنت 

واجملتمع في هارفارد، وهو من املدافعني طويالً عن املشاعات الرقمية. ... يجب أن 

احلوكمة  عن  الغني  األدب  هو  التعاوني  العمل  ملنصات  األساسي  املصدر  يكون 

اجملتمعات  على  الواقع  في  ركزت  والتي  أوستروم،  إلينور  ابتكرتها  التي  الريادية 

التعاونية التي تدير موارد رزقها معا دون حقوق امللكية أو القوانني احلكومية.

مــعيقات احلركة التعاونية

ارتكازاً على حتليلنا أعاله والذي يتضمن اآلليات واملقترحات والعقبات، قد ال تتبقى 

ضرورة لإلشارة بعنوان محدد ولو محدوداً إلى املعيقات. لكننا نوردها هنا فقط من 

أجل التركيز واحلصر والتذكير ذلك ألن وجود عنوان محدد هو دائماً أفضل لالنتباه 

والتركيز. 

وبوسع القارىء، إذا ما قرأ بدقة، ان يستنتج املعيقات من خالل سياق العرض من 

جهة، والتحليل واملقترحات من جهة ثانية، ورمبا هذا طريق افضل لتجذير املبادرة 

واإلبداع الشخصي بدل تلقي وصفات العالج من هذا الكاتب او ذاك. 

فيه  تتم  الذي  وامليدان  اخلاصة،  امللكية  هي  للتعاون  النقيض  بل  األول،  فاملعيق 

الطبقة  هم  التعاون  يغتالون  الذين  والفرسان  السوق،  هي  التعاون  ضد  املنازلة 

تنفيذ  وأداة  السلطة/الدولة،  هي  دائما  هؤالء  تظلل  التي  واحلماية  الراسمالية، 

مآرب كل هؤالء هي الشرطة وأحيانا عند الضرورة اجليش، فكيف حني تكون الكتلة 

الشعبية والسلطة والشرطة واجليش عدو استيطاني كما هي حالة فلسطني!

منو  املال، وحتقيق  رأس  انظمة  ظل  في  التعاونيات  استمرار  أرقام  من  الرغم  على 
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جيد أو مذهل في بعض األحيان، فإن استمرار وتطوير التعاونيات مليىء بالتحديات 

واملعيقات. وكما أوضحنا غير مرة فإن التحدي األكبر هو سياسة الضبط الرسمية 

التي  السياسات  عن  وال  للسوق  خضوعه  عن  يخرج  ال  بحيث  التعاوني  للعمل 

تتبناها الطبقات احلاكمة. 

البلدان  في  للتعاونيات  املشتركة  املشاكل  هناك  السلطات،  دور  إلى  إضافة 

على  واالعتماد  الضعيفة،  والقيادة  األعضاء،  مشاركة  انخفاض  مثل  النامية 

آلية  هو  السيولة  نقص  أن  املشكلة  ولعل  السيولة.  ونقص  الداعمة  املنظمات 

تدفع باجتاه املنظمات الداعمة والتي ترتكز اساساً على إيديولوجيا السوق! مبعنى 

أن خلالً يولد خلالً آخر.

الزراعية  التعاونيات  في  العضوية  أن  تقريباً  التجريبية  الدراسات  جميع  تظهر 

مفيدة ألصحاب احليازات الصغيرة في سياق حتسني إنتاجية املزارع ودخل املزارعني 

فالتعاونية حماية  اإلنتاجية،  العملية  يخرجوا من  ال  السوق كي  وصمودهم في 

الفكر  ولكن عضوية الضروروة ليست كافية بعيداً عن تعميق  املقاوم.  لدورهم 

التثقيف  تعمم  تعاونية  حركة  يتطلب  ما  التعاوني  االنتماء  ثم  ومن  والثقافة 

التعاوني كي تغلق الفجوة بني إحلاح الضرورة املعيشية اي كي يتم االنتقال من 

الشعور او الوعي للتعاون من كون الوعي في املستوى املادي والعفوي إلى مستوى 

التمثُّل الفكري بالوعي. 

املزارعني  أن  رأسمالي،  بلد  في  التعاونيات  عن  الدراسات،  معظم  ذكرت  كما 

األفضل حاال من املرجح أن يستفيدوا من العضوية التعاونية وهذا يزيد احتمال 

خالل  من  الصغيرة  احلصص  اصحاب  صمود  املهم  من  لذا  فيها.  مشاركتهم 

اشتراكهم في التعاونيات بحيث ال تتحول التعاونية لسيطرة فئة على أخرى مما 

يخلق حالة طبقية وكأننا أمام شركة. 

قد يكون غريباً القول بان كثيرا من الدراسات عن التعاونيات تلعب دوراً في تشويه 

دورها  وبني  والشكالني  املعلن  الدولة  هدف  بني  تفصل  حيث  التعاوني  املفهوم 

زيادة  من  الدراسات  بعض  تشتكي  حني  مثال،  األرض.  على  سياساتها  حتديداً  أو 

بقدر  للتعاونيات  الدولة  انحياز  باب  من  ليس  وذلك  التعاونيات  في  الدولة  تدخل 

ما هو رفضاً لتدخل الدولة من باب التزام الباحث بالسوق احلرة، اي فوضى اإلنتاج 

ومن ثم إلتهام املنتج الكبير للصغير. ميكننا نقد دور الدولة من باب ضعف أداء 
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موظفي التعاون ألسباب بيروقراطية أو ألنهم مجرد موظفني مثال متخصصني في 

الهندسة الزراعية، لكنهم فكرياً ال يؤمنون بالعمل التعاوني.

يشكل العامل التكنولوجي حتديا للتعاونيات وخاصة في بلدان العالم الثالث/

لعملهم  الالزمة  املاكينات  شراء  املزارعني  صغار  تعاونيات  قدرة  لعدم  احمليط 

بينما بوسع كبار املالك شراء املاكينات واستخدامها بكلفة أقل نظراً لضخامة 

املساحات. وحتى لو متكنوا من شراء املاكينات أو استئجارها بأجرة مناسبة، فهي 

قد  وهذا  األعضاء.  بني  بطالة نسبية  إلى  يقود  مما  البشري  العمل  قد حتل محل 

بني  ما  تقع  التي  الوسيطة  التكنولوجيا  تطوير  أو  استخدام  عن  البحث  يعني 

اخليارين املتطرفني، وهي التي جنحت فيها الصني الشعبية في فترة املاوية. 

في حالة األرض احملتلة، بوسع املؤسسات البلدية إقامة مجمع لألدوات الزراعية 

مبختلف  األرض  إلصالح  وللتعاونيات  للفالحني  فاحش  غير  بريح  وتأجيرها  مثال 

مستويات اإلصالح. لكن هذا منوط بكل من:

• تشجيع السلطات لهذا الدور•

• ووجود مجالس بلدية ذات طابع مقاِوم وليس خدماتي فقط22.•

خاصة.  احمليط  في  التعاونيات  إعاقة  أو  تشجيع  في  هام  دور  التغذوية  للثقافة 

فالزراعة الطبيعية ومن ثم التوجه للزراعة العضوية إلنتاج الغذاء العضوي غير 

املهجنة بذوره او مخصبة جينياً ميكن أن يعيد لبلدان احمليط دورها في إنتاج هذه 

األغذية صحيا جملتمعاتها ومن ثم املنافسة التصديرية بفوائضها. وهذا قد يعيد 

لها دورها في التصدير للمركز الذي بالزراعة املمكننة واملهجنة متكن من اختراق 

أسواق احمليط وإخراج كل من:

• املنتج في هذه البلدان•

• وحتى إخراج املستهلك من السوق حيث أصبح املستهلك في احمليط متجها •

لشراء منتجات املركز بغض النظر عن خطورتها.

في هذا السياق يلعب الوعي الصحي دورا هاما وميكن ربطه إيجابيا بالدور الوطني 

وتاثيره على  للمحيط  الثوري  الدور  تؤكد على  التي  العاملثالثية  النظريات  وحتى 

22  أنظر كتاب  اقتصاديات الجوع يف الضفة والقطاع، عادل سامرة 1979
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املركز من نواحي عديدة ومنها فك االرتباط باملركز الرأسمالي الغربي مما يؤدي إلى 

أزمة اقتصادية تقود إلى أزمة سياسية اجتماعية.

إنه وعي باالستهالك وحده الذي ميكن أن يُخلي اسواق احمليط ومنها رفوف السوبر 

ماركت من منتجات الغرب الرأسمالي مبا هي ذات خطرين اساسيني على األقل:

• خطر التلوث املقصود باخملصبات الكيميائية •

• وخطر التهام الفائض وتقويض مواقع اإلنتاج في احمليط مما يبقيه مجرد سوق •

استهالكي ومخزن لقوة عمل رخيصة للعمل األسود حني اللزوم.

يعيب اقتصاديوا البرجوازية على بلدان االشتراكية احملققة أن التعاونيات واجهت 

صعوبات مثل عدم الشفافية والبيروقراطية وكما يزعمون العضوية غير الطوعية 

والفساد واألسعار الثابتة”سياسيا” للمنتجات الزراعية لفترات طويلة.

ورغم أن كثيرا من هذه النقاط صحيحة، لكن االقتصاد اخملطط كان خاليا من 

اآلفة األساسية وهي إخضاع اإلنسان الستغالل اإلنسان أي االستغالل الطبقي. 

إليه  آلت  الذي  احلال  أن  إال  معظمها  تفكك  ورغم  التاريخ،  في  جتارب  كانت  لقد 

حيث  اإلشتراكية  احلقبة  في  عليه  كانت  مما  بكثير  أسوأ  هو  بلدانها  معظم 

أصبحت مستعمرات للغرب في املستويات االقتصادية والثقافية وحتى اجلنسية. 

روسيا  ولعل  املضادة.  الثورة  لفرق  اإلمبريالية  أقامتها  تدريب  وأصبحت محطات 

ما بعد يلتسني هي البلد الوحيد الذي متكن من النهوض مع العلم بأنها حُتيي، 

وإن تدريجيا، التراث السوفييتي. وحول جناح التجربة التعاونية اإلشتراكية )أنظر 

جتربة كوبا الحقاً(.

ظل  في  أو  االشتراكية  سواء  التعاونيات  في  إدارية  مشاكل  هناك  أن  صحيح 

امللكية  وحتديداً  الفردية  الثقافة  من  التخلص  نتاج عدم  غالباً  وهي  الرأسمالية، 

املبالغة في  أو  الثقافي،  الغرور  تتمظهر في اشكال منها  أو  تأخذ  والتي  اخلاصة 

أعلى،  تعليمية  درجة  أو حتصيل  اإلداري،  املهارات كاحلذق  لبعض  الفطري  الوجود 

ذاك،  او  الكاتب  ولكن هذه ال حُتل بوصفات من هذا  القوة اجلسدية...الخ.  وحتى 

وإمنا حتل بطريقتني:

• الوعي والتثقيف املتواصل للتخلص من رواسب الثقافة الرأسمالية السائدة•

• قدرة املتعاونني على ابتكار أساليب قيادة وإدارة مناسبة لوضعهم.•
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إن للمكاشفة والشفافية والتفكير والنقاش احلر واملفتوح دور هام في تصويب 

األخطاء وبناء هوية تعاونية او خلق اإلنسان التعاوني اجلديد والذي يتخطى كافة 

املعيقات املترسبة.

ولكن  التعاوني،  العمل  تسهيل  في  دورها  التكنولوجية  لالبتكارات  أن  شك  ال 

شريطة أن يوجهها اإلنسان حيث يرى وحيث يحافظ بها على العالقات اإلنسانية 

كاساس. فالذهاب بعيدا وراء غزارة اإلنتاج قد يؤدي إلى إدخال قوة العمل التعاونية 

في سباق فيما بينها على املداخيل ومن ثم املنافسة، أو التحمس في حالة نشاط 

السوق لتوسيع الكم اإلنتاجي مما يربط التعاونيات أكثر بالسوق فيصعب احلفاظ 

بعدها على الهوية التعاونية.
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مالحق منشورة في مواقع مختلفة

وأوقات متباعدة 

ملحق 1

الرأسمالية تسرطن شعبها، فهل تسمح بالتعاون

منسانتو ... حالة منوذجية للسرطنة املعوملة فهل يصدها التعاون

مبوضوع  مونسانتو  بشركة  الدولي  بل  األمريكي  املستهلك  جتربة  تتعلق  ال 

التعاونيات. لكنها جتربة غاية في األهمية تفيد دروسها بأمرين:

والسلطة/ اخلاص  املال  راس  بني  شديداً  حتالفا  يقتضي  السوق  نظام  إن  األول: 

الدولة. أي بني جناحي الطبقة الرأسمالية املالك واحلاكم ناهيك طبعا عن بقية 

نخب السلطة ومنها:

	 نخبة اجملمع الصناعي العسكري،	

	 نخبة اجملمع الصناعي املدني 	

	 ونخبة اإلعالم والثقافة	

	 والنخبة الدينية	

على  بالفعل  ديكتاتورية  هي  البرجوازية  والطبقة  السلطة/الدولة  إن  والثاني: 

الطبقات الشعبية وإن لم تكن واضحة في الشكل. وهذا يقتضي مقاومة هذه 

الدكتاتورية بالتعاونيات بتعددها بل بالتنمية باحلماية الشعبية. 

إن النقد التشويهي الذي طاملا وجهته البرجوازية ضد دور الدولة اآلشتراكية في 

البرجوازية في حماية وتخليد ديكتاتورية  الدولة  التعاونيات يكشفه وينفيه دور 

بالقانون  التالعب  إلى  الدولة  جلوء  بوضوح  تؤكد  هذه  مونسانتو  وجتربة  السوق. 
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على  االعتداء  إنه  أي  اخلطر،  بل  الربح  ذلك  وراء  ألن  ليس فقط  بشكل مكشوف 

صحة املواطن  ايضا وليس على حيوبه وحسب.

حق املستهلكني في معرفة هو كعب أخيل ملونسانتو:

إن كعب أخيل  مونسانتو وصناعة التكنولوجيا احليوية هو حق املستهلكني في 

معرفة. إذا مت وضع عالمات على األطعمة املشبوهة من جنرال إلكتريك في محالت 

النطاق  واسع  رفض  فسيتم  الطبيعية،  الغذائية  املواد  ومخازن  ماركت  السوبر 

لألغذية الكيميائية واألغذية املعدلة وراثيا، مما يحول السوق باجتاه آخر  ويزيد من 

ثورة تفضيل األغذية العضوية واحمللية.

لقد  أصبحت صناعة التكنولوجيا احليوية على بينة من نقطة  ضعفها الهائل 

في الواليات املتحدة منذ أن أجبرت مونسانتو على ذكر وجود هرمون النمو البقري 

االحتجاجات  أعقاب  في   .1994 فبراير  في  السوق  في  للجدل  املثير  املؤتلف 

على الصعيد الوطني وكب احلليب، تأكدت الصناعة من أن وضع  “فرانكنفود” 
العالمات أو اختبار السالمة ستكون مطلوبة. 

كما فهم بيوتيشركاتس بشكل جيد متاما، أن وضع العالمات الغذائية اإللزامية  

سوف تشل الصناعة: فاملستهلكني لن يشتروا األطعمة املعدلة اجلينات، واملزارعني 

لن يزرعوا لهم واملطاعم ومصنعي األغذية سيتجنبوها، ومحالت البقالة لن تبيع 

لهم. كيف ميكننا  التأكد من هذا؟ من خالل النظر في جتربة االحتاد األوروبي، أكبر 

سوق زراعي في العالم. في االحتاد األوروبي ال توجد تقريبا أيا من احملاصيل املعدلة 

السوبر  رفوف  على  االستهالكية  الغذائية  املنتجات  في  أو  الزراعة  قيد   وراثيا 

ماركت. وملاذا هذا؟ ليس ألن محاصيل جي إي محظورة تلقائيا في أوروبا، ولكن ألنه 

مبوجب قانون االحتاد األوروبي، يجب وضع عالمة على جميع األطعمة التي حتتوي 

على املكونات املهندسة وراثيا

املعدلة  األطعمة  اختيار  عدم  أو  اختيار  حرية  لديهم  األوروبيون  املستهلكون 

األقل  )على  لديهم  التجزئة  وجتار  األغذية  املزارعني ومصنعي  أن  جينياً. في حني 

قانونيا( احلق في إضافة ضئيلة ألطعمة معدلة وراثيا، طاملا يتم اختبارها من حيث 

السالمة ومت ذكر ذلك عليها. 

في  املستهلكني،  أن  تدرك  األوروبي  االحتاد  في  األغذية  فصناعة  احلال  وبطبيعة 

جينياً..  املعدلة  األطعمة  استهالك  يرغبون  ال  معظمهم،  في   األوروبي  االحتاد 
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فاملزارعون األوروبيون وشركات املواد الغذائية، وحتى موردي أغذية الوجبات السريعة 

مثل ماكدونالدز وول مارت، يفهمون متاما املفهوم الذي أعرب عنه املدير التنفيذي 

لشركة مونسانتو املذكور أعاله:

اجلمجمة  وضع  يعني  فذلك  وراثيا،  املعدلة  األغذية  على  عالمة  وضعت  “إذا   
والعظمتني معا على ذلك”

وصناعة التكنولوجيا احليوية والغذائية واعية متاما حلقيقة أن املستهلكني في 

أمريكا الشمالية، مثل نظرائهم األوروبيني، حذرون ويشتبهون باألطعمة املعدلة 

وراثيا. حتى من دون احلصول على  الدكتوراه، فاملستهلكني يفهمون بأن سالمة 

األغذية اخلاصة بهم يجب ان ال تعتمد على قرارات االستدامة البيئية التي ينبغي أن 

تتخذ من قبل الشركات الكيميائية خارج السيطرة مثل مونسانتو، داو، أو دوبونت 

الصناعية،  الكيميائية  واملواد  السامة  املبيدات  الذين جلبوا لكم  الناس  نفس   -
وكيل البرتقال، املضافات الغذائية املسرطنة، ثنائي الفينيل متعدد الكلور، واآلن 

على  استطالع  كل  أن  بالتأكيد حقيقة  يدركون  الصناعة  قادة  العاملي.  االحترار 

األمريكيني  املستهلكني  من   ٪95-85 أن  أظهر  املاضية   20 ال  السنوات  مدى 

يريدون وضع عالمات إلزامية على األطعمة املعدلة وراثيا. ملاذا يريد املستهلكون 

التي بها جينات حتتوي  التصنيفات؟ حتى نتمكن من جتنب شراء هذه األطعمة، 

النووي.  واحلمض  احليوية  للمضادات  املقاومة  واجلينات  والبكتيريا  الفيروسات 

فاألطعمة ذات اجلينات املتغيرة ليست لها أية فوائد للمستهلكني أو البيئة، بل 

لها مخاطر فقط. وهذا هو السبب في أن مونسانتو وأصدقائها في إدارات كلنتون 

وبوش وأوباما قد منعوا قوانني صحة الكائنات املعدلة وراثيا املستهلكة من فتح 

أي نقاش عام، وأقل بكثير من احلضور للتصويت، في الكونغرس.

على الرغم من أن  عضو الكونغرس دينيس )الدميقراطي عن والية أوهايو( يقدم 

واختبار  اإللزامية  العالمات  لوضع  يدعو  الكونغرس  في  قانون  مشروع  باستمرار 

السالمة لألغذية لكن  دون جدوى. خاصة وأن قرار احملكمة العليا في عام 2010 

واملليونيرات  الكبرى  الشركات  أعطى  املتحدين  املواطنني  قضية  يسمى  ما  في 

يظلوا مجهولني،  ان  )على  املال  غير محدودة من  مبالغ  إنفاق  في  احلق  واملليارات 

في  الفرص  وفشلت  واالنتخابات،  اإلعالمية  التغطية  لشراء  ذلك(  يفعلون  وهم 

مترير قوانني وضع العالمات املعدلة وراثيا ألنها ضد رغبات مونسانتو وشركة الغذاء 



126

كلها ولذا، هذه العالمات غير موجودة.

مونسانتو،  محاميي  كبير  وهو  توماس،  كالرنس  العليا  احملكمة  قاضي  قام  وقد 

بإلقاء الضوء على “الباب الدوار” بشكل كامل بني مونسانتو واحلكومة االحتادية، 

مونسانتو  أعطى  مما  املتحد،  املواطن  قضية  في  احلاسمة  األصوات  أحد  وألقى 

يحتاجها  التي  األصوات  شراء  في  احلق  احليوية  التكنولوجيا  خبثاء  من  وغيرهم 

الكونغرس األمريكي.

يسيطر على الكوجنرس والبيت األبيض  كل من املال الكبير في مجال التكنولوجيا 

لدينا خيار  ليس  الشركات.   اإلعالم لصالح  ووسائل  الصناعية  والزراعة  احليوية 

الدولة  مستوى  على  مالءمة:  أكثر  تضاريس  إلى  وحملتنا  تركيزنا  حتويل  سوى 

والسوق. 

وإلى جانب مقاطعة األغذية غير العضوية التي يحتمل أن حتتوي على الكائنات 

مطلوب  “طبيعية”(  أنها  على  تسويقها  يتم  التي  تلك  )حتى  وراثيا  املعدلة 

الواقع،  في  التوسيم  ممارسات  باعتماد  الطبيعية  الغذائية  املواد  متاجر  تقوم  أن 

الغذائية في جنرال  إلزامية لوضع العالمات  أن ندفع من أجل وضع قوانني  علينا 

إلكتريك في الهيئات التشريعية لتلك القلة الواليات املتبقية مثل فيرمونت حيث 

مونسانتو والشركات الزراعية للشركات ليس لديها بعد السيطرة الكاملة. ومن 

بني الواليات ال 18 التي أدخلت فيها تشريعات وضع العالمات الغذائية في جنرال 

إلكتريك على مدى العامني املاضيني، ال يبدو أن جلانبنا في فيرمونت سوى األصوات 

التي تدفع إلى وضع العالمات من خالل احلاكم الذي لن ينغمس في مونسانتو.

مبادرات اقتراع الدولة الضعف األعظم ملونسانتو والتكنولوجيات احليوية:  على 

الرغم من أن مترير قوانني إلزامية لوضع العالمات الغذائية في جنرال إلكتريك في 

فيرمونت هو إمكانية واضحة، إال أن ما علينا القيام به جميعا بأن اإلستراتيجية 

من  واحدة  استخدام  في  تكمن  املعرفة  في  املستهلكني  حق  الستعادة  الواعدة 

قبل  من  االقتراع  مبادرة  للمواطن.  املباشرة  للدميقراطية  املتبقية  األدوات  أهم 

أدنى  حد  قبل  من  موقعة  عريضة  تقدمي  خاللها  من  ميكن  وسيلة  هي  الدولة 

النظام األساسي  أن جترى تصويتا عاما على  الناخبني املسجلني ميكن  معني من 

التعديل الدستوري، في حالتنا قانون يتطلب وضع العالمات اإللزامية  أو  املقترح 
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لألغذية املهندسة وراثيا. وتسمى مبادرات االقتراع أيضا، حسب الدولة، “املبادرات 

“املبادرات”.  مجرد  أو  املواطنني”  “مبادرات  الناخبني”،  “مبادرات  الشعبية”، 

ولكل  أربع وعشرون والية، معظمها غرب املسيسيبي، مببادرات االقتراع.  تسمح 

دولة متطلباتها اخلاصة بعدد التوقيعات املطلوبة وعدد األيام التي ميكن إنفاقها 

في جمع التوقيعات، وعندما يتعني تقدمي االلتماسات.وتختلف الواليات أيضا عن 

متوسط   مبلغ األموال التي تنفقها جلان املبادرة لدعم أو معارضة تدابير االقتراع. 

وامليزة األساسية ملبادرات االقتراع الرسمية هي أنها متكن القاعدة الشعبية )في 

يرغبون في وضع عالمات على األطعمة  الذين  85-95٪ من املستهلكني  حالتنا 

التي تشبهها جنرال إلكتريك( لتجاوز السياسيني الفاسدين وجماعات الضغط 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  اخلاص.  االهتمام  ذات  التشريعية  واملمارسات  الصناعة  في 

فإن النقطة االستراتيجية جدا أن نأخذ في االعتبار هو أنه لن يكون من الضروري 

من   24 لتمرير الكائنات املعدلة وراثيا وضع العالمات على مبادرات االقتراع في  

املثال  سبيل  على  فقط،  كبيرة  واحدة  والية  تبني  فإن  الواقع  في  الواليات.  هذه 

كاليفورنيا، حيث هناك معارضة هائلة ألغذية جنرال إلكتريك، فضال عن صناعة 

األغذية العضوية متعددة مليارات الدوالرات، من املرجح أن يكون لها نفس التأثير 

مثل قانون وضع العالمات الوطنية.

الهيئة  أن  من  الرغم  على  العالمات  وضع  قانون  بتمرير  فيرمونت  قامت  إذا 

العالمات  وضع  مبادرة  وضعوا  كاليفورنيا  ناخبي  أو   ،2011 عام  في  التشريعية 

التكنولوجيا  صناعة  فإن  ومتريرها،   2012 عام  في  االقتراع  على  وراثيا  املعدلة 

احليوية والغذاء تواجه معضلة مستعصية. هل سيجرؤون على وضع ملصقات 

على منتجاتهم الغذائية ذات العالمات التجارية في والية واحدة أو واليتني فقط، 

مع االعتراف بأن هذه املنتجات حتتوي على مكونات وراثية، في حني ال تزال حتجب 

معلومات التسمية في الدول األخرى؟ اجلواب من املرجح جدا ال. إن حجب املعلومات 

الهامة واملثيرة للجدل في بعض الواليات، مع توفيرها للمستهلكني في دول أخرى، 

سيكون كارثة في العالقات العامة.

 1986 عام  في  كاليفورنيا  والية  في  احلالة  لهذه  واضحة  سابقة  وضعت  وقد 

عندما مرر الناخبون، رغم املعارضة الشديدة من قبل الصناعة، مبادرة االقتراع األمر 

الذي يتطلب احتواء املنتجات االستهالكية وذكر العنصر املسبب للسرطان على 
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بطاقات حتذير. ولكن  بدال من تسمية منتجاتها التي تباع في والية كاليفورنيا على 

أنها مسرطنة على األرجح، أعادت معظم الشركات صياغة مكونات منتجاتها 

لتجنب عالمات التحذير متاما، وقاموا بذلك على نطاق وطني، وليس فقط في والية 

كاليفورنيا.

ومن املرجح أن يتجلى هذا السيناريو نفسه إذا قام الناخبون في كاليفورنيا بتمرير 

مبادرة اقتراع في عام 2012 تتطلب ملصقات على األغذية التي حتتوي على مكونات 

مهندسة وراثيا. هل ميكن أن تتخيل كيف ستباع حبوب اإلفطار كورن فالكس في 

كاليفورنيا وعليها التسمية التي تعترف أنه يحتوي على الذرة املعدلة وراثيا؟ أو 

وصف رقائق الذرة  املعدلة جينيا في والية كاليفورنيا؟ ماذا عن كرافت بوكا البرغر 

حني االعتراف بوجود مكونات فول الصويا املعدلة وراثيا؟ ماذا عن صناعة األغذية 

غير العضوية بأكملها )مبا في ذلك العديد من العالمات التجارية “الطبيعية”( 

املواد  مصنعي  اضطرار  ومبجرد  ملوثة؟  غير  هي  منتجاتها  من   ٪75 بأن  معترفة 

الغذائية ومحالت السوبر ماركت إلى احلصول على منتجات نظيفة وراثيا، فإنهم 

“اجلمجمة  تأثير  لتجنب  إلكتريك،  جنرال  مكونات  جميع  األرجح  على  سيزيلون 

أعقاب  وفي  األوروبي.  االحتاد  في  األغذية  فعلت صناعة  متاما كما  والعظمتني”، 

جنرال  من محاصيل  الفدانات  ماليني  األمريكيون  املزارعون  التطور، سيحول  هذا 

التكنولوجيا  وقد استخدموا  أو عضوية.  إلى أصناف غير معدلة وراثيا  إلكتريك 

احليوية وحلفاؤهم بالفعل مواردهم الشاسعة لشراء الكونغرس، البيت األبيض، 

ومعظم الهيئات التشريعية للواليات مع مساهمات احلملة. مونسانتو، دوبونت، 

محاميهن  إلرسال  الهائل  نفوذها  استخدمت  العمالقة  الشركات  من  وغيرها 

والعلماء من خالل الباب الدوار في وظائف كمنظمني احلكومة. وقد أدت السلطة 

االحتادية،  واحلكومات  الواليات  حكومات  تلويث  إلى  احليوية  للتكنولوجيا  املالية 

إلى جانب اجلمعيات التجارية واجلامعات واملؤسسات البحثية واملنظمات اخليرية 

ووسائل اإلعالم.

ولكن هناك أمران هما أن  مونسانتو  ال ميكنها شراء: ثقتنا، وأصواتنا  باملال.

داعمي  املستهلكني  من  الساحقة  األغلبية  أن  الرأي  استطالعات  اظهرت  فقد 

املكونات  يشمل  طعامهم  كان  إذا  ما  معرفة  يريدون  وراثيا   املعدلة  األغذية 

املهندسة.
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فالنتائج التي توصل إليها استطالع حديث ل “ام إس إن بي سي” طرح السؤال 

“هل تعتقد أن األطعمة املعدلة وراثيا يجب أن توضع عليها عالمة؟” تشير إلى 
أن جميع األمريكيني تقريبا يعتقدون أن األطعمة املصنوعة من الكائنات املعدلة 

وراثيا يجب أن توصف بالفعل.

 :٪96 من  أكثر  أجاب  االستطالع،  في  شاركوا  شخص   45،000 من  أكثر  من 

- ينبغي إبالغ املستهلكني حتى يتمكنوا من اتخاذ  انها قضية أخالقية  “نعم. 
خيار.” 

انها ليست مجرد إشاعات او أخبار ألن معظم األميركيني تدعم وضع العالمات 

في  مرة  ألول  وراثيا  املعدلة  األغذية  إدخال  ومنذ  وراثيا.  املعدلة  األطعمة  على 

الغالبية  أن  العام  الرأي  استطالعات  نتائج  أظهرت  التسعينيات،  منتصف 

العظمى من املستهلكني يريدون وضع العالمات اإللزامية جلميع األغذية املعدلة 

تاميز،  / نيويورك  نيوس  قبل كبس  األخيرة من  االستطالعات  وتشمل هذه  وراثيا. 

والبيت  الكونغرس  ولسوء احلظ جتاهل  واحتاد املستهلكني.  رويترز  / تومسون  نير 

األبيض هذه االستطالعات، وقبال بدال من ذلك ادعاءات جماعات الضغط والعلماء 

املؤمنني بأن األغذية املعدلة وراثيا هي آمنة متاما، وأنه يجب عدم إعطاء األميركيني 

املطلعني واألميني علميا خيار شراء أو  عدم شراء الكائنات املعدلة وراثيا، ألنهم 

سوف يرفضونها.

انفقت مونسانتو أكثر من مليون دوالر على دورة االنتخابات لعام 2010، وقامت 

الفيدراليني.  واملرشحني  الواليات  مرشحي  بني  بالتساوي  مساهماتها  بتقسيم 

وهي تنفق أكثر بكثير على الضغط - أكثر من 8 ماليني دوالر في كل من السنوات 

الثالث املاضية. وقد اشترى مال مونسانتو لها مزيدا من التأثير وسمح لها بنقل 

احملامني والعلماء من خالل الباب الدوار إلى أدوار داخل الوكاالت التنظيمية. وزارة 

بذوي  باملعينني  مليئة  اخلارجية  ووزارة  والعقاقير  االغذية  ادارة  األمريكية،  الزراعة 

صالت  مع مونسانتو. وقد جنحت جهود مونسانتو في خنق احملاوالت في الكونغرس 

واجملالس التشريعية للواليات لتمرير تشريعات وضع العالمات املعدلة وراثيا.

وأهم ميزة أو سالح في مبادرة االقتراع )أو في حملة شعبية من أجل الضغط 

الناخبني  وخاصة  الشعب،  من  الساحق  التأييد  على  احلصول  هو  البرملان(  على 



130

األميركيني  85-95٪ من  بأن،  االستطالع  بعد  االستطالع  أظهر  كما  املسجلني. 

تدعم إلزامية العالمات الغذائية على األطعمة املهجنة. وبغض النظر عن مقدار 

الصعب  من  فإنه  االقتراع،  مبادرة  لهزمية  وحلفاؤها  مونسانتو  تنفقه  الذي  املال 

جدا أن تلجم املشاعر العامة الساحقة. أصبحت مونسانتو واحدة من الشركات 

األكثر كرها على وجه األرض.

من  النشط  الدعم  على  احلصول  هو  الناجحة  االقتراع  ملبادرة  الثاني  والشرط 

الغذاء في جنرال  املتنامية ملكافحة  النطاق، مثل احلركة  حركة شعبية واسعة 

إلكتريك وحملة املاليني ضد حملة مونسانتو. وميكن لهذه احلركة الشعبية جمع 

الكثير من التوقيعات ، وتعبئة الرأي العام، وكسب التصويت. وبغض النظر عن 

هزمية  جدا  الصعب  من  سيكون  وحلفاؤها،  مونسانتو  تنفقه  الذي  املال  مقدار 

اجليش الشعبي من املتطوعني املدعومني من مستهلكي األغذية العضوية الذين 

يتمتعون بدعم هائل من اجلمهور.

املال.  من  كبيرة  مبالغ  جمع  على  القدرة  حتقيق  هو  الثالث  األساسي  والشرط 

ليس فقط لدينا املاليني من جيش الداعني الستهالك املواد العضوية في الواليات 

املتحدة املدعومني من اجلمهور  والذين يعارضون بحماس الكائنات املعدلة وراثيا، 

ما  قادرين على جمع  لن نكون  رمبا  العالمات.  للتبرع حلملة وضع  وعلى استعداد 

يكفي من املال للخروج من مونسانتو، مكتب املزرعة، وجمعية مصنعي البقالة، 

ولكن ميكننا جمع ما يكفي من املال للدفاع عن موقفنا الشعبي واحلفاظ على 

دعم األغلبية. متاما مثل كل شيء في السياسة األمريكية، فإن مبادرات االقتراع 

لها ثمن. ووفقا ملركز استراتيجية مبادرة االقتراع فإن:

	 “فرص االنتصار ترتبط ارتباطا مباشرا بكمية األموال التي يتم جمعها وهي 	
تتناسب دائما تقريبا مع مبلغ املال الذي تنفقه املعارضة”.

	 “إن قوة الشعب لها نفس القدر من األهمية، وال سيما بالنسبة جلهود مبادرة 	
االقتراع التي يقوم بها املواطنون، فمن الضروري أن يكون هناك أشخاص على 

أرض الواقع في جميع أنحاء الدولة ترتبط واستثمرت في املبادرة”.
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التكنولوجيا احليوية أو بيودميوكراسي؟:

إن استعادة حق املستهلكني في معرفة وقيادة األطعمة احملورة وراثيا من رفوف 

أزمة  حالياً.:  بنا  حتدق  التي  واملوت  احلياة  قضايا  جميع  حتل  لن  ماركت  السوبر 

على  الشركات  ومراقبة  االقتصادي  واالكتئاب  لها  نهاية  ال  التي  واحلروب  املناخ 

إلى  وصوال  بيوشنوكراتس  و  مونسانتو  حصر  ولكن  الصحية.  واألزمة  احلكومة، 

حجم واستعادة اختيار املستهلك هي خطوة أولى جيدة لنقلنا نحو االستدامة 

السياسية،  الناحية  القدر من األهمية، من  بنفس  وزراعي صحي.  ونظام غذائي 

أن  ميكننا  املقيدين  والسياسيني  احليوية  التكنولوجيا  منافسي  هزمية  خالل  من 

نبدأ في استعادة الثقة بالنفس ضد اخملاطر املمزقة للجسم األمريكي السياسي. 

إن االنتصار املدوي من قبل اجملتمع العضوي وحملة املاليني ضد حملة مونسانتو 

سوف نثبت ألنفسنا واجلمهور املعني حاليا أن نتمكن من استعادة السيطرة على 

املؤسسات والسياسات العامة التي حتدد حياتنا اليومية. اآلن هو الوقت املناسب 

للمضي قدما. لدعم أو االنضمام إلى حملة املاليني ضد مونسانتو. 

اإلدارة  أو  مونسانتو  سواء  اجلرمية  لشركاء  الواضح  الوصف  هذا  بعد  واآلن، 

الباب  من  يدخلون  الذين  والعلماء  واحملامني  يرأسها،  من  النظر  بغض  األمريكية، 

الدوار ساحبني احلكومة معهم في خدمة الشركة، بل إن احلكومة هي من نفس 

فهم  مونسانتو  شركة  في  اعضائها  يساهم  لم  إن  التي  الراسمالية  الطبقة 

الصناعات  أو شركات  السالح  أخرى كشركات  احتكارية  مساهمني في شركات 

املدنية ...الخ. بعد هذا، يبرز السؤال:

فريق  مواجهة  الغذاء  مجال  في  األقل  على   ، التعاونية  احلركة  بوسع  هل  ترى 

العمالقة املتوحش هذا؟ أم أن السبيل الوحيد هو الثورة ضد راس املال؟

هذا السؤال، برسم تبلور حركة ثورية اشتراكية في امريكا لم تتبلور بعد، وهذا 

يعطي احلركة التعاونية ميزة جملرد بقائها واستمرارها.
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ملحق 2

ال يزال الوقت مبكراً جداً على ذبول الدولة في كوبا

نقاش في مقالة كليف دوراند “التعاونيات اجلديدة في كوبا”

د. عادل سمارة

اإلنسان  التي يصممها  اإلنسانية  واملشاريع  النظريات  التاريخ،  ، على مدار  تبدأ 

النظرية  من  كل  في  واالشتراكية  التنفيذ.  عن  يبحث  حلم  شكل  على  غالباً 

والتطبيق ال بد أن تكون منفتحة على األفكار اخلالقة، والنقد والتجديد.

وحيث ان كثيرا من النقد مت ضخه ضد األنظمة السابقة لالشتراكية احملققة، 

فإن كثيراً من اإلطراء قد ُصبَّ لصالح اشتراكية القرن الواحد والعشرين وخاصة 

في  كثيرون  فشل  السابقة،  االشتراكية  األنظمة  نقد  اجلنوبية. في  امريكا  في 

وحتليل  املاركسية،  النظرية  املاركسية:  في  رئيسية  قضايا  ثالثة  بني  الفصل 

ماركس للتطورات واحلداث التاريخية أو اجلارية في زمنه، وتنبؤات ماركس.  ونقدوا 

ماركس على حتليالته وتنبؤاته أكثر مما نقدوا، أو متكنوا من نقد النظرية نفسها.

نقد  حيث  السابقة  االشتراكية  األنظمة  يخص  فيما  صحيح  نفسه  واألمر 

املاركسية كثيرون على مشاكل البلدان االشتراكية وذهبوا بعيدا في هذا االجتاه 

متجاوزين او مبتعدين عن النقد النظري واألصيل وعن اإلجنازات التاريخية لألنظمة 

االشتراكية مما يصب أخيراً في طاحونة  الثورة املضادة.

ما يلي نقاش لبعض القضايا التي طرحها كليف دوراند في مقالته “التعاونيات 

اجلديدة في كوبا”  منشورة في مونثلي  ريفيو عدد نوفمبر 2017 والتي تالمس 

قضايا هامة في التطورات اجلارية في كوبا. 

للتخطيط  االشتراكية  حتتاج  هل   : املقالة  هذه  في  املطروحة  القضايا  إحدى 

املركزي؟
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أن  ميكن  مدى  اي  إلى  السؤال:  ولكن  نعم.  اجلواب  يكون  االنتقالية  املرحلة  في 

تستمر هذه الفترة االنتقالية؟ متى وكيف ميكننا قياس ذلك؟ هل ستكون لفترة 

قصيرة، مثالً، بضعة عقود بينما املرحلة تستغرق عدة قرون؟ ليست هناك طريقة 

علمية لقياس طول أياً منهما مسبقاً.

ر الفترة االنتقالية لالشتراكية هو خلق الطبقات  لعل أحد العوامل التي تُقصِّ

ورأيها،  وتوجيهاتها،  األساسية،  حاجاتها  على  بناء  يعمل  الذي  حلزبها  الشعبية 

ومصاحلها وثقافتها ورفاهها، احلزب الذي يصل السلطة على يد اجلماهير ويستمر 

في متثيلها، وتقوم اجلماهير نفسها مبراقبته بشكل متواصل.

هل هذه هي حالة كوبا اآلن، ام كال بعد؟

قد يكون صحيحا في حال العالم احلالي بعد انهيار معسكر األنظمة االشتراكية، 

أن إمكانية التحول هو عبر تشارك في السلطة على شكل حكم الدولة بالتوازي 

مع انتخاب قيادة للتعاونيات من اجل قيادة وتخطيط مشترك )مشروطة بفترة 

انتقالية( ، وعن دور القيادة املنتخبة للتعاونيات والتي ميكن أن تتوسع على حساب 

تلك التي بيد الدولة أو احلزب. 

واملقصود هنا هو توجيه التعاونيات كي تتطور كجسم واحد، ومن أجل مجانبة 

ان تكون عدة تعاونيات، ملنتجني كجماعة، متثل كل جماعة  نفسها كما هي احلال 

في املشاريع اخلاصة.

ازدهار  أم  اإلنتاج  قوى  تطوير  هو  لالشتراكي  املباشر  الهدف  دوراند:”هل  يجادل 

وضع الشعب؟”

لكن اجلواب يجب ان يأخذ باالعتبار:

في الفترة احلالية حيث ينتصر رأس املال على العمل على صعيد عاملي أم حينما 

ولكن حتى حينما  املال في معظم الكوكب.  راس  انتصار االشتراكية على  يبدأ 
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يصل العالم  بدء انتصار االشتراكية على را س املال، يجب ان يبقى الهدف األساس 

هو تطوير قوى اإلنتاج ذلك ألنه في ظل االشتراكية فإن هذه القوى تتطور على يد 

الشعب نفسه بإرادة حرة وابتكار في مستويني:

	 قوى 	 تطوير  هي  االشتراكية  لدى  األولوية  فإن  املال،  راس  هيمنة  عالم  في 

كفاية  مجتمع  بناء  إلى  االشتراكية  االشتراكي،تهدف  العالم  وفي  اإلنتاج، 

الذات واالعتماد على الذات التي تنَجز فقط عبر اإلنتاج.

	 عن 	 للدفاع  لالشتراكية  بالنسبة  حاسم  التسليحي  العسكري  اإلنتاج  إن 

الذات في وجه أنظمة الراسمالية، ولكن دون السقوط او التورط في سباق 

التسلح، إن أمكن.

فاالزدهار وحتى الرفاه يجب أن يرتكز على مجتمع منتج كي يستهلك منتجاته 

محرراً هو  من االغتراب فطاملا أنت منتج فإنك ستحمي إنتاجك بالضرورة وطبعا 

بالوعي، مبا ان ذلك نتاج شغلك الذهني واجلسدي. وطاملا أنك تُنتج، فإنك سوف 

تشعر مبتعة حياتك وسوف تستهلك بأسلوب يحترم ذاتك وبوعي. 

كوبا ال تزال في وضعية حساسة وحرجة وانتقالبة. وفي هكذا فترة فإن أولئك 

وإذا  واملادية.  الثقافية  املكافأة  الذين يستحقون  وأفضل هم  أكثر  ينتجون  الذين 

كانت السوق ضرورية في الفترة الراهنة، فيجب ان تقسم إلى عدة أسواق داخلية 

ومترابطة/متمفصلة في بلد مثل كوبا اي إلى: أسواق أحياء، مقاطعات ومستوى 

ايا منها مستقالً، وإمنا ضمن جلنة مشتركة مكونة من  وطني.ال يجب ان يعمل 

والتنمية،  الرقابة  دائرة  باسم  كممثل/مراقب  الثالثة:الدولة،  االجتماعية  القوى 

مستقلة عن الوزارات والتعاونيات.ويجب ان يكون الدور األهم لهذه اللجنة الثالثية 

تذويب  ثم  ومن  جميعا،  لتوحيدها  والدفع  جهة  من  الثالثة  األسواق  مراقبة  هو 

باجتاه استعادة  وإال، فإن البلد سيتم سحبها مجدداً  اجلميع على املدى الطويل. 

الرأسمالية.

ال يجب ان تبقى ملكية الدولة هي الوحيدة،هذا مع أن هيآت الدولة طاملا منتخبة 

وبشكل حر حقيقي، فال مشكلة بيروقراطية او فوقية او طبقية فيها ولكن تصغير 
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هيئة  وجود  اي  مثال،  محايدة،  برقابة  استبدالها  أن  يجب  الدولة  ملكية  تقليص 

رقابة وتنمية مستقلة عن تاثير الوزارات وتتمتع بحق الرقابة على كل من نشاطات 

احلكومة والتعاونيات. ويجب ان تكون هذه اللجنة منتخبة/مسماة من قبل كل 

بأن  وتفويض  بسلطة  وتتمتع  من جهة،  والتعاونيات  اخلاصة  امللكية  الدولة،  من 

تقيِّم، وتراقب وتقرر كيف يجب توجيه ثقافة اجملتمع ووعيه باجتاه امللكية الشعبية 

التعاونيات.  أي اعلى من  الكميونات مبا هي اعلى مرحلة اشتراكية  املباشرة في 

وهذه حتصل حينما تكون الدولة على حافة الذبول ، ناضجة للذبول.

موجودات  على  ويحافظون   ، األعضاء  يستفيد  الدوالنية،  غير  امللكية  حالة  في 

تغيير  مصيرها،  تقرير  في  أحراراً  وليسوا  بسلطة  يتمتعون  ال  ولكن  التعاونيات، 

كي  وتطويرها  حلمايتها  عليها  مؤمتنون  واألعضاء  عامة  ملكية  إنها  اجتاهها. 

تتناسب وال تتناقض مع مجمل االقتصاد واجملتمع. ففي االقتصاد االشتراكي يكون 

املنتجون منتجون أحرارا في إنتاج واستخدام واستهالك  ما ينتجون.

واشتراكية القرن الواحد والعشرون وبالرغم من حقيقة أنها ال تزال جديدة وحتت 

االختبار، التجربة واخلطأ، فقد مت إطراؤها كثيراً إما نظراً لفشل أنظمة االشتراكية 

احملققة، أو فقط ألنها جتربة جديدة أو مدخالً  محاولة للقطع مع اشتراكية القرن 

العشرين. وفي احلقيقة، فإن هذا املدخل قد واجه مشاكل وصعابا منذ بداية فترته 

القصيرة املدى.

جتادل ورقة دوراند بأن االشتراكية اجلديدة تقوي اجملتمع املدني. ولكن هذا املصطلح 

نفسه قد صيغ أصال لوصف التناقض الطبقي بني:

	 الطبقة احلاكمة، اي البرجوازية،	

	 والطبقات الشعبية.	

ط بني الطبقتني املتعاديتني  فقد جادل انطونيو غرامشي بأن اجملتمع املدني هو توسُّ

في  يكون  ال  ان  يجب  وهذا  األخرى.  على  هيمنتها  فرض  واحدة  كل  حتاول  حيث 

احلالة الكوبية وأي بلد اشتراكي إذا لم تكن هناك طبقة برجوازية حقيقية، ال في 

السلطة وال في البنية اجملتمعية.



136

يجب  املصطلح،  نفس  استخدام  على  أصرينا  ما  إذا  املدني،  فاجملتمع  كوا،  في 

مثالً،  البيروقراطية،  البنى  حساب  على  الشعبية  للدميقراطية  امتداداً  يكون  أن 

لتوسيع الرقابة الشعبية وتفويض صالحيات او سلطات أوسع في اتخاذ القرار، 

والنقد، واملصداقية. إلن هذه هي مكونات حوار داخلي  ونقاش سلمي نحو حكم 

بني  أن يحصل  والتقييم ميكن  النقاش  وهذا  الدولة.  ذبول  وباجتاه  مباشر  شعبي 

دميقراطية  معنى  وهذا  اشهر.  ستة  كل  لقاءات  في  التعاونيات  وممثلي  الدولة 

الكومونات ، والتعاون والالمركزية.

“إنني احاول تفهم واستيعاب وصياغة  تلك اجلهود مبصطلحات  كتب دوراند: 

الكومونز )يسميها هو التشاركيات(. فقد وثق املؤرخون  الطرق التي قامت بها 

الراسمالية بسحب تراكمها األولي ممن جردتهم من ملكية املوارد التي هي ملكية 

للجميع – وهي عملية استمرت حتى اآلن، كما كتب ديفيد هارفي وآخرون. إنني 

أرى أن بناء اجملتمع واالقتصاد االشتراكي كاستعادة/استرداد  لتلك العملية، مثابة 

استعادة الكومونات – أي أن  مختلف تلك املصادر تساهم في التنمية البشرية 

دميقراطي  بشكل  بها   والتحكم  مشاركتها  تتم  حينما  باألفضل  تقوم  وبهذا 

من قبل الكميونة. وهذا يتضمن ليس فقط الغابات واحلقول في املاضي ما قبل 

الراسمالي، ولكن ايضا، التعليم والصحة ونظام العناية، واحلدائق العامة، والشوارع 

والطرق املائية والتشارك  في الثقافة واملعرفة ومصادر اجملتمع اإلنتاجية”.

أي  بني كليهما،  إدارة جماعية  “املشاركة”  قد عنى ب  دوراند/  الكاتب،  إذا كان 

كمرحلة  االشتراكية  املرحلة  في  وحدها  الكميونة  وليس  والكميونة،  الدولة 

انتقالية ، فذلك مفهوما. ولكن، إذا ما قصد ان تنتقل كلياً إلى الكميونة ، فذلك 

يجب أن يكون مدعوما ومحتضناً بوعي شعبي اشتراكي بل شيوعي. فهل هذه 

هي حالة كوبا اليوم؟

تبقى  ان  يجب  فهذه  والثقافة،  التعليم  مثل  احلساسة  القضايا  يخص  وفيما 

بإشراف جلنة مشتركة من الدولة ومجالس الكميونات طاملا أنها قيمة استعمالية 

تُنَتج  فهي ال  التبادلية.  القيمة  التبادل مبعنى  ال تقع حتت اي شكل من أشكال 

أية منافع مادية ولكنها مساهمة هامة  ، وال بأي اسلوب يبتغي  بشكل مباشر 
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جدا في تطوير وإنتاج قيماً مادية. وعليه، فهي ال بد أن حتظى بحماية هائلة من أي 

شكل من اشكال الثقافة الراسمالية ومن طرائقيي الرأسمالية، طاملا أن هناك 

سوقاً وقطاعا خاصاً حتى لو كان صغيراً وحتت رقابة الدولة.

يقول دوراند:

عليه  يدها  الراسمالية  وضعت  ما  استعادة  ميثل  االشتراكي  البناء  كان  “...إذا 
من موارد التي هي حق للكميونتي ، فإن هذه املوارد قد متت استعادتها في احلالة 

تُرى  أن  ميكن  وهذه  نفسها.  الدولة  من  نشطة  –مبساعدة  الدولة  من   الكوبية 

بشكل حاد فاقع في حتويل مشاريع الدولة مثل املطاعم وخدمات النقل وشركات 

البناء للتعاونيات”

ولكن، من الذي يجب ان يختبر العالقة بني التعاونيات. اعتقد ان هذه احلالة حتتاج 

إلى جلنة  تنسيق تتكون من:

	 جلنة ممثلني منتخبة من القاعدة	
	 جلنة تنمية ورقابة ال تخضع للسلطة	
	 الدولة	

والبند رقم اثنني هو األكثر مصداقية بني الثالثة.

االن  حتول  وقد  احلكومة  يد  على  إدارته  جرت   1968 “...منذ  دوراند:  وكتب 

األعمال  لهذه  العمال-املالكني  يد  على  تدار  لكي  السابقني،  الدولة  ملستخدمي 

...وقد مت إجراء دراسات  أولية بينت ان متوسط الدخل بني التعاونيات قد ازداد بأكثر 
من سبعة أضعاف”. 

إن القفزة الواضحة في دخل أعضاء التعاونيات يتطلب نقاشاً، ملاذا؟:

	 هل كان هو بسبب اإلدارة السيئة ملشاريع الدولة؟ إذا كان األمر هكذا، فهو 	
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يعني أن مزيداً من اخلصخصة هو احلل األفضل!

	 هل سوء إدارة الدولة هي مسألة حتمية، أم أنها خطىء إنساني؟	

	 إذا كانت خطئا بشريا، فذلك يعني أن التعليم االشتراكي ليس فعاالً بعد. 	

وإذا كان العمال والشعب عموما غير مقتنعني بأن العمل املشترك هو مسألة 

أخالقية وإنسانية، فذلك يعني أن االشتراكية قيد اخلطر.

	 برنامجا 	 ليست  أي  الدولة،  حتكُّم  أنها  أم  حالً؟  الضرائب  زيادة  تقدم  هل 

اجتماعياً.

إلى  يحتاج  اجملتمع  تشريك  بأن  أعتقد  أنا  بعناية.  تدرس  أن  يجب  األمور  هذه 

شكل جديد من البرملان، بأن يُنتخب  من جهة وأن يشارك في التحكم مبختلف 

مستويات احلياة مبا فيها الدولة، واحلزب والتعاونيات من جهة ثانية. هذه ميكن أن 

اشتراكية  مدارس  هي  التعاونيات  إن  الدولة.  ذبول  باجتاه  إنتقالية  سلطة  تكون 

صغيرة على املستوى التجريدي، ولكن عملياً كيف ميكن جتنب الصراع بني العديد 

من املدارس الصغيرة!

يقول دوراند:

يُدار في  على سبيل املثال، حينما زرت مشغل خياطة في وسط هافانا كان   “
ب  زميالتها   املنتَخبة  املديرة  وصفت  ومالبساً،  قمصانا  ينتج  حكومياً  السابق 

“عامالتي” هذا مع انها جتيب على تساؤالتهن في االجتماع العام الشهري . إن 
أو  اعلى  يتأتي مبنح سلطات  ....  وبأن جتاوزها ال  القدمية متجذرة بعمق  العادات 

بالتمتع باستقالل ذاتي. لهذا السبب، فإن معهد الفلسفة في البالد يقود ورشات 

دميقراطية  ممارسة  على  واألعضاء  املدراء  ويعلم  اجلدد،  التعاونيات  ألعضاء  تدريب 

التسيير الذاتي”

املفردات  محتوى  إن  ودؤوب.  عميق  لتثقيف  ماسة  حاجة  هناك  بأن  يعني  هذا 

من  بأنه  هذا  يعني  أال  االن:  والسؤال  األهمية.  من  كبير  جانب  على  ومعانيها  

املبكر جدا التاكيد على أن كوبا وصلت حالة “اإلنسان االشتراكي كما حلم تشي 

جيفارا” اي اإلنسان الذي جتاوز امللكية اخلاصة، األسواق، اإليديولوجيا، دور الدولة، 

العملة...الخ.



139

وفيما يخص حانوت احللويات حيث:

“... في حانوت احللوى حيث يعمل العمال نصف الوقت الزمني ومع ذلك يُدفع 
لهم أضعاغ ما يحصل عليه عمال الدولة”.

حلانوت  أخرى  فروع  افتتاح  قرروا  هذا   احللوى  حانوت  عمال  أن  لنفترض  ولكن، 

احللويات والتي إما أن تتنافس مع محال حلويات أخريات، أو لكي تكسب ربحا أكثر، 

فهل سيكون هذا مقبوال؟ وإذا كان اجلواب ال، فلماذا إذن؟ 

 أليست التربية االشتراكية ضد االدخار الربحوي طاملا الدولة توفر لهم العمل 
باعتباره  النظام  سقوط  يخافون  انهم  أم  الزائد؟  الربح  فلماذا  املناسبة/  واحلياة 

مؤقتا؟

وإذا كان توسعهم مقبوال، فإن هذا طريق جديد لرسملة االقتصاد وحتى بتوجه 

احتكاري. وإذا لم يكن التوسع مقبوالً، فهل سيكون فرض ضرائب أعلى هو احلل 

األفضل والنهائي على املدى البعيد؟.

كتب دوراند:

“... وكما اشار راؤول كاسترو في تقريره للمؤمتر السابع للحزب, فإن “ إيديولوجيا 
الربح،والتفاهة،  عن  والبحث  واألنانية،  بالفردانية،  تتصف  الصغيرة  البرجوازية 

الصغيرة  البرجوازية  فإن  والرقابة،  الضرائب،  بزيادة  فإنه  االستهالك”  وتكثيف 

سوف تتماهى مع االشتراكية، ولكنها هي نفسها ليست اشتراكية” 

هذا صحيح، لكنه ليس حالً. إن احلل احلقيقي لالشتراكية، وهو صعب،هو بالنجاح 

في ذلك عبر احلوار والتعليم الشعبي وصوال إلى األهداف الرئيسية التالية:

	 العمل كعادة ورغبة ذاتية	

	 الثقافة االشتراكية للحلول محل الثقافات األخرى.	
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واملشكلة املعقدة هنا هي ان الضرائب األعلى تُخبر الشعب بأن التراكم ممنوعاً، 

وبأنها  ضرورة  ليست  النقود  مراكمة  بأن  الناس  تعليم  في  ينجح  ال  هذا  ولكن 

املرحلة  هذه  إلى  البشر  يصل  وحينما  اشتراكي.  في مجتمع  فائدة  ذات  ليست 

أو املستوى، فإنهم يكونوا قد دخلوا مرحلة ذبول الدولة والعملة. حتى اليوم فإن 

التثقيف االشتراكي هو احلل املمكن.

لقد بينت دراسات حديثة بأن اإلمبريالية األمريكية تراقب كل حركة ألي شخص. 

وفي مرحلة معينة من التطور الكنولوجي، فإن بوسع بلد اشتراكي أن يبني شبكة 

التوزيع وتزودها باملعلومات عن حاجات كل فرد  تراقب كافة محطات  تكنولوجيا 

وحقه في االستهالك. وفي هذه املرحلة، يصبح فائض النقود بال فائدة أو معنى. 

هل هذا منطقي، إلى أن يبلغ الوعي بالناس كي يستهلكوا فقط ما يحتاجون؟

ويضيف دوراند:

الضرائب  بواسطة  واسع  بشكل  النمو  من  اخلاص  العمل  منع  “...ميكن 
التصاعدية وسياسات اجلمارك، وإذا ما بلغ العمل اخلاص درجة معينة، ميكن حتويله 

إلى تعاونية، وعليه فإن جميع املستخدمني يتشاركون في الربح واتخاذ القرار”.

قد يكون هذا حال مؤقتاً، وإذا ما كان العمال لم يؤمنوا بعد بالتعاونيات، فإنهم سوف 

يعملون بشكل او جهد أقل، وهي بالطبع عادة سيئة على الرغم من حقيقة انه 

أمر جيد للعمال بأن يفهموا أن الربح الفائض ال فائدة منه على األقل، وفي البداية، 

حيث ال مجال الستعماله. وهذا يذكرنا مبشاكل واجهت االحتاد السوفييتي حينما 

قام الفالحون متوسطي احلال بذبح مواشيهم ملقاومة سياسة احلكومة بتمويل 

الصناعة من فائض الزراعة. وحتى لو مت حتويل املشروعات اخلاصة إلى تعاونيات، فإن 

العالقات فيما بينها يجب أن يتم تناولها بشكل مختلف وخاصة ألن الشعب ال 

يزال ثقافيا في مستوى الوعي التعاوني وليس االشتراكي. وأخيراً، إذا ما استمرت 

العملية، كما يحاجج دوراند، فإنني اشك بأن ذبول الدولة سيكون ممكناً.
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أخيراً يجادل دوراند:

“... ميكن فهم التعاونية كنوع من تشاركية العمل. إنها تشاركية العمل بني 
فريق من العمال الذين يفهمون بوعي توجيه عملهم مباشرة نحو أهداف نبيلة 

الشخصية  باالعتبار  التعاونية  تأخذ  األوسع.  الكميونتي  مع  فيها  يتشاركون 

االجتماعية   العالقات  ترتكز على  العملية للشخص  اليومية  فاحلياة  اجملتمعية: 

إن املشاركة في اتخاذ القرار حتفز ممارسة املسؤولية  التعاونية وأخالق التضامن. 

الكائن  تُطور  إنها  العامة.  باملصلحة  مرتبطة  الفرد  مصلحة  إن  االجتماعية. 

االجتماعي ، أو كما وصفها ماركس، “وجود النوع”. إن التعاونيات ال تقوم فقط 

بالعمل االجتماعي، بل هي جتعل العامل اجتماعياً. إن التعاونيات مدارس اشتراكية 

صغيرة”

طاملا  وواعدة  حقيقة  أعاله  الفقرة  فإن  اجلميع،  عن  نيابة  الدولة  حتكم  وبينما 

تتحول التعاونيات  إلى “تعاونيات”. هذا هو السؤال.
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ملحق 3

معا أقوى1 

العمل  ومجاالت  التعاونيات  عن  هامة  أفكار  على  املقالة  هذه  حتتوي  مالحظة: 

ومقترحات ألمناط من التعاون. )ع.س(

واملصلح  اإليرلندي  السياسي  املنظر  الحظ   ، عشر  الثامن  القرن  أواخر  منذ 

عضوية  كمنظمات  واجملتمعات  التعاونيات  التقاء  تومبسون  ويليام  االجتماعي 

دميقراطية. ومن املؤسف أن املشاركني في تعاونيات العمال ، الذين كانوا حتى أواخر 

بدأوا في استخدام  السبعينات من القرن املاضي يطلق عليهم اسم “أعضاء” ، 

األولوية  إلعطاء  العمل”.  أصحاب  “تعاونيات  في  كما   ، “أصحاب”  مصطلح 

احليوية  اليومية  املمارسات  يحجب  وهذا   ، العضوية  من  بدالً   ، امللكية  لعالقات 

لالتصال الراديكالي والتعاون املطلوب من جميع التعاونيات الناجحة. التعاون أكثر 

من مجرد مبدأ. إنها عملية تنفيذ ، في كثير من األحيان على املستوى العادي ، 

قيم تعاونية للتغلب على التسلسل الهرمي واجلشع في اجملتمع.

يدرك رانس هذه العملية عندما يتحدث عن األعضاء املتعاونني باعتبارهم “قوة 

عاملة محتملة أكثر بكثير من العمال الذين ينتجون منتًجا. ميكنهم ان يحققوا 

مجرد  وليس   ، ثقافية  كائنات  هم   . االنتاج  في  دورهم  من  ابعد  هو  مبا  حياتهم 

تروس في آلة أو مزود اخلدمة. حتقق التعاونيات واملؤسسات التي مت إشفاؤها ، كما 

في األرجنتني، استردادها احلياة املفعمة بروح التعاون للعامل إلى ما هو أبعد من 

مكانه البسيط كعامل2 .

 وباملثل ، يلخص يوشاي بينكلير احلياة اليومية في التعاونيات بهذه الطريقة: 
1  Stronger Together? Volume 69, Issue 05 (October 2017) › Stronger Together? by Bernard Marszalek (Oct 01, 
2017) Bernard Marszalek spent eighteen years as a member of a worker-cooperative union printshop, and was a founding 
member of the Network of Bay Area Worker Cooperatives.
Peter Ranis, Cooperatives Confront Capitalism(London: Zed, 2016), 166 pages, $26.95, paperback.
Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017), 120 pages, $12.95, paperback.
Trebor Scholz and Nathan Schneider, eds., Ours to Hack and to Own (New York: OR, 2017), 252 pages, $17, paperback.

2  رانس ص 155
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التواصل  سيما  - وال  األعضاء  بني  التواصل  أن  التعاون  دراسات  من  عقود  تخبرنا 

وكذلك   ، أساسي  أمر  هو   - البعض  بعضهم  مع  األعضاء  عالقات  يؤنسن  الذي 

تطوير هوية مشتركة. سيكون من الضروري وجود جوهر قوي من القيم األخالقية 

، وجتنب األخالق املتمثلة في “أنا هنا فقط من أجل احلصول على بضعة دوالرات 

التوترات  على  للتغلب  األعضاء  بني  بالعدالة  واضح  التزام  من  بد  فال   ، إضافية” 

احلتمية املرتبطة بالعمل وتقاسم الدخل. إن التأطير مهم ، وبينما تلعب املصلحة 

الذاتية بال شك دورًا في أي مجتمع ، لذا يجب ان ال يؤلى جهدا في سبيل استهداف 

تلك املصلحة الذاتية ناهيك عن موديل املصلحة الذاتية ممثال في الشركات التي 

ميلكها مستثمرون3” 

 وكقاعدة في التعاونيات  يجب أن يتضمن العمل جانًبا مرنًا ، أو حتى مرًحا ، وإال 
ستفشل التعاونية. إن مساواة املشاريع التعاونية ، إلى جانب السيطرة العملية 

بشكل  تفضي  التي   ، املرحة  البيئة  لهذه  مسبق  شرط  ، هي  العمل  مكان  على 

فريد إلى التعبير عن شخصية املرء في إطار جماعي.

 ، املتناغم  العمل  مكان  من  األدنى  احلد  فوائد  التقليدية  الشركات  تدرك  بدورها 

هذا  كبير.  جناح  دون  - غالباً  إنشائه  على  يعملون  االستشاريني  اخلبراء  من  وكثير 

ليس مفاجًئا ، نظرًا ألن البيئة اللطيفة ال تأتي في حقيبة أو عرض مريح يُقدم الى 

خبير متخصص في املوارد البشرية. بل هي عضوية في املؤسسة ، ويجب تطويرها 

بشكل أصيل مع مرور الوقت في مكان عمل محبب. إستراتيجية سياسية على 

الرغم من كل اتساعها. 

يقول:

“ تتجاهل كتب رانيز وشولز وشنايدر العديد من القضايا األكبر التي تؤثر على 
ولعل  اجلامح.  االقتصادي  والنمو  املناخ  تغير  - مثل  الكثير  - وغيرها  التعاونيات 

األمر األكثر وضوحاً ، هو أن التدهور املتزايد في العمل ، الذي يفسر توسع وهيمنة  

الرأسمالية بشكل أفضل من أسطورة  وادي سيلكون  لريادة األعمال الديناميكية 

عاملي  فائض  وجود  فبدون  مؤسف.  أمر  وهذا  عليه.  التأكيد  يتم  لم   ، واملبتكرة 

العمل  أسواق  على  تعتمد  التي  فالرأسمالية  العمل   عن  العاطلني  العمال  من 
3  يوشاي بينكلري ص 95
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الرخيصة واملرنة  لم تكن لتحقق أبداً منوها الهائل. عالوة على ذلك ، ال تستطيع 

التعاونيات العمالية ، بغض النظر عن مدى حلمها بالتوسع وفق شروطها اخلاصة 

، استيعاب هؤالء العمال ، ولكنها ستضطر بالضرورة إلى التنافس مع الشركات 

 ، الناقصة  العمالة  مبسألة  رانيس    يعترف  العمالة.  فائض  باستغالل  تزدهر  التي 

ولكنه يختار التركيز بدالً من ذلك على اجملال البارز كأداة أساسية لتوسيع القطاع 

إشكالية.  اقتراح  هو  هذا  عام.  بشكل  الوظائف  وبالتالي    ، العمالي  التعاوني 

في  للتطبيق  قابالً  األخرى  واملرافق  املهجورة  للمصانع  العمال  احتالل  يكون  وقد 

 ، األرجنتني  في  احلال  هو  الشعبي ، كما  الدعم  تعبئة  فيها  ميكن  التي  اجملتمعات 

ولكنه ال يعمل كمبدأ عام للتنظيم. وفي الواقع ، فإن األمثلة الثالثة لتعاونيات 

اجملال البارزة التي يناقشها رانيس    كلها في املناطق احلضرية املزدهرة ولكن  فشلت 

كل منها لسبب أو آلخر. في حني أن هذه اإلخفاقات ال تدين السياسة ، إال أنها 

مجتمعاتها  في  لها  قويًا  وجودًا  تتطلب  العمال  تعاونيات  أن  إلى  ذلك  مع  تشير 

احمللية”

)الحظ  الدولة  ترعاه  مشروع  سوى  أبًدا  العمال  تعاونيات  تكون  أن  ميكن  ال   ...“
ولكن يجب  ان احلديث هنا عن التعاونيات في ظل األنظمة الراسمالية- ع.س( ، 

لالستراتيجية  مناقشة  ألي  إغفالهم  إلى  استناداً  شعبي.  دعم  لها  يكون  أن 

السياسية ، قد نفترض أن رانيس   وشولز وشنايدر يعتقدون أنه مع اتضاح مزايا 

تعاونيات العمال ، فإنها ستنمو بنوع من عملية االستنساخ )“النموذج االقتصادي 

األفضل”( ، أخيرا الوصول إلى كتلة حرجة من شأنها أن حتول اجملتمع. لكن التاريخ 

عمرها  ، ومؤسسات  ناجحة  العمالية  التعاونيات  بعض  الفرضية.  هذه  يحبذ  ال 

عقود ، وإذا كانت شركات رأسمالية ، فمن املتوقع أن تكون قد حصلت على امتياز 

خدماتها  توسيع  خالل  من  منت  التعاونيات  بعض  أن  حني  في  ولكن  لعملياتها. 

وعضويتها بحكمة ، فقد توسع معظمها ببطء ، على كل حال. وفي حاالت قليلة 

أو  أخرى  أحياء  في  إلطالقها  مماثلة  مشاريع  إقامة  الناجحة  التعاونيات  ، سهلت 

النمو/التوسع   في  حذرة  التعاونيات  ، كانت  العموم  على  لكن  مجاورة.  مدن  في 

بيئة  في  جيد  بشكل  عضويتهم  يخدم  كان  البطيء  النمو  أن  من  الرغم  على 

ما  ، غالًبا  الرئيسية  التوسع  خطة  عرض  يتم  ، عندما  الواقع  في  معادية.  سوق 

يرفضها األعضاء ، حذرًا من اتخاذ املزيد من الضغط ، ناهيك عن الديون ، للحصول 
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النمو  عدم  حتى  أو  النمو  البطيئة  العمل  خطة  إن  فيها.  مشكوك  منافع  على 

أنه  األرجح  النظر.  قصيروا  أو  أنانيون  أنهم  على  لألعضاء  إدانة  بالضرورة  ليست 

لنمو  املطورين  حجة  إن  مؤكد.  غير  اقتصاد  في  للمخاطرة  معقول  كره  يعكس 

توفر  ألنها   ، كاستراتيجية  جذابة  تبدو  العمال   تعاونيات  أساس  على  الوظائف 

وقد  لألعضاء.  شخصي  ومتكني  محلية،  اقتصادية  ومزايا   ، مستقرة  عمل  فرص 

نيويورك.  أبرزها   ، املدن  من  العديد  في  النجاح  بعض  االستراتيجية  هذه  وجدت 

خالل  من  فقط  ليس  الوظائف  في  الكبير  النمو  توقعات  تخفف  أن  يجب  لكن 

متطلبات خلق منوذج عمل مستدام ، ولكن أيًضا باحلاجة طويلة األجل إلى الدعم 

الوقت  زال  - وما  للتعاونيات  قروض  إصدار  في  البنوك  من  العديد  يتردد  إذ   ، املالي 

أطول بكثير. لتشكيل فريق عضوية متماسكة.... عندما تكون الظروف مواتية 

، يجب اختبار استراتيجية منو الوظائف ، ولكن هناك طريقة أخرى - استراتيجية 

- ميكن  حرجة  كتلة  إلى  املتنامية  العمالية  التعاونيات  مجرد  تتعدى   ، سياسية 

 ، مجتمعاتهم  في  والتأثير  االعتراف  على  للحصول  العمال  تعاونيات  تأخذها  أن 

الراديكالية  للدميقراطية  فعالية  األمثلة  أكثر  باعتبارها  أعدادهم  توسع  وبالتالي 

أن  أوال  العمالية  التعاونيات  على  يجب  مجتمعنا،  في  اقتصادية  مؤسسة  ألي 

تعترف مبوقفها الطبيعي كمحرضني. وستكون اخلطوة التالية هي توحيد جميع 

التعاونيات داخل منطقة جغرافية محددة لالتفاق على املبادئ واملمارسات لتعزيز 

قطاعها. قد يكون بعض هذه األمور من األمور الداخلية املباشرة ، مثل التواصل أو 

التمويل األفضل ، لكن البعض اآلخر قد يحتاج إلى التواصل - يدخل مجال اللعب 

الذي تكون معظم التعاونيات غير مألوفة فيه. بسبب خبراتهم في صنع القرار 

اجلماعي ، فإن التعاونيات العمالية هي األقدر على قيادة هذا اجلانب السياسي في 

القطاعات املتداخلة في  احتاد التعاونيات” 

على  التعاونية، يجب  اجلمعيات  بني  املشترك  األعمال  جدول  مع  جنب  إلى  جنبا 

اجلماعات  من  يحصى  ال  عدد  مع  العالقات  استكشاف  العمالية  التعاونيات 

واألنشطة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الشعبية التي يتم تنظيمها بشكل 

رئيسي على طول خطوط غير ربحية أو تطوعية. ميكن أن يكون أحد مجاالت هذه 

العالقة املفيدة للطرفني هو السكن: تعاني الدوائر الكبيرة واملتنامية في العديد 

من اجملتمعات احمللية من نقص في اإلسكان امليسور التكلفة. وفي الوقت نفسه، 
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في بعض املدن ، توفر تعاونيات اإلسكان بالفعل املنازل جلزء كبير من السكان ، من 

الطالب إلى سكان الشقق ، إلى سكان املنازل املتنقلة بشكل متزايد. 

من خالل التجنيد ، على سبيل املثال ، دعم ما ميكن أن يكون أكبر تعاونية وأكثرها 

وضوًحا في اجملتمع - التعاون الغذائي - ورمبا الطالب في الكليات أو اجلامعات احمللية ، 

ميكن ملبادرة تعاونية شاملة أن جتذب اإلبداع املالي لالئتمان احمللي االحتاد لرعاية وبناء 

املساكن التي تشتد احلاجة إليها، خالية من املطالب الربحية في سوق العقارات. 

الهدف من هذا النوع من التنظيم املستعرض هو تطوير أهداف وقيم مشتركة 

ميكن أن تكون أساًسا ملزيد من التعاون اجملتمعي. 

واألكثر  البيئية،  للحركة  طبيعيني  حلفاء  هي  التعاونيات  آخر:  مثال  إلعطاء 

وضوحاً في قطاع املستهلك التعاوني ، حيث اتخذت التعاونيات الغذائية الريادة 

في توفير الغذاء العضوي واخلالي من السموم ألجيال. 

ومع ذلك ، هناك مجاالت أخرى ، مثل مشاريع الطاقة املستدامة ، حيث قامت 

امللحة  السياسية  املشروعات  أحد  إن  باالنتشار.  بالتحديد  العمالية  التعاونيات 

تلك  مثل   ، واملرافق  الكهربة  تعاونيات  على  التحريض  هو  التعاوني  للمجتمع 

املوجودة في جميع أنحاء الغرب األوسط ، العتماد مصادر الطاقة املتجددة والتخلي 

عن الفحم والغاز. ميكن التعاونيات العمالية أيضا أن تؤثر تأثيرا كبيرا في احلياة 

الثقافية. وباإلضافة إلى املثال األكثر مألوفية لدى احلرفيني الذين يتعاونون لفتح 

منفذ ، هناك مجتمع صغير ولكنه حيوي من املدارس التعاونية في جميع أنحاء 

البالد ، من مرحلة ما قبل املدرسة إلى املدارس الثانوية ، باإلضافة إلى مجموعة أكبر 

من املدارس البديلة التي متارس التعليم التعاوني. في حني قد ال تكون منظمة قانونًا 

كالتعاونيات  مع السيطرة على املوظفني واملشاركة اجملتمعية القوية ، تعمل هذه 

املدارس كالتعاونيات. وفي الفنون ، توجد جميع أنواع اجلمعيات التعاونية ، وقد مت 

تأسيس بعضها كالتعاونيات القانونية ، مثل األوركسترات واملعارض الفنية وورش 

العمل احلرفية. قد ال متتلك هذه املؤسسات التزامات سياسية صريحة ، لكنها 

مع ذلك متثل حلفاء رئيسيني في أي خطة حلركة تعاونية أوسع. ال يعطي اخملطط 

التعاونيات العمالية.  ، إلى جانب  التعاونية  إلى تنوع املشاريع  أعاله سوى إشارة 

يجب أن يكون تشكيل أجندة تعاونية مستعرضة بداية سياسة تعاونية متميزة 
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، واخلطوة األولى نحو أخذ مقعد على املائدة داخل هياكل السلطة احمللية. وهكذا 

تنفيذ  ، ميكن  املثال  االنتخابية سلفا، على سبيل  الدائرة  بناء هذه  يتم  أن  يجب 

هذه  جانب  وإلى  بلدية.  سياسة  باعتبارها  البارز  النطاق  ملشروعات  رانس  رؤية 

باعتبارها شركات  العمال نهًجا أكثر شيوًعا.  أن تتخذ تعاونيات  ، ميكن  األجندة 

العديد من  إليها  التي تفتقر  العمال الشرعية  ، متتلك تعاونيات  قابلة للتطبيق 

املنظمات السياسية أو جماعات املناصرة - وهي نوع من “املصداقية في الشارع” 

كمؤسسات براغماتية. ولكن أكثر من ذلك، مينحهم ممارسة الدميقراطية الصغرى 

على  الضغط  أو  للتأثير  استخدامه  ميكنهم   ، اقتصاديني  كفاعلني  فريًدا  وضًعا 

األخرى  الشركات  بني  من  وغيرهم.  والصحفيني  والسياسيني  احمللية  الشركات 

التجارية  املمارسات  في  السامي  الطريق  التخاذ  أقرانهم  مع  يتحدوا   أن  ميكن   ،

والعمالية. في الساحة املدنية، ميكنهم التحريض على املشاركة واجملتمع املدني 

بشكل أكبر.

ال حتتاج التعاونيات العمالية إلى البقاء مبعزل عن االحتادات العمالية، بل ينبغي 

عليها بدالً من ذلك أن تتحالف معها لدعم حقوق العمال وتوسيع نطاقها. في 

مجال  في  تعمل  التي  تلك  سيما  ال  العمالية،  التعاونيات  بعض  كانت  الواقع، 

سينسيناتي  مثل   ، املدن  من  العديد  وفي   ، عقود  منذ  نقابية  متاجر  الطباعة، 

وبيتسبيرغ، تعاونت التعاونيات احلديثة مع النقابات القائمة الداعمة. وقبل كل 

شيء ، يجب أن ينظر إلى تعاونيات العمال كأقران/انداد مبدئية من قبل الشركات 

التقليدية وليس كمؤسسات هامشية غريبة األطوار.

أسترا  كتبها  و Ownisالتي  لهاك  بيتنا  في  آخر  ومقال  والتوفيق  املواجهة   
تايلور، واخملرج والكاتب والناشط، الذي اشار إلى  اللغز املركزي التي تواجهه جميع 

موضع  مبادئنا  نضع  أن  تناشدنا  األفكار  فحرب  املطاف  نهاية  “في  التعاونيات: 

التنفيذ”. وضرورة تواصل مناقشة مشاريع املساعدة الذاتية التي نشأت من تاريخ 

التعاونيات ، وتبنينّ أن القيم التعاونية ميكن أن تتحقق وتستمر -  إلى ان تسعى 

الرأسمالية  التعاونيات تشبه التطعيم ضد فيروس  إن   . السلطة إلى االنتقام. 

إلى  املتعاونني ال ينظرون  معظم  إلى قوة معززة.  ، وأحيانًا ما يكون هناك حاجة 

أنشطتهم أو منظماتهم بهذه الطريقة، ولكن تايلور يعتقد أنها يجب أن تفعل 
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ذلك. والواقع أن هدف السياسة التعاونية ، كما تراه ، هو املواجهة: “نحن بحاجة 

حتدي  مع  الهامش  على  تعاونية  بدائل  بناء  خارجية:   / داخلية  استراتيجية  إلى 

الهياكل املوجودة في املركز. أود أن أرى التجارب التعاونية اإليجابية جنبا إلى جنب 

الذي يشجع  املالي  النظام  التعاون، ملقاومة  االستراتيجية ضد عدم  مع احلمالت 

األنانية على التضامن”. وال بد من االعتراف ... هذا النظير “الداخلي” هو اجلهد 

للبدء  منطقة  أو  والية  أو  مدينة  في  بأكمله  البديل  االقتصاد  لتوحيد  اإليجابي 

في بناء قاعدة سلطة معارضة. من املؤكد أن السياسة املواجهة لها مكان، ألن 

حتتاج  فعالة،  املواجهة  تكون  لكي  ولكن   ، قتال  دون  من  أبداً  تتخلى  ال  السلطة 

كتيبة التضامن والعدالة إلى أكثر من رايات: إنها حتتاج إلى أرقام.
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ملحق 4 

االقتصاد السياسي لتفكيك اجلُماعيات  في الصني

 ز. هون كسيو

الهامة  ابحاثه  تعالج  بكني.  في  الصينية  رينمني  بجامعة  مساعد  “بروفيسور 
االقتصاد السياسي، التطور االجتماعي والتاريخ االقتصادي.

ترجمة: بادية ربيع – و-  ثابت عكاوي

منشور في مجلة: مونثلي ريفيو 2013 مجلد 65 العدد 1 أيار.

مالحظة1: أرفقنا هذا املوضوع في الكتاب لتبيان بأن وصول احلقبة اإلشتراكية، 

وهي احلالة األعلى للتعاون ال يعني نهاية مطاف الصراع بني االشتراكيني واصحاب 

في  مركزيا  كان  الفالحني  دور  أن  رغم  الصينية  احلالة  ففي  الرأسمالي.  الطريق 

انتصار الثورة، ورغم تركيز املاوية على الفالحني ورغم تركيز الثورة الثقافية على 

الفالحني واجلُماعيات، إال أن اصحاب الطريق الراسمالي متكنوا بعد ماو من إعادة 

للصراع  تالفيا  طبعا  وخبيث  تدريجي  بشكل  ذلك  مت  وقد  للزراعة.   الرسملة 

الطبقي. وبالطبع كان ذلك ممكنا ألن التوجه الرأسمالي كان قد بدأ من القيادة 

العليا للحزب والدولة. 

مالحظة2: تعني ُجماعيات Collective حيث وجدنا هذه أفضل ترجمة ممكنة 

للمصطلح إلى العربية، وقد ورد في املنت أدناه مصطلح Decollectivazion اي 

“تفكيك اجلُماعيات أو الالُجماعيات وهما بنفس املعنى- املترجمان”

أحد  الثمانينات  بداية  في  االقتصادي  الصني  ريف  في  اجلُماعيات  تفكيك  كان 

املستويات األهم جداً في حتول البالد إلى االقتصاد الرأسمالي. وهي العملية التي 

اطراها دينغ هيساو بينج بانها “ابتكار” وأطرى تأثيرها على كامل عملية توجيه 

االقتصاد إلى الراسمالية، حتت مسمى “اإلصالح” باعتبار ذلك ابتكارا ال مبالغة 
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لتفكيك  املفترضة  للفوائد  مديحها  مرارا  الصينية  احلكومة  كررت  وقد  فيه1 . 

اجلماعيات التي بدورها وفرت بشكل كبير احلوافز ملاليني الفالحني.2“. ورغم ذلك، 

ظلت  اجلماعيات(  )تفكيك  الالجماعية  ل  االقتصادية-السياسية  املضامني  فإن 

غامضة جداً، ومثار تساؤالت في أحسن أحوالها. وقد قام التيار العام بتصوير أفراد 

ومجموعات من الفالحني كما لو كانوا جنوما سياسية مبادرة في هذه العملية، 

لتفكيك  العميقة  املقاومة  يغطي  كي  استخدم  قد  احلقيقة  في  هذا  ولكن 

اجلماعيات في كثير بل في معظم الكتابات في مختلف األقاليم. وأبعد من هذا، 

فإن األسباب  والنتائج األعمق  لإلصالح الزراعي توفر االنطباع بأنه كان هناك تالعبا 

في تصوير أن  اإلصالح الزراعي كان في أغلبه محايد سياسياً. 

هذه  حتى  ولكن  السياسي-االقتصادي،  املستوى  األعمال  من  كثير  غطت  لقد 

األعمال كانت عموما حتليالت ممثلة للخط العام، تعرض النمط الدارج في العادة، 

الفالحني  بان  روت  الشعبية  القصص  فإحدى  الرسمي.  التاريخ  مع  ومتساوقة 

وجماعي  خالق  بشكل  قاموا  فإنهم  ولذا،  اجلُماعيات  إشراف  من  التحرر  يريدون 

القصة:  االلتحاق بخط هذه  إلى  وهناك حتليل مطابق مال   .3 بحل ُجماعياتهم 

لقد قادت الزراعة اجلُماعية إلى التسبب بسنوات من الفقر والكسل، وعليه، فإن 

الفالحني الشجعان والعقالء قد وقعوا عقودا سرية الجتراح زراعة عائلية.

وبناء على تاثير احلوافز القوية لتمرير الالجماعيات –تفكيك اجلماعيات، فقد ازداد 

البالد كلها مع  وحيث مت تقليد ذلك على مستوى  الزراعي بشكل الفت.  االنتاج 

نتائج الفتة، كان على احلزب الشيوعي الصيني قبول ذلك االختراع املؤسساتي من 

قبل الفالحني. وعلى اية حال، فقد بينت الشواهد  املتكاثرة بأن الالجماعية لم 

تتضمن ما أُحيطت به من تاثيرات وجناعة. 4. وهذه الدراسات تتحدى اإلجماع في 

األدبيات، ولها مضامني هامة. إن الفوائد االقتصادية ل الالجماعية، تتضح اليوم، 

بأنها ليست بتلك الضخامة. وهذا يبني انه رمبا هناك عوامل اكثر أهمية تتجاوز 

النجاعة واحلوافز التي تعرضها احلكمة الشائعة.إن التحليل الطبقي مفقود في 

قصص  التيار السائد. 

سياسية  كقاعدة  خدمت  قد  الالجماعية  بأن  ويحاجج  يجادل  سوف  يلي  ما 

للتحول الراسمالي في الصني. فهي لم تقم فقط بتجريد الفالحني من قوَّتهم، 
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احملتملة  القدرة  هائل  بشكل  وقوضت  العمالي-الفالحي،  التحالف  حطمت  بل 

الصيني جتاه  الشيوعي  للحزب  السياسية  األهمية  إن  ملقاومة اخلط اإلصالحي. 

اإلصالح الريفي في االنتقال إلى الراسمالية ال ميكن املبالغة فيه، وهذا بالضبط  

سبب أن احلزب الشيوعي الصيني  قد فسر رسميا الالجماعية على انها مسألة 

عفوية واقتصادية بحتة. 

حتطيم اسطورة سياسات الالجماعية:

هناك الكثير من األساطير التي نُسجت لصالح تاريخ الالجماعية. ولعل أإلثنتني 

األهم هما:1- أن كل احلركة كانت غالباً عفوية وسياسية، و2- وأن الناس الذين 

عارضوها كانو هم فقط الكادر وليس الفالحني. ومبا أن هذه اخلرافات هي األعمدة 

احلاملة للتفسير الرسمي السائد، فهما تستحقان اختباراً نقدياً.

حركة عفوية؟

لقد مت تصوير الالجماعية في الثماينات على أنها عفوية ونشاط قاعدي جماعي 

ضد اجلماعيات القدمية. حسب هذه القصة، فإن معظم الفالحني يريدون تفكيك 

قراءة   ولكن  اإلصالح.  في  سلبيا  كان  الصيني  الشيوعي  احلزب  وبان  اجلماعيات، 

عن قرب للتاريخ الفعلي تكشف ان العكس هو الصيح5. إن الرواية الغريبة بأن 

الفالحني قد فككوا جماعياتهم تظهر بوضوح أنها مناقضة للمنطق األساسي 

ل الالجماعيات. فتفسير  التيار السائد بأن الفالحني ال يقبلون اإلنتاج اجلماعي. 

تفكيك  تنظيم  على  قادرين  الفالحون  كان  إذا  بأنه،  يجادل  برمال  كريس  ولكن 

جماعياتهم بالطريقة التي نُسبت لهم، فإن الزراعة اجلماعية ستكون عبارة عن 

جناح باهر وعليه ال داع إذن لسياسة وعملية تفكيك اجلماعيات6. ولكي نتأكد فإن 

هناك حاالت فردية من الالجماعيات في مجموعات صغيرة وأمثلة معزولة. ومع 

احلاالت  على معظم  وتعميمه  األمر  يتم طرح  ان  تاريخية  ال  فإنها مسألة  ذلك، 

تفكيك  بأن  متفاخرا  الصيني  الشيوعي  احلزب  تقرير  ادعى  لقد  الطريقة.  بهذه 

اجلماعيات مت على يد سلطات محلية متبعني تعليمات من أعلى7. ولكن شهادة 

قوية على الطبيعة القسرية لإلصالح الزراعي ميكن العثور عليها في السجالت 

الصني  في  املتطورة  املناطق  أكثر  إحدى  هي  فشنغهاي،  للمناطق.  الرسمية 
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االشتراكية،، كانت قد اعلنت عام 1980، بأنها لن تقوم بتطبيق سياسة تفكيك 

اجلماعيات.. ومع ذلك، فقد قامت بتفكيك اجلماعيات  في اقتصادها الريفي بعد 

ان قررت اتباع السياسة الوطنية 1982.8. كما حاولت بكني االحتفاظ باجلماعيات 

ياوباجن السكرتير   ومع ذلك، فإن هوو  ومقاومة الالجماعيات في بدايةالثمانينات. 

املقاومة عام  ، قد نقد كادر بيكني على هذه  الوطني للحزب الشيوعي الصيني 

بعض  بأن  فوري  بإعالن  بكني  في  الشيوعي  احلزب  قامت جلنة  ذلك  وبعد   .1982
كوادر احلزب لم حترر عقلها وال تزال لديها حتفظات على تفكيك اجلماعيات، وجادلت 

بضرورة تطبيق هذه السياسة سريعا9. وحتى آذار 1981، لم يكن في مقاطعة 

وقد عقدت قيادة  باملئة من فرق اإلنتاج قد طبقت الالجماعية.   3.5 يونان سوى 

املقاطعة اجتماعا في ايار “لتوحيد األفكار بشأن الالجماعية”، وفي تشرين األول 

دافعت عن ذلك النموذج. ومع نهاية 1981، وصل اكثر من نصف فرق يونان إلى 

تفكيك اجلماعيات10. وفي مقاطعة زهيجياجن، بينت السجالت الرسمية أن القادة 

“النقص  إلى  ذلك  ونسبت  اجلماعيات  لتفكيك  متحمسني  غير  كانوا  احملليني 

بل اشارت السجالت إلى أن نقاشات حصلت بني قادة  في املالحظة واالهتمام”. 

املقاطعة وإلى حقيقة أن احلفاظ على االقتصاد اجلماعي قد اعتبر “غير مناسب”. 

ان هذه النغمات غير العادية تعبر عن وجود صراع سياسي شديد بني القادة احملليني 

والقيادات املركزية املؤيدة لتفكيك اجلماعيات. وفي آب أيلول ، شهدت زهيحجياجت 

اإلصالح  في  اليساروية  “األخطاء  لتصحيح  الكادرات  من  كبير  عدد  لقاءات 

الزراعي” والدفاع عن الزراعة املنزلية. وكانت النتيجة واضحة: حيث كان أقل من 

40 باملئة قد مت تفكيها حتى حزيران 1982، وبحلول نيسان 1983 مت ذلك في 90 
في  الالجماعية  لتحفيز  القواعد  إلى  املركزيني  القادة  من  نزل عدد  لقد  باملئة11. 

ربيع 1981. وبعد ذلك، قام السكرتير  املؤقت للحزب رسميا باعتذار على افتقاره 

لفهم السياسة املركزية  وبالتالي على بطء الالجماعية. وعندها بدأت قادة هونان 

احلملة وفي خالل سنة واحدة، فإن قرابة 80 باملئة من الفرق كانت قد أصبحت ال 

جماعية.12.

قد كشف عن  كلها،  البالد  على صعيد  الالجماعية  رونسهنج، مهندس  دو  إن 

معلومات سرية جديدة في مذكراته األخيرة.  فقد زعم دو بأن بعض املقاطعات 

مقاطعات   تتضمن  وهذه  قياداتها،  تغيير  بعد  فقط  العائلية  الزراعة  قبلت  قد 
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فيوجيان، جيلني، هونان، جواجنكسي و هليوجنجياجن. 13. وابعد من ذلك، فإن دو قد 

الالجماعية  مستخدين سلطاتهم.  املركزيني بدفع حملة  القادة  وثق كيف قام 

فعلى سبيل املثال، فإنه بعد ذهاب القائد من املستوى  الوطني للحزب الشيوعي 

الصيني هو ياوبانغ إلى مقاطعة هيبي ونقد تبنيهم البطيىء للزراعة املنزلية، فإن 

كما زعم هو عالنية للرأي العام، ان  هذا املوديل قد مت تطبيقه بشكل سريع.14. 

تلك الكوادر التي عارضت تفكيك اجلماعيات يجب فصلها 15. إن الضغوطات من 

األعلى هي موثقة بشكل جيد في األدبيات16. فحتى أن احد املدافعني القياديني 

عن تفكيك اجلماعيات يعترف بذلك بقوله، : “ ورغم أن الزراعة العائلية قد بدأت 

كانت  الفالحية  الكميونات  جميع  أن  يعني  ال  فذلك  فالحي  ابتكار  اساس  على 

الفالحني قد  فإن معظم  العملية  بعد  بانه  الزعم  تريدها”. “ولكنه استمر في 

قبلوا حصصهم من األرض بسرور17” . إن بعض املؤلفني هم انتقائيون في عرض 

الشواهد. مثال، كايت اكسياو زهاو، يقتطف شو-مسن هواجن ليبني بأن تفكيك 

اجلماعيات عفوياً، ولكنه ينكر قصة في كتاب هواجن تقول بأن تفكيك اجلماعيات 

كان قد ُفرض بالقوة من قبل احلزب الشيوعي الصيني18. من الصعب معرفة كم 

من الفالحني يحبذون الزراعة العائلية، ولكن طبقا ملسح على صعيد وطني قام 

به كسيوفنج، اخلبير في قضايا األرياف في الصني، فإنه على األقل ثلث الفالحني 

لديهم حتفظات على تفكيك اجلماعيات.  19. لعب احلزب الشيوعي الصيني دورا 

صعيد  على  سريعاً  فرضه  مت  الذي  اإلصالح  تطبيق  في  الثمانينات  منذ  حاسما 

الالجماعية  لتنفيذ  القرى  إلى  فريق  اي  إرسال  يتم  لم  بأنه  زهاو  ويزعم  الوطن. 

ويعتبر ذلك شهادة هامة على غياب سلطة الدولة في تلك احلملة 20. وعلى اية 

حال، فإن عددا كبيرا من سجالت األقاليم قد ذكرت عن وجود فرق عمل على نطاق 

واسع، مثال، اكثر من عشرة آالف شخص مت إرسالهم لتطبيق تفكيك اجلماعيات 

في مقاطعة فوجيان 21. وابعد من هذا، فإن فرق العمل لم تكن ضرورية ال سيما وأن 

اآللة السياسية كانت قادرة على ذلك. وفي مقابلة عن فريق مقاطعة  جياجنسي 

تشرح ببالغة الدور السلبي للفالحني: “ لقد عقد كادر احلزب الشيوعي لقاء في 

الكميونة. ومن ثم عاد الفريق وعقد جلسة كادر.وطلب الكادر من النظام تقسيم 

األرض إلى امالك عائلية. )فن تيان دو هوو(. الكادر لم يعمل دعاية للنظام، ولكنهم 

)ألعضاء الفريق( وقال بأن هذه هي الطريقة التي يجب ان  فقط عقدوا اجتماعاً 
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تتم املسألة مبوجبها”22 

داعمني  بالضرورة  ليسوا  اللذين  وحتى  القراء،  من  كثيرا  فإن  احلقيقة،  باب  ومن 

للجماعيات يزعمون ايضا بأن تفكيك اجلماعيات بعيدا عن أن يكون أمرا عفويا. 

تقول أنيتا شان، وريتشارد مادسن، وجوناثان أجنر في وثيقة لهم، بأنه مثل حمالت 

اخرى كثيرة، بأن بكني قد اشارت وأومأت بأنها متحمسة لترى اجلماعيات وقد تبنت 

التفكيك، وبأن بعض الكوادر احملليني الذين كانوا معارضني لتفكيكها  قد وجدوا 

أنفسهم وقد وصفوا بالتفكير اليساري التطهري. 23. ويعترف ثوماس برنستني انه 

بحلول عام 1982 كان تبني املوديل العائلي  قد اصبح مسألة ُمقرة من خط احلزب 

وقد مت حتفيزه  بغض النظر عن التفضيالت احمللية.24 هذه الشهادة تنفي الزعم بأن 

تفكيك اجلماعيات كان تفضيال جماعيا عفوياً، ويؤكد أن قرار اإلصالح الزراعي  كان 

من سلطات سياسية عليا وقاده احلزب الشيوعي الصيني منذ البداية. وهذا يقود 

بشكل طبيعي إلى سؤال لفهم مقاومة تفكيك اجلماعيات في بداية الثمانينات.

معارضة تفكيك اجلماعيات-الالجماعية

دعنا ننتقل إلى األسطورة السائدة الثانية: فحينما كانت هناك معارضة هامة 

لتفكيك اجلماعيات، فهي قد أتت من كادر كان يخشى ببساطة فقدان السيطرة 
او قيادة الفالحني. 25

هناك مقتطف محدد ودقيق هو غالبا ان وسائل إعالم التيار املهيمن قد خلصت 

القاع واحتجز كادر  القادة، ورغب الفالحون في  لقد وافق كبار  األمر كما يلي: “ 

تكون  قد  “اإلدارة  ألن  اجلماعيات  فك  في  راغبا  الكادر  بعض  كان  رمبا  اإلعالم”26. 

صعبة” 27. ولكن من الصعب االعتقاد بأن معظم الكادر سوف يعارض سياسة 

اللجنة املركزية مخافة “فقدان السيطرة”. وكما بني الفصل األخير، فإن معارضة  

املركزية  السياسة  اتباع  بينما  السياسي،  االنتحار  إلى  أقرب  فك اجلماعيات كان 

َّق ديفيد زوينج، فإن جلنة احلزب اإلقليمية في منطقة  ميكن أن يكون مجزياً. وكما وث

ألنها واصلت   1978 شانكسي قد غيرت اللجنة القيادية في دائرة زهايدان عام 

فإن   1979 وفي شتاء   . )مثال، اجلماعيات(  28  دعم السياسات الزراعية اجلذرية 

باملئة   90 وأسر في  األرض على مجموعات  بتوزيع  قامت  للدائرة  اجلديدة  القيادة 
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من الفرق في تلك الدائرة، ولم تكن هذه مجرد حادثة معزولة. كما اشار دونبينج 

كذلك بأن دائرة جيمو في مقاطعة  شاجندوجن قد أُرغمت على قبول الالجماعية، 

وفي حالة  إزاحتهم من مكاتبهم.29  قد متت  عارضوها  الذين  احملليني  القادة  وبأن 

)وهو من  الباحث املؤيد لفك اجلماعيات في مقاطعة هي بي،  جد متطرفة فإن  

الشيوعي  احلزب  إقليمية في  إلى عضوية جلنة  ترقيته  قد متت  العادية(   املراتب 

الصيني. 30. لقد عارض قادة  اإلقليم فك اجلماعيات ولكن إلى مدة قصيرة، ولكن 

ما أن ادركوا وتيقنوا  من نية اللجنة املركزية فإن مواقفهم  قد “استدارت بشكل 

في  اجلماعيات  يدعمون  ممن  بعضا  هناك  كان  مواقعهم31  يضمنوا  كي  كامل” 

قيادة اإلقليم والذين كان بوسعهم املقاومة، ولكنهم لم يتمكنوا من االستمرار 

في دعم اجلماعيات لفترة طويلة جدا 32. 

سعداء  غير  أساساً  كانوا  الريف  كوادر  أن  ماكفارقوهار  روديرك  الحظ  لقد 

بواجباتهم اجلديدة، ولكنهم  ما لبثوا أن الحظوا  بأن اإلصالح الريفي مفيد لهم، 

وتزيد  مكانتهم  حتفظ  ان  كليا  لها  ميكن  وعالقاتهم  السياسية  مهاراتهم  فإن 

مداخيلهم.33. ومن املهم مالحظة ان سو-مني هواجن قد اقترح كذلك بأن كثيرين 

الكادر احمللي كان متحمساً حلث فك اجلماعيات ألن ذلك سوف يسمح لهم  من 

التي  والعالقات  اخلبرات  إن   .34 ربحاً.  يحققوا  وأن  اجلماعيات  مبشاريع  التحكم 

لو  كما  الشركات  تلك  بإدارة  لهم  تسمح  سوف  للجماعيات   كقادة  كسبوها 

كانت خاصتهم. واقترح هواجن بأن الفالحني والعمال العاديني في اجلماعيات كانوا 

تغيرات سياسية  هان  كما شرح  بعنف،  واحتجوا  على مستقبلهم  جدا  قلقني 

اجلماعية حتت  املشاريع  وضع  مت  فقد  اجلماعيات،  تفكيك  وبحصول  مشابهة.35. 

أو  املشاريع  يستأجرون  غالبا  الذين  الشركات  ومدراء  القرى  في  احلزب  قادة  إدارة 

جرد  لقد  القرويني.  من  الشديدة  املعارضة  من  الرغم  على  يشترونها،  ببساطة 

تفكيك اجلماعيات الفالحني من قوتهم. إن فقدان املصالح االقتصادية اجلماعية 

قد حطم وشظى  قوتهم السياسية. وعلى العكس، فإن قادة القرى قد متكنوا 

من االستحواذ على سلطة سياسية في أيديهم وعليه كانوا اكثر الكاسبني من 

تفكيك اجلماعيات. ورغم معرفتنا بأن بعض الكوادر العليا نادرا ما  عارضوا اإلصالح  

، فإن صوتهم لم يكن قويا  في الصعيد العام.36. لقد حاول بعض الكتاب إيجاد 

قيادات مركزية ضد تفكيك اجلماعيات، لكن محاوالتهم لم تغطى. فلنأخذ كييت 
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َّفت رئيس الوراء زهاو زيانغ كقائد مركزي يعارض تفكيك  كسياو زهوو، مثال، فقد عر

اجلماعيات عام 1980، ولكن في الصفحة نفسها كتبت أو وثفت بأن زهاو، كقائد 

وفي احلقيقة، فإن   .37 في مناسبة أخرى.   1980 مؤيد لفك اجلماعيات في عام 

بينغ، قد امتدح جدا  الرجل املسيطر في احلزب الشيوعي   الصيني دينغ هساو 

تفكيك اجلماعيات باكرا منذ بداية الثمانينات، وعليه، كان من غير املقبول أن يقوم 

أي قائد مركزي مبعارضة تفكيك اجلماعيات  كما الحظ ماكفارقوهار وهو ما أكد 
عليه زهاو زيانغ نفسه38

قام هواجن بتوثيق قصة في جنوب شرق الصني حيث قامت سلطات عليا وبعض 

واصل  القائد  لكن  اجلماعية،  لتفكيك  محليني  قادة  على  بالضغط  الفالحني 

املقاومة حتى عام 1984 39. لم يكن يقاوم ألنه كان خائفا على فقدان دوره في 

تفكيك  بعد  ال ميكن حتديه حتى  قوة  موقع  في  البقاء  بوسعه  ان  القيادة، حيث 

اجلماعيات، بل ببساطة ألنه شعر أن النظام الذي كان يعمل بشكل جيد يجب ان 

ال يُدمر. 

مثال، في  لقد ورد في السجل اإلقليمي الرسمي ردات فعل من فالحني وكوادر. 

بأنه  عالنية  زعموا  قد  الشيوعي  احلزب  أعضاء  من  بعضا  فإن  مقاطعةجيلني، 

تكون هناك  لن  انه  نقول  ان  دون  بدون جماعيات-هذا  اشتراكية   تكون هناك  لن 

وهناك تقارير بأن بعض الكوادر قد أفادوا بأنهم قد  شيوعية  او حزبا شيوعيا!! 

كانوا  واحلراثة.  السحب  ودواب  األرض  بتقسيم  قاموا  حينما  الدموع  في  غرقوا 

واالنتاج  املكننة،  املستوى،  اقتصاد  مثال  اجلماعيات  أخالقيات  بأن  اخلوف  شديدي 
املتنوع سوف تضيع بعد تفكيك اجلماعيات.40

وهناك تقرير من منطقة  لوآن، في مقاطعة انهوي يضيىء على األمر.41. حيث 

يقوم املؤلف بكل عناية بتوثيق حوارين: عام 1979 بني الكادر فيما إذا كانوا سوف 

يتبعون تعليمات تفكيك اجلماعيات. فقد اثار مؤيدوا اجلماعيات عدة انتقادات ضد 

تفكيك اجلماعيات. أوالً، لقد الحظوا أن القيادة وليس باألحرى تفكيك اجلماعيات 

هي التي تشرح النمو في الزراعة. وثانياً/ فإن 30 باملئة فقط من الفالحني الذين 

لديهم مستوى عال من العمل  ورأس املال البشري يريدون الالجماعية. وثالثاً، فإن 

اجملادالت  هذه  والزراعة.  للري  يُصاغ  قرارا جماعيا  تتطلب بشكل طبيعي  الزراعة 
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اجلناح  فإن  وعليه،  أبداً.  التحكم”  “خسارة  على  بالقلق  تتعلق  وال  قوية  كانت 

ضغوط  بتاثير  فإنه  وعليه،  احلوار.  من  األولى  اجلولة  كسب  قد  للجماعية  املؤيد 

كانت  للجماعيات  املؤيدة  الكوادر  فإن  اجلماعيات،  لتفكيك  املؤيدة  القيادات  من 

مضطرة ملساومات في احلوار الثاني كما أن نقدهم مت حذفه.وهكذا فإن التغيير 

ولكن ما من فائدة  إلى تفكيك اجلماعيات هو فائدة محتملة للكادر42,  مبجمله 

املواقف   1981 عام  منحت   التي  اإلصالح  جائزة  منح  يبني  للفالحني.  بال  ذات 

اخملتلفة من اإلصالح بطريقة  ماكرة. وفيها ان شابا كادريا متعلما  بدأ بإصالح فك 

اجلماعيات، وبأن “قادة” آحرون عارضوه بينما حظي بترحيب من الفالحني، كما ان 

بعض النساء اللواتي ضد فك اجلماعيات عارضنه في البداية ولكن الحقا وافقن 

أعاله قد مت  املذكورة  التناقضات  فإن  الرواية،  في هذه   . افكاره اإلصالحية43   مع 

حلها من خالل الروح السوبرمانية لقائد: بأنه قام بتخصيص ارض بائسة لنفسه 

بدل ان مينح نفسه وضعية مميزة. وابعد من ذلك، فقد عمل ليل نهار مجانا لصالح 

وبناء عليه، حصلت املشكلة  التي ليست لديها قوة عمل كافية.  العوائل  تلك 

الصعوبة  فإن من  بنفسه،  القائد كاريزم ومضحي  إذا كان هذا  ثانية:  املنطقية 

إن التفسير هو أن اإلصالح  التخيل ملاذا لم يقد الفالحني في اإلنتاج اجلماعي؟.  

الزراعي كحركة من القاع إلى األعلى نبتت في اوساط الفالحني ومعارضه الكادر 

واستفادوا  طبقوا  قد  الفالحني   من  صغير  وجزء  الكادر  إن  بل  تزييف.  هو  احمللي 

من اإلصالح. لم يكن الفالحون باإلجمال متحمسني لإلصالح، بل حتى كانوا ضد 

تفكيك التعاونيات في بعض احلاالت. ولكن السؤال هو: إذا ما كان اإلصالح مقودا 

من كوادر احلزب الشيوعي الصيني ومن مجموعات أخرى مستفيدة، فما هو إذن 

الهدف الرئيس؟ إن مراجعة موجزة خلطوط احلزب الشيوعي الصيني في العالقات 

الزراعية في العقود الثالث األخيرة تلقي الضوء على هذا.

تغيير الرياح السياسية

شكلت وفاة ماوتسي تونغ فترة جديدة في الصني. لم يكن ذلك قبل وقت طويل 

من حتول دينغ هيساو بينج الشخصية األقوى في اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 

الصيني. فلم يكن واضحا منذ البداية بأنه كان ينوي تفكيك االقتصاد اجلماعي 

أجمل خطته  الذي   1978 عام  الشهير  السياسي  ففي حديثه  السرعة.  بتلك 
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مثال،   .44 موجز  بشكل  فقط   الزراعة  ذكر  واسعة  سوق  بإصالحات  اقتصاد  عن 

قال”: إن الواجب األكثر أهمية هو زيادة االستقالل الذاتي للمعامل وفرق اإلنتاج...

فالكثير من الثروة ميكن ان تنتج عن ذلك...فكلما زادت الثروة التي ينتجها األفراد 

للدولة، كلما زاد الدخل الذي يحصلون عليه كما يكون الرفاه االجتماعي أفضل45.

كان واضحا انه ال يعير قيمة او تقديرا للجماعيات املاوية القائمة على املساواة 

في توزيع الدخل.  ومع ذلك، فإن نقده للجماعيات الزراعية كان عاماً. وخالل تلك 

الفترة، مرر احلزب الشيوعي الصيني قرارا بخصوص التطور الزراعي، والذي شجع 
اجلماعيات على اعتماد احلوافز  االقتصادية بحجة  زيادة دخل الفالحني.46

وقد استنتجت الوثائق الرسمية للحزب الشيوعي الصيني بأن املشكلة الرئيسية 

في اجلماعيات الزراعية هي من تراث  “اليساريني-املتطرفني” في الثورة الثقافية. 

وبناء عليه، فإن جميع السياسات اجلديدة قد وقفت بوضوح ضد املوديل اجلماعي. 

فإن كادر احلزب الشيوعي الصيني وصل   1981 وفي قرار سياسي هام جدا عام 

مؤخراً إلى إجماع على تاريخه اخلاص47. وقد حل هذا التقرير بشكل اساسي احلوار 

داخل احلزب وقدم تقييما رسميا ملاو تسي تونغ وسياساته. ومن املهم اإلشارة إلى 

أنه رغم كون التقرير قد نقد الكثير من مظاهر الثورة الثقافية وزعم أنها تسببت 

في إتالف كبير وكلفة غير ضرورية لالقتصاد، فإنه قد مدح الزراعة حيث زادت إنتاج 

احلبوب، باعتبارها أحد احلقول القليلة جدا التي حققت “تنموا ثابتا”. وعلى مسار 

هذا اخلط، فإن بعض كتب التاريخ قد أكدت ايضا ان الزراعة كانت تنمو بشكل ثابت 

على الرغم من الثورة الثقافية48. وفي اعقاب تطبيق إصالح/ تفكيك اجلماعيات 

بشكل سريع، بدأ االقتصاد اجلماعي التدهور في “الكساد”. ففي تقرير سياسي 

1982، زعم هو  الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني  عام  الى املؤمتر الوطني 

ياوباجن  بأن خطأ االجتاه في  “اليسار” السابق قد مت تصحيحه . وبأن ااألداء الزراعي  

قد تغير بشكل عميق، من الكساد إلى اإلزدهار 49. لقد اصبح هذا الوصف الدارج 

او املعيار للزراعة اجلماعية بعد ذلك. واملشكلة كانت اآلن ليس فقط تطابقها مع 

“التيار املتطرف” ولكن ايضا على اليسار العادي. ففي املؤمتر الوطني نفسه، فإن 
“ إن خطأ اليسار  دو رنسينج، رئيس اللجنة الزراعية في مجلس الدولة، قد بنيَّ 

في الزراعة كان موجودا منذ أكثر من عشرين سنة، إلى أن متكن نظام املسؤولية  

وخاصة “بان جان داو هو” -أي الالجماعية” من القيام برد معاكس مباشر وقوي 
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: حيث مت إطالق احلوافز التي كانت مقموعة وبالتالي تغير الكساد املستدام الذي 
بليت به الزراعة”50“. وبناء عليه، فإن املؤمتر 12 للحزب الشيوعي الصيني 1982 

قد حط من قيمة اجلماعيات، وذلك بعد مضي عام واحد فقط على مدح الزراعة 

اجلماعية على “جناحها الثابت”.

 ،1984 عام  فبعد  للتغيير.  كذلك  خضع  الالجماعية  تقييم  فإن  ذلك،  ومع 

جتاه  نغمتهم  الصيني  الشيوعي  احلزب  قادة  فغير  بالركود.  احلبوب  إنتاج  أصيب 

أبعد من  إلى سياسة دعم  الزراعة حتتاج  بأن  زياجن  زهاو  فقد زعم  القضية.  هذه 

الالجماعيات إذا كان ال بد لها من التقدم إلى األمام 51. دو رونشنج قام بدوره باحلط 

التقدم  على  النهاية  في  تعتمد  الزراعة  بأن  وقال  اجلماعيات  تفكيك  قيمة  من 

التكنولوجي.52. من الالفت، ان الزراعة اجلماعية لم تكن دائما محط احتقار، وفي 

احلقيقة، فإن التقييم متعدد طبقا للمناخ السياسي. مثال، بعد أحداث مستديرة 

تتصرف  ان  او  تزعم   ان  السياسية كان عليها  الرموز  فإن   ،1989 تيانامنني،  عام 

واي.  د.  اكتشف  وكما  الثمانينات.  في  عليه   كانوا  مما  أفضل  يساري  نحو  على 

هسو، وكذلك بي.واي .شاجن، فقد بدأ القادة بتكرار مديح إجنازات السنوات األربعني 

الرئيس  نائب   َّ أقر “لقد  املثال:  هذا  كذلك  شبنج  و  هساو  قدم  كما  األخيرة53. 

الصيني  تيني شي-يون )تياجنيوان( بأن تطور البنية التحتية للزراعة في السنوات 

الثالثني األخيرة قبل اإلصالح كان السبب الرئيس للزيادات في اإلنتاج الزراعي منذ 

اضطر   1989 عام  السياسي  االضطراب  بعد  فقط،  إنه،  بل  اإلصالح.”54.  بدء 

القائد اجلديد للحزب الشيوعي الصيني جينغ زميني إلى تغيير مقصود لتسمية 

إلى  اجلماعيات(  لتفكيك  املعيارية  السياسة  )وهو  العائلية”  املسؤولية  “نظام 
عام  األربعني  الوطني  اليوم  إلى  خطابه  في  وذلك  املسؤولية”.   “نظام  تسمية 

 1989.55. هذا التغيير، ورغم انه ليس عميقا وال كافياً، فإنه يفهم ضمناً جوهر 
الالجماعيات في اإلصالح.56. وعلى اية حال، فإنه مع تخفيف الضغط السياسي  

العائلية  املسؤولية  “نظام  تسمية  استعادة  متت  فقد  التسعينات،  بداية  مع 

وبقي معتمدا حتى اآلن. وهذا ما مت تأكيده بشكل أكبر في تقرير احلزب الشيوعي 

الصيني في املؤمنر اخلامس عشر للجنة املركزية في اجللسة الثالثة  والتي فيها 

تفكيك جماعيات االقتصاد الريفي قد مت اعتباره قاد، وإلى حد كبير، ساهم لصالح 

إصالح السوق.57. ولكن منذ بداية القرن اجلديد، فإن اخلط املستقر للحزب فيما 
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يخص اإلنتاج العائلي قد تغير ذات مرة. لقد نسي القادة بانهم اعتادوا اإلصرار أنه 

فقط الزراعة الفردية والعائلية وحدها التي حتتوي على حوافز فعالة. لكنهم اآلن 

–طاملا أنهم عماالً مأجورين  يفكرون بأن احلوافز فعالة  حينما يعمل العمال معاً 

لصالح املالك الرأسمالي. 

وتتمسك اجملادالت السياسية اجلديدة بأفضلية الزراعة  العائلية على اجلماعيات، 

ولكن في الوقت نفسه تشير إلى أن محدودية الزراعة العائلية-الصغيرة. وكبديل 

  scale الكافي/الواسع   املستوى  إنتاج  إلى  للوصول  األرض  تعضيد  إلى  يدعون 

عبر حملة استثمارات زراعية وإدارة افضل. فاإلنتاج األسري اآلن يعتبر غير ناجع. 

املضادة  القصة  ثنايا  في  او  خالل  قط  ذكره  يتم  لم  التقييم  هذا  فإن  وبالطبع، 

مت  قد  الفالحني  صغار  كان  حينما  املاضي  القرن  ثمانينات  في  اجلماعية  للزراعة 

تصويرهم على أنهم أساس حتديث الزراعة58. 

في  الصيني  الشيوعي  احلزب  عن  الصادر  القرار  في  واضحا  اجلديد  اخلط  كان 

الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  عشرة  والسابعة  عشرة  السادسة  اجللستني 

الصيني عامي 2002 و 2008 على التوالي.59. وبشكل خاص، فقد مت مترير القرار 

في املؤمتر السابع عشر في اجللسة الثالثة للجنة  املركزية  الذي ركز على التنمية 

تركيز  أجل  األرض  من  استعمال  بحقوق  املتاجرة  الفالحني على  الريفية وشجع 

خط  تغير  لقد  وموسع.  ناجع  زراعي  إلنتاج  أو  لصالح  واسع  نطاق  على  األرض 

احلزب جتاه الزراعة بشكل متواصل في السنوات الثالثني األخيرة. كما حلق اإلعالم 

الرسمي بخط احلزب فيما يخص التغييرات . بداية، كانت الزراعة اجلماعية جيدة، 

الشيوعي  احلزب  فإن  والحقاً،  العائلية.  الزراعة  ملوديل  إطراء  حصل  الحقاً  ولكن 

مبا  إنتاجياً  العائلي ليس  فإن  أنه في احلقيقة  يزعم  بدأ  السائد  واإلعالم  الصيني 

يكفي، ودافعوا عن جتميع األرض. لقد مت التغييير في املستوى في الوحدات الزراعية 

بشكل دوري. وبالعكس، فإن بنية امللكية قد تغيرت بشكل رتيب إلى جانب تآكل 

متواصل في امللكية اجلماعية. ومن احملتمل أن هذه التغييرات في خط احلزب كانت 

تشير إلى  توضيح التغيير غير املمنهج في تغيير النمط الزراعي بأكمله. وعلى 

وراء  التي كانت  السياسية  الدوافع  في  أكثر تشككاً  املرء  فإن هذا يجعل  األقل، 

الالجماعية.
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األسباب والشروط لتفكيك اجلماعيات في سياق ما بعد ماو

على الرغم من اندهاش كثير من القادة  املركزيني  مبن فيهم دينج هيساو بينج 

للزراعة  التفكيك  عملية  مجمل  لتفسير  كاٍف  هذا  فليس  العائلية،  بالزراعة 

ليس  ولكن  تقوى،  قد  اإلصالح  يكون  ان  احملتمل  من  الريفي.  لالقتصاد  اجلماعية 

وبيروقراطيني  دينج  يكون  أن  للتصديق  قابال  ليس  كما  بها.  مت  التي  بالسهولة 

آخرين  قد دعموا شيئا ما بدون توفر شروط كافية ليست متوفرة. سيحلل ما يلي 

األسباب السياسية   والشروط التي توفرت لتفكيك اجلماعيات.

“نهاية” الصراع الطبقي

مت في أعقاب رحيل ماوتسي تونغ تغيير كل ما كان يحفظ استمرار اجملتمع املاوي. 

وفي احلقيقة، فإن القاء اللوم املتواصل حتى حينه على  نشطاء الثورة الثقافية 

الثقافية   الثورة  خالل  السلطة  فقدوا   الذين  القدامى  للكوادر  االعتبار  وإعادة   ،

واحلمالت السياسية السابقة عليها، 60، وظهور األدبيات  التي تنكأ جراح )التي 

الفشل  وسمت  أو  جميعاًطبعت  هذه  السابقة(   لفترة  التدميرية  اآلثار  تصف 

السياسي ل ماو وحلفائه. وابعد من ذلك، فقد وصل البيروقراطيون درجة تشكيل 

حتالفات مع مثقفي املراتب العليا الذين فقدوا امتيازاتهم خالل احلقبة املاوية. إن 

السياسات الثقافية اجلديدة مثل إعادة تشكيل امتحان الدخول للكلية الوطنية 

كانت طرقاً لكسب دعمهم. فكما جادل موريس ميسنر، فإن دينج هيساو بينج 

معتمدا على  املباشر ل ماو(  )اخلليفة  القوة من هوا جووفنج  أخذ  قد نحج في 

الدعم الواسع من الكادر، اجليش، واملثقفني61. ورغم انهم رمبا يختلفون عن املاضي 

هذه  احتدت  قد  السبعينيات  نهاية  في  فإنهم  املستقبل،  في  يختلفون  سوف 

القوى حتت قيادة دينج على ارضية مشتركة بأن النظام البيروقراطي املستقر ال 

بد من إجنازه، وبان احلركات الشعبية املاوية العريضة كالثورة الثقافية يجب أن ال 

تتكرر. هذا التغيير، في مصالح النخب، مت التعبير عنه في السياسات االقتصادية 

والسياسية للحزب الشيوعي الصيني. إن قراراً للجنة املركزية للحزب الشيوعي 

الصيني  في اجللسة الثالثة قد غير املبدأ املركزي للحزب الشيوعي الصيني من 

“الصراع الطبقي” إلى التحديث. “ كما زعم القرار  أنه منذ أن مت تصحيح أخطاء 
الثورة الثقافية، فإن العدو السياسي األول  للعمال والفالحني قد انتهى.  وقد مت 
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في اجللسة السادسة ، كما مت    11 رقم   1981 توضيح هذه النقطة بقرار عام 

اإلعالن عنها رسميا، بأن الصراع الطبقي لم يعد  التناقض الرئيسي في الصني. 62. 

وبالطبع، فإن هذا التأكيد كان حقيقياً مبعنى أن البيروقراط وحلفائهم يتمتعون  

بالسلطة كاملة على البالد، وبأن خصومهم السياسيني داخل احلزب الشيوعي 

الصيني  قد ُهزموا. وهكذا، فإن العمال والفالحني قد مت إخمادهم ليبقوا األعداء 

احملتملني للبيروقراط. 

ان الدفعة القوية للتحديث، إضافة إلى اإلعجاب واالنبهار بثراء البلدان الرأسمالية 

املتقدمة، قد خلقت إيديولوجيا بأن الصني ال بد من ان تلحق بالبلدان الرأسمالية 

املتقدمة  مستخدمة تكنولوجيتها وإدارتها  )العلمية واملتقدمة(. ولكن، ما هو 

التقدم والعلمي؟ لقد قدم دينج اجلواب عام 1978: وهو نظام املسؤولية. يتضمن 

هذا املصطلح الغامض قوة أكثر لإلدارة، وقوة أكثر للتقنيني واملثقفني، ونظام عمل 
صارم إضافة إلى مكافآت وعقاب.63

وفي احلقيقة، فإن اإلصالح املتجه رأسماليا، قد مت تطبيقه في الصناعات املدينية 

يعني  الصيني،  الشيوعي  احلزب  قادة  اذهان  ففي   . السبعينات64  نهاية  منذ 

او  مستحبا  ذلك  يكن  لم  وبالطبع  االشتراكية،  عن  االختالف  بوضوح  التحديث 

بصراع  تتسبب  لم  واالجتاهات  امليول  هذه  فإن  ذلك،  ومع   . العمال  من  به  مرحبا 

اجتماعي مباشر. إن أحد أهم األسباب كان انه بدال من محاولة سلخ فائض اكثر 

املناطق  ففي  انها تقوم مبساومة معهم.  ادعت احلكومة  والفالحني،  العمال  من 

املدينية  املناطق  وفي  متسارع  بشكل  الزراعة  متطلبات  أسعار   رفع  مت  الريفية 

اإلجراءات   هذه  تزيد   أن   املفترض  كان   .65 ومنحا.  حصص  على  العمال  حصل 

حتفيز العمال والفالحني وبالفعل فإن الزراعة والصناعات اخلفيفة قد متتعتا بنمو 

سريع  إثر ذلك. ولكن شهر العسل بني الكادر ذي العقل الراسمالي وبني العمال 

والفالحني ما لبث أن وصل نهايته.

إصالح زراعي ُمحِبط:

كان برنامج حتديث الصناعة في حقيقته عبارة عن حرب على العمال في مشاريع  

امللكية العامة. إن جيانغ زيلوجن، وهو عامل كاتب، قد نشر رواية عام 1979 تشرح 
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الصراعات بني كادر إصالحي وبني عماالً. 66. تقول القصة بأن مديرا جديدا وجريئا مت 

تعيينه منذ وقت قريب  كمدير ملصنع، مصحوبا بزوجته املثقفة جدا )وكليهما كان 

قد درس في بلد متقدم االحتاد السوفييتي(، قد الحظ انه بسبب فقدان املُثُل بعد 

الثورة الثقافية، بأن العمال اصبحوا كسالى ويتغيبون عن مواقع عملهم. ومبوجب 

ما تنص عليه “اإلدارة العلمية” فقد  استخدم مبادىء متشددة وقاسية جدا ضد 

العمال مبا فيها فصل 1000 من العمال غير املثبَّتني من أجل زيادة اإلنتاجية. لذا 

كرهه كثير من العمال وكتبوا شكاوى لسكرتير احلزب في املصنع، على أمل أن 

احلزب الشيوعي الصيني سوف يخلصهم، وعلى اية حال، فإن سكرتير احلزب كان 

املدير  العالية شجعوا  املراتب  ذوي  القادة  فإن  النهاية،  وفي  املدير.  بنفس عقلية 

كي يشعر بأن لديه احلرية الكاملة في املضي في التجربة، وقرروا الذهاب إلى بلد 

متقدم ليتعلموا تكنيك اإلدارة احلديثة.

ما بينته هذه الرواية كان بالضبط  اجتاه  اإلصالح املديني .فبدال من زيادة مشاركة 

تنظيمهم  جرى  والعمال  آمرين  القادة  أصبح  السياسية،  وسلطتهم  العمال 

خلدمة اإلنتاج. ورغم انه في هذه الرواية هدف قادة املصنع ما زال “التحديث”، فإن 

من السهل تغييره الحقا  إلى األرباح للقادة ألن العمال سوف يصبحون بال سلطة 

قطعيا. ورغم ذلك، فقد يكون من املناسب على أنه في  نهاية سبعينات القرن 

العشرين فإن سلطة العمال كانت ال تزال معتبرة في عظم احلاالت، حتى أن كثيرا 

الرواية  ولنأخذ مؤلف  الرأسمالية.  يتقبلوا  لم  اإلصالح  دعموا  الذين  العمال  من 

كمثال، فرغم أنه دافع عن اإلصالح في البداية، فإن جياجن قد راجع موقفه الحقا، 
ووقف امام الراي العام  ضد اخلصخصة  وقمع العمال.67

ضد  حصلت  قد  الثمانينات  في  شديدة  معارضة  فإن  ماكفاركوهار،  ل  وطبقا 

اإلصالح املديني حيث سببت مشكلة كبيرة للحزب الشيوعي الصيني 68. لقد 

تبني فشل اإلصالح املديني بوضوح من خالل العجز الهائل عام 1979 و 1980، 

)على الرغم من  انه لم يتسبب بتوتر اجتماعي مباشر(. وهو لم يحصل نتيجة 
البلدان  الواردات الضخمة من  الدفع للعمال والفالحني، ولكن ايضا بسبب  زيادة 

األجنبية والتي كانت محفوزة بطموحات برامج التحديث.69. لقد صدم الشعب 

الصيني من التضخم الناجم عن ذلك، حيث لم يكن هناك تضخماً في الصني 
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إلى  الصيني  الشيوعي  احلزب  اضطر  اخلزينة  توازن   عملية  تتم  ولكي  املاوية.70. 

إغالق عدة مصانع، وهذا تسبب في بطالة واسعة.71وكما تُقر كتب التاريخ لدى 

التيار السائد فإنه في : “نهاية الثمانينات، ونظراً لبعض العوامل السلبية للقفزة 

الكبرى اجلديدة  إلى األمام في املشاريع التي متلكها الدولة، كانت هناك عجوزات 

نقدية، سرَّعت التضخم وفوضوية النظام االقتصادي “72.  وهكذا، اصبح واضحا 

ان املساومة ما بني الكادر والعامل غير قابلة لالستمرار. أوال، فإن الفكرة الرئيسة 

فإن  وعليه،  أعلى  ربح  لسلخ  )تنظيم(  العمال  لضبط  مخصصة  هي  لإلصالح 

الصراع ال بد أن يظهر على السطح عاجال أم آجال. وثانيا، وحتى لو خطط الكادر 

العمال من أجل اإٌلصالح،  فإنهم لن يعودوا قادرين على االستمرار  لكسب دعم 

في  ذلك ، نظرا لظروفهم القاسية في املدن. قادت املشاكل في املناطق املدينية 

إلى األزمة االقتصادية السياسية األولى ملرحلة ما بعد ماو في احلزب الشيوعي 

بأن يتم االستمرار في اخلط الراسمالي ألنه  لقد أصبح الوضع خطيراً  الصيني. 

سوف يقود إلى تناقض مباشر مع العمال في ظروف اقتصادية سيئئة. وكان من 
الطبيعي أن الكادر  قد حتول إلى االقتصاد الريفي عام 1980 .73

احللقة األضعف

الريفي كان  ان االقتصاد  كان قادة احلزب الشيوعي الصيني  محظوظني مبعنى 

كعب أخيل لالقتصاد االشتراكي.وليس فقط ألن ثلث اجلماعيات لم تكن في وضع 

جيد، بل حتى اجلماعيات األكثر جناخا عانت من عدد من املشاكل.74. 

الواسع  النمو  إجنازات ملموسة، فإن  الزراعة اجلماعية قد حققت  ان  أوالً: ورغم 

للسكان أدى إلى مسح الكثير من إجنازاتها. لقد بني كل من سوالميث بوتر وجاك 

بوتر أن الكميونة التي درساها كان )توزيع الدخل للفرد مبعنى عدد النقاط( فيها 

1962إلى مستوى أعلى من مئة يوان  يوان عام   180 قد هبط من مستوى عال 

ورغم أن تزايد عدد السكان  بقليل في معظم سني الستينات والسبعينات 75. 

بناء على  حتسن ظروف املعيشة والعناية الصحية قد تدنت في السبعينات. لم 

يكن تغيير التوجه سهال. فعلى املستوى الوطني، فإن إنتاج احلبوب قد زاد سنويا 

مبعدل  السكان  منى  نفسه  الوقت  وفي   ،1978 و   1956 بني  ما  باملئة   2.28 ب 

سنوي 1.95 باملئة، وعليه، كان هناك حتسنا محدودا في إنتاج الفرد رغم النمو 
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في الزراعة.76. 

ثانياً: كان هناك نقصاً في مكننة الزراعة. فالزراعة اجلماعية ليست بالضرورة 

أكثر إنتاجية من الزراعة الفردية ما لم تكن لديها مكننة وبنية حتتية. ففي فترة 

ماو، فإن الكثير من البنية التحتية قد بنته الكميونات، ولكن املكننة  بدأت فقط 

بالتزايد السريع في منتصف السبعينات. 

:  قادت مختلف املداخل التاريخية إلى إجنازات متعددة في اجلماعيات الزراعية.  ً ثالثا

فكما أوضح وليام هنتون، فإن اجلماعيات الناجحة التي رآها  كان لها تاريخ  طويل 

في إصالح األراضي  والنضال املسلح ضد الرجعيني، وفي تلك العملية فإن كثيرا 

من القادة الفالحيني األقوياء قد برزوا وقادوا إنتاج  اجلماعيات . 77. وفي أماكن أخرى، 

مثل مقاطعة انهوي، قادت بسرعة إلى إصالح  زراعي وجماعيات من قبل خارجيني 

وليس باألحرى من قادة سياسيني محليني. في هذه األماكن، فإن الزراعة اجلماعية 

لم تكن بكل تلك السعة من التقبل من الفالحني.

واخيرا وليس آخراً، فإن املراتبية السياسية السائدة قد اوهن القدرة على  حتريك 

القوة التنظيمية للجماعيات، وهو ما قاد إلى إنتاج اقل للزراعة اجلماعية. ففي 

بعض احلاالت، قاد االفتقار إلى بنية حتتية اشتراكية إلى تقليل الدعم احملتمل من 

الفالحني للحفاظ على اجلماعيات.   وقاد األداء الضعيف للجماعيات الزراعية في 

عدة أماكن إلى تسهيل مهمة السلطة املركزية في  نقد جناعة اجلماعيات ومن 

القوة السياسية  للفالحني لم تكن مثل  إن  ثم فرض اإلصالح وفك اجلماعيات. 

قوة عمال الصناعة الذين راكموا خبرات على مدار عقود في التصنيع والتنظيم 

اقتصاديا وسياسيا جعلهم  للفالحني  النسبي  الضعف  فإن  وعليه،  السياسي. 

الهدف الكبير األساسي بعد فشل اإلصالح املديني.

تسويق الالجماعيات

لقد  ورغم الوضع الفالحي األقل قوة، فإن اإلصالح  الالجماعي لم يكن سهال. 

بشكل  القوية  املقاومة  تُعزى  املستويات.  جميع  في  معارضة  اإلصالح  واجه 

لتركيز  وا اجلماعيات  من  الفالحون  كسبها  التي  ئد  الفوا إلى  كبير 

حتول  ولكن  ماو.  فترة  خالل  اجلماعية  لزراعة  ا على  طويلة  لفترة 
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الفالحني  من  الكثير  أقنع  الصيني  الشيوعي  احلزب  ان  حيث  األمر 

واشتراكي  لهم  مفيد   هو  الالجماعيات  اجلماعيات/أي  تفكيك  بأن 

لثورية  ا والشعارات  زية  لبرجوا ا الدعاية  من  خليط  خالل  من  كذلك. 

. بها خاص  بنقاس  يغري  حد  إلى  الهجمة  جنحت 

مع  واحد  خط  في  سياساتهم  تتناسب  أن  ئما  دا القادة  حاول  أوالً: 

في  حريصا  الكادر  كان  األولى،  يات  لبدا ا فمنذ  االشتراكية.  لتقاليد  ا

نظام   “ مصطلح  دوما   يستخدمون  وآخرون  دينغ  كان  مثال،  لغته. 

ألحد  ميكن  ال  حيث  مقصود  بشكل  غامضا  مصطلحا  وكان  املسؤولية”. 

وكحقيقة  أعمالهم.  عن  املسؤولية  الشعب  يتحمل  أن  ضرورة   رفض 

وقامت  تشجيعها  مت  قد  اجلماعيات   فإن  ماو  حقبة  خالل  فإنه  واقعة، 

لم  املعايير  وهذه   ، أوجماعات  د  ألفرا إما  الصغيرة  الوظائف  بتعاقدات 

اجلماعيات78  طبيعة  تغير 

هذا  كانت مخفية حتت  اجلماعيات  تفكيك  في  اجلذرية  اإلصالحات  فإن  وهكذا، 

اإلسم، كما لو كانت نفس تعاقدات الوظائف الصغيرة املوجودة. كما حاول احلزب 

الشيوعي الصيني وبكل قواه فصل تفكيك  اجلماعيات عن اخلصخصة الكاملة 

الدعاية  في  الغموض  هذا  جماعية.  ظلت  لألرض  اجلماعية  امللكية  أن  لو  كما 

يزال  ال  انه  لو  كما  اإلصالح  استيعاب  على  والكادر  الفالحني  خداع   ساعدعلى 
اشتراكيا وتقدميا79ً

لعل  الالفت أن األجندة األكثر أهمية فيما يخص “املسؤولية” كاسم دارج لم 

الصني  رومانيون  زار ممثلون  الالجماعيات،  فخالل حملة  بذاته.  “املسؤولية”  يكن 

وسألوا فيما إذا كان “نظام املسؤولية العائلية” ميكن أن تعاد تسميته ب “نظام 

يبدو شبيها جدا باخلصخصة.  يجعله  “األسرية”  أن تضمني  طاملا  املسؤولية”، 

“العائلي”  رأوا  ألنهم  السياسة  صانعي  من  سريعاً  االقتراح  هذا  رفض  مت  فقد 
كهيئة او سمة لتفكيك اجلماعيات باعتباره العنصر املفتاحي لصفقة اإلصالح.80

كانت هناك تعمية مقصودة في املصطلحني األكثر شعبية في هجمة تفكيك 

بالصينية  ويعني  األول  االصطالح   . da bao gan and lianchan .اجلماعيات
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م األرض واعمل بنفسك”، وهذا له معنى آخر: “ضمان القيام بالعمل” لقد  “قسِّ
أي  يحوي  ال  بوضوح  والذي  الثاني  املعنى  إلى  املصطلح يشير  بأن  اعتقد كثيرون 

مضمون سياسي. واملصطلح الثاني يعني:” ربط الدخل باإلنتاج”, يعتقد كثيرون 

مضمون  أي  يحوي  ال  بوضوح   هو  والذي  الثاني  املعنى  إلى  يشير  املصطلح  بأن 

اجلماعيات  ان  ويعني  بإلنتاج”،  الدخل  “ربط  يعني  الثاني  فاملصطلح  سياسي. 

يتضمن  أن  ميكن  الصينية  اللغة  في  ولكن  الدخل.  توزيع  عن  مسؤولة  ليست 

املصطلح بعض ما يشير إلى “اإلنتاج التعاوني”. ومرة ثانية، فإن كثيرا من الناس، 

يعتقدون باخلطأ أنه يشير إلى املعنى الثاني.

ثانياً، وفي حني أن الكادر قد فشل في شراء والء العمال ودعمهم لإلصالح، فإنهم 

دخل  زاد   )1984-1979( االنتقالية  املرحلة  ففي  وعليه  الفالحني.  مع  جنحوا 

الفالحني بشكل كبير وذلك اساساً بسبب زيادة  اسعار املشتريات. وتعزو الدعاية 

أكثر  البداية، فإن  األقل في  وعليه، فإنه على  إلى تفكيك اجلماعيات.  اإلجناز  هذا 

الفالحني قد حملوا انطباعا إيجابيا عن اإلصالح الريفي.

ما  دائما  كانوا  اإلصالحيني  فإن  اجلماعيات،  تأييد  فأمام حتديات معسكر  وأخيراً، 

قد  مثال،  معقدة.  دبلوماسية  مهارات  ويستعملون  املباشرة  املواجهة  يتجنبون 

تعترف تقارير مؤيدي تفكيك اجلماعيات في بداية الثمانينات بأن اإلصالح الريفي 

ميكن أن يقود إلى تفكيك مباشر للجماعيات في النهاية استعادة اإلنتاج الفالحي 

اية حال، فإنهم فقط اعترفوا بهذه املشاكل على املستوى  وعلى   .81 الصغير.  

النظري، فعلى املستوى احملدد فإنهم إمنا يعرضون حاالت مؤيدة لفك اجلماعيات. 

ويجادلون كذلك بأن درجة صغيرة من فك اجلماعيات لن تؤذي الزراعة االشتراكية. 

اكبر  تفكيك  لصالح  واضح  دعم  مع  بتفاؤل  االستنتاج  ميكنهم  النهاية  وفي 

للجماعيات باعتباره “االجتاه الذي ال محيد عنه”.

العمال  القوية من  املقاومة  بأن  نلخض نقاشنا في أسباب تفكيك اجلماعيات، 

سببت مباشرة فشل اإلصالح الريفي، وهي التي دفعت احلزب الشيوعي الصيني 

فإن  اعاله،  املذكورة  العوامل  مختلف  على  وبناء  الريفي.  اإلصالح  على  للتركيز 

اجلماعيات الريفية كانت هشة أمام هجمة احلزب الشيوعي الصيني. وفي الوقت 

الزراعي   اإلصالح  يخص  فيما  األمة  صعيد  على  اإليديولوجيا  أهمية  فإن  نفسه، 
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يجب أن ال يتم التقليل من شأنها.

تأثيرات سياسية:

إلى جانب جناح فك اجلماعيات في املناطق الريفية، فإن احلزب الشيوعي الصيني 

لم يتمكن من إعادة تشغيل البرامج املدينية، كما استنتج قرار احلزب الشيوعي 

الصيني  الثاني  عشر للجنة املركزية في جلسته الثالثة عام 1984: “إن اإلصالح 

الريفي قد انتهى تقريباً، وإننا نركز اآلن على اإلصالح املديني.82 ملاذا هم متفائلون 

هكذابشأن التعامل مع العمال في هذا املوقف؟ 

فك  أن  كما  الصني.  في  هامة  سياسية  قوة  يشكلون  الفالحني  يعد  لم  أوال: 

مستقلني  منتجني  إلى  واجلماعيني  املنظمني  الفالحني  حول  قد  اجلماعيات 

ومتنافسني وهو ما أفقدهم قوتهم جميعاً بشكل كبير. إن الشبح  احملتمل لثورة 

الذي  هو  الصيني،   الشيوعي  احلزب  قادة  رؤوس  على  دائما  يحوم  الذي  الفالحني 

قاد إلى ثورة الفالحني انفسهم. وحتى بعد عقد من تفكيك اجلماعيات الريفية، 

فقد ورد في تقرير لنائب رئيس الوزراء الصيني يقول فيه بأنه منا من شخص في 

النظام احلالي ميكن ان يبقى  في السلطة إذا ما حصلت مشاكل في األرياف. 83. 

عرف القادة في التسعينات أنه إذا متت أعادةاملزارع إلى جماعيات، فإن ذلك سيقود 

اخلوف من قوة  إن  واحلكومة.  واحلزب   الفالحني   بني  العالقات  تدهور حاد في  إلى 

للمزارعني، على  “جمعية”  إقامة  في  القادة  رغبة  عدم  الفالحني يكشف جزئياً 

الرغم من طلبات كثيرة.84. لقد اجنز تفكيك اجلماعيات بشكل كبير هدف جتريد 

الفالحني من قوتهم كما جنح احلزب الشيوعي الصيني في إستبعاد خطر كبير 

جدا كان يقف في وجه التحول إلى الرأسمالية. مثالً، لقد وقفوا صامتني حينما 

أواخر  تراكم في  الذي  السوق  وإصالح  حصل متلمل سياسي رفضا للخصخصة 

الثمانينات. فحينما تسائل الطلبة في ميدان تيانامنن تسائلوا :أين الفالحني، كان 

اجلواب “كلهم نيام”. 85. وفي الوقت نفسه فإن دينغ هيساو بينج قد أكد للقادة 

اآلخرين أنه ليست هناك من مشاكل مع الفالحني.86. وحتى في تلك االضطرابات 

في السنوات الالحقة، لم يشكلوا تهديداً كما لو كانوا منظمني.
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الدخل  زاد  وحيث  التقليدي.  العمالي-الفالحي  التحالف  حتطيم  مت  لقد  ثانياً: 

مؤقتاً في األرياف مما أقنع معظم الفالحني ليدعموا اإلصالحات بشكل أكبر. كان 

هناك كذلك  التزويد املتواصل والذي ال ينتهي من عرض العمل إلى الصناعات في 

املناطق املدينية، حيث انه بعد اإلصالح الزراعي فإن احلزب الشيوعي الصيني قد 

شجع الفالحني األفراد على بيع قوة عملهم في املدينة. إن كتلة العمال الضخمة 

قد قوضت قوة الطبقة العاملة القدمية في املشاريع اململوكة ملكية عامة. وفي 

ظل هذه الظروف مبا فيها البطالة العالية، أصبح املزيد من اإلصالح املديني  ممكناً.

موقعهم  تدهور  حيث  املدينيني  العمال  من  حاال  بأحسن  الفالحني  يكن  لم 

السياسي كما تراجعت حاجة احلزب الشيوعي الصيني  لتحريكهم. تبني اللوحة 

رقم 1 التغير التاريخي في نسبة دخل عمال املدينة وعمال الريف في العمود رقم 1. 

ورغم أن سلبية الفالحني  في نهاية الثمانينات رمبا يشرحها خروجهم من النضال 

بأن الفجوة بني املدينة والريف قد تقلصت بشكل متسارع ، فإن املنطق نفسه ال 

ميكن تطبيقه على الفترة الالحقة حينما اتسعت الفجوة مرة ثانية وأخيرة حيث 

غدت أوسع بكثير عما كانت عليه عام 1980. إن تدهور قوة الفالحني السياسية 

ومن  الزراعة.  في  الدولة  استثمارات  في  التدريجي  النقص  إلى  مباشرة  ال  قادت 

عامود  فكما يشير  الريف.  نسوا  قد  يكونوا  رمبا  السياسة  فإن صانعي  الواضح، 

رقم 2 في اللوحة رقم 1، فإن حصة الدولة من النفقات على الريف في امليزانية 

النقدية  الشاملة قد تدنت من مستواها األعلى في فترة اجلماعيات، وحتى بعد 

التعديل بشأن تراجع سكان الريف. وأبعد من ذلك، فإن عامود رقم 3 في لوحة رقم 

1 يبني أن حصة نفقات البنية التحتية للريف من ضمن امليزانية النقدية الصغيرة 
للريف هي ايضا تراجعت بشكل متسارع مقارنة مع حقبة اجلماعيات.
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Table 1. Decline of the Countryside

مالحظة: تعرف نسبة الدخل املديني-الريفي على اساس الدخل املديني املتحقق 

اإلنفاق  حصة  إن  الريفية.  املناطق  في  نظيره  على  مقسوما  التناول  قيد  للفرد 

النقدي في املناطق الريفية يُحسب على انه حصة الفرد من اإلنفاق النقدي على 

الريف من اإلنفاق النقدي إلى اإلنفاق النقدي  الوطني على الفرد ليتم تعديله بناء 

على تغير التركيب السكاني في الفترة املعطاة. إن معطيات اإلنفاق النقدي بعد 

عام 2006 غير متوفرة  نظراً للتعديالت في عملية القياس.

املصدر: بُنيت العملية احلسابية   على وزارة الزراعة، اإلحصاءات الزراعية  للصني، 

 10  ،))Beijing: Zhongguo nongye chubanshe, 2009)) ،ل 60 سنة

اإلعالم   ،2004-1949 الصني  في  اإلحصاءات  خالصة  لإلحصاء،  الدولة  مكتب 

الصيني لإلحصاء،  2005، قسم 19 و 30، مكتب الدولة لإلحصاء ، كتاب الصني 

السنوي لإلحصاء، (بكني: اإلعالم الصيني لإلحصاء 2012(، قسم 3 .1 و 9.2.

إن العمال والفالحني  هم خصوم محتملني للراسمالية، وعليه، ال يكون احلزب 

الشيوعي الصيني حكيماً إذا ما قرر مواجهة هذين اخلصمني معاً. وعليه، فبعد 

العمال  يواجه  اآلن  الصيني  الشيوعي  احلزب  فإن  الفالحني،،  قوة  وتفكيك  حل 

وحدهم. وحتى إذا ماأخذ الفالحون يواجهون صعوبات في السنوات األخيرة، فإنهم 

ال يتمتعون بالتضامن والتنظيم الذي اعتادوا على التمتع بها في حقبة اجلُماعيات.

Urban-Rural 
income ratio 
[value (year)]

Adjusted 
share of fiscal 
expenditure 

on rural areas

Share of 
infrastructure 

building in total 
rural expenditure

1971-1980 2.5 (1980) 13.7 % 39.6 %

1981-1990 2.2 (1990) 11.8 22.7

1991-2000 2.8 (2000) 13.2 25.3

2001-2006 3.1 (2010) 12.8 25.0
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استنتاج:

اإلصالح  تصوير  محاولة  على  الصيني  الشيوعي  احلزب  جهد  تركز   
من  الواضح  من  وحتى   . ً سياسيا ومحايد  مؤقت  أنه  على  لريفي  ا

سياسية.  قضية  دوما  كان  اإلصالح  فإن  احلزب  خطوط  تغيير  خالل 

الشيوعي  احلزب  بني  السياسية  لتوترات  ا املقالة  هذه  ناقشت 

قد  لريفي  ا اإلصالح  بأن  جادلت  وقد  والعمال،  الفالحني  وبني  الصيني 

ان  رغم  هذا  الالحق  لرأسمالي  ا للتحول  السياسي  األساس  دور  خدم 

السياسية  األهمية  تقليل  ر  باستمرا حاول  الصيني  الشيوعي  احلزب 

اجلماعيات.  لتفكيك 

ماو  أوضحها  قد  اجلماعيات  تفكيك  سياسات  فإن  احلقيقة،  وفي 

هل  راسمالية؟  أم  اشتراكية  نريد  “هل  بقوله:   1962 عام  باكرا 

87 . وبشكل محدد، فإنه قد  ذكَّر اجلميع بأن  جماعيات؟  ال  أم  جماعيات  نريد 

“ال ينسى الصراع الطبقي أبداً”. فعلى الرغم من جهود الالتسييس،  املتواصلة 
ضد  واحلركات  باالحتجاجات  حبلى  الصني  فإن  الصيني   الشيوعي  احلزب  من 

الرأسمالية88. 

إن اإلضراب التاريخي في شركة توجنهوا 2009 وحادثة متلمل الفالحني في ووكان 

عام 2011، هي مجرد قمة جبل اجلليد. ورغم انه ليس جميع العمال والفالحني 

قد فهموا تنبيه ماو في حينه، فإنهم قد فهموه اآلن بال شك.
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ملحق 5

 مشروع/ بردامي التنمية باحلماية الشعبية

عادل سمارة

يشكل  الذي  الشعبية  باحلماية  التنمية  ملوديل  موجز  كعرض  امللحق  هذا  نورد 

الدرجة املتقدمة للعمل والتنظيم التعاوني.

أما رابط العد )النص الكامل( فهو:

https://kanaanonline.org/quarterly/?p=64

الفعل  )مناذج/برداميات(  مختلف  عن  رمبا   مختلفة  الشعبية  باحلماية  التنمية 

تنمية  أنها  وهي  ومقرِّرة  حاسمة  ولكنها  واحدة  مسألة  في  وخاصة  االقتصادي 

تبدأ من القاعدة االجتماعية وليست من القمة /النخية السياسية حتى لو كانت 

حزبا/نظاما  اشتراكيا1ً. هي تنمية يقوم بها الناس وليست السلطة، أي سلطة 

ويصر  يطمح  منوذج/بردامي  وهي  اشتراكية  كانت  لو  حتى  احلكم  ، سلطة  الدولة 

على أن يلحق بها بردامي السلطة االقتصادي. فهي بردامي ضد السوق بينما دائما 

بردامي السلطة الراسمالية معتمد على ومن توليدات السوق. 

أود بداية التوضيح بان االضطرار الستخدام مصطلح بردامي ألنه األقرب إلى املعنى 

املطلوب من الترجمة العربية حتى االن.

تكون  ال  واملقاومة  باملقاومة،  باملمارسة  بدأ  بردامي  هو  الشعبية  احلماية  بردامي 

حكومية وال تأخذ معناها الفعلي إن كانت فئوية أو محدودة، ألنها يجب ان تكون 

1  كان أخطر ما وصلت إليه دول االشرتاكية املحققة هو تبقرط جهاز السلطة العليا للدولة وعدم وجود رقابة أو مسائلة قاعدية له مام 
أوصله إىل تحكم النومنكالتورا التي كانت تستفيد كأنها متلك وهو ما أوصل كثريين إىل الحكم بأنها  كانت أنظمة راساملية الدولة أو انظمة شبه 

أمربيالية...الخ. املهم أن هذه التجربة طرحت تساؤالت كبرية حول مدى كون السلطة هي الداة الفعلية لالشرتاكية مبعنى أنها غذا ما تخلصت من 
الرقابة الشعبية ال تعود تخدم األكرثية االسحقة من املجتمع. انظر : 

 Beyond De-Linking: Development by Popular Protection vs Development by State, 2005. Palestine Research and -
Publishing Foundation, P.O.Box 5025, Glendale, CA 91221, USA. ومركز املرشق/العامل رام الله 2005 
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شعبية تطبيقا ملفهومنا: “احلياة مقاومة في مواجهة استدخال الهزمية والذي 

استحال إلى احلياة مفاوضات”.

في  أو  عاماً   30 قرابة  قبل  األولي  تشخيصه  في  سواء  البردامي،  هذا  نعرض  وإذ 

الثالثة،  احلالية  واالنتفاضة  األولى  االنتفاضة  بني  آخر  بقول  اليوم، أو  عرضه  إعادة 

ليس بهدف تكرار تقدمي هذا البردامي بل ألن الواقع نفسه، احلدث هو الذي يفترض 

ويشترط ذلك.

واحلدث االجتماعي ليس من خلقنا نحن كبشر، قد نحلم به ذات وقت مبكر، وقد 

نصوغ أو نستخرج له ترسيمة ما، ولكن احلدث مستقل عنا، يفرض نفسه علينا، 

قد يتطابق مع تصورنا اجملرد وقد يتناقض كذلك. وما يحسم هذا األمر  دائما هي  

قدرتنا على رؤية الواقع واإلحاطة به وبالتالي توقع صورة ما للحدث.

االستراتيجيات ،املوديالت، البرداميات

الشعوب  تبتكرها  العالم  في  اقتصادية عديدة  واستراتيجيات  هناك سياسات 

تكون كل  وبالطبع  آخر  أو  بلد  في  احلاكمة  والطبقة  وإمكاناتها  طبقا لظروفها 

واحدة منها محكومة بنمط اإلنتاج املهيمن في التشكيلة الواحدة وفي التحليل 

املالكة وغالبا  الطبقة  النمط مبا هي في خدمة  اإلنتاج في ذلك  األخير بعالقات 

املالكة/احلاكمة..

من بني تعدد البرادميات او السياسات االقتصادية  هناك:

في  إصالحي  كمدخل  الشعبية  الطبقات  حياة  شروط  حتسني  سياسات 

التشكيالت االجتماعية االقتصادية الراسمالية في املستويني:

ذاك،  أو  البرجوازي  هذا  انتخاب  “حق”  ب  املواطنني  رشوة  حيث  السياسي   
واالقتصادي بتحسني األجور مبا يضمن تبريد الصراع الطبقي كي يبقى خط اإلنتاج 

مشتغال بعيدا عن اإلضرابات العمالية أي كي يبقى الربح متدفقاً، وبأعلى نسبة 

ممكنة. 
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هذا في الدول املستقلة، ولكن في حالة األرض احملتلة حتى هذا ليس مطبقاً، ال 

وزير خارجية أعتى  أن جورج شولتز  جتدر اإلشارة هنا  اتفاق أوسلو وال بعده.  قبل 

أعداء الشعب الفلسطيني واألمة العربية أقصد العدو الواليات املتحدة كان قد 

استخدم مصطلح “ حتسني شروط املعيشة للفلسطينيني” بعد احتالل الكيان 

وقصد  تونس.  إلى  م.ت.ف  وإخراج   1982 لبنان  جلنوب  اإلشكنازي  الصهيوني 

بهذا توفير مساعدات مالية للشعب الفلسطيني كحالة جلوء وكتجمعات حتت 

االحتالل االستيطاني وليس كقضية وطنية قومية. وهذا الشعار هو الذي أسس 

الحقاً لتدفقات الريع املالي إلى األرض احملتلة كآلية القتالع مبدأ وواقع اإلنتاج في 

اجملتمع الفلسطيني عبر متويل أجهزة سلطة احلكم الذاتي  بشرط قبول القيادة 

املسوم  باملال  املمولني  بقرار  قراراتها  رهن  ما  وهو  أوسلو  باتفاق  الفلسطينية 

حقيقة. األمر الذي أوصلنا إلى وضعية بلد مرتشي بتدفقات الريع مقابل تقدميه 

تنازالت سياسية وطنية متواصلة تنذر بأن االتفاق هذا هو مشروع ضم  تدريجي 

لكامل الضفة الغربية للكيان الصهيوني، وليس التوسع السرطاني لالستيطان 

سوى أحد متظهرات هذا الهدف.!

باحلالة  تعلقها  لعدم  هنا  بذكرها  نكتفي  أخرى،  برداميات  في  للتوسع  داع  ال 

الفلسطينية مقارنة ب “حتسني شروط املعيشة”.

وهناك التخطيط التأشيري أي تدخل الدولة في االقتصاد بشل جزئي وإلى حد 

االقتصادية  البنية  في  يُدخل  حيث  اخملتلط  االقتصاد  وهناك  إلزامي.  غير  كبير 

قطاعا عاما من أجل تخفيف البطالة وبالطبع توليد قوة شرائية لدى الطبقات 

الشعبية وحتى الوسطى لتكون هذه القوة في األساس رافعة للسوق  ومن ثم 

لالقتصاد الوطني ككل.

وهناك االقتصاد اخملطط أو االشتراكي والذي تقود فيه السلطة/الدولة مجمل 

القمم  األقل  على  أو  اإلنتاج  لوسائل  الدولة  ملكية  عبر  اإلقتصادية  العملية 

االقتصادية.
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وهناك التنمية

وبالطبع، فإن كثيرين يسمون مختلف السياسات او البراداميات أعاله بانها تنموية 

مبعنى أن هناك اختالف في أدبيات االقتصاد السياسي على تعريف التنمية وهو 

اختالف ناجم عن طبيعة الفهم والتوجه الطبقي لهذا املفكر أو ذاك. 

جتدر اإلشارة هنا بأن مفهوم التنمية في األرض احملتلة يعاني فلتانا علمياً بالطبع 

إلى احلد الذي يصف السياسة االقتصادية لسلطة احلكم الذاتي وهي سياسة 

تابعة جوهرها بروتوكول باريس بأنها سياسة تنموية أو بأن التنمية ممكنة ضمن 

“خطة” هذه السلطة2. وهذا جزء من ثقافة سائدة هي من الفضفاضية مبكان 
بحيث تعتبر منظمات األجنزة منظمات تنموية!

كمبتدأ، فإن التنمية باحلماية الشعبية هي أوال مبادرة شعبية ال تقودها سلطة 

رسمية أي دولة، بل هي قرار شعبي وخاصة من الطبقات الشعبية في مقاومة 

العدو القومي في احلالة الفلسطينية واخلصم الطبقي في تشكيالت ال تخضع 

لالستعمار االستيطاني.

هي تنمية مضادة قدر اإلمكان للسوق كنظام. مبعنى أن نظام السوق هو رأسمالي 

هو  الكالسيكي  باملفهوم  السوق  بينما  مواربة،  وبال  مباشرة  استغاللي  طبقي 

مكان او فضاء التبادل والذي ال غنى عنه قبل الوصول لإلشتراكية.

وألنه غير دوالني، فإن هذا البردامي باستقالله عن السلطة يهدف إلى حلاق البردامي 

االقتصادي للسلطة وليس حلاقه هو بها. وهذا يعني درجة من الصراع الطبقي 

تشتد وترتخي طبقاً لقدرة بردامي السلطة/الدولة على رفض التحول و/أو محاولته 

تصفية احلماية الشعبية.

احلماية الشعبية هي تنمية من اهم مرتكزاتها  البعدين التاليني: 

• مساهمة/مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس	

• وخدمة أكبر عدد ممكن من الناس.	

2   أنظر نقدنا ملا كتبه أحمد قطامش عن إمكانية التنمية تحت االحتالل وبأن خطة سلطة الحكم الذايت االقتصادية ميكنها تحقيق 
 تنمية، وذلك يف ورقتنا: استالب التموُّل واغرتاب التنمية، قراءة نقدية ألدبيات يف “تنمية” اقتصاد األرض املحتلة 1967 )نسخة موسعة( عادل سامرة.

https://kanaanonline.org/ebulletin-ar/wp-content/uploads/2015/05/ADEL-SAMARA-CRITIQUE-OF-DEVELOPMENT-
PALESTINE.pdf
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مبادرة  على  ترتكز  املعنى  بهذا  وهي  اجلماهيري.  القاعدي  اساسها  هنا  ومن 

الطبقات الشعبية وبحدود وعيها وانتظامها.   

واحلديث عن وعيها وانتظامها، يفتح على مكون آخر لها وهو ضرورة انتقالها من 

بعدها العفوي الذي بدأ في احلالة الفلسطينية في تطور االنتفاضة األولى إلى 

وجوب ان تكون:

الشعبية من  للطبقات  البرِّي  العفوي  التوجه  التقاط  يتم  أن  بد  ال  أي  حزبية: 

ان تكون بالضرورة اشتراكية كي يتم إجماع اصدقاء  قبل حركة سياسية ال بد 

لهذا  اإلنتاجية  املؤسسات  مع  والتعامل  للعمل  يبادروا  بان  احلركة  هذه  وأعضاء 

البردامي التنموي على ان تبقى قيادة احلزب الثوري  حتت مسائلة قواعده من جهة 

والهيئات الشعبية الكونة واحلاملة للبرادامي التنموي.

ِقَبل ولصالح طبقة معينة في مواجهة  البردامي هو من  وطبقية:مبعنى أن هذا 

الطبقة احلاكمة واقتصاد أو نظام السوق وهنا تشكل الطبقة الهبئة الشعبية 

ملسائلة القيادة احلزبية.

االقتصاد  يسمى  ما  على  الوهمي  اإلجماع  تضرب  البردامي  هذا  وحزبية  طبقية 

الوطني الذي له معنى في املبادالت مع اخلارج حسب قانون القيمة على صعيد 

هناك  الراسمالية  التشكيلة  ففي  اقتصادها.  طبقة  فلكل  محلياً،  أما  عاملي، 

اقتصاد الطبقة املالكة الذي يعيش على جهد الطبقة العاملة.

ً اإلشكالية املزدوجة قوميا وطبقيا

تعود فكرة التنمية باحلماية الشعبية إلى عام 1967 بداية االحتالل الثاني، اي 

احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وما ترتب عليه من سياسات اقتصادية لالحتالل 

كانت تتدحرج طبقاً للتطورات املتالحقة ودرجة متاهي او تناقض هذه الطبقة أو 

تلك مع سياسات العدو. 

وهي سياسات مزجت ما بني مصادرة وإغالق مساحات متزايدة من األراضي، وقطع 

التبادل مع اخلارج سوى من أو عبر االحتالل، وإلغاء النظام البنكي وإحالل العملة 

اإلسرائيلية لتكون عملة التداول الرئيسية،...الخ وكل ذلك مبوجب أوامر عسكرية 
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ال سند لها في القانون الدولي. باإلجمال، كانت وال تزال سياسة االحتالل إحلاق3 

بل  السكان  ودون ضم  العلني  الضم  دون  االحتالل  باقتصاد  املناطق  إقتصاد هذه 

التشريد  سياسة  من  الكيان  انتقال  اي  ورحيلهم.  خروجهم  إلى  يقود  ما  خلق 

والطرد الشامل عام 1948 إلى اإلزاحة بعد احتالل 1967، ليصل املواطن إلى قرار 

االنزياح الذاتي4.

االجتماعية  الطبقات  خملتلف  قسري  إحلاق  هذا  االقتصادي  اإلحلاق  على  ترتب 

باالقتصاد الصهيوني أو بلورة موديل اقتصادي هو “التبادل الالمتكافىء املسلح” 

أي عالقة اقتصادية خاضعة لقوة السالح الصهيوني.

اإلحلاق  أن  مبعنى  فلسطينية  محلية  إشكالية  عليها  ترتبت  اإلشكالية  هذه 

اإلقتصادي القسري أدى إلى تشوهات بنيوية فلسطينية5 ومنها:

• من 	 تنفعت  طبقية  شرائح  في  مجسدا  الطبقي  االجتماعي  التشوه   
االحتالل فغدت وكيلة لتسويق منتجاته سواء على شكل كمبرادور او تعاقد 

من الباطنب وبالتالي غدت لها مصلحة في عدم الفكاك أو التوجه للفكاك 

عن اقتصاد العدو.

• والتشوه الثقافي، وهو تواجد اقتصاديني ذوي نزعة استدخال الهزمية مبعنى 	

احمللي  االقتصاد  قدرة  بعدم  العتقادهم  سواء  العدو  باقتصاد  االرتباط  تبرير 

على أية درجة من االعتماد على الذات، أو ألنها فئة ال تنتمي إلى اخلط املقاوم 

وهم  يُقاوّم.  ال  واقع  االحتالل  ان  هؤالء  اعتبر  االستيطاني. فقد  لالستعمار 

بالطبع من االجتاهات اللبرالية ولهم ارتباطات باملؤسسات الغربية وخاصة 

األميركية.

او  سياسيا  سواء  االستقالل  مستويات  أو  اشكال  مختلف  ضد  بالطبع  هؤالء 

اقتصاديا أو ثقافيا، واملهم هنا أنهم ضد فك االرتباط مع اقتصاد العدو. 

جتدر اإلشارة أن احلركة الوطنية الفلسطينية  بعد احتالل 1967 حصرت نضالها 

ناهيك عن  اقتصادية،  تبنت سياسة  أو  فال م.ت.ف صاغت  املسلح.  الكفاح  في 

3  ا أنظر عادل سامرة، اقتصاد املناطق املحتلة:التخلف يعمق اإللحاق، منشورات صالح الدين القدس 1957.
4   أنظر ، عادل سامرة، االستيطان من الطرد لإلزاحة فاالنزياح الذايت، يف كنعان، العدد 94 كانون ثاين،  ص ص 87-100، 

5  فيام يخص التشوهات، انظر عادل سامرة ، الحامية الشعبية ، منشورات مركز الزهراءـ القدس 1990.
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تنموية، ضد االحتالل، وال متكنت النخبة الثقافية من تطوير بردامي اقتصادي يشكل 

بداية لفك االرتباط باقتصاد الكيان. بكالم آخر، كان النضال الوطني يسير على 

ساق واحدة هي الكفاح املسلح أو باإلجمال العمل السياسي بعيداً عن العملني 

االجتماعي االقتصادي.

البنية  سيطرة  من  يتضمنه  مبا  اإلقتصادي   لإلحلاق  ونقداً  املناخ،  ذلك  ضمن 

السقوف  “سياسة  اسميته  بردامي  شبه  طرحت  العدو،  القتصاد  االقتصادية 

املمكنة”. أي تركيز النشاط االقتصادي في األرض احملتلة على اجملاالت واألنشطة 

العدو  اقتصاد  منافسة  عن  نسبياً،  بعيدا،  فيها  العمل  ميكن  التي  االقتصادية 

األرض  استغالل  خاص،  بشكل  ومنها  محلية.  اقتصادية  بنية  بداية  لتشكل 

إلنتاج ما امكن من الغذاء كحاجات اساسية. فهي من جهة حتافظ على االرتباط 

باألرض، وتوفر دخالً للمزارعني، وتستوعب نسبة من قوة العمل من اجلنسني، سواء 

في شواغر عمل دائمة أو جزئية. 

التنبيه خلطورة االستيطان حيث ركزت  من بني السقوف املقصودة، اجتهت إلى 

ان  احملتمل   من  التي  املناطق  في  جيددة  سكانية  جتمعات  إقامة  ضرورة  على 

األردنية  اللجنة  لقيام  بديال  وذلك  اجلبال،  قمم  وخاصة  فيها،  العدو  يستوطن 

القروض املسهلة  وحتى غير املستردة  توفر  التي كانت  الفلسطينية املشتركة 

ميكنه  ومن  املدن.  ضواحي  في  أرض  قطعة  شراء  ميكنه  ملن  تُعطى  كانت  والتي 

شرائ أرضا للبناء في ضواحي املدن هو لليس قطعا من الطبقات الشعبية. بينما 

إقامة التجمعات السكنية كقرى زراعية  صغيرة بعيدا عن املدن يشكل حماية 

وقد أسميت ذلك: “إعادة التوطني العربي مقابل  لتلك املناطق من االستيطان. 

االسيتطان العبري6”.

لكن، ال أحداً في م.ت.ف كان على رغبة أو قناعة لتبني هذه األطروحات.

أنتقل بعد هذا التلخيص املكثف جدا ، إلى صلب موضوع نقاشنا اليوم. والذي 

أقسمه إلى ثالثة ابواب:

6  أنظر كتاب عادل سامرة، اقتصيات الجوع يف الضفة والقطاع، منشورات مفتاح ، 1979.
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الباب األول

مالحظة في اللحظة

/االنتفاضة الثالثة التي تكمن أهميتها في أمرين  نحن اليوم في خضم الهبة 

اساسيني اثنني:

األول: ان املهم هو   حصول احلدث وليس حتى اتساعه أو  فعاليته واستمراره ألنه  

تأكيد  بأن النضال الفلسطيني مستمر حتى في ظروف االنحطاط محليا وعربيا 

ودوليا، ورمبا هو حدث يرد طبيعيا على االنحطاط، وهذه أهمية أن ندرك ديالكتيكياً 

أن احلدث ليس شرطا ان تخطط له أنت كإنسان، بل املهم كيف تلتقطه وترفعه 

إلى أعلى فعالية ممكنة. ولنتذكر فقط أن االنتفاضة األولى كانت قد تفجرت في 

مناخ مشابه، ألن القوة الكامنة مجتمعيا وإنسانياً  هي طاقة ال متوت.

والثاني: أن هذا احلدث نفسه، بغض النظر استطال وامتد أم تباطىء أو توقف 

أن  بعد  وبانه  هنا،  طارىء  وجوده  بأن  اإلشكنازي  الصهيوني  للكيان  يؤكد  لفترة، 

كان يخرج “لتأديب والعنترة” على دول الطوق، فإن املقاومة تخرج له من داخله 

من باطن األرض. وال شك أن كثيرا  من استراتيجييه من  السياسيني والعسكر 

سوف يدرسون هذا املتغير، ورمبا قلة نادرة منهم ستقول: إذا أردنا الحقا العيش، 

َّ لهم أن يعودوا سلميا كي ال يعودوا بالتحرير7. وهذا مرتبط بالطبع  فيجب ان نُقر

مبدى السماح الراسمالي الغربي لهم مبجرد الهدس الداخلي بهذا. وهو أمر يرتبط 

بطبيعة احلال بامور ثالثة:

• تغير ثوري عروبي	

• وصول خدمات الكيان للمركز الراسمالي الغربي إلى نهايتها.	

• و/أو وصول السيطرة الراسمالية الغربية على العالم إلى نهايتها.	

باحلماية  التنمية  موقع  هو  ما  نفهم  أن  االشتباك  حمأة  في  ونحن  اآلن  املهم 

الشعبية؟ اي مستوى منها الذي ميكن تفعيله؟
7  ال تزال القيادة الصهيونية متمسكة بعقلية مواجهة الفلسطينيني بالبندقية ورسقة األرض وصوال إىل الطرد. يف مقابلة مع اسحق رابني 
عام  1988 أي خالل االنتفاضة األوىل حينام كان وزير حربية الكيان )كام اذكر ملحق جريدة جريوزامل بوست،  يف 25 آذار 1988(، ُسئل عن ما الذي 

ميكن ان تفعله إرسائيل إليقاف االنتفاضة؟ قال طرد 600 الف من الضفة الغربية إىل األردن. وحينام قال له الصحفي لكن هذا يجدد الرصاع لخمسني 
سنة مقبلة، قال رابني، حينها عىل القيادة اإلرسائيلية أن تحل املشاكل التي تواجهها.
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ال ميكن تطبيق تنفيذي لبردامي التنمية باحلماية الشعبية في زمن محدود باأليام 

واألسابيع بل وحتى باألشهر. وهذا يفتح على توضيح أهمية الدمج بني:

من  محدودة  نخب  قبل  من  االحتالل  ضد  املباشر  النضال  أي  املشتد:  النضال 

املناضلني مبختلف اشكال الكفاح باحلجارة بالدهس بالسالح...الخ .

والنضال املمتد: أي انخراط كل مواطن من أية فئة عمرية في مقاطعة منتجات 

الكيان ومعسكر الثورة املضادة، ورفض التطبيع، وهذا أمر ميكن تطبيقه كل يوم 

وعلى دوام الزمن. هو تشغيل كل الناس دون أن يتكلفوا شيئا، بل هم يحافظوا 

على أكبر مقدار ممكن من الثروة الوطنية كي ال تنزف إلى اسواق االحتالل فتمول 

كلفة الرصاص الذي يقتلنا. وهذا ما كشف عن الدور األساس للمرأة في االنتفاضة 

الرافض حملاصرة  النظر عن موقفنا  النزعة االستهالكية  بغض  األولى في ضبط 

املرأة في املطبخ. 

هذا يفترض الوعي باالستهالك أو االستهالك الواعي. إنه قرار واعي عقليا ونفسياً 

بأن نتخلص من النزعة أو املرض االستهالكي الذي ال نحاول مجرد التوقف للحظة 

والتفكير في خطورته بل أضراره الواقعة منذ عقود وليس فقط خطورته احملتملة.

متتد  أكادميية  مساقات  تعليم  في  الزمني  االرتياح  ميكن  ال  الوطيس  حمأة  في 

باملال  التبرع  عن  يتوقف  بأن  قرارات من كل شخص  املطلوب  بل  ابعد،  أو  ألشهر 

جليشي العدو )اجليش العسكري وجيش املستوطنني( وهو التبرع عبر استهالك 

منتجات العدو.

إذا كان وطنياً. ومعروف  به  القيام  والذي بوسع كل شخص  املباشر  العمل  إنه 

بالطبع ان األساس في املواطنة احلقيقية أن “تبدأ وطنيا”.

العالم،  مجتمعات  من  العديد  نخرت  قد  االستهالكية  آفة  أن  يدرك  جميعنا 

وخاصة  الراسمالية  باالستهالكية  أُخُترقنا  قد  بكوننا  استثناًء  نحن  فلسنا 

النمط األمريكي. ففي النظام الراسمالي، نظام السوق، كمااشرنا آنفاً يُنظر إلى 

االستهالك بقداسة وهو ليس سوى حتويل الطبقات الشعبية خاصة والوسطى 

األجور  باقل  العمال  فتشغل  اكثر،  الراسمالية  تربح  كي  يستهلك  قطيع  إلى 
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لينتجوا أكثر إنتاج ممكن، ليتدفق إلى السوق فيتم استهالكه بأعلى درجة ممكنة 

ليتكدس لدى را س املال أعلى ربح ممكن، فيعود لالستثمار بتشغيل اشد للعمال 

 Shop التالية:  األمريكية  املقولة  ذلك  تبني  وهكذا...الخ.  أمكن  ما  اقل  وبأجرة 

till you drop أي تسوَّق-إشتري- حتى ال يبقى في جيبك مليماً. أَخرج لي أنا 
الراسمالي كل ما لديك. 

حينما حصل اغتيال البرجني في نيويورك 11 أيلول عام 2001، ظهر نائب الرئيس 

األمريكي ديك تشيني، وهو من غاُلة احملافظني اجلدد8، وقال إن وطنية كل امريكي 

معتمدة على مقدار قيامه بالشراء واالستهالك. إنه استهالك منتجات ينتجها 

العمال وميلكها الراسماليون ويجنون األرباح! 

االقتصاد  طراز  من  بتسميات  النهب  بل  االستغالل  هذا  تغطية  تتم  وبالطبع 

العامة...الخ ولكن كل هذا  املرافق  الوطني، خدمات من السلطة للجمهور في 

ليس سوى آليات لتسهيل القبول الطبقي باالستغالل.

لكن  االستهالك في احلالة الفلسطينية يجب ان ال يكون فقط بناء على الرغبة 

أو حتى اجلودة ألننا نستهلك منتجات عدو يقتلنا على الرصيف وعالنية!   وبالتالي، 

إذا كانت النزعة االستهالكية في البلدان ذات الوضع الطبيعي هي استغالل طبقي 

وتهميش لوعي الطبقات الشعبية وإغوائها بشعارات قومية لصالح البرجوازية، 

فإن استهالك منتجات العدو طوعاً مع وجود بديل رمبا اقل جودة هو إما إيغال في 

اجلهل أو وقوفا على حافة اخليانة.

للمقاطعة بني طرف وآخر تاريخ سابق على احلالة الفلسطينية. ولكن في حالتنا 

نفسها، فقد مارس الصهاينة مقاطعة املنتجات الفلسطينية باكراً. فمنذ عام 

1918 كانت مجموعات من حزب املاباي تقوم مبالحقة السيدات اليهوديات الالئي 
كن اشترين خضاراً او فواكه عربية ويتلفونها.  وكانوا يصبون الكاز على البنادورة 

العربية ومينعون العمال العرب من العمل في بيارات البرتقال.9ال ترتبط املقاطعة 

بقرار سياسي رسمي فقط، بل ميكن ويجب ان يقوم كل فرد بذلك وبوسعه فعل 

ذلك إذا كان من القوة واإلخالص مبكان بحيث يراقب نفسه ويضبط رغباتها ال سيما 

8  انظر عادل سامرة، ظالل يهو-صهيو تروتسكية يف املحافظشية الجديدة. منشورات مركز املرشق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية 
رام الله  2015 

.The Other Israel: A Radical Case Against Zionism,  edited by Arie Bober, Anchor Books,  1972. P. 12  9
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حني يضع باالعتبار أنه إذا ضحى بسلعة معينة أو لذة معينة إمنا يخدم قضيته 

إن  والشهداء.  املقاتلني  بتضحيات  قورنت  ما  إذا  وخدمته هذه ضئيلة  من جهة، 

قرار املقاطعة هو مساهمة وإن محدودة في مشروع التنمية باحلماية الشعبية، 

ألن املقاطعة تفترض العمل إلنتاج بديل.  ففي املدى املباشر، بوسعنا مقاطعة 

الكثير من املواد الغذائية واملالبس والسجائر واحللويات...الخ وهذه غالبا لها بدائل 

محلية10.

الباب الثاني

البردامي في طور الفكرة

بدأ بردامي التنمية باحلماية الشعبية من حيث هو فكرة بتحدي احلالة االستعمارية 

االستيطانية الصهيونية من جهة وبخلفية الثقافة الفكرية النظرية املاركسية 

عامة وأطروحة ماوتسي تونغ في حرب الشعب باملعنى الواسع لهذا النمط من 

الغوار من جهة  اي إشراك الشعب في حرب  القتالي فقط  باملعنى  احلرب وليس 

ثانية.

أجنزت  ) )التي  للدكتوراة  أطروحتي  أقمت  الفكرية  واخللفية  التحدي  بتفاعل 

منتصف  في  ذلك  كان  بردامي.  إلى  الفكرة  تطوير  على  الحقا(  وطبعت   1987
القرن املاضي في محاولة إلضافة بعد تنموي للمقاومة الفلسطينية  ثمانينات 

ضد املستعر االستيطاني كي ال تظل املقاومة في املستوى املسلح وغالبا خارج 

األرض احملتلة نفسها. 

َّاً  أي بعيداً عن االقتصاد الرسمي  ِّي بهذا املعنى، كان ال بد لهذا البردامي أن يبدأ بَر

القائم مبا هو اقتصاد االستعمار االستيطاني حيث االحتالل هو العامل احلاسم 

أو املقرر في األراضي احملتلة. وهو األمر الذي اوصلني لالستنتاج بوجوب أن ال يكون 

هذا البردامي مرتبط باقتصاد السلطة اية سلطة طاملا هي تعتمد اقتصاد أو نظام 

هي  مبا  الدولة(  السلطة)سلطة  بأن  توصلت  أن  إلى  ذلك  االقتصادي.  السوق 

طبقية في التشكيالت االجتماعية االقتصادية الراسمالية، وتتدهور إلى سلطة 

بروقراطية كما حصل في التجارب االشتراكية احملققة، ليست احلامل الطبيعي 

لهذا البردامي. 

10   من املهم الرتكيز عىل التثقيف ضد االستهالكية مبا هي تقوم إىل حد كبري عىل عامل التقليد كاماسامه االقتصادي نريكسة.
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ما أقصده هنا، أن التنمية الدوالنية ميكن جداً أن تتحول إلى أداة لطبقة وليس 

واستغاللية  مسيطرة  طبقة  بالضرورة  هي  الطبقة  وهذه  الشعبية  لألكثرية 

سواء بحكم امللكية أو بحكم اإلمساك بالسلطة السياسية مما يجعل التنمية 

باحلماية الشعبية بردامي يقوم على الدميقراطيتني السياسية واالقتصادية. 

تطورت فكرة التنمية باحلماية الشعبية على أساس تدريجي:

ورفض  ممكن.  مجال  كل  في  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  رفض  بوجوب  بدأ 

وحتتى  والرفض  املعارضة  من  الكثير  واجهت  دعوة  يزال  ال  ورمبا  كان،  التطبيع 

من  بدءا  الكثيرين  في  تغلغلت  التي  الهزمية  استدخال  نقيض  فهي  االستهزاء. 

للهزمية  استنامت  جماهيرية  وقطاعات  سياسية  قوى  إلى  وصوال  األنظمة 

انها وباء  كما  رادَّ لها.  أو قوة ال  والتعاطي مع االحتالل كما لو كان أمرا طبيعيا 

اصاب الوطن العربي  كذلك  وليس محصورا في األرض احملتلة.

لكن رفض التطبيع يبقى شعار سياسي وطني. وهذا ما أوجب اقرانه باملقاطعة 

كي  التنمية  يحاول  بردامي  أو  تنموي  بردامي  في  اساسيا  مرتكزا  معا  يأخذان  كي 

  . الداخل إلى  االنسحاب  وهو  البردامي  لهذا  الثاني  املكون  تولد  هذا  وعن  نبالغ.  ال 

االصطفاف  إعادة  مبعنى  للمقاطعة  تنفيذي  تطبيق  هو  الداخل  الى  فاالنسحاب 

الوطني والطبقي في مواجهة املستعِمر. وفي هذا السياق املواجهة االقتصادية 

طبعاً.

يتكون االنسحاب إلى الداخل من قرارين:

• وقف العمل في قطاعات اقتصاد الكيان	

• ووقف استهالك منتجات الكيان.	

وجدته  عاليا  وطنيا  مناخا  وتوفر  املقاومة  شروط  في  إال  طبعا  هذا  يحصل  وال 

الحقا في حلظة تفجر االنتفاضة األولى. ولهذا ثالثة شروط أساسية:

• الطبقة 	 من  طبقي  موقف  بالطبع  هو  عمل  كقوة  الداخل  إلى  االنسحاب 

اقتصاد  يعملون في  150 ألف عامل منها  قرابة  التي كان حينها  العاملة 

يحقق  مما  شكلية  وبحقوق  اليهود،  العمال  أجور  من  اقل  باجور  الكيان 
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القتصاده قيمة زائدة عالية ويعطيه فرصة جتنيد  عماله عسكريا في حروبه 

العدوانية. 

• أما االنسحاب إلى الداخل استهالكياً، فهو موقف وطني عام ال ينحصر في 	

طبقة واحدة، ولكن تطبيقه ال بد ان يتفاوت بني طبقة وأخرى طبقا للنزعة 

االستهالكية ومدى اإلصابة بها.

• وهذا مفتاح 	 لإلنتاج،  التوجه  يعني  أعاله،  باملعنيني  الداخل  إلى  واالنسحاب 

التنمية باحلماية الشعبية أو مآلها احلقيقي.

األولى  األيام  منذ  أحكاما عسكرية  فرض  قد  كان  االحتالل  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

خملتلف  مختلفة،  بدرجات   ، االضطراري  االرتباط  وضعية  إلى  أدت   7691 الحتالل 

وسائل  كافة  بقطع  البداية  العدو11.كانت  هذا  باقتصاد  االجتماعية  الطبقات 

الشهور  فخالل  وعليه،  والتصدير.  االستيراد  وخاصة  اخلارج  مع  االتصال  ومعابر 

االستهالكية  املواد  من  كثير  من  احملتلة  املناطق  أسواق  فرغت  لالحتالل  األولى 

املستوردة من اخلارج مما ربط التاجر بالسوق الصهيوني.

كما أن احلاجة للمواد اخلام أرغم الصناعي على التعامل مع احملتل الستيراد ما 

يحتاجه سواء من املواد اخلام، قطع الغيار واآلالت.

نتج عن إخصاع املناطق احملتلة لبنية السوق الراسمالي الصهيوني، ارتفاع في 

كلفة املعيشة مما اضطر فائض قوة العمل للتوجه للعمل داخل الكيان الصهيوني 

نفسه، بغض النظر عن كون مجاالت العمل عمال أسوداً.

قاد ارتفاع كلفة املعيشة من جهة وإغراق السوق احمللي باملنتجات الصهيونية ذات 

القدرة التنافسية إلى خروج كثير من الفالحني من السوق والتحول للعمل داخل 

الكيان نفسه، وهذا إضافة إلى العمال من املدن واخمليمات الذين لم يستوعبهم 

االقتصاد احمللي .

11  أنظر، 
  The Political Economy of the West Bank: From Peripheralization to Development .Adel Samara Khamisn Publications

 .London 1988
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اقتصادية  مقاومة  من جهة مبشروع  اجملتمعية  للبنية  التشويه  هذا  يُواجه  لم 

كانت  والتي  م.ت.ف  في  الفلسطينية  القيادة  قبل  من  وطني  تنموي  وتثقيف 

تفتقر لرؤية تنموية حاصرة نفسها في مستوى الكفاح املسلح، ومحتفظة برؤية 

اقتصادية راسمالية كالسيكية في حالة دخولها إلى األرض احملتلة وهو ما عبرت 

تايوان! وهما منوذجا على  أو  إلى سنغافورة  والقطاع  الضفة  بأنها ستحول  عنه 

بنيوية   تبعية   األكثر  النموذج  وهو  للتصدير  املوجههة  املتخارجة   االقتصادات 

القتصاد املركز اإلمبريالي.

  وحتى املزارعني الذين واظبوا على العمل الزراعي في ارضهم، فقد عمل االحتالل 
على إغرائهم بان ينتجوا ما يحتاج سواء للسوق الصهيوني أو ملتطلبات تعاقداته 

االقتصادية التصديرية مع دول في اخلارج12.

إذا عرفنا أن املصانع واملزارع  ميكننا فهم تأثيراالنسحاب إلى الداخل استهالكياً 

عامل  13ألف   57 قرابة  تشغل  الفلسطيني  للسوق  تنتج  التي  الصهيونية 

صهيوني مما يعني أن توقف االستهالك من منتجات العدو يخلق ضغطا اقتصاديا 

االقتصاد  خسارة  إلى  يضاف  هناك  اجتماعية  اقتصادية  قطاعات  على  كبيرا 

الصهيوني للقيمة الزائدة التي يحصل عليها من تشغيل العمال الفلسطينيني 

في االقتصاد الصهيوني.

يتلو االنسحاب إلى الداخل بالضرورة ما نسميه:

إعادة  خالل  من  وذلك  احملتلة  املناطق  القتصاد  االنتاجية:  البنية  تركيب  إعادة 

استغالل األرض التي مت إهمالها بسبب العوامل املدرجة أعاله. وهذه العودة لألرض 

إلنتاج ما تتطلبه احلاجات الغذائية األساسية للناس. ويتم ذلك على مستويات 

عدة من األبسط إلى األكثر تعقيدا:

12  لتسهيل قبول العامل للعمل يف اقتصاد الكيان قامت سلطات الحكم العسكري بحملة توسيع الطرق يف الضفة الغربية وشق طرق 
جديدة حيث شغلت عامال محليني بوتوسط سامرسة عمل محليني لتكون هذه خطوة اوىل لتطبيع العامل للعمل داخل الكيان نفسه، هذا مع العلم 

أن توسيع الطرق وشق الطرق يُسهل عىل جيش االحتالل وصول مختلف املناطق ملطاردة الفدائيني. كام انالتشغيل نفسه كان رضوريا لالحتالل يك 
ال تقود البطالة إىل انخراط أكرث للشباب يف املقاومة.من جهة ثانية، قام الكيان بعرض سياسة اسامها “املشاهدة: وهي االتفاق مع مزارعني بزرع 

محاصيل يحتاحها االحتالل ولذا يتعهد برشائها بسعر مغِر مام سهل ربط املزارعني بسياسته ومن ثم إهامل االنتاج الطبيعي املوجه للسوق املحيل.

13  أنظر عادل سامرة وعودة شحادة، التنمية بالحامية الشعبية، منشورات دار كنعان، دمشق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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• أي 	 احمللية،  الزراعية  للمنتجات  بسيط  لتصنيع  األحياء  تعاونيات  إنشاء 

التصنيع املنزلي

• وإنشاء تعاونيات زراعية واستهالكية والحقا إنتاجية سواء لإلنتاج والتعليب 	

والتبريد او التفريز للفوائض من املنتجات الزراعية. 

• وإنشاء مؤسسات تصنيعية للمنتجات الزراعية احمللية.	

• واستكمال هذه البنية اإلنتاجية بشكل جديد للتوزيع هو تشكيل شبكات 	

توزيع تتجاوز التاجر وخاصة وكالء الشركات الصهيونية.

الواعي  االستهالك  فهي  البردامي،  لهذا  املكونات  خملتلف  األساسي  الضمان  أما 

أو الوعي باالستهالك بحيث يتم التوجه الستهالك املنتجات احمللية مما يقود إلى 

االحتفاظ الوطني بالفائض ليتم استثماره مجددا في مواقع اإلنتاج احمللي.

هذا االستثمار يقود إلى املساهمة في إعادة تركيب افضل للمعادلة االقتصادية 

املكسورة من قبل االحتالل وذلك في مستويني:

األول: عالقة  عمل راسمال مبعنى أن املألوف هو أن يتمكن را س املال في بلد ما 

من تشغيل قوة العمل احمللية. في حالة بردامي احلماية الشعبية، فإن إعادة تركيب 

البنية اإلنتاجية كما اشرنا تساهم في ترميم هذه املعادلة املكسورة، ولكنها ال 

ميكنها إجناز املطلوب كامالً. أي أنها تُرسي بداية إلجناز هذه املهمة.

املديد  االحتالل  فترة  فخالل  احمللي.  لالقتصاد  اقتصادي  قلب  استعادة  والثاني: 

فقدت الضفة الغربية مثال وجود مدينة كقلب اقتصادي او حتى جتاري لها، مبعنى 

أن كل منطقة منها غدت مرتبطة مباشرة باقتصاد االحتالل. لذا، فإن مقاطعة 

مناطق  ترابط  يعيد  ان  ميكن  اإلنتاجية  البنية  تشكيل  وإعادة  االحتالل،  منتجات 

الضفة الغربية أو غزة ببعضها  مما يخلق سلسلة متفصالت اقتصادية محلية:

• متقصالت املناطق جغرافيا	

• متفصالت القطاعات االقتصادية	

الذات مبعنى  على  باالعتماد  الشعبية  باحلماية  التنمية  بردامي  يتكون  اآلن،  حتى 

توفر التمويل لهذه املشروعات والتعاونيات الصغيرة من املواطنني سواء أسرة أو 
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الذات  االعتماد على  ما ميكن تسميته  أو مؤسسة حزبية. وهذا  تعاونية  شركة 

شعبيا.

إن منوذج السلسلة هام هنا مبعنى، ربط قطاع مع آخر من حيث التأسيس والعمل 

واإلنتاج واالستهالك. فإقامة تعاونية من فالحني ميكن أن تبدأ بتربية مزرعة/مزارع 

السماد  باستخدام  ويقومون  وجهدهم   دخلهم  من  مزارعون  يساهم  حيوانية 

يشكلون  بحيث  التعانيات  هذه  نفس  من  يحتاجونه  ما  واستهالك  ألراضيهم 

مساهمني وعاملني ومستهلكني منها حصرا، وهو ما نسميه السوق االستهالكي 

االنحصاري لصالح أو من مواقع اإلنتاج هذه. كما تترابط التعاونيات  نفسها مع 

إنشاء  ميكن  وبالطبع  متعاقدة.  تعاونيات  شبكة   شكل  على  البعض   بعضها 

شبكات سلسلة أخرى مشابهة. وفي مختلف هذه احلاالت يستفيد املساهم من 

اسهمه ومن أجرته ومن تعامله باستهالكه من هذه السلسلة أو تلك.   

حتى هنا، ميكننا القول بان التنمية  باحلماية الشعبية قادرة على العمل وحماية 

االقتصاد احمللي كجزء من احلياة مقاومة. وهذه اعلى درجة  ممكنة من الفكاك عن 

االقتصاد الصهيوني. وبقول واضح، هذه ال تعني القدرة على الفكاك التام طاملا 

االحتالل العسكري موجودا. 

االنتقال إلى البنية الصناعية الكالسيكية: 

احمللية  الصناعات  على  التركيز  يتطلب  وهذا  احمللية  الصناعات  مستوى  إلى  أي 

التكنولوجيا  إلى حد كبير على  وتعتمد  موادا خام متوفرة محليا،  تتطلب  التي 

الوسيطة التي تستخدم عددا أكبر من العمال المتصاص ما امكن من البطالة، 

أو  املواطنني  مبساهمات  إما  متويلها  ومبكن  األساسية.  احلاجات  تنتج  وبالطبع 

بقروض مسهلة من م.ت.ف )وهذا قبل اتفاق اوسلو(.

وخاصة  واملستلزمات  اخلام  املواد  وتوفير  العمل  عالقات  إن  وطني:  قيمة  قانون 

وبني  واملستقل   الصغير  املنتج  بني  والتعاون  املشاريع  هذه  في  والتبادل  الزراعية 

الواردات من  او سوق  ابعد درجة ممكنة عن السوق الصهيوني  التعاونيات وضمن 
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اخلارج ميكنه إرساء اساس قانون قيمة وطني غير ملحق بقانون القيمة الراسمالي 

وتوفر  احمللي  الدخل  تناسب  باسعار  توفر منتجات محلية  البنية  . فهذه  الدولي 

أجرة تسمح باستهالك املنتجات احمللية ضمن ما يتم إنتاجه محليا.

وبالطبع، فإن هذا ال يلغي قانون القيمة الرأسمالي الدولي لسببني:

• األول: أن االقتصاد احمللي ال ينتج كل ما يحتاجه املستهلك احمللي	

• إنتاجها 	 يتم  ال  التي  املنتجات  يفرض مصدر  الذي  هو  االحتالل  والثاني: ألن 

بالتبادل مع  والتصدير تسمح  أن توفر فرصة حرية االستيراد  محلياً، مبعنى 

بلدان أسعار منتجات معينة منها أقل من سعر السوق الدولي او قد توفر 

لألراضي احملتلة سلعا بسعر تفضيلي ألسباب قومية سياسية.

وعليه، ال بد ان نواجه قانونني للقيمة متوازيني متناقضني. وهذا يعني اننا ننتقل 

إلى حلظة اختبار العالقة بني االقتصادين الشعبي  )احلماية الشعبية( والرسمي  

يلحق  االقتصادين  من  اياً  الذاتي،  احلكم  دور سلطة  والحقا،  التحرير  دور منظمة 

اآلخر.

لكن التجربة امليداينة كشفت قبل اتفاق اوسلو وبعده أنه ال قيادة م.ت.ف وال 

توسيع  في  االستمرار  إمكانية  قطع  مما  بالتنمية  معنية  الذاتي  احلكم  سلطة 

نطاق بردامي التنمية باحلماية الشعبية.

من  شكل  هو  البردامي  هذا  بأن  القول  ميكن  النظري،  التشخيص  هذا  ختام  في 

اشكال املقاومة االقتصادية/االجتماعية بحيث يخلق بنية اقتصادية ذاتية قادرة 

على تقليص التبعية القتصاد االحتالل دون ان يتمكن من تصفيتها كليا.
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الباب الثالث

درس االنتفاضة

عدت  إلى الوطن يوم 4 أكتوبر  147891 والبردامي  مسألة فكرية نظرية توقعية ال 

اكثر، اي مجرد أطروحة أكادميية. وفي ديسمير من نفس العام تفجرت االنتفاضة. 

فأخذت أقرأ الوضع على ضوء النظرية. وكان املدهش بدء مقاطعة العمل واإلنتاج 

الصهيوني، وهو الذي اسميته سابقا االنسحاب إلى الداخل. وحينها بدأت أُطابق 

اخملطط النظري على واقع يحصل كحدث عياني مستقل عن البردامي طبعاً.

كان طبيعياً، أن أقرأ مسألة هامة في اهلية الشعوب للمقاومة من مداخل عدة 

منها:

• الشيىء 	 أرضية خلق  املقاومة؟ على  يخلق حركات  الذي  االستعمار هو  هل 

لنقيضة؟

• أم أن الشيىء يكشف عن نقيضه أو يستدعيه؟  أي ان التحدي االستعماري 	

يستفز القوة الكامنة للشعوب فتقاومه؟ وهذا اوصلني إلى أن وجود املقاومة 

هو حالة بنيوية في اإلنسان ال يوجلها املستعِمر في املستعَمر، وإمنا حصول 

التحدي يشترط املواجهة من ِقَبل املستعَمر.

وهذا ما تبدى من تفجر االنتفاضة األولى ديسمبر 7891. 

ما من أحد كان يعرف حدود املشاركةالشعبية فيها حني البداية مبعنى الطبقات 

عموما ونسبة املشارك من الطبقة الواحدة، واجلنسني ونسبة املشاركة واألجيال 

الذي  املديد  االستمرار  على  قدرتها  يعرف  أحد  كان  وال  املشاركة...الخ.   ونسبة 

اتضح فيما بعد.

بانها  له  الترويج  تونس  في  السياسية  القيادة  بدأت  ملا  أكن متحمسا قط  لم 

انتفاضة االستقالل وبالتالي أخذت تستثمرها سياسيا على هذا األساس وهو ما 

انتهى إلى اتفاق أوسلو باسم سالم الشجعان وهو سالم راس املال.  لذا كتبت 

14  حني حصلت عىل القبول من كلية بريبك من جامعة لندن، رفضت سلطات االحتالل السامح يل بالسفر إىل ان حصل يل املحامي محمد 
نعامنة عىل إذن بالسفر ملدة ثالث سنوات ممنوع من العودة خاللها، ويف حال عدت قبل بيوم أُسجن يوما او بعام أسجن عاماً...الخ لذا سافرت يوم 

4 اكتوبر 1984 وعدنت يوم 4 اكتوبر 1987.



197

وبالتالي  االحتالل،  تتمكن من طرد  ولن  دولة15،  إلى  تقود  لن  االنتفاضة  بان  باكرا 

االجتماعية  االنتفاضة  إلى جانب  وثقافية  تنموية  انتفاضة  ننتج  أن  كيف ميكن 

السياسية كخطوة من خطى النضال الوطني والتحرير والعودة في املدى الطويل. 

وهنا وجدت أن البردامي النظري ميكنه أن يتطور مع احلدث.

طبعا هناك في اجملتمعات العادية عالقة عكسية تناقضية  بني التنمية والبطالة. 

ليس  وبالتالي  مقاومة  واساسا عالقة  ايضا  فالتنمية هي  احملتلة،  األرض  في  أما 

ولكنها  تام/  اقتصادي  استقالل  إلى  باحلمايةالشعبية  التنمية  تقود  أن  شرطا 

مقاومة اقتصادية حتاول احليلولة دون بقاء األرض احملتلة مزرعة اقتصادية مربحة 

لالحتالل.

هنا يقع موضعا جيدا لنظرية أنطونيو غرامشي في “حرب املوقع واحلرب اجلبهية 

الشاملة” مبعنى أن علينا حترير اوسع وأكثر مواقع اقتصادية من سيطرة االحتالل 

إلى أن نتمكن من احلرب اجلبهية الشاملة وهو أمر عروبي أكثر مما هو فلسطيني.

الوجود بل هي هكذا  عن  جماعي  دفاع  الشعبية  باحلماية  التنمية  تكون  هنا   
العملي  االقتصادي  املستوى  هي  الشعبية  باحلماية  التنمية  تزال.  وال  كانت 

التنمية  وبأن  مقاومة  بأن:  احلياة  للصراع  األوسع  الفهم  إلية ضمن  توصلت  ملا 

باحلماية الشعبية هي البعد اإلنتاجي اإلقتصادي وفي النهاية االجتماعي للحياة 

مقاومة وهذا املدخل هو نقيض احلياة مفاوضات الذي هو موقف سياسي مستقره 

استدخال الهزمية.

االنتفاضة،  في  موقعا  لنفسه  الشعبية  باحلماية  التنمية  بردامي  وجد  ما  بقدر 

بقدر ما كان ذلك تناقضاً مع النظرة االقتصادية القتصاديي م.ت.ف الذين حقنوا 

بأسوأ  وحتى  السوق  نظام  أو  الراسمالي  السوق  باقتصاد  السياسي  املستوى 

تايوان  ب  متمثلني  للتصدير  املوجه  االقتصاد  منوذج  أي  تبعيًة،  وأكثرها  طبعاته 

وسنغافورة. 

15  انظر عادل سامرة، من احتجاز التطور غىل الحامية الشعبية، منشورات األسوار، عكا، 1988. 
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وقد كتبت بأنه إضافة إلى هشاشة وتبعية االقتصاد املوجه للتصدير كاقتصاد 

الكيان  هي  املنطقة  في  واحدة  تايوان  بغير  تسمح  لن  اإلمبريالية  فإن  تخارجي، 

الصهيوني. وال حاجة هنا للتفصيل، بأن النموذج الذي حصل هو املصيدة الريعية، 

اي أقل بكثير من تايوان .

انتفاضة  انطالقة  شرارة  هي  غزة  بقطاع  لالجئني  جباليا  مخيم  حادثة  كانت 

الشعبية  الطاقة  كشف  حدث  الوعي،  صدمة  تفجر  القمع  صدمة  ملخصها 

الكامنة.

وعليه تدفقت الناس إلى الشوراع اشتباكا جماعيا مع العدو في املدن واخمليمات 

والقرى وهو االشتباك الذي أفرز فورا االنسحاب إلى الداخل عماليا واستهالكيا.

وكما اشرنا أعاله، لم يكن لدى م.ت.ف مشروعا اقتصاديا، سياسة اقتصادية للبدء 

بتطبيقها في األرض احملتلة مع اشتعال االنتفاضة والبدء العفوي ب االنسحاب 

إلى الداخل، بل كان هدف القيادة الفلسطينية في تونس وحتى القيادة الوطنية 

إلى دولة.  للوصول  االتنتفاضة سياسياً  املوحدة داخل األرض احملتلة هو استثمار 

وهذا يعني التباعد الواسع بني رؤية القيادتني وبني بردامي التنمية باحلماية اشلعبية 

الذي بدأُت حينها بنشره وتطويره.

لن أكرر هنا بنية البردامي حيث اوردتها  في صفحات سابقة، ولكنني سوف أحصر 

ما يلي في ذكر ما حصل ميدانيا فيما يتطابق مع البردامي:

إلى  حتول  االستهالكية  ضد  ميدانيا  شعبيا  قرارا  الداخل  إلى  االنسحاب  كان 

حفز  الذي  األمر  احمللية،  املنتجات  الستهالك  التوجه  في  متظهرت  وعي  صدمة 

التي  السوق  وهي  احمللي  السوق  متطلبات  تلبية  تسريع  على  احملليني  املنتجني 

توسعت بالطبع نظرا لتزايد الطلب على املنتجات احمللية. 

ومن جهة ثانية بدأت العودة الستصالح األرض وزراعتها مما أدى إلى:

• توسع التشغيل الذاتي واملأجور معا	

• توفر إنتاج اخلضار  والفواكه لسد حاجة السوق احمللية	
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• الفائضة 	 للمنتجات  األحياء لتصنيع منزلي  تعاونيات  بالعمل إلنشاء  البدء 

من اخلضار والفرواكه

• زيادة الطلب احمللي على املنتجات الزراعيةالريفية  سواء من سوق املدينة أو 	

من تعاونيات األحياء

• بعد 	 األرض  وهو ما وسع استغالل  الريف  زراعية في  تعاونيات  بإنشاء  البدء 

فترة من اإلهمال.

• البدء بتصنيع منتجات زراعية فائضة أو من الضروري توفرها في غير موسمها 	

وهي طازجة.

• املرور 	 دون  املستهلكني  إلى  املنتجني  من  احمللي  املنتج  تسويق  جلان  تشكيل 

بالتاجر كوسيط ال يضيف دوره قيمة للمنتجات، بل يحصل على ربح يزيد 

من كلفة وليس من قيمة البضاعة. وامتدت تلك اللجان إلى التسوويق في 

املناطق احملتلة 1948.

• كان التوسع في اإلنتاج احمللي واختصار  التاجر بداية التحول إلى قانون قيمة 	

محلي قوامه: إنتاج محلي باجور محلية واستهالك محلي ما جعل األسعار 

ميسرة للمواطن.

املناطق احملتلة حالة من املناخ الدميقراطي الداخلي للمجتمع حيث  دخلت   هنا 
كانت القرارات اإلنتاجية واالستهالكية والسياسية ذاتية. فقد انشغل العدو في 

املواجهات مع االنتفاضة على اتساعها مما أعطى فرصة للعمل التنموي اإلنتاجي.

وعليه، رد العدو الحقاً، مبطاردة التعاونيات وفرض ضرائب عالية عليها لتقويض 

قدرتها على االستمرار. أما على اجملتمع ككل، فقد أدت ضربة تخفيض سعر صرف 

الشرائية  القدرة  إلى تخفيض هائل في  اإلسرائيلي  الشيكل  إلى  األردني  الدينار 

للمدخرات بالدينار األردني حيث اعتادت أكثرية املواطنني االدخار بالدينار األردني16.

وهنا تقاطعت سياسة االحتالل مع استمرار الكمبرادور بتسويق  منتجات العدو 

على  محلية  شركات  اسماء  ووضع  االحتالل  منتجات  شراء  مثل:  سرية  بطرق 

16  أنظر عادل سامرة، التنمية بالحاميةالشعبية يف مجلة كنعان العدد 129 نيسان 2007، ص ص 3-35
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أغلفتها وبالتالي، فإن الكمبرادور17 قد لعب دورا في تقويض االنتفاضة.

إنكسار بنية االقتصاد احمللي

باحلماية  التنمية  بردامي  فإن  استيطاني،  استعمار  ظروف  في  بأنه  القول  ميكننا 

الشعبية ال يستطيع سوى حتقيق او إجناز قطيعة نسبية مع اقتصاد العدو كبديل 

أولي لالحلاق الشامل باقتصاد االحتالل. ذلك أن إجناز مقاطعة السوق  الصهيوني 

منزلية  والتعاونيات  لألرض  العودة  وبدء  أمكن،  ما  واالستهالك  العمل  مبستويي 

عالية  حماية  قدرة  لديها  مقاومة  حالة  تشكل  زراعي...الخ  وتصنيع  وسوقية، 

لنفسها كبرادمي محلي ذاتي رغم وجود االحتالل. صحيح انها ال تشكل استقالال 

اقتصاديا كامال ولكنها تشكل حماية لقطاعات ومستوى من االقتصاد من جهة 

وحالة مقاومة من جهة ثانية هي في أقل أدوراها تخفظا جزء كبير من الفائض 

احمللي ال يتدفق القتصاد االحتالل، وتشكل تعبئة نفسية للمقاومة، وال تُبقي على 

البلد مزرعة للعدو. .

وكما أشرنا كان املفترض أن تقوم قيادة م.ت.ف في اخلارج بإنشاء نافذة تنموية 

كمشاريع  االستثمارات،  من  األوسع  للمستوى  هبات  أو  مسهلة  قروضا  تقدم 

كانت  وهنا  األكبر.  الصناعية  واملشاريع  الزراعي  والتصنيع  األرض  استصالح 

املستعِمر،  عسف  إلى  م.ت.ف، إضافة  قيادة  من  جتاوب  ال  حيث  الصعبة  اللحظة 

وعدم قدرة االقتصاد احمللي على عرض فرص عمل كافية.

من  الكثير  دفع  قد  الشعبية  باحلماية  التنمية  لبردامي  القيادة  تبني  عدم  إن  بل 

الصناعيني للتردد في توسيع طاقتهم االنتاجية أو أضافة خطوطا جديدة ألنهم 

لالنتاج  املستهلك  توجه  من  واثقني  كانوا  القيادة.  تفاعل  من  واثقني  يكونوا  لم 

كعامل  القيادة   من  داعم  موقف  من  واثقني  يكونوا  ولم  تشجيع  كعامل  احمللي 

عن  يتردد  حيث  مصاحله  على  اخلاص  املال  رأس  قلق  بالطبع  وهذا  فيه  مشكوك 

االستثمار في مناطق اخلطر. .كانت هذه اللحظة هامة ألنها حلظة االرتباط بني 

االقتصاد الشعبي والرسمي، او العالقة إما بالتفارق وإما بالتكامل. ايهما يلحق 
17   رشيجة الكمربادور يف األرض املحتلة تتألف من ثالثة أجيال متتالية متناقضة معا. كانت الرشيحة األوىل منذ فرتة الحكم األردين 

كوكيلة السترياد وتسويق املنتجات األجنبية التي تلعب دامئا دور تقويض املنتجات املحلية الصناعية والزراعية. ويدوره فإن االحتالل قد استخدم هذه 

الرشيحة واضاف عليها املتعاملني معه كجيل آخر، إىل أن جاءت سلطة الحكم الذايت وأدخلت مجموعة جديدة من الكمربادور من بنيتها أو مسحوية 

عليها. لذا يشكل الكمربادور عدو حقيق للتنمية يف البلدان املستقلة، فام بالك للبلد حت االحتالل؟ 
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اآلخر!!

ذلك إلى أن دخل الصراع مرحلة املفاوضات بني قيادة املنظمة والكيان الصهيوني 

بتخطيط وقيادة الواليات املتحدة أُم األعداء، وخضوع األنظمة العربية لذلك بدءا 

اوسلو  اتفاق  والحقا  مدريد  مؤمتر  إلى  واالنتقال   1991 العراقية  القوة  تدمير  من 

وبروتوكول باريس. 

هذه السلسلة كانت طعنات متتالية الستمرار بردامي التنمية باحلماية الشعبية  

وخاصة حني وصل حلظة وجوب التفاعل بني الشعبي والرسمي، هنا كان االنكسار. 

هذه الطعنات التي كان متظهرها على درجات:

• عدم تبني قيادة املنظمة في اخلارج للمقاطعة 	

• عدم توفير قروض انتاجية مسهلة أو هبات 	

• جلوء قيادة املنظمة قبل أوسلو، والحقا بعد أوسلو إلى التطبيع	

• إعالن السلطة الفلسطينية بعد أوسلو عن إنتهاء االنتفاضة وبان املرحلة 	

هي مرحلة “السالم” وبالتالي مرحلة تطبيع ووقف املقاطعة وتبني سياسة 

السوق املفتوحة واللبرالية والحقا اللبرالية اجلديدة.

ولكن، ما الذي كان ميكن ان يتم لو مت االقتراب من بردامي التنمية باحلماية الشعبية 

أو اي بردامي يقوم على فك االرتباط باقتصاد املستعمر؟كان ميكن ويجب االنتقال إلى 

مكمالت هذا البردامي:

• احلماية الشعبية والقطاع اخلاص 	 بردامي  بني  التعاون   تداخل  من  كل  إلى    
للتركيز على اإلنتاج للسوق احمللي

• قيام السلطة بإنشاء قطاع عام وليس قطاع حكومي	

• دعم الدور احملوري للمرأة في العمل واإلنتاج واملقاطعة ملنتجات العدو مبا هي 	

حاملة محفظة االستهالك واملربية احلقيقية لآلطفال.

• احلفاظ على األرض عبر:	

االستغالل املدعوم بنافذة تنموية إلنتاج األساسيات *
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تنظيم العالقة بني الزراعة واإلسكان مبعنى منع إاقامة املساكن على األراضي  *

الزراعية اجليدة والضغط على اإلسكان العامودي ال األفقي الباذخ، أو األفقي 

اإلضطراري من قبل اصحاب القطع الزراعية الصغيرة. 

• لقوة 	 املوسع  التشغيل  أجل  من  الوسيطة  التكنولوجيا  استخدام  توسيع 

العمل، ونظراً إلمكانية إتقان استخدامها وإنتاج قطع غيار لها.

• إعادة توزيع الفائض من األراضي وخاصة تلك املهملة والتي ال يرغب مالكها 	

في استغاللها أو نظراً لعدم إقامتهم في املناطق احملتلة.

• الوصول إلى فك االرتباط باقتصاد االحتالل وذلك عبر:	

النضال من أجل حق االستيراد والتصدير احلر *

التبادل مع االقتصادات العربية واقتصادات الدول الصديقة *

مواجهة املستعِمر دوليا من أجل حق التبادل احلر كحق اقتصادي  ألن حقوق  *

اإلنسان ال تقتصر على السياسي و/ أو الثقافي,,,الخ  

املراجع:

العربية:

• - سمارة  عادل، اقتصاد املناطق احملتلة: التخلف يعمق اإلحلاق، منشورات 	
صالح الدين، القدس 1975. 

• منشورات 	 الشعبية،  احلماية  إلى  التطور  احتجاز  من  عادل،  سمارة    -
األسوار، عكا 1988 . أعيد نشره من :  دار كنعان للدراسات والنشر ، دمشق. 

• 	 129 العدد  كنعان،  مجلة  الشعبية، في  باحلماية  التنمية  عادل،  سمارة   -
نيسان 2007، ص ص 35-3  

للدراسات  	 الزهراء،  مركز  منشورات  الشعبية،  احلماية  عادل،  سمارة    - 
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ملحق 6

مقارنة حالتني في مواجهة أزمتني كوبا واألرض 

احملتلة 1967

االنتفاضة باحلماية الشعبية في مواجهة 
االستهالكية

عادل سمارة

)قُدمت كمداخلة في ندوة من أجل انتفاضة مستمرة والوعي باالستهالك بدعوة 
من منتدى نبض الشبابي برام اهلل يوم الثالثاء 27 تشرين ثاِن 2015( 

مقدمة:

تفاعال مع االنتفاضة اجلارية في األرض احملتلة، ومحاولة جتديد مناهضة التطبيع 

ومقاطعة مننتجات العدو ابتداء بالوعي باالستهالك كآلية إلعادة احلضور الشعبي 

كفرض عني إلى ساحة املقاومة باحلماية الشعبية بحيث يكون كل مواطن مقاوم 

مقاطعة  عبر  اليومية  حياته  في  دوره  وطعم  أهمية  نفسه  هو  يلمس  وبحيث 

منتجات العدو واملعترفني به عربا ومسلمني وداعميه من العرب واملسلمني وبلدان 

ما  هذا  الغربي...الخ.   وغير  الغربي  الراسمالي  املركز  شركات  وخاصة  وأنظمة 

العمليات  سواء  املشتد”  “النضال  مع  متقاطعا  املمتد”  :النضال  ب  اسميته 

إنهاك  من  يتمكن  ال  كي  العدو  مع  جبهية  حربا  تكون  أن  النوعية، دون  املسلحة 

اجملتمع، أو الدهس والسكني واحلجر، هما نضالني معاً، ال يتوقفان أو ينحصران في 

عاملياً مبا  اجلمعي  الوعي  كَيْ  ب  يقومان  كذلك  الفيل، بل  إرهاق  على  الفهد  قدرة 
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يكشف له ومن ثم يجند منه عدداً متزايداً للتضامن أممياً مع نضال شعبنا العربي 

الفلسطيني. يأخذ هذا التأثير وقته الطويل، ال باس، ولكن الصراع أطول.

مساهمة في هذا النضال )ُطبعت ووُزعت  كراسة صغيرة ل عادل سمارة و صبيح 

صبيح بعنوان: البسيط في جلان واقتصاد احلماية الشعبية(. لكنني  وجدت من 

املفيد للتعميق الثقافي تكثيف مقارنة بني كوبا واألرض احملتلة في ازمة كلتيهما 

في  أوسلو  اتفاق  وحصول  كوبا   حالة  في  السوفييتي  االحتاد  تفكك  من  كل  إثر 

احلالة الفلسطينية، على ان يتضمن هذا احلديث مناقشة ومقارنة  مدى تقاطع 

والنقطة  اإلمبريالية.  من  واملوقف  احملتلة،  األرض  و  كوبا  في  والرسمي  الشعبي 

املركزية في املقارنة هي املوقف من االستهالكية و القدرة على توليد بردامي/منوذج  

تنموي وقراءة  عوامل النجاح والفشل في احلالتني. 

الهبة/ في  سمات  او  جوانب  على  التعريج  أود  املقارنة  موضوع  تناول  وقبل 

الصراع  في  محورية  مسائل  تثبيت  في  مساهمتها  وخاصة  اجلارية  االنتفاضة 

العربي الصهيوني منها:

• لقد نقلت االنتفاضة األولى النضال الوطني الفلسطيني من نضال النخبة 	

املسلحة )حرب العصابات( إلى النضال اجلماهيري  منطلقة بشكل جماهيري 

عفوي إلى أن التقطت قيادة م.ت.ف في اخلارج األمر وبلورت لالنتفاضة قيادة 

وطنية موحدة. 

• اعتماده 	 مت  ) الذي  املسلح  للكفاح  امللموس  التراجع  إثر  االنتفاضة  حصلت 

وحده تقريباً مما أعاق إبداع التنويع النضالي لشعبنا( بعد تشتيت املقاومة 

الفلسطينية من لبنان إلى تونس وسوريا واليمن وبالتالي كانت االنتفاضة 

ترميما، مببادرة شعبية، خلراب الوضع الفلسطيني واستمرت هذه االنتفاضة 

لسنوات إلى ان قامت قيادة م.ت.ف باستثمارها في مشروع أوسلو-ستان/

سالم راس املال، ولألسف كان استثمارا تدميرياً.

• ثم كانت االنتفاضة الثانية لعام 2000 التي حصلت بوجود سلطة احلكم 	

الذاتي )أوسلو-ستان( ومزجت بني االنتفاضة الشعبية والعمل املسلح، ومت 

العربية”  اجلماعية  الرسمية  االستسالمية  “املبادرة  ب  كذلك   استثمارها 
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احلرب  سوى  يعرف  ال  عدو  مع  استراتيجي”!  خيار  “السالم  أن  وجوهرها 

والعدوان.

• أما االنتفاضة اجلارية /الثالثة )سواء هي انتفاضة موقعية او هبة ( قد اتت 	

ارتكازا على تراث النضال الوطني الفلسطيني املمتد على مدار القرن املاضي 

وبدايات القرن احلالي وإن كان مفجرها املباشر العسف الصهيوني املزدوج من 

املستوطنني وجيش االحتالل واالعتداء املتواصل على األقصى.

ملا  الفلسطيني  الوطني  النضال  تشخيص  من  شيئا  هذه  االنتفاضة  توجب 

في  والهبوط:  الصعود  لوضعيتي  املقاومة، طبقا  في  ابتكارات  من  عليه  ينطوي 

فترة الصعود اتخذ النضال فعالية:

• الكفاح املسلح	

• النضال اجلماهيري باحلجر وباإلضرابات واملظاهرات...الخ.	

وفي فترة األزمة أي بعد اوسلو اتخذ اشكاال جديدة مختلفة:

• عمليات مسلحة محدودة ونوعية	

• العمليات االستشهادية وهي حاالت فردية غير جماعية	

• استمرار استخدام احلجارة ، وهي حالة جماعية 	

• االشتباك بالسكني، وهي حاالت فردية	

• اإلضرابات الفردية عن الطعام طويلة األمد، وهي حاالت فردية أيضا.	

• الصهيوني 	 العدوان  وضعية  الصراع  فاتخذ   2005 بعد  طبعا  غزة  في  أما 

احلربي املباشر والرد الفلسطيني بالسالح ذلك رغم فارق  بل فجوة مستوى 

التسليح. لكن احلرب املسلحة املفتوحة من جانب العدو قد أثبتت ان قدرته 

النارية الهائلة فشلت في اجتثاث املقاومة املتجذرة شعبيا، وهو درس العدوان 

على جنوب لبنان 2006 وعلى قطاع غزة 2008 و 2012 و 2014. كما يتم 

لياقة  يد  على  الصهيوني  العسكري  الفيل  حركة  شل  على  القدرة  إثبات 

ومرونة ولباقة الفهد باحلجر والسكني.
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شكل اشتراك جماهير احملتل 1948 في هذه الهبة/االنتفاضة احلالية، رداً وتخطٍّ 

في  هام  متغير  وهذا  أوسلو  اتفاق  إثر  لفلسطينيتها  القسري  النفي  خلطيئة 

التي  الكالسيكية  االشتباك  قواعد  أو  املعادلة  قلب  حيث  الفلسطيني  النضال 

متظهرت في خروج العدو خارج حدود احملتل 1948 للضرب في احمليط العربي. لكن 

الهبة في احملتل 1948 ومدينة القدس  قلبت قواعد اللعبة حيث املقاومة تواجهه 

في داخل بنيته.

باستدخال  تشي  العربي  الزمن  من  فترة  في  االنتفاضة  هذه  حصلت  لقد 

الثورة  ثالثية  على  العملي  الرد  أنها  مبعنى  خاصة  ميزة  يعطيها  وهذا  الهزمية، 

الدين  وقوى  انظمة  العربية/وخاصة  والرجعية  والصهيونية  )اإلمبريالية  املضادة 

السياسي(. 

شامل  الفلسطيني  النضال  أن  الصهيوني  للكيان  الهبة/االنتفاضة   أكدت   
فشلت، وأن  قد  الكيان  هذا  بقاء  مهمة  بأن  لالستنتاج  يدفع  مما  ومتسع  ومتجدد 

على قياداته السياسية ونخبه الثقافية الفكرية أن تفكر في أحد خيارين:

• إما مواجهة نضال متواصل فلسطيني وعربي حتى التحرير والعودة،	

•  أو اخلضوع حلق العودة بال مواربة.	

كوبا واألرض احملتلة في أزمتيهما

االقتصاد  فلسفة  أو  السياسي  االقتصاد  في  هي  احملاضرة،  أو  املداخلة  هذه 

السياسي  ومحصورة في نفس الفترة الزمنية للبلدين أي نهاية الثمانينات وأوائل 

التسعينات من القرن العشرين وكيف تعاطى كل طرف مع أزمته:

•  كوبا بعد تفكك الكتلة الشرقية 	

• واألرض احملتلة بعد اتفاق أوسلو. وطبعا تأثرت االنتفاضة األولى سلبا بتفكك 	

االحتاد السوفييتي مبعنى أنها وُلدت في حلظة موت حليفها الطبيعي على 

املستوى الدولي، وال أود التوسع للمستوى القومي.
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هذه محاولة لقراءة مقطع/حدث زمانيا ومكانيا للحالتني الفلسطينية والكوبية 

من حيث التشابه واالختالف وأخذ العبرة عبر القرار السلطوي واملوقف الشعبي 

التباعد والتالقي على صعيدي:

• االستيطاني 	 االستعمار  مواجهة  في  الفلسطيني  “التنموي”  البديل 

الصهيوني 

• البديل التنموي الكوبي حيث أُضيف إلى استمرار  احلصار اإلمبريالي األمريكي 	

تفكك االحتاد السوفييتي الذي كان أساسيا لالقتصاد الكوبي.

بل ايهما الذي ميكن وصف سياساته االجتماعية االقتصادية بانها تنموية؟

وضع كوبا عشية ازمة تفكك االحتاد السوفييتي:

زراعة على اساس  الزراعة الكوبية أي  باملئة من  الدولة  تشغل80  كانت مزارع 

موسع. وبالتالي كانت قوة العمل العاملة في الزراعة محدودة وهو ما ترتب عليه 

تركز 80 باملئة من السكاان في املدن.

قبل تفكك االحتاد السوفييتي كانت كوبا قد قطعت شوطا في التحديث والرفاه 

االجتماعي واملساواة. وكانت كوبا تستورد الكثير من امليكانيكيات وخاصة الزراعية 

من االحتاد السوفييتي وبالطبع كانت تغطي هذه الواردات التفضيلية من تصدير 

السكر الذي كان احملصول األوحد لديها والذي ايضا كان يستورده االحتادالسوفييتي 

باسعار تفضيلية، حيث كان يدفع ثمن الطن من السكر ب 5.4 اضعاف ثمنه في 

السوق الدولي. 

كانت كوبا حالة تبعية غذائية عالية عبر االستيراد من اخلارج. مثال،  57 باملئة من 

الكالوريز/السعرات املستهلكة  آتية من اخلارج، 90 باملئة من اخملصبات واملبيدات 

اإلشتراكية  الكتلة  مع  املتاجرة  انهارت  وحينما  بالطبع  اخلارج.   من  مستوردة 

اختفت هذه املواد نظرا لضآلة السيولة املالية الالزمة ملواصلة دفع ثمن الواردات.
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التحديات في كوبا إثر تفكك االحتاد السوفييتي:

الوقود لتحريكها، وهذا  وندرة  االقطع  التراكتورات بسبب قلة  تعطل كثير من 

أملى ضرورة االنتقال إلى الزراعة املعتمدة على العمل البشري واستخدام احليوانات 

مجددا وعلى نطاق واسع.  وتراجع استيراد الكيماويات الزراعية ب 80 باملئة لنفس 

السبب.  كما تراجع النفط اخملصص للعمل الزراعي إلى النصف و هبطت القدرة 

على استيراد الغذاء إلى النصف. باختصار صار التحدي كيف تواجه الدولة تراجع 

نصف الغذاء واحلفاظ على محصول التصدير. كما وجه مخططوا الدولة بضرورة 

خلق وحدات إدارية على نطاق صغير ألنها ضرورية للزراعة العضوية مبا أنها اخليار 

الوحيد املمكن. وصار ال بد للدولة من تقدمي حوافز للمزارعني الستعمال األرض بل 

العودة الستعمال األرض وفي ظروف قاسية.

وضع األرض احملتلة قبل أوسلو:

ال  بحيث  الصهيوني  بالكيان  اقتصادي  إحلاق  لعملية  احملتلة  األرض  خضعت 

تستورد وال تصدر إال معه او من خالله. وبالطبع رجح التبادل املفتوح بني الطرفني 

بشكل هائل لصالح الكيان.  واقترن ذلك بامتصاص قوة العمل احمللية الستغاللها  

وإلبعادها عن العمل في:

• األرض لفك املزارع عن أرضه	

• وعن االنخراط في املقاومة.	

وحيث قطع الكيان عالقات املناطق احملتلة باخلارج فقد ُحصر تبادلها معه حتصراً، 

مما أحلق مختلف الطبقات االجتماعية باقتصاد االحتالل قسرا حيث ال خيار مبعنى:.

• فائض قوة العمل من الريف واملدينة ومخيمات الالجئني مضطر للعمل في 	

الكيان. وعليه، توزعت قوة العمل احمللية على أساس الثلث يعمل في اقتصاد 

الكيان، والثلث غادر إلى اخلارج بحثا عن عمل والثلث بقي في األرض احملتلة 

ولم يجد حتى العمل واألجرة املناسبني. 

• التاجر مضطر لتسويق منتجات الكيان في السوق احمللية.	

• الصناعي معتمد على الكيان في شراء املواد اخلام واملاكينات وقطع الغيار،	
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• الفالح مضطر إلنتاج من يتطلبه سوق االحتالل اخلاص أو ارتباطاته التصديرية.	

•  أي وصل الوضع إلى إحلاق الطبقات اإلجتماعية بالكيان مصلحيا وحياتيا.	

في هذه العالقة من التبادل الالمتكافىء املفروض بقوة السالح “تبادل ال متكافىء 

مسلح” كانت هذه املناطق تسد عجز ميزانها التجاري مع العدو بتحويالت عمالها 

داخل قطاعات االقتصاد الصهيوني )وهي غالبا في العمل األسود(. 

هذه العالقة خلقت شرائح اجتماعية مرتبطة مصلحيا باالحتالل، سواء شريحة 

اقتصاد  في  املستخدمة  العمل  قوة  حتى  أو  الباطن  من  التعاقد  او  الكمبرادور 

في  تنحصر  لم  التي  االستهالكية  ظاهرة  عمقت  او  بدورها  ولدت  وهذه  الكيان. 

املقاطعة  ثقافة  غياب  ضوء  على  وخاصة  أيضا،  والترفي  بل  الضروري  تسويق 

ومناهضة التطبيع.

وترتب عليها تعميق ثقافة االستهالك حيث وفر العمل في الكيان مداخيال أعلى 

الزراعية  الرقعة  وتقلص  األرض  في  للعمل  أوسع  مغادرة  عليه  ترتب  مما  للعمال، 

تدريجيا وهذا سهل على االحتالل مصادرة األرض. وزاد أن أرفق بذلك تقليص شبه 

تام لرخص الصناعة. وهذا بدوره وسع ظاهرة التعاقد من الباطن.

أما على املستوى السياسي فقد ساعد على هذ االضياع غياب نظرية وسياسة 

من  الريعي  التمويل  على  اعتمدت  التي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  تنموية 

األنظمة العربية وهو املرض الذي واكب إعادتها إلى األرض احملتلة.

االحتالل  باقتصاد  االرتباط  يبررون  اقتصاديون  وجود  تبلور  هذا  كل  هامش  وعلى 

هؤالء  بعض  الكوبيني.  اخلبراء  توجهات  بعكس  باقتصاده  االرتباط  فك  ويرفضون  

الفلسطينيني دعى إلى:

• الغربية 	 والضفة   1948 وفلسطينيي  الكيان  يضم  موحد  رباعي  اقتصاد 

وقطاع غزة,

• وأحدهم دعى لوحدة اقتصادية ملا أسماه  بر الشام أي سوريا ولبنان واألردن 	

وكل فلسطني احملتلة 1967 و 1948!
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تتوج كل هذا بوعود قيادة م.ت.ف بأنها مبجيئها ستحول البلد إلى سنغافورة أو 

تايوان. وهذا طبعا حتى لو حصل فهو مثابة خلق كيان يعيش على مبدأ السوق 

املفتوح والتبعية الشاملة لإلمبريالية1.

بداية بردامي/منوذج احلماية الشعبية

تبني املقارنة، أن التحدي ضد الفلسطينيني أشد وأخطر من كوبا. وهو ما يتطلب 

اقتراح بردامي يشكل خيارا اقتصاديا يتناسب مع التحدي وشدة الصراع.

“إقتصاد  البسيط:  الكيان في كتابي  إلى  نقد سياسات   1975 توصلُت عام 

اقتصادية  ملداخل  مبقترحات  وأتبعته  اإلحلاق”.  ق  يعمِّ احملتلة:التخلف  املناطق 

لفك التبعية للكيان الصهيوني والتركيز على مجاالت اقتصادية تتجنب الصراع 

االقتصادي مع القطاعات القوية  القتصاد االحتالل اسميتها: “سياسة السقوف 

املمكنة” ملواجهة سياسات الكيان االقتصادية التي تفتح على املسألة السياسية 

عبر القمع ومصادرة األراضي وإغالقها وصوال إلى تنفيذ سياسته الدميغرافية التي 

اي قرار  الذاتي  اإلنزياح  لتصل   1967 اإلزاحة  إلى   1948 الطرد عام   انتقلت من 

الفلسطيني بالرحيل. 

بنية بردامي احلماية الشعبية

لتؤكده،  االنتفاضة  وأتت  قبلها  بدأ  فقد  السلطة  بوجود  البردامي  هذا  يرتبط  ال 

كما انه يسير في  مسار مخالف للسياسة االقتصادية لسلطة احلكم الذاتي، 

سياسة سيطرة السوق التي أتت الحقاً، والتي  ارتكزت على إيديولوجيا السوق 

املفتوح واللبرالية االقتصادية والحقا اللبرالية اجلديدة. وكل هذا في غياب السيادة 

على األرض.

هذا البردامي والذي توصلت إليه في أطروحتي للدكتوراة في جامعتي لندن وإكزتر، 

وجود  دون  االقتصاد  عن  للدفاع  شعبي  عمل  هو   ،1987 اكتوبر  في  عودتي  فبل 

سلطة طاملا هي ليست سلطة الشعب ومرتكزاته، وهو ما وجد تطبيقه العملي 

1  أنظر كتاب الحامية الشعبية مصدر سبق ذكره
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باشتعال االنتفاضة في نهاية عام 1987. ومرتكزات هذا البردامي هي: 

• االنسحاب الى الداخل استهالكيا مبقاطعة املنتجات الصهيونية	

• االنسحاب الى الداخل شغال مبقاطعة العمل في الكيان.	

• ومقاطعة العمل وسلع االحتالل هي مثابة ضواغط ومحفزات لبلورة مشروع 	

تنموي. 

• إعادة تركيب القطاعات اإلنتاجية بدءا من الزراعة إلنتاج األساسيات، واعتماد 	

املواد اخلام احمللية للتصنيع املنزلي والتصنيع الزراعي والصناعة.

• وهذا يقتضي العودة الستغالل األرض وخاصة  القطع الصغيرة.	

• وإقامة التعاونيات الزراعية واستغالل األرض املتروكة.	

• خلق شبكات تسويق شعبية محلية لتحل محل التاجر كوسيط طفيلي.	

• تعميق الوعي باالستهالك أو االستهالك الواعي.	

• تشكيل قلب اقتصادي للبلد	

• ترميم معادلة عمل/ رأسمال بحيث يتم توسيع طاقة التشغيل احمللي لقوة 	

العمل احمللية.

• تأميم 	 إلى  وصوال  ومتصاعدة  مناسبة  أجور  من  بدءاً  الفائض  توزيع  إعادة 

فرديا  الشباب  من  لفرق  امتالكها  وليس  استغاللها  مبنح  املهملة  األرض 

وتعاونيا.باستغاللها. وهذا حتديداً يهدف االشتباك مع السياسة االقتصادية 

للسلطة وقوانني امللكية...الخ

•  مقاطعة منتجات الدول املعادية واملعترفة بالكيان	

• فك االرتباط والضغط باجتاه تبادل عربي	

ولكن، حينما مت اإلتيان بسلطة احلكم الذاتي إلى األرض احملتلة مبوجب اتفاق أوسلو 

التطبيقات  تقويض  على  عملت  التي    ،1995 باريس  بروتوكول  والحقا   1993
واالعتماد  املقاطعة  ووقف  االنتفاضة  وقف  أعلنت  حيث  البردامي  لهذا  الشعبية 

على التمويل األجنبي مما قاد إلى الفساد واالعتماد على الريع. ورافق ذلك إهمال 
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قطاعات اإلنتاج. وتعميق االستهالك وخاصة الترفي وتقوية تيار مثقفي اللبرالية 

وصوال إلى اللبرالية اجلديدة وخاصة التورط في القروض واخلضوع لضرائب فرضها 

رئيس الوزراء وحامل إيديولوجيا البنك والصندوق الدوليني د. سالم فياض. وتوجت 

التي  السياسة  بعكس  وهذا  السالم.  مرحلة  دخلنا   بأننا  ذلك  السلطة  بررت  أو 

تبنتها السلطات الكوبية في مواجهة احلصار وفقدان الظهير السوفييتي.

مقارنة بردامي احلالتني

كوبا:قبل تفكك السوفييت وبالدعم السوفييتي كان يباع سكر كوبا للسوفييت 

ب 5.4 اضعاف السوق الدولي، وبهذا تستورد الوقود واجلرارات واألغذية.

على   زراعيا  كوبا  اعتماد  درجة  فإن  احلصار  ومواصلة  السوفييت  تفكك  مع 

أن  اإليجابي  اجلانب  لكن  الثورة.  واحد قد كشف عن ضعف كبير  في  محصول 

البلد منتجا، ولذا، يحتاج إلى تغيير في البنية اإلنتاجية. أي مت فقدان الريع، ولكن 

عن مجتمع يُنتج.

على  القدرة  من  كوبا  حرم  السوفييت:  وتفكك  املالية  السيولة  ندرة  أن  كما 

االستيراد من السلع األجنبية.

“ ...  ومن خالل بحثنا عن حلول من كافة األنواع  فإننا ننتج  ثالثة اضعاف ما 
كنا ننتجه  بالرغم من ان عددا من املصانع قد توقف  عن العمل. ..اليوم نُسيِّر 

ستة آالف رحلة باص بعد ان كنا نسير ثالثني الف رحلة...كانت تقارير املندوبني من 

املناطق دقيقة جدا، وتخلو من اخلطابية. فقد وصف الشاب اماندو من جوانتانامو 

من  سياج  بناء  خالل   من  منطقتة  في  لألطفال  احلليب  انتاج  من  متكن  كيف 

الشبك كزريبة لألبقارالبرية حيث يجمع بعد ذلك عددا من الشبان الصغار ويقوم 

رجل عجوز بتعليمهم كف يحلبون األبقار... لم يجر اتخاذ اي قرار دون استشارة 

الشعب كله” )كريس لي بوجس في كنعان العدد 86(.

األرض احملتلة: في حالة سلطة احلكم الذاتي لم تتم استشارة الشعب ال في 

اتفاق اوسلو  وال بروتوكول باريس وال سياسة السوق املفتوح. بل تعايشت سياسة 

الدولي.  املصرف  ووصفات  اوسلو  قبل  ما  االحتالل  سياسات  نفس  مع  السلطة 
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وترافقت مع ذلك  حالة من تراجع اإلنتاج وتدفق الريع الذي رُشي به الفلسطينيني 

انه  مع  ما يحصل عليه من مال.  إلى مستهلكني شرهني كل حسب  وحولهم 

طبقا للحالة الفلسطينية من  املفترض اتباع سياسة التقشف.

كوبا:لكن العلماء هناك متكنوا من تطوير طرق وافكار حلل األزمة)   كوبا 2 باملئة 

في  اخملططون  انخرط   .140 ص  العلماء  من  باملئة   11 بها  اجلنوبية  امريكا  من 

الدولة في تشكيل  وحدات إدارية صغيرة ضرورية للزراعة العضوية وقدمت حوافز 

اقامت  ثم  الصني  من  هوائية  دراجة  مليون   2 كوبا  واشترت  للمزارعني.  ملكية 

مصنعا لصنع الدراجات الهوائية.

املالي الذي هدفه  الريع  مبوجب سياسة السوق املفتوحة وتدفق  األرض احملتلة: 

تثبيت التنازل السياسي اجملسد في اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، اي مال كثمن 

لتنازالت سياسية في اجلغرافيا وطبعا االقتصاد، مت شراء أعداداً هائلة من السيارات 

باكرا عام  أي االقتصاديني فكان قسم منهم قد شارك  “العلماء”  أما  الفارهة. 

1991 في ورشة هارفرد بإشراف ستانلي فيشر الذي اصبح الحقا حاكم املصرف 
املركزي الصهيوني. وهدف الورشة  تثبيت التبعية بعد أوسلو، ومن ثم طوروا:

• آليات تطبيق بردامي االقتصاد السياسي للفساد.	

• ملنظمات 	 واملانحني  للسلطة  املانحني  يسمى  ما  من  املباشر  االرتزاق  آليات 

األجنزة من األنظمة الغربية أو أنظمة اخلليج الريعي. 

• في 	 اخلاص( باالنخراط  املال  )راس  البرجوازية  من  قطاع  قيام  مناخ  برر  وهذا 

التعاقد من الباطن ولعب دور الكمبرادور وحتى االستثمار في الكيان.

تعد  لم  املستوردة  فاملدخالت  معقد.  بواقع  الدولة  ووجهت   1993 كوبا:عام 

املزارعني  حيث تكيف بشكل فعال مع   لكنها ركزت على قطاع صغار  متوفرة. 

طرأت  اضافية  مشكلة  فإن  ذلك  ومع   ( ادنى  اقل  ملدخالت  يحتاج  الذي  االنتاج  

وهي كانت حادة في ذلك القطاع  بتحويل االنتاج للسوق السوداء(. وهنا لم تقم 

الدولة بطلب رسوم استعمال األرض من املزارعني.

األرض احملتلة: لم توضع خطة زراعية، ذهب اجليل الشاب من املزارعني إلى وظائف 
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السلطة. وإلى وظائف األجنزة وبقيت الزراعة بأيدي كبار السن من الرجال والنساء 

مادة سوق  املزارعني مطاردا كأنه  إنتاج هؤالء  وصار  واملسنات.  العمر  متوسطات 

سوداء.

كوبا: مت تقليص  ميزانية الدولة  من 30 باملئة من االنتاج األهلي اإلجمالي  الى 
5 باملئة. 

األرض احملتلة: رغم التبعية للريع املالي األجنبي، فهناك ميزانيتني واحدة للبلد 
وأخرى للرئيس. كما ان حصة األمن لوحده حوالي 30 باملئة من امليزانية، ناهيك 

عن العديد من األجهزة واملوظفني غير الضروريني.

كوبا: عام 1993، حولت الدولة مزارعها حسب قانون يلغي مزارع الدولة وحولها 
الى الوحدات األساسية لالنتاج التعاوني. وهو شكل من ملكية العمال للمشروع 

او التعاونية.

 األرض احملتلة: متت خصخصة كل ما ميكن خصخصته من الشركات واخلدمات 
العامة. ولم تهتم السلطة بتشغيل األرض املتروكة مع مساعدة املزارعني الشباب 

بنافذة تنموية. كما لم تهتم بالتعاونيات مع أن فكرتها بدأت مع االنتفاضة األولى. 

بل إن السلطة ألغت مقاطعة منتجات العدو مما خنق اإلنتاج احمللي.

املزارعني  وصغار  التعاونيات  اعتمدت  بل  اخلاص  للقطاع  الدولة  تعد  لم  كوبا: 
واحلدائقيني. وحتويل اجلزء غبر اجملدي من القطاع احلكومي إلى تعاونيات. وأعطت 

بل  االرض  ميلكون  ال  طبعا  دائم،  بشكل  ريع  دون  املزارعني  جلُماعيات  ارضاً  الدولة 

االنتاج.

األرض احملتلة: قامت السلطة بتوجيه الريع للقطاع اخلاص والوظائف الفائضة 
إمالءات  مبوجب  وذلك  للزراعة.  وليس  التصنيع  وبعض  اخلدمات  في  احلاجة  عن 

املصرف الدولي إضافة لقيامها بخصخصة ما ميكن خصخصته. 

أي  رأسا على عقب:  الشائعة  املبتذلة  الكوبية قلبت  احلكمة  كوبا: التجربة 
احلكمة  التي اخبرتنا ان البلدان الصغيرة ال تستطيع إطعام نفسها وبانها حتتاج 

لالستيراد كي تغطي عجز زراعتها. 
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يقول الكوبيون: كنا نسمع ان البلد ال ميكنها اطعام نفسها دون زراعة تعتمد 

على تصنيع كيماوي. لكن كوبا فعلت ذلك. وقد أُخبرنا اننا نحتاج الى فعاليات  

املزارعني  ان  وجدنا  لكننا  الكافي،   الغذاء  ننتج  حتى  حكومية  او  كبرى  شركات 

الصغار واصحاب احلدائق  في طليعة انقاذ كوبا من ازمة زراعية. 

غير  البلد  بان  وأجانب  محليني  “علماء”  كتابات  علينا  فاضت  احملتلة:  األرض 
ممكنة اقتصادياً مما دفع إلهمال حتى ما كان مستغال، فقتلت احملاصيل التقليدية 

الصغيرة  احليازات  أن  هذا مع  العدو.  واصبحنا نستهلكها نفسها من منتجات 

واحلدائقية مجدية دون التفرغ لها.

كوبا: في احلقيقة فإنه رغم غياب املاكينات املدعومة  والكيماويات املستوردة، 
الوحدات  من  فعالية  اكثر  أنها  أثبتت  التي  الصغيرة  باملزارع  بديل  تبني  مت  ولكن 

االنتاجية الكبيرة. 

األرض احملتلة: احليازات غالبا صغيرة لكن ال يوجد قرار سياسي بالدعم وال ثقافة 
مجتمعية للعمل في األرض وال نافذة تنموية.

جلأت  حيث  الكيماوية.  بدل  البيئية   الزراعية  التكنولوجيا  استخدام  مت  كوبا: 
كوبا الى تعدد احملاصيل  فقد انتجت محليا مبيدات حيوية  وسماد من ورق الشجر 

وروث احليوانات،  وبدائل تركيبية اخرى من املبيدات واخملصبات.

األرض احملتلة: تضيق القرى بالسماد الطبيعي فُيلقى في املهمالت ويُحرق. وال 
يستفيد من جزء منه سوى كبار املزارعني وخاصة الذين يزرعون للتصدير. كما لم 

تتم ابحاثاً جادة ودائمة للتطوير الزراعي طبقا لإلمكانات.

االنتاج   الكوبيون  املزارعون  زاد  للمزارعني:  حسنة  اسعاراً  الدولة  وفرت  كوبا: 
كتجاوب مع  األسعار األعلى للمحاصيل. ان املزارعني  في كل مكان  يفتقرون الى 

احلوافز  لزيادة االنتاج  حينما تكون األسعار متدنية قصدا او اصطناعيا،  كما هي 

غالبا هكذا.  وحني يحصلون على حوافز، ينتجون بغض النظر عن الظروف التي 

يتم في ظلها هذا االنتاج.

األرض احملتلة: عدم املقاطعة والتطبيع أدت إلى تدني األسعار وطبعا  دخل املزارع  
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مما قاد إلى اإلفالس وانسحاب املنتج الصغير من السوق لصالح اإلنتاج الصهيوني. 

ليس األمر هنا أن األسعار حسنة أم ال بل املشكلة في غياب احلماية احلكومية من 

جهة والتخلي عن احلماية الشعبية من جهة ثانية. لذا، فإن  منتجات العدو تقوم 

هنا باملطاردة الساخنة للمنتجات احمللية، وهذا واجب اجلمهور التصدي له بالوعي 

باالستهالك كحماية شعبية.

كوبا: إعادة توزيع األرض: ان املزارعني الصغار واحلدائقيون هم األكثر انتاجية من 
بني املنتجني الكوبيني في ظل ظروف مدخالت متدنية.وفي احلقيقة فإن أصحاب  

املزارع الصغيرة على طول العالم ينتجون اكثر حسب الوحدة من املزارع الكبيرة. 

كانت اعادة التوزيع سهلة نسبيا في كوبا ألنه يحصل استكماال لوضع لم يعد 

فيه كبار مالك لألرض كي يقاوموا.

األرض احملتلة: طبقا لعقيدة السوق لدى السلطة، ال ميكنها اإلقدام على تقدمي 
للمالك   ماالً  املزارع  يدفع  ال  بأن  تسمح  ال  أنها  كما  لالستغالل.  املهملة  األرض 

الكسول أو للسلطة لقاء استغالل األرض وطبعاً دون أن ميلكها. هذا رغم أن مالك 

إعادة توزيع  ب:   1991 اسميت هذا عام  األرض املهملة غائبون عنها باإلهمال.. 

الفائض”.

كوبا: ال يعتمد الناس على تقلبات اسعار االقتصاد العاملي، وعلى النقل بعيد 
ان االنتاج املنتج  للقوة العظمى، في وجبتهم القادمة.  “والنية احلسنة”  املدى، 

التطور  حفز  في  والترابط  التعاون  جانب  الى  امانا.   اكثر  هو  ومناطقيا  محليا 

االقتصادي احمللي.

األرض احملتلة: اتخذت السلطة منهجا عكسيا للتنمية واالعتماد على الذات 
األغوار  في  اخلضار  أو  غزة  في  الزهور  للتصدير سواء  املوجهة  احملاصيل  بتشجيع 

مخدوعة بالتصدير لالحتاد األوروبي، اي ارتباط متعمق أكثر بالسوق العاملي وتقلباته 

مع إهمال للسوق احمللي وكفايته محلياً.

كوبا:  يقول الكوبيون، وابعد من هذا، ان هذا االنتاج ذي معنى بيئي جيد، بينما 
الطاقة املبذولة في النقل العاملي هي تبذير واتالف  وغير مستدامة بيئيا.  ويرون 

أن هذا ممكن كذلك في البلدان التي تعتمد الزراعة الصغيرة  وخاصة اذا ترافقت 
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مع دعم فني. كما ان من املستحيل تقريبا ان جتد صداقة  بني الزراعة املوسعة 

والبيئة.

للبيئة  ومبيدات صديقة  للبحث عن أسمدة  توجد سياسة  ال  احملتلة:  األرض 
السوق  وال يوجد حذر من  املراقبة.  املنتجات الصهيونية غير  بل هي سوق لهذه 

مذهل.  بشكل  االستيراد  في  تورط  بل  بعيدة،  مناطق  من  النقل  وكلفة  العاملي 

رأيت على رفوف سوبر ماركت مربى نبتة العليق مستورد من اجملر!إن هذا تعبير نارد 

االنتتفاضة  دراسة جتربة كوبا حتى خالل  وبدل  األعمى.  االستهالكي  الشره  عن 

احلالية يتم التتلمذ على النمط الزراعي الرأسمالي الصهيوني بتمويل دمنركي . 

فخالل هذه الهبة/االنتفاضة شاركت وزارة الزراعة في ورشة إلعداد البروتوكوالت 

الزراعية واحليوانية مع وفي الكيان الصهيوني بتمويل دمنركي.

كوبا:  وبواسطة حفز الزراعة املدينية، جتعل املدن واملناطق احمليطة بها  عمليا 
جماال   واكثر  للفساد  القابل  الهالك/  للغذاء  حاجتها  حيث  من  ذاتيا  مكتفية 

وتوفر فرص عمل اوسع. ان كوبا قد اعطتنا مثاال على زراعة مدينية حتتمل عدم 

االستغالل.

األرض احملتلة:  املدن ومحيطها أرض جرداء، وكل مدينة مرتبطة اقتصاديا مع 
قلب الكيان الصهيوني، اي ان اقتصادنا بال قلب. وفوق هذا تُعتبر بسطات النساء 

لبيع املنتجات الريفية تقبيحا ملنظر املدينة.

كوبا: مع ندرة الوقود، فقد وضعت كوبا في موضع عدم القدرة على استخدام 
القوة اآللية  في احلقول فلجأت مضطرة الى البحث عن بدائل باجلر احليواني.

األرض احملتلة: ال ندرة في الوقود لكنه متوفر بنفس سعره لدى الكيان مع فارق 
هائل بني دخل الفرد في الكيان وفي األرض احملتلة. توجد ماكينات زراعية لكنها 

كملكية خاصة أو فئوية أو لقوى األجنزة، فهي تخضع لقوانني السوق وتفرض سعر 

استخدام مشابه للسعر في الكيان. وباملقابل، كان هجران األرض بدل استخدام 

التشغيل احليواني.

كوبا: ال بد ألي بلد يريد التطور الصناعي من زراعة  توفر معظم غذائه. وبالطبع 
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تظل  بعض املكننة الزراعية هنا  الزمة، فهو امر حاسم ان نتبني  - ومثال كوبا 

يفيدنا هنا- بأن مزارع اسرية صغيرة وتعاونيات  تستخدم ادوات ذات حجم معقول  

ميكن ان تكون ممارسة  صديقة للبيئة،  وتزيد انتاجية العمل.

الزراعيية من  هناك إهمال لألرض والزراعة وعدم حماية لألرض  األرض احملتلة: 
األرض  البناء على  ومنع  العامودي  البناء  بدل  الترفي  وخاصة  األفقي  البناء  زحف 

اجليدة للزراعة. هنا يتحول البناء إلى عدو للزراعة.

كوبا: تفيد التجربة الكوبية ان باالمكان تغذية  السكان  مبوديل املزارع الصغيرة 
واملتوسطة  القائمة على تكنولوجيا مناسبة للبيئة  وبهذا  يرون أن بوسعهم 

وصول االعتماد على الذات في انتاج الغذاء،  وكل هذا يشجع االنتاج.

األرض احملتلة:  ال أود القطع بقدرة  األرض احملتلة على كفاية نفسها غذائيا ، 
ولكن على األقل ضرورة وجود سياسة زراعية الستغالل األرض كما يجب. وبعدها 

أن  احملتلة  املناطق  في  األرض  بخصوص  األساس  القاعدة  أن  عن  ناهيك  نحكم. 

الصراع مع الكيان هو على األرض مما يوجب حتى استغالل القطع التي تقدم ريعا 

متدنياً. 

كوبا:  توصلت كوبا إلى أن كثافة راس املال واملدخالت الكيماوية –ومعظمها 
غير ضرورية- ميكن التخلي عنها بشكل واسع.  وهذا ميكن تطبيقه عامليا.

األرض احملتلة: كما أشرنا يتم هنا استخدام املدخالت الكيماوية واملبيدات احملرمة 
لكثافته  يعود  ال  جدية  وطنية  اقتصادية  غياب خطة  ففي  املال،  راس  أما  دوليا. 

دوراً. بل كثافة رأس املال مستخدمة في البنية  البيروقراطية غير املنتجة بل غير 

املشغَّلة.
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االستنتاجات:

تلتقي احلالتان الكوبية والفلسطينية في عداء اإلمبريالية للشعبني.- 

تختلف احلالتان في موقف اإلمبريالية من القيادتني، فاإلمبريالية على عداء تام - 

مع القياة الكوبية بعكس موقفها من قيادة السلطة الفلسطينية. وبالتالي، 

تختلف مواقف  و/أو موقف القيادتني من اإلمبريالية. 

السوق -  ضد  الكوبية  أن  مبعنى  السوق  من  القيادتني  موقف  يختلف 

والفلسطينينة مع السوق كلياً.

اإلمبريالية -  احملتلة  األرض  في  جميعه،  البلد  حتاصر  اإلمبريالية  كوبا  في 

الفساد  لتغذية  الريع  في  بإغراقه  البلد   تنمية  حتاصر  الدولية   واملؤسسات 

كاقتصاد سياسي.

في كوبا يتقاطع املوقف  الشعبي مع الرسمي إلى درجة عالية- 

في األرض احملتلة، يتفارق املوقف الشعبي عن الرسمي إلى درجة عالية- 

ضد -  وتشتركان  الشعبية  احلماية  في  والشعب  الدولة  تشترك  كوبا  في 

االستهالكية

جتاه -  الشعب  من  وقطاعات  السلطة  تختلف   بل  تتفارق  احملتلة،  األرض  في 

احلماية الشعبية والوعي باالستهالك .

ابتعاد/ -  ذلك  وسهل  السوق  جتاوزت  الشعبية  احلماية  األولى،  االنتفاضة  في 

إلى  للوصول  الشغل  يجدر  احلالية  الهبة/االنتفاضة  وفي  السلطة.   غياب 

انتفاضة باحلماية الشعبية  بدءاً باجتثاث االستهالكية؟

 كوبا جتاوزت النظرية الشائعة بان الدولة  الصغير تابع بالضرورة.- 
في األرض احملتلة تكرست النظرية الشائعة- 

تعدد -  هناك  احملتلة  األرض  الواحد، في  احملصول  خلل  على  التغلب  مت  كوبا  في 

محاصيل ولكن أُخضع كل شيىء للسوق.

عبر  احملتلة  األرض  في  الشعبية  واحلماية  الكوبي  البردامي  جتربة  فإن  وأخيراً: 
البلدين  بني  احلالة  واختالف  اجلغرافية  املسافة  واتساع  ابتعاد  على  تطبيقهما، 

تؤكدان إمكانية األخذ بهما في غير مكان في العالم دون جتاهل خصوصية كل 

بلد على حدة. 
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Abstract

Cooperatives are an old form of human work, habit and necessity. 

While this book deals with historical development of cooperation 

movements, it is not a survey of human beings cooperation. It is 

mainly an educational work based on theoretical contributions 

and debates on the subject taking into consideration the fact that 

theoretical debate is a form of class struggle. Those contributions 

are included in the chapters of the book and its’ appendices. 

I found it necessary to emphasize that cooperatives did not 

historically start in the West as the western discourse and media 

attribute every aspect of modernity to the west. 

While I can’t judge that cooperation or even semi-socialist system al-

Qaramitah movement was established by an Arab pioneer Hamdan 

Qurmut more than a millennium ago was the first in history, but 

at least it is more than seven centuries before the development of 

western cooperation activities.

The book concentrates on the contradiction between capitalism 

and cooperative movements despite the fact that capitalist regimes 

pretend that they are not against cooperatives while, in fact, their 

goal is to maintain the cooperative movement subjugated to the 

market. This means that cooperation is some form of class struggle.

The book concentrates on the necessity of cooperatives in the 1967- 

occupied parts of Palestine before and after the Oslo Accords which 

did not change the situation there as in the case of White capitalist 

settler colonialism which enabled the Zionist Ashkenazi Regime 

(ZAR) to be the decisive factor in all aspects of life in those areas. 
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The ZAR policy in those areas is the Law of Motion. 

My argument is that the only possible form of development under 

this settler colonialism is Development by Popular Protection DbPP 

whose first step and condition is the formation of cooperatives. 

However, Palestinians must fight by adopting cooperation and 

Development by Popular Protection DbPP to change and even 

restore the initiative and impose their socio-economic Law of 

Motion vs that of the enemy on the one hand, and to transcend the 

application of ZAR domination over the West Bank and Gaza Strip 

which protected by armed unequal Exchange, on the other. 

This form of struggle does not replace other forms of struggle for 

the liberation of all of Palestine but it strengthens those forms of 

struggles.

The appendices contain some pages on the collusion of US regime 

and law for the sake of food monopolies which is marketing 

contaminated food.

Another appendix discusses the current discussion in Cuba 

regarding the role of state and the possible of decreasing its role 

for that of cooperatives, and a critical paper on the agricultural 

termination of communes in China.

I also added a brief distribution for DbPP paradigm to support my 

previous analysis in the book.

The last appendix was a comparison between development policies 

in two relatively similar cases: Cuba and Palestinian Authorities.




