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مبادرة أوروبية من أجل إعادة التملك الجماعي للملك العمومي ReCommonsEurope مشروع بدأته 
شبكتان دوليتان، الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية وشبكة الأبحاث الأوروبية حول 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى النقابة الباسكية "تضامن عمال الباسك" من أجل المساهمة 
في المناقشات الاستراتيجية التي ت�خترق اليسار الشعبي في أوروبا اليوم. جرت صياغة البيان من أجل أممية 
جديدة للشعوب في عام واحد من قبل ستة عشر ش�صا نشطا في ستة بلدان م�تلفة )بلجيكا، البوسنة، الدولة 
يطانيا(، مناضلون في منظمات وحركات م�تلفة )نقابات وأحزاب وحركات  الإسبانية، فرنسا، اليونان وبر
نضال( ذوو خبرة متنوعة ومتكاملة )الاقتصاد، العلوم السياسية، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، القانون، البيئة، 
ية. والبيان  ية، التضامن بين الشمال والجنوب، إلخ(. وجرى تمثيل ثلاثة أجيال عمر العمل النقابي، النسو
مدعوم بأكثر من 160 توقيعا من 21 دولة أوروبية م�تلفة. من بين هؤلاء الموقعين البالغ عددهم 160، 
ية والإسبانية.  كانت النساء الأغلبية. نشر البيان لأول مرة في 21 مارس 2019 باللغات الفرنسية والإنجليز

وهو متاح على هذا الرابط:
https://www.cadtm.org/ReCommonsEurope-Manifeste-pour-un-nouvel-    

    internationalisme-des-peuples-en
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مقدمة
تميز عام 2020 بحدثين دلا مرة أخرى على حدود النظام الرأسمالي. أولا، كان وباء كوفيد19- الذي 
تسبب فيه فيروس كورونا الجديد سارس-كوڤ2-، المسؤول عن وفاة مئات الآلاف من البشر، سبباً في 
تسليط الضوء على ضعف المجتمعات البشرية في غياب خدمات صحة عامة تتمتع بالقدر الكافي من الموارد. 
التعجيل  الوباء في  وثانيا، تسبب  ية.  البشر المجتمعات  ية لحياة  الضرور الأنشطة  أنه مكــن من إظهار  كما 
باندلاع أكبر أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، كاشفا عن هشاشة المجتمعات الخاضعة لتجارة 
شديدة السرعة والمتوفرة على سلاسل إنتاج عالمية، وأظهر الوباء أيضاً أكثر السمات غير العقلانية للنظام 
الاقتصادي الذي يحكم العلاقات الاجتماعية ويهيكلها على اللكوكب بأسره تقريبا. هكذا تبدو الرأسمالية 
اشتغالها  نمط  إنتاج  إعادة  عن  وأيضاً  بل  الأساس،  الإنسانية  الاحتياجات  تلبية  ليس فقط عن  عاجزة 
الخاص. إن كل الحكومات التي تحاول حماية قانون الربح والدفاع عن حياة مواطنيها تستسلم حتماً لإغراء 

الدفاع عن الأول ضد الثانية.
مهماً  دوراً  الزمن،  من  لعقود  تحفيزها  جرى  التي  النيوليبرالية،  الهيكلي  التقويم  سياسات  لعبت  وقد   
يقة انتشار الوباء في نهاية المطاف. وباء يميز بوضوح ــ خلافاً لفكرة منتشرة  يادة التفاوتات وفي طر في ز
على نطاق واسع ــ بين الأصول وبين الطبقات الاجتماعية، وهو يصيب خاصة تلك القابعة بقاع السلم 
ناجع  بناء نظام صحي  تتمكن من  لم  أو  التي ت�لت  البلدان  بالغة  الاجتماعي. وقد ضرب كذلك وبشدة 
ومتيسر، بحجة الحفاظ على انضباط جبائي صارم. هكذا، وفي حين أن العديد من البلدان المسماة ببلدان 
الشمال تعاني من الآثار السلبية للخصخصة وخفض الميزانيات اللتان جرى تطبيقهما في العقود الأخيرة، 
فإن معظم بلدان الجنوب وجدت نفسها ممنوعة من تطوير أنظمة صحية ناجعة بفعل عبء الديون الثقيل 

الذي تتحمله حساباتها العامة.
تنسيق أجوبتها ووضع  الأعضاء عن  الدول  بعجز  الأزمة مرة أخرى  اتسمت  الأوروبي،  الاتحاد  في 
استراتيجيات مشتركة. فبينما كانت جزيرة كوبا الصغيرة - التي خضعت لحصار أمريكي لمدة 60 عامًا – 
يقيا ضد فيروس الإيبولا(،  ترسل، وفاء لسياستها في التضامن الدولي )التي تجلت مؤخرًا في هايتي أو في إفر
المتضررة بشدة من الجائحة، كانت سياسات  يطاليا  إ بما في ذلك  بلدا،  فرقًا طبية إلى أكثر من عشرين 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال أكثر من خجولة إن لم تكن معدومة. لم يجر الاتفاق بصورة 
يق طبي  مشتركة على أي م�زون من الأقنعة أو المعدات الطبية في الاتحاد الأوروبي. ليس هناك أي فر
المتطرف إلى ذروته عندما أغلقت الحكومات  اليمين  أوروبي. وصل الانطواء الوطني الذي أرادته قوى 
يف يبدو أن الدول الأعضاء في منطقة  يقة عشوائية تمامًا(. فقط بعد شهور من التسو المختلفة حدودها )بطر
ية في  اليورو توافق، على مضض، على تشريك جزء من ديونها السيادية- وهو قرار لن تتردد البلدان القو
تحميل عبئه للبلدان الضعيفة عبر الاستمرار في المنافسة الشرسة التي تميز الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد 

الأوروبي.  
يتعلق  فيما  الأخرى،  الشمال  دول  مثل  الأوروبي،  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  تمكنت  وبالمقابل، 
يستهدف، كما  الذي  السياسي  التوجه  نفس  تطوير  الرأسمالية ومقاولاتها، من  الطبقة  بالدفاع عن مصالح 
حدث أثناء عمليات إنقاذ البنوك عام 2008، تشريك خسائر المقاولات اللكبيرة )بدون ضمانات بشأن 
يق ضخ مبالغ ض�مة من المال العام. وللقيام بذلك، لم تتردد الدول  الحفاظ على مناصب الشغل( عن طر
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التخلي بشكل مشترك عن عقيدة الانضباط الجبائي والميزانياتي التي جرى 
على أساسها اعتبار اليونان ودول أطراف أوروبية أخرى أمثلة سيئة، وجرى إجبارها على اتباع علاجات 
يادة ديونها  تقشف شديدة خلال الأزمة السابقة. وهكذا وافقت الحكومات الأوروبية مرة أخرى على ز
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العامة من أجل مساعدة الرأسمال اللكبير، وبالتالي جعل السكان يدفعون ثمن الأزمة. 
يعد التأثير الخاص لوباء كوفيد19- في بلدان الجنوب مثالًا بارزًا على تفاقم عدم المساواة بين م�تلف 
الأوروبية مسؤولية مهمة عنه، من  الدول  الأوروبي والعديد من  الاتحاد  يتحمل  إنه وضع  العالم.  مناطق 
خلال السياسات المتبعة أمس واليوم تجاه بلدان الجنوب هذه. يجب على أي قوة تطمح إلى تجسيد قطيعة 

مع النظام الرأسمالي المهيمن في القارة الأوروبية أن تعمل على إنهاء استغلال شعوب الجنوب.
هذا العمل هو نتاج مشروع مبادرة أوروبية من أجل إعادة التملك الجماعي للملك العمومي الذي قمنا 
بتنفيذه داخل شبكة "مواطنون من أجل العدالة المالية" منذ عام 2019. في السابق، اعتبارًا من عام 2018، 
ان�رط في هذا المشروع كل من الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية وشبكة الأبحاث 
الأوروبية حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية، والنقابة الباسكية "تضامن عمال الباسك"، بهدف إغناء 
ياتها. عمل  النقاش حول الإجراءات التي يجب أن تضعها حكومة شعبية في أوروبا على رأس قائمة أولو
البلورة هذا يهم جميع الحركات الاجتماعية، وجميع الأش�اص، وجميع الحركات السياسية التي تريد تغييرًا 
جذريًا لصالح الل ٪99. وفاء لرغبتنا في بلورة مقترحات ملموسة فيما يتعلق بالقضايا العاجلة، اخترنا أن 

نطلق على هذا المشروع عنوان "تأثير السياسات الأوروبية على بلدان الجنوب والبدائل الممكنة".
في هذه المرحلة الثانية، نسعى إلى تحديد مجموعة من المقترحات الواضحة التي يجب أن تنفذها حكومة 
شعبية لتعديل العلاقات غير العادلة بين الدول الأوروبية وشعوب بلدان "الجنوب العالمي" بشكل حقيقي 
وعميق. ولهذه الغاية، نقود سيرورة بلورة النصوص، على أساس عمل مشترك بين نشطاء ومناضلين-آت 
التي  الديون  التالية:  المحاور  العمل  هذا  يشمل  والشمال.  الجنوب  وباحثات من دول  وباحثين  سياسيين 
تطالب بها بلدان الشمال، ولا سيما البلدان الأوروبية، بلدان الجنوب. اتفاقيات التبادل الحر؛ سياسات 
الهجرة وإدارة الحدود؛ العسكرة وتجارة الأسلحة والحروب؛ وأخيراً، سياسات جبر الضرر المتعلقة بسلب 
الفصل  تكييفه(  باقتباس )مع  نقوم  اللكتيب، ومن أجل وضع إطار عام،  الثقافية. في هذا  الممتلكات 
العالمي من بيان أممية جديدة لشعوب أوروبا1 الموقع في عام 2019 من قبل أكثر من 160 ش�ًصا من 21 
ية والصربية-اللكرواتية(  بلدا أوروبيا. يقدم هذا البيان المنشور بأربع لغات )الفرنسية والإسبانية والإنجليز
التدابير الأكثر إلحاحًا بشأن المسائل التالية: العملة، البنوك، الديون، الشغل والحقوق الاجتماعية والانتقال 
الطاقي من أجل بناء اشتراكية بيئية، وحقوق النساء، والصحة والتعليم، وكذلك بصورة أشمل السياسات 

الدولية والحاجة إلى تعزيز سيرورات تأسيسية.
أكثر من أي وقت مضى، نعتقد أنه من الضروري تغذية المناقشات وتطويرها حول بدائل لنظام يظهر 

يمة. بصورة متزايدة عدم توافقه مع حق أساس مثل الحق في عيش حياة كر

1  - متاح بالفرنسية على الرابط التالي:
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الفصل األول
األوروبي�ة،  البلدان  وخاصة  الشمال،  بني  للعالقات  العام  اإلطار 

واجلنوب
كانت بلدان الجنوب، حتى قبل أن يبدأ وباء كوفيد19- والأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت بها، 
يادة في اعتمادها على  تواجه ضعفا صارخا في تنميتها البشرية، وعرضة لأزمات متكررة في إنتاج الأغذية، وز
ية للأزمة الإيكولوجية ونقص الخدمات العامة2. يعاني  صادرات المنتجات الأولية، وتطالها الآثار المأساو
يعيش معظمهم في بلدان الجنوب. إن نصف العالم لا يملك القدرة  نحو ملياري ش�ص من سوء التغذية، و
ية مع السياسات العالمية التي تنهجها قوى  على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساس. بدون قطيعة جذر
الشمال )بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء( إزاء هذه البلدان، ومع السياسات الاجتماعية 
الوضع سوءا  يزداد  أن  المرجح  فمن  نفسها،  الجنوب  بلدان  في  الحاكمة  الطبقات  تنفذها  التي  والاقتصادية 

بصورة خطيرة في ظل الآثار المركبة للازمة الصحية والأزمة الاقتصادية والأزمة الإيكولوجية.

على اللافتة: وقف التقشف، إلغاء الديون، لنلغي الديون غير الشرعية

  http://www.cadtm.org/Manifeste-pour-un-nouvel-internationalisme-des-peuples-en-Europe

2   بالطبع، تشمل فئات “بلدان الشمال” و “بلدان الجنوب” واقعين اجتماعيين م�تلفين. يوجد “جنوب” في “الشمال” نفسه. 
وبالتالي، نعمل أيضا، في إطار مشروع مبادرة أوروبية من أجل إعادة التملك الجماعي للملك العمومي على تطوير تحليل يأخذ بالاعتبار 

وجود علاقات غير متكافئة بين الاقتصادات المهيمنة داخل الاتحاد الأوروبي والدول الطرفية داخله. علاوة على ذلك، فإن كلا من 
بلدان “الشمال” وبلدان “الجنوب” ت�خترقها التفاوتات الطبقية - وغالبًا ما تحافظ الطبقات الحاكمة على روابط وثيقة بينها، سواء كانت في 

“شمال” اللكوكب أو “جنوبه”. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الطبقات الحاكمة في الجنوب بمستوى معيشي يمكن مقارنته إلى حد كبير بمستوى 
عيش الطبقات الحاكمة في الشمال. أما الطبقات الشعبية في الشمال والجنوب فتستغلها الطبقات الرأسمالية في الشمال والجنوب. انظر 

CADTM، “الجنوب/الشمال، البلدان النامية/ البلدان المتقدمة: ما الذي نتحدث عنه؟«، Cadtm.org، 24 يناير 2020. رابط المقال: 
   https://www.cadtm.org/Sud-Nord-Pays-en-developmentpement-pays-developmentpes-De-quoi- -t-on
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بالتهجير القسري. فبحلول نهاية عام 2019، وفقاً  كما أن سكان بلدان الجنوب هم أكثر الناس تأثراً 
لأرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطر 79.5 مليون ش�ص إلى الفرار من ديارهم بسبب 
يادة قدرها 11 مليون ش�ص في عامين. وكان 45.7 مليون منهم هاجروا داخل  الحروب والاضطهاد، أي بز
بلدانهم، و4.2 مليون منهم ينتظرون الجواب على طلبهم صفة لاجئين، وكان 26 مليونا لاجئين خارج 
يلي لاجئين خارج بلدهم، وهم لا يندرجون  بلدانهم. وأخيرا، اعتبرت الأمم المتحدة الآن 3.6 مليون فنزو
يليين المشردين، الذين يضطر العديد  يعيشون في حالة هشاشة قصوى3. وباستثناء الفنزو في الفئات السابقة و
منهم إلى مغادرة بلدانهم لأسباب اقتصادية، فإن هذه الأرقام لا تشمل عموماً الأش�اص الفارين من الفقر 

والعواقب المترتبة على تغير المناخ، والذين من المرجح أن تتزايد أعدادهم في المستقبل القريب. 
في الاتحاد الأوروبي، تزعم غالبية الطبقة الحاكمة، فضلاً عن قوى اليمين المتطرف )التي أصبحت في 
القارة منذ عام 2015. والواقع أن الاستخدام  الهائلة وصلت إلى  اللاجئين  منحى صاعد( أن تدفقات 
الواسع النطاق لمصطلح "أزمة اللاجئين" يشير إلى نفس الشيء. ففي حين أن تدفق المهاجرين الذين يلتمسون 
يا،  اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ازداد في واقع الأمر أهمية في عام 2015، وخاصة بسبب الحرب في سور
فإن وصول نحو 1,5 مليون ش�ص من بين أكثر من 510 مليون ش�ص لا يمكن وصفه في أي ظرف من 
الظروف بأنه أزمة بالنسبة لأوروبا. فالاتحاد الأوروبي يستقبل أقلية صغيرة من العدد الإجمالي للاجئين في 
يا على سبيل المثال، يقيم  م�تلف أنحاء العالم ــ تستقبل "البلدان النامية" 85 % من اللاجئين4. ففي حالة سور
معظم اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن. فضلاً عن ذلك فإن هذه التصريحات تحجب الجواب الحقيقي 

الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهذه الوضعية، والمتمثلة في تعزيز سياساته الرامية إلى بناء "أوروبا القلعة". 
ترافق فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية شنغن )التي تنطبق على 22 دولة من 
أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا، وليختنشتاين وأندورا 
ية التنقل  وموناكو وسان مارينو والفاتيكان( مع تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. جرى منح حر
فقط لمواطني منطقة شنغن، في حين أن الولوج الى الاتحاد الأوروبي )إلى منطقة شنغن( أصبح أكثر 

تعقيدًا بالنسبة لغير مواطني منطقة شنغن الفقراء، وخاصة بالنسبة لسكان الجنوب.
الدول  بين  التضامن  غياب  إنتاج  الحدود  مراقبة  مجال  في  الأوروبي  الاتحاد  أعاد  دبلن،  اتفاقية  مع 
الأعضاء المهيمن على سياساته. ففي الواقع، تنص اتفاقية دبلن "على أن اللاجئ الذي يحاول الحصول على 
اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم ملفه حيث تم تسجيله، أي في البلد الأول لدخوله الاتحاد 
الأوروبي، والبقاء في البلاد المعنية حتى النظر في طلبه. وب�لاف ذلك، قد يُعاد إلى ذلك البلد، وبالتالي 
يض البلدان التي "تقع  ُلقى به من بلد إلى آخر"5. هكذا، يقوم هذا النظام بتفو يصبح "دوبلين"، أي منبوذا ي
في الخط الأمامي" في منطقة شنغن )خاصة اليونان وإيطاليا، وللكن أيًضا الدولة الإسبانية( العمل القذر 
لإبعاد المهاجرين عن الاتحاد الأوروبي. ترافقت هذه السياسة مع إنشاء وكالة مراقبة الحدود في الاتحاد 
ية من حوالي 6 ملايين يورو في عام 2000 إلى حوالي  الأوروبي، فرونتكس، التي ارتفعت ميزانيتها السنو
143 مليون يورو في عام 2015، وإلى أكثر من 330 مليون يورو في عام 20196 . وفي السنوات الأخيرة، 
احتجاز  مراكز  تعميم  مع  الأعضاء،  الدول  داخل  مطردة  بصورة  الهجرة  قمع  أدوات  أيًضا  ازدادت 
المهاجرين، واستخدام التقنيات الجديدة لمراقبة الحدود، أو حتى بناء الجدران والحواجز لمنع المهاجرين من 

عبور الحدود )مثل سبتة وكاليه(. 

3  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتجاهات العالمية. النزوح القسري في عام 2019.            
4  المرجع نفسه.

 Stathis  Kouvélakis,  »  Borderland. Greece and the EU’s Southern Question », New Left Re- view,  5
 Contretemps-web, ،”بالفرنسية، انظر نسخة سابقة من هذا النص: “اليونان، الحدود، أوروبا  .Numéro 110, mars-avril 2018

./19 juin 2017. URL: https://www.contretemps. eu/grece-frontiere-europe-forteresse
 Key Documents. URL: https:// frontex.europa.eu/about-frontex/key-docu- ments/ )Consulté ،6  فرونتكس

.)le 19 juillet 2020
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يسمح  ما  وكالات،  مع  أو  أخرى  دول  مع  "شراكات  الأوروبي  الاتحاد  يقيم  ذلك،  إلى  بالإضافة 
يل جزء  نتيجة لذلك، تم تحو بالاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الإكراه والاحتجاز والمراقبة والتحكم. 
كبير من بلدان حافة البحر الأبيض المتوسط وما وراءها إلى "مناطق عازلة" وجرى ضمها، كحدود خارجية، 
إلى نظام حدود الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، من بين هؤلاء الحراس الخارجيين، تعتبر تركيا وليبيا الأكثر 
يقين الرئيسين اللذين تسللكهما الهجرة غير الرسمية إلى الاتحاد  أهمية، للكونهما نقطتا عبور إلزاميتان للطر
يقيا والذي يمر بشكل رئيس عبر ليبيا قبل عبور وسط البحر الأبيض المتوسط  يق من إفر الأوروبي: الطر
يق الأتية من آسيا والشرق الأوسط صوب تركيا، باتجاه البلقان أو جزر اليونان الواقعة في  يطاليا؛ والطر إلى إ
يل مراكز الاحتجاز  أقصى الشرق”7. في عام 2015، وافقت قمة الاتحاد الأوروبي للهجرة في فاليتا على تمو
الليبية، التي اشتهرت لبضعة أيام في نوفمبر 2017 بعد أن نشرت قناة سي إن إن تسجيل فيديو يظهر "عملية 
بيع عبيد في المزاد" في أحد هذه المراكز. وقد اتفقت القمة ذاتها على ت�صيص ملياري يورو من "مساعدات 
يا ومالي والسودان والسنغال. وفي مارس  التنمية" لتعزيز مراقبة الحدود في السودان وإثيوبيا والنيجر ونيجير
ُلزم تركيا "بعدم السماح بعد  2016، تم توقيع اتفاقية أخرى سيئة السمعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ت
الآن بالعبور "غير النظامي" من سواحلها، مقابل تعهد برفع قيود على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي 
الممنوحة لمواطنيها، وفتح جولة مفاوضات جديدة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن 
مساعدة قدرها ثلاث مليارات يورو من أجل تغطية جزء من كلفة استضافة اللاجئين على أراضيها"8. إن 
الأزمة التي اندلعت في مارس 2020 بين اليونان وتركيا عندما قررت أنقرة التوقف عن احترام الاتفاقية 
إلى  تركيا  )سعت  السياسي  للضغط  الاتفاقية كوسيلة  استخدام  أظهرت  سواحلها،  من  بالعبور  والسماح 
يا( وأظهرت طابعها اللاإنساني9.  إسكات انتقادات الاتحاد الأوروبي لغزوها للمناطق اللكردية في شمال سور
ليست هذه السياسات سيئة فحسب من وجهة نظر أخلاقية: لقد حولت البحر الأبيض المتوسط إلى 
2019 وهم  يناير 2014 ودجنبر  بين  19803 ش�ًصا هناك  قُتل ما لا يقل عن  مقبرة جماعية، حيث 
يحاولون عبوره للوصول إلى أوروبا10. طرح ستاتيس كوفيلاكيس حجة مقنعة بأن التحصينات التي أقيمت 
في السنوات الأخيرة لمنع المهاجرين من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن هذه المأساة، كما 
أشار إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، "بينما ان�فض عدد الوفيات شهريًا، ازداد 
عدد الوفيات مقارنة بعدد الأش�اص الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، بعد أن تضاعف منذ 

عام 2016 "11.
في  ثقيلة  وأخلاقية  مادية  مسؤولية  تتحمل  أوروبا  أن  إلى  بالنظر  كبير  إلى حد  مقبول  غير  أمر  وهذا 
خلق أوضاع تؤدي بمئات الآلاف من الأش�اص إلى مغادرة بلدانهم. أدى الماضي الاستعماري للقوى 
الأوروبية الرئيسة، والذي شكل عنصرًا هيكليًا لتراكم رأس المال في أوروبا، إلى تفكيك النسيج الاجتماعي 
ية. ومنذ أن حققت الدول  في الأراضي المستعمَرة واستبداله بعلاقة عنيفة من التبعية للقوى الاستعمار
المستعمَرة الاستقلال رسميا، بعد أن كافحت من أجل ذلك لعقود، تحول الاستعمار إلى استعمار جديد: 
تحول القهر المباشر للشعوب المستعمرة سابقا إلى قهر غير مباشر أصبح فيه العنف أقل وضوحًا، وللكن 
استمرت التبعية للمراكز الرأسمالية الأكثر تصنيعًا. ونتيجة لذلك، تم الإبقاء على العقبات التي تحول دون 

تقرير المصير.

7  ستاتيس كوفيلاكيس مرجع سابق.
8  المرجع نفسه.

انظر الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، “أزمة على الحدود بين اليونان وتركيا: إنهاء أوروبا القلعة”،-     9
cadtm.org, 6 mars 2020. URL : http:// www.cadtm.org/Crise-a-la-frontiere-entre-la- Grèce-et-la-Turquie-en-

finir-avec-l-Europe
 URL : missingmigrants. iom.int )Consulté le 19 .10    المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المهاجرين المفقودين

.)juillet 2020
              Stathis Kouvélakis, « Borderland. Greece and the EU’s Southern Question », op. cit  11



9

يتسم هذا الاستعمار الجديد بمجموعة واسعة من السياسات، من بينها:
إنشاء، بمساعدة الطبقات الحاكمة المحلية، لنظام مديونية دائم ي�ضع تلك البلدان للدائنين الثنائيين )الدول 
المهيمنة( والدائنين متعددي الأطراف )صندوق النقد الدولي-البنك العالمي والمؤسسات المالية الأخرى( 
باستمرار  الديون هذا  نظام  الجشعة(. سمح  الصناديق  الاستثمار،  )البنوك، صناديق  الخواص  الدائنين  أو 
النيوليبرالية  السياسات  بفرض  تصنيعًا. وسمح  الأكثر  الدول  لصالح  المدينة  للدول  الوطنية  الثروات  نهب 
لإجماع واشنطن بمجرد ت�لف هذه الدول الخاضعة عن سداد ديونها: من أجل استمرار المدينين في سداد 
قروضهم، عرض عليهم الدائنون قروًضا جديدة و/أو ت�فيفا مؤقتا للديون بشرط أن تقوم هذه الدول المدينة 
العائمة وأسعار  الرئيسة، وإزالة الحواجز الجمركية، واعتماد أسعار الصرف  ب�صخصة قطاعات الاقتصاد 
الفائدة المتغيرة، وتقليل الإنفاق العمومي في المجالات الاجتماعية، وبصورة أعم استثماراتهم العمومية. 
جعلت هذه السياسات الدول التابعة أكثر عرضة للمنافسة الدولية أمام البلدان الأكثر تصنيعًا، ومنعتهم 
من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد والخدمات العمومية، ودمرت الاقتصادات المحلية المنظمة 
ية، وبالتالي حكمت على سكان هذه البلدان بحالة دائمة من الهشاشة  ذاتيا التي بقيت من الفترة الاستعمار

والفقر12.
جرى تطبيق قواعد واتفاقيات التبادل الحر بضغط من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية لصالح 
الدول الأكثر تصنيعا وبصورة تشجع تطوير أنماط اقتصادية قائمة على التصدير )مثل اتفاقيات الشراكة 
يقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ(. ونتيجة ذلك، تفضل  الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول أفر
الدول التابعة تطوير أحد أو بعض قطاعات التصدير، ما يؤثر سلبًا على سيادتها الغذائية واكتفائها الذاتي. 
كما تشجع النماذج الاقتصادية للتصدير السباق على المنافسة عبر خفض الأجور و/أو تدهور ظروف العمل.
كما يُقدم الدعم السياسي والمالي والمادي للحكام الفاسدين والاستبداديين لأجل حماية المصالح الاقتصادية 
للدول الصناعية اللكبرى ومقاولاتها متعددة الجنسيات. ونسرد مثالا صارخا عن الدعم السياسي: حصل 
كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك وبشار الأسد على وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى 
وسام فرنسي. عندما اندلعت الانتفاضة في تونس في ديسمبر 2010، عرضت فرنسا على بن علي خبرتها في 
قمع المظاهرات. وبالمثل، كانت مصر والممللكة العربية السعودية ]وهما دولتان تشاركان بكثافة في الفوضى 
يطانية في السنوات  الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط[ مقتنيان موثوقان للأسلحة الثقيلة الفرنسية والبر

الأخيرة. 
ويجري أيضا التدخل المباشر في سياسات الدول التابعة من خلال الابتزاز الاقتصادي والمالي، ودعم 

الانقلابات أو التدخل العسكري المباشر، كلما تعرضت المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية للتهديد13. 
بالنسبة لقوى اليسار الاجتماعي والسياسي التي تهدف إلى بناء حكومات شعبية تقطع مع الرأسمالية في 
أوروبا، من الضروري وضع حد لسياسات الهيمنة هذه على بلدان الجنوب واستبدالها بلسياسات تقوم على 

التعاون والتضامن.

Syllepse، CE- :يك توسان، المال ضد الشعوب. البورصة أو الحياة، باريس، جنيف ولييج ير انظر على سبيل المثال، إ   12
TIM والشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، 2004. 

يقية لأغراض التدخل المباشر ودعم القادة الفاسدين  13  فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها فرنسا في العديد من البلدان الأفر
Survie: https:// survie.org يين، راجع العمل الهام لجمعية والسلطو
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الفصل الثاين
إلغاء الديون غري الشرعية والكريهة اليت تطالب بها البلدان األوروبي�ة 

بلدانا أخرى.
إعطاء األولوية املطلقة لضمان احلقوق اإلنساني�ة 

 
 

ية الناجمة عن انتشار الفيروس  يشكل وباء كوفيد19- قضية صحة عامة خطيرة للغاية، والمعاناة البشر
هائلة. عممت الحكومات والمؤسسات الرئيسة المتعددة الأطراف مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
يعة التقشف المالي اللازم لسداد الديون  يقي، باستخدام ذر والمصارف الإقليمية مثل مصرف التنمية الأفر
العمومية، سياسات أدت إلى تدهور نظم الصحة العمومية: إلغاء وظائف في القطاع الصحي، وتهشيش 
يادة التكاليف الصحية لكل  عقود الشغل، وإزالة أسرَّة المستشفيات، وإغلاق مراكز القرب الصحية، وز
ية، وضعف الاستثمار في البنية الأساس والمعدات، وخصخصة م�تلف القطاعات  من العلاجات والأدو
الصحية، ونقص الاستثمار العمومي في البحث وتطوير العلاج لصالح مجموعات صيدلانية خاصة كبيرة، 
يقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي بلدان الكتلة الشرقية  الخ. وهكذا هي الحال في إفر
يات السابقة في الاتحاد السوفييتي، ووسط وشرق أوروبا(، وهي نفس  السابقة )روسيا وغيرها من الجمهور

.ً الحال أيضاً في أكثر الاقتصادات تقدما

لا يوجد إنسان غير قانوني
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احتي�اجات  تلبي�ة  ألجل  حتريرها  جرى  اليت  املبالغ  واستخدام  الديون  سداد  تعليق  جدا  امللح  من 
السكان وحمايتهم.

ينبغي التشديد على أن آثار الأزمة الاقتصادية والصحية ستكون ملحوظة بصفة خاصة في بلدان "الجنوب 
إن  بل  فحسب،  الاقتصادية  وعواقبه  الوباء  مواجهة  من  تتمكن  هشة كي  ليست  البلدان  وهذه  العالمي". 
هبوط أسعار المواد الأولية من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض بالنسبة لهذه البلدان. تتقلص أسواق 
يلات المهاجرين لأن العديد  صادرات المواد الأولية، ما يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل. وتتقلص تحو
يل الخاصة في الشمال تسحب  منهم فقدوا وظائفهم أو أن دخولهم ان�فضت. أضف لذلك أن شركات التمو
الاستثمارات المالية البحتة التي كانت قد أنجزتها ببلدان "الجنوب العالمي" )وخاصة في أسواق البورصة( 

متسببة في إعادة ترحيل هامة لرؤوس الأموال إلى الشمال.
سلسلة  ونقدم  الجنوب  شعوب  على  الأوروبية  المالية  السياسات  أثر  الوثيقة،  هذه  بقية  في  سنحلل، 

مقترحات بهذا المجال.
منذ عام 1980، سددت بلدان الجنوب14  18 مرة ما كان مستحقا عليها عام 1980، وللكن في الآن 
نفسه تضاعف مستوى ديونها إلى أكثر من 12 مرة. بين عامي 2000 و2018، تضاعف الدين الخارجي 
العمومي في بلدان الجنوب من 1300 مليار إلى ما يقرب من 3000 مليار دولار أمريكي15. هكذا نشأت 
بالفعل بوادر أزمة ديون جديدة في أكثر من عشر دول، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وللكن خلافاً 
للفكرة المقبولة بأن بلدان الشمال سوف تهب لمساعدة بلدان الجنوب، فإن تحليل مجموع التدفقات المالية 
يق  بين الشمال والجنوب يبين أنه مقابل كل يورو يُرسل من بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب )عن طر
الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والاستثمار في الحوافظ المالية، والمعونة الخاصة، 
يرحلها  وأرباح  الديون،  المعاكس )خدمة  المسار  تتخذ  يورو   3 فإن  الرسمية(،  التدفقات  وغير ذلك من 
المستثمرون، وهروب الرساميل، وممتلكات غير مشروعة، وتدفقات مالية أخرى(. إنه "نظام ديون" حقيقي 

يبقي بلدان الجنوب في وضع تابع للبلدان المتقدمة.

نظام يب�دأ بوجود ديون ثن�ائي�ة
لبيانات البنك العالمي فيما يتعلق بالديون الثنائية، ورغم افتقار هذه الحسابات اللكبير للشفافية،  وفقاً 
فإن الدين الخارجي العمومي لبلدان الجنوب يقترب من 3 آلاف دولار أمريكي. وتقدر الحصة الثنائية من 

هذا الدين بنحو 437.9 مليار دولار أميركي، أي قرابة 15%. 
بلدان  على  نفوذها  تمارس  أن  أيضاً  الأوروبي  الاتحاد  بلدان  تستطيع  الثنائية،  الديون  إلى  وبالإضافة 
الجنوب بواسطة بنك الاستثمار الأوروبي. تتسم القروض التي يمنحها بنك الاستثمار الأوروبي ب�صائص 
وتضخيم  الأموال  واختلاس  الفساد،  إلى  المؤدي  الشفافية  إلى  الافتقار  الشعوب:  مصالح  مع  تتعارض 
البيئية،  المعايير  فيها، وضعف  المساهمين  كبار  أرباح  لتعزيز  الأوروبية  بالمقاولات  الفواتير، ومعونة متعلقة 
وتعزيز الفوائد الاقتصادية للمقاولات الخاصة، سواء كانت من الشمال أو الجنوب، على حساب مكافحة 

الفقر. 
وعلى المستوى الأوروبي، لابد من التأكيد على أن السياسة النقدية لا ت�لو من العواقب بالنسبة لشعوب 
الجنوب. قدم البنك المركزي الأوروبي سياسة التيسير الكمي ردا على اندلاع الأزمة المالية في الفترة -2007
2008. وبعيداً عن التأثيرات المثيرة للجدل والتي خلفتها هذه السياسة في أوروبا، تسببت سياسة التيسير 
الكمي في تدفق هائل للرساميل من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بلدان في الجنوب. وبحثا عن استثمارات 
إصدار  إلى  الأوروبيون  المستثمرون  واندفع  البلدان،  في هذه  النقد  من  كميات ض�مة  تم صب  مربحة، 

14           نقصد ببلدان الجنوب جميع البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل كما حددها البنك العالمي. متوفر على الرابط التالي: 
-https://donnees.banquemondiale.org/ niveau-de-revenu/revenu-faible- et-intermediaire?view=chart

15    استنادًا إلى البيانات المتاحة على موقع البنك العالمي اعتبارًا من 8 سبتمبر 2019
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سندات بلدان الجنوب لأنها كانت أكثر ربحية من السندات الصادرة عن دول الشمال. وطبعا تتسم هذه 
السندات ب�طورة كبيرة. فضلاً عن ذلك فإن عمليات الشراء الضخمة لسندات بلدان الجنوب تؤدي إلى 
يات غير قابلة للتحمل. وفي الوقت الذي  يادة حادة في ديون البلدان التي تصدرها، وتقودها إلى مستو ز
يلوح فيه انتشار أزمة ديون جديدة، فإن هذه التدفقات المالية المضارباتية والمتقلبة جدا، تساهم في زعزعة 

استقرار اقتصادات هذه البلدان أكثر من إسهامها في تقويتها.
أدت السياسات النيوليبرالية )وخاصة على شكل برامج التقويم الهيكلي بدءا من ثمانينيات القرن العشرين( 
يادة عدد الفقراء في بلدان الجنوب. فالمؤسسات المالية العالمية، بقيادة البنك العالمي، تعمل على تعزيز  إلى ز

"الإدماج المالي" للتعجيل بإدماج هؤلاء السكان في اقتصاد السوق.
وبالنسبة لمئات الملايين الذين يعيشون فقرا مدقعا فإن "الإدماج المالي" يعني في واقع الأمر أنهم سوف 
يل الأصغر أو المرابين التقليديين. كما أن  يصبحون فريسة سهلة للمقرضين، سواء من خلال وكالات التمو
الليبرالية الجديدة على الخدمات العمومية )المدارس والمستشفيات(، وتهشيش وضع الأجراء  الهجمات 
المسؤولات عن أسر وحيدة  للنساء  بالنسبة  النقدية، وخاصة  الاحتياجات  تزيد من شدة  والأجيرات، 
يل الأصغر، التي ترعاها المؤسسات الدولية الرئيسة مثل البنك  المُعيل. تتضاعف المؤسسات الرأسمالية للتمو
أفقر  على كواهل  كبيرة  أرباحاً  الفقر،  مكافحة  الأوروبي وتحقق، تحت غطاء  الاستثمار  وبنك  العالمي 
يل  التمو وكالات  وتزعم  فاحشة.  فوائد  ومعدلات  مجحفة  شروط  فرض  خلال  من  السكان،  قطاعات 
الأصغر، بما فيها الفروع التابعة للبنوك الخاصة اللكبرى مثل بنك باريس والأراضي المنخفضة وساندر، 
أن لديها ما يقرب من 100 مليون زبون في م�تلف أنحاء العالم، تمثل منهم النساء نحو %80. ورغم الحملة 
الإعلامية التي كانت في صالحها، فإن سجل القروض الصغيرة على مدى السنوات الثلاثين الماضية كان 

بوضوح سلبياً للغاية.
يق السوق،  إن الحلول التي يمكن إيجادها لمكافحة الفقر لا ينبغي أن تجخبر الفقراء على الاستدانة عن طر
بل عليها أن تزيد دخولهم بصورة كبيرة من خلال ضمان ارتفاع أسعار منتجاتهم بما فيه اللكفاية )منتجات 
الزراعة ومصائد الأسماك بصورة خاصة(، والأجور اللائقة، وشغل قار، والحصول على الخدمات العمومية 
المجانية في مجالي التعليم والصحة، والحصول على القروض من خلال هيئات عمومية أو تعاونيات تقترض 

بمعدل فائدة صفر أو منخفض جدا.

جيب ربط النضال ضد القروض الصغرية املجحفة باملعركة الكربى ضد الديون العمومية.
للحفاظ  عموما  تستخدم  التي  الرسمية،  الإنمائية  بالمساعدة  يسمى  ما  ننسى  ألا  يجب  أخرى،  ناحية  من 
ت�فيضات  النيوليبرالية:  السياسات  بتطبيق  "مشروطة"  مساعدة  وهي  البلدان،  بين  الهيمنة  علاقات  على 
في الإنفاق العمومي تؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وخفض مناصب الشغل في 
الوظيفة العمومية، وإنقاص الإعانة العامة للمنتجين الصغار المحليين، وتهشيش وضع العمال والعاملات؛ 
ية قلعة أوروبا، على سبيل المثال لا الحصر. وكل هذه  والخصخصة، وتدبير الحدود وحركات الهجرة لتقو

الشروط تحددها الحكومات اللكبرى في الشمال والثنائي البنك العالمي/صندوق النقد الدولي.
تمر هذه المعونة عبر ثلاث قنوات: المعونة متعددة الأطراف، والمعونة الثنائية، والمنظمات غير الحكومية16. 
فضلاً عن ذلك فإن عدداً من النفقات المسجلة في مساعدات التنمية الرسمية مشكوك فيها أو كريهة تماماً 
لأنها لا تصل أبداً إلى السكان الذين من المفترض أن يستفيدوا منها: فهي على سبيل المثال تستخدم لاحتجاز 
طالبي اللجوء أو غير ذلك من سياسات الهجرة التقييدية التي تطبق في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي. وبعض 
المبالغ المسجلة في المساعدة الإنمائية الرسمية لا وجود لها في الواقع. فعلى سبيل المثال، تلغى مستحقات لا يمكن 

استردادها وُتحتسب كأنها هبة دون أن يعني ذلك مساهمة مالية لصالح البلد المعني.

             www.cadtm.org/APD?lang=fr  16
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تعزيز  في  يتلخص  الخاص  القطاع  تدخل  لتعزيز  السبل  أفضل  أحد  فإن  الشمال،  في  الحال  هي  وكما 
يل وإنتاج سلع وخدمات البنية  الشراكات بين القطاعين العام والخاص. في السابق كانت الدولة تقوم بتمو
التحتية، والآن صار يُعهد بها إلى القطاع الخاص... وتزداد استدانة السلطات العمومية من القطاع الخاص 
بشكل أكبر. وصارت مقاولات خاصة كبيرة للأشغال العمومية تمتلك البنية التحتية الجديدة وتؤجرها إلى 
السلطات العمومية. وتتسم هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص بعدم الشفافية في تقديم طلبات 
العروض وفي المحاسبة، وتضخيم الفواتير من جانب المقاولات الخاصة، وعدم الامتثال للمعايير الجاري بها 
العمل، وعدم وجود مشاورات عامة وفوائد للسكان، وبعقود إيجار لعدة عقود على حساب السلطات 

العمومية، الخ. يجب رفض هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص!
الإطار  تتجاوز  دولية  مؤسسات  من  جزءاً  تشكل  الأوروبية  الدول  أن  ننسى  أن  ينبغي  لا  وأخيرا، 
بالنسبة لبعض الدول  يقي  التنمية الأفر العالمي، بل وحتى بنك  النقد الدولي والبنك  الأوروبي: صندوق 
ية السابقة. وهذه هي الحال أيضاً بالنسبة لبنك التنمية الآسيوي،  الأوروبية، وخاصة العواصم الاستعمار
وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأميركية. إن الدول الأوروبية تتحمل 

مسؤولية ثقيلة في السياسة الضارة التي تنتهجها.
نظراً لـــ: -1 الطبيعة غير الديمقراطية لهذه المؤسسات، -2 التناقضات الصارخة بين برامج التقويم الهيكلي 
هذه  مسؤولية   3- الإنسانية؛  للحقوق  الدولية  المعاهدات  من  والعديد  الدولي  النقد  التي وضعها صندوق 
يل الأنظمة الاستبدادية  المؤسسات عن اندلاع أزمة ديون العالم الثالث في ثمانينيات القرن العشرين؛ -4 تمو
ية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الماضي والحاضر، فإن الديون التي تطالب  أو الدكتاتور
بها هذه المؤسسات دول الجنوب يجب أن تعتبر غير شرعية و/أو كريهة. ورغم هيمنة الولايات المتحدة 
على هاتين المؤسستين منذ إنشائهما، بموجب حقوق التصويت المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي )أو مجموعات 
من الدول التي يرأسها بلد في الاتحاد الأوروبي(17، تقع على عاتق هذه البلدان أيضا مسؤولية واضحة بشأن 

مستوى مديونية بلدان الجنوب18 وبشأن النتائج الكارثية للسياسات التي نفذت فيها. 
وعلى سبيل الخلاصة، تتحمل الحكومات الأوروبية )المتواطئة مع المقاولات الخاصة الأوروبية اللكبيرة(، 
سواء تاري�يا أو بفعل ثقلها السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو المالي على الصعيد العالمي، مسؤولية هائلة 
يات القديمة"، الانتقال  في المظالم التي تعاني منها شعوب الجنوب سواء على الصعيد الثنائي )"الإمبراطور
يقيا الفرنسية ــ  من الاستعمار إلى الاستعمار الجديد، اتفاقيات تبادل حر خاصة، وشبكات تدخل ــ أفر
يقيا؛ القواعد التنظيمية  ية ؛ أوروبا- إفر الخ(، أو على الصعيد متعدد الأطراف )اتفاقيات تبادل حر قار
المتعلقة بالمسائل الضريبية، وحقوق الانضمام والتصويت لبلدان الاتحاد الأوروبي داخل المؤسسات المالية 
الدولية، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، مجموعة 
السبع/مجموعة 20، نادي باريس، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلخ، وممثلين في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة، الخ(.

يطانيا )٪3.68 لكل منهما( ٪11.29 من حقوق التصويت.  17      بالنسبة للبنك العالمي، تمثل ألمانيا )٪3.93( وفرنسا وبر
إذا أضفنا مجموعات البلدان التي ترأسها النمسا )٪4.75( وهولندا )٪4.11( وإيطاليا )٪3.37( وأيسلندا )٪3.03( ٪(، تصل حقوق 

http: // pub- docs.worldbank.org/en/329671541106474760/ IBRDEDsVo- :26.55. انظر٪  التصويت الخاصة بهم إلى
يطانيا )٪4.03 لكل منهما( ٪13.38 من حقوق  tingTable.pdf. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، تمثل ألمانيا )٪5.32( وفرنسا وبر

التصويت. إذا أضفنا مجموعات البلدان التي ترأسها النمسا )٪3.23( وهولندا )٪5.43( وإيطاليا )٪4.13( وأيسلندا )٪3.29( ٪(، تصل 
https://www.imf.org/external/ np / sec / memdir / eds.aspx :حقوق التصويت إلى ٪29.46. انظر

يقيا المعترف بها على أنها كريهة من قبل  18    دعونا نقتبس على سبيل المثال ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفر
يقيا: القرار الصادر في 10 مايو 2012، الفقرة 6: “يعتبر الديون  البرلمان الأوروبي: حول الديون البغيضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفر
ية، وخاصة من خلال الإثراء  يقيا والشرق الأوسط بغيضة علما أنها تراكمت من قبل الأنظمة الديكتاتور العمومية الخارجية لبلدان شمال إفر
type=- TA & reference = P7-؟www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do الشخصي للنخب السياسية والاقتصادية.” ...انظر

TA-2012-0201 & language = FR & ring = A7-2012-0104



14

توصيات
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية واللكريهة التي تطالب بها دول الاتحاد الأوروبي بلدانا أخرى، وبالتالي 
تعزيز أشكال تنمية سيادية، تضامنية ومتمركزة ذاتيا لبلدان الجنوب، ينبغي لحكومات البلدان الأوروبية، مع 

تفادي أي شكل من أشكال التدخل، أن تلتزم بما يلي:
ية الحقوق الإنسانية على كافة الحقوق الأخرى. · الاحترام الصارم لأولو

يل تنمية بلدان الجنوب، وخاصة معارضة تشجيع الشراكات  · معارضة التشجيع المنهجي للقطاع الخاص لتمو
بين القطاعين العام والخاص.

· إلغاء دعمها لنظام القروض الصغيرة المجحف ولمؤسساته، وتشجيع الاستعاضة عنها بتعاونيات حقيقية 
يديرها السكان المحليون، وب�دمات قرض عمومية تقترض بأسعار فائدة صفر أو منخفضة للغاية.

· إنهاء السياسات النيوليبرالية وخصخصة الخدمات العامة.
ية،  والتجار )الاقتصادية،  الثنائية  و/أو  الأطراف،  والمتعددة  الدولية،  المعاهدات  من  سلسلة  إلغاء   ·
ية، الخ( التي تتعارض مع ممارسة السيادة الكاملة لدول الجنوب ومع مصالح شعوب  والسياسية، والعسكر

الجنوب، وأبعد من ذلك، المصلحة العامة للإنسانية. 
· الانسحاب من المؤسسات الدولية وغيرها من المجموعات غير الرسمية التي تغذي في الأساس التباين 
باريس،  العالمية، ونادي  التجارة  العالمي، ومنظمة  الدولي، والبنك  النقد  شمال/جنوب، ب�اصة صندوق 

ومجموعة الدول السبع، ومجموعة العشرين.
يقي، وبنك  · الانسحاب من بنوك التنمية الإقليمية الموجودة خارج حدودها، خاصة بنك التنمية الأفر

التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
· الدعوة والمشاركة، جنباً إلى جنب مع بلدان الجنوب، في إنشاء مؤسسات ديمقراطية دولية متعددة 
الأطراف بديلة )على أساس مبدأ دولة = صوت(، مؤسسات عادلة وتحت رقابة الشعوب. ولذلك فإن 
المسألة تعني المساهمة في إنشاء مؤسسات دولية جديدة تحخترم الحقوق الإنسانية والطبيعة، كما تعني إصلاحا 
عميقا لمنظمة الأمم المتحدة بوضع حد لحق النقض في مجلس الأمن. ولابد أن يشمل الإصلاح العميق 
أيضاً بعض هيئات الأمم المتحدة المتخصصة التي أصبحت أسيرة "للشراكة" مع مؤسسات خاصة تعمل 
على  الكلي  والاعتماد  الأصغر،  يل  التمو ومؤسسات  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات  تعزيز  على 

السوق، والتبادل الحر...
· إطلاق برنامج شامل للتدقيق يقوم على المشاركة المواطنية لإبراز كافة أشكال نهب واستغلال شعوب 

الجنوب.
المعنيين من أجل إلغاء الديون المستحقة على بلدان  · دعم تنفيذ عمليات تدقيق مواطني على أراضي 
خارج الاتحاد الأوروبي، والتي جرى تحديدها على أنها غير قانونية وغير محتملة وغير شرعية و/أو كريهة. 

· إخضاع المقاولات التي نهبت شعوب الجنوب بأشكال م�تلفة لغرامات ثقيلة من أجل المساهمة مالياً 
يض. في صندوق خاص للمساعدة والتعو

يق القروض بأسعار فائدة صفر، تسدد  يل بلدان الجنوب، خارج مساعدات التنمية الرسمية، عن طر · تمو
بالكامل أو جزئياً من العملة التي يريدها المدين.

· إتاحة كافة الوثائق لسكان بلدان الجنوب من خلال جمعياتهم/منظماتهم المستقلة، بما في ذلك تلك 
التي تصنف باعتبارها "سر دفاع"، والتي من شأنها أن تمكن من تسليط الضوء على أصل الديون المستحقة 

لمختلف فئات الدائنين.
· نشر مجموع الديون التي بها الاتحاد الأوروبي بلدان الجنوب بصورة يسهل الوصول إليها وفهمها.

· مصادرة "الممتلكات غير المشروعة" من قِبَل الحكام والطبقات المهيمنة في الجنوب وإعادتها إلى السكان 
المعنيين وتحت رقابتهم.
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· وضع حد للمساعدات الإنمائية الرسمية في شكلها الحالي، للكونها أداة للهيمنة لمصلحة بلدان الشمال 
يض والتضامن" غير مشروطة على شكل  ياً، والاستعاضة عنها بل "مساهمة للتعو على نحو يكاد يكون حصر
هبات، مع إلغاء احتساب الديون والمبالغ التي لا ت�دم مصالح سكان الجنوب منها. ويجب أن تبلغ هذه 

المساهمة على الأقل 1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان الأكثر تصنيعا.
· إصدار اعتذار رسمي علني عن كل الأخطاء التي ارتكبتها القوى الأوروبية في التعامل مع شعوب 

يض. الجنوب، ومنحها الحق في التعو
يضات لضحايا النهب الاستعماري وعمليات النهب بواسطة  · تأكيد الحق في جبر الأضرار و/أو التعو

آلية الديون.
يضات عبر استرداد تكاليف هذه  · الاعتراف بديونها البيئية لبلدان الجنوب وتنفيذ جبر الأضرار و/أو تعو

النفقات بفرض ضريبة أو غرامات على المقاولات اللكبيرة المسؤولة عن التلوث.
· منع مقاولات بلدانها من المضاربة على موارد بلدان الجنوب وإنتاجها.

· معاقبة شديدة للمقاولات المتهمة بجميع أشكال إرشاء المسؤولين الحكوميين في بلدان الجنوب.
· معاقبة كبار المسؤولين والموظفين السياسيين في البلدان الأوروبية الذين روجوا أو يروجون لنهب شعوب 

الجنوب بأشكال م�تلفة.
والتهرب  الأموال،  بغسل  تقوم  التي  المصرفي(  الترخيص  في ذلك سحب  )بما  للبنوك  معاقبة شديدة   ·

يل أنشطة تساهم في التغير المناخي ونهب السكان في الجنوب. الضريبي، وهروب الرساميل، وتمو
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الفصل الثالث
يف  األورويب  لالحتاد  اجلديدة  االستعمارية  للسياسات  حد  وضع 

مجايل التجارة واالستثمار 
يومًا بعد يوم، يشكل وباء كورونا فيروس محفزا لعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. تميل أوجه عدم 
المساواة هذه إلى النمو داخل البلدان بقدر ما تنمو بين م�تلف البلدان والمناطق في العالم. لقد أظهرنا أن سياسة 
يل الخدمات الأساسية، بل تعمل كآلية لهيمنة رساميل الشمال على  استدانة البلدان، وهي لا تستخدم لتمو
ية القائمة، فإن سياسة إلغاء الديون تصبح بالتالي أكثر راهنية  بلدان الجنوب. إذا أردنا محاربة التفاوتات القو
ية. إذ إنها حلت ببساطة محل العلاقات  يصدق نفس القول على العلاقات التجار من أي وقت مضى. و
التقسيم  إنتاج  إعادة  عبر  الشمال  بلدان  لصالح رساميل  إلى حد كبير  التي كانت  القديمة،  ية  الاستعمار

الإنتاجي على المستوى العالمي، وتهشيش وضع سكان بلدان الجنوب بصورة كبيرة.
في سياق الأزمة العالمية للرأسمالية ومأزق المفاوضات متعددة الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية، 
في  الإقليمية  التجارة  اتفاقيات  ديناميات  تعزيز  على  متزايدة  بصورة  الأوروبي  الاتحاد  تعمل حكومات 
يا، الهند، دول الآسيان(، أمريكا الشمالية )كندا(، أمريكا  علاقاتها مع كل القارات تقريبا: آسيا )كور
التعاون  الأوسط )مجلس  الشرق  الوسطى،  بيرو/ كولومبيا/ الإكوادور(، أمريكا  الجنوبية )ميركوسور، 
مناطق  م�تلف  مع  الاقتصادية  الشراكة  اتفاقيات  مفاوضات  في  الأوروبي  الاتحاد  وان�رط  الخليجي(. 
يقيا. كما باشر الاتحاد الأوروبي عملية مفاوضات بشأن اتفاقيات سميت تبادل حر جرى توقيعها بالفعل  أفر
وتجري المفاوضات من أجل جيل ثان منها. يتعلق الأمر باتفاقيات تبادل حر شاملة ومعمقة تشمل مواءمة 
التشريعات والمعايير التنظيمية )مع "المكتسبات" القانونية الأوروبية( لصالح المقاولات والبنوك اللكبرى، 
وخاصة تلك التابعة للبلدان المهيمنة داخل الاتحاد الأوروبي، على حساب حقوق الشعوب. بالتالي فإن 
ية جديدة لإخضاع شعوب الأطراف للفئات المهيمنة من  ية استعمار الاتحاد الأوروبي ي�وض حملة تجار
الرأسمال الأوروبي اللكبير وفرض شروط أكثر ليبرالية من تلك التي تم الحصول عليها داخل منظمة التجارة 

العالمية لصالح مقاولاتها الرأسمالية.
الحرب  هذه  لدعم  معًا  العالمية  التجارة  ومنظمة  الدولي  النقد  وصندوق  العالمي  البنك  الثلاثي  يعمل 
ية لصالح الشركات متعددة الجنسيات عبر السياسات النيوليبرالية التي تطبقها بحماسة غالبية حكومات  التجار
الاتحاد الأوروبي والطبقات المهيمنة في الجنوب والحكومات. ترتبط هذه الاتفاقيات بمعاهدات/اتفاقيات 
ية المنازعات بين المستثمرين والدول  الاستثمار الثنائية وتشمل جميعها مقتضيات ملزمة مثل مقتضى تسو
ية منازعات الاستثمار، CIRDI، التابع لمجموعة البنك العالمي( أو بين الدول )هيئة  )المركز الدولي لتسو
ية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية( من أجل تعزيز تبعية الدول للشركات متعددة الجنسيات  تسو
ية  لضمان ربحية الشركات وحماية استثماراتها على حساب السكان والبيئة. هكذا، فإن هذه الاتفاقيات التجار
ية الجديدة واسعة للغاية وتشمل تقريبًا جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية  ية الاستعمار والاستثمار

والسياسية والثقافية والبيئية. 
لهذه الاتفاقيات أهداف م�تلفة يمكن تصنيفها في ثلاث فئات.

أولاً، يتعلق الأمر بضمان وصول رأس المال العالمي إلى مجالات جديدة للربح والاستغلال عبر:
القطاعين  في  الجمركية  غير  بالحواجز  يسمى  وما  بصورة كبيرة  ت�فيضها  أو  الجمركية  الرسوم  اختفاء   •

الصناعي والزراعي.
والمقاولات  إلخ(  الحضري،  النقل  التعليم،  )الصحة،  العمومية  الاجتماعية  القطاعات  خصخصة   •
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العامة  الاتفاقية  الطاقة، إلخ(، وفقًا لأحكام  البنوك،  القطاعات الاستراتيجية )الاتصالات،  العمومية في 
لتجارة الخدمات - اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات؛

• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن ثم، فإن الأمر يتعلق بحماية المكانة المتميزة لرأس المال المتحدر من الاقتصادات الأوروبية المهيمنة 
على وجه الخصوص والاتحاد الأوروبي بشكل عام، فضلاً عن التحكم في تقسيم العمل وعلاقات القوة 

الخاصة بالتسلسل الهرمي للسلاسل العالمية للإنتاج بواسطة:
• فرض احترام قانون وسياسة المنافسة فضلاً عن المعايير التنظيمية بشأن الصفقات العمومية لصالح 

رأس المال اللكبير؛
ية  • الامتثال لقواعد براءات الاختراع )اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن سمات حقوق المللكية الفكر

المتعلقة بالتجارة(. 
• احترام معايير حماية البيئة خفيفة وغير ملزمة،

• تعزيز المعايير الصحية وتدابير الصحة النباتية لصادرات الجنوب، إلخ.
يق: تفكيك حقوق العمال والعاملات  أخيرًا، يتعلق الأمر بإتاحة يد عاملة رخيصة لرأس المال عن طر
بإدخال أقصى قدر من المرونة، أي الهشاشة. يؤثر هذا التفكيك وهذه الهشاشة على عمال وعاملات بلدان 

الجنوب ونظرائهم في الشمال لأنه جرى وضعهم موضع منافسة. 
بلدان  هذه،  التوسعية  والاستثمار  التجارة  اتفاقيات  عبر  الأوروبي،  الاتحاد  يجخبر  أخرى،  ناحية  من 
الجنوب على فتح حدودها وأسواقها وخدماتها العمومية لمقاولات مركز الاتحاد الأوروبي لتصدير منتجات 
الأجر  منخفضة  عاملة  أيدي  واستغلال  ثرواتها  نهب  أجل  من  جمركية  حواجز  مواجهة  دون  مدعومة 
ية آليات الحماية دعما لكبار رأسمالييه  وترحيل فائض الأرباح. علاوة على أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقو
بمعايير صحية وغذائية صارمة للغاية وبشروط اجتماعية وجبائية وبيئية ملزمة لواردات بلدان الجنوب. يتم 
إدخال هذه الأحكام التقييدية، على سبيل المثال، في السياسة الزراعية المشتركة )PAC( للحد من حجم 
الصادرات إلى السوق الأوروبية، وخاصة المنتجات الزراعية التي تدخل في منافسة مباشرة مع تلك الخاصة 

بالبلدان الأوروبية. 

اآلثار املدمرة لما يسىم باتفاقيات التب�ادل احلر
إن الآثار المدمرة لاتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي واضحة بالفعل في غالبية بلدان 
الصحراء  يقيا جنوب  إفر في  الاقتصادية  الشراكة  اتفاقيات  مستوى  على  تحديدًا  أكثر  وبصورة  الجنوب 
الإفقار  "اتفاقيات  أو  الاقتصادية"  المقصلة  "اتفاقيات  تسمية  الاتفاقيات  هذه  استحقت  وقد  اللكبرى. 

يقية عدة. ويمكن سرد التأثيرات الرئيسة: الاقتصادي" التي أطلقتها عليها بالفعل منظمات نضالية إفر
• تعميق العجز التجاري والتبعية الهيكلية.

يادة عجز ميزان الأداءات.  • فقدان العائدات الجمركية وز
الدول  إنفاق  وخفض  الضرائب  يادة  ز عبر  رئيسة  بصورة  الشعبية  الطبقات  تسددها  ض�مة  ديون   •

الاجتماعي. 
يادة تدهور الظروف البيئية من خلال الأنشطة الاستخراجية والاستيلاء على الموارد.  • ز

ية )تسليع  ية الجنيسة( بحقوق المللكية الفكر ية )الأدو • تدمير البذور المحلية وتقييد الإنتاج المحلي للأدو
المعرفة(.

يادة إفقار صغار الفلاحين والتبعية الغذائية.  • ز
ية عبر تدمير صغار المنتجين في الصناعة الضعيفة هيكلياً وفي الزراعة المنتجة للسوق  يادة البطالة الجماهير • ز

الوطني أو المحلي، وبتعميم المرونة وعدم استقرار الشغل والتعاقد من الباطن. 



18

• تدهور أوضاع المرأة ب�صخصة الخدمات العمومية )التعليم والصحة(، وتدمير الفلاحين، والبطالة، إلخ.
• مضاعفة الحواجز ووسائل الحد من عبور المهاجرين-آت واللاجئين-آت من الجنوب لحدود أوروبا 

المحصنة. 
العواقب الرئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية: إضعاف الاقتصادات على المستوى الماكرو اقتصادي، 
وجعلها أكثر تبعية للسوق العالمية، وتحميل الطبقات الشعبية تكاليف الانفتاح على الخارج، وتدهور الإنتاج 
المحلي والبيئة، فضلا عن تعزيز عدم المساواة بين الجنسين. وفي الآن ذاته، بينما تجعل اتفاقيات الشراكة 
الاقتصادية المعابر الحدودية صعبة العبور للغاية، وحتى مستحيلة، فهي تحمي القوى الأوروبية من الأكلاف 

ية الجديدة.  الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاستعمار
كما يجب التأكيد على أن هذه الاتفاقيات لها تأثير سلطوي بمعنى أنها تعزز هياكل وممارسات القرارات 
غير الديمقراطية في بلدان الجنوب. فمفاوضات اتفاقيات التبادل الحر تتسم بغموض لا يسمح بأي نقاش 
ديمقراطي حقيقي. تقبل الطبقات الحاكمة في بلدان الجنوب غالبية مقتضيات هذه الاتفاقيات لأنها تتوافق 
ية  لتقو الأوروبيين  الرأسماليين  تقيم علاقات شراكة مثمرة مع  التي  اللكبرى  المحلية  الرساميل  مع مصالح 
موقعها في ميزان القوى المحلي وكذلك مراكمة مزايا وفوائد على حساب شعوب أوروبا والجنوب. وتجري 

المصادقة على هذه الاتفاقيات من قبل برلمانات غير ديمقراطية لا تمثل تطلعات السكان.

مهام اليسار اجلذري 
يجب على اليسار الجذري الأوروبي أن يتعاون بصورة وثيقة للغاية مع الحركات الاجتماعية والسياسية 
يالية ومؤسساتها الدولية )ولا سيما  ية للبلدان الإمبر الراديكالية في بلدان الجنوب لمحاربة هذه الحرب التجار
الثلاثي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية( التي تزيد من تركيز الثروة في أيدي 
الجنوب  في  المهيمنة  الطبقات  لمحاربة  توحيد جهوده  أيًضا  عليه  وينبغي  عالمي.  نطاق  على  رأسمالية  أقلية 
باعتبارها وكيلة هذا الاستعمار الجديد الذي يؤدي إلى تفاقم التخلف وبؤس السكان. ويتمثل هدفه المشترك 
ية وشعبية على أساس مؤسسات ديمقراطية حقيقية  في المساهمة بنشاط كي تصل إلى السلطة حكومات ثور

في القاعدة وعلى تعبئة شعبية دائمة.

مهام حكومة شعبي�ة
 يجب على قوة شعبية راديكالية تصل إلى الحكومة في بلد أوروبي أن تبدأ عملية قطيعة مع منطق التبادل 
غير المتكافئ وغير العادل وغير الديمقراطي للتجارة العالمية المؤدية لعدم تكافؤ القيم المنتجة والمتبادلة ولتشديد 
ت�لف القوى المنتجة في الجنوب الذي تكرسه الرأسمالية في مرحلتها النيوليبرالية الحالية. كان هذا التبادل 
نتاج نظام التقسيم الدولي للعمل الذي يحكم على اقتصادات الجنوب بالتخصص في تصدير بعض المواد 
يات الصناعية والتكنولوجية والمالية والغذائية  الأولية والمنتجات الزراعية والصيد والبقاء تابعة على المستو
وغيرها. نجد هنا منطقًا قديمًا جدًا يبقي شعوب الجنوب في مكانة مستعمرات جديدة وتزويد القوى العالمية. 
يالية على تشديد حمائيتها للتحكم بحجم الواردات من أجل ضمان  من الناحية الأخرى، تعمل البلدان الإمبر
الإنتاج  سلاسل  داخل  أموالها"  "لرؤوس  المهيمنة  المكانة  وتأمين  وتعظيمها،  الرأسمالية  يعها  مشار أرباح 
العالمية. إنها تفرض فتح أسواق الجنوب لدخول واسع للصادرات الأوروبية التي غالبًا ما تكون مدعومة. 
ية في خدمة  ية تدعي الوصول إلى الحكومة أن تلتزم بوضع المبادلات التجار ية جذر يجب على قوة يسار
ية للتضامن على المنافسة. يجب أن تلتزم بات�اذ إجراءات للقضاء على الفقر  التطلعات الشعبية وإعطاء الأولو
ية تنقل الرساميل. والهدف هو توحيد الشعوب وليس  وسوء التغذية وتعزيز استقرار الشغل بدلاً من حر
ربطها بمصالح كل طبقة حاكمة، وذلك عبر تطوير تحالف العمال وصغار المنتجين والفلاحين والعاطلين من 

الجنوب مع المضطهدين في أوروبا. 
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مستقلة  محلية  اقتصادات  وبناء  الجنوب  اقتصادات  لتصنيع  مساعدة  برامج  الشعبية  الحكومة  ستضع 
ية وديمقراطية ذاتية قائمة بصورة خاصة على السيادة الغذائية.  ومكتفية ذاتيا ومتضامنة، تشجع تنمية بشر

سيتعين على حكومة شعبية أن تمنح الوصول التفضيلي إلى أسواقها للمنتجات التي تحخترم مفاهيم الإنصاف 
والتي ينتجها صغار المنتجين، وأن تفرض ضرائب أكثر على منتجات الصناعات الزراعية وتلك التي تنتهك 
يق القصيرة وتتخذ مبادرات لدعم صغار المنتجين  المعايير الاجتماعية والبيئية. وستعيد تنشيط شبكات التسو
المحليين في الشمال والجنوب على حد سواء، وستؤسس روابط مباشرة وموثوقة بين المنتجين والمستهللكين. 
وستقر حق السكان في العيش بكرامة في أراضيهم وتدعمه دون أي عدوان تجاري أجنبي ودون إجبارهم 

على أي نوع من التهجير القسري.
يع تعاون تجاري بديل تستجيب للتطلعات الشعبية باستلهام  ستعمل الحكومة الشعبية على تطوير مشار
حجج وتجارب النضال ضد ما يسمى باتفاقيات التبادل الحر التي طورتها الحركات الاجتماعية والسياسية 
البوليفاري لشعوب أمريكا - معاهدة  الألبا )التحالف  بلدان الجنوب. يمكن إعطاء مثال  الراديكالية في 
التجارة بين الشعوب( المبني على مبادئ التضامن والتكامل والعدالة والتعاون، واضعا الإنسان في قلب 

مبادئه وممارساته.
ية للكسر آلية التجارة الدولية هذه المستخدمة لإخضاع الشعوب  وستتخذ الحكومة الشعبية إجراءات جذر
يكولوجي ونسوي  ونزع مللكيتها في إطار عملية شاملة للقطع مع نمط الإنتاج الرأسمالي من أجل بديل إ

واشتراكي وأممي.
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اإلجراءات األوىل حلكومة شعبي�ة
• إخضاع جميع معاهدات الاستثمار والتجارة الثنائية ومتعددة الأطراف لتدقيق مواطني وتعليق تطبيقها 

طوال مدة التدقيق. إلغاء جميع المعاهدات التي ستُعتبر غير شرعية و/أو مجحفة.
• م�الفة ورفض أحكام منظمة التجارة العالمية وإنهاء جميع اتفاقيات التبادل الحر والشراكة والاستثمار 

مع دول الجنوب. 
• تشجيع ممارسة السيادة الشعبية في دول الجنوب لتنمية تجارة عادلة معها، تحخترم العدالة الاجتماعية 

والبيئية، وإقامة آليات تعاون حقيقية تضع حداً للنهب وتعزز إنماء اقتصاداتها. 
• دعم إجراءات السيادة الغذائية والإنتاج البيئي والعادل اجتماعيا في دول الجنوب.

• الانسحاب من منظمة التجارة العالمية والدعوة إلى حملة دولية ضد هذه المؤسسة وكذلك ضد شبيهيها، 
البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، من أجل استبدالها بمؤسسات ديمقراطية تضامنية. 

بمبالغ ض�مة إذا  الدول  بمطالبة  اللكبيرة  للمقاولات  التي تسمح  المنازعات  ية  • وضع حد لآليات تسو
الرأسمالية الخاصة. ستقوم الحكومة إذن بوضع إجراء  المصالح  أرباح  تقلل  العامة  للمصلحة  تدابير  ات�ذت 
ية المنازعات التابعة لمنظمة  ية منازعات الاستثمار التابع للبنك العالمي وهيئة تسو لمغادرة المركز الدولي لتسو

التجارة العالمية، علاوة على مغادرة هذه الأخيرة. 
• إرساء مسطرة تحكيم مقبولة ومشروعة تتمثل في ملاحقة الشركات العابرة للأوطان تبعا لقوانينها الوطنية 
وتشديد العقوبات المالية المفروضة عليها وفقًا لخطورة انتهاكها لسيادة الشعوب والمعايير الاجتماعية والبيئية.

• فرض عقوبات شديدة على المقاولات التي لا تحخترم الحقوق الإنسانية والمعايير البيئية.
• دعم المبادرة بشأن معاهدة ملزمة قانونا تجخبر الشركات العابرة للأوطان على احترام الحقوق الإنسانية 

في جميع جوانبها: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
محل  فأكثر  أكثر  تحل  بأن  للمقاولات  تسمح  التي  والاستثمار  التجارة  اتفاقيات  عن  السرية  رفع   •
ية نشاطها واستثماراتها. شجب العلاقات وقطعها مع الأنظمة والحكومات  الشعوب والدول كي تحمي حر
يات  المستو على جميع  منها  تستفيد  لأنها  الاتفاقيات  على هذه  التي وقعت  الجنوب  في دول  الاستبدادية 

للإثراء الذاتي وتهريب الثروات إلى الخارج. 
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الفصل الرابع
أوروبا  تنهجها  اليت  اإلنساني�ة  غري  الهجرة  لسياسات  حد  وضع 

املحصنة 
 

كما يتضح من الأزمة الرهيبة لاستقبال المهاجرين التي حدثت في مارس 2020 على الحدود بين تركيا 
واليونان، إذ تبنى الاتحاد الأوروبي سياسة غير إنسانية تتمثل في قلعة محاصرة19. تؤثر الأزمة الصحية المرتبطة 
يا. وتشكل  بكورونا فيروس بصورة خاصة على معسكرات الاستقبال مثل تلك الموجودة في ليسبوس في مور
الفارين من الحروب والهشاشة. جرى  للأش�اص  للحقوق الأساس  انتهاكًا  المعسكرات في حد ذاتها  هذه 
يادة عدد ضحايا  بالفعل تجاوز قدرة هذه المعسكرات الاستيعابية إلى حد كبير منذ سنوات، ما سيؤدي إلى ز

كورونا فيروس. لقد حان الوقت لإنهاء هذه السياسة. 
يات دول الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقيات  كانت قضية الهجرة والسياسات الموضوعة للحد منها من أولو
شنغن سنة 1985. حتى عندما فتحت اتفاقيات شنغن الحدود بين الدول الأعضاء، فقد شكلت أيًضا 

نقطة بداية بناء أوروبا كحصن كما نعرفها اليوم. 

سياتل، 1999، منظمة التجارة العالمية

19     الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية “أزمة على الحدود بين اليونان وتركيا: إنهاء أوروبا القلعة”
 http://www.cadtm.org/Crise-a-la-frontiere-entre-la-Grece-et-la-Turquie-en-finir-avec-l- Europe
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الهجرة  سياسات  رابطة  السنين،  مر  على  تشددًا  أكثر  الأوروبية  الحدود  سياسة  أصبحت  وهكذا، 
الأوروبية20. وقد شهدت  الإرهاب. وصار هذا الخلط الخطير مبرر سياسات الحدود  بسياسات مكافحة 
وكالة فرونتكس، المسؤولة عن تنسيق "حماية" الحدود الأوروبية، ارتفاع ميزانيتها من 6 إلى 330 مليون 
يادة المذهلة بوضوح المكانة التي تحتلها سياسات التحكم في  يورو بين عامي 2005 و2019. تظهر هذه الز
المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الحالي. يترجم هذا أولاً وقبل كل شيء في تعزيز الحدود المادية، من خلال 
الجدران والحواجز على أزيد من 990 كلم على الأقل، والاستعانة بوسائل مراقبة عالية التقنية. إنها حدود 
ية بحق، تسعى إلى "حماية" التراب الأوروبي على صورة مدينة محاصرة من قبل "برابرة". بالإضافة إلى  عسكر
ذلك، عندما نتحدث عن الحدود، يجب ألا ننسى أن الحدود الرئيسة هي البحر الأبيض المتوسط. وهو 
البحر الأكثر فظاعة، حيث غرق أكثر من 35000 ش�ص في أقل من 20 عامًا. وأبعد من ذلك، إنه نهج 
لسياسات حدود تتناسب مع الأجندة السياسية النيوليبرالية. لقد شجعت سياسات التقويم الهيكلي رؤوس 
أموال بلدان الشمال وعززت، في نفس الوقت، تبعية بلدان الجنوب العالمي21. باختصار، إنها سياسات 
المستعمرة  البلدان  في معظم  الاجتماعية  الأزمة  تفاقم  إلى  وتؤدي  ية،  الاستعمار العلاقات  إحياء  تعيد 

سابقًا، وتدفع الناس إلى الهجرة صوب أوروبا. 
سعت الدول الأوروبية، في السنوات الأخيرة، إلى نقل تدبير مراقبة هذه الحدود شديدة الخطورة. وبهذا 
المعنى، عززت قمة فاليتا عام 2016 البرامج التي تهدف إلى إضفاء الطابع الخارجي على الحدود الأوروبية22. 
وتتمثل الاستعانة بمصادر خارجية في تفويض دول ليست جزءًا من أوروبا قسما من مسؤولية تدبير قضايا 

الهجرة مثل الاستقبال أو اللجوء أو حتى مراقبة الحدود. وتسعى هذه السياسة لبلوغ هدفين رئيسين:
• الحد من تنقل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

يادة عدد المرحلين من الأراضي الأوروبية إلى الدول الأخرى.  • ز
يطاليا، في يوليوز 2017، بدعم من الاتحاد  في الواقع، يتم دفع الحدود الأوروبية أبعد فأبعد. وقعت إ
برام اتفاقية  الأوروبي ودوله الأعضاء، اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، حكومة السراج، بعد إ
يقية. هكذا، بعد أن ألقيت  مماثلة مع تركيا سنة 2016 والتفاوض حول مواثيق هجرة مع خمس دول أفر
رعاية طالبي اللجوء، وفقا لما يسمى بقاعدة "دبلن" على أكتاف دول المدخل الأوروبي، مثل اليونان وإيطاليا، 
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع تدبير حدوده الخارجية إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط. تقلص هذه 

الاستراتيجية بشدة حق اللجوء وتؤدي إلى انتهاك الحقوق الإنسانية للمهاجرين-آت. 
بلدان الساحل. هكذا، جرى  المقام الأول على  الهجرة"، في  المبررة ب "أزمة  تؤثر هذه الإجراءات، 
يعة مكافحة  يقيا الوسطى، بذر ية أفر ية إلى الحدود المالية والصومالية وعلى حدود جمهور يفاد بعثات عسكر إ
الإرهاب والجريمة المنظمة، مما أدى إلى فقدان هذه الدول لسيادتها واستقلالها. وأتاحت بالفعل عمليات 
مالي  في  لفرنسا  السافر  التدخل  مثل  يقية،  الأفر البلدان  في شؤون  للتدخل  إضافية  فرًصا  هذه  الانتشار 
ية التاري�ية أثناء توسع جماعات الطوارق، بحجة القضاء على الإرهاب والجريمة  لحماية مصالحها الاستعمار

المنظمة، بما في ذلك "الهجرة غير الشرعية"23. 

 Council of the EU, Schengen borders code: Council adopts regulation to reinforce checks at     20
.external borders URL : https://www.consilium

يل السلبية سبب اللجوء القسري. نيكولا سيرسيرون، عمليات التحو     21
 URL:https://www.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/07/cadtm.org/Les-transferts-negatifs-sont-les- 

regulation-reinforce-checks-external-borders/causes-des-exils-forces

European Commission, ”Trust Fund for Stability and addressing root causes of irregular mi-     22
.gration and displaced persons in Africa“, DG DEVCO, 1 March 2017

 European council on foreign relation, ‘’Hal- ting ambition: EU migration and security policy     23
in the Sahel’’ URL: https://www.ecfr.eu/publications/summary/halting_ambition_eu_migration_and_securi-

ty_policy_in_the_sahel
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من ناحية، يسمح المنطق الكامن وراء الاستعانة بمصادر خارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 
بعدم الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالاستقبال، في انتهاك لاتفاقية جنيف بشأن اللاجئين لعام 1951. ومن 
ناحية أخرى، تسمح الاستعانة بمصادر خارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتنصل من مسؤولياتهم 
الحدود  مراقبة  عمليات  أثناء  القسرية(  والإعادة  )العنف  الأساس  للحقوق  انتهاكات  حالة حدوث  في 
التي تحدث بعيدًا عن أعين الرأي العام الأوروبي. في حين يجري تجاهل الرأي العام في بلدان الجنوب 
عندما يتحدى هذه السياسات بفعل علاقات الهيمنة التي تحتفظ بها الدول الأوروبية مع تلك البلدان. في 
المحصلة، بينما يتم التسامح مع هروب الرساميل واستغلال الموارد الطبيعية، هذا إن لم َيجرِ تشجيعه من قبل 
ية الحركة والتنقل ويجخبرون على تحمل  يات بلدان الجنوب، فإنه يجري منع الناس من التمتع بحر ديكتاتور

أخطار هائلة. 
وافق 28 رئيس دولة، في المجلس الأوروبي لعام 2016، على إطلاق اتفاقيات هجرة مع خمس دول 
يقية رائدة )اتفاقيات الهجرة(. تُترجم هذه الاتفاقيات إلى شراكات تستخدم جميع الأدوات الموجودة  إفر
يقية في وقف تدفق  ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي )مساعدات التنمية والتجارة( لإشراك الدول الأفر
المهاجرين إلى السواحل الأوروبية واستعادة أولئك الذين تمكنوا من العبور عبر بلدانهم أو مواطنيها. لذلك، 
فإننا لا نشهد فقط استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية لغرض الحد من الهجرة، وللكننا نشهد أيًضا استخدام 
موضوع الهجرة بغرض تسهيل الاستثمارات الأوروبية في البلدان الأخرى. أخيرًا، تجري هذه المفاوضات 

ية تامة، مما يعزز فقط جانبها غير الشرعي24.  معظم الوقت في سر
ية إلى مبالغ نقدية من أجل حمل الدول غير الأوروبية  يل مساعداته التنمو قام الاتحاد ودوله الأعضاء بتحو
يادة المهاجرين  كي توافق على تنفيذ سياسة مقيدة للهجرة. مقابل ات�اذ تدابير للحد من مهاجري المنبع وز
العائدين من الاتحاد الأوروبي المعتبرين "غير مرغوب فيهم" إلى ما يسمى ببلدان "المنشأ" )اتفاقيات إعادة 
القبول(، يمنح الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه أو يرفض الوصول إلى م�تلف صناديق المساعدة الإنمائية الرسمية. 
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي هذا الاستخدام للمساعدة الإنمائية إلى انتهاك الحقوق الأساس مثل الحق في 
طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية )اتفاقية جنيف(، والحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك البلد 
الإيكواس  في منطقة  التنقل  ية  الإنسان(، وحر العالمي لحقوق  الإعلان  13 من  )المادة  للفرد.  الأصلي 
يقيا( )من خلال تشديد المراقبة والتسجيل والاحتجاز(، وحظر  )المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفر
لا  المثال  التمييز، على سبيل  الشخصية ومبدأ عدم  البيانات  في حماية  والمهينة، والحق  اللاإنسانية  المعاملة 

الحصر. 
إن عمليات مثل تلك التي تجري في الرباط أو الخرطوم، وخاصة صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني 
يقيا، هي أيًضا آليات تم إنشاؤها من أجل تنفيذ سياسة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة  للطوارئ لأفر
الحدود. وقد بلغ حساب هذا الصندوق أكثر من 4700 مليون يورو25 منذ عام 2015، منها ما لا يقل 
عن 1270 م�صصة لإدارة الحدود26. بالتالي فإننا نشهد سياسة اختلاس حقيقية حيث يجري استخدام 
يقية بصورة كبيرة في إدارة الحدود. تُستخدم هذه  الأموال التي من المفترض أن "تساعد في تنمية" بلدان إفر
ليبيا كي  في شمال غرب  الإجرامية وتدريبها وتسليحها  الجماعات  يل  تمو في  المثال،  يع، على سبيل  المشار
تعمل كحرس سواحل لمنع مرور المهاجرين بأي ثمن إلى أوروبا انطلاقا من هذا البلد، ما يؤدي للتسبب في 
الوفيات. وفي الوقت نفسه، ثبت أن هناك اتجارًا كبيرًا بالبشر في هذا البلد وأن "معارض الرقيق" تجري 

 European council on foreign relation, ‘’Hal- ting ambition: EU migration and security policy     24
 ‘‘in the Sahel

URL: https://www.ecfr.eu/publications/summary/halting_ambition_eu_migration_and_security_policy_in_
the_sahel

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/ content/trust-fund-financials-en     25
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/the- matic/improved-migration-management     26
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في وضح النهار. هذا بالطبع غير مقبول، لأن صندوق "الطوارئ" هذا لا يوفر استجابة إيجابية لعواقب قرون 
يل هذه  ية الجديدة. في الواقع، يديم هذا الصندوق تلك العواقب بتحو ية والاستعمار من العلاقات الاستعمار
ية جديدة  البلدان إلى "دركيين" على حدود أوروبا المحصنة. إن برامج مساعدات التنمية أدوات استعمار

حقيقية. 

مقرتحات
لن يقضي تجريم المهاجرين على الهجرة غير الشرعية. بل على العكس من ذلك، تؤدي هذه المقاربات 
إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية والوفيات الكارثية الناتجة عنها. سيواصل الشبان الأفارقة، الفارين من الموت 

والفقر والبؤس، المخاطرة بمغادرة بلدانهم.
يجب على أي قوة تقدمية تصل إلى السلطة في بلد أوروبي أن تعارض سياسات أوروبا المحصنة وعصيانها 
من أجل احترام الحقوق الإنسانية. وينبغي أن يكون عملها مستوحاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

واتفاقية جنيف بشأن حق اللجوء. وعلى المستوى الفوري، سيكون من الضروري:
• إغلاق مراكز توقيف المهاجرين وهي بمثابة سجون حقيقية.

• وضع حد للتجريم والقوانين التي تصنف المهاجرين على أنهم أش�اص "غير شرعيين". وأيضا، القضاء 
على التمييز الأخلاقي بين المهاجرين الجيدين )أولئك الذين واللواتي يحصلون على حق اللجوء، والذين يمكنهم 

ولوج سوق الشغل( والمهاجرين السيئين )"غير الشرعيين"(. 
• إنشاء أنظمة استقبال حقيقية للمهاجرين تضمن الوصول إلى الخدمات العمومية.

• إنشاء ممرات آمنة )مادية وقانونية( كي يتمكن الأش�اص من الهجرة. وسيتطلب هذا أيًضا الاستخدام 
يض تدبير "تأشيرات شنغن".  الكامل للمرافق القنصلية والدبلوماسية للبلدان المعنية والتخلي عن نظام تفو

ية الحركة داخل منطقة شنغن وخارجها. • الدفاع عن حر
ية مثل الجدران والأسوار وأنظمة المراقبة الخ. • التخلص، في البلدان المجاورة لأوروبا، من الترسانة العسكر
• عدم تطبيق لائحة دبلن، إذا كان المهاجرون يرغبون في طلب اللجوء في بلد غير البلد الذي دخلوا عبره 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ية اللازمة لضمان التنقل الآمن للأش�اص، حتى نتمكن من جعل  ينبغي تسهيل الأطر القانونية والإدار
يض  الهجرة اختيارًا وليس ضرورة مميتة. لن تكون سياسات الهجرة ولا مساعدات التنمية قادرة على تعو
هائلة،  بيئية  ديون  إلى  أدى  نهب  والبشرية،  الطبيعية  مواردهم  نهب  من  قرون  عن  الأفارقة  السكان 
الطبيعية  الثروة  إن  اللجوء.  وطلب  القسري  التهجير  إلى  بدوره  يؤدي  ما  والعنف،  التخلف  في  وأغرقهم 
يقيا، وحياة آمنة لا تجخبرها  ية التي تمتللكها القارة اليوم قادرة على ضمان تنمية حقيقية لشعوب إفر والبشر
يمة وآمنة  على الانتقال، إذا تمكنت هذه الشعوب من ممارسة سيادتها على ثروات بلدانها. إن ضمان حياة كر
لشعوب القارة مرتبط بتحكمها في صنع القرار، الذي يجب أن يفلت من السياسات النيوليبرالية والآليات 
ية الجديدة )البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية(. ستكون هذه البدائل  الاستعمار
بالضرورة مرتبطة بإقامة أنظمة ديمقراطية، فضلاً عن تعزيز التنظيم الذاتي لهذه الشعوب ضد أنظمتها الحالية 
ية في نضالها، لأن أسبابها مرتبطة بالسياسات النيوليبرالية.  ومن أجل سيادتها. يجب أن تكون الهجرة أولو
فيما يتعلق بحكومة شعبية لدولة أوروبية، سيتعين عليها تجاوز الإطار الاستعماري والحصري الحالي 
للاتحاد الأوروبي. وسوف يتطلب الأمر بالضرورة سياسة جبر الأضرار والتعويض عن نهب واستغلال 

الثروات التي ان�رطت فيها منذ قرون الطبقات الحاكمة والمقاولات اللكبرى في البلدان الأوروبية.
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الفصل اخلامس
بيع األسلحة والزناعات املسلحة: كسر احللقة املفرغة

ال دخان بال نار... 
يتحمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مسؤوليات جسيمة مباشرة وغير مباشرة في النزاعات المسلحة 
التي تؤثر، عبر زرع الموت والدمار في جميع أنحاء اللكوكب، على حياة الملايين من الناس. يتأثر أولئك الذين 
بقوا على قيد الحياة في مناطق النزاع بالتدمير المادي لأماكن السكن، وخدمات الصحة العامة والتعليم، 
بنقل هذه  تسمح  التي  التحتية  والبنى  الصحي،  والصرف  المياه  وقنوات  الطاقة،  إنتاج  وكذلك وحدات 
ية. وفي هذا الصدد، تترتب على النزاعات المسلحة عواقب سلبية دائمة على قدرات المجتمعات  السلع الحيو
المتضررة لضمان الحقوق الإنسانية الأساس والقدرة على الصمود أمام الصدمات اللكبرى الأخرى مثل 
اللكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الصحية. لنأخذ بالحسبان التأثير المدمر المحتمل لوباء مثل وباء 
كوفيد19- في المناطق المطبوعة بشدة بتدمير البنية التحتية، أو في المخيمات حيث يتكدس مئات الآلاف 
من الأش�اص الفارين من الصراعات والاضطهاد في ظروف يرثى لها. تشكل الأسلحة، بالنسبة للطبقات 
المهيمنة، التي تمثل أقلية صغيرة من السكان وللكنها تسيطر على سلطة الدولة أيضا، وسيلة فعالة للحفاظ على 
النظام الاجتماعي القائم حين يتوقف المضطهَدون عن قبول الهيمنة على أنها طبيعية. كما تفتح إعادة الإعمار 

ية للمناطق التي دمرتها الحروب مجالات جديدة لتراكم رأس المال. الضرور
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بالنسبة لقوى اليسار السياسي والاجتماعي الراغبة في تجسيد قوة أوروبية للتغيير تهدف إلى إرساء أسس 
ية. يتعلق الأمر ليس فقط  مجتمع متكافئ وموحد، من الضروري امتلاك سياسات مناهضة للنزعة العسكر
القمعية  أيًضا ضد مبيعات الأسلحة ودعم الأنظمة  يالية الأوروبية، وللكن  بالنضال ضد حروب الإمبر

والمتحاربة. 
أدت الرأسمالية الصناعية إلى الإنتاج الضخم للأسلحة من قبل الصناعيين الذين اكتسبوا نفوذا اقتصاديًا 
إنتاج  عن  النظر  بغض  والصين.  وروسيا  الغربية  وأوروبا  المتحدة  الولايات  في  خاصة  كبيرًا،  وسياسيًا 
السلاح، فإن لرأس المال المستثمر في التسلح مكانة خاصة جدًا في مجتمعاتنا الرأسمالية: يعد التسلح مجالا 
تتشابك فيه الدولة ورأس المال الخاص بصورة وثيقة بعضها مع بعض. لا تتخذ قرارات البحث والإنتاج 
والاتجار بالأسلحة إلا بموافقة الدولة، بينما الصناعيون محميون ومدعومون من قبلها، وتلعب حتى دور ممثل 

تجاري للرأسماليين في مجال التسلح. 

أسلحة فعالة أكثر فأكثر 
العالمية  الحرب  تدميراً، خاصة منذ  أسلحة أكثر  المستمر،  بالابتكار  الأسلحة، مدفوعة  طورت صناعة 
في  فعالية  الأكثر  والغواصات  الأخرى  الحربية  والسفن  والدبابات  المدرعة  المركبات  تضاعفت  الأولى. 
الطائرات(  وتعميمه )وحاملات  العسكري  الطيران  تطوير  المعارك. وفوق كل شيء، سيجعل  ساحات 
ممكنا زرع الموت والرعب بين السكان المدنيين )سمة الحروب الشاملة(. إنه هدف مماثل للإرهاب والموت 
اللكيميائية،  الأسلحة  تطوير  خلال  من  وراءه  يُسعَى  والذي  المدنيين،  السكان  بين  صناعي  نطاق  على 
والتي ستكون في قلب المشروع النازي لإبادة اليهود الأوروبيين والغجر مع غرف الغاز، ومثل التدخل 
يالي لواشنطن في الهند الصينية مستعملة العامل البرتقالي. إنه المنطق نفسه الذي حكم تطوير القنبلة  الإمبر

ية التي استخدمتها الولايات المتحدة في هيروشيما وناكازاكي في غشت 1945. الذر
يعد استخدام التقنيات المتقدمة اليوم في صميم تطوير أنظمة التسلح، على سبيل المثال مع الطائرات بدون 
ية - التي يتم التحكم فيها عن بُعد أو الآلية، والتي يمكن استخدامها  ية أو غير الجو طيار )المركبات - الجو
للمراقبة وكذلك في القتال عندما تكون مزودة بصواريخ( أو الحدود الآلية )للتعرف على المعابر غير القانونية 
من خلال نظام أجهزة استشعار(. تتيح هذه التقنيات، كما هو الحال مع تطور الطيران في القرن العشرين، 
تحديد مسافة أكبر بين من يَقتل ومن يُقتلون، )أو بين من يحرس الحدود ومن يسعون لعبورها(، وبالتالي 

الحد لدى المعتدي من م�اطر الإصابة أو الخسارة أو التعاطف مع الضحايا.

أوروبا، تاجر سالم أم بائع أسلحة؟
تنتج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسلحة وتبيعها على نطاق واسع. يشير تقرير معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام لشهر مارس 2020 حول عمليات نقل الأسلحة الدولية27 إلى حجم ومنشأ ووجهة 
أن صادرات  إلى  المعهد  ويشير  للفترة 2015-2019.  العالم  أنحاء  بجميع  الأسلحة  من  الرئيسة  المبيعات 
الأسلحة زادت بنسبة ٪5.5 خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة 2014-2010، وبنسبة ٪20 مقارنة بالفترة 
2009-2005. في حين أن أكثر دولتين تصديرا للأسلحة، الولايات المتحدة وروسيا، تمثلان أكثر من 
نصف صادرات الأسلحة العالمية )٪36 و٪21 على التوالي(، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
لا تقل عنها شأنا بهذا الخصوص. تحتل فرنسا وألمانيا المرتبتين الثالثة والرابعة في تصدير الأسلحة، بينما تحتل 
الممللكة المتحدة )التي كانت لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2015( وإسبانيا المرتبتين 
السادسة والسابعة. توجد تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين أكثر 25 دولة مصدرة للأسلحة 

في العالم، وهي مسؤولة عن ٪99 من الصادرات العالمية، وتمثل ٪25.6 من الصادرات العالمية. 
 Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexan- dra Kuimova, Diego Lopes Da Silva, Nan Tian,     27

.Simon T. Wezeman, Trends in International Arms Transfers, 2019, SIPRI Fact Sheet, mars 2020
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األنظمة االستب�دادية، عمالء وفق الطلب
مهما تَقُل الحكومات عند سؤالها حول الموضوع، من الواضح أن الأنظمة الاستبدادية والمتحاربة هي 
يادة قدراتها الردعية، بل لأنها تستخدم هذه الأسلحة. هكذا،  أفضل المشترين، ليس لأنها مهتمة فقط بز
يشير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إلى أن هناك دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين أكبر 
التي ليست  التالية )القائمة،  ية  الاستعمار المتحاربة أو  أو  القمعية  الاستبدادية أو  للأنظمة  ثلاثة مزودين 
شاملة، تأخذ في الحسبان فقط 40 مستوردًا رئيسا للأسلحة في العالم(: الممللكة العربية السعودية، الهند، 
مصر، الصين، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، باكستان، إسرائيل، تركيا، إندونيسيا، سنغافورة، 

يل، اللكويت. المغرب، البراز
سيطرتها  على  الحفاظ  إلى  العالم،  من  م�تلفة  أجزاء  في  العسكري  بتدخلها  يالية،  الإمبر القوى  تسعى 
الاقتصادية والسياسية على ما يسمى بلدان الجنوب وتعزيز الأنظمة الاستبدادية بها. كما تستخدم الحروب 
ية باهظة الثمن لإثبات فعالية أنظمة أسلحتها لعملائها المحتملين. في السنوات الأخيرة،  وتنفذ مناورات عسكر
يمكننا أن نذكر بصورة غير شاملة مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في حرب أفغانستان عام 2001 والعراق 
عام 2003، في التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، في الحرب في مالي منذ عام 2013، أو تدخل 
يا منذ 2014. وبالإضافة إلى ذلك،  التحالف العسكري ضد الجماعات الجهادية المختلفة في العراق وسور
لتلك  بالنسبة  العسكري.  التعاون  اتفاقيات  إطار  في  العالم  بلدان  العديد من  في  الأوروبية  الجيوش  تنتشر 

البلدان المصدرة للأسلحة، تعتبر هذه التدخلات كلها فرًصا لإثبات فعالية الأسلحة التي تعرضها للبيع. 

اإلمربيالية الغربي�ة والسيطرة العسكرية
يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير سياسة أمن ودفاع مشتركة. في حين أن المشروع لم يقد بعد إلى سياسة 
ية متكاملة وجيش مشترك، إلا أنه يعمل على تعزيز التعاون العسكري لدوله الأعضاء. علاوة على  عسكر
يالية  يالية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ببعض الاستقلالية، فإن انحيازه للإمبر ذلك، بينما تحتفظ إمبر
ية، فإن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد  يالية العسكر الأمريكية يشكل القاعدة العامة. ومن حيث الإمبر
الأوروبي هم أعضاء في الناتو، وفي الواقع، يعد انضمام دول أوروبا الشرقية والكتلة اليوغوسلافية السابقة 
يا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وهكذا يسمح الاتحاد الأوروبي بتعزيز  إلى الناتو شرطا مسبقا ضرور
يقيا والشرق الأوسط والكتلة السوفيتية السابقة،  الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها على أبواب إفر
ية للغرب على بقية العالم. لا ينبغي أن ي�في هذا الاستنتاج حقيقة  ويشارك مباشرة في الهيمنة الإمبراطور
أن العديد من الدول الأوروبية، وخاصة في وسط الاتحاد الأوروبي، تشارك كدول بشكل مباشر في هذه 

الهيمنة. 

قانون الغاب
هكذا، يساعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بناء مجتمعات عنيفة بشكل متزايد، في أوروبا، وعلى 
حدودها، وللكن أيًضا في بقية العالم. في رأسمالية حيت تحدث الأزمات )المتأصلة فيها( على فترات قصيرة 
يتزايد أكثر  أكثر فأكثر، يتقلص أكثر فأكثر قبول نمط هيمنة الطبقات الماللكة بكونه طبيعيا وشرعيا، و
يق الإكراه. يجري الحفاظ على النظام الاجتماعي باستخدام الأسلحة: يجري تسهيل  فأكثر فرضه عن طر
استغلال قوة عمل الأغلبية الساحقة من سكان العالم بإخضاعها لسلطة عنيفة )كمونا(، بما في ذلك داخل 
مجتمعات ذات مؤسسات سياسية تعتبر "ديمقراطية". طبعا، يتعلق الأمر باختيار سياسي لطبقات ماللكة 
تفضل عسكرة المجتمعات على حساب تنمية مجالات إعادة الإنتاج الاجتماعي- الصحة والتعليم والإسكان 
براز هذا المنطق بجلاء بواسطة الأزمة الصحية غير المسبوقة لأكثر من قرن التي  والترفيه، إلخ. وقد جرى إ
شكلها وباء كوفيد19- عام 2020، التي لم تتمكن خلالها الأنظمة الصحية للدول، التي تُعد من بين رواد 
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بائعي ومشتري الأسلحة في العالم، من التصدي للوضع. في فرنسا، لوحظ على نطاق واسع نقص الأقنعة 
القمعية  الأسلحة  لمخزون من  الدولة  الصحية والسكان في ضوء شراء  الرعاية  للعاملين في مجال  والوسائل 
لسنوات عدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من عملاء الدول المصدرة للأسلحة مدينون لهذه الدول نفسها 
وللمؤسسات المالية الدولية )البنك العالمي وصندوق النقد الدولي(. يجب اعتبار الديون التي أبرمتها هذه 
يف لجنة إلغاء الديون غير الشرعية(، والذي يناسب اقتباس  الدول القمعية والمتحاربة كريهة )وفقًا لتعر
الأساس  المبادئ  لو كان منتخبًا ديمقراطيًا، لا يحخترم  لنظام، حتى  ُمنح  ي مقتطف منه هنا: "أي قرض 
للقانون الدولي مثل الحقوق الإنسانية الأساس، أو المساواة في السيادة بين الدول، أو عدم استخدام القوة، 
يات سيئة السمعة ادعاء الجهل ولا يمكنهم المطالبة  يها. لا يمكن للدائنين في حالة الديكتاتور يجب اعتباره كر
بالسداد. ليست وجهة القروض، في هذه الحالة، أساسا لتوصيف الدين. في الواقع، يرقى الدعم المالي لنظام 
إجرامي، حتى من أجل بناء المستشفيات أو المدارس، إلى مستوى توطيد نظامه، والسماح له بالبقاء. أولاً، 
يمكن استخدام بعض الاستثمارات المفيدة )الطرق والمستشفيات ...( فيما بعد، لأغراض كريهة، على 
سبيل المثال لدعم المجهود الحربي. ثم إن مبدأ مناقلة الأموال يعني أن حكومة تقترض لأغراض مفيدة 
للسكان أو للدولة- وهو ما يحدث دائمًا رسميًا تقريبًا - يمكنه تحرير الأموال لأغراض أخرى أقل شرعية"28. 

حكومة شعبي�ة: أية حلول؟
يًة  إذا تمكنت قوى تغيير من الوصول لحكومات شعبية، فعليها تنفيذ سياسات تهدف إلى قطيعة جذر
مع هذا العالم الظالم والعنيف الذي وصفناه للتو. للكن في الوقت الحالي، يمكن للحركات الاجتماعية أن 

تبرز بعض الإجراءات دون انتظار قيام حكومات شعبية. 
الاستقلالية

يمكن أن يسمح قيام حكومة شعبية في دولة عضو بالناتو، على سبيل المثال، بمغادرة تلك المنظمة ووقف 
كل تعاون معها. وهذا يشكل رهانا رئيسا لقطيعة رمزية ومادية مع النظام السياسي القائم على المستوى 
العالمي؛ وسيتعلق الأمر ب "نزع الطابع الغربي" عن العلاقات الدولية من خلال رفض الانحياز لمصالح 

القوة العظمى الأمريكية وإثبات أن علاقات التضامن العالمية ممكنة بدلاً من القهر. 
الديمقراطية

ية الأكثر ارتباًطا بالدولة والطبقة الرأسمالية  هكذا، في ظل حكومة شعبية، سيجري عزل القيادة العسكر
من مناصبها وإعادة تنظيم الجيش تحت رقابة ديمقراطية. وإذا كانت الدولة متورطة في حروب خارجية، 
فسوف تشرع الحكومة الشعبية في عملية إنهاء للتدخل تكتمل في أسرع وقت ممكن وتستبدل عملها العسكري 

بدعم إنساني خاضع لرقابة ديمقراطية للسكان المعنيين. 
نزع التسلح

كانت  إذا  ية  النوو ترسانتها  وتفكيك  عالمي  سلاح  بنزع  تلتزم  أن  نفسها  الشعبية  الحكومة  لهذه  يمكن 
تمتللكها. وسوف تعمد إلى تشريك صناعة الأسلحة وتضع حظراً على إنتاج وبيع الأسلحة للخارج. وستحول 
قطاعات إنتاج الأسلحة الهجومية وتشجع قطاعات إعادة الإنتاج الاجتماعي- الصحة والتعليم والإسكان، 
الخ- مع دعم الأجراء والأجيرات والحفاظ على الأجور. كما ستباشر إجراءات قانونية بأثر رجعي ضد 

المسؤولين عن بيع الأسلحة للأنظمة الإجرامية. 
احترام الحقوق الإنسانية

ستتخذ حكومة شعبية، بالإضافة إلى ذلك، عقوبات ضد الأنظمة التي تنتهك القانون الدولي والحقوق 
الإنسانية الأساس، بالحرص على عدم تعريض سكان هذه الأنظمة للخطر عندما يتعلق الأمر ببلدان تابعة 

 Éric Toussaint, » La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM », cadtm. org, 18     28
novembre 2016. URL : http://www. cadtm.org/La-dette-odieuse-selon-Alexandre
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)على سبيل المثال، ستطبق عقوبات موجهة ضد الأفراد المسؤولين عن أفعال النظام بدلاً من العقوبات 
الاقتصادية العشوائية(. وستجمد جميع العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني طالما أنه لا يحخترم القانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أي حتى يعترف هذا الكيان بسيادة الدولة الفلسطينية داخل حدود عام 
1967 وبالنظام الدولي للقدس )ما يعني التخلي عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 
المفروض على قطاع غزة ونظام الفصل العنصري داخل حدوده، والسماح  الشرقية(، وإنهاء حصاره 

للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. 
دعم الشعوب المضطهدة

والأكراد  الفلسطينيين  )مثل  المضطهدة  والشعوب  الدول  بقوة  الشعبية  الحكومة  ستدعم  أخيرًا، 
المعرضة  للسكان  المساعدة  وستقدم  والدبلوماسية.  الإنسانية  المساعدات  عبر  والروهينجا(  يين  والصحراو
الأنظمة الإجرامية من ارتكاب جرائم  لمنع  تدابير  يق ات�اذ  بما في ذلك عن طر المباشر،  للتهديد  حياتهم 

جماعية. 
نحو نظام عالمي ديمقراطي ومتضامن

بالتالي، يمكن للعديد من الحكومات الشعبية، على المدى المتوسط على المستوى العالمي، إقامة ميزان 
ية مشاكل وطنية )على سبيل  قوى قوي كفاية لبدء مفاوضات ذات مغزى مع القوى القمعية بهدف تسو
يا(. وسيتعلق  المثال فلسطين، الصحراء الغربية، كردستان( وحروب أهلية مديدة )على سبيل المثال في سور
الأمر أيًضا بمسألة إصلاح عميق للأمم المتحدة )أو استبدالها إذا لزم الأمر( من أجل جعلها هيئة تهدف 
يطانيا وفرنسا  إلى حل النزاعات تكون ديمقراطية حقًا ولا تهيمن عليها القوى الخمس )الولايات المتحدة، بر

وروسيا والصين( بمقعد دائم وحق النقض داخل مجلس الأمن كما هو الوضع حاليًا. 
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الفصل السادس
للقوى  السابقة  اجلرائم  بوجه  والتعويض  األضرار  جرب  ضرورة 

االستعمارية األوروبي�ة واالستعمار اجلديد األورويب 
ية  بفضل عمليات تعبئات "حياة السود مهمة" التي جرت في عام 2020 على المستوى العالمي ضد العنصر
بصورة عامة، وكراهية الزنوج على وجه الخصوص، يسعى المزيد والمزيد من الناس إلى معرفة الحقيقة حول 
تفكيك  الحاضر. جرى  الوقت  في  الجديدة  ية  الاستعمار ية  والاستمرار ية  الاستعمار للقوى  المظلم  الماضي 
تماثيل ش�صيات رمزية للاستعمار الأوروبي أو هي موضوع إدانات مرحب بها. وينطبق الشيء نفسه على 
ية. ترحب مبادرة أوروبية من أجل إعادة  تماثيل ش�صيات ترمز في الولايات المتحدة إلى العبودية والعنصر
ية،  الاستعمار إدانة الجرائم  إلى  التي تهدف  المبادرات والإجراءات  العمومي بجميع  للملك  الجماعي  التملك 
وتسعى لإثبات الحقيقة حول الفظائع الماضية، وتسليط الضوء على أدوات الاستعمار الجديد وجميع أشكال 
المقاومة الماضية والحالية، والمطالبة بجخبر الضرر وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الشعوب ضحايا الاستعمار 

والاستعمار الجديد. 
انتشر الخخبر عالميا في 30 يونيو 2020، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال اللكونغو: أعرب فيليب، ملك 
بلجيكا، في رسالة وجهها إلى رئيس الدولة اللكونغولي وشعبها عن أسفه للماضي الاستعماري وخاصة الفترة 

التي امتلك خلالها ش�صيا ليوبولد الثاني اللكونغو )1885-1908(. 

يطانيا: متظاهرون يدمرون تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون بر
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بان فترة دولة اللكونغو الحرة، ما  هذا هو المقطع الرئيس لهذه الرسالة: "ارتُكبت أعمال عنف ووحشية إ
ية التي تلتها أيًضا في المعاناة والإذلال. أود  زالت تثقل كاهل ذاكرتنا الجماعية. وتسببت الفترة الاستعمار
أن أعبر عن أسفي العميق لجروح الماضي هذه، والتي يتأجج ألمها الآن بسبب التمييز الذي لا يزال حاضراً 
ية"29. كان تدخل ملك بلجيكا هذا أحد نتائج الحراك  في مجتمعاتنا. سأستمر في محاربة جميع أشكال العنصر
يونيو 2020 بأكمله عقب اغتيال الشرطة  العالمي الهائل لتطور الوعي والتعبئة الذي صادف نهاية مايو و
لجورج فلويد في الولايات المتحدة. هذا التصريح غير كاٍف تمامًا لأنه لا يشير صراحةً إلى أي متهمين، ولم 
يذكر حتى الملك ليوبولد الثاني. لم يعتذر فيليب ولم يقترح أن تدفع العائلة المللكية و/أو الدولة البلجيكية 
يضات. كما لم يشر لمسألة إعادة الممتلكات المسروقة من الشعب اللكونغولي أثناء سيطرة ليوبولد الثاني  تعو
ية التي كانت اللكونغو خلالها جزءًا من بلجيكا )1908-1960(.  على اللكونغو وأثناء الفترة الاستعمار
توجد بعض هذه الممتلكات في متحف ترفورين أو في مجموعات تحف يمللكها الخواص. لم يقترح فيليب نزع 
ية من الفضاء العام البلجيكي أو على الأقل مرافقة  تماثيل المستعمرين ورموز أخرى من الحقبة الاستعمار

ية30.  تلك التماثيل بلوحات تشرح علنًا أهوال الفترة الاستعمار
يل ماكرون، من جهته، تفكيك تماثيل ش�صيات تاري�ية، مثل كولبير،  يمانو يعارض الرئيس الفرنسي إ

شجعت العبودية وتجارة الرقيق. 
لا يزال هناك عمل ض�م يتعين القيام به. 

وأخالقية  تاريخية  ديون  اجلديد:  واالستعمار  األورويب  واالستعمار  للعبودية  الثقيل  المايض 
واستعمارية

في  الرأسمالي  التطور  لتحقيق  بالسعي  مدفوعة  وأمريكا(  يقيا،  وأفر )أوروبا،  الثلاثية31  التجارة  كانت 
ية. كان أكثر من 12 مليون رجل وامرأة وطفل ضحايا لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي  المراكز الاستعمار
لأكثر من 400 عام. تحمل النساء الموجودات في وضع عبودية، على وجه الخصوص، عبئًا ثلاثيًا: بالإضافة 
إلى العمل القسري في ظل ظروف صعبة، عانين من أشكال تمييز واستغلال جنسي شديدة القسوة على 

أساس جنسهن ولون بشرتهن. 
القارة  الأوروبية  الدول  استعمرت  التاسع عشر،  القرن  م�تلفة خلال  مراحل  في  العبودية  إلغاء  بعد 
إلى  يقيا  إفر استعمار  أدى  لقد  في 1884-1885.  المنعقد  برلين  مؤتمر  في  وقسمتها  مذابح  عبر  يقية  الأفر
ية، وإلى اضطهاد  بادات جماعية، واستغلال السكان، وأنشطة استخراجية مدمرة للموارد والبيئات الحيو إ

ثقافي وديني. 
ية إلى آلية الديون لإبقاء المستعمرات السابقة في  للكن هذا ليس كل شيء: لجأت القوى الاستعمار
ية. قدم،  ية. كان البنك العالمي متورًطا بصورة مباشرة في بعض الديون الاستعمار ظرفية اقتصادية قسر
للمراكز  يع تسمح  يل مشار لتمو ية  الاستعمار للقوى  قروًضا  العشرين،  القرن  خلال خمسينيات وستينيات 
يل جزء من الديون التي أبرمتها السلطات  ية بتعظيم استغلال مستعمراتها. وجرى بعد ذلك تحو الاستعمار
يطانية والفرنسية مع هذا البنك من أجل مستعمراتها إلى كاهل البلدان التي نالت استقلالها  البلجيكية والبر
دون موافقتها. وهكذا، صار على المستعمرات السابقة أن تسدد إلى الدول المستعمرة الديون التي أبرمتها هذه 
الأخيرة لاستغلالها. جرى ذلك في انتهاك للقانون الدولي. ومع ذلك، لم يتم إلغاء تلك الديون. بالإضافة إلى 

https://p l u s.les o ir.b e/310315/a r - ticle/2020-06-30/le-roi-reconnait-les-actes-de- cruaute-    29
commis-au-congo-sous-leopold-ii

 Voir Éric Toussaint, »Réponse à la lettre de Philippe, roi des Belges, sur les responsabilités de la    30
Belgique dans l’exploitation du peuple congolais», https://www.cadtm.org/Reponse-a- la-lettre-de-Philippe-

    roi-des-Belges-sur-les-res- ponsabilites-de-la
A ce sujet, voir P. Pluchon, La Route des es- claves. Négriers et bois d’ébène au XVIIIe siècle, Ha-     31
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ذلك، رفض البنك العالمي تنفيذ قرار ات�ذته الأمم المتحدة عام 1965 يأمره بوقف دعم البرتغال ما لم 
ية32.  تتخل عن سياستها الاستعمار

ية. حصت، في 1804، على الاستقلال عن فرنسا  تعد هايتي واحدة من أبرز حالات الديون الاستعمار
بفضل تمرد العبيد بقيادة توسان لوفرتور من بين آخرين )حالة هايتي رمزية بشكل خاص، إذ إن العبيد 
يًضا قدره  أنفسهم هم من انتزعوا حريتهم(. بعد واحد وعشرين عامًا، في عام 1825، فرضت فرنسا تعو
ياها بغزو عسكري واستعادة العبودية. لا يزال  150 مليون فرنك ذهبي على مستعمرتها السابقة، مهددة إ
يضاً مالياً عن النقص الناجم عن إلغاء الرق  ضغط هذا الدين يثقل كاهل هايتي وشعبها. طلبت فرنسا تعو
يضات" وليس الشعب الذي جرى  في هايتي. وبالتالي فإن تجار الرقيق السابقين هم من حصل على "تعو
يطانيا خلاف ذلك. بعد إلغاء العبودية في المستعمرات بدءا من عام 1833، تلقت  استعباده. لم تتصرف بر
يًضا ماليًا هائلاً عن خسارة "ممتلكاتهم"، والممتلكات المعنية  حوالي 3 آلاف أسرة من ماللكي العبيد تعو
يطانية أنهت  عبيد أفارقة. بعيدًا عن كونها شيئًا من الماضي، فإن هذه الحالة راهنة للغاية إذ إن الحكومة البر
سداد الأقساط الأخيرة من قرض إلغاء الرق في 15 فبراير 2015، وهذا وَقَت كان رئيس الوزراء ديفيد 
يضات  كاميرون يدعو الجامايكيين أن الوقت قد حان "للتغلب على" الماضي33. كما طالبت إسبانيا المغرب بتعو

كبيرة مقابل انسحابها من إقليم تطوان عام 1860، الذي كان تحت الاحتلال الإسباني لسنوات.  

احلاجة امللحة جلرب األضرار واستعادة املمتلكات الثقافية
ية أو  يعرّف لويس جورج تين Louis-Georges جبر الأضرار قانونيا على أنها "أدوات قانونية أو معنو
يض مجموعة اجتماعية أو المتحدرين منها، بصورة فردية أو جماعية عن  مادية أو ثقافية أو رمزية توضع لتعو
ضرر واسع النطاق"34. ينص القانون الدولي على جبر الأضرار في حالة أضرار واسعة النطاق مثل الإبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وُلد مفهوم جبر الأضرار من الحاجة إلى إنصاف السكان 
الذين عانوا من هذه الأضرار. ومع ذلك، تثير المطالبة بجخبر الأضرار تساؤلات مهمة، حيث يصبح السوق 

بالتالي الوسيط الرئيس لهكذا سياسات، والذي يمكن أن يصبح وسيلة لتحديد ثمن هذه المعاناة. 
ليست طلبات جبر الأضرار حديثة، حيث يعود تاري�ها إلى بداية استعباد السكان السود. جرى تنديدها 
مويران  بيفاني دي  إ الفرنسي  المبشر  قبل  من  بالفعل  ذلك  المناسبات. جرى  من  العديد  في  واستنكارها 
والمبشر الإسباني خوسيه دي جاكا، في القرن السابع عشر، ضد تجارة الرقيق والحفاظ على العبودية لصالح 

الاقتصاد الاستعماري في أمريكا. 
يضية للسكان  جرى، في الشمال كما في الجنوب، إطلاق العديد من المحاولات بهدف إقرار عدالة تعو
يضات  يقيا في أبوجا لصالح المطالبة بتعو المستعبدين والمستعمرين. وفي عام 1993، عُقد أول مؤتمر لعموم إفر
لأحفاد ضحايا الاستعمار واستعباد الأفارقة والاستعمار الجديد. أعاد هذا الحدث إطلاق النضال من أجل 
يقي وأفارقة الشتات. وقد دعا هذا المؤتمر صراحة "المجتمع الدولي إلى  جبر الأضرار داخل المجتمع الأفر

يقية لم يتم سداده بعد".  الاعتراف بأن هناك دينًا أخلاقيًا فريدًا وغير مسبوق لصالح الشعوب الأفر
جرى، في مايو 2001، اعتماد القانون الفرنسي بشأن الاعتراف بتجارة الرقيق والعبودية كجريمة ضد 
ية الفرنسية تعترف بأن تجارة  الإنسانية من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وينص على أن "الجمهور
الرقيق عبر المحيط الأطلسي وكذلك تجارة الرقيق في المحيط الهندي من ناحية، والعبودية من ناحية أخرى، 
التي تُرتكب منذ القرن الخامس عشر، في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، وفي المحيط الهندي وأوروبا 
32     “إلى جميع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ولا سيما البنك العالمي للتعمير والتنمية )= البنك العالمي( وصندوق النقد 
ية  الدولي ]...[ الامتناع عن منح البرتغال أي مساعدة مالية أو اقتصادية أو تقنية طالما أن الحكومة البرتغالية لم تتخلى عن سياستها الاستعمار

التي تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة” UN Doc .  A / AC.109 / 124 و Corr. 1 )10 يونيو 1965(.
CARICOM, » The CRR Media Conference on the British Treasury’s Slavery Loan », http:// caricom-  33

/reparations.org/crr-media-confe- rence-british-treasurys-slavery-loan
.Louis-Georges Tin, Esclavage et Réparations, Éditions Stock, 2013    34
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ضد السكان الأفارقة والهنود الأمريكيين والملغاشيين والهنود، تشكل جريمة ضد الإنسانية ". تضمن الاقتراح 
الأولي لهذا القانون، المعروف باسم قانون توبيرا، مادة تتضمن فقرة تتعلق بجخبر الأضرار: "تم تشكيل لجنة 
يض المستحق عن هذه  من الشخصيات المؤهلة لتحديد الأضرار التي تم التسبب بها ودراسة شروط التعو
الجريمة". للكن، جرى إلغاء المادة في اللجنة القانونية، ولم يتم تمرير القانون بالإجماع من قبل المجلس إلا بعد 
بان العالمي لمناهضة العنصرية، الذي قاطعته  إزالة القسم الخاص بجخبر الأضرار. وفي نفس العام، بمؤتمر دير
والاستعمار  الرقيق  بتجارة  بالاعتراف  الذين طالبوا  أولئك  إلى  الفرنسي  الوفد  ينضم  لم  المتحدة،  الولايات 

كجريمة ضد الإنسانية. ولم تتبع أي دولة أوروبية منذ ذلك الحخين المثال الفرنسي. 
الهايتية، في الآونة الأخيرة، منذ عام 2010، بجخبر الأضرار عن وباء  تطالب الحركات الاجتماعية 
اللكوليرا الذي تسبب فيه جنود بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي )2017-2004(، وهي 
مهمة احتلال نفذت تحت رعاية الأمم المتحدة. وجدير بالذكر أن أراضي هايتي كانت محتلة سابقًا من قبل 

جيش الولايات المتحدة بين عامي 1915 و1934. 
يق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني  يقي، نظم فر ية المتحدرين من أصل أفر في بلجيكا، بمناسبة عشر
يقي الذي زار بلجيكا في فبراير 2019، اجتماعات مع ممثلي الدولة ومؤسساتها،  بالمتحدرين من أصل أفر
يقي في البلاد.  يقي للتعرف على حالة السكان المتحدرين من أصل أفر وكذلك المجتمع المدني من أصل أفر
يق في تقريره بلجيكا بتنفيذ عدالة لجخبر الضرر وتبني خطة العمل من عشر نقاط بشأن العدالة  يوصي الفر و

التصالحية التي أقرتها المجموعة الكاريبية، كإطار توجيهي35. 
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤخرا، وهي منظمة غير حكومية، بلجيكا على تقديم جبر للأضرار، 
بمعنى "تعويض مالي، وكذلك الاعتراف بالفظائع الماضية والأضرار التي ما زالت تسببها، وإنهاء الانتهاكات 

المستمرة"36.
هكذا، رغم الإجراءات المتخذة بهذا الاتجاه لعدة سنوات، لم تتطور الاستجابة لطلبات جبر الأضرار 
ُمارس الضغط على البلدان المستعمرة سابقًا للتخلي عن مطالب جبر  ً. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ي إلا قليلا
يترتب على ذلك كون المبادرات المتخذة بهذا الاتجاه غالبًا ما تقتصر على تصريحات واستياء  الأضرار، و
وشكاوى تبقى عموما دون تدابير ملزمة37 )والتي ستظل صعبة التحقق طالما لم َيجرِ إنشاء هيئة سياسية غير 

مرتبطة بموازين قوى ظرفية(. 
فرنسا  في  عدة )خاصة  أوروبية  بلدان  في  بحملات  القيام  الأضرار، جرى  طلبات جبر  إلى  بالإضافة 
هذه  حركت  الجامعات.  أو  المتاحف  في  المخزنة  ية  البشر والرفات  الثقافية  الممتلكات  لإعادة  وبلجيكا( 
بشأن  والبلجيكية  الفرنسية  السلطات  قبل  من  الإعلانات  من  العديد  ورافقها  الراكدة  المياه  التعبئات 
استعادة بلدان المنشأ لممتلكاتها، علما أن كلمة الاستعادة كانت محظورة منذ بضع سنوات، ويجري الآن 
ذكرها أو حتى الإعلان عنها. ومع ذلك، نادرًا ما تكون الخطابات مصحوبة بعمل ملموس، كما يتضح من 
الوضع في فرنسا، حيث أدى العمل الجاد لبنيديكت سافوي وفلوين سار فقط إلى الخذلان منذ تقديم 
ية السابقة  تقريرهما إلى الرئيس الفرنسي في عام 2018. رغم تعدد الشكاوى، أظهرت القوى الاستعمار
ميلًا ضئيلًا للقيام بإعادة الممتلكات إلى مَواطِنِها، واكتفت أحيانًا بالوعد بإنشاء قائمة، أو حتى ببساطة 

"إقراض" اللكنوز المنهوبة38. 

يارته الرسمية إلى  يقي حول نتائج ز يق عمل خبراء الأمم المتحدة المعني بالمتحدرين من أصل أفر 35    بيان إعلامي صادر عن فر
بلجيكا في الفترة من 4 إلى 11 فبراير 2019، متاح على: 

.https://www.ohchr.org/FR/ NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News- ID=24153&LangID=F, point 47

https://www.hrw.org/fr/news/2020/06/30/ belgique-passer-des-regrets-aux-reparations    36
https://www.colonialismreparation.org/fr/newsletter-01-20-plus-d-elan-dans-la-de-mande-de-repa-    37

ration-caricom.html
https://www.colonialismreparation.org/fr/ newsletter-03-20-le-lent-chemin-des-restitu- tions.html    38
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يقيا،  ية المنهوبة من إفر أثيرت، في بلجيكا عام 2018، مسألة إعادة الممتلكات الثقافية والرفات البشر
يقيا الوسطى في ترفورين )بلجيكا(. نشر ائتلاف مكون أساسا  بمناسبة إعادة افتتاح المتحف المللكي لأفر
من المهاجرين والباحثين عمودًا في صحيفة المساء39 البلجيكية، يطالب ليس فقط بإعادة الممتلكات الثقافية 

وللكن أيًضا رفات البشر. 
والدولة  البلجيكية  الدولة  تتخذها  التي  الإجراءات  افتحاص  الأضرار،  جبر  مسألة  بشأن  كما  يجب، 
يضات لأجل تجنب تطبيق آليات من شأنها أن ت�في جبر أضرار زائف. يجب  الفرنسية ب�صوص التعو
تجنب تكرار ما حدث مع معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا التي وقعها الرئيس معمر القذافي عام 2008 
يطاليا إلى ليبيا عن  ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني. نصت تلك المعاهدة على تعويض من إ
ية40. كانت هذه البادرة الإيطالية مدفوعة في الواقع بمصالح اقتصادية وسياسية. ترافقت  الفترة الاستعمار
الاعتذارات ب "جبر للأضرار" في شكل استثمارات "مشروطة"، والحصول على عقود، والسيطرة على 
ية  الموارد الطبيعية واشتراطات مثل التحكم بتدفقات الهجرة... وهو ما يرقى إلى فرض علاقة هيمنة استعمار

جديدة وإدامتها. 

الجيش الفرنسي في مالي

بعض التوصيات األولية لطرح مسالة جرب األضرار واستعادة املمتلكات يف الدول األوروبي�ة
مجموعة  الكاريبية، وهي  للجماعة  التابعة  الجخبر  للجنة  العشر  النقاط  إلى خطة  التوصيات  تستند  يمكن أن 
مكونة من 15 دولة كاريبية، كانت تعبئتها هي الأكثر نجاحًا من حيث جبر الأضرار عن جرائم الاسترقاق 
يطانيا وهولندا، والتي ُطلب  والاستعمار. والتوصيات التي سنسردها أدناه تتعلق بصورة خاصة بفرنسا وبر
منها، بالإضافة إلى الاعتذار العلني الصادق، إلغاء الديون الخارجية للدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، 
يق" لجميع الدول الأوروبية المسؤولة عن  وتبقى هذه التوصيات مبادئ إرشادية جيدة لتطوير "خرائط طر

العبودية والاستعمار. 

 Carte blanche: » La Belgique est à la traîne sur la restitution des trésors coloniaux » – pu- bliée par    39
Le Soir le 25 septembre 2018, https:// plus.lesoir.be/180528/article/2018-09-25/carte- blanche-la-belgique-

est-la-traine-sur-la-restitu- tion-des-tresors-coloniaux
Chiara Filoni, » Fausses réparations et nou- velle colonisation italienne en Libye » : http:// www.    40

cadtm.org/Fausses-reparations-et-nou- velle-colonisation-italienne-en-Libye
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ستواصل مبادرة أوروبية من أجل إعادة التملك الجماعي للملك العمومي العمل، وتوسعه قدر الإمكان 
ية والمقترحات في بلدان أخرى.  حول النقاشات الجار

وهذه هي الإجراءات الرئيسة المقترحة كجزء من عمل الجماعة الكاريبية:
1 * الاعتذار الكامل والرسمي، مقابل "التعبير عن الأسف" الذي قد تكون بعض البلدان قد صاغته. 
ومع ذلك، فإن الاعتذارات - التي ظلت دائمًا على هامش تأملات المناسبات المرتبطة بالعبودية - غير 
كافية إلى حد كبير عندما نعلم أنه يتم التعبير عنها غالبًا لخدمة أغراض أكثر استراتيجية، ومدرجة في جدول 

أعمال سياسي ظرفي وتبعا لموازين القوى41. 
يقي إلى مَواطِنها بعد أن جرى اختطافهم وترحيلهم إلى منطقة  ية أكثر من 12 مليون أفر 2 * إعادة ذر

يلهم إلى حالة الماشية والممتلكات الشخصية.  البحر الكاريبي كعبيد، وتحو
3 * برنامج إنمائي للسكان الأصليين الذين نجوا من الإبادة الجماعية. في هذه الحالة، سيكون من الضروري 
ية للسوق، بل لتحسين الظروف المعيشية للسكان،  ية هذا النموذج التنموي. ليست الأولو الحرص على أولو

لا سيما فيما يتعلق بالخدمات العمومية. 
ياتهم 4 * مؤسسات ثقافية تتيح حفظ ذاكرة الضحايا وذر

5 * موارد مخصصة "لأزمة الصحة العمومية" التي تشهدها منطقة البحر الكاريبي. فهذه المنطقة تشهد أعلى 
معدل للأمراض المزمنة الناجمة مباشرة عن النظام الغذائي والعنف النفسي وأشكال الاكتئاب المرتبطة 

عموما بالعبودية والإبادة الجماعية والفصل العنصري.
6 * محو الأمية بشكل نهائي، حيث ترك السكان السود والسكان الأصليون في حالة من الأمية المعممة 

ية. بعد الاستقلال، ولا سيما في المستعمرات الإنجليز
يقي بجذورهم.  يف المتحدرين من أصل أفر يقي لتعر 7 * برنامج تعليم أفر

يضهم عن الضرر الذي  يقي وتعو 8 * برنامج إعادة تأهيل نفسي لرعاية السكان المتحدرين من أصل أفر
لحق بهم. 

9 * نقل التكنولوجيا للوصول بصورة أفضل إلى العلم والثقافة التكنولوجية العالمية. يلعب هذا النقل دورًا 
مهمًا لاسيما في الحاجة إلى مواجهة عواقب الاحتباس الحراري وكذلك لتمكين تنفيذ انتقال طاقي. 

10 * إلغاء جميع الديون لوضع حد "للخنق الجبائي" الذي تشهده منطقة البحر الكاريبي منذ التحرر من 
العبودية والاستعمار. 

تدعم مبادرة أوروبية من أجل إعادة التملك الجماعي للملك العمومي، مرددة مطالب الحركات الاجتماعية 
في منطقة البحر الكاريبي، المطالبة بتعويض مالي عن الاستغلال الاقتصادي وتجريد الأفارقة المستعبدين 
يطانيا للأفارقة في منطقة البحر الكاريبي  يضات بر من إنسانيتهم على أساس عنصري. يمكن تقدير مبالغ تعو
بحوالي 7.5 مليار جنيه إسترليني. كما أن مبلغ الل 20 مليون جنيه إسترليني الذي تم دفعه للعبيد الأفارقة 
يطانية سيكون بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية إذا  ية البر بعد إلغاء العبودية عام 1833 في الإمبراطور
تم دفعه اليوم42. يجب استثمار هذه الأموال من أجل نموذج تنمية بديل ومتضامن... وأن يكون تحت رقابة 

شعبية. 
بالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير أخرى مهمة بشأن جبر الأضرار:

يضات مالية.  • جبر الضرر عن الجرائم البيئية تترجم إلى إدانات وتعو
• تضمين تاريخ العبودية والاستعمار في التعليم بالمعنى الواسع، أي ليس فقط في المناهج المدرسية )من 

 R. Hourcade, » La politique des excuses. Re- pentir officiel et gestion stratégique de la culpa- bilité    41
.dans un ancien port négrier )Liverpool( », Ethnologie française, n° 177, 2020/1, p. 20

 Hilary Beckles, Britain’s Black Debt: Repa- rations for Caribbean Slavery and Native Geno- cide,    42
 Kingston, University of the West Indies Press, 2013, p; 144 in Ajamu Nangwaya, »Carib- bean reparations

movement must put capitalism on trial», Pambazuka News, www.pambazuka. org/global-south/caribbe-
an-reparations-move- ment-must-put-capitalism-trial
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خلال التدريس( وللكن أيًضا للترويج له على مستوى السياسات الثقافية )التحسيس، ودعم الجمعيات، 
وإقامة معارض وندوات...الخ(. 

• كشف حساب ما تدين به الدول المستعمرة لمستعمراتها السابقة من سلع مسروقة، وموارد منهوبة، 
يق من الاقتصاديين والقانونيين والمتخصصين  وقوة عاملة مستغلة، إلخ. وللقيام بذلك، من الضروري إنشاء فر
يكمن الهدف في تحديد مبلغ يجب على الدولة  في الضرائب من أجل إنتاج المعرفة حول جبر الأضرار. و
المستعمرة أن تدفعه )ولمن يجب دفعه: المجموعات السكانية والمدارس والمؤسسات( لمستعمراتها السابقة 

عن الجرائم المرتكبة. 
• تحديد حصص تمثيل المتضررين داخل المؤسسات.

ية. • الإدانة الفعلية للأقوال والأفعال العنصر
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خاتمة
والمعادية  ية  العنصر والأفعال  الخطابات  الأخيرة،  السنوات  في  أوروبا،  في  تزايدت  واضحة:  الحصيلة 
ية التي تشكل نظامًا داخل "الشمال العالمي"، مصحوبة بتفوق أبيض مستهتر،  ية البنيو للأجانب. إن العنصر
تشجع السلوك العنصري المستهتر. يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم تمر دون عقاب. 

ية - والتمييز الناتج عنها - لم يعد بحاجة إلى إثبات.  ومع ذلك، فإن الطابع الهيكلي للعنصر
اعتمد البرلمان الأوروبي، في 26 مارس 2019، قرارًا بشأن "الحقوق الأساس للمتحدرين من أصل 
 ]...[ بنيوي  يقي  أفر أصل  من  المتحدرون  منه  يعاني  الذي  والتمييز  ية  العنصر  ]...[" بأن  يعترف  يقي"  أفر
ية نتاج الهياكل القمعية تاري�ياً للاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط  "و" ]...[ أن هذا الشكل من العنصر

الأطلسي "43.
يلي  ما  إلى  يقي  أفر بالمتحدرين من أصل  المعني  المتحدة  الأمم  يق عمل خبراء  فر ومن جهته، خلص 
ية لانتهاكات حقوق الإنسان المعاصرة في عدم  بشأن بلجيكا في بيانه لعام 2019: "تكمن الأسباب الجذر
يين. نتيجة لذلك، لا يعكس الخطاب العمومي تحليلًا  الاعتراف بالحجم الحقيقي للعنف والظلم الاستعمار
دقيقًا لللكيفية التي تقود عبرها المؤسسات إلى إقصاء منهجي في مجالات التعليم والشغل والفرص. وي�لص 
يعزز بعضها بعضا.  يق العمل إلى أن عدم المساواة متجذرة بعمق بسبب الحواجز الهيكلية التي تتداخل و فر

ية أولاً التغلب على هذه العقبات"44.  تتطلب الجهود الموثوقة لمكافحة العنصر
والحال أنه، رغم ذلك، لم يتم إحراز تقدم كبير لتفكيك هذه الهياكل. وبالتالي، إذا كان لا بد من أخذ 
الاعتذارات وجبر الأضرار بالاعتبار في أي مشروع اجتماعي مرتبط بشكل حقيقي باللكرامة الإنسانية 
لكل ش�ص، دون تمييز على أساس العرق أو الانتماء الإثني أو الأصل القومي، فإنها لا تكفي لتحقيق هدف 
القضاء على الهياكل الداعمة للتمييز. بعبارة أخرى، تعتبر كل توصية من التوصيات الواردة أعلاه شرًطا 

ضروريًا، وللكن ذلك ليس كافيا إذا لم يتم اعتبارها جزءًا من تنفيذ أوسع لجميع هذه التوصيات. 
المتحدة حياة  الولايات  ومع ذلك، هناك نقاط مضيئة في الأفق: لقد أعطت وفاة جورج فلويد في 
جديدة لحركة "حياة السود مهمة"  وأثارت احتجاجات في جميع أنحاء العالم. منذ 30 مايو 2020، نظمت 
العديد من المسيرات: في بلجيكا، تظاهر 10 آلاف ش�ص ضد العنصرية وعنف الشرطة. وفي فرنسا: تظاهر 
أكثر من 20 ألفًا، وعادت قضية وفاة الشاب أداما تراوري إلى الظهور. وفي الولايات المتحدة، هناك 
يطانيا. وحدثت عمليات  مئات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد. وجرى تفكيك تماثيل في بر
يو الفقيرة الذين تجمعوا مساء  المئات من سكان أحياء ر يل، ردد  البراز تعبئة مهمة أيًضا في أستراليا. في 
الأحد، 31 مايو، أمام مقر الحكومة الإقليمية شعار "حياة السود مهمة". وهكذا كان لوفاة جورج فلويد 
ية  ية أثر في جعل جزء كبير من الرأي العام، خاصة بين الشباب، يعي الحاجة إلى شجب العنصر المأساو

المؤسسية ومكافحتها.

.https://www.europarl.europa.eu/doceo/do- cument/TA-8-2019-0239_FR.pdf, points S et B   43
     .https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/ Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24153&Lan- gID=F, point 13   44
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في  مباشر  بشكل  أسماؤهم  التالية  الأش�اص  شارك 
يكي، آن صوفي بوفي، روبن  تحرير هذا اللكتيب: عمر أز
ديلوبيل، ربيعة الهواري، ناثان ليغراند، ماتس لوسيا باير، 

يك توسان.  يفي وإير ماري ب.، ميلان ر
آن  يكي،  أز عمر  بواسطة:  المحتوى  تدقيق  إجراء  تم 
صوفي بوفي، دنيا دوركينو، ماتس لوسيا باير، جان نانغا، 
يك  يان بيروش، كلود كيمار وإر كريستين باغنول، أدر

توسان. 
تمت الترجمة إلى الفرنسية من قبل: سنايك أربوستو، 
ليغراند،  ناثان  لاغاتا،  ماري  جرينسون،  فرانسوا  بيير 
ماتس لوسيا باير، ألبرتو نادال، كريستين باغنول، روي 

يرا.  فيانا بير
يك توسان.  الصياغة النهائية: ماتس لوسيا باير وإر

خلال وتشويهه  حرقه  تم  أن  بعد  الثاني  ليوبولد  الملك   تمثال 
المظاهرات




