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ايمانويل باستريتش

إن للترجمة العربية للخطابات التي ألقيتها في بداية ترشيحي لمنصب رئيس الواليات المتحدة
أهمية تاريخية هائلة  ،خاصة في هذه اللحظة عندما يروج للحروب الخارجية التي ال تنتهي في
واشنطن العاصمة  ،وشددت ديكتاتورية شركات األدوية قبضتها على المواطنين .من
األرض ،واتفاقية الموت المبرمة بين الالعبين األقوياء في واشنطن العاصمة وتل أبيب ،
ُ
ترشحت لمنصب رئيس الواليات المتحدة ألنني شعرت أنه من واجبي
وصلت إلى أقصى الحدود
األخالقي الترشح  ،ليس ألن لدي أي رغبة في السلطة أو الثروة .ترتبط اللغة العربية األنيقة
ً
ً
وثيقا بحضارة اإلسالم ،وهي الحضارة التي كانت القوة المتمكِ نة التي دفعت
ارتباطا
والدقيقة
العلوم والرياضيات والفن واألدب إلى األمام في الوقت الذي سقطت فيه الحضارة في أوروبا
بعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية.إن اللغة العربية هي لغة التجديد والقوة الروحية والتحمل
في مواجهة التحديات .ال أعرف اللغة العربية ،على الرغم من أنني حاولت تعلمها في عام .2001
قراءاتي في فلسفة وآداب اإلسالم محدودة من حيث أن تركيزي العلمي كان على شرق آسيا.
.لقد تأثرت بشدة بما قرأته عن الفكر اإلسالمي
عندما أفكر في األزمة الحالية ،التي هي إلى حد ما خطيرة مثل انهيار اإلمبراطورية الرومانية
,يتملكني األمل في أن يتمكن اإلسالم من التخلص من أغالل البترول والمال والثقافة
.المتدهورة بسرعة وأن يظهر لنا ويظهر للعالم إمكانات جديدة للحضارة
حدّ د الشرق األوسط العالقة األمريكية باإلسالم .وقد تم تعريف الشرق األوسط لصانعي
السياسة األمريكية من خالل إنتاج وبيع البترول .يجب أال تخدعنا جميع الحكايات غير النزيهة
.حول االكتفاء الذاتي من الطاقة األمريكية الجديدة بشأن الواقع الحالي
سينظر مؤرخو المستقبل في العملية التي تم من خاللها استخدام البترول كأداة رئيسية
للسيطرة  ،على انها اإلجراء الرئيسي لتعريف الشرق األوسط كواحد من أكبر الجرائم المرتكبة.
منذ أن شرع «جون دي روكفلر» في إجبار مواطني الواليات المتحدة على االعتماد على البترول
في جميع احتياجات الطاقة في عام  ، 1900وإجبار الناس على التخلي في هذه العملية ,عن االعتماد
على الذات في استخدام الرياح والمياه والخيول و قوة عضالتهم من أجل أن نصبح عبيدً ا لمصدر
ً
جدا  ،لقد ُ
ضللنا .إن لمصدر الطاقة مثل البترول الذي يتحكم
الطاقة الذي جاء من مكان ما بعيدً ا
ً
ً
ً
هائال  -إن الواليات المتحدة لم تعد هي
سلبيا
تأثيرا
فيه األقوياء  ،والمضار بالبيئة الناتجة عنه ،
.نفسها مرة أخرى
يحظى الشرق األوسط باهتمام كبير من العائالت القوية التي تسيطر على البترول في الواليات
المتحدة ،ليس بسبب الحكمة العميقة لعلماء المسلمين ،ليس بسبب النقاء الروحي لشعبه،
ٌ
كل من الواليات المتحدة
ولكن بسبب ذلك البترول الذي يمأل جيوبهم.
قلة تحولنا لعبيد  -في ٍ
والشرق األوسط .لقد قدم الشرق األوسط كميات كبيرة من البترول انشأ قلة من األغنياء.
ومن أجل تطوير اقتصاد يركز على البترول ،كان من األهمية بمكان أن تكون الزراعة المستدامة
.الحالية والحكمة القديمة ورؤى علماء القرآن مرفوضة لصالح أيديولوجية الحداثة
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كان البد من التخلص من التقاليد القوية للتعليم والمنح الدراسية في اإلسالم  ،والتي سبقت
أي شيء في أوروبا أو الواليات المتحدة  ،وتم الترويج لحفنة من العائالت القوية في الشرق
األوسط  ،الذين  ،مثل «روكفلر»  ،كانوا يهتمون بأنفسهم فقط  ،و الذين أخفوا أموالهم في
الخارج
إن مرض البترول هذا  ،والمختلون النفسيون الذين يسيطرون عليه  ،دمروا بيئتنا وأفرغوا
ثقافتنا .هذا صحيح لألسف بالنسبة للواليات المتحدة  ،ولكنه ينطبق ً
أيضا على الشرق األوسط.
واألكثر إثارة للرعب  ،أن أولئك في الشرق األوسط الذين جادلوا بأن ثقافة االستهالك ،
وسياسة أموال النفط  ،وفلسفة المكاسب قصيرة األجل للقلة  ،كانت خاطئة  ،ومجرمة  ،وتم
.تصنيف هؤالء األشخاص على أنهم متطرفون وإرهابيون
النتيجة؟ المزيد من تركيز الثروة  ،والمزيد من تدمير البيئة  ،والمزيد من فقدان تقاليد اإلسالم
التي تقدم للعالم الكثير .هذه المأساة ليست خطأ الواليات المتحدة بالكامل  ،لكن الواليات
.المتحدة كانت متورطة بعمق فيها على أعلى المستويات
ً
تماما للشرق األوسط ولعالقة أمريكا باإلسالم عالميً ا .علينا أن
أريد أن أقترح رؤية مختلفة
ندرك أننا نواجه إمبراطورية منهارة وفاسدة .هذه اإلمبراطورية ليست أمريكية بالكامل ،
ويمكن العثور على المسؤولين عن الفساد في كل بلد .ومع ذلك  ،فإن الظروف الحالية تتطلب
ً
ً
جذريا في السياسة
وتحوال
.تجديدً ا جذريً ا ضروريً ا للغاية
ماذا يخبرنا ضميرنا؟ يخبرنا ضميرنا أن تحالف الواليات المتحدة ودول اإلسالم يجب أن يكون حول
الناس  ،ويجب أن يكون حول حياتهم اليومية  ،وآرائهم الروحية وقدرتهم على خلق مستقبل
قابل للحياة ألبنائهم وأحفادهم .يجب أال يكون لتحالفنا أي عالقة بالبترول .ال ينبغي أن يكون لها
.أي عالقة بأنظمة األسلحة  ،أو حتى بالمال
إذا كان التخلي عن البترول والعودة إلى أساليب الحياة التقليدية هو السبيل إلنقاذ الغالبية
العظمى من المسلمين  ،إلعطاء أمل جديد للعالم ,فيجب أن يكون هذا هو االتجاه الذي يجب
ً
أخالقيا الترويج لثقافة التبذير واإلسراف والرفاهية في دبي وأبو
أن نسير فيه .إنه لمن المفلس
.ظبي وأماكن أخرى كنموذج  ،كنوع من اإلنجاز
لدينا الكثير لنتعلمه من التقاليد اإلسالمية العظيمة.أدرك أن هناك جماعات متعصبة داخل
اإلسالم .هذا أمر طبيعي  ،وهذا التعصب ليس أسوأ  ،وربما يكون أفضل  ،من التعصب الذي
.نراه في التقليد المسيحي
يجب أن أتحدث بصراحة عن التحدي الحاسم إلسرائيل والصهيونية والدفع نحو حروب ال نهاية
ً
سرا أن والدي يهودي وأنني تأثرت على
لها في الشرق األوسط  ,لقد كنتم ضحيتها .ليس
مستوى ما بجوانب الثقافة اليهودية .تاريخيً ا  ،كان هناك تسامح مع اليهود في اإلسالم أكبر
بكثير مما هو عليه في المسيحية وقد يكون هذا هو الحال مرة أخرى في المستقبل .أتمنى أن
.تظهروا لي التسامح
إن صدفة التاريخ تلك تجعل من الضروري أن أوضح بشكل مطلق أين أقف بالضبط بشأن
.مسألة إسرائيل ودورها في الشرق األوسط وفي العالم
اسمحوا لي ً
أوال أن أقول إنه عندما نواجه أزمة حضارية كما نواجهها اليوم  ،فال خيار أمامنا ً
حقا
.سوى مواجهة الحقيقة  ،مهما كانت غير سارة  ،ومربكة كما الحال عليه
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ً
أوال  ،أعتقد أنه من الخطأ إلقاء اللوم على دولة إسرائيل وحدها في مجموعة من األنشطة
اإلجرامية  ،بما في ذلك حادث  11سبتمبر والهجمات على إيران .ال يجب أن يُلقى بلوم تنفيذ
ً
منفردا على اسرائيل  ،أو ربما حتى في المقام األول  ،على حكومة إسرائيل .إنها
هذه األعمال
ً
ً
واضحا للوم على أفعالهم الخادعة
هدفا
.استراتيجية لألغنياء واألقوياء لجعل إسرائيل
.لكن هذا ال يعني أن إسرائيل بريئة
ً
صدقا فيما يتعلق بما يحدث في الشرق األوسط
تميل الصحف في إسرائيل إلى أن تكون أكثر
من نيويورك تايمز أو الواشنطن بوست  -أو حتى المصادر اإلعالمية التقدمية في الواليات
».المتحدة مثل «ذا نيشن
.هناك شيء أكثر تعقيدً ا يحدث خلف الستائر
عالوة على ذلك  ،فإن الكثير من التمويل للجيش اإلسرائيلي ولجوانب أخرى من األعمال
اإلسرائيلية التي توفرها واشنطن ال يصل إلى إسرائيل على اإلطالق .تتأرجح األموال بين
متعاقدين عسكريين مختلفين وشركات استخبارات خاصة وبنوك متعددة الجنسيات
ومنظمات غامضة أخرى تعيش في المنطقة المحايدة بين واشنطن وتل أبيب ُ .تتخذ قرارات
الفضاء المظلمة والغامضة من قبل حفنة صغيرة من األمريكيين واإلسرائيليين الذين يقررون
.مستقبل البشرية
إن هذه المساحة المظلمة بين البلدين  ،المساحة التي ُتتخذ فيها معظم القرارات  ،هي أكبر
تهديد .ستكون الخطوة األولى إلدارتي هي تسليط الضوء هناك  ،حيث يخشى اآلخرون أن
.يسيروا  ،حتى يتمكن العالم بأسره من رؤية ما حدث بالفعل  ،وما يحدث بالفعل
كما أشعر أن مثل هذه الخطوة ضرورية إلنقاذ أولئك الذين يعيشون في إسرائيل والذين
ً
تماما .أعتقد أنه عندما يتم الكشف عن
يتعرضون اآلن لمخاطر هائلة  -مخاطر ال يفهمونها
الحقيقة الكاملة  ،سوف نتعلم أن الروابط بين الواليات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية
السعودية والدول الغنية األخرى ,كانت حقيقية وحاسمة  ،لكنها كانت مجرد جزء من شيء
.أكبر
لقد تمتعت الواليات المتحدة في تاريخها بإمكانات هائلة  ،وقد قدمت مساهمات هائلة في
جميع أنحاء العالم في الماضي .لقد ارتكب أيضا أخطاء جسيمة يجب أن نعترف بها علنا .يجب أن
نبدأ بقول الحقيقة الذي هو مبدأ مركزي لإلسالم .ومن تلك الخطوة األولى سوف تتبع بشكل
.طبيعي الخطوات التالية

وكما جاء في القرآن

ل َو َت ْك ُت ُموا ْال َح َّق َو َأ ُ
َو َ
ل َت ْل ِب ُ
نت ْم َت ْع َل ُمون
سوا ْال َح َّق ِب ْال َب ِ
اط ِ
».هذه الرؤية للقوة الروحية التي تأتي مع الحقيقة قد دعمت حملتي «ال تخف أي شر
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لمواطني الواليات المتحدة
يتكون هذا الكتاب من سلسلة من الخطب التي ألقيتها كمرشح مستقل لرئاسة الواليات
المتحدة منذ اإلعالن األول عن نيتي للترشح في فبراير وحتى يوليو ( .)2020سأستمر بإلقاء
الخطب  ،بلقاء زمالئي األمريكيين  ،وخاصة أولئك الذين يعانون من عواقب التدهور األخالقي
العميق لبلدنا .بمساهمتهم ومساعدتهم  ،سنرسم اتجاهً ا إيجابيً ا للواليات المتحدة .سيكون
مستقبل نبتعد فيه عن ثقافة االستهالك واالستخراج الخطيرة والحرب التي ال نهاية لها التي
.أصابت األمة كفيروس مروع والتي تضخمت عبر طفيليات خطيرة
أصبح من الغريزي للمتميزين والمتعلمين رفض حملتي منذ البداية .لكن عندما يقابلوني
شخصيً ا  ،يالحظون على الفور أنني ال أمتلك التمويل أو البنية التحتية أو التغطية اإلعالمية أو
دعم المشاهير لتذكية اسمي هناك  ،وهو أمر ضروري لعرض اسمي في النشرات اإلخبارية.
للتصويت في جميع الواليات.
لم يسألني أي منهم عما إذا كنت أقول الحقيقة  ،وعما إذا كانت مقترحاتي هي األنسب  ،وما إذا
ً
صادق وشريف .أظن أن الكثيرين منهم يعرفون سرًا أن حملتي هي الحملة الجادة الوحيدة
كنت
الموجودة.
في الواقع  ،هناك عدد قليل جدً ا من خريجي «ييل» و»هارفارد» الذين كنت قد شاركت معهم
وقت مضى  ،األشخاص الذين كانوا زمالئي عندما بدأت مسيرتي المهنية  ،والذين هم على
استعداد للتساؤل عما إذا كان هؤالء المدعوين «مرشحين» هم اهل لهذه التسمية .أو ما
ُ
إذا كانت هذه االنتخابات  ،األخيرة  ،التي أعطيت قدرًا كبيرًا من الحرية للتالعب في التصويت
والتقارير المضللة حول القضايا  ،تستحق ان تدعى « انتخابات».
َ
جيدا عما أتحدث .إنهم يعرفون أنني
العمال الذين ألتقي بهم والذين أعمل معهم يفهمون
عاطل عن العمل منذ يناير  /كانون الثاني  ،وأجبرت على ترك منزلي  ،وأن زوجتي أصيبت بمرض
خطير من الصدمة الناتجة عن محاولة الحفاظ على أسرتنا ً
معا .أعرف عما يتحدثون ألنني مررت
به.
هناك نوعان من المعرفة .إذا كنتم خبراء في النمور  ،فقد تعرفون كل شيء عن النمور :أين
تعيش النمور  ،وماذا تأكل  ،وما هي عاداتها .لكن األهم من ذلك  ،أن معرفتكم بالنمور لن
تقترب أبدً ا من معرفة الشخص الذي عضه نمر .لقد مررت بتجربة تعرضي للعض من قبل النمر.
أنا أعلم جيدا ما تعانون.
أنا أقول إنه إذا لم يكن لدينا انتخابات يمكن أن يكون فيها شخص مثلي مرشحً ا  ،ويمكن أن تتاح
له فرصة تغطية وسائل اإلعالم  ،فلن نجري انتخابات  ،بل إنها احتيال منمق.
نحن ال ننوي االعتراف بمثل هذه االنتخابات الوهمية .في الواقع  ،طالما ليس هناك انتخابات
حيث يمكن لشخص مثلي لفت االنتباه وإتاحة الفرصة له ليكون على بطاقات االقتراع  ،فإننا لن
نعترف بأي من هذه «االنتخابات».
ً
تماما من وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة  ،وعلى الرغم من
على الرغم من أنني مستبعد
أنه ال يسمح لي بجمع األموال في الواليات المتحدة  ،وحتى لو لم يكن اسمي مدرجً ا في بطاقة
االقتراع في والية واحدة  ،فإن ترشيحي له أهمية كبيرة حيث يقدم بشكل منهجي رؤية لما
يمكن أن تفعله الواليات المتحدة ً ،
بدال من تكرار المصطلحات الرئيسية مثل «الرعاية الصحية»
أو «التنوع» (يسار) و «الحرية» و «القيم» (يمين)  ،والتي تم تصميمها الستثارة استجابة عاطفية
 ،ولكن ال تقدم خارطة طريق للمستقبل.
هذه الحملة هي خارطة طريق وتتطلب أن يتغير كل شيء بمعنى أن جون براون طالب بتغيير
كل شيء عندما قدم هو ومجموعته «دستورًا وأوامرًا مؤقتة» في عام  1859يعلن من خاللهم
أن العبودية مجرمة بطبيعتها .يجب أن يكون لديكم مرشح مستعد لقول الحقيقة  ،ومستعد
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للدفاع عما تحتاجه الواليات المتحدة  ،وليس لقول ما تسانده وسائل إعالمنا الفاسدة .كما
كتب فريدريك دوغالس ببالغة  ,حيث حث السياسيين مثل أبراهام لنكولن على اتخاذ موقف
حازم.
قد ال يحصل البشر على كل ما يدفعون ألجله في هذا العالم  ،لكن عليهم بالتأكيد أن يدفعوا“
”.مقابل كل ما يحصلون عليه
لم يتغير شيء  ،أيها المواطنون األعزاء  ،منذ ذلك الحين في الواليات المتحدة  ،وال في الطبيعة
البشرية .دعونا نركز على الواقع ونطالب بعمل حقيقي .لدينا ما يكفي من الكلمات الجميلة.

مقدمة

لماذا الترشح كمرشح مستقل
لمنصب رئيس الواليات المتحدة؟
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
مايو 2020 / 20
ً
مستقال لرئاسة الواليات المتحدة في
اسمي إيمانويل باستريتش وقد أعلنت نفسي مرشحً ا
.االنتخابات الرئاسية لعام 2020
ً
مدرسا لمعظم مسيرتي المهنية  ،حيث قمت بالتدريس على المستوى الجامعي ،
لقد كنت
ولكن ً
أيضا في المدرسة الثانوية  ،بدءً ا من عام  1998في جامعة «إلينوي» « ،أوربانا شامبين».
تخصصي كان في دراسات شرق آسيا  ،يغطي ثقافات وتاريخ اليابان والصين وكوريا .في اآلونة
األخيرة  ،توسعت كتاباتي لتشمل السياسة المعاصرة واألمن والتكنولوجيا واالقتصاد.
قررت في وقت مبكر أنه نظرًا ألن آسيا أصبحت أكثر مركزية في المجتمع الدولي  ،فسيكون من
الضروري أن يكون للجيل القادم (الذي اعتبرته كما كثير مثلي في ذلك الوقت) فهم عميق آلسيا
وأن يكونوا قادرين على التعامل مع اآلسيويين على األقل بنفس مستوى التطور الذي يتمتع
به اآلسيويون عند التعامل معنا.
لقد أمضيت ً
أيضا جزءً ا من مسيرتي المهنية في اليابان وكوريا  ،وقد سمحت لي هذه التجربة
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بفهم ما يتعين على الواليات المتحدة فعله لالستجابة لعالم جديد  ،كما سمحت لي برؤية بلدنا
بمزيد من الوضوح من الخارج.
ً
رئيسا لمعهد آسيا في واشنطن العاصمة  ،وهو مركز فكري يبحث ويناقش قضايا
بصفتي
الدبلوماسية واألمن واالقتصاد  ،أسعى جاهدً ا لمساعدة األمريكيين على فهم آسيا بشيء
من بدقة .أفعل ذلك بحد أدنى من الميزانية ،وأعمل مع أولئك الملتزمين بالحقيقة  ،وال اعمل
للحصول على ميزانيات كبيرة من المتعاقدين العسكريين.
رأيت في وقت مبكر من شهر يناير من هذا العام في واشنطن العاصمة أن الحكومة الفيدرالية
بأكملها قد أغلقت وأن سحابة خطيرة من عدم اليقين قد خيمت على المؤسسات التي تحدد
مستقبلنا.
لقد أصبح واضحً ا لي ً
أيضا أن النظام السياسي الحالي غير قادر على التعامل مع التحديات
الخطيرة التي تواجه الواليات المتحدة  ،سواء كانت تغير المناخ  ،أو تركز الثروة  ،أو سباق التسلح
العالمي  ،أو التأثير السلبي للتكنولوجيا على حياتنا.
نظرت حولي إلى السياسيين  ،ليس فقط الى المرشحين للرئاسة  ،ولكن اآلخرين ً
أيضا  ،واتضح
أن هؤالء السياسيين وقعوا في طقوس فارغة من ترديد عبارات مثل التعويذات السحرية ،
وأننا لم نعد منخرطين في حوار مع المواطنين حول أسئلة أخالقية حول العلم أو المستقبل.
هذه الثقافة السياسية ليست مقلقة  ،بل إنها مخيفة .لقد رأيت إشارات  ،حتى في يناير  ،أن
الحكومة الفيدرالية بأكملها كانت في طريقها إلى كارثة كاملة.
قررت أن أعلن نفسي مرشحً ا للرئاسة ألنه لم يكن هناك مرشح  ،حتى بين األحزاب الصغيرة ،
تعامل بجدية مع تحديات عصرنا
لقد كتبت بياني على مدى عدة أسابيع مع االعتقاد بأنه ال يمكن فعل أي شيء في الواليات
المتحدة إذا لم نعمل خارج النظام القائم وأن المرشح المستقل فقط هو الذي سيكون قادرًا
على دفع البالد إلى األمام في االتجاه الصحيح.
عندما ذكرت هذه الفكرة ألصدقائي  ،رد معظمهم على الفور أنه ما لم يكن لديك الكثير من
التغطية اإلعالمية  ،والكثير من تمويل الشركات  ،وعالقات عميقة باألحزاب السياسية  ،فمن
المستحيل الترشح للرئاسة أو الكونغرس أو حتى الحكومة المحلية
لن ينظر إلى مثل هذا الجهد على أنه أكثر من مجرد دوي.
لكن عندما سمعت هذه الكلمات  ،شعرت بقوة أكبر أنه وسط الفوضى المتزايدة وعدم اليقين
ً
فرقا  ،ليس كدعوة للمؤسسات الفاسدة التي
 ،فإن إصدار مثل هذا البيان يمكن أن يحدث
تهيمن على واشنطن العاصمة اليوم  ،ولكن كنداء لكلمات وروح الدستور .تعترف هذه الوثيقة
ِّ
ً
تماما لتقديم مثل هذا
تعرف الواليات المتحدة  ،بوضوح أنني مؤهل
األساسية (الدستور) التي
الطلب الرئاسي
عالوة على ذلك  ،بعد كتابة الخطاب والتحدث مع أشخاص مختلفين  ،من الفقراء العاملين إلى
المعلمين وعمال المطاعم  ،توصلت إلى االعتقاد بأنني تمكنت من تمثيل احتياجات البلد بدقة
ً
ً
شخصا في نفس موقع
عاطال عن العمل .وبصفتي
ألنني لم أقبل أي تمويل خارجي وأني كنت
غالبية األمريكيين  ،يمكنني تمثيلهم بطريقة ال يستطيع السياسيون المتميزون تمثيلهم بها.
أقامت القوى القائمة أسوارًا عالية في واشنطن العاصمة لضمان عدم تغطية أي شخص
مثلي من قبل وسائل اإلعالم  ،ولن تتم دعوته أبدً ا إلى أي حدث  ،ولن يُنظر إليه أبدً ا على أنه
شخص يستحق االستماع إليه.
لكن هذا الواقع يشجعني وال يثبط عزيمتي .من الواضح جدً ا بالنسبة لي أنه ال يمكن إنقاذنا
إال من خالل إجراء تحول كامل في سياسات البالد  ،وال يمكن للحزبين السياسيين  ،اللذين
ّ
يسمون
يغرقان بالمال واالمتيازات  ،أن يكونا على مستوى المهمة .عالوة على ذلك  ،فإن من
بالمستقلين غير قادرين على شن حملة جادة.
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ّ
يسمون أنفسهم تقدميين أو محافظين  ،يقاتلون
النقاد والسياسيون اليوم  ،سواء كانوا
بعضهم البعض من أجل شرف تقديم تضحية شريرة أمام المعبود القذر لوسائل اإلعالم
المؤسسية .إنهم يقللون من كلماتهم  ،ويتجنبون الموضوعات الحرجة  ،وينحنون إلى الوراء
إلرضاء األقوياء.
هذه الوسائل اإلعالمية هي بالفعل مضرب حقيقي .إنهم يحققون أرباحً ا للشركات ويحرمونا
من الحق في فهم ما يجري في بلدنا.
يفترض سياسيون آخرون أن وسائل اإلعالم المؤسسية ,لديها الكثير من القوة لصناعة أو
تحطيم شخص ما  ،من خالل االفتراء أو الفضائح الملفقة  ،بحيث لن يجرؤوا على النظر إلى عيني
اإلله الزائف.
إذا كان شرط الترشح للرئاسة هو الحصول على دعم األثرياء وإشادة إمبراطورية إعالمية
ً
مؤهال.
فاسدة  ،فمن الواضح أنني لست
ً
دائما نقطة انطالقنا  ،على
ال ينص دستور الواليات المتحدة في أي موضع  ،والذي يجب أن يكون
أن الوصول للرئاسة يتطلب المال أو السلطة.
أريد أن أتخذ الموقف المعاكس  ،أي أنه إذا أخذ المرشحون اآلخرون األموال من البنوك
االستثمارية أو الشركات متعددة الجنسيات أو األثرياء  ،فإنهم هم ،وليس أنا  ،ليسوا مؤهلين
.ليكونوا الرئيس.
أنا متأكد من أنكم إن قرأتم وثائقي  ،أو إذا استمعتم إلى بضع دقائق من خطاباتي  ،فسوف ترون
مدى جدية هذه الحملة.
أنا ملتزم تجاهكم وأريد أن تعكس سياساتي أفكاركم .ليس لدي اهتمام بالتعبيرات المتعبة
مثل «المحافظ» و «التقدمي» التي تهدف إلى إرباكنا وتقسيمنا .اسمحوا لي أن أعرف ما هو
رأيكم و أن نعمل ً
معا لخلق أمل جديد في الواليات المتحدة.
شكرا لكم على وقتكم الثمين

”لن اخاف اي شر“

إعالن الترشح لرئاسة الواليات المتحدة
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
فبراير 24 2020

هناك نقاط تحول في التاريخ مثيرة للغاية  ،بل ساحقة  ،لدرجة أننا يجب أن نطالب بأكثر من
التكيف التدريجي  ،يجب أن نطالب بإعادة هيكلة أساسية عميقة لكل جانب من جوانب مجتمعنا.
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هذه اللحظة هي لحظة مهمة وأعلن ترشيحي لرئاسة الواليات المتحدة ليس ألنني أرغب في
المزايا التي تأتي مع هذا المنصب  ،والمزايا التي أضحت أكثر فأكثر مع تفكك مؤسستنا .لن
ً
كثيرا
يكون هناك أمل في وقف تفكك حجر األساس لوطننا إذا لم يكن أولئك الذين استفادوا
من أفضل تقاليدنا ,مستعدين لالنضمام للمعركة.
لقد حان الوقت لسياسة تقوم على الحقيقة  ،وليس على النزوات والعواطف العابرة .ال يمكننا
أن نبتعد نظرنا عن االنحالل األخالقي العميق الذي أطاح بالواليات المتحدة الحبيبة .يجب أن
نجمع بين التعاطف العميق مع معاناة الناس العاديين مع رؤية ملهمة لما يمكن أن يكون
عليه هذا البلد.
ً
وعودا كاذبة متأللئة .وإلى أن نعيد تأسيس خطاب سياسي نزيه
هذه الحملة ال تقدم لكم
وحكومة تدافع عن مثل وتنفذ هذا النموذج  ،فإن الوعود التي يقطعها السياسيون  ،سواء
ً
شيئا  ...ليس كثيرًا
أطلقوا على أنفسهم اسم «المحافظين» أو «التقدميين»  ،لن تعني
اليوم حكومتنا وصحافتنا ومؤسساتنا التعليمية ومجتمعاتنا وعائالتنا كلها على شفا االنهيار.
ضائعين في الوهم  ،ال يمكننا حتى أن نجبر أنفسنا على مواجهة الصحراء الممتدة أمامنا.
كل ما أطلبه منكم هو هذا :يجب أن نكافح ً
معا لبناء مؤسسات تشاركية في كل حي من شأنها
أن تسمح لمواطنينا بترسيخ المثل العليا وتشكيل العادات وإعداد السياسات التي ستشكل
األسس التي سنقوم عليها بإعادة بناء هذه الجمهورية
إذا لم نتمكن من تكوين مجتمعات ،إذا لم نتمكن من اعتبار أنفسنا أكثر من مجرد أشياء
لالستهالك واالستغالل  ،فلن تتمكن أي درجة من اإلصالح السياسي على أعلى مستوى من
إنقاذنا.
لم يعد مواطنو اليوم مواطنين  ،بل مجرد مستهلكين تغذيهم قوة التخيالت الجاهزة لشركات
ً
أموال لكل سياسي.
العالقات العامة  ،والشركات التي توظفها نفس الشركات التي تدفع
تعلمنا وسائل اإلعالم الفاسدة أنه ليس لدينا سوى دور مراقب وأنه ليس لدينا خيار سوى
إرسال األموال إلى السياسيين الذين لن يقابلونا أبدً ا  ،ولن يمثلونا أبدً ا  ،ولن يردوا حتى على
مكالماتنا الهاتفية .تقوم وسائل اإلعالم  ،التي يسيطر عليها عدد قليل من الشركات القوية ،
ببذل قصارى جهدها إلقناعنا بأنه يجب علينا البحث عن سحرة لحل مشاكلنا من أجلنا  ،وأنه يجب
علينا تجنب القادة الذين يمكن أن يلهمونا لبناء مجتمع أفضل بأيدينا .ال توجد طريقة لحكومة
جيدة حتى نبدأ في بنائها بأيدينا.
كما كتب فريدريك دوغالس « ،يجب على األحرار أن يتحملوا العبء».
هذه الحملة الرئاسية ال تهدف إلى التعريف بي .سيكون من األفضل إنشاء صحافتنا المدنية
الخاصة بنا ً
بدال من الزحف عبر مستنقع اإلعالم النتن الذي يطلب منا أن نكون عبيده .هذه
.الوسائل اإلعالمية أجمعوا على ازدرائهم لي  -وأنا أرحب بازدرائهم
أنا ال أطلب منكم التصويت في نوفمبر فقط .أطلب منكم االنضمام إلى كفاحنا لتغيير الواليات
المتحدة والعمل معنا كل يوم .ستخلق جهودكم الروابط التي توحد المواطنين مع الحكومة
المسؤولة .إذا لم تكن منظمات الجوار ديمقراطية وتشاركية  ،فلن تكون قادرة على دعم
الديمقراطية الوطنية.
سواء كانت السجون الشاسعة مليئة باألبرياء  ،أو البنية التحتية المتداعية التي تحكم على
أطفالنا بالبؤس أو نشر ثقافة االستهالك والتسامح التي دمرت فضائل التوفير والتواضع ،
.فإن الوقت متأخر ً
حقا.
يجب أن تعمل هذه الجمهورية كساعة دقيقة  ،تستجيب بشكل متوقع الحتياجات المواطنين.
ولكن ماذا لو كانت تروس الساعة متسخة  ،أو انكسرت عجلة الدوران  ،أو انكسرت مطرقة
اإليقاع بها؟
هل سنترك الساعة في مثل هذه الحالة  ،مع العلم أنها ستتباطأ  ،ثم تتوقف بشكل ال يمكن
ً
مؤقتا لفترة  ،وننظف كل شيء من الرأس إلى أخمص القدمين
إصالحه؟ أم سنوقف الساعة
 ،ونصلحها ونجعلها أفضل؟ هذا النهج األخير ينطوي على خطر إثارة االستبداد .لكن األول
يضمن ذلك عمليا .من األفضل االستعداد لعملية خطيرة ولكنها حاسمة ً
بدال من مشاهدة
.انهيار الجمهورية في حالة تراخي في الكسل.
ً
طويل من اإلساءة واالغتصاب ينبع من
عندما يصبح من الواضح بشكل مؤلم أن قطارًا
السعي وراء االستبداد المطلق  ،يصبح من حقنا وواجبنا أن نجد أوصياء جددً ا ألمن الناس في
.المستقبل.
اسمحوا لي أن أقترح مبدأين أساسيين يدعمان أي عمل مستقبلي
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البحث العلمي عن الحقيقة
الديمقراطية هي العملية التي يتم من خاللها تحويل احتياجات الناس وحكمتهم إلى سياسة.
لكن إذا ضلل الناس  ،وواجهوا صحافة مشوهة ومنمقة  ،وإذا تعلموا أن يكونوا منغمسين
في أنفسهم وبالتالي أن يفقدوا االهتمام بالحكم  ،فسنكون ديمقراطية بدون شعب .إذا لم
ً
قائما على الحقيقة  ،فعندئذ سيكون لدينا ديمقراطية خيالية .ومع ذلك
يكن النقاش السياسي
 ،وهذا هو الجزء األصعب  ،فالحقيقة ليست ديمقراطية أبدً ا .إذا صوتنا لتحديد ما هو صحيح ،
.فسنكون قد وضعنا أصبعنا بالفعل على ذهان منظم ومعقول للغاية.
سنبحث عن حقيقة الفقر في بالدنا وأسبابه  ،ودوافع الحروب الخارجية التي نخوضها  ،وتدهور
التعليم والمجتمعات  ،وسنشجعكم  ،وندعمكم  ،وأنتم تذهبون وتثابرون في مناطقكم ،
وسنساعدكم على إيجاد الشجاعة األخالقية بداخلكم لصياغة الحلول ومن ثم تنفيذها.
هدفنا هو بناء حكومة  ،على حد تعبير الرئيس أبراهام لنكولن « ،من الشعب  ،من قبل الشعب
ومن أجل الشعب» .ال يمكن تحقيق ذلك من خالل انتخاب شخص واحد أو تمرير فاتورة واحدة.
ً
ممكنا إال بعد تغيير عميق في ثقافتنا وعاداتنا.
لن يكون ذلك
نحن ال نقدم لكم وهم الذهب إللهائكم عن النقل الهائل للثروة من الناس العاديين إلى األثرياء
المتعطشين للدماء وغير األمناء .نقول لكم الحقيقة ولن نخاف من اي مكروه .عندها فقط
يمكننا إنهاء هذه الحروب التي ال نهاية لها  ،وعندها فقط سينتهي االستغالل الوحشي للناس
العاديين في أمريكا.

حكومة للشعب
يؤسس دستور الواليات المتحدة نموذجً ا للحكومة يمثل الشعب وليس األقوياء .كانت عملية
بناء هذه الجمهورية غير كاملة وشابتها جرائم العبودية ومذابح السكان األصليين .ومع ذلك،
الباق.
ما زلنا نرى شعلة الدستور تتألق خلف الصرح المكسور
ٍ
لقد حان الوقت إلعادة انتاج الحكومة  ،ليس كأداة للعالقات العامة تمولها الشركات أو بوابة
ألصحاب المشاريع الباحثين عن الربح  ،ولكن كشيء يحمي رفاهية الناس ويدافع عن أولئك
الذين يدافعون عنها بقوة.
التركيز الراديكالي للثروة  ،واالنهيار الكارثي لبيئتنا  ،والسباق الجنوني للعسكرة كطريق للثروة
 ،إن هذه الجرائم ال يمكن اعتبارها موضوعات للنقاش بين األشخاص اليوم .من يفترض أن
يقودونا  ،يفضلون أن يلفون أنفسهم بغطاء مخيط من الجبن والنفاق  ،ويطبق شعار القردة
ً
ً
ً
شيئا)
شيئا وال نقول
شيئا  ،وال نسمع
.الثالثة (ال نرى
لكن اختيار الصمت هذا له تكلفة خفية رهيبة .شبابنا محاطون بالكوابيس  ،في سالسل الجبال
الوعرة في أفغانستان أو في الممرات الرطبة لمركز والتر» ريد الطبي»  ،حيث يرقد شبابنا في
بولهم يحاولون إعادة تكوين عقل مجزأ  ،أو في زنازين السجون الخاصة .حيث يحدقون في
الجدران الفارغة طوال اليوم.
دعونا نجلب بصيص أمل ألولئك الذين يضطرون باستمرار إلى القيام باألعمال البائسة  ،ليال
ونهارا  ،إلطعام أطفالهم .لندعهم يعرفون أنه سيتم تشكيل حكومة تضع مصالحهم في قلب
األجندة الوطنية .لندعهم يعرفون أننا ال نخشى أن نسمي العبودية والرق وأننا ال نخشى أن
نسمي الحرب بالحرب.

الحقيقة تستمر في االنتصار
ً
قدما ً
معا .يجب أن تكون حملتنا تصادمية
بكل تواضع ووداعة  ،بصبر وتسامح  ،دعونا نمضي
وم ّ
دائما متجذرة ُ
ً
ؤسسة على المحبة .سوف نطالب
في بعض األحيان  ،لكنها ستكون
األغنياء الذين يجتمعون بدافع الغرور أن يروا ثرواتهم تتضاءل وأن أولئك الذين يجتمعون من
خالل العمل يزدادون .سنفهم أن أغلى األشياء هي على وجه التحديد تلك غير المرئية :القيم
األساسية التي ترشدنا  ،كأفراد وكمجموعات وكأمة  ،للتضحية بأنفسنا عن طيب خاطر  ،ليس
فقط من أجل المنفعة الجماعية  ،ولكن ً
أيضا من أجل السعي وراء الحقيقة.
إن األضرار التي لحقت ببيئتنا بسبب النفط والبالستيك  ،وتريليونات الدوالرات التي ألقى بها
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األثرياء  ،والطريقة التي يتم بها استخدام اإلنترنت الختزالنا إلى حيوانات أساسية دون أي ضبط
للنفس  ،هذه الحقائق  ،وغيرها الكثير ال يزال يتم توضيحها حتى يتمكن الجميع من رؤية أنهم
جزء من هذا التحول العظيم .في الحقيقة  ،أيها المواطنون األعزاء  ،إن الحقيقة ستحررك.

الفصل 2
منصة سبعة عشر نقطة
)(1
لن نعترف بأي انتخابات غير عادلة
النظام االنتخابي الحالي فاسد لدرجة أنه ال معنى له .ال يُسمح للمرشح المؤهل بالظهور في
بطاقة االقتراع  ،ويتم حظر أفكاره وأنشطته من قبل وسائل اإلعالم التي تمنع المواطنين
من الوصول إلى المعلومات الهامة .يتم عد األصوات باستخدام أنظمة الكمبيوتر المصممة
لالختراق  ،دون ترك أي أثر الختيار الناس المقدس .المناطق التي يسكنها الفقراء بها عدد قليل
جدً ا من آالت التصويت لدرجة أن اآلباء واألمهات المتعبين يضطرون إلى الوقوف في طوابير
.لساعات  ،واالرتعاش عند حلول الظالم.
ال يمكننا االعتراف بشرعية انتخابات الرئاسة  ،أو أي منصب آخر  ،حتى تنظم األمة انتخابات تحت
إشراف دولي  ،يُضمن فيها لكل مواطن الحق في التصويت بطريقة سهلة يمكن التحقق منها
 ،وحيث يمكن لكل مرشح مؤهل أن يُحضر سياسته مباشرة إلى الناس .يجب إجراء االنتخابات
بالكامل بطريقة شفافة ويجب حظر اإلعالنات التجارية.
ً
التزاما أخالقيً ا برفض هذه العملية برمتها .ال أخشى أنه
ليس لدينا انتخابات شرعية  ،لكن لدينا
من خالل الترشح للرئاسة  ،لن يمولني أي رجل ثري  ،ولن يدعمني أي حزب سياسي .نحن نعلم
أن انتخابات  2020ستكون مزورة لدرجة أننا ال نستطيع قبول النتائج  ،وال نعترف بمن يزعمون
فوزهم .عالوة على ذلك  ،سيُثبت أولئك «المنتخبون» قريبًا أنهم ال يمثلون «نحن الشعب» بأي
معنى للكلمة .نحن الشعب سننتظر انتخابات شرعية يُسمح لمرشحين مثلي بالمشاركة فيها.

)(2
تغير المناخ هو “الخطر” على األمن.
يجب أن تشتمل اإلجابة على جميع جوانب السياسة الداخلية والخارجية
يجب أن يكون االلتزام الكامل بخطة  100عام للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في
صميم أي سياسة أمنية واقتصادية وتعليمية أمريكية .يجب أن نكرس كل الموارد  ،ونلتزم بما
يعادل اقتصاد الحرب  ،لتقليل استخدام النفط والفحم إلى الصفر في غضون عامين إلى ثالثة
أعوام.
ستضع الحكومة مبادئ توجيهية ستطالب بتخفيضات سريعة في استخدام الوقود األحفوري ،
وإنهاء استخدام سيارات الركاب والحد من استخدام الطائرات .سنمول تركيب مولدات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح في كل حي .سيتم االستحواذ على جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه
التقنيات من قبل الحكومة لهذا الغرض .سيتم على الفور إعادة تهيئة جميع المباني بحيث
تكون انبعاثات الكربون صفرية تقريبًا  ،بما في ذلك أقصى عزل لجميع المنازل في غضون
ً
عاما تجعل مصادر
شهرين .ستفعل الحكومة ذلك من خالل استخدام قروض لمدة خمسين
الطاقة المتجددة أرخص من الوقود األحفوري.
سننهي كل الدعم للبترول والفحم واليورانيوم .سيتم تصنيف هذه األنواع من الوقود كمواد
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خاضعة للرقابة ال يمكن بيعها من أجل الربح.
سوف يتحول الجيش إلى طاقة متجددة بنسبة  ٪100أسرع من بقية البالد  ،وبالتالي سينتقل من
كونه العدو األكبر للبيئة إلى أقوى مدافع عنها .الطائرات المقاتلة الملوثة وحامالت الطائرات
المتقادمة سيتم إلغاؤها على الفور دون القلق بشأن األرباح التي قد تدرها للشركات .أولئك
المعرضون لخطر فقدان وظائفهم سيضمن لهم وظائف في مشاريع الطاقة المتجددة.
جنت شركات النفط والغاز تريليونات الدوالرات من إلقاء مواد خطرة على المواطنين الذين
كانوا يعلمون على الدوام أنهم يدمرون البيئة .مثل هذه األفعال تعتبر جنائية بموجب القانون.
سيتم االستيالء على أصول هذه الشركات وأصحابها من قبل الحكومة واستخدامها لتمويل
تحول اقتصادنا.
سيتم االعتراف بأن إهدار الطاقة والغذاء والموارد الطبيعية هو فعل سيء  ,ولن يتم الترويج
له أبدً ا كرمز لحياة أفضل.
ستشرف الحكومة على إنشاء مجتمعات مدنية وضواحي مستدامة ً
حقا وستتولى استعادة
المناطق البرية لضمان التنوع البيولوجي .سيتطلب ذلك هدم مراكز التسوق ومواقف
السيارات والمصانع والطرق السريعة التي أزالت غاباتنا المقدسة وأراضينا الرطبة الثمينة.

)(3
التخلص من األسلحة النووية بأي وسيلة ضرورية
تواجه البشرية مخاطر غير مسبوقة بحدوث حرب نووية  ،والتي أصبحت أكثر خطورة من خالل
الترويج لألجهزة النووية المصغرة «القابلة لالستخدام» .سنلتزم بإزالة هذه األسلحة الخطيرة
من األرض  ،دون النظر الى صعوبة هذه العملية .من أجل أطفالنا  ،سنصادر بالقوة جميع
األسلحة النووية وندمرها ً ،
أوال في الواليات المتحدة ثم في كل دولة أخرى في العالم .سنعمل
مع مجموعات من المواطنين المشاركين في الداخل والخارج  ،داخل الحكومة وخارجها .يجب
وقف تطوير األسلحة النووية.

)(4
إطالق تحقيقات علمية دولية في الماضي يرفض الكثيرون مواجهتها.
لن نكون قادرين على مواجهة خطر تغير المناخ والحرب النووية حتى نتخلص من ثقافة اإلنكار
التي استحوذت علينا على مدى العقدين الماضيين .يجب أن نحقق بال خوف في تصرفات
مجموعة صغيرة من الرجال األقوياء بعد انتخابات عام  ، 2000بما في ذلك ما يسمى بحادثة «11
”سبتمبر.
يجب أن تستخدم فرق «الحقيقة والمصالحة» الدولية قوة المنهج العلمي لكشف التاريخ
الصادق لمواطنينا وللعالم .يجب أال يكون هناك حد لنطاق التحقيق .نظرًا لخطورة القضية ،
يجب رفع السرية عن جميع المستندات ذات الصلة .وال ينبغي أن نكتفي بالحسابات المبسطة
التي تلوم مجموعة واحدة أو أخرى« .القتل على قطار الشرق السريع» هي جريمة قابلة للحل.

)(5
إعادة الجيش األمرييك إلى الوطن وتحديث األمم المتحدة.
يجب على الواليات المتحدة إعادة القوات المنتشرة في جميع أنحاء العالم إلى الوطن  ،وهي
القوات التي غالبًا ما ُتستغل في مشاريع المرتزقة لخدمة مصالح األثرياء .يجب أن نكون
مستعدين للقتال والموت من أجل األمن الدولي الحقيقي  ،ولكن فقط بالمعنى الدقيق الذي
حدده ميثاق األمم المتحدة .سيكون من األفضل المخاطرة بحياتنا في المعركة النبيلة ضد قوى
الجشع لحماية التربة تحت أقدامنا  ،وضمان عدم تسمم المياه النقية لمحيطاتنا والحفاظ على
الغابات إلى األبد ,من شن هذه الحروب غير الضرورية.
يجب أن تكون األمم المتحدة الفضاء األساسي الذي نخطط فيه إلنقاذ مستقبل كوكبنا
الهش .ولكن ال يمكن القيام بذلك إال إذا خضعت هذه المؤسسة إلصالح كامل يسمح لها
بتمثيل مواطني األرض دون تدخل الشركات أو األفراد األثرياء.
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)(6
الشركات ليست بشر .األغنياء لديهم صوت واحد فقط
الشركات التجارية ليست بشر وليس لها دور في صنع السياسات .وينطبق الشيء نفسه
على فاحشي الثراء وعلى البنوك االستثمارية الذين يمارسون من خاللها إرادتهم .يجب توفير
المعلومات التي يحتاجها صانعو السياسات من قبل المسؤولين واألساتذة وغيرهم من
الخبراء الذين أمضوا حياتهم في تقييم الوضع الحالي لبلدنا بشكل موضوعي دون التعرض
للضغط لجني الفوائد.
األغنياء مجرد أناس .ليس لديهم حقوق أكثر من اآلخرين .ال ينبغي أن يكون لها دور خاص في
تحديد السياسة .أولئك الذين يستخدمون المال  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،للتأثير على
السياسة ,يشاركون في الفساد والرشوة  .ال تخفوا هذه الجريمة باستخدام مصطلحات
«.التشاور» و «الضغط» غير المؤذية
يجب علينا تعزيز الخدمة المدنية حتى تستعيد الحكومة استقاللها عن األعمال التجارية وحتى
تتمكن من وضع أنظمة تنظيمية صارمة لحماية السكان .لقد فعلناها في الماضي ويمكننا أن
نفعلها مرة أخرى .في هذه العملية  ،سيتم تأميم العديد من الشركات  ،مثل البنوك أو شركات
االتصاالت والطاقة  ،وإدارتها من قبل موظفين أكفاء من موظفي الخدمة المدنية الذين
تتمثل مهمتهم المقدسة في الصالح العام .هذا الحكم األخالقي له سوابق تعود إلى العصور
القديمة وال يتطلب زخارف أيديولوجية.

)(7
اقتصاد الشعب ومن أجل الشعب
بدون المساواة االقتصادية واألنظمة المالية الصارمة  ،لن تكون الديمقراطية ممكنة .بينما كنا
نائمين  ،جَ مع فصيل من النخبة ثروة كبيرة بوسائل غير قانونية وغير أخالقية لعقود ثم أخفوها
في الخارج .ال يستطيع معظم مواطنينا حتى تصور الفساد الذي انتشر في كل مكان خلف
الواجهات البراقة للصناعة والحكومة.
سنوقف كل هذا .سنقوم بتمكين اآلالف من المدققين المحترفين من دائرة اإليرادات
الداخلية والمكاتب الحكومية األخرى الذين سيواصلون  ،بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي ،
إجراء عمليات تدقيق شاملة دون خوف لجميع فروع الحكومة  ،بما في ذلك وزارة الدفاع .سوف
نطالب بمراجعة مالية كاملة للكونغرس وجميع أعضائه .كما ستخضع السلطة التنفيذية
بأكملها وجميع األعضاء الرئيسيين في السلطة القضائية للتدقيق .لن نخاف من تسريح  ,امن
فرض الغرامات أوالسجن آلالف األشخاص  ،إن لم يكن أكثر  ،إذا لزم األمر.
بمجرد أن تعود الحكومة إلى هموم مواطنينا الشرفاء  ،سنفعل الشيء نفسه للشركات
التجارية واألثرياء.
تذكروا أن أولئك الذين يتداولون في الثروة الفاحشة قد حصلوا عليها من خالل الوصول
غير العادل إلى رأس المال جنبًا إلى جنب مع الممارسات التجارية غير القانونية .يجب تقليص
ممتلكاتهم إلى الحد األدنى حتى ال يعودوا قادرين على استخدام هذه األموال لتقويض الصحافة
ً
ً
منظما بدرجة عالية  ،وتسيطر عليه بشكل
مجال
أو السياسة أو التعليم .سيصبح التمويل اآلن
أساسي المنظمات الحكومية المسؤولة أمام الناس .ستتحول البنوك اإلقليمية إلى تعاونيات
يديرها المواطنون لصالح االقتصاد المحلي.

)(8
دعم التعليم الحقيقي والصحافة االستقصائية
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ال يمكن أن تكون السياسة شرعية إذا حرم مواطنونا من الحصول على التعليم الجيد الذي
يحتاجون إليه للتفكير بشكل نقدي حول حالة مجتمعنا واالستفادة الكاملة من اإلمكانات
الالنهائية المحبوسة في خيالهم ,إنهم بحاجة إلى تعلم التاريخ واألدب والفلسفة والعلوم منذ
سن مبكرة حتى يتمكنوا من فهم القضايا المعقدة لجيلنا.
ً
نظاما تعليميً ا جديدً ا يُعامل فيه جميع المواطنين على قدم المساواة .لن يتم ربط
سننشئ
أموال المدارس أبدً ا بضرائب الملكية المحلية .سيتم مكافأة المعلمين وكذلك أي فرد من أفراد
المجتمع .سيكون لكل فرد الحق في الحصول على تعليم جيد ألننا نتوقع من الجميع أن يكونوا
مواطنين فاعلين.
الصحافة امتداد للتعليم .يجب أن تثقف الصحافة مواطنينا حول القضايا الحقيقية  ،وليس
األحداث المثيرة  ،ويجب أن تعلمهم التفكير بشكل نقدي في الحقائق االقتصادية والثقافية خلف
سطح األشياء .لألسف  ،تحولت الصحافة إلى وحول مخزية تمأل الصحف والبرامج التلفزيونية
.والمنشورات على اإلنترنت بصور بشعة وعبارات مبهجة  ،ومحتوى يستدعي أسوأ مالئكتنا.
بينما يجب أن يتعلم المواطنون التفكير بموضوعية والعمل ً
معا إلنشاء مجتمع أفضل  ،يتم
قصفهم ً
بدال من ذلك بالقمامة التي إما تحفز الرغبة الجنسية أو تشجع االستهالك المتهور.
يجب أن تدعم الحكومة وسائل إعالم مستقلة على المستوى المحلي والوطني تكون مكرسة
للبحث عن الحقيقة وتشجع المواطنين على التفكير بأنفسهم .يجب أن تصبح الصحافة
االستقصائية حول القضايا الخطيرة في عصرنا  ،والصحافة الشجاعة  ،مهنة قابلة للحياة مرة
أخرى.
يجب أن يكون الفن  ،سواء كان الرسم أو النحت أو التصميم أو المسرح أو الموسيقى أو األدب
 ،جزءً ا من حياة مواطنينا .ستدعم الحكومة مثل هذه األنشطة ألنها تمنح المواطنين الثقة
للتحدث وصياغة رؤية لمستقبلنا بأنفسهم  ،دون االعتماد على الصور البراقة أو العبارات
الواهية التي تنقلها وسائل اإلعالم المؤسسية.
إن تشجيع التعبير الفني سيحرر الشباب من الثقافة السطحية والمتالعبة التي يوجهونها اليوم
 ،وهي ثقافة توجههم نحو الملذات قصيرة المدى وتحرمهم من القدرة على المساهمة في
مجتمعهم .إن منحهم الفرصة لصنع أفالمهم الخاصة وصحفهم ولوحاتهم وصورهم الخاصة ،
مع دفع أجر معيشي مقابل هذا العمل  ،سوف يمنحهم الثقة في قدرتهم على تغيير المجتمع.
سنستبدل الفن التجاري العادي والمهين بالفن ّ
البناء والملهم لمواطنينا.

)(9
التعديل الثالث عشر ونهاية العبودية
التعديل الثالث عشر لدستورنا يحظر العبودية صراحة .ومع ذلك  ،لدينا مواطنون  ،كثير منهم
مدينون بسبب ممارسات حقيرة  ،يعملون في المصانع والمتاجر كعبيد أكفاء .لدينا مواطنون
في السجن  ،غالبًا بناء على اتهامات كاذبة  ،يُجبرون على العمل بدون أجر ُ ،
ومجبرون على الدفع
مقابل الحق في رؤية أحبائهم .كل هذه الجرائم ترتكب لصالح الشركات .سيتم وضع حد لهذه
الممارسات الحقيرة  ،دون استثناء  ،من خالل التطبيق الصارم للتعديل الثالث عشر.

)(10

يجب أن تكون التجارة خضراء وحرة ً
حقا
يمكن أن تكون التجارة مفيدة من وقت آلخر  ،ولكن كما تمارس اليوم  ،فإنها تلحق أضرارًا
بالغة بنظامنا البيئي الثمين وبشعبنا .أصبحت التجارة كلمة أخرى لسفن الحاويات الضخمة،
التي تسيطر عليها البنوك االستثمارية ،والتي ينبعث منها دخان مروع وهي تنقل البضائع عبر
.المحيطات لصالح قلة من الناس  ،وليس أولئك الذين يصنعون البضائع أو يستخدمونها.
ً
تدويل ،أن الصناعات والمزارع المحلية تٌدمر
إنها ليست إشارة إيجابية ،وهي بالتأكيد ليست
بسبب «التجارة» وأن المواطنين يعتمدون على السلع المستوردة ضد إرادتهم.
ً
ً
خال من الوقود
تماما في معنى التجارة وإنشاء نظام تجارة
معا  ،نحتاج إلى إعادة التفكير
ٍ
األحفوري بنسبة  ٪100يمكن للجميع الوصول إليه ويحترم احتياجات المجتمعات المحلية.
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)(11
االنحطاط األخالقي هو لب هذه األزمة السياسية
األزمة الحالية هي قبل كل شيء أزمة روحية .لقد وقعنا في االنحطاط والنرجسية .حتى باتوا
يثبطون عزيمة أصحاب النوايا الحسنة .لقد اختفى التواضع واالقتصاد والنزاهة من مفرداتنا.
ً
مستهلكا
تم استبدال العالم الداخلي غير المرئي للقيم والشخصية بمشهد يجعل المواطن
سلبيً ا لألشياء السيئة.
إلى أن نستطيع السيطرة على أفعالنا  ،وعندها فقط  ،نشكل مجتمعات قادرة على المطالبة
بالعدالة واالستقامة  ،حتى نتمكن من الوثوق بجيراننا والتحدث بصراحة مع أطفالنا والدفاع عن
القيم المشتركة  ،فلن نكون قادرين على الوقوف في وجه السلطات التي سيطرت على بلدنا.
إن الفساد األخالقي يعني أن العديد من أولئك الذين يتحدثون عن «الحرية» و «العدالة»
سعداء للغاية بقبول المدفوعات السرية لدرجة أنهم يتجنبون قول الكثير من الحقيقة .هذا
أيضا يجب أن ينتهي

)(12
تحويل الثنائي العسكري-المخابراتي
الجيش الخارج عن السيطرة يسمح للشركات بأخذ دوالراتنا الضريبية وتمريرها مباشرة إلى
حساباتها المصرفية من خالل بيع أسلحة باهظة الثمن  ،دون إخضاعها للتدقيق الخارجي أو
االختبارات العلمية.
نحن بحاجة إلى رجال ونساء مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل بلدهم .لقد تم توجيه هذه
المشاعر النبيلة بطريقة خاطئة .يجب تحويل الجيش و «مجتمع» االستخبارات الذي يحيط بها
مثل الشفق  ،وتكريسهما  ،قبل كل شيء  ،للتخفيف من ّ
تغير المناخ والتكيف معه باإلضافة
إلى التهديدات األمنية الحقيقية األخرى.
يجب إعادة توجيه شجاعة الجنود نحو الواجب الخطير المتمثل في إنهاء هيمنة عمالقة الوقود
األحفوري وأتباعهم على بلدنا  ،ونحو مهمة تحويل اقتصادنا .أيها الجنود! إذا كنتم ال تستطيعون
مقاومة قياصرة الطاقة  ،كيف يمكنكم أن تطلقوا على أنفسك لقب الشجاعة؟
في انتهاك لتحذير جورج واشنطن من مخاطر «خلط سالمنا وازدهارنا» مع نوايا الدول األجنبية
 ،شرعنا في العديد من المعاهدات السرية  ،والتي أطلقنا عليها بشكل عشوائي «تبادل
المعلومات» و «التعاون في األمن» إلى كارثة مثل تلك التي حدثت عام  .1914في ذلك الوقت ،
أطلقت هذه المعاهدات السرية تأثير الدومينو المروع الذي جر العالم إلى حرب كارثية.
ً
جميعا من يعمل في وظائف تعاقدية مدفوعة األجر في وكالة األمن القومي  ،جميعكم
أنتم
من يتعين عليهم قراءة رسائل البريد اإللكتروني التي ال نهاية لها  ،جميعكم من يتعين عليهم
مضايقة األشخاص العاديين بسبب أشياء غبية لشركات غير ذات صلة  ،استمعوا إلي! الحق
أقول لكم« :تعالوا معنا! ليس لديكم ما تخسروه إال قيودكم».

)(13

ً
حدا للتأثير الخطير للتكنولوجيا على مواطنينا
ضعوا
تقدم وسائل اإلعالم المؤسسية التطور ٌ
األ ّ
سي للتكنولوجيا كنقطة مضيئة مطلقة .ومع
ذلك  ،في معظم الحاالت  ،يحرمنا التعرض لهذه التقنيات الجديدة من القدرة على التركيز ،
والقدرة على التفكير بأنفسنا  ،والوعي الضروري للعمل كمواطنين في المجتمع .يتم استخدام
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التكنولوجيا أكثر فأكثر كوسيلة للحث على إدمان التحفيز قصير المدى فينا .تدر هذه المنتجات
أرباحً ا  ،لكنها تجعل المواطنين غير قادرين على فهم خطورة األزمة التي نواجهها.
نريد أن نتفاعل مع اآلخرين  ،ونحتاج إلى وظائف تسمح لنا بالتعاون مع اآلخرين .لكن كل ما
نواجهه هو رسائل مسجلة وعمليات سحب تلقائية وصفوف طويلة من أجهزة الكمبيوتر
ً
تماما في صحراء رقمية .إنها
العمالقة التي تحسب أرباح الشركات ببرود .نجد أنفسنا وحدنا
ليست حادثا بل جريمة مع سبق اإلصرار.
نحن بحاجة إلى تحليل نقدي لتأثير التكنولوجيا على المجتمع قبل استخدامها .يمكن أن تكون
التكنولوجيا مفيدة للغاية  ،ولكن فقط إذا تم تطبيقها لحل التحديات الحقيقية في عصرنا  ،ولم
يتم استخدامها للتالعب بنا.
ً
دائما .نحن نخلط بين العلم
يجب أن يكون الفهم العلمي لحالة األرض ومجتمعنا هدفنا
والتكنولوجيا على مسؤوليتنا .كما كتب بول جودمان « ،سواء كانت تستند إلى بحث علمي جديد
أم ال  ،فإن التكنولوجيا هي فرع من الفلسفة األخالقية  ،وليست من فروع العلم».

)(14

ّ
تسخفنا
أوقفوا الحمالت المناهضة للفكر التي
يتعرض مواطنونا لحمالت ال نهاية لها تشجع المشاعر المعادية للفكر وتثني عن التفكير
العميق في العالم .هذه التغييرات في ثقافتنا غير طبيعية  ،لكنها مفروضة من قبل قوى خفية
تسعى إلى جعلنا مطيعين.
يجب أن نرفع مستوى المشاركة الفكرية في جميع أنحاء بلدنا  ،وأن نشجع الناس على التفكير
بأنفسهم والتوصل إلى حلول خاصة بهم .القراءة والكتابة والمناقشة ضرورية لهذه العملية
ويجب تشجيعها .كما يجب أال يثق المواطنون أبدً ا في اآلراء السهلة والمبسطة التي يقدمها
.المشاهير.
ال يمكننا أن نسمح للغابة السامة لإلعالن وشركات العالقات العامة بمعاملة المواطنين
بوحشية  ،وفرض ثقافة النرجسية من فوق  ،والترويج لعبادة الذات الخبيثة .إن الضرر الذي
ً
تسببوا فيه بالفعل مروع ً
شيئا  ،لكنها سيطرت
حقا .يواجه مواطنونا صحراء تافهة ال تقدم
على جميع القنوات التلفزيونية  ،واحتلت جميع مراكز التسوق واحتلت جميع المكاتب.
يجب أن تخضع صناعة اإلعالن والعالقات العامة ألشد القوانين صرامة بحيث يتعرض
مواطنونا للصور في وسائل اإلعالم التي تشجع على المشاركة الفكرية وتدعم المجتمع الصحي.
فللمواطنين الحق في قراءة المقاالت ومشاهدة البرامج التي تصور واقع حياتنا بأسلوب علمي
 ،والحق في عدم التعرض لبرامج تمثل مشاهد من حياة األغنياء المتسامحة.

)(15
إحياء مبدأ «اإليروكوا» لسبعة أجيال إنهاء عبادة النمو
واالستهالك
على الرغم من أن دستور أمة اإليروكوا كان له تأثير عميق على دستور الواليات المتحدة  ،إال أن
اآلباء المؤسسين تجاهلوا التركيز على االستدامة بشكل مأساوي .ال ينبغي أبدً ا نسيان تقاليد
اإليروكوا واألمم األصلية األخرى .يتطلب مبدأ «الجيل السابع» ألمة اإليروكوا أن نفكر في كيفية
تأثير قراراتنا اليوم على حياة أحفادنا لسبعة أجيال في المستقبل .هذا المبدأ علمي وعقالني ،
ويتناقض بشدة مع االفتراض غير المنطقي بأن المحيطات والغابات واألراضي العشبية هي
سلع تخص األفراد أو المجتمعات  ،ويمكن تدميرها لتحقيق مكاسب شخصية.
يجب إضافة مبدأ «الجيل السابع» إلى الدستور كتعديل  ،ليكون بمثابة األساس إلعادة التقييم
الكامل الفتراضاتنا االقتصادية والثقافية.
يجب أن نتوقف عن استخدام مصطلحات مضللة مثل «النمو» و «االستهالك» لتقييم رفاهية
األمة .يجب أن ننظر بشكل مشترك إلى صحة جميع مواطنينا  ،وصالح البيئة وازدهار الحيوانات
والنباتات البرية.
التعاون ضروري لبقائنا .ال يمكننا حل المشاكل من خالل الميزانيات إذا كانت تشجع االعتماد
على المال فقط .نحن بحاجة إلى إنشاء أنظمة مقايضة بين المواطنين حتى يتمكن الجيران من
مساعدة بعضهم البعض وإنشاء برامج دعم متبادل تجعل العائالت والمجتمعات مكتفية ذاتيً ا.
ال يمكن توفير الرعاية الصحية بمجرد تمرير األموال الحكومية من حساب إلى آخر .يجب علينا ً
أيضا
تمكين المواطنين لمساعدة بعضهم البعض  ،لتعلم ما يكفي من األدوية والعالجات العشبية
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وممارسة الرياضة  ،حتى يتمكنوا من عالج العديد من األمراض بأنفسهم دون استخدام أي
أموال على اإلطالق.

)(16
الزراعة في خدمة السكان واقتصاد غذائي صحي وعادل.
سيؤدي االرتفاع السريع في درجة الحرارة الناجم عن االحتباس الحراري إلى ارتفاع تكلفة الغذاء
بشكل كبير خالل العقد المقبل  ،وجعل الزراعة  ،مرة أخرى  ،النشاط األكثر أهمية للبقاء على
قيد الحياة .لم نبدأ بعد في االستعداد لهذه الكارثة.
يجب أن نترك ورائنا نظام الزراعة الصناعية الفاشل هذا وأن نعود إلى الزراعة من قبل الناس
ومن أجل الناس .يجب توزيع األرض على عدد كبير من المواطنين الستخدامها كمزارع عائلية.
ال يوجد ما يستنكر المجال .التربة والمياه التي منحتها لنا أمنا األرض لم ولن تكون أبدً ا مملوكة
للشركات.
ً
عادال .إن إنتاج الغذاء بطريقة ال تضر
يجب تنظيم نظام التوزيع الزراعي بأكمله وبالتالي جعله
تربتنا ومياهنا أهم بكثير من السماح ألقلية بجني ثروة من الصادرات الزراعية .يحتاج األمريكيون
إلى تبني الزراعة العضوية المستدامة اآلن.

)(17
إن الدستور لم يذكر الحزب الجمهوري وال الحزب الديمقراطي
كشف لنا سيرك اإلقالة ثالثي المسارات أن النظام السياسي الحالي ال عالقة له بالدستور .لقد
ماتت الحوكمة والسياسة وتحولت إلى شجار بين جماعات الضغط في الشركات والمصرفيين
االستثماريين وخبراء اإلعالم واألثرياء الذين يخدمونهم .وسائل اإلعالم  ،التي تخلت منذ فترة
طويلة عن الشك في نزاهة الصحافة  ،تضع البيض فقط على المصارعين مثل حشد من
السكارى.
إن أي نقاش حول تطوير السياسة وتنفيذها داخل اإلدارات الحكومية يجب أن يتم بطريقة
شفافة يحددها الدستور.
ومع ذلك  ،فإن السياسة اليوم تصنعها الشركات أو تتم مناقشتها في أحزاب سياسية
مبهمة وغير خاضعة للمساءلة  ،بطريقة غير دستورية بشكل صارخ .ال تنخدع الحزب
الديمقراطي والحزب الجمهوري ليسوا مذكورين في الدستور وهم ال يمثلون الغالبية العظمى
.من مواطنينا.
ترك القرارات السياسية ألحزاب ال يحكمها الدستور جنائي وغير دستوري  ،ويجب إنهاء هذه
الممارسة.
األحزاب السياسية هي مكان لاللتقاء وتبادل األفكار للمواطنين على المستوى المحلي .ال يمنح
الدستور األحزاب الديمقراطية والجمهورية أي دور في الحكم أو صنع السياسات.
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الفصل 3

اقتصاد ديمقراطي
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب رئيس الواليات المتحدة
أبريل 27 2020

أزمة كوفيد  19-ليست نتيجة فيروس واحد .ال يوجد فيروس واحد يمكن أن يخلق حالة من عدم
اليقين والخوف العميقين في بلدنا ؛ ال يمكن ألي مرض أن يثير مثل هذا التناقض الرهيب وهذه
الكراهية التي ال توصف.
ال  ،نحن نواجه انهيار نظام اقتصادي تم تضخيمه بالهواء بشدة  ،وأفسدته المشتقات والتيسير
الكمي  ،وخففته عمليات إعادة شراء األسهم وغيرها من المنتجات المالية التي تصنعها
الشركات .الخبراء يعرفون  ،أفضل منكم  ،ما هي مصلحتكم .باختصار  ،لم يعد لالقتصاد عالقة
ً
ً
عالما من الخداع حيث يعيش األقوياء في ناطحات
عالما أثيريً ا ،
بحياتنا بعد اآلن .لقد أصبح
السحاب  ،بقيادة الخبراء الذين يعتقدون أنهم يعرفون  ،أفضل منكم  ،ما هو في مصلحتكم
العليا.
هذا «االقتصاد»  ،إذا كانت هذه التسميه الصحيحة  ،ليس له عالقة بنا  ،بعمل األشخاص
الذين يحاولون إطعام أطفالنا .نحن نشهد بيأس تمزق بلدنا االمر الخارج عن إرادتنا ومعرفتنا
.ومستوى أجورنا.
لقد انهار االقتصاد وعلينا إعادة بنائه.
ً
ً
قاتما.
قائما هناك من قبل  ،فسيكون مستقبلنا
لكن إذا حاولنا ترميم المنزل الفاسد الذي كان
ال يستطيع االحتياطي الفيدرالي طباعة المهام  ،أو طباعة الهواء النظيف أو المياه النظيفة.
في الواقع  ،طالما ظلت الحكومة أسيرة األغنياء واألقوياء  ،فال يمكنها فعل أي شيء على
اإلطالق .علينا قطع خيوط محرك الدمى هذا .يجب أن ننشئ حكومة واقتصادً ا للشعب
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وللشعب وبواسطة الشعب.
العملة التي تقود التحول السريع القتصادنا هي عملة الخوف .تنتشر مثل فيروس مروع  ،يحول
كل شيء يلمسه إلى اليأس وعدم اليقين .إنه ميداس وحشي يدمر كل الخير والقيمة.
وماذا عن شيك األلف دوالر قالوا إنهم سيرسلونه لك بالبريد؟ هل سيستمر البريد في تسليم
البريد؟ هل يشتري ألف دوالر نفس الكمية من الطعام أو ورق التواليت بعد ستة أشهر من
اآلن؟ بالتأكيد ال يتعين على البنوك االستثمارية التي تضارب في المشتقات االنتظار كل هذا
الوقت للحصول على أموال  ،وال شركات الوقود األحفوري التي تدمر مناخنا.
ال يجب أن تملى علينا القواعد ,كمواطنين  ،يمكننا السيطرة على اقتصاد أمتنا وتحويله .لن يبدأ
هذا التحول في مكاتب إحدى لجان مجلس الشيوخ  ،وال في المقاهي العصرية التي يرتادها
.المصرفيون في بالكستون أو مورجان ستانلي.
ً
عمدا .هذه
ال  ،إن التعافي من هذه الكارثة لن يتم تأمينه من قبل أولئك الذين خلقوا هذه األزمة
المرة  ،لن يتم العثور على الخالص باتباع نفس األشخاص الذين أوقعونا في الخراب عام 2008

ما هو االقتصاد؟
ما هو االقتصاد؟ يبدو هذا السؤال في غاية البساطة لدرجة أنه ال يليق بالخبراء الماليين الذين
يتسابقون على األخبار التلفزيونية ليخبرونا كيف يجب أن تكون األمور  ،والذين يحاضروننا حول
ً
سرا.
أسعار الفائدة والقدرة التنافسية  ،بينما يعدون بيضة عشهم
.دعونا نركز على هذا السؤال الحاسم الذي كان من المفترض أن ننساه في حالة الذعر الحالية
ال عالقة ألساسيات علم االقتصاد بالمعادالت المعقدة المنتجة في علم االقتصاد الزائف
لتخويفنا .إنها مزحة عميقة أن الخبراء يفترضون أن الشخص الذي لم يقم بحساب غير قادر على
فهم االقتصاد.
ً
جميعا
لكن أساسيات علم االقتصاد بسيطة .تتمثل أساسيات االقتصاد في ضمان حصولنا
على طعام صحي نأكله ومكان نظيف للعيش وعمل هادف يوظفنا ويساهم في رفاهية
ً
فنيا  ،وإجراء تحقيق
المجتمع .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أن يكون لدينا الوقت للتعبير عن أنفسنا
روحي  ،ورعاية أحبائنا وأصدقائنا  ،والمشاركة في حياة مجتمعنا المحلي.
كما نعلم ,هؤالء من لديهم معنى روحي لحياتهم هم الذين يحبون عملهم ويشعرون براحة مع
عائالتهم واصدقائهم وال يشعرون بالحاجة لصرف مال أكثر على بيوت أكبر ,منزل كبير .ومع
ً
ً
عوضا
عاما الماضية.
ذلك  ،فإن القيمة التقليدية لالقتصاد قد تم هدمها على مدار الخمسين
ً
مالذا لعبادة الذات والجشع والنرجسية.
عنها  ،أقامت الشركات
ً
اقتباسا
هذه المسيرة نحو االنحطاط األخالقي يقودها اليوم فاحشي الثراء .أود أن أشارككم
يصف األثرياء جدً ا للمؤلف ف.سكوت فيتزجيرالد:
«.اسمحوا لي أن أخبركم عن األغنياء جدا .إنهم مختلفون عنك وعني
إنهم يمتلكون ويقدرون في وقت مبكر  ،وهذا يؤثر عليهم ،
يجعلهم ناعمين حيث نكون قاسيين  ،وساخرين حيث نكون واثقين  ،بطريقة يصعب فهمها
 ،.ما لم تكن ثريً ا.
يعتقدون في أعماق قلوبهم أنهم أفضل منا
ألنه كان علينا أن نكتشف تعويضات الحياة والمالجئ ألنفسنا «
ما يتم بيعه لنا على أنه «اقتصاد» يتكون بشكل أساسي من نشاط المضاربة في سوق األوراق
المالية وتبديد مبالغ ضخمة من األموال حول العالم من قبل البنوك االستثمارية .وهذه البنوك
المتعطشة للدماء لم تعد تدار من قبل الناس  ،بل بواسطة حواسيب عمالقة باردة وعديمة
.الرحمة تحسب األرباح إلى عشرين منزلة عشرية
يشجع هذا االقتصاد الخاطئ االستهالك العشوائي والفاسد ؛ إنه يجبرنا على شراء الطعام
وإهداره  ،وقيادة السيارات للعمل  ،ومشاهدة المواد اإلباحية  ،وشراء مستحضرات التجميل
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ً
ظاهرا من قبل شركات
والمالبس لنكون سعداء  ،ويبدو أننا ناجحون .تم اختراع هذا االقتصاد
العالقات العامة والمعلنين لحملنا على الشراء.
االستهالك في قلب هذا النظام االقتصادي .لكن ال يحق ألحد أن يشكك في هذا المعبود
الزائف .من المفترض أن نهدر كل يوم  ،كلما كان ذلك أفضل  ،ليك ينمو االقتصاد .الكثير من
األموال التي ندفعها كضرائب  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،تمول األعمال القائمة على
االستهالك  ،وتشجع الناس على االستهالك  ،وبالتالي تدمير البيئة .هذه العملية تجلب القليل
من السعادة  ،لكنها تقلل من قيمة خبرتنا  ،وتدمر الروحانيات  ،والعالقات الشخصية  ،والحياة
المهينة لصالح السعي وراء السطحي.
النمو هو التوأم المترافق لالستهالك والذي يمثل بعدد ما مقدار ما ندمره .إذا نظرنا إلى انقراض
األنواع  ،وارتفاع درجة حرارة المحيطات  ،والفقر في أمتنا  ،يمكننا أن نرى أنه ال يوجد نمو حقيقي.
ومع ذلك  ،يستمر بناء ناطحات السحاب ومراكز التسوق الفارغة  ،ويتم شحن البالستيك
واللحوم بال داع عبر المحيطات ً
بحثا عن ثروات عابرة.
إذا حددنا االقتصاد من حيث النمو واالستهالك  ،إذا افترضنا أن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام
ً
حتما أن حبك لعائلتك ، .كفاحك
به لتحسين األمور هو رفع أو خفض أسعار الفائدة  ،فهذا يعني
األخالقي من أجل عالم أفضل  ،قرارك أن تكون مقتصدً ا  ،قرارك باحترام تقاليد والديك  ،ال قيمة
لهم .من المفترض أن ترمي كل شيء بعيدً ا وتشتري أشياء جديدة  ،أشياء عصرية في المركز
التجاري.
هناك جرائم أخرى وراء هذا االقتصاد الزائف يجب أن تكون على دراية بها.
تحمل هذه األوراق المطبوعة في يدك  ،والتي نسميها نقودً ا .لقد قيل لك إنها ذات قيمة.
يمكنك استبدالها بالطعام أو الكمبيوتر أو جزازة العشب في المتجر .ولكن من أين تأتي هذه
القيمة؟ لماذا يمكنك القيام بهذا التبادل؟ ولماذا يعتمد الكثير منا على الشركات  ،وليس
األشخاص  ،للحصول عليها؟
في األيام الخوالي  ،كانت العملة مدعومة بالذهب  ،وكان بإمكانك أن تأخذ أموالك وتستبدلها
.بالذهب .لكن أمريكا تخلت عن هذه العملية منذ وقت طويل
قيمة هذه األموال ال تأتي من أي عقد  ،من أي اتفاقية  ،بينك وبين مجتمعك .يتم تصنيع هذه
األموال من قبل االحتياطي الفيدرالي  ،وهو منظمة غامضة وغير منظمة تديرها بنوك خاصة
.لصالح أقلية
إن راتبك يشتري أقل فأقل ألن البنوك تخلق األموال من العدم في هذا الصندوق األسود
الشرير للتمويل .إنهم ال يمانعون في تدمير حياتكم على اإلطالق .في الواقع  ،إنهم سعداء
ألنك تنفق عليهم .أنت خائف جدً ا من فقدان وظيفتك لدرجة أنه ليس لديك وقت للتساؤل
.أين تريليونات الدوالرات التي صنعوها للمضاربين بعد االنهيار األخير
كل األموال التي يصنعونها بالسحر فتحت الباب أمام التضخم المفرط .عندما يحدث تضخم
مفرط  ،يمكن أن يرتفع تكلفة الرغيف من  3دوالرات إلى  10دوالرات إلى  100دوالر  ،أو حتى 1000
.دوالر في أي وقت من األوقات .لقد حدث هذا بالفعل في ظروف مماثلة
لن تخبرك وسائل اإلعالم الكاذبة بأي شيء  ،لكن الكتابة معلقة على الحائط .الحقيقة هي أن
التضخم في الغذاء والخدمات جيد بالفعل  ،أعلى بكثير مما تم اإلبالغ عنه خالل العقد الماضي.
أنت تعرف هذا من تجربتك الخاصة .لست بحاجة إلى أستاذ بجامعة هارفارد ليخبرك بذلك.
ً
راسخا في أي شيء .يتم تحديد قيمته من خالل االنطباعات والمزاج والثقافة.
المال اليوم ليس
المال ذو قيمة ألن الناس يثقون بالواليات المتحدة والنظام العالمي الذي يلعب فيه دورًا
مركزيً ا .إذا توقفوا عن اإليمان بالواليات المتحدة أو هذا النظام العالمي  ،فلن تكون أموالنا ذات
.قيمة كبيرة
هناك العديد من الدالئل على أن هذه الثقة تتالشى بينما أتحدث إليكم.
حاول المصرفيون الحفاظ على قيمة الدوالر أثناء طباعة النقود لملء جيوبهم .استخدموا
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حيلتين سحريتين
ً
أوال  ،شجعوا على استخدام القوة العسكرية وزرع النزعة العسكرية بين الناس .لقد مكنتهم
النزعة العسكرية من كسب تريليونات الدوالرات من خالل بيع األسلحة  ،والترويج للحروب غير
الضرورية  ،والبنتاغون الذي أصبح ثقبً ا أسودً ا للمال .جعل استخدام القوة العسكرية الواليات
المتحدة تبدو قوية  ،وقد ساعد هذا حتى اآلن في الحفاظ على ارتفاع قيمة الدوالر حتى عندما ال
ً
مدعوما بأي شيء.
يكون
لكن المصرفيين ربطوا ً
أيضا الدوالر بالنفط  ،وعملوا إلى ما ال نهاية لضمان بيع النفط بالدوالر
األمرييك واستخدام كبار منتجي النفط الدوالر في جميع معامالتهم .إن خلق القيمة من خالل
الترويج للنفط هو أمر إجرامي بطبيعته .النفط يدمر مناخنا ويحكم على أطفالنا بمستقبل قاتم.
ومع ذلك  ،لألسف  ،فإن النفط يحدد اقتصادنا  ،حيث يجبرك على استخدام البالستيك القابل
للتصرف  ،لقيادة السيارات  ،الستخدام الكهرباء التي يوفرونها.
ً
زعما أن تلوث بيئتنا  ،الذي يجبر الناس على القيادة لساعات كل يوم  ،أمر
تدفع الشركات للخبراء
طبيعي .وتتدفق دماء الشبان األمريكيين في الحروب في الخارج حتى يمكن طبع األموال بضخ
النفط األسود.
تم تسليط الضوء على اعتماد اقتصادنا على النفط خالل االرتفاع األخير في أسعار النفط .أدى
هذا الحدث إلى االنهيار التام لالقتصاد الوطني .االعتماد القسري على النفط يعني أن الناس
العاديين قد دمروا بسبب المعارك الغامضة بين األقوياء .شهدت قطاعات كبيرة من السكان
ً
طرقا سريعة أو يعملون في
ارتباط حياتهم بالقوة باالقتصاد النفطي (سواء كانوا يبنون
المصافي أو محطات الوقود أو ورش تصليح السيارات).
اقتصاد الشعب من أجل الشعب ومن الشعب

االقتصاد لم ينهارً .
بدال من ذلك  ،فقد تم تغييره بشكل أساسي بحيث ال يخدم سوى مجموعة
صغيرة من األثرياء .نحن محكومون بالفشل إذا اتبعنا النصيحة الغبية لالقتصاديين الذين
يخبروننا أنه ليس لدينا سوى خيار رفع أو خفض سعر الفائدة  ،أو طباعة المزيد من األموال  ،أو
طباعة المزيد المزيد من األموال.
يجب أن يكون االقتصاد ديمقراطيا  ،ويجب أن يكون تشاركيا .يجب إطالع جميع المواطنين على
االقتصاد الحقيقي بطريقة شفافة من خالل الصحافة النزيهة  ،ويجب أن يتلقوا التعليم الالزم
لفهم كيفية عمل هذا االقتصاد .إنهم بحاجة إلى التمكين إلنتاج القيمة  ،وإنتاج السلع والخدمات
التي تساهم في المجتمع  ،ووسائل تبادل هذه السلع والخدمات مع بعضهم البعض أو بيعها
ً
ووطنيا
.محليً ا
لكن معظم هذا النشاط االقتصادي اليوم تقوم به شركات كبيرة مثل وول مارت  ،وهي شركات
ً
أجورا فقيرة للعمال .ال يُسمح
تجني عشرات المليارات من الدوالرات ألصحابها بينما تدفع
للعمال و «المستهلكين» (كما نسمي المواطنين الذين ليس لديهم خيار لمكان التسوق)
بتقديم اقتراحات حول كيفية إدارة هذه األسواق والمطاعم والمتاجر والمتاجر أو القرب أو غيرها
من األعمال التجارية .يمكنك العمل في شركة مثل وول مارت طوال حياتك  ،ولكن لن يتم
ً
تماما .في الواقع  ،يتم تشجيعك على أن
منحك أي أسهم (بدون ملكية) وسيتم تجاهل آرائك
تكون سلبيً ا  ،أو تفكر فقط في تناول الطعام  ،أو مشاهدة مقاطع فيديو سخيفة  ،أو قراءة
مجالت الموضة .هذه السلبية ليست نتيجة الصدفة.
إن ثروة القائمين على إدارة هذه الشركات ليست نتيجة عبقريتهم وال ابتكاراتهم .تحصل هذه
الشركات على قروض ضخمة من البنوك  ،قروض مضمونة من قبلك  ،لعقود بمعدالت فائدة
منخفضة .بهذه األموال  ،يمكنهم إفالس جميع منافسيهم الصغار (مثلك  ،أو مثل متجر عائلة
والديك) بطريقة وحشية .والحق يقال  ،إذا لم يكن لدى المتاجر الكبيرة كل هذه األموال المجانية
 ،فإن متاجرها غير الفعالة والمهدرة والفاسدة ال يمكنها التنافس مع اقتصاد محلي سليم
يديره الناس.
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تنس أنه عندما تطبع هذه البنوك  ،التي ليست ديمقراطية وال شفافة  ،أموالها الخاصة من
وال
َ
العدم  ،فإنها تقلل من قيمة أموالك.
ولكن يمكن أن يكون هناك اقتصاد يجلب لنا ثروة كبيرة دون تدمير إيكولوجي وروحي .يمكننا
بناء منازل تدوم خمسمائة عام .يمكننا استخدام األثاث الذي يدوم مائة عام  ،وارتداء المالبس
ً
عاما .يمكننا مشاركة األدوات والمهارات مع جيراننا  -وبالتالي تقليل نفقاتنا
التي تدوم ثالثين
مع تحسين صحتنا .ال نحتاج إلى ثورة صناعية رابعة مدمرة تستخدم الذكاء االصطناعي لتجعلنا
.مطيعين
إذا كان لدينا اقتصاد ديمقراطي  ،فسيكون لديك الحق  ،،في الحصول على قرض توربينات الرياح
والتي تسمح لك بإنتاج الطاقة
ً
مستقال عن شركات النفط الغاضبة
الخاصة بك وبالتالي الحفاظ على كوكبنا  ،وبالتالي تكون
منك  ،فعندئ ٍذ البنك الذي أنت عضو فيه  ،سيقرضك المال الذي تحتاجه من خالل قرض بفائدة
ً
عاما .ستجعل طاقة الرياح  ،أو الطاقة الشمسية  ،أرخص من الوقود
منخفضة لمدة 50
األحفوري الخطير الذي تريد البنوك سكبه في حلقك.
لن يكون هناك المزيد من عمليات غسيل الدماغ التي ُترتكب علينا من قبل شركات اإلعالن
التي تروج للنرجسية وعبادة الذات واالستهالك العشوائي .هذه التجارة الخطرة دمرت
.العائالت ومزقت أحيائنا
كثير منا  ،معظمنا  ،عاطلون عن العمل .نجد أنفسنا محبوسين في منازلنا .لقد أصبحنا أكثر
ً
شيكا لمساعدتنا في شراء
اعتمادً ا على حكومة فاسدة .فجأة نحتاج إلى شخص يرسل لنا
الطعام.
إنها المرحلة التي تسبق اقتصاد العبيد .كلماتي قاسية لدرجة أن الكثيرين ال يريدون سماعها.
إنهم يريدون رفض كلمات مثل تلك التي يطلقها أصحاب نظريات المؤامرة .ولكن هذا ما نحن
عليه اليوم.

ماذا نفعل ؟
.هناك خطوتان أساسيتان إلنشاء اقتصاد ديمقراطي تشاريك ومستدام
ً
أوال  ،نحتاج إلى تنظيم أنفسنا على المستوى المحلي إلنشاء قرى حقيقية تتكون من أعضاء
مجتمعنا .سنتجاوز اإلثنية والثقافة  ،وسنعمل ً
معا من أجل الصالح العام .ستخلق هذه
المجتمعات قيمتها الخاصة وتخطط ألنشطتها الخاصة .لن يسمحوا للبنوك والشركات
متعددة الجنسيات بالتدخل .في النهاية  ،سننشئ البنوك والتعاونيات الخاصة بهم والتي
ً
تماما .ستكون الخطوة األولى هي توقيع عقد بين األفراد في مجتمعاتنا
ستكون مستقلة
وتنظيم سلسلة من االجتماعات لنا حيث سنلتقي  ،نحن السياسيين غير المأجورين  ،وسنفكر
بأنفسنا بشأن ما يجب القيام به وما يجب القيام به .بالطريقة التي سنقوم بها.
ستكون الخطوة الثانية إنشاء مؤسسات محلية ووطنية ودولية داخل الحكومة والمجتمع
المدني  ،تحمي جهود المواطنين من تدخل األثرياء واألقوياء .يجب أن تتحول الحكومة إلى
مؤسسة قادرة على االستيالء على تريليونات الدوالرات التي اختلسها األغنياء وضمان أن
عملية صنع القرار في بلدنا ليست للبيع أبدً ا.
لكن يجب أال نكون ساذجين .يمكن استخدام الحكومات الستعادة الديمقراطية والمساواة ،
ولكن يمكن استخدامها بسهولة لتحقيق غايات شائنة .عالوة على ذلك  ،حتى أكثر المصلحين
شجاعة يمكن أن يطغى عليه  ،أو يوضعون في قفص ذهبي  ،إذا حاولوا إجراء تغييرات ثورية  ،أو
حتى تحسينات صغيرة  ،في نظام فاسد.
لن نتمكن من تنفيذ السياسات على المستويين الوطني والدولي إذا لم يكن لدينا دعم قوي
من المواطنين على المستوى المحلي  ،المنظمين والمطلعين .لن يتم تنظيمهم النتخابات
عابرة  ،ولكن ً
بدال من ذلك للقتال كل يوم من أجل اقتصاد نزيه وعادل.

29

ال اخاف اي شر

ستخلق مجموعاتنا التشاركية والديمقراطية اقتصادنا الخاص  ،واقتصادنا النزيه والشفاف
واألخالقي.
ال نحتاج وال نتوقع موافقة أو دعم من واشنطن أو أي شخصية ذات سلطة .إذا كانت منظمتك
تدار كحكومة أخالقية وملتزمة  ،فإن الحكومة «المزعومة» ستبدأ في التعلم منك  ،لتلهمك.
ستكون طريقة أذىك لتغيير بلدنا من انتخاب السحرة.
على عكس الواليات المتحدة قبل ستين ً
عاما  ،ال يملك معظمنا حرفيً ا طريقة إلنتاج الطعام أو
األثاث أو األدوات محليً ا .تم أخذ كل هذا بعيدً ا في الطقوس البشعة التي أقيمت إلرضاء آلهة
التكنولوجيا والعولمة المظلمة .نحن نشتري أشياء غير ضرورية ألن وسائل اإلعالم تخبرنا أننا
بحاجة إلى أن نكون أكثر عصرية وأكثر حداثة من جيراننا.
نحن ال نعترف بسلطة البنوك والمليارديرات ونخبة الالعبين اآلخرين في خلق األموال من العدم
وإنفاقها على أصدقائهم.
هذه المرة لن نفرج بكفالة عن هؤالء المجرمين .ال  ،ستقوم إدارتي بمصادرة جميع األصول
التي جمعوها بشكل غير قانوني وإلغاء جميع األموال المزيفة التي أنشأوها مع أصدقائهم من
االحتياطي الفيدرالي .في الحقيقة  ،انتهت الحفلة.
ً
مشتركا بيننا  ،كمواطنين  ،اقتصاد نخلقه ونطوره محليً ا ووطنيً ا  ،ومن خالل
سنبني اقتصادً ا
التعاون مع مواطنين آخرين في جميع أنحاء العالم  ،أناس مثلنا.
أنتم تعرفون أفضل بكثير من نخبة المصرفيين  ،واألشخاص الذين يضاربون في العقود اآلجلة
والعمالت األجنبية  ،ما هو ضروري القتصاد سليم ولمجتمعكم.
أنا متأكد من أنه بمجرد أن تكون في مقعد السائق  ،ستشعر بإحساس عميق بااللتزام
بمساعدة أطفالك وجيرانك .إذا كان هناك أي ربح يمكن تحقيقه من الطعام الذي تأكله  ،أو
األدوات التي تستخدمها  ،فيجب أن يذهب هذا الربح إليك وأطفالك وجيرانك  -وليس الذهاب
إلى المضاربين.
هذا؟ لقد أصبح نعمة لألغنياء واألقوياء .أضاف أغنى أغنياء أمريكا  COVID-19وماذا عن جائحة
ً
تماما كما وجد العديد من األمريكيين أنفسهم محبوسين
 280مليار دوالر إلى كومة أموالهم ،
ً
جوعا  ،ألول مرة منذ الثالثينيات.
في منازلهم  ،ويواجهون احتمال الموت
لكن من فضلك أيها السادة المصرفيون  ،ال تفهموني خطأ! أنا أفهم تماما موقفك .لقد
صنعت مثل هذه الثروة بصعوبة مع «كوفيد  « 19وأنا متأكد من أنه ال يمكنك انتظار «كوفيد20
ً
حتما الحصول على لقاحات ضد الفيروس وليس ضد الطفيليات.
« ألنكم تفضلون
اسمحوا لي أن أختتم ببضع كلمات حول حملتنا .أصدقائي
سألني صديق مقرب أمس من أين أتى تمويلنا .ردت بأنه من المستحيل على المستقل  ،خاصة
إذا لم يكن يحظى بشعبية لدى األثرياء وذوي النفوذ وجماعات الضغط والمستشارين  ،أن
يجمع األموال الالزمة لحملة ما.
هذا ما قلته له
اكتشفت حقيقة رائعة في ذلك اليوم .اكتشفت أن أغلى شيء في العالم هو الحقيقة  ،وأنه
ً
تماما .في
على الرغم من أنه يمكن دفع ثمن باهظ  ،إال أن الحقيقة من الناحية النقدية مجانية
الواقع  ،ستثبت الحقيقة أنت حر.
شكرا على وقتكم الثمين.
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الفصل 4

الحركة والشكوى والسحر
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
مايو 16 2020
مع زيادة وتيرة االنهيار االقتصادي والمؤسسي والثقافي في الواليات المتحدة  ،يمكن ألي
ً
شيئا جوهريً ا ما خطأ في بلدنا  ،وأن الصحف ومحطات
شخص تقريبًا أن يشعر أن هناك
التلفزيون غير قادرة على فعل أي شيء.
نحن نبدو عاجزين عن وقف تحول بالدنا إلى صحراء أخالقية  ،لنتحول إلى مرتبة العبيد في خدمة
حفنة من األقوياء
لكن لماذا  ،إذا كان الكثير من الناس على دراية بالتناقضات العميقة لثقافتنا  ،والكراهية
ً
تماما بأنه ال يمكن اتخاذ
الموجودة تحت السطح  ،فلماذا نظل مشلولين؟ لماذا نحن مقتنعون
أي إجراء؟ لماذا يكافح الكثير من الشباب األمريكيين الموهوبين لتنظيم أنفسهم  ،للتأكد من أن
كل عمل يركز على تغيير مجتمعنا  ،والعمل مع جيراننا لخلق مجتمع أفضل؟
هناك عدة أسباب لهذا الشلل .نحن منغمسون في ثقافة استهالك «السكرين» التي أنشأتها
عاما .لقد جردنا هذا الحمام ُ
ً
مرض من قوتنا كمواطنين ،
شركات اإلعالن لمدة سبعين
الم ِ
وجعلنا مستهلكين للصور والمشاعر.
نشاهد السلطات في التلفاز تتحدث عن كل شيء ما عدا ما هو ضروري لبلدنا  ،في إطار كرنفال
مروع.
ً
وبدال من
ويكفي القول إن أمتنا أصيبت منذ عشرين عاما بجروح خطيرة تحولت إلى غرغرينا.
قطع اإلصبع المصاب وإيقاف العفن بشجاعة  ،قمنا بتغطيته بضمادة وترك السم يتدفق عبر
.عروقنا دون رؤيته أو سماعه حتى تصل العدوى إلى كل ركن من أركان الجسد السياسي.
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هذا هو المكان الذي نحن فيه اليوم .بالنسبة ألولئك الذين ال يزال يمتلكون وظيفة  ،يمكنكم
الذهاب إلى ستاربكس وإجراء محادثة لطيفة مع صديق حول الحياة األسرية ,ومع ذلك  ،يعود
معظمنا من يوم طويل من محاولة القيام بشيء ما  ،أي شيء  ،العمل ولكن دون الحصول
على أجر .بالكاد لدينا القوة لطهي العشاء ألطفالنا .نشعر باليأس  ،مثل كل من حولنا .نسمع
قصصا تفيد بأن اإلغالق سينتهي قريبًا  -لكن ال أحد يصدق ذلك ً
ً
حقا.
ً
طريقا
إن أكثر ما أقوم به إلحاحً ا كمرشح رئاسي مستقل هو أن أجلب لك بعض األمل وأن أرسم
ً
قدما يكون استباقيً ا وليس رد فعل للمطالب غير الواقعية المتزايدة من المصالح
للمضي
المالية واألحزاب  ،والحكومة التي يسيطرون عليها .أود أن أتحدث عن االتجاهات الثالثة التي
ساهمت في هذا الوضع المحزن في أمريكا  ،وهو االتجاه الذي نشعر فيه أننا ال نمتلك حرية وال
قوة  ،وينتهي بنا المطاف بأن يتم قذفنا وهزنا من قبل قوى غير مرئية .نشعر بالقوة المظلمة
تتدفق خلف السطح في المركز التجاري وفي غرف المعيشة وفي مكاتبنا.
االتجاهات الثالثة التي حرمتنا من حريتنا وحرمتنا من الثقة في أفعالنا هي «الحركة» و «الشكوى»
»و «السحر
هذه المصطلحات غير مألوفة وربما مربكة بعض الشيء .من المفترض أن يكونوا غير مألوفين
ومزعجين بعض الشيء  ،ألننا نريد إيقاظ الناس  ،ونهزهم إليقاظهم من النوم الحالي حتى
نتمكن من التفكير في أنفسنا مرة أخرى  ،حتى نتمكن من تصديق أنه يمكننا بالفعل تغيير هذا
العالم .إن صدمتك أكثر أهمية بالنسبة لي من إخبارك بالتفاهات حول كيف يمكن أن تكون
األشياء العظيمة فقط إذا قمنا ببعض اإلصالحات الطفيفة

المشكلة األولى هي مشكلة «الحركة»
يشير مصطلح «الحركة» إلى تنظيم حركات كبيرة تشمل التجمعات العامة وجمع األموال
والحمالت للترويج لتوقيع العرائض وحشد الدعم لمنظور أو سياسة  .تركز الحركة على
االنكشاف  ،وإنشاء الصور  ،والمطالبة باهتمام السكان المحبطين والمثبطين من خالل
الصحف الهادفة للربح ووسائل التواصل االجتماعي الهادفة للربح  .يتم الترويج لقادة هذه
الحركات في وسائل اإلعالم الخاصة بالشركات حيث ينشرون الكتب ويلتقون بالسياسيين
المشهورين والمطربين المشهورين وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من المشاهير.
إن أفضل األمثلة على الحركة تتجلى في فشل معارضة حرب العراق عام  ، 2002في الجهود
المبذولة لمكافحة االعتداء الجنسي على النساء من خالل حركة «أنا أيضا»  ،وفي حملة التوعية
ً
ً
طويال
وقتا
بالتغير المناخي  ،كما هو مبين .من أنشطة «جريتا ثونبرج» .هذه األنشطة تستغرق
للغاية وتمأل آالف الرسائل على «فيسبوك» .هذه الحركات توحي بإنجازات ما هي اال لتشتيت
انتباه من هم مستعدين لاللتزام والتنظيم بشكل فعال.
أولئك الذين يعلقون في «الحركة» غالبًا ما يكونون صادقين ويتجاهلون عدم فعالية أفعالهم.
كانت االحتجاجات ضد خطط الحرب األمريكية ضد العراق  ،والتي بدأت في سبتمبر  ، 2002خطوة
كالسيكية .كانت االحتجاجات ضد الحرب مثيرة لإلعجاب بالتأكيد  ،حيث شكلت أكبر احتجاجات
جماهيرية منسقة في التاريخ حول العالم  -أو هكذا قيل لنا.
مئات من المسؤولين الحكوميين  ،وحتى قلة من السياسيين  ،عارضوا إدارة بوش بشجاعة.
لكن لم تنجح أي من هذه الجهود الملهمة في وقف حرب غير ضرورية إلثراء حفنة من النخب.
واستمر القصف دون عوائق  ،واستمر الصراع حتى يومنا هذا.
ماذا حصل؟ كيف كان لديك الكثير من الناس لالحتجاج وعدد قليل من األغنياء واألقوياء يتخذون
مثل هذا القرار الخطير مع اإلفالت من العقاب؟
لماذا كان هناك القليل من النقاش حول سبب فشل هذه االحتجاجات بشكل بائس؟
لقد استحوذت علينا فكرة أن جذب انتباه وسائل اإلعالم أمر ضروري .االفتراض األساسي
لـ «الحركة» هو أنه إذا عرف الكثير من الناس الحقيقة  ،فسيكون لها تأثير على عملية صنع
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القرار لدى النخب .ال أحد يفكر حتى في إمكانية امتالك فاحشي الثراء أنظمة قيم غريبة علينا في
األساس.
تشير وسائل اإلعالم إلى أن قضية ما تحتاج إلى الحصول على ما يكفي من اهتمام ودعم
المشاهير لتكون حركة شرعية .لكننا ننسى أن الشهرة هي السلعة التي تبيعها وسائل
اإلعالم.
الحركة هي عملية يقتنع المواطنون من خاللها بقيمة أفعالهم من خالل وسائل اإلعالم
والشبكات االجتماعية المدارة من أجل الربح وليس إلنقاذ العالم .يتم إنشاء األموال على
أساس األنشطة الترويجية التي تزيد من المشاركة .النجاح ال يهم هذه التكتالت اإلعالمية.
ال يمكن أن تكون األنشطة التي يتم اإلبالغ عنها على نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم
الفاسدة الهادفة للربح أنشطة تقوض أرباحها .هذا يعني أن الحركات التي نتحدث عنها ال
يمكن أن تكون مستقلة اقتصاديً ا وال يمكنها لفت االنتباه إلى كيفية استفادة األبطال من
.خالل وسائل اإلعالم من هذه الشركات
الحركة جزء من الترويج لثقافة االستهالك وعبادة الذات .هدف «الحركة» هو تحقيق الذات ،
وليس تشكيل مجموعات منظمة ذات التزام أخالقي عميق بقضية ما.
يفترض الكثير منا أن الحركة تحتاج إلى الكثير من المال  ،واالعتراف اإلعالمي  ،ودعم المشاهير
قبل أن نتمكن من دعمها .هذا ما تعلمنا أن نصدقه.
فيسبوك أو تويتر تذكر أنك لست مستخدم  ،بل أنت المنتج الذي يتم بيعه لعمالء الشركات
ماذا يريد منك شركات مثل فيسبوك أو تويتر؟ عندما يشتروا معلوماتك .يريدون أن تظن أنك
تفعل شيء عظيم ولكن تأثيرك ال يذكر.

إذن كيف يمكن أن تبدو الحركة الحقيقية؟
فكر في الحركة المناهضة للعبودية في خمسينيات القرن التاسع عشر والتي أدت إلى تحول
في االقتصاد وحسنت الظروف المعيشية لكثير من الناس .كانت مناهضة العبودية حركة
ضخمة أشركت الناس في المنظمات المحلية حيث التقوا شخصيً ا لمناقشة السياسة وتعزيز
ً
أفعال  ،مثل مترو األنفاق للسكك الحديدية  ،حيث خاطر أعضاء
العمل الراديكالي .كانت هذه
الحركة المناهضة للعبودية بحياتهم مرارًا وتكرارًا كجزء من جهود خطيرة لتهريب األمريكيين
األفارقة إلى الخارج ومساعدتهم على تنظيم صراع رهيب داخل المزارع .تم تسجيل القليل من
هذه التضحيات  ،لكن قوة المنظمات ازدادت.
شكل األعضاء مؤسسات تشاركية وروابط مدى الحياة .لم يكونوا مهووسين بالتصويت
في االنتخابات أو تداول االلتماسات للتوقيع .كانوا يعلمون أن مثل هذه األنشطة غير الضارة
ً
شيئا إلنهاء جريمة العبودية المربحة .بالنسبة لهم  ،لم تكن أقوى بطاقتهم دعم
لن تفعل
المحسنين أو دعم أقربائهم على فيسبوك بل باألحرى استعدادهم للموت من أجل القضية.
كتب الناشط البارز المناهض للعبودية فريدريك دوغالس عن سبب وجوب قتال األمريكيين
من أصل أفريقي  ،سواء أحبوا ذلك أم ال .هو دوّ ن :
يمكن أن يكون هذا النضال أخالقيً ا أو جسديً ا  ،ويمكن أن يكون أخالقيً ا وجسديً ا  ،ولكن يجب«
ً
ً
شيئا بدون طلب .لم تفعل ولن تفعل ذلك أبدً ا .اكتشف .ما
صراعا .السلطة ال تمنح
أن يكون
الذي سيخضع له الناس بهدوء إن اكتشفوا المقياس الدقيق للظلم والضرر الذي سيُفرض
عليهم  ،وسيستمر هذا حتى يُقاوموا بالكلمات أو الضربات أو بكليهما .حدود الطغاة تحددها
صمود من يضطهدون».
سواء كان ذلك باحتالل وول ستريت  ،أو فيرغسون  ،أو اإلضراب ضد االضطهاد في السجون
الخاصة  ،فإن مثل هذه النضاالت مستمرة في الوقت الحالي .ال يوجد مشاهير موجودون ال
.توجد مالحظات افتتاحية لطيفة من مؤيدي األعمال
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المشكلة الثانية في السياسة األمريكية هي «الشكوى».
الشكوى هي الممارسة  ،ال سيما في الصحافة  ،ولكن ً
أيضا في محادثاتنا مع أصدقائنا وعائلتنا
 ،للشكوى باستمرار حول ما هو خطأ في الواليات المتحدة وظلم األشياء  ،ولكن دون تقديم
«تحليل متعمق  ،بدائل ملموسة لـ الوضع الحالي  ،اقتراحات بشأن ما يمكن أن يفعله المدقق
.للمساعدة
مثل هذه الصحافة  ،ومثل هذا الجدل السياسي  ،يثبطان عزيمة المواطنين .إننا نواجه كوارث
ومقتنعون بأنه ال خيار أمامنا سوى اليأس .ال يسع المرء إال أن يشك في أن األقوياء مسرورون
بهذه «الشكوى» التي ال هوادة فيها.
تفاقمت األزمة السياسية ألن اإلعالم البديل ال يوفر ً
ً
فرصا للعمل .قد يقدمون تقارير
أيضا
أكثر دقة  ،لكن وسائل اإلعالم البديلة ال تقدم أي اقتراحات بشأن المكان الذي يمكنك الذهاب
ً
مستقال عن
إليه في منطقتك لمناقشة القضايا واتخاذ إجراءات جماعية .لم تتعلم كيف تصبح
االحتكارات مثل.
 Amazonأو  Facebookأو  Viacomأو .Microsoft
تركز الصحافة «الراضية» على عدد قليل من «التفاح الفاسد» مثل دونالد ترامب أو جورج
ً
اهتماما أو أكثر
سوروس أو جيف بيزوس  ،مما يشير غالبً ا إلى أنه إذا كان هؤالء األفراد أكثر
استنارة  ،فيمكن حل المشكالت.
ال يوجد تحليل للكيفية التي يشجع بها هيكل االقتصاد الجشع واالستغالل أو كيف تحدد
سيطرة قلة على التمويل أو التصنيع أو التجارة واقعنا االقتصادي.
لدينا شخصيات عامة يتم تصويرها في وسائل اإلعالم كمفكرين مستقلين  ،ولكنهم مرتبطون
مباشرة بشركات تكسب ثرواتها من خالل الحرب  ،أو الترويج للوقود األحفوري  ،من خالل
حسابات التقاعد الخاصة بهم  ،أو من خالل حسابات التقاعد الخاصة بهم  ،ومحافظ األسهم
.الخاصة بهم .يظل هذا الرابط من المحرمات الساحقة التي ال يمكن مناقشتها
هذه العالقة «المحارمة» بين المتعلمين  ،الذين من المفترض أن يدافعوا عن المصلحة العامة
 ،والعمل كحراس  ،والشركات هي السبب في أن انتقاداتهم سطحية وغير فعالة.
إذا نظمنا أنفسنا في مجموعات فعالة  ،ملتزمون ببعضنا البعض وبتحقيق هدفنا  ،يمكننا البدء
في تغيير االقتصاد والنظام السياسي .ال يتم تقديم هذا النهج كإجابة في الصحافة «الراضية».
ال يمكن فصل الشكوى في وسائل اإلعالم عن التدهور الشديد في الخطاب الفكري في أمريكا.
ً
تماما من أي اعتبار جاد للتاريخ .سواء
التحليل في وسائل اإلعالم والجامعات ومراكز الفكر يخلو
كنا نتحدث عن البيت األبيض أو الكونغرس  ،ال يوجد نقاش حول التاريخ المؤسسي لهذه
المنظمات  ،وال حتى وصف لوظائفها .يتم وصف وكالة المخابرات المركزية أو غوغل كما لو
ً
عاما  ،دون كلمة واحدة
كانت هي نفس المنظمات التي كانت موجودة قبل عشر أو عشرين
عن تنظيمها الداخلي أو مصالحها المالية.
ً
أكواما من المعلومات السلبية .بدون فهم
هذا النقص في السياق التاريخي يترك للقارئ
القضايا األعمق  ،أو خارطة الطريق  ،ليس لدينا أي فكرة عن االتجاه الذي نتخذه.

المشكلة األخيرة هي «السحر»  ،أو ترقية السحرة في
السياسة
تبدأ المناقشة من فرضية أننا بحاجة إلى اختيار أو متابعة شخص مميز  ،وإذا كان هذا الشخص
لديه ما يكفي من القوة  ،فسيتم حل مشاكلنا.
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نحن نفترض أن دورنا الوحيد كمواطنين هو التصويت لهذا الساحر في نوفمبر  ،ثم نعود إلى
حياتنا ونترك هذا الساحر يحل مشاكلنا لنا.
ُ
استخدم هذا الخطاب عن «السحر» بتأثير كبير في حملة باراك أوباما الرئاسية  ،والتي دارت
لقد
حول شعار «التغيير» ورُ وج لها بقوة من قبل شركات اإلعالنات المدفوعة من قبل الحزب
الديمقراطي.
حصل تمويل الشركات على رسالة مفادها أنه إذا وقفنا وراء أوباما  ،فإن هذا الرقم السياسي
ً
ً
ّ
رئيسا
كافيا أن يُنتخب ديمقراطي
والمفصل سيغير الواليات المتحدة .بعبارة أخرى  ،كان
الالمع
لحدوث تغيير حقيقي بعد الجريمة الهائلة التي ُ
ارتكبت في سنوات حكم كلينتون وبوش.
كانت كذبة فاضحة.إن أي حل حقيقي للفساد المؤسسي يجب أن يشرك المواطنين على جميع
المستويات للتوصل إلى خطة خطيرة ولكنها ضرورية لتنظيف المنزل.
ً
سهال للغاية .كل ما كان علينا فعله هو التصويت له وإخبار
لكن بالنسبة ألوباما  ،كان األمر
اآلخرين ما هو العمل الرائع الذي سيفعله.
ولكن اآلن  ،سارع أوباما  ،وكيل «التغيير» اللطيف والمجمع  ،إلى إنقاذ البنوك االستثمارية
وتقديم يد المساعدة في الحصول على التنظيم المالي لمكافأة مؤيديه  -مجموعات الشركات ،
المصالح المالية التي أكسبته تغطية إعالمية.
حظيت حملة بيرني ساندرز ببعض الجاذبية للمواطنين  ،لكن تم بيعه ً
أيضا باعتباره ساحرًا من
شأنه أن يحل المشاكل لنا .استخدمت حملته االنتخابية األموال التي يرسلها العمال لدفع
أموال للشركات لعرض إعالنات باهظة الثمن في االنتخابات التمهيدية .ربما كانت لديه نوايا
ً
سنتا واحدً ا في بناء منظمات شعبية طويلة األجل .يمكن
حسنة  ،لكن حملة ساندر لم تستثمر
ً
سياسيا حتى
لمثل هذه المنظمات أن تمكن المواطنين العاديين من أن يصبحوا مستقلين
يتمكنوا من مواصلة العمل من أجل اإلصالح .الحزب الديمقراطي  ،مثل الحزب الجمهوري  ،يزرع
التبعية .هذا ما يفعلونه .إن مطالبتهم بخالف ذلك هو مثل مطالبة النمر بأن يصبح نباتيً ا.
يصف كتاب البروفيسور ثيدا سكوكبال «الديمقراطية المتضائلة :من العضوية إلى اإلدارة في
الحياة المدنية األمريكية» كيف توقف األمريكيون عن المشاركة بانتظام في المنظمات المحلية
 ،مثل جمعية الشبان المسيحية  ،أو الماسونيون  ،أو قدامى المحاربين في الحروب الخارجية أو
نادي األسد  ،حيث مارسوا اإلدارة الديمقراطية في الحياة اليومية.
ومع ذلك  ،على مدى العقود الخمسة الماضية  ،حلت الثقافة السياسية لإلدارة محل المشاركة
 ،مما تسبب في انخفاض كارثي فيالديمقراطية والشفافية .أدى فقدان مشاركة المواطنين
إلى ظهور ثقافة سياسية مبهمة وغير مسؤولة اليوم.
ُ
أسأل ما إذا كنت قد تلقيت دعوة من قبل الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري لحضور
حدث يطلبون فيه نصيحتك أو يسمحون لك بالمشاركة في العملية التي يحددون من خاللها
سياستهم؟
لن نتغلب على سطحية االنخراط السياسي في أمريكا من خالل نشر منشورات على فيسبوك
أو الشكوى من فساد دونالد ترامب .ال يمكننا خلق ثقافة سياسية صحية من خالل شراء
اإلعالنات التلفزيونية للسياسيين.
نحن بحاجة إلى بناء مؤسسات قوية تتكون من أشخاص على المستوى المحلي وتعمل مع
هؤالء األشخاص على أساس يومي .نحن بحاجة إلى االنخراط في التحول .هذا يعني إغالق
اإلنترنت  ،وطرق أبواب جيراننا والعودة إلى عادة التحدث مع أصدقائنا حول المشاكل الحقيقية.
ال أحد يستطيع القيام بهذه المهمة لنا.
كتب الفيلسوف الياباني أوغيو سوراي:
ً
محترفا .الطريقة األولى هي أن تتعلم جميع«
في لعبة الشطرنج  ،هناك طريقتان لتصبح
استراتيجيات الشطرنج  ،وجميع الفتحات والنهايات  ،وأن يكون لديك فهم عميق يوجه كل
ً
محترفا وهي ابتكار قواعد لعبة الشطرنج
 «.حركة .لكن هناك طريقة أخرى لتصبح
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األوقات التي يكون فيها من الممكن وضع القواعد  ،لخلق ثقافة سياسية جديدة  ،نادرة
وبعيدة عن بعضها البعض .لكن األزمة السياسية الحالية في الواليات المتحدة عميقة وكاملة
 ،واألخطار المروعة التي تشكلها واضحة للغاية  ،لدرجة أنها توفر فرصة نادرة للتحول الكامل.
حتى أنني سأذهب إلى حد القول إنه ليس لدينا خيار سوى الدخول في المعركة.

الفصل 5

ما هو األمن؟
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
مايو 26 2020
ً
ساحقا .وبقدر أهمية
ماذا تعني كلمة «األمن» بالضبط؟ السؤال بسيط للغاية لدرجة أنه أصبح
السؤال  ،نظرًا لمليارات وتريليونات الدوالرات التي ننفقها على األمن  ،فإن معظم خبراء األمن
يتبخترون في مراكز األبحاث الفخمة  ،أو يتقدمون لنا من البنتاغون  ،أو مجلس األمن القومي ،
أو البرامج اإلخبارية المختلفة  ،ال يريدون التحدث عن الطبيعة الحقيقية لألمن.
شيء واحد يمكننا التأكد منه هو أن أموال الضرائب الخاصة بك  ،والدين الوطني الذي يقلل
من قدرتك الشرائية  ،هو تمويل تطوير أسلحة جديدة وأقمار صناعية جديدة  ،وبرامج عسكرية
أخرى .معلومات استخباراتية  ،لم تسمع بها من قبل  ،والتي ال تخضع للمراجعة الخارجية.
يعترف العديد من المطلعين أنهم ال يعرفون حتى ما إذا كانت كل هذه األشياء التي ننفق
أموالنا عليها مبنية أو حتى منتشرة ألن البرامج مصنفة وغير شفافة بطبيعتها .وزارة الدفاع
ترفض الخضوع للرقابة .وكاالت االستخبارات أيضا ال يمكن الوصول إليها.
ً
ً
ديونا ضخمة على أطفالك .نحن نسير نحو حرب عالمية.
شيئا واحدً ا مؤكدً ا .نحن نضع
نحن نعرف
نحن نحفر قبرًا لشخص ما مع كل هذه النفقات «األمنية» .من يمكن أن يكون هذا الشخص؟
.لقد تم إنفاق تريليونات الدوالرات على األمن ومع ذلك نشعر بأمان أقل فأقل
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هذا اإلنفاق على األمن  ،باإلضافة إلى تريليونات الدوالرات التي تم رشها على البنوك االستثمارية
 ،فتح أبواب الجحيم وصب البنزين في جميع أنحاء االقتصاد .اليوم  ،السيكوباتيين الذين يديرون
محافظ المليارديريون يصلون وفي أيديهم أعواد الثقاب.
غالبا ما يتم تعريف األمن من الناحية العسكرية .على مدى السنوات العشر الماضية  ،حتى
الجنود لم يهتموا بسادة األمنً .
بدال من ذلك  ،فإن منتجات مثل الطائرات المقاتلة واألقمار
الصناعية وحامالت الطائرات  -وكثير منها ذات قيمة مشكوك فيها  -يتم تقييمها ألنها تولد
ميزانيات كبيرة للشركات.
لماذا يلجأ هؤالء الضباط العسكريون إلى أنفسهم للمصادقة على أسلحة يعرفون أنها
غير مناسبة للتهديدات األمنية؟ يفعلون ذلك ألنهم يعلمون أنه عندما يتقاعدون  ،سيتم
توظيفهم من قبل هذه الشركات نفسها .انضم الكثيرون إلى الجيش في البداية لكسب المال
من استشارات ما بعد التقاعد.
ومع ذلك  ،فإن العديد من أولئك الذين يهتمون باألمن الحقيقي قد عوقبوا بل وحظروا.
نحتاج على مستوى ما إلى رجال ونساء أمنين  ،ولكن غالبًا ما يتم تغذية الشباب بقصص خرافية
حول تهديدات الدول الشريرة التي تعميهم عن التهديدات األمنية الحقيقية.
هذه الحكايات ليس لها أساس علمي  ،فقط كلمات جماعات الضغط لمقاولي الدفاع.
سيتم إنفاق أكثر من تريليون دوالر على تحديث الترسانة النووية األمريكية  ،على الرغم من أن
ً
جميعا من األسلحة النووية ً
ً
معا -
أمانا إذا تخلصنا
العديد من الخبراء يعتقدون أننا سنكون أكثر
وقد اتفقنا على القيام بذلك كجزء من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.
اليوم ً ،
بحثا عن الربح  ،تمزقت الشبكة المعقدة لمعاهدات الحد من األسلحة التي تم إنشاؤها
بعناية على مدار الخمسين ً
عاما الماضية للحد من مخاطر سباق التسلح (والحرب النووية).
تبتعد الواليات المتحدة عن المعاهدات العالمية التي تمنع الحروب النووية والتقليدية .اإلعالن
األخير عن انسحابنا من معاهدة األجواء المفتوحة  ،التي تضمن الشفافية في المجال العسكري
 ،ما هو إال أحدث مثال.
ثم كان هناك اإلعالن الصادم عن إمكانية إجراء مزيد من التجارب النووية األمريكية  ،وهو أول
إعالن من نوعه منذ عام .1992
في المقابل  ،فإن قدرة الواليات المتحدة على التعامل بشكل منتج وعقالني مع الصراع قد
أعاقتها التخفيضات في ميزانية وزارة الخارجية  ،وسحب الخبراء من المناصب الرئيسية  ،وإنهاء
حتى الوظائف الدبلوماسية األساسية .في األشهر الثالثة الماضي.
في الوقت نفسه  ،تجبرنا الشركات الكبرى على االعتماد على إنتاج األسلحة من أجل طعامنا.
لقد عملوا بخبث إلرسال كل اإلنتاج إلى الخارج وأتمتة الزراعة والخدمات األخرى في الواليات
المتحدة .ال توجد وظائف أخرى .ال توجد وظائف أخرى .ال يوجد عمل في قطاع التصنيع أكثر من
صناعة األسلحة .يُلزمنا هذا البرنامج بدعم صناعة األسلحة من أجل العثور على عمل.
واليوم  ،تم إغالق مصانعنا  ،المليئة بالديون  ،واألداة الوحيدة التي ال يزال أمام حكومتنا الفاشلة
لتحفيز االقتصاد هي التخطيط لحرب مع الصين أو إيران أو روسيا.
وال يخفى على أحد أن هذه الخطط الكارثية الخطيرة قد تم تطويرها بشكل جيد ويمكن أن تؤدي
بسهولة إلى نهاية الحضارة اإلنسانية  ،حتى لو لم تكن النية.
لقد حان الوقت ألن نكون عقالنيين في مقاربة األمن .لكنك لن تجد الكثير من العقالنية في
واشنطن العاصمة.
إذن ما هي القضايا األمنية الحقيقية للواليات المتحدة ونحن نقترب من الحرب ومواطنينا غير
مدركين لألسى ,للكارثة الوشيكة لوسائل اإلعالم؟
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دعني أقدم لك بعض التهديدات األمنية الرئيسية:

مناهضة الفكر )1
إن أكبر تهديد ألمن أمتنا هو السرطان الخبيث لمناهضة الفكر  ،ووحشية األمريكيين وتثبيط
الفكر العميق الذي تروج له وسائل اإلعالم المتداعية .إن موت مصادر موثوقة للمعلومات
بغض النظر عن المصالح المالية  ،وتالشي مناقشات المجتمع المحلي حول القضايا الحاسمة
 ،فتح الباب أمام كارثة.
السعي الشجاع وراء الحقيقة هو ضرورة ألي سياسة أمنية ذات مغزى .إذا لم نتمكن من التركيز
ألكثر من بضع دقائق  ،إذا لم تقدم الصحف والبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي
ً
تحليل علميً ا وتفصيليً ا للمشاكل الحقيقية  ،وإذا لم يتم تشجيعنا على لعب دورنا
للمواطنين
ً
تخطيطا أمنيً ا ذا مغزى وسننجر إلى حرب عالمية بجهل
كمواطنين فكريين  ،فلن يمكن أن نضع
تام.

تغير المناخ والتسمم البيئي )2

التهديدات العسكرية من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية غير مرجحة للغاية  ،لكن
كارثة تغير المناخ التي ستترك مساحات شاسعة من أرضنا غير صالحة للسكن خالل العشر
.إلى العشرين ً
عاما القادمة مضمونة بحدوث ٪100
هذا صحيح :التهديد األمني  األكثر كارثية في تاريخ البشرية يتم التقليل من شأنه باستمرار
وتجاهله في وسائل اإلعالم  ،وتريليونات الدوالرات التي أنفقتها األجهزة العسكرية
واالستخباراتية لم يالحظها أحد تقريبًا .ال عالقة لإلجابة على هذا التحدي  ،بل المساعدة تزيد من
المخاطر ألن الجيش األمرييك هو أحد أكبر الملوثين.
لقد جردت عقود من إلغاء القيود ,الحكومة من سلطة مطالبة الصناعة بالتوقف عن تسميم
المواطنين .لكن الخطوة األخيرة المتمثلة في تعيين جماعات الضغط في الصناعة في مناصب
رفيعة المستوى ,حولت الحكومة من كتلة عاجزة إلى وحش عدواني يسعى إلى فرض جميع
أنواع الوقود األحفوري علينا.
ً
عاما القادمة
يكشف أي تقييم موضوعي للتهديد الذي يشكله تغير المناخ على مدى الثالثين
أن الخطر كبير جدً ا وأن تكلفة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته هائلة لدرجة أنه
ليس لدينا خيار سوى توقيع اتفاقيات مع جميع البلدان بهدف للحد بشكل كبير من األسلحة
التقليدية والقضاء على األسلحة النووية  ،حتى نتمكن من تركيز جميع الموارد على التحول
الكامل القتصادنا إلى اقتصاد متجدد بنسبة .٪100
إذا كان من الممكن تحويل الجيش وأجهزة المخابرات وعناصر أخرى من النظام «األمني» الحالي
بشكل أساسي لتحقيق هذا الهدف  ،وهو التخلص من األسلحة القديمة والخطيرة وتركيز
جهودنا على اإلزالة الكاملة للوقود األحفوري وتحويل اقتصاد األرض في غضون سنوات قليلة
 ،.ثم يمكنهم لعب دور ,خالف ذلك  ،يجب إيقافهم.
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ال توجد دبابات وال نظام دفاع صاروخي وال قمر صناعي استخباراتي يمكنه فعل أي شيء لوقف
انتشار الصحاري وارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها وتدمير الزراعة بسبب االحتباس
الحراري .سيكون صراع حياة أو موت .سترتفع تكلفة الغذاء بشكل كبير وستكافح معظم دول
العالم لتناول الطعام .كل هذا سيحدث عندما تجمع حفنة من المليارديرات الموارد.
ليست لدينا خطة طويلة األجل لالستجابة النهيار نظام اإلمدادات الغذائية لدينا أو ارتفاع
مستوى سطح البحر .كثير من األمريكيين ال يدركون حتى هذه التهديدات .أصبحت اإلدارة
الحالية أداة لمصالح الوقود األحفوري .ال تستطيع أن تصنع سياسات ذات مغزى وتحاول
سحق النقاش العلمي.

تفاوت الثروة )3
يرجع عدم قدرتنا على معالجة التهديدات األمنية جزئيً ا إلى التركيز غير المسبوق للثروة  ،والذي
تسارع على مدى العقود الثالثة الماضية ووصل إلى مستويات قصوى في األشهر الستة
الماضية .تم تحويل الحكومة والجيش إلى لعبة لحفنة من فاحشي الثراء.
إن تدمير الشركات العائلية  ،وتدهور جودة الوظائف المتاحة للشباب  ،وقوة البنوك االستثمارية
وغيرها من المؤسسات المالية المضاربة على التخطيط االقتصادي تعمل على تغيير مجتمعنا.
مثل هذه المصالح ال تهتم بحياة المواطنين وتستفيد من خلق انعدام األمن .يفضل األثرياء
طلب  100مقاتلة أخرى من طراز  35-3بقيمة مشكوك فيها تبلغ  120مليون دوالر لكل منها ً
بدال
من مساعدة المواطنين في الحصول على التعليم األساسي الالزم لفهم التحديات األمنية التي
نواجهها.
إلى أن نسترد تريليونات الدوالرات التي سرقها فاحشي الثراء وننشئ حكومة مسؤولة تركز
على المصالح طويلة األجل للشعب  ،ال يمكن أن تكون هناك سياسة أمنية.

ظهور أسلحة جديدة )4

في حين أن أكبر تهديد لبلدنا هو تغير المناخ  ،يجب أن ندرك ً
أيضا أن االستجابة مطلوبة في
سباق التسلح الذي يتسابق حول العالم وظهور أسلحة جديدة لتغيير قواعد اللعبة.
ّ
األسي للتغير التكنولوجي أن األسلحة التي يمكن أن تقتل عشرات اآلالف من
يعني المعدل
األشخاص أو أكثر أصبحت أرخص وبالتالي في متناول مجموعات صغيرة  ،أو حتى أفراد .تتطلب
االستجابة لهذا التهديد غير المسبوق التعاون والثقة بين المنظمات المسؤولة حول العالم.
ومع ذلك  ،فقد اختطف األغنياء واألقوياء معظم المنظمات الدولية ولم تعد تخدم غرضها
األصلي.
من الذي يتحكم في التقنيات الناشئة  ،وكيف يتم تطبيقها  ،وكيف يتم تنظيمها  ،سيكون
السؤال الحاسم للواليات المتحدة ولإلنسانية .اليوم  ،ال توجد لوائح على اإلطالق .لكن هذه
األزمة ال يمكن حلها إال من خالل االتفاقات العالمية والمعاهدات الملزمة.
ال عالقة لتهديد التقنيات الجديدة بالدول القومية  ،وال يتمتع صانعو ومروجو هذه األسلحة
الخطرة بأي والء سوى الربح .دعنا نلقي نظرة على بعض هذه التقنيات الجديدة:
الطائرات بدون طيار والروبوتات
الطائرات بدون طيار والروبوتات القاتلة هي مجال تكنولوجي سريع التطور ِّ
تروج له الشركات
التي تبحث عن أرباح سريعة .لقد بدأت بالفعل عملية القتل بواسطة آالت ال يمكن السيطرة
عليها في البلدان الفقيرة .إذا لم يكن لدينا معاهدات ملزمة  ،فسيتم استيراد هذه اآلالت إلى
الواليات المتحدة بكل قوتها  ،ليس من قبل األجانب  ،ولكن من قبل المطلعين.
ً
ً
حجما وقادرة على
تطورا وأكثر رشاقة وأصغر
أصبحت الروبوتات والطائرات بدون طيار أكثر
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القتل بال رحمة أو المسؤولية على نطاق واسع.
في المستقبل  ،ستشكل الطائرات بدون طيار أسرابًا تتكون من  10000فرد أو أكثر  ،كل منها
يحتوي على أسلحة مختلفة  ،وسيكون الكثير منها صغيرًا جدً ا لدرجة أنها ستكون غير مرئية
تقريبً ا .سوف يدمرون كل شيء في طريقهم .ستكون الطائرات المقاتلة وحامالت الطائرات
اليوم بمثابة تكريم رائع لمفهوم أمني عفا عليه الزمن.
ستكون آالت القتل المستقلة قادرة على العمل دون تدخل بشري .يجب أن تكون موضوع
المعاهدات الدولية المطبقة بصرامة .يجب علينا ً
أوال إنشاء حكومات مسؤولة قادرة على اتخاذ
اإلجراءات الالزمة.

الحرب السيبرانية ووسائل اإلعالم الدعائية
تستخدم الحرب اإللكترونية على نطاق واسع اليومُ .تنقل إلينا معلومات مضللة بقصد إحداث
البلبلة واالنقسام  ،ولتعزيز الحلول العسكرية الخطيرة لمشاكل معقدة .باإلضافة إلى ذلك ،
ستسمح الحرب اإللكترونية المستقبلية للبعض باالستيالء على األسلحة حول العالم التي تم
تصميمها بغباء ليتم التحكم فيها إلكترونيً ا.
االفتراضات األساسية حول الصراع بين دولة-ودولة والتي قامت عليها سياسة األمن القومي
لم تعد صالحة .لكن نموذج الصراع بين القوى العظمى يتم الترويج له بشكل أكبر من قبل
وسائل اإلعالم.
هناك ً
أيضا تقنيات ناشئة أخرى مثل الطباعة ثالثية األبعاد التي ال تزال تطبيقاتها العسكرية
غير مفهومة جيدً ا  ،ولكنها يمكن أن تصبح تهديدات لتغيير قواعد اللعبة وتحتاج إلى النظر فيها
بعناية.

ما العمل ؟
لمواطنينا الحق في سياسة أمنية تقوم على البحث عن الحقيقة وتسترشد بالتزام أخالقي.
األرباح من بيع أنظمة األسلحة ليس لها مكان في المناقشة.
إن السؤال عن كيفية تحويل الجيش المسرف والخطير إلى قوة تحمي البيئة وتعالج المخاوف
األمنية الحقيقية هو التحدي األكبر الذي نواجهه.
لن أتظاهر بأنني أعرف اإلجابة الصحيحة .هدفي في هذا الخطاب هو تحديد معالم المشكلة
ودعوة جميع المواطنين  ،وكذلك جميع أفراد القوات المسلحة وأجهزة المخابرات  ،إلى التحلي
بالشجاعة للدفاع عن مصالحنا الحقيقية  ،ومعارضة النزعة العسكرية ورفضهاُ .تستخدم
الرشاوى والتهديدات  ،المباشرة وغير المباشرة  ،لدفعنا إلى طريق الكارثة.
ليس علينا أن نتسبب في مشاكل مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا أو إيران أو فنزويال .إننا
ً
تعاونا عالميً ا.
نواجه تهديدات عالمية هائلة تتطلب بطبيعتها
دعونا ّ
نتحد  ،مع المواطنين المفكرين في جميع أنحاء العالم  ،إلعادة كتابة قواعد السالمة
وتعزيز األشخاص المدروسين والشجعان والحكماء الذين يمكنهم تحويل نهاية العالم التي
نواجهها إلى فرصة للتحوّ ل المؤسسي األساسي من خالل « كيمياء أخالقية».
انتقدني الكثيرون بسبب المثالية غير الواقعية  ،والنظرة المفرطة في التفاؤل لألمن والعالقات
الدولية .أجيب بأنني درست التاريخ ولدي خبرة في الدبلوماسية .أعتقد أن هذا الرفض للقيم
والرؤية ال يؤدي إال إلى جعل عالمنا أكثر خطورة.
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وهذه الحجة الساخرة خاطئة في األساس .كفى لتخويف الناس بالقفازات  ،وتخويفهم بالصور
المروعةً .
بدال من ذلك  ،دعنا نلهمهم للقيام بأشياء عظيمة ونشجعهم على الدفاع عن األمن
بالمعنى الحقيقي للكلمة التي يتم إساءة استخدامها.

الفصل 6
أيكيدو السياسة بعد وفاة جورج فلويد
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 3 2020
المشهد السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي نواجهه في الواليات المتحدة يتغير بسرعة
مرعبة .لقد احتكرت المجموعات الصغيرة الموارد واألصول والمعرفة وتركت الغالبية العظمى
منا يعانون من الجهل بالعواقب الوخيمة لسوء إدارة الجريمة.
لقد سرق األثرياء منك ما بين خمسة إلى عشرة تريليونات دوالر في األشهر األربعة الماضية ،
عالوة على ما نهبوه من قبل .ومثلما بدأنا في تجميع أنفسنا لمواجهة النظام اإلجرامي في وول
ستريت  ،واجهنا القتل الوحشي للسيد جورج فلويد  ،وتم تعذيبه ببطء حتى الموت وتم بث هذه
اللقطات في جميع أنحاء البالد.
تحدث عمليات القتل الوحشية هذه على أيدي الشرطة كل يوم .يضطر رجال الشرطة
الصادقون أكثر فأكثر إلى ترك الشرطة .ولكن تم إنشاء هذه الحادثة عمليً ا للتلفزيون والبث
إلثارة صراع داخلي واسع النطاق من شأنه أن يفيد األثرياء الذين يخافون من أن العمال يمكن
أن يجتمعوا ردً ا على نهبهم لألمة واألرض.
مقتل السيد جورج فلويد هو التقاء نهرين مروعين تحت األرض يتدفقان تحت سطح الواليات
المتحدة .األول هو نهر الكراهية واالزدراء ألولئك الذين يصنفون على أنهم غرباء  ،أو أقل شأنا ،
على أساس لون بشرتهم  ،أو العادات التي تعلموها من آبائهم .تم استغالل نهر الكراهية هذا
لمئات السنين لصرف االنتباه عن االستغالل االقتصادي .وحد حزب االنصهار في تسعينيات
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القرن التاسع عشر السود والبيض للقتال من أجل العدالة االجتماعية .تم قمعهم بوحشية ،
وكان الفصل نتيجة لذلك  ،وهو نظام تم فيه منح امتيازات مثيرة للشفقة للبيض الفقراء وتم
تشجيع العنصرية العمياء كجزء من استراتيجية التقسيم والغزو.
النهر الجوفي الرهيب اآلخر هو نهر التدمير من أجل الربح  ،والهدم المتحكم به القتصاد الواليات
المتحدة .هناك فصيل بين األغنياء واألقوياء الذين يرون فرصة للربح في العمل الذي ال يوصف
إال بتمزيق الواليات المتحدة .يريدون منا أن نقاتل بعضنا البعض  ،وأن نكون منقسمين لدرجة
أننا ال نستطيع أن نلتقي للمطالبة بمجتمع عادل ومنصف وشفاف.
لقد أنفقت هذه القوى المظلمة مبالغ طائلة من المال إلحداث شقاق بين رجل فقير وآخر.
بات من المستحيل إجراء محادثة حول قضايا مثل تغير المناخ واللقاحات  ،حول دور الحكومة
والجيش  ،حول قوة البنوك والشركات متعددة الجنسيات .تمت تغذية أجزاء مختلفة من
السكان بمثل هذه الحسابات المتباينة بحيث يصعب االتفاق على ما هو صحيح وما هو غير
صحيح .وقد وقعت العديد من المؤسسات عقدً ا تجديفيً ا مع الشيطان للتكتم على األكاذيب
الهائلة على مشهد الطائرة حتى يصبحوا مشهورين ويعيشون حياة مريحة.
وقد أدى االرتباك المتعمد الذي أحدثته وسائل اإلعالم والسلطات حول «كوفيد « 19-إلى تفاقم
هذا االتجاه .مقتل جورج فلويد هو الخطوة األخيرة في هذه الخطة .يواجه مواطنو الواليات
المتحدة حيلة ذات ُ
طعم  ،خيار مستحيل .الخيار (أ) :تحدي رواية «كوفيد »19-وخطة التطعيم
ً
علنا ضد
وإجبارك على االصطفاف مع الميليشيات االنعزالية والعنصرية ؛ الخيار ب :تحدث
العنصرية الوحشية في الحكومة والجهود المنهجية إلدارة ترامب لتشجيع األعمال العنصرية
ِّ
«فكر يسارًا وعش
وتجد نفسها متماشية مع باراك أوباما وإليزابيث وارين ومجموعة من دعاة
ً
يمينا»
من الذي فرض هذا االختيار علينا؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليك.
أنا أدين هذا القتل الوحشي وأطالب بالعدالة .لكنني أعود إلى حكمتكم األمومية  ،قدرتكم
ً
تماما كما فعل روبرت كينيدي عندما تحدث
الفطرية على االرتقاء إلى مستوى المناسبة ،
ليلة اغتيال مارتن لوثر كينج .من فضلك من فضلك! ال تنشغل في هذا الفخ الذي وضعه لك
األغنياء واألقوياء.
يجب أن نبدأ بمواجهة التدهور األخالقي المتقدم لنسيج أمتنا بأمانة.
لقد حُ رم العديد من الفقراء من التعليم وتعرضوا للتضليل من قبل القوى القوية إللقاء اللوم
على اآلخر (سواء كان العامل األسود أو اآلسيوي أو الريفي األبيض) ً
بدال من التفكير بشكل
ً
جميعا لمحاربة هذه القوى المظلمة.
استراتيجي في الكيفية التي يمكننا بها أن نتحد
لقد تخلى معظم األشخاص الذين أعرفهم عن محاولة بناء الجسور .التهديد بالعنف من البيت
األبيض هو عالمة واضحة على انتهاء عصر بناء الجسور.
ومع تشجيع العنف في الشوارع  ،فإن األزمة السياسية الحالية لـ «كوفيد  »19تشجع الناس على
البقاء في منازلهم  ،والتفاعل فقط مع األشخاص ذوي التفكير المماثل .يتم الترويج لوسائل
التواصل االجتماعي من قبل األشخاص الذين من المفترض أن يكونوا قادتنا األخالقيين ،
كوسيلة مناسبة للتنظيم .لكن هذه الوسائط االجتماعية  ،واألخبار التي نقرأها ُ ،
صممت عن
قصد لجعل تفكيرنا سطحيً ا  ،ودفعنا إلى الجنون .حتى نبدأ في صنع األخبار الخاصة بنا  ،وتنظيم
وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا  ،فسوف يتم اعتبارنا حمقى.
إذا لم نتمكن من خلق اتجاه إيجابي في أمريكا يمنح األمل في التقدم للناس  ،إذا كان كل ما
ً
قدما في خططهم لمنعنا
يمكن للناس رؤيته هو االنهيار والصراع  ،فيمكن لألقوياء المضي
من االجتماع  ،والقدرة على إرسال البريد  ،السفر والتواصل بشكل فعال عن طريق البريد
اإللكتروني أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
لن يخبرك «غوغل» أبدً ا أنك تعيش بالفعل في سجن.
القوى التي تعارضنا من قبل الشركات  ،والبنوك االستثمارية  ،ومختلف الجماعات المناهضة
للمهاجرين واألقليات التي يدعمونها وراء الستار  ،تعمل على تشويه الجدران الداعمة ألمتنا.
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تريد هذه القوى أن تجعل الهجمات على األقليات مقبولة مرة أخرى  -كما كان الحال في
عشرينيات القرن الماضي.
يريدون منك أن تتجاهل نهب البنوك للحكومة وأن تستحوذ على نهب الشوارع الذي يتكرر
مرارًا وتكرارًا في هذه الوسائط القذرة التي يتعين علينا االعتماد عليها.
نحتاج إلى خطة لما سنفعله ونحتاج إلى اتباع هذه الخطة.
ال نحتاج إلى سياسيين يخبروننا بأن األمور سيئة ولكنهم يخشون إخبارنا لماذا هم بهذا السوء.
ليس لدينا وقت إليواء األمل الغامض بأن األمور ستتحسن بطريقة سحرية.
ال ينبغي لنا بالتأكيد أن نفكر في أن استبدال دونالد ترامب الوحشي والصراخ والنرجسي
بسياسي فاسد آخر سيحل مشاكلنا.
ما نحتاجه هو سياسة جديدة للعادة والفكر والعمل ليست «محافظة» وال «تقدمية»  ،بل
تحويلية .نحن بحاجة إلى سياسة تعالج األسباب الجذرية  ،وليس عواقبها السخيفة.
يجب أن نحزن على جورج فلويد وعائلته وأصدقائه وشعبه .في الوقت نفسه  ،نحتاج إلى أن نرى
بوضوح  ،ونفهم كيف تم إعداد هذه الحادثة كفرصة الستخدام العرق كوسيلة لتمزيق البالد
وتعزيز الصراعات التي ستكون بمثابة ذريعة لألحكام العرفية.
أرسل دونالد ترامب رسالة على تويتر (وهي شركة هادفة للربح تبتز المليارات منا) يقول فيها
ً
مسيئا .أشك
«عندما يبدأ النهب  ،يبدأ إطالق النار» .كان تويتر قد حظر هذا المنشور ألنه كان
في هذه القصةً .
بدال من ذلك  ،تعمل هذه الشركات اإلعالمية لوقت إضافي للتالعب بنا  ،في
محاولة لجعلنا نعتقد أنها موضوعية  ،وأنهم أصدقاؤنا  ،من خالل الصور الزائفة والطقوس
الخادعة .ليس لدى فيسبوك وتويتر خبراء في هذا المجال يؤكدون علميً ا أن ما يحظرون تزويره.
ال يمكن فصل العنف الذي ترتكبه الشرطة عن الحرب المروعة التي نخوضها اآلن .غال ًبا ما يكون
ضباط الشرطة جنودً ا عادوا من هذه الحروب .يتم احتضان العنف الذي يمارسونه في ألعاب
الفيديو العنيفة واألفالم ونظام القيم العسكرية .انتشر العنف في جميع أنحاء مجتمعنا.
كتب الكاتب جيمس بالدوين عن أولئك الذين تدربوا على رؤية العالم من منظور العرق:
ً
دائما محاصرون في قصة ال يفهمونها ؛ وحتى يفهموا ذلك  ،ال يمكن«
إنهم  ،في الواقع ،
تحريرهم منها .كان عليهم أن يؤمنوا لسنوات عديدة  ،وألسباب ال حصر لها  ،فإن الرجال
السود أدنى منزلة من الرجال البيض .كثير منهم  ،في الواقع  ،يعرفون بشكل أفضل  ،ولكن ،
ً
وفقا لما يجب أن يتصرفوا به  ،وأن يكونوا
كما ستكتشف  ،يجد الناس صعوبة كبيرة في التصرف
مشاركين في خطر .في هذه الحالة  ،الخطر  ،في أذهان معظم األمريكيين البيض  ،فقدان
الهوية  ...الرجل األسود يعمل في عالم الرجل األبيض كنجم ثابت  ،مثل عمود ال يتزعزع :وعندما
يغادر مكانه  ،تهتز السماء واألرض لهما.
وإذا كان لكلمة التكامل معنى  ،فهذا هو :أننا سنجبر  ،بالحب  ،إخواننا على رؤية أنفسهم كما«
هم  ،والتوقف عن الهروب من الواقع والبدء في تغييره .هذا هو منزلك  ،يا صديقي  ،ال تبتعد
عن ذلك ؛ لقد قام الرجال العظماء بأشياء عظيمة هنا  ،وسيفعلونها مرة أخرى  ،ويمكننا أن
« نجعل أمريكا ما يمكن أن تصبح عليه أمريكا».
كان «بالدوين» صريحً ا بشأن ما يلزم لجعل أمريكا عظيمة  ،وليست عظيمة مرة أخرى  ،لكنها
عظيمة للمرة األولى.

ماذا نفعل االن ؟

يقدم فن أيكيدو القديم إستراتيجية لحل األزمة االجتماعية والسياسية  ،على حدود الحرب
الهجينة  ،التي نواجهها .لكنه يتطلب أن ننخرط ً
أوال في التفكير الفلسفي المدروس في
الديناميكية األكبر ألمتنا التي جلبتنا إلى هنا.
في حين أن نهج أيكيدو قد ال يجذب أولئك الذين يرغبون في االنغماس في عواطفهم  ،إال أنه
يمثل االستجابة األكثر فعالية لما يمكن أن يتحول بسهولة إلى كارثة للعالم بأسره.
ال يمكن فصل الصراعات في الواليات المتحدة عن الصراعات في العالم .إن العنف المستخدم
في شوارعنا مستمد من حروبنا العديدة في الخارج .ما حدث هناك  ،وبعيدً ا عن نظر الجمهور ،
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غيّر من نحن.
واآلن  ،إذا انهارت األمور بالفعل  ،فإن مسألة من يسيطر على األسلحة النووية قد تكون أزمة
غدً ا.
يوضح لنا أيكيدو كيف يمكننا تجنب رد الفعل العاطفي على الصور التي تعطينا وسائل اإلعالم
ً
وبدال من ذلك يمكننا التركيز على بناء مجتمعاتنا  ،ومنظماتنا
الفاسدة التي تسعى إلثارة غضبنا ،
الشجاعة  ،حتى يتمكنوا من معارضة القوى الكامنة وراء ما انظر على شاشة التلفزيون.
يعلمنا أيكيدو أنه ال ينبغي لنا الرد على الضربة التي وجهت إلينا بضربة قوية بنفس القدر ضد
خصمناً .
بدال من ذلك  ،نحتاج إلى إعادة توجيه طاقة الضربة إلينا في اتجاه غير ضار  ،بل وإيجابي.
يجب نزع سالح أي هجوم معاد من خالل إعادة توجيه الطاقة التي تنبثق ضدنا بمهارة.
ً
توازنا في الكون نحتاج إلى االستفادة منه ،
المعنى األوسع لهذه الكلمات هو أن هناك
والطريقة الوحيدة لحل المشكالت ً
حقا هي إعادة توجيه الطاقة بدقة.
يظهر التاريخ السياسي الحقيقة بوضوح .غالبً ا ما أدت الجهود المبذولة لمواجهة األخطاء
ً
وأحيانا تكون أسوأ من
الفادحة إلى االستخدام المفرط للقوة وخلقت مشاكل جديدة ،
المشكالت األصلية .العملية المحزنة متشابهة في كل عصر .ومثل هذا رد الفعل المبالغ فيه
هو بالضبط ما تأمله وتتنبأ به قوى الظالم في الواليات المتحدة.
ومع ذلك  ،ال يمكننا أن نتوقع أن يعاني الناس في صمت من ظلم رهيب .كما كتب المواطن
ً
دائما فضيلة ؛ لكن االعتدال من حيث المبدأ هو
األمرييك توماس باين « ،االعتدال في المزاج
ً
دائما رذيلة».
ماذا سيقول معلم أيكيدو إذا قدم لنا نصيحة حول كيفية إعادة بناء هذا البلد بعد هذا الضرر
الروحي الرهيب  ،وكيفية الرد على الضربات الرهيبة التي وجهتها إلينا قوى خفية؟
ّ
والمسلع  ،والمجزئ  ،والخائف  ،والمنجس ،
أين يقترح أن نبدأ في شفاء هذا البلد التجاري ،
والمحبط من الروح المعنوية؟
إن الصراعات العرقية الرهيبة التي تشجعها وسائل اإلعالم الفاسدة والبنوك مثل بالك روك
وغولدمان ساكس تهدف إلى دفع الناس على كال الجانبين إلى الذهاب بعيدً ا  ،لخلق صراعات
دائمة تصرف االنتباه عن نهب بلدنا  ،وليس عن طريق دفع رواتب زهيدة ,ولكن من قبل عن
طريق البنوك والذين يستفيدون من هذه الكوارث.
يمكننا أن نرى التأثير السلبي لهذه الضربة على الفور .ولكن  ،إذا استخدمنا خيالنا  ،وإذا كنا
منضبطين  ،فيمكننا إعادة توجيه الطاقة.
لقد استيقظ الناس من نومهم.
إنه شيء جيد.
ً
سابقا أنه غير موجود.
لقد أصبح الناس على دراية بالظلم العميق الذي ادّ عوا
إنه شيء جيد.
َ
ً
ً
وأحيانا يعملون ً
وأحيانا يواجهون بعضهم البعض.
معا ،
اجتمعوا في الشوارع ،
يمكن أن يكون شيء جيد.
كان قصد أولئك الذين روجوا لصور الدمار والفوضى التي تستهدف مجموعات مختلفة هو
تشجيع الصراع المروع.
هذا سيء.
ولكن إذا كنا قادرين على البحث عن الحقيقة  ،وليس التقارير المثيرة  ،وإذا كنا قادرين على
استخدام هذا المنبه إلشراك الناس في محادثات حقيقية مع بعضهم البعض  ،وحتى مع َمن
ِمن المفترض أن يكرهوا  ،فإن القوى التي تؤدي لفصلنا يمكن إعادة توجيهها للم شملنا.
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يمكننا ً
أيضا بدء محادثة عميقة بين المواطنين  ،واالجتماع في منازلهم  ،في أحيائنا  ،للحديث عن
التاريخ الحقيقي ألمريكا.
يمكننا أن نسأل أنفسنا أسئلة تتطلب إجابات:
متى ساءت األمور في أمريكا؟
هل سارت األمور على ما يرام بعد انتخاب دونالد ترامب؟ أم أن ترامب لعب دورًا إيجابيً ا في قول
الحقيقة بشأن الحروب التي ال تنتهي والفساد في البالد.
أم أن المشاكل بدأت بالفساد العميق إلدارة كلينتون الراحلة ثم إدارة جورج دبليو بوش؟
أم هل يجب أن ُنرجع المرض إلى اغتيال جون كينيدي؟
أم هل يجب أن نتتبع آثار أمراض بلدنا إلى استعمار األوروبيين في القرن السابع عشر ،
واالقتصاد االستخراجي إلى اقتصاد العبيد الذي استوردوه؟
ً
شيئا فسادً ا جوهريً ا في البشرية يعود إلى آدم وحواء؟
أم أن هناك
هذه أسئلة أساسية يجب طرحها حول أمريكا  ،واإلجابات ليست مباشرة.
يجب إعادة توجيه الموجة الحالية من االضطراب المتوقع في بلدنا لتنشيط الناس وحملهم
على االنخراط في مناقشة بناءة .قد يؤدي هذا النقاش إلى تحول على أعمق مستوى ً ،
بدال من
انتشار الصراعات المؤلمة التي يثيرها اإلعالم ومموّ لوه.
السياسيون الذين نراهم في التلفزيون هم خبراء في تقسيمنا .هذا كل ما يمكن أن يفعله
السياسيون.
ِّ
مكرسة للوحدة  ،وتحويل الفكر  ،واإلدراك الصادق.
لكن يمكن أن تكون لدينا سياسة
ليس لكل األمريكيين دور متساو في تحويل القوى السلبية التي تم إطالق العنان لها في بالدنا.
ً
تعليما ومعرفة متخصصة تمكننا من فهم العالم بطرق ال
قد يكون البعض منا قد تلقى
يستطيع اآلخرون القيام بها .كمثقفين  ،لدينا التزام بمساعدة من حولنا على إدراك العالم
بشكل أكثر وضوحً ا  ،لضمان عدم خداعهم من قبل األقوياء.
في الوقت نفسه  ،نحن المثقفون لدينا الكثير لنتعلمه ممن عملوا بجد  ،والذين يقضون
اليوم طوال اليوم في المطاعم  ،والذين يعيشون في مساكن غير الئقة  ،ويعانون من سوء
المعاملة الفظيعة.
يمكننا أن نبدأ في خلق دورة إيجابية من خالل العمل مع أولئك الذين يعرفون عن كثب تحديات
مجتمعنا  ،لكنهم يفتقرون إلى المعرفة المتخصصة إلحداث فرق.
مثل هذا التحالف بين العمال والمثقفين سيعيد توجيه قوى االستغالل في اتجاه إيجابي .لكن
إعادة التوجيه هذه تتطلب منا  ،نحن الذين استفادوا أكثر من غيرنا (مثلي)  ،االستعداد للتضحية.
تأمل في االقتباس المنسوب إلى ونستون تشرشل « ،ال تضيع أبدً ا أزمة جيدة»ُ .تستخدم
العبارة عادة بالمعنى السلبي  ،مما يعني أن األزمة هي فرصة لفرض التغييرات التي عادة ما
يقاومها الجمهور .إن إقرار قانون باتريوت في الواليات المتحدة بعد « 11سبتمبر  »2001هو مثال
ساطع  -وهو تقييد صارم للحرية لم يكن من الممكن أن يتحقق بدون حالة مزاجية من األزمة.
اليوم يتم تضخيم األزمة وتشويهها لتغيير المجتمع األمرييك بشكل جذري .والقصد من ذلك
ُ
لتركز الثروة  ،وتدمير البيئة  ،وتقليص استقاللية المواطنين وحريتهم.
هو منع أي معارضة
ومع ذلك  ،إذا الحظنا بعناية  ،فسنالحظ أن هذه الممارسات السلبية تولِد تغييرات إيجابية غير
متوقعة .إذا تمكنا من فهم الجوانب اإليجابية  ،فيمكننا الدفع باتجاه تحوّ ل ّ
بناء .ال خيار أمامنا ألن
القوات قد تم إطالق سراحها بالفعل.
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على سبيل المثال  ،فجأة  ،بدون أي شكل من أشكال العملية التشاركية  ،أو حتى التشاور
مع الخبراء  ،تم تقييد السفر حول العالم بشدة  ،وكذلك التجارة .شركات الطيران مفلسة
والمطارات مغلقة والموانئ هادئة.
لكن في حين أن السياسة  ،في هذه الحالة  ،تتجه نحو االستبداد  ،فإن استخدام النفط للنقل
والمجتمع االستهاليك الجامح الذي تولى زمام األمور يقتل نظامنا البيئي .لقد كان بالضبط
الوقت المناسب إليقاف آلة العولمة وقد تكون هذه االضطرابات خطوة إيجابية للغاية إذا
كانت لدينا رؤية إلعادة بناء مجتمعنا.

يجب أن يتوقف النقل الجوي .يجب أن يتوقف السفر التافه.
إن أوامر اإلغالق التي أبقتنا في المنزل  ،والتي دمرت الشركات الصغيرة وتمكين الشركات ،
والتي جلبت فاحشي الثراء إلى المليارات  ،والتي دفعت معظمنا إلى الفقر  ،هي قوة سلبية.
ولكن مرة أخرى  ،يمكن أن يكون البقاء في المنزل والعمل مع عائالتنا صحيً ا إذا كانت القيادة
سليمة .إذا أردنا البقاء في أحيائنا  ،فقد تكون هذه فرصة لبناء مجتمعات قوية بما يكفي لمقاومة
سلطة األغنياء .يمكننا أن ننتهز الفرصة للتعرف على جيراننا وتعلم كيفية العمل معهم.
يمكن أن يقلل تدريس الدورات التدريبية عبر اإلنترنت من الحاجة إلى السيارات  ،وحتى تمكين
االتصاالت المبتكرة بين الطالب والمعلمين في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تعزز منظور
دولي .لكن اليوم  ،التعليم عبر اإلنترنت مدفوع في الغالب من قبل أولئك الذين يبحثون عن
الربح .سنحتاج إلى السيطرة على التعليم عبر اإلنترنت وتغيير تركيزه.
أنا أقدم هذه االقتراحات هنا مجرد االقتراحات .سيتعين علينا العمل ً
معا إلعادة توجيه  ،وعرقلة
 ،القوى الخطرة التي تم تحريرها في الواليات المتحدة.
لكني أود أن أقترح أنه بينما نحزن على الموتى  ،ونشتيك من الدمار واألضرار التي لحقت بمجتمعنا
 ،فإننا ً
أيضا نبقي أعيننا مفتوحة على طرق مبتكرة وخالقة إلعادة توجيه هذه القوى السلبية من
أجل تحقيق تحول جذري في مجتمعنا . .كان هذا التحول  ،بصراحة  ،متأخرًا جدً ا.
إن أيكيدو السياسة والسياسة الذي أقترحه هنا معقد ودقيق .لن يجرؤ معظم السياسيين
على تقديم مثل هذا االقتراح السياسي لكم .إنهم يفترضون أن المنشورات بحاجة إلى التخفيف
للجمهور األمرييك الذي ال يستطيع التركيز  ،والمصاب بالجنون بسبب وسائل التواصل
االجتماعي والمحتوى التجاري.
لكني آخذك على محمل الجد  ،أيها الرفاق األمريكيون األعزاء  ،لن أتحدث إليكم أبدً ا بطريقة مذلة.
أعتقد أنك تقف خلف المنضدة في وول مارت  ،وتتلقى الطلبات من أمازون  ،وتقوم بمسح
ً
تماما على فهم هذه األمور المعقدة
طاوالت ماكدونالدز في وقت متأخر من الليل  ،وأنك قادر
 ،ويمكنك ذلك وستكون قادرًا على ذلك .سوف تتخلص من الثقافة االستهالكية السامة
ً
قدما في هذا النضال.
وتمضي
من اآلن فصاعدً ا  ،دعونا نتذكر الرؤية التي قدمها الرئيس فرانكلين ديالنو روزفلت في خطابه
عن حالة االتحاد في  6يناير  1941باعتبارها تحديً ا لشبح الفاشية.
ودعا روزفلت إلى حماية «الحريات األربع» لجميع المواطنين« :حرية التعبير»  ،و «حرية العبادة»
» ،و «العيش بال عوز»  ،و «العيش بال خوف».
ً
غامضا بشأن معنى هذه الحريات األربع.
لم يكن روزفلت
قال« :في األيام القادمة  ،ونحن نسعى إلى األمن  ،نتطلع إلى عالم يقوم على أربع حريات
.أساسية لإلنسان
األول هو حرية الكالم والتعبير  -في أي مكان في العالم.
والثاني هو حرية كل شخص في عبادة هللا بطريقته الخاصة  ،في أي مكان في العالم.
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والثالث هو حرية العيش بال عوز  -والتي ُتترجم إلى مصطلحات عالمية  ،تعني تصميمات اقتصادية
تضمن لكل دولة حياة صحية في زمن السلم لشعبها  -في كل مكان.
ً
انخفاضا عالميً ا في التسلح
والرابع هو انعدام الخوف  -التي ُتترجم إلى مصطلحات عالمية  ،تعني
إلى هذه النقطة وبطريقة كاملة بحيث ال تكون أي دولة قادرة على ارتكاب عمل من أعمال
العدوان الجسدي ضد أحد الجيران  -في أي مكان في العالم».
يتطلب تحقيق مثل هذه الرؤية طاقة وتركيز كبيرين  ،وسيتطلب منا الخروج إلى الشوارع
والعمل مع جيراننا لخلق مجتمع عادل ومنصف .لقد أتيحت لنا هذه الفرصة  ،ربما عن طريق
الصدفة .لقد حان الوقت لالستيالء عليها والمضي قدما في االتجاه الصحيح.

الفصل 7
الدخل األساسي الشامل التحرر االقتصادي أو الخطوة
األولى نحو العبودية؟
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 7 2020
خالل االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي  ،طرح أندرو يانغ الدخل األساسي الشامل
وجعله جزءً ا أساسيً ا من رؤيته القتصاد الواليات المتحدة .وردد بيرني ساندرز هذا الموضوع
الذي أشار إلى ضمان الدخل الذي تقدمه دول مثل الدنمارك وفنلندا كنموذج محتمل للتنمية
المستقبلية.
جادل يانغ وساندرز بأن أتمتة اإلنتاج والتغيرات التكنولوجية األخرى التي تحدث في أمريكا قد
ً
تراكما في خلق فرص العمل حتى مع ازدهار االقتصاد  ،وأفضل طريقة لالستجابة لمثل
خلقت
هذه الحالة هي الحصول على دخل أساسي شامل.
للدخل األساسي مزايا وعيوب تتطلب نقاشا عميقا بين المواطنين وفي وسائل اإلعالم وفي
ً
تماما في السياق الحالي للقمع.
أروقة الحكومة .مثل هذا النقاش مستحيل
ما لدينا اآلن هو دخل أساسي شامل مفروض علينا دون أي عملية ديمقراطية أو مساءلة.
ً
مبلغا
وهذا ما يسمى «التحكم في تحفيز فيروس كورونا» .تخبرنا الصحف أننا قد نتلقى قري ًبا
إضافيً ا قدره  1200دوالر في البريد إذا أقر الكونغرس مشروع قانون.
لذلك دعونا نتراجع خطوة إلى الوراء ونفكر في هذا الشيك بمبلغ  1200دوالر الذي تعطينا
الحكومة إياه .بالنسبة للكثيرين منا  ،فقد أنهى اإلغالق الحالي حياتنا االقتصادية  ،وتركنا عاطلين
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عن العمل .شيك التحفيز هو الطريقة الوحيدة للدفع التي نتلقاها .هذا هو «الدخل األساسي
الشامل» بحكم األمر الواقع  -سواء أحببنا ذلك أم ال .ولكن هل يسمح لنا هذا الدخل األساسي
الشامل بأن نكون فنانين مبدعين  ،وأن نتطوع في أحيائنا  ،وأن نحصل على األمن المالي الذي
سيسمح لنا بإدراك أنفسنا بالكامل؟
ال  ،لألسف ُفرض علينا هذا الدخل األساسي الشامل من أعلى .من يعرف من جاء بالفكرة.
بالتأكيد لم يسألنا أحد عن رأينا .ليس لدينا رأي في مقدار هذا الدخل  ،أو من يتسلمه .هناك
ً
كافيا.
شيء واحد مؤكد :بالنسبة لمعظمنا  ،فهو بعيد عن أن يكون
من ناحية أخرى  ،يفترض النقاش حول الدخل األساسي الشامل أن الدخل هو القضية المركزية
لألمريكيين .ال يوجد خبير اقتصادي جاد يؤمن بهذا االحتيال .القضية الرئيسية في الواليات
المتحدة هي األصول والملكية .ويهيمن على األصول حفنة صغيرة من األثرياء.
أدت ردود الفعل المفرطة على كوفيد إلى توقف االقتصاد األمرييك والبطالة الهائلة في غضون
ً
مسبقا ،
بضعة أشهر فقط .لقد جعلنا هذا الهدم المنظم لالقتصاد  ،والذي تم التخطيط له
نتسول للحصول على دخل أساسي شامل ونحن نحصل عليه.
ً
تماما مثل الرؤساء
وفي الوقت نفسه  ،يتلقى المليارديرات منحً ا بمليارات الدوالرات ،
التنفيذيين .إنهم ال يحتاجون إلى دخل أساسي عالمي ألنهم يكسبون أموالهم من المضاربة ،
من األموال التي يطبعونها  ،مما يأخذونه منا .يدور كوفيد حول تحويل ضخم للثروة وإذا لم يتم
إيقاف هذا التحويل  ،فلن يكون الدخل األساسي مفيدً ا.
معظمنا معرض لخطر اإلخالء  ،ومتاجرنا الصغيرة مغلقة بسبب اللوائح التعسفية على حركتنا
الحرة  ،والكثير منا معرض لخطر الجوع والتشرد في األشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء
اآلن.
إن توفير الدخل األساسي ألنفسنا دون معالجة التركيز الهائل للثروة  ،والذي نما بشكل كبير
في األشهر الخمسة الماضية وحدها  ،هو وصفة لكارثة .القيام بذلك بعد خلق بيئة ليس لدينا
فيها خيار سوى قبول هذه الضوابط هو عمل إجرامي.
لقد أمضى فاحشو الثراء السنوات االثنتي عشرة الماضية  ،وخاصة األشهر الثالثة الماضية ،
في طباعة النقود من خالل االحتياطي الفيدرالي وتسليمها .إذا لم نسترد هذه األموال  ،فمن
المستحيل محاربة التفاوتات االقتصادية.
ً
مشتتا .إذا لم نلمس التفاوت
ما بين خمسة وعشرة تريليونات دوالر ُفقدت بينما كنت
االقتصادي المصطنع في الواليات المتحدة  ،إذا سمحنا لكبار المهاجمين باالحتفاظ بنهبهم ،
فلن تكون األموال الحكومية المجانية مجانية بل سيتم دفعها من ضرائبك (بالتأكيد ليست
ً
مقرا لها) أو ستزيد من الدين الوطني
ضرائب الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الخارج
وتضعف قوتك الشرائية.
ال يمكننا زراعة طعامنا  ،وال يمكننا إنتاج طاقتنا الخاصة  ،وال يمكننا صنع مالبسنا وأثاثنا ومنتجاتنا
األخرى للحياة اليومية .يمكننا فقط استخدام األموال التي تمنحنا إياها الشركات لشراء المنتجات
من المتاجر الكبيرة التي تديرها الشركات متعددة الجنسيات  ،والتي تبيع المنتجات المصنوعة
في الخارج بواسطة عمال يتقاضون رواتب منخفضة.
أصبحت الحكومة لعبة األغنياء واألقوياء .يتم تعيين كبار المسؤولين والقضاة وحتى المسؤولين
ً
حسنا
من المستوى المتوسطبدعم من البنوك االستثمارية والشركات متعددة الجنسيات ,
السياسيون أسوأ.
لقد تم تنحية المختصين والوظائف الحكومية (األساسية) تم تسليمهم لجهات خارجية خاصة
الالتي يقمن بعمل الحكومة ولكن مع التركيز على المصالح قصيرة األمد وليس على الشعب.
يتم الدفع لهذه الشركات من أموال الضرائب الخاصة بك للقيام بعمل الحكومة  ،لكنها لم
تحلف أبدً ا اليمين الدستورية  ،ومهمتها األساسية هي توفير األرباح ألصحابها.
يجب أن تتم إعادة توزيع األصول  ،والشفافية الكاملة للحكومة  ،واإلنهاء التام للتأثير غير المبرر
والخطير لألثرياء  ،والبنوك والشركات التي يسيطرون عليها  ،على صنع السياسات قبل أن
نبدأ في مناقشة الدخل.
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يجب أن نسأل أنفسنا لماذا تريد البنوك أن تزرع فينا عادات التبعية والسلبية .بعد كل شيء ،
إذا كان كل ما يمكننا فعله هو الجلوس أمام التلفزيون حتى وصول الشيك المصرفي التحفيزي
 ،فلن نتمكن من تنظيم أنفسنا في مجموعات يمكنها العمل  ،ولن نتمكن من بناء اقتصاداتنا
الخاصة.
لنتحدث للحظة عن العالقة بين التكنولوجيا والدخل األساسي العالمي المقترح .الحجة التي
قدمها يانغ وساندرز هي أن األتمتة  ،ونمو الذكاء االصطناعي والتقنيات األخرى  ،يقلالن من
الوظائف ألنه لم يتم إنشاؤها في الصناعات األخرى  ،حتى مع زيادة اإلنتاجية.
لذلك  ،نحن بحاجة إلى ر.ب.أ لضمان حصول العمال الذين شردتهم التقنيات الجديدة على
وظائف ويمكنهم التكيف مع واقع العمل الجديد.
من المفترض أنه بمجرد شروق الشمس في الشرق  ،فإن األتمتة وتنفيذ الذكاء االصطناعي
ونهاية التفاعالت بين البشر هو قانون طبيعي ال يمكن انتهاكه  ،والذي يتجاوز مجال المناقشة
السياسية.
لكن هل نحن مجبرون ً
حقا على تمزيق النظام الطبيعي للمجتمع من أجل إرضاء إله التكنولوجيا
القاسي الذي يطلب تضحيات ال نهاية لها باسم ثورة صناعية رابعة حتمية  ،باسم الهيمنة
الحتمية لألرض عن طريق األتمتة والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات والطائرات بدون طيار؟
هل حقا انترنت األشياء هو الملكوت؟
هل الترويج للذكاء االصطناعي يتماشى مع عهد هللا مع اإلنسان؟ أم أنه مشروع يهدف إلى
زيادة أرباح األقلية ودفع الرجل العادي  ،المرأة العادية  ،إلى الفقر والتبعية؟
الجواب على هذا السؤال ليس واضحا .يتطلب مناقشة مفتوحة يشارك فيها خبراء في
المجتمع والتكنولوجيا والحوكمة واالقتصاد  ،ولكن ً
أيضا المواطنين العاديين الذين يفهمون
بشكل أفضل من أي شخص تأثير التكنولوجيا .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أن تكون المناقشة
ً
مجال لألثرياء الذين يستفيدون من األتمتة والذكاء
شفافة وعلمية بطبيعتها  ،وال تترك
االصطناعي إلخفاء قوائم رغباتهم على أنها حقيقة علمية.
إن اإلنتاجية بدون نمو العمالة هي الخط القياسي المستخدم لتبرير هذا الدخل األساسي.
اإلنتاجية هي البقرة المقدسة التي ال يمكن االقتراب منها إال من قبل كبار الكهنة الممسوحين ،
وهو مفهوم خاطئ تم اختراعه لتبرير كل شيء تقريبً ا .إنه ليس قانون الجاذبية أو القانون الثاني
للديناميكا الحرارية .إنها الفكرة المتحيزة والمشوهة أن بعض أشكال النشاط االقتصادي أكثر
أهمية من غيرها.
إذا كنت تقضي اليوم في مساعدة والدتك المريضة  ،أو االعتناء بالخضروات في المزرعة
المجتمعية  ،أو التطوع مع المعاقين  ،أو اللعب مع أطفالك  ،فإن هذا النشاط ال يعتبر مثمرًا
من قبل أولئك الذين يصنعونه القواعد.
لكن إذا دمرت الغابات أو األراضي الزراعية لبناء مراكز تسوق غير مجدية  ،أو إذا سممت األنهار
والبحيرات بالجريان السطحي من المزارع الصناعية أو مناجم اليورانيوم  ،أو إذا شنيت حربًا في
الخارج  ،فهذا يعتبر منتجً ا .من المؤكد أن الفجوة بين العمالة واإلنتاجية ليست نتيجة بسيطة
للتغير التكنولوجي.
أخيرًا  ،نحتاج إلى فحص موقع أمريكا الحالي في التاريخ وأصولنا قبل أن نتمكن من التحدث عن
.مستقبلنا.
خالل الجيل السابق  ،كانت هناك منافسة أيديولوجية واقتصادية عميقة بين اقتصادات
السوق للواليات المتحدة وأوروبا واالقتصادات االشتراكية لالتحاد السوفيتي وجمهورية
الصين الشعبية .نحن نسميها  ،بشكل فضفاض  ،الحرب الباردة.
أيدت الواليات المتحدة المثل القائل بعدم وجود حد لما يمكن للفرد تحقيقه من خالل جهوده ،
وأكدنا أن الحريات الفردية أهم من الصالح العام.
افترضت االقتصادات االشتراكية أن المساواة االقتصادية ضرورية لمجتمع سليم واتخذت
ً
نسبيا.
تدابير وقائية لضمان اقتصاد قائم على المساواة

49

ال اخاف اي شر

ُ
نشأت في الواليات المتحدة .شاركنا الفكرة القائلة بأن العدالة االقتصادية وإمكانية
لقد
الحصول على مكافآت بناءً على جهودنا الخاصة ممكنة بطريقة مناسبة.
ً
طبيعيا على اإلطالق .كان التراكم الهائل للثروة
لكن ما افترضنا أنه حالة طبيعية لم يكن
واستغالل العمال وسوء معاملة األطفال من الممارسات الشائعة في أواخر القرن التاسع
عشر  ،وحتى في الثالثينيات.
ً
ضغوطا ال هوادة فيها
لكن وجود الكتلة االشتراكية  ،على الرغم من عدم اكتمالها  ،وضع
َّ
المسلم به أنه كانت
على الواليات المتحدة لتغيير النظام والسماح بمجتمع أكثر عدالة  -ومن
هناك حدود عميقة .بحلول أواخر الثالثينيات من القرن الماضي  ،كان التهديد بحدوث ثورة في
الواليات المتحدة حقيقيً ا ً
أيضا  ،وقد أجبر على اتخاذ إجراءات بشأن قضايا العمل التي كان من
الممكن تجاهلها لوال ذلك.
ربما لم نكن على علم بهذا الضغط  ،لكنه جعل أشياء مثل الرفاهية والحد األدنى لألجور ممكنة.
تم تحديد سقف رواتب الرؤساء التنفيذيين .ارتفعت الضرائب على األغنياء إلى  ٪90ولم يكن
هناك مليارديرات أو مالذات خارجية .لم تكن أمريكا كذلك ألن األغنياء كانوا فاضلين .كانت
االوضاع كذلك بسبب وجود ضغط ال نهاية له.
عندما تم تسويق ما يسمى بـ «الكتلة الشيوعية» منذ الثمانينيات  ،وتضاءلت المعارضة
األيديولوجية  ،عادت الواليات المتحدة ببطء إلى اقتصاد السوق القاسي الذي كانت تتمتع به
في السابق  ،وهو اقتصاد كان يمكن استبدال العمال فيه .لكن هذه المرة  ،أصبحت األتمتة
والطائرات بدون طيار والذكاء االصطناعي والروبوتات تجربة أكثر قسوة.
لكن التغييرات في المجتمع األمرييك  ،مثل تغير المناخ  ،كانت بطيئة للغاية بحيث يتعذر علينا
استيعابها.
كنا مشغولين جدً ا برسائل البريد اإللكتروني والفيسبوك بحيث لم نالحظ ذلك.
ً
ً
براقا ال يرحم قد ولد.
عالما جديدً ا
لم نتمكن من إدراك أن القواعد التي قبلناها قد ولت  ،وأن
في نهاية المطاف  ،ال يمكننا مناقشة الدخل األساسي الشامل في الواليات المتحدة حتى نبدأ
في خلق ثقافة  ،ونظام  ،توجد فيه قوة معاكسة معينة للدفاع عن مصالح الناس  ،المواطنين
العاديين .هذا هو السؤال النهائي .ومع ذلك  ،يجب أن تبني هذه القوة المضادة بواسطتك ،
وبواسطتي أنا وبواسطتنا  ،وليس من قبل الخبراء أو السياسيين  ،وبالتأكيد ليس من قبل
الشركات التي لديها طائرات بدون طيار وروبوتات
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الفصل 8
مستقبل الحوكمة العالمية ومؤتمر األرض
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 14 2020
لقد حصلنا على خيار ميؤوس منه  ،ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة.
يُجتذب العالم بالقوى الخفية  ،بتحويل األموال من بنك إلى آخر  ،عن طريق نقل المعلومات
والصور والنصوص المتبادلة بين االحتكارات اإلعالمية والبنوك وشركات العالقات العامة
ً
تشاؤما كإنسانية.
والنصائح التي تخدم المليارديرات وتمرير أكثر حيلهم
يندمج العالم وتتركز الثروة والسلطة في أيدي قلة من الناس .أصبحت المعلومات التي يتم
نقلها إلى العمال تافهة وغير مهمة بشكل متزايد .إذا أردنا اإلجابة عن األسئلة الدولية  ،فنحن
مضطرون للعمل مع هذه القوى الجديدة  ،لالنحناء لهذه اآللهة الزائفة  ،الذين نصبوا أنفسهم
أسياد الشؤون العالمية.
لقد داستنا العولمة القاسية التي تتحكم في كل األموال وتنتج كل ما نحتاجه للعيش وحتى
تحاول السيطرة على عقولنا من خالل المنشورات على مواقع التواصل االجتماعي التي تختزلنا
إلى حيوانات غريزية تستجيب للصور الموحية .لكن البديل المناهض للعولمة المقدم لنا يتكون
من مجموعات عنصرية وانعزالية  ،وهي مجموعات تستخدم العنف والخطاب المزعج بشدة.
تزداد قوة هذه المجموعات  ،وهي غير مهتمة بالحقيقة  ،لكنها توجه نداءً
ً
مخادعا بنفس القدر
لمشاعر العامل المحبط.
هذه الجماعات ال تريد إصالح المؤسسات العالمية  ،بل تريد تفكيك أوصالها بالكامل .إنهم
ال يقدمون أي حل لتغير المناخ أو هيمنة التكنولوجيا على المجتمع -بل في معظم الحاالت
ً
تماما.
يتجاهلون هذه التهديدات
يمكننا ً
أيضا اللجوء إلى المؤسسات العالمية ذات األهداف البعيدة المدى  ،مثل األمم المتحدة
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أو منظمة الصحة العالمية  ،للحصول على المشورة.
ُ
تأثرت عندما قرأت الكلمات الملهمة في دستور اليونسكو (منظمة األمم المتحدة للتربية
لقد
والعلم والثقافة)« :أن الحروب تبدأ في عقول الرجال  ،يجب أن ترفع دفاعات السالم بروح
الرجال».
كما أنه ال عيب في استخدام القوة لمحاربة الحكومات الفاشية التي كانت على وشك ذبح غالبية
البشرية في سعي ال يرحم من أجل «مكان للعيش» .حقا لم يكن هناك خيار.
ال يمكننا تجاهل الحاجة الملحة لتغيير حكم كوكبنا وهذا سيتطلب أكثر من مجرد التوقيع على
االلتماسات .سيتعين علينا إعادة اختراع الحوكمة العالمية لألرض.

الحوكمة
ليست أداة للمصرفيين االستثماريين وفاعلي الخير األثرياء  ،ولكن وسيلة للتعامل مع خطر
االنهيار البيئي والعسكرة والتركيز الهائل للثروة.
نحن بحاجة إلى رؤية للمستقبل تتجاوز االقتصاد االنتحاري الذي يحركه المستهلك ومجتمع
عسكري بجنون العظمة  ،إلى رؤية ستجعلنا نخاطر بكل شيء في معركتنا ضد القوى الخفية
التي تمزق عالمنا.
إن لم تنشأ األمم المتحدة فجأة.
خاطر مجموعة صغيرة من المثقفين والناشطين بحياتهم حول العالم لمحاربة الشمولية
والدفاع عن األممية والسالم العالمي .انتهى بهم األمر إلى الحصول على دعم حكومات روسيا
ً
فضال عن الحكومات األخرى في المنفى .تطلب
والصين والواليات المتحدة وبريطانيا العظمى ،
هذا الدعم تنازالت عميقة .لكن الحلم ليس فقط هزيمة الفاشيين  ،ولكن ً
أيضا بإقامة تعاون
دولي حقيقي ال يموت.
تعود جذور األمم المتحدة إلى اتفاقيات الهاي للسالم لعام  1899و  1907و ( 1914تعطلت األخيرة
بسبب اندالع الحرب العالمية األولى) .قامت اتفاقيات السالم هذه بتدوين القانون الدولي ،
واقترحت ونفذت أنظمة عالمية لنزع السالح ُ ،
وسنت قوانين إنسانية لممارسة الدبلوماسية
والتجارة والحرب  ،والتي نصت على عقوبات لجرائم الحرب .كانت اتفاقيات الهاي للسالم مصدر
ً
قانونا دوليً ا.
الكثير مما نعتبره
أدت اتفاقيات الهاي إلى تشكيل عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى .ألول مرة  ،كان
لألرض شكل من أشكال الحوكمة العالمية لمواجهة الحوكمة العالمية التي تقودها الشركات
متعددة الجنسيات .أنتجت عصبة األمم إنجازات مثل ميثاق كيلوغ برياند لعام  ، 1928والذي وضع
إطارًا إلنهاء الحرب .وأرست إنجازات عصبة األمم والحركات الدولية األخرى األساس لألمم
المتحدة.
لألسف  ،لم تستطع الواليات المتحدة  ،المليئة بالثقة بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية
المستغل  ،غنائم اإلمبراطورية البريطانية .انتهى األمر بالنخب
 ،مقاومة إرث الحكم العالمي
ِ
المالية األمريكية التي تربطها عالقات وثيقة بلندن بقمع األمريكيين الذين ما زالوا يشاركون
ً
شريكا
في الحرب ضد الفاشية  ،وجعلت الواليات المتحدة االتحاد السوفيتي تهديدً ا  ،وليس
في السالم العالمي.
.لقد ولدت الحرب الباردة وكانت والية األمم المتحدة محدودة.
ومع ذلك  ،حتى بعد أن تم القضاء على ميزانية األمم المتحدة في ظل إدارة جورج دبليو بوش
 ،حتى مع تحرك السياسة األمريكية بعيدً ا عن القانون الدولي في ظل إدارتي أوباما وترامب
ً
مكانا أساسيً ا حيث يمكن للمواطنين السعي لتحقيق العدالة
 ،تظل األمم المتحدة الموحدة
والمشورة.
ومع ذلك  ،فقد انحرفت األمم المتحدة والمؤسسات العالمية التابعة لها عن ُمثلها التأسيسية.
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يتم إدارتها من قبل بيروقراطيين متقاعدين في وظائف مريحة  ،ويتم تمويلهم (بشكل مباشر
وغير مباشر) من الشركات متعددة الجنسيات والمليارديرات في تضارب صارخ في المصالح.
إن تغير المناخ واالتجاه نحو الحرب  ،والتطور الهائل للتكنولوجيا وتأثيرها السلبي على العمل
البشري هي تحديات حضارية هائلة تتطلب حوكمة عالمية حقيقية .ومع ذلك  ،فإن قدرة
مواطني األرض على العمل ً
معا لتحقيق أهداف مشتركة ال تزال محدودة عن قصد.
نريد منظمة للحكم العالمي تكون مسؤولة أمام الناس  ،على عكس المؤسسات السرية
وذاتية الخدمة التي تهيمن مثل مجموعة الدول السبع أو صندوق النقد الدولي.
إن الخبراء ذوي التغذية الجيدة في مكاتب األمم المتحدة الذين يسعون وراء التمويل من
المؤسسات التي أنشأها األغنياء غير مستعدين على اإلطالق لألخطار الحقيقية لالنهيار
االقتصادي والبيئي والمنهجي .تحظى آراء المليارديرات مثل بيل جيتس ومايكل بلومبرج ووارن
بافيت بشأن المناخ واالقتصاد والصحة والجغرافيا السياسية  ،بتقدير أكبر من آراء الخبراء
األخالقيين أو مواطني األرض.
مشكلة العولمة ليست مشكلة المليارديرات فقط .تربط الشبكات عشرات اآلالف من
أجهزة الكمبيوتر العمالقة حول العالم التي تخرخر بهدوء أثناء قيامها بحساب كيفية زيادة
األرباح كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية .تتخذ أجهزة الكمبيوتر العمالقة هذه القرارات النهائية
«بالكروك» و»بنك أمريكا»  ،في محاولة لتقييم القيمة النقدية لألرض بأكملها واستخراج األرباح
ً
وفقا للخوارزميات المخصصة لها  ،دون أي مخاوف أخالقية .أصبحت أجهزة
منها بشكل مثالي
الكمبيوتر العمالقة هذه حكوماتنا االفتراضية العالمية
وإذا أعادت وسائل التواصل االجتماعي ومقاطع الفيديو واأللعاب تشكيل الشبكات العصبية
في أدمغتنا  ،مشجعة التفكير قصير المدى القائم على الدوبامين  ،فستتولى أجهزة الكمبيوتر
زمام األمور.
ً
تماما  ،لكننا فوضنا العمل الحقيقي ألجهزة الكمبيوتر العمالقة دون
نحن البشر لم نفقد عقولنا
أن ندرك ذلك.

ال تصلحوا األمم المتحدة .حولوا األمم المتحدة
لم تلتزم الواليات المتحدة أبدً ا بالتزامها تجاه األمم المتحدة كما كانت عليه في عهد الرئيس
فرانكلين روزفلت .ستضع إدارتي األمم المتحدة في مركز الدبلوماسية واالقتصاد واألمن ،
ً
ً
ً
ملتزما
كيانا
جدا عن القوقعة التي نراها اليوم .ستكون
لكنها ستكون «األمم المتحدة» مختلفة
بالصالح العام ولن تناضل من أجل الفتات الذي يلقيه عليه األغنياء واألقوياء.
غالبًا ما تستند هجمات اليمين على الحوكمة العالمية (خاصة األمم المتحدة) إلى الحقائق  ،لكن
النوايا ليست نبيلة .ترغب القوى الخفية في خصخصة القليل المتبقي من النظام العالمي الذي
ً
معرقال  ،في وضع القانون واللوائح الدولية وتعزيز االستجابة العلمية
لعب دورًا حيويً ا  ،وإن كان
للتهديدات الدولية.
يتطلب عالمنا الخطير وغير المستقر ً
ً
شامال منا .ال يشير مصطلح «عالمي» إلى الرسائل
ردا
المشتركة على فيسبوك  ،بل يشير إلى جهد دولي منسق من قبل مواطنين ملتزمين على
األرض وعلى األقل منظمين جيدً ا مثل المصرفيين واألثرياء الذين نواجههم.
تم دمج األرض بشكل مفرط من حيث التمويل والتصنيع والتوزيع واالستهالك من أجل الربح
ً
تماما عندما يتعلق األمر بالتعاون بين المثقفين األخالقيين ومجموعات
 ،لكننا نظل غرباء
المواطنين حول العالم.
نحن بحاجة إلى نظام دولي يدعم ً ،
أوال وقبل كل شيء  ،التحليل العلمي العقالني ألسباب
التهديدات التي نواجهها  ،ويشرف على التنفيذ الفوري الستجابة واسعة النطاق على مستوى
األرض.
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مؤتمر األرض
إن الوضع الحالي مريع لدرجة أنه ال يكفي تقديم قائمة مجزأة باإلصالحات .إن ما نحتاجه هو تحول
هيكلي ضخم  ،وليس تعديل تدريجي  ،من شأنه أن يغير وظيفة األمم المتحدة.
نحن بحاجة إلى جعل األمم المتحدة مؤسسة تمثيلية ذات مجلسين  ،أقرب إلى الكونجرس
بشكل فضفاض  ،بحيث ال تمثل الدول القومية فقط (التي مزقها التمويل العالمي)  ،بل تمثل
مواطني األرض ديمقراطيً ا.
ومن شأن هذا التطور أن يعيد التفويض الممنوح في عام  1942إلى األمم المتحدة.
ستعمل الجمعية الحالية لألمم المتحدة كغرفة أعلى  ،تعادل مجلس الشيوخ .مجلس الشيوخ
ً
ممثل فريدً ا.
هذا  ،الذي سيحتفظ بلقب «األمم المتحدة»  ،سيوفر لكل دولة
ومع ذلك  ،سيتم استبدال مجلس األمن الحالي برئيس منتخب من قبل جميع أعضاء األمم
المتحدة  ،والذي سيعمل جنبًا إلى جنب مع اللجان الدائمة والمخصصة للتعامل مع القضايا
االقتصادية واألمنية والرفاهية والبيئية لألرض.
كذلك  ،يجب نقل سلطة الحكم العالمي إلى هيئة جديدة تكون معادلة لمجلس النواب  .التشبيه
محدود بقدر ما سيلعب هذا التجمع الدور المركزي.
ستمثل هذه الهيئة التشريعية  ،المشار إليها هنا باسم «مؤتمر األرض»  ،احتياجات واهتمامات
مواطني األرض على المستوى المحلي وتعمل كمؤسسة عالمية لصياغة وتنفيذ السياسات
لكامل األرض.
سيمارس مؤتمر األرض وظيفة الحوكمة العالمية التي تحتكرها حاليً ا البنوك االستثمارية
ً
سرا على الدول القومية.
والشركات متعددة الجنسيات التي تفرض سياساتها
سيكون مؤتمر األرض على اتصال مباشر مع المواطنين في جميع أنحاء العالم  ،واالستجابة
الهتمامات السكان المحليين وتثقيفهم حول القضايا العالمية بطريقة علمية .سيؤسس
حوارًا عالميً ا لصياغة سياسة لألرض بأكملها .سيكون مؤتمر األرض أكثر ديمقراطية في
طبيعته من معظم الدول القومية الحالية  ،على الرغم من أنه يمتد على الكوكب بأسره.
القاعدة األولى للحوكمة العالمية هي أنه ال يوجد دور لرأس المال الخاص  ،وال دور للمؤسسات
والمنظمات غير الربحية التي يمولها األغنياء  ،في مناقشة مستقبل كوكبنا.
نحتاج إلى تحليل علمي قائم على نقاش صارم ونقدي  ،نحتاج إلى التزام أخالقي عميق من أعضاء
كونغرس األرض  ،ونحتاج إلى الخيال واإلبداع إليجاد حلول في أماكن غير متوقعة.
سيكون مؤتمر األرض  ،الممول من المساهمات المحلية  ،بمثابة منظمة عالمية قادرة على
تقييم تأثير استغالل الشركات للموارد ووضع نهاية نهائية لهذه اإلجراءات .ستكون منظمة
قادرة على التغلب على األعمال اإلجرامية التي تحدث في البرازيل اليوم  ،أو اإلرادة الالمتناهية
لفصائل وزارة الدفاع األمريكية للحرب.
على الرغم من أن مؤتمر األرض سيستفيد استفادة كاملة من التقنيات الجديدة في اتجاه
إيجابي لتسهيل تعزيز التعاون الحقيقي في جميع أنحاء العالم  ،سواء كان حوارًا بين المواطنين
ً
ً
ً
تعاونا بشأن القضايا العالمية بين الحكومات  ،فإنه لن يكون
مشتركا بين العلماء أو
بحثا
أو
كذلك مبنى مركزي يلتقي فيه الممثلون  ،ولكن سيتم توزيع أماكن اجتماعاته في جميع أنحاء
األرض  ،مما سيسمح بتنسيق الصياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي بشكل عادل
لتلبية احتياجات البشرية.
سيوفر مؤتمر األرض لمواطني األرض الفرصة للتعرف على القضايا الحرجة التي نواجهها  ،وفي
نفس الوقت  ،فرص المشاركة في الحوكمة على المستوى المحلي والتي ستنعكس في نفس
الوقت في المناقشات السياسية على المستوى العالمي.
سيأخذ مؤتمر األرض زمام المبادرة في صياغة االستراتيجيات التي ستمكن المواطنين من
العمل مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم .لن تقتصر التجارة بعد اآلن على استيراد وتصدير
البضائع التي تحتكرها الشركات الكبرى بطريقة تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون بشكل كبير.
ً
تماما  ،سيتم إنشاء اقتصاد مشترك حيث يمكن للمجتمعات في جميع أنحاء
وعلى النقيض
العالم أن تجد شركاء لهم مصالح مشتركة وتنسيق التجارة الصغيرة وتعاونيات التصنيع
الخاصة بهم .ستأتي اللوائح الصارمة من القواعد الشعبية ولكن سيتم تطبيقها دوليً ا.
سيحمي مؤتمر األرض  ،نيابة عن شعوب األرض بأكملها والمحيطات والقطب الشمالي
والقطب الجنوبي والغالف الجوي واألقمار الصناعية واألجهزة األخرى التي تدور حول األرض
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 ،وسيضع لوائح شفافة وفعالة لضمان يتم تشغيل اإلنترنت بالكامل من خالل الطاقة
ً
قائما على المنهج العلمي.
المتجددة  ،وجعله في متناول الجميع ويعزز خطابًا فكريً ا مفتوحً ا
سيحدد مؤتمر األرض  ،باعتباره الهيئة التشريعية األساسية لألرض  ،التمثيل بناءً على عدد
سكان األرض بأكملها.
ً
ممثال لـ  6مليارات شخص) .يجب تحديد
ربما يمكننا تعيين ممثل واحد لـ  50مليون شخص (120
بعض التمثيل جغرافيً ا (لتمثيل مناطق مثل إفريقيا أو أمريكا الجنوبية) ولكن في نفس الوقت
ً
مهما من
يجب أن يكون هناك أعضاء في مؤتمر األرض يمثلون المجموعات التي تشكل جزءً ا
المجتمع ولكن ليس بالحد الكافي ليكون لها تمثيل مباشر في الحكومة المحلية  ،مثل الذين
يعيشون في فقر مدقع أو إصحاب اإلعاقات .
ً
يجب أن ِ
عاما على األقل) ألكثر المشكالت
يصر مؤتمر األرض على حلول طويلة األجل (30
خطورة التي تواجه األرض  ،وسوف يشجع المناقشات المدروسة والصريحة التي ال تحركها
الحاجة إلى صور رمزية  ،ولكن من خالل طلب حلول حقيقية .سيوفر مؤتمر األرض ً
ً
تمويل
أيضا
طويل األجل على المستوى العالمي من شأنه أن يجعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،
ً
فضال عن الزراعة العضوية  ،متاحة بسهولة لمواطني األرض.
بالنسبة لمؤتمر األرض  ،سيتم تعريف األمن على أنه حماية األرض وسكانها .سكان األرض
ليسوا بشرًا فحسب  ،بل هم ً
أيضا حيوانات ونباتات أصلية .ستستند الحوكمة العالمية إلى
االفتراض األساسي الذي مفاده أن ال أحد يمتلك المحيطات أو الهواء أو األرض وأنه ليست كل
المفاهيم الحديثة مثل «العقارات» و «التعدين» قابلة للتطبيق على هذه الموارد المشتركة.
سينظم مؤتمر األرض بصرامة صيد األسماك وتلوث الهواء والماء وتدمير التربة والموائل
الطبيعية .وسيمول مشاريع تهدف إلى استعادة البيئة الطبيعية  ،في كثير من األحيان عن
طريق إزالة الهياكل التي أقيمت كجزء من عبادة «التنمية.
سيؤدي تفاعل الخبراء في علوم األرض والبيئة والزراعة والتكنولوجيا مع المجموعات المنخرطة
بعمق مع المواطنين العاديين وممثلي الحكومات المحلية إلى إنشاء دورة إيجابية من
االستفسار والتحليل الموضوعي والمقترحات البناءة والشفافة مما سيفتح حقبة جديدة من
حكم هادف.
ً
تماما كما بين
يعد مستقبل الحوكمة العالمية أمرًا بالغ األهمية لحل النزاعات غير الضرورية
الواليات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية  ،والتي يتم تشجيعها من أجل المتعة والربح.
يجب أن يعمل هذان البلدان ً
معا على أعلى مستوى لالستجابة للتحديات الحالية وإنشاء حوكمة
عالمية حقيقية للناس.
ً
بدال من ذلك  ،يتم قصفنا في الواليات المتحدة بدعوات للحرب مع الصين  ،بحمالت لتشويه
صورة الصين.
لقد تم ربط البلدين من خالل أنظمة اإلنتاج واالستهالك  ،وليس من خالل الروابط الشعبية.
نحن بحاجة إلى االنفصال حيث يتم التحكم في اقتصادات وسكان كال البلدين من قبل البنوك
متعددة الجنسيات التي ال تعرف الرحمة .لكننا نحتاج إلى تكامل أعمق بين الواليات المتحدة
والصين من حيث الحوار الملموس بين شعبي البلدين حول مستقبلنا المشترك والذي سيتم
تنفيذه من خالل حكم نزيه وشفاف من أجل خير األرض واألجيال القادمة.
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الفصل 9
من يملك الفيسبوك؟
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 19 2020
عندما تحدثت مع أصدقائي حول خططي للترشح لمنصب رئيس الواليات المتحدة  ،قيل لي إن
أفكاري وهدفي كانا شاملين  ،لكنني بحاجة إلى إيصال رسالتي عبر وسائل التواصل االجتماعي
 ،وخاصة فيسبوك  ،والتأكد من أن ملفي الشخصي كان من السهل الوصول إليه في محركات
البحث  ،وخاصة في غوغل.
لقد فهمت النوايا الحسنة لمن يحثونني على القيام بذلك  ،وبقدر ما أستطيع  ،نظرًا لنقصي في
التمويل  ،بذلت جهودً ا متضافرة .لألسف  ،أثناء استكشاف اإلنترنت وطرق تسويق حملتي ،
اكتشفت أن الحقيقة ال قيمة لها في القوى القاسية والجبانة التي تكمن خلف الستار في هذه
الغابة المعروفة باسم اإلنترنت.
الفضاء اإللكتروني الذي نعتمد عليه عند محاولة العثور على مسافرين آخرين في الكفاح من
أجل العدالة في العالم  ،والذي نستخدمه للتواصل مع بعضنا البعض بشأن القضايا المهمة
في عصرنا والتخطيط ً
معا لمستقبل أفضل  ،بخالف ما تم بيعه من قبل أولئك المهووسين
بأرباحهم قصيرة المدى.
الغريب أن أصدقائي لم يكونوا على دراية باحتكار المعلومات التي يحتفظ بها محرك البحث
غوغل  ،والذي يتم تشغيله كوسيلة ال ترحم لجني األرباح من خالل األبجدية متعددة الجنسيات
 ،والتي ال تخضع للتنظيم على اإلطالق .كانوا على نفس القدر من الجهل  ،أو ربما في حالة إنكار
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كامل  ،للطبيعة المتالعبة  ،واإلجرامية في نهاية المطاف  ،للشركات الخاصة مثل فيسبوك
وتويتر التي تتالعب بالكالم وتحظر المحادثات بين مواطني األرض.
نريد بشدة أن نرى أنفسنا كعمالء أو ماليك خدمات اإلنترنت هذه  ,بينما تشجعنا حمالت
العالقات العامة الضخمة لهذه الشركات على االعتقاد بأن غوغل أو فيسبوك تدار كمؤسسة
خيرية أو منظمة حكومية مسؤولة .مكرسة للبحث العلمي عن الحقيقة.
وبالطبع فإن هذه الشركات سوف تتسامح مع جهودنا لتعزيز الحكم الرشيد والمجتمع السليم
 ،ولكن فقط بالقدر الذي ال تهدد فيه هذه الجهود أرباحها  ،وال أرباح الشركات التي هي من
عمالئها .هذا يعني أنه في أغلب األحيان  ،تتمثل وظيفتهم األساسية في أخذ مطلبك للتغيير
الحقيقي في بلدنا وتحويله إلى أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ومخلوقات أخرى غير
فعالة  ،إن لم تكن غير شريفة  ،والتي تتغذى على القاعدة.
تعلن هذه الشركات عن نفسها كمؤسسات نبيلة (إلى جانب مجموعة كاملة من المؤسسات
الخيرية الوهمية التي أنشأوها) ولكنها تكسب المال عن طريق تشتيت انتباهك أنت وأصدقائك
من خالل منعك من التفكير بطريقة منظمة وفعالة وتجعلك تعتمد على اإلشباع الفوري من
خالل المنشورات والرسائل.
إنهم يشبعوننا بالتقارير والمناقشات حول قضايا ثانوية في الواليات المتحدة من أجل منعنا
من االجتماع كأمة للتعامل مع األزمة األخالقية والسياسية التي نواجهها.
يقولون أنك من مستخدمي غوغل أو فيسبوك أو تويتر أو سنابشات أو غيرها من محركات
البحث ووسائل التواصل االجتماعي  ،لكنك في الحقيقة منتج تبيعه هذه الشركات ألطراف
أخرى .يبيعون معلوماتك الخاصة  ،بما في ذلك ملفات تعريف مفصلة عن حياتك الشخصية
واهتماماتك وعاداتك الخاصة  ،باإلضافة إلى أصدقائك وشركائك.
واألهم من ذلك  ،أنها توفر للشركات التي تسرق منك وللواليات المتحدة األمريكية الفرصة
لتشتيت انتباهك وتضليلك .أثمن سلعة يقدمونها لألغنياء واألقوياء هي إرباكك  ،وخلق عدم
يقين في ذهنك بشأن الحقيقة  ،ومن تثق به.
ً
مهما من هذا النشاط .ارتباك كورونا هو ما يبيعونه ألطراف ثالثة.
أصبح فيروس كورونا جزءً ا
المعلومات المتناقضة التي يقدمونها لك ال عالقة لها بالبحث العلمي عن الحقيقة.
إذن ما هو استخدام وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية التي تزودنا بمعلومات متناقضة ،
ومتكيفة مع مختلف السكان والتركيبة السكانية؟
هناك العديد من الدوافع  ،لكن األول هو خلق عدم ثقة عميق في جميع المؤسسات .يقوم
اإلعالم والمسؤولون الفاسدون  ،إلى جانب الخبراء الفاسدين اآلخرين  ،بتعليم المواطنين
الحذر من جميع األخبار  ،وجميع الحكومات  ،والشرطة  ،والجامعات ومعاهد البحوث  ،وجميع
الخبراء .وهذا يعني أنه لن تكون هناك أية مؤسسة قادرة على تحمل الضغط الذي يمارسه
األثرياء لتوطيد سلطتهم .جزء من االستراتيجية هو إنشاء حكومة ومؤسسات فاسدة حقا.
بهذا المعنى  ،فإن التقارير ليست خاطئة.
غوغل  ،فيسبوك  ،تويتر وآخرون  ،متنكرين في هيئة مؤسسات موثوقة تقدم حقائق علمية ،
يلعبون دورًا محوريً ا في دعم هذه العملية الرهيبة.
إن تدمير جميع المؤسسات العامة  ،وجميع مصادر التحليل المستقل والموضوعي  ،هو خطوة
ضرورية قبل الخصخصة القاسية للحكومة والتعليم واإلعالم.
دعونا نفكر في هذه النقطة األخيرة .الطريقة التي نتواصل بها مع اآلخرين هي جزء من النظام
السياسي الذي تريد هذه الشركات السيطرة عليه .إنهم يتحكمون بالفعل في كيفية إنتاجنا
ً
ملكا لهم ،
للطعام  ،وأين نعيش وما نشتريه .ولكن إذا أصبحت جميع تفاعالتنا مع اآلخرين
إذا كان علينا أن ندفع  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،مقابل الحق في التواصل مع أصدقائنا
وعائلتنا  ،وتشكيل منظمات والدفاع عن أنفسنا  ،فنحن في األساس عبيد .إذا لم نتمكن من
االلتقاء شخصيً ا  ،إذا لم نتمكن من السفر  ،إذا لم نتمكن من التواصل عن طريق الرسائل أو
البريد اإللكتروني أو الهاتف دون المرور عبرهم  ،فهذا ال يعني فقط أنه يمكنهم التجسس على
كل جزء من جهودنا  ،ولكن ً
ً
تماما عندما يستشعرون الحاجة لذلك.
أيضا يمكنهم إغالقنا
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جمهورية فيسبوك
أود أن أستغرق بضع دقائق للحديث عن منصة فيسبوك التي تدّ عي شركة معينة «فيسبوك»
ملكيتها له والتي تستخدمها كوسيلة للتالعب وتضليل مواطنينا .ال أقصد اإلشارة إلى أن
موقع فيسبوك فريد من نوعه في سلوكه غير األخالقي  ،أو حتى أنه األسوأً .
بدال من ذلك ،
أقدمها كمثال ألنني اختبرت موقع فيسبوك وألنه يحتوي على إمكانات هائلة لمستقبل
الواليات المتحدة إذا تم استخدامه للصالح العام.
حقق موقع فيسبوك ألصحابه ومستثمريه العديد والعديد والعديد من مليارات الدوالرات من
خالل بيع كذبة للعالم بأسره .يتم تقديم موقع فيسبوك كمنصة تعاون مشتركة وشفافة
ً
مجانا .لكنها ال تمنح مستخدميها أي حقوق لتحديد كيفية عمل
تسمح للجميع باستخدامه
فيسبوك  ،فهي تمنح المواطنين معلومات تهدف إلى التالعب بهم  ،وتبيع المعلومات التي
تجمعها عنهم من أجل الربح .إنها مسؤولة فقط أمام أجهزة الكمبيوتر العمالقة التي تحسب
هذه األرباح.
ومع ذلك  ،يوفر موقع فيسبوك إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص أكثر من أي من
منافسيه .كان ذلك بسبب أن الشركة كانت قادرة على اقتراض مليارات الدوالرات بأسعار
فائدة منخفضة  ،مما جعلها قادرة على السيطرة على السوق العالمية.
في الوقت نفسه  ،نمت فيسبوك لتصبح منصة تبادل دولية قوية تسمح للناس في جميع
أنحاء العالم بالبحث عن أقران لهم نفس االهتمامات وبدء التبادل معهم .يمكن استخدام
هذا لمشاركة صور القطط السمينة والحليب  ،أو يمكن أن يكون منصة لمناقشة مثمرة حول
كيفية بناء عالم أفضل .ويفضل فيسبوك أن تتمسك بالسطحية.
ال يمكنك البحث بسهولة عن أشخاص آخرين لديهم اهتمامات مشتركة (أو حسب المنطقة)
على فيسبوك وال يمكنك تخزين المستندات التي ترسلها أو تتلقاها عبر فيسبوك بشكل
منهجي للرجوع إليها بسهولة .تم تصميم المعلومات المنشورة بحيث يتعذر الوصول إليها من
قبل الجميع باستثناء فيسبوك وعمالئها بعد أيام قليلة .ال توجد وسيلة ألطراف ثالثة لتطوير
تطبيقات أصلية للعمل على فيسبوك والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتوسيع
وظائفها أو تخصيص صفحاتهم.
ومع ذلك  ،حتى في شكله البدائي الحالي  ،يوفر موقع فيسبوك إمكانية إجراء محادثة واسعة
بين األشخاص المفكرين من جميع أنحاء العالم .على الرغم من موقفها المحدود  ،إن لم يكن
العدائي  ،تجاه أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة  ،إال أنها ال تزال مأهولة بالناشطين المفكرين ،
بما في ذلك طالب المدارس اإلعدادية والثانوية.
بعبارة أخرى  ،على الرغم من أنه ربما لم يتم تصميمه لهذا الغرض  ،يوفر موقع فيسبوك فرصة
ً
تماما من النقاش السياسي للتعاون والمساهمة في مجتمعهم
لألشخاص المستبعدين
المحلي أو على األرض ككل.
إذا قارنا فيسبوك  ،وهي شركة هادفة للربح  ،مع المنظمات الدولية للحوكمة العالمية مثل
األمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو إحدى المنظمات
الدولية  ،فإننا ُنقاد إلى استنتاج أن فيسبوك أكثر مشاركة مما يسمح بمناقشات أوسع.
ُتجري المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة نقاشاتها الداخلية الخاصة  ،ويتم اإلعالن عن
القرارات بشكل أحادي االتجاه للناس من خالل نصوص فنية غامضة  ،أو نشرات إعالمية
للشركات .ال توجد طريقة حرفيً ا لشخص مثلك  ،أو بائع متجول نيجيري أو طالب مدرسة ثانوية
صينية  ،أن يكون له رأي في السياسات التي تروج لها هذه المنظمات  ،حتى لو كانت تلك
السياسات تؤثر عليهم بشكل مباشر.
ال تعترف األمم المتحدة إال بالدول القومية كأعضاء فيها .ولكن  ،اآلن بعد أن تمزقت مؤسسات
معظم الدول القومية من قبل الشركات متعددة الجنسيات واالنقسامات الطبقية الداخلية ،
ال توجد وسيلة للمواطنين العاديين لتقديم اقتراح إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل
حكومتهم.
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لكن إذا تم تحويل فيسبوك إلى مؤسسة عالمية يملكها ويديرها مواطنو العالم  ،فيمكنها أن
ً
شكال من أشكال الحكم الدولي الحقيقي
.تلعب مثل هذا الدور .يمكن أن يكون
ً
تماما كما
تذكر أن شركة فيسبوك لم تبني فيسبوك بل نحن  ،المستخدمين  ،فعلنا ذلك.
أنشأنا تويتر أو سنابشات أو مؤسسات أخرى تدّ عي الشركات ملكيتها .لقد قمنا نحن األفراد
بعملنا في نشر محتوى قيم على فيسبوك وإنشاء شبكات فعالة.
يجب أن نعتبر الشركات التي تدعي امتالك موقع فيسبوك على أنها معادلة ألباطرة السرقة
الذين بنوا سكة حديد يونيون باسيفيك في القرن التاسع عشر .جمعت شخصيات مثل كالرك
دورانت أو مارك هوبكنز األموال من البنوك وبنت يونيون باسيفيك من أجل الربح .لكن مع
مرور الوقت  ،تحولت هذه السكك الحديدية إلى منظمات منظمة من خالل نشاط المواطنين.
حظر قانون التجارة بين الواليات لعام  1887التمييز على المدى القصير والممارسات المفترسة
األخرى .كانت السكك الحديدية الحرة تخضع لقوانين صارمة.
لقد تحولت الخدمة البريدية من مجموعة متشابكة من الشركات الربحية إلى وكالة حكومية
غير ربحية تقدم خدمة حيوية .اليوم  ،تدفع الشركات لخصخصة البريد .لكن ال أحد منهم يتخذ
الموقف المعاكس :ال ينبغي فقط عدم خصخصة نظام البريد والخدمات العامة  ،بل يجب أن
تصبح غوغل وفيسبوك وأمازون احتكارات منظمة.
ً
ً
وثيقا ببعضنا
ارتباطا
لألسف  ،على الرغم من أننا  ،مواطني الواليات المتحدة والعالم  ،نرتبط
البعض من خالل أنظمة اإلنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع وجمع البيانات  ،إال أننا ال نعرف
بعضنا البعض على اإلطالق .يجب أن نتغلب على جهلنا والمباالتنا تجاه بعضنا البعض وأن نتبنى
ً
تماما للحوكمة العالمية التشاركية للرد على التهديدات العالمية
.نهجً ا جديدً ا
يمكن أن يكون موقع فيسبوك منصة تجمعنا ً
معا .علينا أن نجبرها على أن تصبح تلك المنصة.
يجب أن نؤكد أن فيسبوك ملك لنا وليس للشركة التي تستغلنا .نحن بحاجة إلى تقديم مقترحات
ملموسة حول ما سيصبح موقع فيسبوك من أجل دفع فيسبوك والشركات المماثلة بقوة
في االتجاه الصحيح.
من المستحيل بناء مجتمع عالمي حقيقي عبر اإلنترنت من خالل الضغط المباشر على فيسبوك
لتغيير قواعد الحوكمة (السماح للمستخدمين بتحديد تصميم وهيكل فيسبوك بشكل
ديمقراطي)  ،ألن هذه المنظمة الربحية ال يتم تشجيعها على قبول طلباتنا.
من ناحية أخرى  ،تميل الشبكات االجتماعية البديلة إلى أن تكون محدودة للغاية في عدد
المشاركين ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى رأس المال الخاص ويتم تجويعهم عمدً ا من قبل
الشركات متعددة الجنسيات.
نحن بحاجة إلى خطة ملموسة حول كيفية إدارة فيسبوك داخليً ا  ،وكيفية مناقشة المستخدمين
الفرديين لسياسة فيسبوك  ،وكيفية الموافقة على هذه السياسة وتنفيذها محليً ا وعالميً ا.
ً
توجها نحو احتياجات
تبدأ حوكمة فيسبوك بإصالحات تجعلها أكثر سهولة وشفافية وأكثر
األفراد والمجتمعات .يمكننا البدء بطلبات إصالح بسيطة  ،مثل السماح لألفراد بتصميم
تطبيقات على فيسبوك بأنفسهم ولهم الحق في منحها أو بيعها ألعضاء آخرين.
يمكن أن تتضمن هذه العملية تشكيل مجتمعات محلية منتخبة تناقش وتحدد السياسات
المحلية والعالمية لفيسبوك.

مسألة الملكية
لن تبدأ عملية جعل موقع فيسبوك جماعيً ا نسيطر عليه إال عندما نؤكد بقوة أن محتويات
فيسبوك واألرباح الناتجة عنها تخصنا .وهذا يعني أن فيسبوك ملك لنا.
على الرغم من أن شركة فيسبوك إنكوربوريتد تدعي الحق في جميع األرباح المحققة وال تقدم
ً
شيئا للمستخدمين الذين ينتجون كل المحتوى ويشكلون جميع الشبكات  ،فإن هذا االفتراض
مشكوك فيه .من الواضح أن موقع فيسبوك ينتمي إلى أولئك الذين قاموا بإنشائه  ،وليس
أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي وصفوف المحامين التي يستخدمونها
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للسيطرة على فيسبوك من أعلى.
نحن بحاجة لمناقشة حول الملكية ووضع مقترحات محددة حول الشكل الذي ستبدو عليه
ملكية مساحة االتصال المشتركة هذه في المستقبل .يجب دعم هذه المقترحات بمطالب
َ
المنظمة
محددة  ،بما في ذلك الخطط التي سيتم تنفيذها من قبل مجموعات المستخدمين
للملكية المشتركة لفيسبوك لـتقاسم األرباح.
يتطلب امتالك فيسبوك أن نعيد التفكير في دورنا في المجتمع .يجب أن نخرج من نوم
االستهالك الذي انغمسنا فيه لسنوات عديدة .أعتقد أن األزمة االقتصادية والبيئية
واأليديولوجية الحالية قد تكون كافية إليقاظنا.
يجب أن يكون جزء من العملية عبارة عن اتفاقية سنقوم فيها بصياغة دستور لـ «فيسبوك»
”.والذي سيؤسس وسائل إدارة لفيسبوك

الدستور
إنشاء آلية فيسبوك لتلبية احتياجات مواطنيها1. .
ً
مسؤوال عن مجموعة من المبادئ األخالقية2. .
جعل فيسبوك
ضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمعامالت فيسبوك المالية وهيكلها اإلداري  ،والتأكد 3.
من مشاركة جميع الفوائد بين المستخدمين الذين يقومون بإنشاء المحتوى.
ضمان عدم استخدام الوصول إلى رأس المال الخاص أبدً ا كوسيلة للتحكم في وضع 4.
السياسات.
ستجتمع مجموعة من الخبراء من مجاالت مثل برمجة الكمبيوتر والتصميم والقانون والفن
والفلسفة واألدب والهندسة والعلوم االجتماعية والفيزيائية والبيولوجية والمعلوماتية خالل
هذه االتفاقية لتحديد اإلطار األساسي للدستور.
بعد االتفاقية  ،يجب أن تكون هناك فترة تشاور مدتها ستة أشهر في جميع أنحاء مجتمع
فيسبوك  ،والتي من خاللها سنقوم بتعديل المقترحات األولية للمجموعة والعمل نحو بناء
إجماع عام.
ويلي فترة التشاور التصديق  ،عندما يصبح جميع مستخدمي فيسبوك مواطنين لها ويصوتون
على إنشاء «جمهورية فيسبوك» بنظام إداري شفاف وخاضع للمساءلة.
ً
نظاما للدفع الجزئي سيسمح بالتوزيع العادل لمزايا جمهورية فيسبوك
تحت إدارتي  ،سننشئ
 ،لمستخدميها  ،أي أصحابها .سيُسمح لمواطني فيسبوك ببيع أو تداول إبداعاتهم وسيتم
الدفع لهم بأسعار مناسبة مقابل رسائلهم وتصميماتهم وفيديوهاتهم وموسيقاهم .لسنا
ً
تماما كما كانت «ميريت نتوورك» الشبكة
بحاجة إلى شركة فيسبوك باستثناء  ،ربما كمقاول ،
هي المقاول الذي أدار األعمال المبكرة لإلنترنت.
يمكن أن يكون موقع فيسبوك المدار بشكل أخالقي بمثابة مكان لقاء لمن لديهم مخاوف
مماثلة حول العالم واالنخراط في ديمقراطية تشاركية عالمية  ،وتشكيل فرق للتوصل إلى
مشاريع تعاونية وحلول إبداعية للمنظمات والمشاكل المشتركة.
موقع فيسبوك  ،يمكن أن يكون وسيلة ألولئك الذين يسعون لتحقيق أهداف مماثلة في
جميع أنحاء العالم للبحث عن شركاء للبحث ومناقشة السياسات والتنفيذ في عصر التمويل
المحدود  ،فإن إمكانية تقاسم األموال بين مجموعات مماثلة ستكون بإمكانات هائلة.
إذا كانت لدينا اإلرادة في مواجهة األزمة العالمية الحالية  ،يمكننا تحويل منصة فيسبوك إلى
شكل شرعي للحكم الديمقراطي العالمي .سيتم ً
أيضا تحويل اإلنترنت بالكامل في العملية إلى
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ديمقراطية دستورية تشجع مشاركة المواطنين من خالل شبكات نظير إلى نظير والتي يتم
تشغيلها بنسبة  ٪ 100من الطاقة المتجددة.

الفصل 10
وضع حد للوقود األحفوري ,مؤسسة أمريكا الخاصة
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 22 2020
اختفى الحديث عن «الصفقة الخضراء الجديدة» في واشنطن العاصمة مؤخرًا .الديموقراطيون
والجمهوريون وإدارة ترامب يخضعون لمعبود كوفيد الهائل .مع ذوبان القطبين وتوسع
الصحاري  ،تالشت كلمة «تغير المناخ» من كل األحاديث .لقد ذابت اإلثارة المستوحاة من
«اإلسكندرية أوكاسيو كورتيز» مثل نهر جليدي.
ولكن  ،حتى في أفضل األوقات  ،كانت «الصفقة الخضراء الجديدة» مبالغ فيها وغير كافية
لألسف للمهمة المطروحة.
صحيح  ،بالطبع  ،أن وسائل اإلعالم قد أبرزت  ،بالنسبة لقرّاء الطبقة المتوسطة العليا
المتعلمين  ،فساد السياسة من قبل شركات النفط الكبرى  ،لكنها لم تبدأ حتى في خدش
سطح النظام .االقتصاد الملتوي الذي نعيش فيه يجبرنا على استخدام البالستيك أو البنزين
أو الفحم في كل لحظة من حياتنا اليومية  ،حيث يتم إطعامنا حكايات غامضة عن النذير والدببة
.القطبية  ،عندما ال يكون لدينا خيار آخر سوى انتظار االنتخابات المقبلة أو حمل كأس
هناك شيء خاطئ للغاية لدرجة أننا لم نعد نستطيع تجاهله .إنه مثل الشعور بالمرض بعد
تناول طعام فاسد .يمكنك أن تتجاهل األلم في معدتك  ،لكن في النهاية ستضطر إلى التقيؤ
إذا كنت ترغب في إخراجه من نظامك.
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علينا أن نواجه الحقيقة .علينا أن ندرك أنه على الرغم من عمليات التصوير المثيرة لإلعجاب في
«الصفقة الجديدة الخضراء»  ،لم يكن محتواها يهدف إلى إنهاء استخدام الوقود األحفوري على
الفور  ،وال حتى تمكين المواطنين من نقل مجتمعاتهم إلى الطاقة المتجددة بأنفسهم.
لكن هناك إجابة سياسية أخرى .لقد شهدنا احتجاجات كبيرة في الواليات المتحدة بشأن تغير
ً
موقفا سياسيً ا نزيهً ا بشأن تغير المناخ
المناخ اجتذبت حشودً ا ضخمة .تتطلب هذه االحتجاجات
ً
وجها لوجه ويفترض أنه إذا كانت السياسة ال تقوم على الفعل والبحث عن
يعالج المشكلة
الحقيقة  ،فهي ليست سياسية على اإلطالق.
يجب أن نركز على كارثة المناخ  ،واألزمة الهائلة في عصرنا  ،وأن نجعل انقراض البشر القضية
المركزية في حملتنا العالمية .والخطوة التالية هي عدم تملق السياسيين  ،وال الدردشة مع
الرؤساء التنفيذيين للشركات وجماعات الضغط .يجب أال تهتم هذه الحركة السياسية بإيذاء
الناس وال ينبغي لها أن تخفف من حدة رسالتها لتلبية مطالب التغطية في وسائل اإلعالم
المؤسسية.
يجب أن تكون أولويتنا هي إيقاف االقتصاد القائم على الكربون على الفور وتعطيل المدن
.الكبرى في جميع أنحاء العالم لتحقيق ذلك
يجب أن نطالب بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في غضون ست سنوات من خالل إصالح
شامل لالقتصاد العالمي وخلق ثقافة جديدة يتم فيها خفض االستهالك بشكل كبير ويتم
إعادة تعريف القيم االقتصادية واالجتماعية .سيكون من الصحيح وصف مثل هذه المطالب
السياسية بأنها ثورية.
قد يرفض البعض تعليقاتي على أنها متطرفة .لكنني فقط المرشح الوحيد الذي يقول الحقيقة
 ،والمرشح الوحيد المهتم باألدلة العلمية .يجب أن نتحرك.
إلى جانب الفشل الذريع لالستجابة لتغير المناخ منذ بروتوكوالت «كيوتو»  ،بسبب جبن
السياسيين والمثقفين وهذه المؤسسة المثيرة للشفقة التي يطلق عليها اإلعالم  ،يرفضون
ً
جميعا قول الحقيقة المرة عن الكارثة المتصاعدة.
كل هذه الثقافة  ،الغارقة في النفط منذ بدايات االقتصاد االستهاليك في الخمسينيات من
القرن الماضي  ،يجب أن تتوقف.
كلنا مذنبون .في كل مرة نتحقق فيها من بريدنا اإللكتروني  ،وفي كل مرة نستحم فيها بالماء
الساخن  ،وفي كل مرة نذهب فيها إلى السوق أو نركب طائرة لزيارة األقارب  ،نضع مسمارًا
آخر في نعش البشرية ، .في توابيت أطفالنا وأحفادنا ناهيك عن التوابيت التي ال تعد وال تحصى
لألنواع األخرى.

المؤسسة المعينة
نحن نسعى جاهدين لقبول الحاجة إلى عمل جذري  ،على عكس النهج «التقدمي» الذي اتخذناه
من مصادر إعالمية «تقدمية» مثل «أحالم مشتركة» أو «تروثوت»  ،أو مثقفين غير أمناء
مثل روبرت رايش  ،الرجال الذين يرفضون التعرف على مدى األزمة أو عواقبها الكارثية على
اإلنسانية.
ً
عموما على أنها اختراق  -والتي
نحاول أن ندرك أن اتفاقيات باريس  ،التي ينظر إليها التقدميون
تخلى عنها ترامب بحماقة  -لم يكن القصد منها أن تكون ً
حال لألزمة التي تلوح في األفق  ،بل
كانت حيلة سياسية إلنقاذ العالم.
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يتطلب البقاء أن نخفض الوقود األحفوري إلى الصفر  ،بدءً ا من الغد  ،وليس زيادة الطاقة
المتجددة ببطء إلى  ٪40بحلول عام  .2030في هذه المرحلة من اللعبة  ،من االنتحار التبرع ألسباب
تقدمية وانتظار االنتخابات المقبلة.
ال يتطلب األمر أقل من إنهاء ثقافة االستهالك هذه  ،وعكس االفتراض القائل بأن اإلنتاج
واالستهالك والنمو ضرورات  ،والتأكيد على أن كل جانب من جوانب استهالكنا له تأثير مباشر
على كوكبنا.
نفس القدر من األهمية هو ضمان عدم جعل شبابنا يقبلون اإلجراءات النصفية الخطرة
والسياسات السيئة التي تروّ ج لها البنوك والشركات التي تستفيد من اقتصاد الوقود
األحفوري .أنا أشير إلى تجارة الكربون  ،والسيارات الهجينة  ،والهندسة الجيولوجية  ،أو الطاقة
النووية من الجيل التالي.
يجب أن تكون استجابة المواطنين لتقاعس جميع مؤسسات الواليات المتحدة بشأن
تغير المناخ (الحكومة المحلية والمركزية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات
التعليمية) ضخمة وفورية .نحن ندرك  ،لألسف  ،أن الجهات الرقابية التي اعتمدنا عليها أصبحت
كالب جيب في بحث دائم عن تمويل كبير للشركات  ،وأنهم غير قادرين على مواجهة قوى
ً
الوقود األحفوري  ،واألخضر ً
مثيرا.
أيضا  ،مهما بدا خطابهم
علينا أن ننخرط في الحكم بأنفسنا.
(350).ORG
منظمة غير حكومية كبيرة تقدم معلومات أساسية للنقاش السياسي حول تغير المناخ .لقد
راسلت أعضائها العام الماضي الذين قالوا:
«أعلنت المرشحة الرئاسية إليزابيث وارين يوم الجمعة عن التزام جريء بالمناخ :إذا تم انتخابها
 ،فسوف توقع أمرًا تنفيذيً ا في اليوم األول ينهي جميع عمليات التنقيب عن الوقود األحفوري
في أراضينا العامة».
350.ORG
أشادت بكلمات وارن باعتبارها «خطوة ال تصدق»  ،ولكن على الرغم من أن وارين يتقدم بخطوة
واحدة على المرشحين الرئاسيين اآلخرين  ،من منظور األنواع المهددة باالنقراض  ،تبدو دعوته
ضعيفة بشكل ميؤوس منه.
أوقفوا كل أعمال الحفر في األراضي العامة؟ هذا اإلجراء واضح لدرجة أننا يجب أن نطالب
المرشح الذي ال يدعم مثل هذه السياسة باالنسحاب على الفور من السباق .سيكون الطلب
الحقيقي هو اإلغالق الدائم لجميع عمليات التنقيب عن النفط في الواليات المتحدة وحول
ً
إقناعا هو جعل استخدام النفط غير قانوني في
العالم .سيكون الطلب األكثر جوهرية واألكثر
غضون عام.
هناك سابقة مفيدة لمثل هذا اإلجراء (على المستويين الوطني والدولي) في بروتوكول
مونتريال لعام  1987الذي حظر دوليً ا استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون التي تدمر طبقة
األوزون .نحن بحاجة إلى «بروتوكول لندن» الذي يحظر استخدام البترول والفحم والغاز
الطبيعي بسبب األضرار التي تلحق بالجو من إنتاجها واستهالكها .مثل هذه الصفقة الدولية
ً
تماما وستكون الخطوة األولى في فرض إنهاء مبكر
مع الحظر الوطني الموازي تبدو منطقية
الستخدامها عالميً ا لتوليد الطاقة.
الميثولوجيا السياسية التي استخدمتها إليزابيث وارين وبيرني ساندرز هي أننا نواجه محافظين
ً
تدريجيا من خالل عملية
بقيم مختلفة  ،رجال جشعين يجب التغلب على منظورهم المحدود
سياسية.
ً
ً
ضخما سيطر على
مشروعا إجراميً ا
لكن الحقيقة هي أننا ال نواجه «محافظين»  ،بل نواجه
اقتصادنا وثقافتنا ويدمر  ،باستخدام تكتيكات غير مشروعة وخالدة  ،القليل الباقي من
المؤسسات لتنظيمه.
إن القياس المناسب على المصالح المكتسبة التي تجعلنا نعتمد على الوقود األحفوري
وتشجعنا على البقاء كذلك ,موجود في االستخدام الفاسد أخالقيً ا للعبودية إلدارة االقتصاد
األمرييك في القرن التاسع عشر.
استغلت العبودية العمل غير المأجور بال حدود لتغذية االقتصاد وزيادة أرباح الفالحين في
الجنوب والبنوك الشمالية التي مولتهم .بمعنى ما  ،قدمت العبودية على ما يبدو طاقة رخيصة
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لدعم التصنيع والزراعة بسعر مروع كان مخفيً ا عن األنظار.
تم إبطال الصفات اإلنسانية لألمريكيين األفارقة الذين خدموا «كعبيد» من خالل نظام قانوني
زائف عززه العلم االحتيالي الذي «أثبت» الدونية العرقية .بشكل عام  ،قوضت العبودية سياسة
مجتمعا وُ ضعت فيه الجريمة على قاعدة التمثال ُ
ً
وتبجل
وثقافة الواليات المتحدة  ،وخلقت
كثقافة فريدة من نوعها .لكن العائالت المتميزة في الواليات الجنوبية بحثت في الموضوع
لتجنب رؤية هذا الواقع.
كان المصطلح الذي صيغ لوصف هذا النظام الرهيب هو «المؤسسة الخاصة»  ،وهي عبارة
تشير إلى أن الجنوب لديه عادات خاصة تميزه عن غيره .لكن «المؤسسة الخاصة» كانت مجرد
طريقة غير شريفة لإلشارة إلى نظام استغالل إجرامي ال يمكن ألي مجتمع عاقل أن يدعمه.
كانت استجابة العديد من التقدميين (المؤيدين إللغاء الرق) في خمسينيات القرن التاسع
ً
حديثا  ،ومحاولة  ،من
عشر هي محاربة العبودية لمنع انتشار العبودية إلى الدول التي تم قبولها
خالل اإلصالحات  ،تقليل القسوة التي كان العبيد الجنوبيون ضحايا لها  -والسماح لهم بالحرية.
إذا هربوا إلى الواليات الحرة .لكن معظم اإلصالحيين «الذين ألغوا عقوبة اإلعدام» افترضوا أن
العبودية كانت سياسة سيئة تحتاج إلى اإلصالح ببطء.
وبالمثل  ،يدور الجدل السياسي الحالي في الواليات المتحدة حول كيفية زيادة استخدام طاقة
ً
ماليا للشركات  ،وإنهاء
الرياح والطاقة الشمسية  ،وجعل مصادر الطاقة المتجددة جذابة
سياسات إدارة ترامب المتطرفة  ،التي دعمت الفحم مع فرض ضرائب على الطاقات المتجددة.
لكن هذه الحجة السياسية ال تكون منطقية إال إذا أغمضنا أعيننا عن حقيقة أن شركات الوقود
األحفوري تشارك في جهود إجرامية ضخمة إلجبارنا على استخدام الوقود األحفوري  ،وهو
مصدر للطاقة ال يمكن تجاهله .يولد فقط أرباحً ا ضخمة  ،ولكن هذا يحكم بالموت على جزء كبير
من البشرية .بعبارة أخرى  ،عليك أن تخدع نفسك ً
أوال حتى تصبح الحجة منطقية.
نحن بحاجة إلى السيطرة على النظام االقتصادي نفسه وترك الوسطاء  ،الطبقة المثقفة من
الناس الذين يكسبون عيشهم من كتابة المقاالت التي تصف االستجابات التقدمية طويلة
األجل  ،والضغط على أعضاء الكونجرس من خالل مقترحات .يمكن أن تكون طاقة الرياح
«تنافسية» مع الفحم  ،وتقليل خطر االنهيار البيئي الموصوف في تقارير األمم المتحدة لضمان
استمرار معاهد األبحاث في تلقي األموال من الشركات والبنوك التي لها مصلحة في الوقود
األحفوري.

إنها لحظتنا جون براون
إذا بحثنا عن لحظة في النضال ضد العبودية التي توازي الجهد العالمي الحالي للتعبئة على نطاق
واسع ضد الوقود األحفوري  ،فإن المثال األكثر صلة هو قرار جون براون وأتباعه بالتمرد ضد
العبودية .قال جون براون وأنصاره إن الحكومة ال تتمتع بالشرعية ألنها شجعت على ممارسة
ً
أيضا إلى تجاوز الحجج «التقدمية» للتخلص التدريجي من الوقود
الرق غير األخالقية .نحتاج
األحفوري ؛ في ضوء خطر االنقراض البشري  ،تم رفض جون براون من قبل معظمهم كزعيم
للتمرد ُ
وشوهت سمعته على أنه متمرد ومجنون من قبل الجنوبيين لمدة قرن بعد ذلك .لكن
ال يحتاج المرء إال إلى قراءة كتابات براون ليدرك أن أفعاله كانت مدعومة بالمنطق بشكل ال
تشوبه شائبة ومستنيرة بالبصيرة األخالقية .عندما شن براون غارة على مستودع األسلحة
الفيدرالي في هاربرز فيري  ،فيرجينيا  ،في أكتوبر  ، 1859كان القصد هو إنهاء مؤسسة العبودية
من خالل تشكيل حكومة جديدة تتخلى عن النظام االقتصادي الفاسد بأكمله .سرعان ما تم
التغلب على قوات براون .ثم حوكم وأدين بالخيانة (أول إدانة من نوعها في التاريخ األمرييك)
ُ
وشنق.
أولئك الذين استمدوا ثرواتهم من العبودية (الحزب الديمقراطي) أدانوا تصرف براون باعتباره
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ً
ً
دنيئا على أسلوب حياتهم .ونأى معظم التقدميين في الشمال (الحزب الجمهوري)
هجوما
بأنفسهم عن الحادث قائلين إنهم لن يتدخلوا في شؤون دول العبيد.
»لكن دعونا نلقي نظرة على افتتاحية «الدستور واألوامر المؤقتة:
«في حين أن العبودية  ،طوال فترة وجودها في الواليات المتحدة  ،ليست سوى الحرب األكثر
همجية وغير مبرَ رة وغير مسببة من جانب جزء من مواطنيها ضد جزء آخر  ،والظروف الوحيدة
لها هي إما السجن مدى الحياة والعبودية اليائسة  ،أو اإلبادة المطلقة  ،في تحد وانتهاك تام
للحقائق األبدية والواضحة المنصوص عليها في إعالن استقاللنا.
لذلك نحن مواطني الواليات المتحدة والشعب المضطهد
ُ
الذي  ،بموجب قرار صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا  ،أعلن أنه ليس له حقوق,
ال بد للرجل األبيض أن يحترم  ،جنبا إلى جنب مع جميع الناس اآلخرين الذين انحطت من قبل
قوانينها  ،في الوقت الحالي  ،نصت ونؤسس ألنفسنا ما يلي
الدستور واألوامر المؤقتة  ،األفضل حماية األشخاص والممتلكات ،
األرواح والحريات وأن ُتحكم أفعالنا»« .
:دعونا نراجع هذا النص ليصف األزمة الحالية واعتمادنا على النفط والفحم
في حين أن إجبارنا على استخدام الوقود األحفوري ليس سوى الحرب األكثر همجية وغير«
ً
استفزازا من جانب جزء صغير من المواطنين ضد الغالبية العظمى  ،مما يخلق
المبررة واألقل
ً
ظروفا للسجن مدى الحياة في نظام كارثي يجعل األرض غير صالحة للسكن  ،مما يؤدي إلى
االنقراض واالزدراء واالنتهاك التام للحقائق األبدية والواضحة المنصوص عليها في إعالن
استقاللنا.
لذلك  ،نحن مواطني الواليات المتحدة  ،كشعب مظلوم أعلنت المحكمة العليا أنه ال يحق لنا
مقاومة صناعة الوقود األحفوري مع الصناعات المتدهورة األخرى .بموجب قوانينها  ،نحن نأمر
ونؤسس ألنفسنا  ،في الوقت الحالي  ،الدستور والمراسيم المؤقتة التالية  ،من أجل حماية
أفضل ألفرادنا وممتلكاتنا وحياتنا وحرياتنا  ،ولتحكم أفعالنا بطريقة نحررها من مسيرة الموت
لالقتصاد القائم على الحفريات الوقود».
يجب أن نقلب الطاولة على الجريمة المنظمة.
غيّر جون براون قواعد اللعبة عندما تحدث عن العبودية ليس على أنها «مؤسسة معينة» بل
كفعل إجرامي  ،و «حرب» ضد الناس .نحن ً
أيضا بحاجة إلى تولي مسؤولية خطاب الطاقة والبدء
في تحديد شروط الخطاب بأنفسنا .ال تمثل انبعاثات الكربون عيوبًا صغيرة للتجارة  ،ولكنها
تمثل تهديدً ا مباشرًا لبقائنا على قيد الحياة.
ً
ِّ
نقدم
بدال من الرد السريع على الفظائع األخيرة التي ارتكبتها مصالح الوقود األحفوري  ،يجب أن
ً
تماما يجب تنفيذه بالكامل
بشكل استباقي ألكبر عدد ممكن من الناس ثقافة واقتصاد جديد
وعلى الفور .ال يمكننا دعم محاولة التغيير الجزئي مع االعتماد على أولئك الذين استثمروا بعمق
في النظام االقتصادي الحالي  ،أو على السياسيين الديمقراطيين الذين لديهم تاريخ طويل في
دعم مصالح الوقود األحفوري.
ملزمين باحترام  ،وكذلك جميع الشعوب األخرى المهينة بقوانين هذا البلد  ،دعونا  ،في الوقت
الحالي  ،نرتب ونؤسس ألنفسنا الدستور والمراسيم المؤقتة التالية  ،من أجل حماية أفضل
« ألفرادنا وممتلكاتنا  ،حياتنا وحرياتنا  ،ولنتحكم أفضل في أفعالنا.
هناك العديد من السياسيين «المحافظين» في الكونجرس األمرييك الذين يدلون بتصريحات
في اللجنة يرفضون فيها تهديد تغير المناخ بل ويزعمون أن تغير المناخ هو عملية احتيال .يتم
تمويلها من قبل صناعة الوقود األحفوري وغالبًا ما يجلبون خبراء تم تربيتهم من قبل تكتالت
الوقود األحفوري مثل «كوش اندستري» لتقديم أدلة لدعم االدعاء بأن الوقود األحفوري آمن.
أبحاثهم احتيالية ومزاعمهم تتعارض مع األدلة العلمية.
الرد الحالي للسياسيين التقدميين على أفعالهم هو التحسر على الجهل واألنانية وقصر نظر
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هؤالء السياسيين «المحافظين»  ،والتحسر على الخبراء «األغبياء» وأنصارهم «األغبياء» .يشبه
هذا الموقف موقف الجمهوريين الذين أرادوا قصر استخدام العبودية على الواليات الجنوبية
في خمسينيات القرن التاسع عشر ً ،
بدال من إلغائها.
لكن مسألة تغير المناخ ليست مسألة آراء وال مصالح  ،بل هي مسألة قانون وحقيقة مثبتة
علميً ا.

ماذا يقول القانون؟
القانون واضح جدا .إذا أدلى عضو في الكونجرس بشهادته في لجنة  ،أو جلب خبيرًا لإلدالء
بشهادته  ،فهذا يشير إلى أن تغير المناخ خيال  ،أو أنه ال يشكل تهديدً ا خطيرًا  ،وهذا الفعل
ليس تعبيرا عن منظور محافظ  ،بل باألحرى تقديم شهادة زور .وتعتبر مثل هذه األفعال
ً
وفقا للقانون .على األقل  ،يجب إجبار عضو الكونجرس على االستقالة من منصبه لفعل
جريمة ،
ذلك  ،ويجب أن يحاسب بالسجن أي خبير يقدم مثل هذه الشهادة الزور .
ومع ذلك  ،ال يوجد ديمقراطي واحد لديه الشجاعة لتوجيه مثل هذه التهمة المنطقية والقانونية
ً
تماما ضد أعضاء الكونجرس والخبراء الذين ينخرطون في مثل هذا النشاط اإلجرامي الصارخ في
ً
عذرا  ،كما أن حقيقة أن
الكابيتول هيل .إن استمرار هذه الممارسة اإلجرامية منذ عقود ليس
ً
عذرا لفسادها.
العبودية تمارس منذ مئات السنين ليست
إذا لم يكن هناك أحد في الكونجرس  ،إذا لم يكن أحد من المحامين وجماعات الضغط
والمستشارين والموظفين الذين يديرونها مستعدً ا التخاذ مثل هذا الموقف األخالقي
والقانوني  ،يجب على الشعب أن يقف ويطالب بمعاقبة مثل هذه األنشطة اإلجرامية وأن يتم
كاف من الناس  ،فسيشعر السياسيون بالضغط ويغيرون
معاقبة مؤلفيها  .إذا احتج عدد
ٍ
سلوكهم.
يقترح البعض أن اتخاذ مثل هذا الموقف المتشدد سيكون بمثابة مطالبة المئات من أعضاء
الكونجرس  ،وآالف الموظفين وجماعات الضغط  ،بالتنحي والمجازفة بالسجن بسبب أفعالهم.
أجيب أنه إذا أردنا أن نعيش كنوع  ،يجب أال نخشى مثل هذا السيناريو .يجب أن نكون مستعدين
لقبوله.
عالوة على ذلك  ،إذا وجدنا أن جميع أعضاء الكونجرس متورطون في مثل هذه األعمال اإلجرامية
 ،على مستوى أو آخر  ،فليس من حقنا فحسب  ،بل ً
أيضا مسؤوليتنا األخالقية  ،أن نطالبهم
ً
جميعا باالستقالة وأن يُسمح لنا بإجراء االنتخابات خالية من تدخل المنظمات المرتبطة بهذه
المصالح غير األخالقية للوقود األحفوري.
من الممارسات المعتادة حاليً ا أن يأخذ أعضاء الكونجرس مساهمات من شركات الوقود
األحفوري والبنوك االستثمارية التي تروج للوقود األحفوري.
ً
عاما الماضية  ،غالبًا مع اإلعانات الفيدرالية
لكن الترويج للوقود األحفوري على مدار السبعين
للمصافي وأنظمة الطرق  ،كان منذ البداية مؤامرة إجرامية  ،وليس عملية ديمقراطية تمثل
إرادة الشعب .سواء كان األمر يتعلق بشراء وتدمير وسائل النقل العام من قبل جنرال موتورز
وستاندرد أويل وفيليبس بتروليوم (تعمل من خالل منظمات واجهة) لزيادة اعتماد مواطنينا
على هذا المركب الكيميائي الخطير وهو البترول  ،أو إعادة هيكلة الجيش األمرييك بحيث إنها
تعتمد بشدة على البترول وتستخدم في المقام األول لتأمين إمدادات النفط  ،وقد تم صيد
سلسلة من القرارات السياسية التي يجب االعتراف بأنها ذات طبيعة إجرامية.
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ً
تماما لظاهرة
نحن نعلم اآلن أن شركات مثل «إكسون» و»شيل» التي تزود النفط كانت مدركة
االحتباس الحراري والتأثير الخطير لمنتجها السام على البيئة  ،على األقل منذ الثمانينيات  ،إن لم
ً
وبدال من ذلك استأجروا خبراء وشركات عالقات
يكن قبل ذلك .لقد أخفوا هذه النتائج العلمية
عامة لتقديم معلومات خادعة وغير نزيهة للجمهور من خالل اإلعالن  ،والبحث األكاديمي
ً
تماما لحجم التهديد .لكن أفضل ما يمكننا فعله هو الشكوى
المضلل  ،والضغط .كانوا مدركين
من أنانية هذه الشركات ومطالبة المواطنين المناضلين بالمساهمة في حمالت الحزب
الديمقراطي لالنتخابات المقبلة أو االنتخابات القادمة؟
فلنتساءل ماذا سيحدث لك إذا قمت ببيع منتج خطير للغاية على البيئة والذي من شأنه أن
يقتل مئات اآلالف  ،إن لم يكن الماليين من الناس حول العالم  ،والذي قد يؤدي إلى وفاة
المليارات من الناس بسبب االحتباس الحراري  .ماذا لو علمت بمخاطر منتجك منذ الثمانينيات
وأخفيت هذه المعلومات  ،مستخدمة ثروتك القذرة لرشوة السياسيين وترقية خبراء العلوم
الزائفين الذين كذبوا على الكونجرس للدفاع عن أنشطتك غير القانونية؟
ً
تماما .سيتم سجنك على الفور بتهمة التآمر وسيتم االستيالء على
سيكون مصيرك مؤكدً ا
ً
ً
جنائيا عن دفع التكاليف الناتجة عن الجرائم التي ارتكبتها.
مسؤوال
جميع ممتلكاتك .ستكون
فماذا نفعل بشركات الوقود األحفوري التي تصرفت بهذه الطريقة بالضبط وبنوك االستثمار
والمؤسسات المالية األخرى التي تدعمها في مواجهة أدلة علمية دامغة على خطورة هذا
المنتج؟
الوضع هو نفسه.
يجب على المواطنين أن يطالبوا بمعاملة هذه الشركات على أنها منظمات إجرامية وأن يتم
حرمانهم من الحق في استخدام هذه األموال غير المشروعة للدفاع عن أنفسهم .يجب سجن
المسؤولين على الفور ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها على مدار العقود األربعة
الماضية .السياسيون وجماعات الضغط الذين ساعدوهم يجب أن يعاملوا بالطريقة نفسها.
يجب مصادرة أصول الشركات مثل اكسون وكوش اندستري وكذلك األفراد الذين يمتلكونها
بالكامل من أجل إصالح الضرر وتعويض الضحايا حول العالم.
ال داعي للتفاؤل بشأن حجم األموال التي تساهم بها شركات الوقود األحفوري في انتخاب
المرشحين «المحافظين»  ،وال الجهود التي يجب على «التقدميين» بذلها للفوز باالنتخابات
في هذه البيئة السياسية غير العادلة .بمجرد مصادرة أصول شركات الوقود األحفوري
هذه  ،بمجرد منع جميع أعضاء جماعات الضغط والخبراء الذين عملوا مع هذه الشركات في
حمالتهم اإلجرامية من المشاركة في السياسة (مثل حرمان قادة الكونفدرالية السابقين
من حق التصويت أثناء إعادة اإلعمار)  ،سنكون قادرين على تحديد ما هي السياسة المناسبة
ً
ووفقا للدستور.
لالستجابة لتغير المناخ بناءً على اإلجماع العلمي
لدينا الحق وااللتزام في مطالبة السياسيين الذين تم شراؤهم من قبل شركات الوقود
األحفوري  ،أو البنوك والمليارديرات المرتبطين بشركات الوقود األحفوري  ،بمنعهم من اإلدالء
بشهاداتهم أمام الكونجرس والمشاركة في العملية السياسية .األمر نفسه ينطبق على
الباحثين واألساتذة والمحامين وجماعات الضغط وغيرهم من الشخصيات العامة المتورطة
في هذا االحتيال الهائل.
يجب أن يستند النقاش حول السياسات إلى نتائج علمية غير منحازة  ،وليس اآلراء .لقد
سمحنا للشركات بأن ُتعامل مثل األشخاص وأن ُتعامل حجج االحتيال المناخي على أنها جديرة
باالهتمام ألنها كانت مدعومة بالمال .كل هذا يجب أن ينتهي اآلن.
لكن علينا أن نفعل المزيد .يجب أن ندين الدعاية بشكل عام لجهودها في تضليل األمريكيين
حول مخاطر المجتمع الصناعي  ،وخاصة تأثير السيارات والطائرات والفحم والغاز الطبيعي
على حياتنا .يجب أن نطالب بمناقشة صادقة حول مخاطر اإلنتاج الصناعي .طالما أن وسائل
اإلعالم التجارية تغذي المواطنين بمعلومات مضللة ومشوهة  ،فلن يتمكنوا من اتخاذ قرارات
موضوعية  ،وستكون السياسة الديمقراطية مستحيلة.
يجب أن نطالب بتمويل البحث األكاديمي (والصحافة ً
أيضا) من خالل ُمنح حكومية شفافة ،
مدعومة بالضرائب  ،وإزالة «البحوث» األخرى ذات المصلحة الذاتية ذات األهداف الخفية من
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النقاش السياسي داخل الحكومة وبين المواطنين .هذا ضروري لالستجابة لتغير المناخ.
مصادرة األيديولوجيات الخاطئة للتجارة الحرة واألمن العسكري
إذا أردنا إطالق حملة وطنية لمواجهة الحقيقة الرهيبة  ،فسنحتاج إلى التعامل مع الوحشين
الكبيرين الذين يتالعب بهم السياسيين :التجارة الحرة واألمن العسكري.
إن األسطورة القائلة بأن التجارة الدولية للبضائع مفيدة لمواطني الواليات المتحدة والعالم ،
وأنه يجب زيادة التجارة باستمرار لمساعدتنا على االزدهار  ،اعتنقها كل من األحزاب السياسية
ومعظم المثقفين األمريكيين منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن الترويج التجاري الهائل ال يعني فقط أنه يمكن للشركات نقل المصانع إلى الخارج  -وتهديد
العمال والمجتمعات بإغالق المصانع المحلية للحصول على اإلعانات الحكومية  -ولكن ً
أيضا
يمكنهم تقديم منتجات رخيصة لألمريكيين مصنوعة في الخارج وبالتالي إخفاء التأثير الرهيب
لهذا التصنيع على البيئة المحلية ومناخنا المشترك .كل صندوق من الستايروفوم  ،وكل سترة
من النايلون  ،وكل لعبة بالستيكية ال تسمم تربتنا وأنهارنا ومحيطاتنا عند رميها فحسب  ،بل
تسبب صنعها في أضرار جسيمة لمناخنا والتي كانت مخفية عنا ألن التصنيع تم في الهند أو
تايالند.
سيطرت التجارة الحرة على اقتصادنا  ،مما أجبرنا على شراء المنتجات التي تم تصنيعها بعيدً ا
عن الوطن وشحنها باستخدام كميات هائلة من الوقود األحفوري.إنه التلوث الناجم عن تصنيع
المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة له.
ً
قدما  ،تقبل جميع وسائل اإلعالم البديلة تقريبً ا أنظمة القياس االقتصادي المعيبة
للمضي
بشدة مثل الناتج المحلي اإلجمالي (الناتج المحلي اإلجمالي) و «االستهالك» و «النمو» و
«التنمية» .نادرًا ما يؤكد المفكرون على حقيقة أن هذه التدابير ال تأخذ في االعتبار التأثير البيئي
واالجتماعي والثقافي للسياسات والممارسات االقتصادية  ،وأنها ال تأخذ في االعتبار التدهور
طويل األمد للتربة والماء والهواء .على الرغم من وجود مقترحات ألنظمة قياس بديلة  ،إال أنها
لم تتم مناقشتها  ،ناهيك عن اعتمادها.
ً
ً
مرتبطا على جميع المستويات
مهما من االقتصاد القومي للواليات المتحدة ،
أصبح الجيش جزءً ا
باستكشاف وإنتاج واستهالك الوقود األحفوري .إنه ملوث كبير ومساهم أكبر بكثير في تغير
المناخ من معظم البلدان.
الجيش األمرييك غارق إلى حد كبير  ،مع مئات القواعد في جميع أنحاء العالم .في كثير من األحيان
 ،يتمثل دوره األساسي في تعزيز استخراج الوقود األحفوري والمعادن األخرى لتغذية االقتصاد
االستهاليك الذي يدمر مناخنا .جيش كهذا ال عالقة له بـ «الدفاع» أو «األمن».
ال يمكن للواليات المتحدة أن تبدأ في تكييف سياسة مناخية جادة حتى تقوم بتغيير ثوري في
دور الجيش .يجب أن يستند هذا التغيير إلى تغيير في تعريف األمن من أجل جعل التخفيف من
ً
سهال  ،لكنه ممكن نظريً ا ،
تغير المناخ هو الشاغل األمني األكبر .لن يكون مثل هذا التغيير
وبالنظر إلى حجم األزمة  ،فهو ضروري للغاية.
ومن المفارقات  ،حتى عندما نبتعد عن األسلحة  ،سنحتاج إلى شجاعة وانضباط المحاربين بينما
نواجه قوى الوقود األحفوري .من خالل الخيال الملهم والشجاعة الفوالذية  ،يمكننا تحويل دور
وطبيعة الجيش من الداخل والخارج للتركيز حصريً ا على تغير المناخ.
في النهاية  ،يجب تحويل وزارة الدفاع إلى «وزارة لألمن البشري» أو حتى «وزارة لتغير المناخ».
ً
وفقا لخطة منظمة بعناية.
يجب التخلص من اإلنفاق على األسلحة غير الضرورية من أجل الربح
القرار بشأن ما إذا كان سيتم تحقيق هذه الخطة من خالل التحول المؤسسي أو من خالل
اإلغالق الكامل للنظام الحالي وسيتم اتخاذ بداية جديدة أثناء العملية.
تشير التنبؤات العلمية حول تطور تغير المناخ إلى أنه لم يعد لدينا المال لشراء الطائرات
المقاتلة أو حامالت الطائرات  ،وال حتى للطرق السريعة والمالعب .سيتعين علينا تكريس
معظم مواردنا للنجاة من تغير المناخ.
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لألسف  ،هناك ثورة جارية في الواليات المتحدة  ،لكنها تحدث في األماكن الخطأ .تشهد
الحكومة تغييرًا ثوريً ا  ،حيث تقوم إدارة ترامب بتجريد إدارات الخبرة  ،ومعاقبة من لديهم حس
المسؤولية  ،وخصخصة الوظائف بسرعة  ،لذلك تعمل الحكومة فقط على زيادة الثروة .والنخبة
لم يعد بإمكانها خدمة مواطنينا.

الفصل 11
تفكيك المنطقة المجردة من السالح في الذكرى
السبعين الندالع الحرب الكورية
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يونيو 25 2020
ً
عاما بالضبط  ،جاء الجيش الشعبي الكوري من هناك وشرع في غزو الجزء
قبل سبعين
الجنوبي من كوريا (كما اعتقد الشماليون) لتحريره .كان االنقسام بين الشمال والجنوب
ً
ً
تماما  ،وهو نتاج الصراعات الجيوسياسية بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي
مصطنعا
التي ظهرت عندما تالشى اإلجماع على الحاجة إلى نهج دولي جديد للحكم للنضال ضد الفاشية.
عملت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ً
معا كحليفين ضد الدفع الفاشي القاسي لتدمير
ً
بحثا عن الربح وضد برنامج تحسين النسل الذي افترض أن جزءً ا
قطاعات كبيرة من البشرية
كبيرًا من البشرية ليس له أي الحق  ،وال حتى الحق في الوجود.
لم يكن غزو الجنوب هذا بداية الصراع  ،لكنه غيره .إن فهم األهمية التاريخية والثقافية لما حدث
ً
عاما أمر ضروري لمستقبل الواليات المتحدة  ،وقبل كل شيء  ،الستمرار دورها
قبل سبعين
في شرق آسيا.
بصفتي أمريكيً ا تم تدريبي كخبير في آسيا وقضيت حياتي المهنية في محاولة فهم آسيا وتقديم
مساهمة ملموسة لمستقبل آسيا  ،فإن هذا السؤال حول الدور الذي لعبته الواليات المتحدة
وما قد يكون ,أمر بالغ األهمية .في حين أنه من الواضح أن هناك العديد من األمثلة على
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األمريكيين والمؤسسات األمريكية  ،الذين قدموا مساهمة إيجابية في حياة الناس في كوريا ،
فقد تداخلت هذه الجهود مع أنشطة أخرى  ،كثير أقل حميدة.
بينما تعود الواليات المتحدة إلى االنعزالية الشديدة  ،حيث ينتشر الخطاب العنصري والمعادي
آلسيا في وسائل اإلعالم المؤسسية في الواليات المتحدة  ،كما نرى التزام الواليات المتحدة
ً
مرتبطا أكثر وأكثر ببيع األسلحة والتهديد الصيني .يظهر التهديد الكوري  ،ويتمثل
تجاه كوريا
الخطر األكبر في أن كل ما فعلته الواليات المتحدة ذا قيمة سيتم دفنه في موجة من المشاعر
المعادية ألمريكا  ،جزء منها مبرر .يمكننا بالفعل رؤية هذه الموجة قادمة.
لكن الجواب ال يمكن أن يكون احتضان العلم األمرييك ومحاولة الدفاع عن ما ال يمكن الدفاع
عنه .إذا فعلنا ذلك نحن األمريكيين  ،فلن يكون لدينا أي دور إيجابي في شرق آسيا  ،وأخشى أنه
لم يعد لدينا أي دور في العالم ً
أيضا .خيارنا الوحيد هو إدانة الجهود العنصرية والمدمرة إللقاء
ثقافة االنحطاط والفساد األمريكية في شرق آسيا وتقديم رؤية جديدة كاملة لدور أمريكا في
آسيا وفي العالم  ،والتي تنفصل عن العادة المدمرة المتمثلة في الترويج للصراع  ،المنافسة
واالحتواء واالستهالك .يمكننا  ،ويجب علينا  ،أن نتبنى رؤية للمستقبل تقوم على التعاون
والتعايش وعلوم المناخ والتبادل الثقافي.
دعنا نعود إلى الوقت الذي اجتاح فيه الجيش الشعبي الكوري في  25يونيو  1950مدينة كايسونغ
باتجاه سيول وتشان تشون باتجاه هونغ تشون وجانغ نيونغ باتجاه بوهانغ .لقد كان تغييرًا
كبيرًا في طبيعة المجتمع .لم يتمكن أفراد األسرة من رؤية بعضهم البعض مرة أخرى  ،وكان
الماليين من الناس يموتون في حرب أنتجت واحدة من أعلى النسب المئوية لوفيات المدنيين
في التاريخ .ال شيء سيكون أكثر طبيعية .بينما نتطلع اليوم إلى العودة إلى «الحياة الطبيعية» ،
والعودة إلى بيئة يمكننا فيها العمل كما كان من قبل  ،والسفر كما كان من قبل  ،ال يسع المرء
إال أن يفكر في هذا التحول الرهيب لكوريا هناك  ،منذ سبعين ً
عاما.
لكن الغزو لم يكن بالتأكيد بداية الصراع .كانت االنتفاضة ضد إدارة ري سينغمان في الجنوب
 ،والتي بدأت في جيجو في  3أبريل  ، 1948تقتل عشرات اآلالف .لقد كانت  ،في الواقع  ،حربًا.
كانت الصراعات بين الجماعات المسيحية واالشتراكية في بيونغ يانغ كارثية ومأساوية بنفس
القدر في السنوات التي سبقت عام  .1950كان هذا الصراع استمرارًا للمعركة ضد االستعمار
واإلمبريالية التي كانت تتكشف لعقود تحت السطح في كوريا والصين وفيتنام وحتى في
اليابان.
بدأت طبيعة الصراع السياسي والثقافي في آسيا تتغير حتى قبل  25يونيو .أدى انهيار
االقتصاد الصيني في عام  1948وسقوط حزب الكوميندانغ (الحزب الجمهوري) في الصين إلى
تغيير المشهد السياسي .عندما أعلن ماو تسي تونغ إعالن جمهورية الصين الشعبية في 3
أكتوبر  ، 1949تعرضت الواليات المتحدة لضغوط من الفصائل الوطنية لالبتعاد عن التحالف
المناهض للفاشية مع االتحاد السوفيتي والجهود المبذولة لتجنب اتخاذ موقف ضد الحزب
الشيوعي الصيني . .قامت المجموعات المؤيدة لألعمال التجارية في الواليات المتحدة بحمالت
من أجل ارتباط وثيق باإلمبراطورية البريطانية  ،من أجل الواليات المتحدة لالستفادة من
فرص السلطة والمكافآت المالية لقبول عباءة النظام العالمي المتدهور المتمركز في لندن.
تم دفن المعركة ضد الفاشية والكفاح ضد تحسين النسل والعنصرية في حملة ساخرة «من
خسر الصين؟ كانت هذه الحملة تهدف إلى القضاء على أي شعور بالتعقيد فيما يتعلق بالوضع
ً
معقل لمناهض عالمي» - .الحملة الشيوعية
السياسي واالقتصادي وجعل الواليات المتحدة
خيار مأساوي تم إجراؤه في واشنطن العاصمة.
لم تكن األمم المتحدة قادرة على أداء مهمتها المقدسة كمنظمة دولية  ،أي تعزيز األممية
 ،وفتحت األبواب أمام شكل من أشكال العولمة الغادرة التي من شأنها أن تقود الواليات
المتحدة إلى اتجاه خطير .هذا ليس كل شئ .تم استبعاد حلم إنشاء كوريا منفتحة ثقافيً ا
وسياسيً ا  ،وكوريا موحدة  ،خالية من قيود االستعمار  ،والتي أعاقتها حكومة شنغهاي المؤقتة
تحت حكم كيم جو  ،وكذلك من قبل مجموعات كورية أخرى في جميع أنحاء آسيا .تم إسكات
أصوات العقل والتعاون في الواليات المتحدة من خالل حملة قمعت كل ما يسمى بالخطاب
السياسي «اليساري».
ُ
أنشئت اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ لألمن الداخلي في الواليات المتحدة عام  1950وجعلت
من مهمتها تدمير األمريكيين المفكرين الذين حاولوا التعاون بأي شكل من األشكال مع
ً
بروزا على العالم
الحزب الشيوعي الصيني في السعي لتحقيق السالم .كان الهجوم األكثر
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الصيني الثاقبة أوين التيمور بسبب ترقيته لفيلم البحث عن الحقيقة .جعلت هذه الحملة
ً
مستحيال وغيرت بشكل دائم دور الواليات المتحدة في كوريا وشرق آسيا .تم دفن
التعاون
المعركة ضد الفاشية  ،ضد االستعمار  ،ضد العنصرية  ،التي كان يدعمها العديد من األمريكيين
المفكرين.
أين نحن اليوم بعد سبعين عاما؟ ال تزال الواليات المتحدة لديها قوات كبيرة هنا في كوريا  ،وما
زالت شبه الجزيرة الكورية منقسمة .تفترض المؤسسة السياسية في واشنطن العاصمة
وسيول أنه بطريقة ما يجب أن يكون للواليات المتحدة قوات في كوريا الجنوبية إلى األبد .ال
توجد رؤية على اإلطالق حول موعد عودة القوات األمريكية إلى الوطن  ،أو كيف سيتم لم شمل
الكوريين مرة أخرى.
ال يذكر الدستور حقيقة أن الواليات المتحدة قد نشرت قواتها المسلحة في الخارج منذ
سبعين ً
عاما .عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم سحب القوات األمريكية ما لم تصرف
ً
ً
ضخما من المال  ،فإنه يمثل مصالح مالية ساخرة تريد انتزاع المزيد من
مبلغا
جمهورية كوريا
الكوريين .لكنه يستدعي ً
أيضا حقيقة أعمق :ليس من المفترض أن يكون للواليات المتحدة
قوات في كوريا إلى األبد والتحالف العسكري هو شيء يتطلب حالة حرب وال ينبغي أن يكون
ً
محركا لعالقة بين دولتين .يجب أن يكون التعاون في التعليم والعلوم والثقافة والتعاون في
التفاهم واالستجابة للتهديدات الحقيقية في عصرنا الهدف الحقيقي لعالقاتنا.
ً
مستقال لرئاسة الواليات المتحدة  ،أود اليوم أن أقدم رؤية جديدة لما ستكون
بصفتي مرشحً ا
عليه عالقة الواليات المتحدة بكوريا اعتبارًا من هذا اليوم  ،الذكرى السبعين لبدء الحرب من
كوريا.
سنعمل على تعزيز التعاون بين الكوريين واألمريكيين لمواجهة التحديات األمنية الحقيقية
للقرن الحادي والعشرين .إن تطوير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لألسلحة النووية
ليس على رأس القائمة  ،وال يمكن حل مسألة األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية حتى
تلتزم الواليات المتحدة بالكامل .التقيد بمبادئ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ووضع
خطة للواليات المتحدة للتخلص السريع من جميع األسلحة النووية الخطرة المتبقية في بالدنا.
لن يقتصر التعاون بين األمريكيين والكوريين على الكوريين الجنوبيين .يجب على األمريكيين
العمل مع جميع الكوريين المفكرين والشجعان والمحبين للسالم  ،سواء في كوريا الجنوبية
أو كوريا الشمالية أو الصين أو اليابان أو روسيا أو الواليات المتحدة نفسها  ،لمواصلة رؤية
ملهمة لما يمكن تحقيقه في شبه الجزيرة
سيكون األمن عنصرا أساسيا في هذا المشروع .لكن سيتعين علينا إعادة تعريف األمن.
إن االمن يجب ان يكون جوابا شامال للفرسان األربعة لالنهيار  .يجب أن يكون هذا الرد
مستوحى من المعركة ضد الفاشية في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي  ،وليس
التقسيم المأساوي لشبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات .يجب أن ينتهي هذا التقسيم
المأساوي  ،ويجب أن ينتهي اآلن! يجب أن ينتهي اليوم.
ً
حسنا  ،في هذه المرحلة  ،لم يعد مصطلح «نهاية
من هم الفرسان االربعة في سفر الرؤيا؟
! العالم» مبالغة .نهاية العالم لم تعد لألصوليين« .الحمد لله»! أظن.
أول فارس في نهاية العالم هو انهيار المناخ  ،وموت المحيطات  ،واتساع الصحاري والتدمير
المروع للتنوع البيولوجي الناجم عن السعي المتهور القتصاد االستهالك والنمو.
الفارس الثاني في نهاية العالم هو التركيز الجذري للثروة في أيدي عدد قليل من المليارديرات
الذين يخططون اآلن للسيطرة الكاملة على التمويل والعمالت من خالل شبكات الكمبيوتر
العمالق الخاصة بهم وإنشاء اقتصاد بال رجل لتحقيق أرباحهم ومصلحتهم الخاصة.
الفارس الثالث في نهاية العالم هو التطور السريع للتكنولوجيا التي تحول البشر إلى حيوانات
سلبية فقدت كل القدرة على العمل وغير قادرة على القيام بعمل سياسي ذي معنى .يتم
تعزيز هذا التحول من خالل تعزيز الذكاء االصطناعي واألتمتة في محاولة ساخرة لزيادة األرباح
للقلة مع إهمال المواطنين من خالل الترويج لثقافة االستهالك.
الفارس الرابع في صراع الفناء هو العسكرة المتطرفة لالقتصاد  ،غال ًبا بعيدً ا عن أنظار
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المواطنين  ،والتي أطلقت العنان لسباق تسلح عالمي ال حدود له على األرض والمحيطات ،
واآلن حتى في الفضاء يمكن أن يكون بسهولة نهاية البشرية.
يجب أن تكون هذه األحداث المروعة موضوع جهد دولي لخلق مستقبل مستدام ألطفالنا ،
ويجب أن يكون هذا الجهد في قلب أي تعاون بين الواليات المتحدة وكوريا .لنكون أكثر دقة ،
ً
مرتبطا بشكل مباشر برد ملموس وفوري على هؤالء الفرسان
إذا لم يكن التعاون مع كوريا
األربعة في صراع الفناء  ،فيجب أن يتوقف هذا التعاون .ليس لدينا األموال أو القوى العاملة أو
الوقت لمتابعة مشاريع ال عالقة لها بالواجب المركزي إلنقاذ البشرية.
أخيرًا  ،يوفر لنا توحيد شبه الجزيرة الكورية فرصة هائلة  ،والتي ال تقدم نفسها إال مرة واحدة كل
 500عام  ،وهي فرصة للكوريين لوضع أسس أمة لن تكون مصدر إلهام لمواطنيها فحسب  ،بل
ً
أيضا .أمل جديد لجميع مواطني األرض.
يمكن للكوريين إنشاء مؤسسات جديدة على نطاق واسع  ،وهو أمر ليس من السهل القيام
به في الدول األخرى على وجه التحديد ألن كوريا تمر بمرحلة تحول .يمكن لكوريا إنهاء استخدام
الوقود األحفوري  ،وإنشاء تمويل يركز على المواطنين وليس على بنوك االستثمار الدولية ،
والسعي وراء النزعة الدولية الصادقة والشجاعة التي تجمعنا ً
معا من أجل تعاون حقيقي.
ال ينبغي استبدال الحياة المقتصدة والمتواضعة للكوريين الشماليين بسرعة باالستهالك
العشوائي أو التنمية الطائشة .على العكس من ذلك  ،فإن كوريا الشمالية في وضع مثالي
ً
موقفا
لتكون دولة خالية من الوقود األحفوري بنسبة  .٪100يمكن أن تتخذ كوريا الشمالية
ً
شجاعا مفاده أن المعادن والفحم الموجود تحت غاباتها وحقولها يجب أن تبقى هناك  ،في
مأمن من الشركات متعددة الجنسيات  ،حيث أن الناس والنظام البيئي هم الذين قاموا بعمل
جيد .قيمة أكثر من المال.
تقاليد االستدامة واإلنسانية والفلسفة األخالقية تعود إلى زمن بعيد في كوريا .لقد أتيحت لي
الفرصة للتعرف على المفاهيم الكورية مثل «هونك اك» (نشر الفوائد لجميع أفراد المجتمع ،
أو «سيونبي» (المثقف الملتزم بالعدالة االجتماعية) .اجمع الكوريين ً
معا  ،ووحّ د كوريا  ،وليس
البنوك االستثمارية أو صناديق الثروة السيادية.
يجب على الواليات المتحدة  ،أو بشكل أكثر تحديدً ا أولئك الذين يلتزمون بشدة بالسالم والحرية
والنضال ضد االستبداد وضد تدمير نظامنا البيئي  ،أن ينضموا إلى حركات مماثلة حول العالم ،
ً
صراعا  ،لكن يجب
مثلنا .فعلنا ذلك في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين .هناك سيكون
ً
ً
ومتأصل في البحث عن الحقيقة  ،استنادً ا إلى نهج علمي للسياسة  ،والذي
ملهما
أن يكون
يعيد أفضل تقاليد األممية األمريكية .في ذلك الوقت  ،التقاليد التي دفنت من أجل ذلك طويل.
وهذا يعني أنه يجب تفكيك المنطقة المجردة من السالح .يعني الوصول إلى أولئك الذين هم
على استعداد لمواجهة التهديدات األمنية الحقيقية  ،وهذا يعني خلق مستقبل جديد لكوريا
وشمال شرق آسيا والعالم.
ال أستطيع أن أؤيد خطاب دونالد ترامب  ،وخاصة الرسالة العنصرية «اجعل أمريكا عظيمة مرة
أخرى» .لكنني سأقول إنه بمساعدة جميع مواطني كوريا وشمال شرق آسيا وأرضنا الثمينة ،
يمكننا العمل ً
معا لمنح األمل للمصابين باإلحباط والمضطهدين .في هذه العملية  ،أعتقد أنه
يمكننا اتخاذ الخطوات األولى لجعل أمريكا عظيمة للمرة األولى.
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الفصل 12

اتخذ خطوة نحو الديمقراطية :لماذا االنتخابات الخاصة
ضرورية للغاية
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يوليو 4 2020
قلة من السياسيين يبدؤون تكريمهم المتكرر لبلدنا دون بضع كلمات عن الديمقراطية .إنهم
ال يترددون  ،وال حتى يحركوا ساكنا  ،عندما يمتدحون الديمقراطية  ،رغم أنها تنهار وتنزف تحت
أقدامهم.
ً
صراعا مستمرًا منذ البداية في الواليات المتحدة .كانت هناك بالتأكيد لحظات
كانت الديمقراطية
من التألق الديمقراطي ألهمت العالم  ،وكذلك العديد من االنتكاسات المأساوية .باإلضافة إلى
ً
شيئا من ممارساتنا
ذلك  ،ربما يكون العديد ممن زاروا الواليات المتحدة في الماضي قد تعلموا
ً
قيما.
قد ساعدهم على العودة إلى بلدانهم .لقد لعبنا دورًا
ً
تواضعا  ،ومتحمسة
تلك األيام ولت منذ فترة طويلة .يجب أن تكون أمريكا اليوم أكثر الطالب
للتعلم من الدول األخرى  ،ومن األشخاص المفكرين حول العالم حول ما يمكن أن تكون عليه
الديمقراطية وما يجب أن تكون عليه.
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ماذا تعني الديمقراطية في الواليات المتحدة يبقى سؤاال مفتوحا.
ً
دائما محدودة منذ
السؤال مفتوح بمعنى أن العديد من جوانب عمليتنا الديمقراطية كانت
وقت صياغة الدستور .تم تقييد الديمقراطية من قبل الهيئة االنتخابية  ،ومحدودة بشروط
التصويت  ،ومحدودة بآليات مختلفة تقلل من الديمقراطية التشاركية وتحد من القرارات التي
يتخذها المواطنون.
حُ رم المواطنون من حق التصويت ألنهم من السود أو األمريكيين األصليين  ،أو ألنهم نساء  ،أو
ألنهم ال يستطيعون دفع الضرائب  ،أو ألنهم لم يكن لديهم منزل  ،وأراضي في الماضي .اليوم
ً
سجل جنائيً ا (غالبً ا نتيجة دعوة قسرية)  ،ألنهم
 ،يُحرم الكثيرون من حق التصويت ألن لديهم
يعيشون في أحياء فقيرة غير مجهزة بآالت التصويت  ،ألنهم ال يملكون وثائق هوية معترف بها
من قبل السلطات  ،أو ببساطة ألن أصواتهم ضاعت بسهولة أثناء الفرز.
تتزايد أهمية العقبات التي تحول دون التصويت .من غير المرجح أن تكون انتخابات نوفمبر
المقبل انتخابات على اإلطالق
ال يزال هناك الكثير مما يمكن قوله عن الديمقراطية .معظم سياسيينا الشرفاء لن يمسوا
القضايا الحقيقية .علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان بإمكاننا إقامة ديمقراطية إذا كان أفراد
مجتمعنا ال يعرفون بعضهم البعض  ،أو إذا لم يتمكنوا من المشاركة في القرارات المتعلقة
بحيهم أو مدينتهم أو دولتهم؟ إذا تم إنشاء الطرق السريعة والمدارس والمباني المكتبية التي
تغير بيئتنا بشكل عميق إلى األسوأ دون أدنى استشارة من المواطنين  ،فهل يمكننا اعتبار هذا
النهج ديمقراطيً ا؟ كيف نترك هذه القرارات للبنوك والمطورين والشركات دون أي مشاركة
مباشرة من المواطنين؟
ً
أحيانا بالتصويت  ،إذا كان لدينا الوقت  ،لمرشح مختار لمنصب محلي أو
حقيقة أننا مطالبون
ً
فرقا إذا قرر السياسيون جميع السياسات بناءً على تعليمات
حكومي أو وطني  ،هل يُحدث
البنوك؟ االستثمار والمليارديرات؟
إذا لم يُسمح لنا بالمشاركة في العملية التي يتم من خاللها تحديد السياسات لنا  ،فهل لدينا
ديمقراطية؟
تفترض الغالبية العظمى من صانعي الرأي األمريكيين الذين تقدمهم لنا وسائل اإلعالم
المؤسسية كقادة أنه في حين أن االنتخابات في الواليات المتحدة إشكالية وأن عملية الحكم
إشكالية  ،فإن هذه المشكالت ثانوية .ويقولون لنا إن هذه القضايا ال ينبغي أن تكون بؤرة
االهتمام  ،وال ينبغي أن تكون األساس إلنكار شرعية االنتخابات  ،أو للتشكيك في النظام
نفسه.
ما هي نتيجة هذا النهج؟ لقد تدهور النظام الديمقراطي أكثر من ذلك  ،وتفاقم أكثر من ذلك
بكثير منع المواطنين  ،ورفض آالت التصويت في األحياء  ،والتالعب الصارخ بالتصويت في
االنتخابات التمهيدية واالنتخابات العامة.
يُفترض أن حرمان المواطنين من حق التصويت على أساس وضعهم االقتصادي واالجتماعي
ً
أساسا للمطالبة بانتخابات جديدة  ،أو أن يُتهم المتورطون في
أو أصلهم العرقي ال يشكل أبدً ا
هذه الجرائم بجنح ويُسجنوا .من المفترض أنه ال يهم أن يكون لديك برامج مقرصنة بسهولة
ً
سجال يمكن التحقق منه للتصويت المخطط
على آالت التصويت  ،أو آالت التصويت التي ال تترك
له.
لكن مثل هذه التكنولوجيا التي يسهل اختراقها لفرز األصوات لن تكون متوقعة في أجهزة
الصراف اآللي أو أنظمة التحكم في األموال األخرى .في الواقع  ،إذا كان المال ضروريً ا للنظام
الحالي  ،فإن تصويت المواطنين ليس كذلك.
ما ليس لدينا في الواليات المتحدة هو سياسيون يطالبون بوقف االنتخابات المزورة  ،وبأننا لم
نعد قادرين على إجراء هذه االنتخابات الوهمية  ،وال نعترف بشرعية هذه االنتخابات.
اسمحوا لي أن أقول ما هو جبان من أن يقوله اآلخرون  ،لكن يجب أن يقال .لم تكن سلسلة
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االنتخابات التمهيدية التي أجراها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في عام  2020جهودً ا
ديمقراطية الختيار المرشحين .إن انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئيس المقرر
إجراؤه في  3نوفمبر  2020لن يكون انتخابات شرعية بأي حال من األحوال.
ال يمكننا قبول ما يسمى باالنتخابات ويجب أن نبدأ اآلن في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان
انتخابات شرعية تعيد الديمقراطية في االتحاد األوروبي.
يجب أن تذهب االنتخابات إلى أبعد من ذلك  ،مما يمنح جميع المواطنين الفرصة للتصويت
بطريقة تم التحقق منها بالكامل وضمان عدم استخدام مختلف المناورات اإلجرامية مثل
قوانين الهوية لحرماننا من حق التصويت.
يجب أن نعيد الديمقراطية للواليات المتحدة .وهذا يعني العودة إلى عملية التصويت الشفافة
نسبيً ا التي كانت موجودة قبل خصخصة فرز األصوات عام  .2000لكن هذا الهدف بعيد عن أن
ً
كافيا .يجب أن تؤسس هذه االنتخابات عملية شفافة وخاضعة للمساءلة ً
حقا في جميع
يكون
أنحاء الواليات المتحدة ألول مرة وأن تفتح الباب أمام ديمقراطية تشاركية وتمثيلية .إن األحياء
الفقيرة والمحميات الهندية والمدن المعزولة التي يسكنها أناس هجرهم وسطاء السلطة
ً
ً
شفافا يمكن التحقق منه.
تصويتا
يجب أن تضمن جميعها

نحن بحاجة إلى انتخابات عامة خاصة ومشروعة.
هذه بعض األسئلة التي يجب معالجتها إذا أردنا إجراء انتخابات شرعية.
دور األحزاب السياسية

ً
ً
هاما في قيادة الواليات المتحدة .بمعنى عميق
تغييرا
ستكون االنتخابات الخاصة التي ستجرى
 ،ستكون بداية دورة إيجابية لصالح المشاركة والشفافية وبعيدً ا عن التسويق واالستهالك
والحوكمة من قبل قلة .لهذا السبب  ،من الضروري أن نتأكد من وضع األساس جيدً ا .ينطوي
جزء كبير من التحضير لالنتخابات على العودة إلى روح وكلمات الدستور.
قبل كل شيء  ،لن تلعب األحزاب السياسية الفاسدة  ،وخاصة الحزب الديمقراطي والحزب
الجمهوري  ،أي دور في هذه االنتخابات .ال يمنحهم الدستور أي سلطة خاصة على الحكم
وتواطؤهم مع الشركات واألثرياء الستبعاد أصوات أخرى وتقديم أنفسهم ألن البدائل الوحيدة
المتاحة غير أخالقية وجنائية وغير دستورية .تتمتع المنظمات التي تستخدم هذه األسماء بحرية
االجتماع والمشاركة في المناقشات مع المواطنين .لكن ال ينبغي تفضيلهم على مجموعات
المواطنين األخرى .بينما قد يكون المرشحون منتمين إلى أي من هذه األحزاب  ،أو إلى أحزاب
أخرى  ،في االنتخابات نفسها  ،فإن السياسات واإلنجازات والحلول طويلة المدى للمشاكل
هي التي ستكون في مركز المناقشات  ،وليس األحزاب السياسية.

العلم والرأي
يجب أن تستند جميع مناقشات الحملة قبل االنتخابات إلى التحليل العلمي .سواء كان ذلك
التأثير طويل المدى لتغير المناخ  ،أو استهالك الطاقة  ،أو التمييز  ،أو تركيز الثروة  ،أو عسكرة
المجتمع أو خصخصة القطاع العام  ،يجب أن تستند الحملة واالنتخابات إلى عرض دقيق للحقائق
الجمهور .التصريحات الكاذبة والمضللة ال عالقة لها بهذه االنتخابات ويحق للمواطنين إجراء
تقييم علمي ومنطقي للقضايا الحقيقية في هذا البلد .إذا لم تستطع وسائل اإلعالم التجارية
التصرف بهذه الطريقة  ،فلن يكون لها دور تلعبه في هذه االنتخابات.
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ال يضمن عرض الحقائق الموضوعية واستخدام التحليالت العلمية عدم وجود اختالفات
جدية في الرأي .الطبيعة البشرية معقدة وإشكالية بطبيعتها .لكن هناك مسافة ال نهائية
بين االختالفات في التفسير ضمن حدود التحليل الموضوعي والسياسة الغارقة في التحيز
واالنغماس والنرجسية .هذه االنتخابات ستجعل المواطنين مواطنين وتضع حدا للعملية
اإلجرامية لبيع المواطنين لوكاالت الدعاية واإلعالن والمستشارين المدعومين من الشركات.
سنبدأ في خلق الوعي الذاتي لدى مواطنينا الضروري للحفاظ على مجتمع حر مستدام.

تراجع الصحافة
الصحافة ليست خدمة اختيارية  ،في متناول أولئك الذين يمكنهم دفع ثمنها أو الحصول على
التدريب الستخدامها .إذا لم يكن لدى مواطنينا إمكانية الوصول إلى مصادر موثوقة للمعلومات
ُ
 ،وإذا أجبروا على االعتماد على التقارير الصادرة عن الصحفيين الذين هم موظفو العالقات
العامة لشركات متعددة الجنسيات  ،فال توجد فرصة إلنشاء أي شيء يقترب من الديمقراطية.
من الضروري للديمقراطية أن يكون لدينا معلومات دقيقة ومفصلة لجميع المواطنين.
ً
هدفا
إن الثقافة التي تشجع التفكير العميق والتحليل العقالني هي مطلب مطلق وليس
ً
غامضا للمستقبل .على مدى األشهر الستة المقبلة  ،سننشئ مصادر صحفية دقيقة لجميع
المواطنين تضمن أن يكون لدينا جمهور ّ
مطلع وطريق إلى الديمقراطية.

الدستور
الدستور هو أساس حكومة الواليات المتحدة  ،وله سلطة تتجاوز التباهي السياسي .لكن
الدستور ً
أيضا  ،مثل والدينا أو أجدادنا  ،بعيد كل البعد عن الكمال .يجب تحديثه لمواجهة
الظروف الجديدة.
في األزمة الحالية  ،ذهب البعض إلى حد القول إن الدستور معيب بشكل أساسي لدرجة أن
هناك حاجة إلى شيء جديد .تذكروا المؤيد العظيم إللغاء الرق ويليام لويد جاريسون  ،الذي كتب
أن الدستور هو «ميثاق مع الموت وصفقة للجحيم» .كان يقصد بطبيعة االتفاقية الدستورية
لعام  1787أن هذه الوثيقة الهامة كانت مكرسة للحفاظ على الملكية الخاصة وبشكل أكثر
تحديدً ا لمعاملة المواطنين كممتلكات خاصة  -المعروفة باسم «العبودية» .حتى اليوم  ،يعامل
األثرياء واألقوياء مواطنيهم مثل الممتلكات  ،مثل الماشية .لقد تغيرت اللعبة بالطبع  ،لكن
الصراع األساسي ال يزال قائما.
ومع ذلك  ،بذل المدافع اآلخر فريدريك دوغالس جهودً ا كبيرة إلثبات أنه كنص حي ملتزم بالحكم
الديمقراطي الخاضع للمساءلة  ،فإن الدستور مستوحى ويمكن دفعه في اتجاهات جديدة من
أجل تضمين جميع المواطنين.
اقترح دوغالس أنه إذا قرأ المرء كلمات الدستور وافترض أنها تنطبق على الجميع  ،بغض النظر
عن مدى فقرهم أو قوتهم  ،يمكن إطالق إمكانات هذا المستند.
حجة دوغالس حول إمكانات الدستور مقنعة للغاية  ،حتى في هذه األوقات العصيبة.

الوصول إلى معلومات المرشح والسياسة
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يجب أن يتم اختيار المرشحين لمنصب ما على روح الدستور ومبادئ الحوكمة األخالقية
والعلمية .وهذا يعني أن الغرف الخلفية حيث يلتقي المصرفيون االستثماريون وأتباع األثرياء
لن تلعب أي دور.
يجب أن يتمتع جميع النساء والرجال في الواليات المتحدة الذين لديهم الرؤية والمهارات
وااللتزام األخالقي بقضية العدالة االجتماعية والقانونية واالقتصادية  ،وجميع الذين يسعون
جاهدين إلنشاء الواليات المتحدة بشكل أفضل ألطفال أطفالنا  ،بالحق للمشاركة كمرشحين
في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية.
يجب أن تكون قدراتهم وخططهم وصفاتهم األخالقية الفطرية  ،وكذلك طبيعة المنظمات
التي تدعمهم  ،معروفة للجمهور كجزء من الحملة .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك الكثير الذي
يمكننا القيام به كمواطنين وكحكومة لتغيير الثقافة السياسية  ،وتشجيع النقاش العقالني ،
ومشاركة المواطنين في القرارات السياسية  ،واالهتمام الثابت بالمخاطر الحقيقية في عصرنا.
أعتقد من كل قلبي أن مثل هذه العملية ستغير طريقة تفكير األمريكيين وتصرفهم ،
والطريقة التي يرون بها أنفسهم .إن خلق مساحة لمثل هذا النقاش في الواليات المتحدة
سيسمح للقادة الجدد الذين أعاقتهم جدران االمتياز العالية التي تحيط باألحزاب السياسية
ً
قدما .سيشجع هذا أولئك الذين بدأوا في معاقل الديمقراطيين أو الجمهوريين لتجاوز
بالمضي
فترة واليتهم المحدودة لخدمة مؤيديهم ورعاتهم.
من األهمية بمكان تنظيم أحداث مفتوحة يتم فيها تشجيع المواطنين  ،كتلة تلو كتلة  ،ومن
معا ومناقشة السياسات المقترحة بالتفصيل ً ،
باب إلى باب  ،على االجتماع ً
بدال من السماح
ببث األكاذيب والتشويهات .من خالل اإلعالنات التي تهدف إلى منع الديمقراطية التشاركية.
ستخلق االجتماعات بين المواطنين روابط من شأنها أن تتطور في المستقبل وتسمح
للمواطنين بحل المشاكل بأنفسهم ً
ً
دائما للغرباء الذين من المفترض أن
بدال من التصويت
يحلوا المشاكل لهم.

تمويل االنتخابات
لعبة المال وراء االنتخابات هي االنتخابات الحقيقية .يتم تحديد أصحاب المناصب قبل تصويت
أي شخص .أصبحت آراء المواطنين غير ذات صلة في هذه العملية .كان قرار «المواطنون
المتحدون» بضخ أموال سوداء غير محدودة في النظام السياسي المسمار األخير في نعش
الديمقراطية .لكن مثل خطيئة سفاح القربى  ،فإن اإلساءة لمواطنينا من قبل حكامهم
المزعومين هو أمر بشع ومهين للغاية وقبيح لدرجة أنه من األسهل في المجتمع المهذب
التظاهر فقط بعدم حدوث شيء  ،والتظاهر بالتفاؤل بأن األمور ستكون أفضل في المرة
القادمة  ،من مواجهة الحقيقة.
لكن في بعض األحيان  ،علينا أن نواجه الحقيقة المروعة .هذا هو الحال في الوقت الراهن.
الحل الوحيد هو إجراء انتخابات ال يتم فيها تمويل المرشحين من قبل األغنياء واألقوياء  ،وهي
انتخابات يتم فيها توفير معلومات موثوقة لجميع المواطنين حول القضايا والمرشحين  ،وحيث
يتم الترويج للثقافة .أي أن المواطنين سيشاركون بنشاط في مناقشة السياسة.
يجب تشجيع جميع أفراد المجتمع على التواصل مع أفضل مالئكتهم في العلن ً ،
بدال من
التواصل مع الشياطين خلف األبواب المغلقة.
قد يبدو مثل هذا التغيير في العملية االنتخابية ثوريً ا  ،لكنه في الواقع هو الطريقة الوحيدة
ً
ً
قدما .يمكننا أن نرى بالفعل إلى أين يقودنا المسار
قدما  ،والطريقة الوحيدة للمضي
للمضي
الحالي لالنحالل المؤسسي واألخالقي.
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شهره اعالميه
اإلعالن هو أحد أكبر اآلفات التي تصيب مواطني الواليات المتحدة .نما اإلعالن على نطاق واسع
ليشمل العالقات العامة وإنشاء الصور ؛ وبالتالي التحكم في جميع جوانب حياتنا .أصبحت
الشركات قوية للغاية من خالل اإلعالنات بحيث أصبحت قادرة على التالعب بنا كما تشاء  ،مع
ً
تماما.
إبقاء عمالئها الحقيقيين وأهدافهم الحقيقية مخفية
ً
يوما ما جرائد ومجالت  ،المعلنون الذين
المعلنون هم الذين مزقوا الشجاعة الحية مما كان
يعملون ليل نهار إلقناع المواطن العادي  ،المتعب من يوم طويل ومضجر  ،أن رجسات
الحروب الخارجية ال تنتهي  ،واألرباح من فاحشي الثراء  ،نوع من الوضع الطبيعي  ،وحتى
المنطقي .لن يلعب هؤالء المعلنون  ،وإعالناتهم التلفزيونية ماكرة  ،أي دور في االنتخابات.
تدور هذه االنتخابات حول البحث عن الحقيقة والبحث عن الحكم الرشيد ورسالة خلق مجتمع
عادل ومنصف.

كيف تجري هذه االنتخابات الخاصة
ليس لدينا خيار سوى إجراء انتخابات خاصة في الواليات المتحدة للرئيس والكونغرس هذه المرة
ً
تماما  ،وتشرف عليها لجنة دولية عن كثب وتخضع للعديد من
 ،والقيام بذلك بطريقة شفافة
المعايير الموضوعية لضمان ذلك يتمتع المواطنون بإمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة
متساو إلى العلن  ،وأن جميع المواطنين
 ،وأن جميع المرشحين الجديين لديهم حق وصول
ٍ
لديهم الفرصة للتصويت وأن جميع األصوات ُتحسب على أنها طريقة واحدة يمكن التحقق
منها  ،وأن السجالت الملموسة يتم االحتفاظ بها بعد االنتخابات لكل تصويت.
مثل هذه االنتخابات هي خيارنا الوحيد .لكننا لن نكون مستعدين لمثل هذه االنتخابات بحلول
تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
هذه الحقيقة ال ينبغي أن تقلقنا .ستكون االنتخابات المزعومة المقرر إجراؤها في  3نوفمبر
ً
تماما من الناحية القانونية أو
غير دستورية بشكل واضح بطبيعتها  ،وبالتالي فهي غير مقبولة
الدستورية أو األخالقية.
يتطلب مثل هذا الموقف إجراء انتخابات منظمة وشفافة بدقة في أوائل عام .2021
يمكن تحديد التاريخ الدقيق في المفاوضات التالية التي ستجرى بين مواطنين مخلصين
وصادقين  ،لكنني أقترح هنا  ،على سبيل المثال  ،تحديد مواعيد التصويت من  15إلى  20يناير
 ، 2021مما سيتيح الوقت لكل عامل تصويت .من الواضح أنه لن يكون هناك أي سجل لنتيجة
االنتخابات حتى يتم التأكيد علميً ا على جميع بطاقات االقتراع.
من الممكن أن تستمر االنتخابات لفترة أطول وأن تكون هناك حاجة إلى تشكيل حكومة
مؤقتة انتقالية .بالنظر إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية الحالية تخضعان للمساءلة
أمام القانون ويخضعان لسيطرة المال واألغنياء  ،فإن مثل هذه الحكومة االنتقالية المؤقتة
ً
شيئا.
أفضل بكثير مما سنحصل عليه إذا لم نفعل
فيما يلي بعض االقتراحات حول كيفية إجراء هذه االنتخابات الخاصة .ومع ذلك  ،أود أن أشدد
على أنه ينبغي العمل على التفاصيل أثناء عملية التنفيذ وأن دوري اليوم هو مجرد تقديم نظرة
عامة.
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إن االنتخابات األمريكية سوف تتطلب ميزانية كبيرة من أجل إجرائها بطريقة شفافة وموثوقة.
بمجرد أن نحظر جميع اإلعالنات التجارية ونضع حدً ا لممارسات جمع األموال الفاسدة من
األغنياء أو استخدام األموال القذرة من خالل مجموعات العمل السياسي غير المحددة  ،فإن
ً
مكلفا.
تكلفة االنتخابات ستكون باهظة للغاية  ،وأقل بكثير .لكن تطبيق هذا الحظر سيكون
ما يمكننا قوله على وجه اليقين هو أن تكلفة تنظيم االنتخابات (بما في ذلك نشر المعلومات
للمواطنين حول القضايا المطروحة) ال يمكن أن تتحملها الشركات وال األفراد األثرياء  ،الذين
لديهم مصلحة مالية في نتيجة االنتخابات.
في األوقات العادية  ،من األفضل للحكومة أن تمول جميع االنتخابات بطريقة شفافة .لألسف
 ،نحن ال نعيش في األوقات العادية .قامت الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات باالستعانة
بمصادر خارجية للعديد من وظائفها الحيوية لشركات خاصة .غالبًا ما تكون القرارات المتخذة
داخل الحكومة مدفوعة بمصالح مالية قوية  ،مع تجاهل تام الحتياجات المواطنين.
يجب وضع ميزانية االنتخابات بطريقة موثوقة وشفافة  ،ويجب أن تخضع لسيطرة األحزاب
التي ليس لها مصلحة مالية في نتيجة االنتخابات.
بالنظر إلى مستوى الفساد في السياسة األمريكية  ،يبدو هذا الطلب شبه مستحيل.
ً
أشخاصا في الواليات المتحدة لديهم االلتزام األخالقي
ومع ذلك  ،فإنني مقتنع بأن هناك
والشجاعة للعب مثل هذا الدور في تصميم نظام تمويل أخالقي  ،وأنه إذا اتخذوا خطوة إلى
األمام  ،فإن عددً ا كبيرًا من األمريكيين سوف تستجيب لدعوتهم وتتبع مبادرتهم.
يجب تمويل هذه االنتخابات بطريقة إبداعية تضمن أن األموال المستخدمة ال عالقة لها
باألثرياء واألقوياء  ،وأنه إذا تم توفير التمويل من قبل الحكومة أو أي منظمة غير ربحية شفافة
أخرى  ،فسيتم استخدامها بطريقة ال يتم التعامل معها بسهولة .يمكننا إنشاء حكومة من
الشعب ومن الشعب ومن أجل الشعب.

التاريخ
ً
وقتا كافيً ا
أقترح فترة أسبوع واحد في منتصف يناير  23-17( 2021يناير) لالنتخابات .سيتيح ذلك
للتحضير لعملية انتخابية شفافة وخاضعة للمساءلة يمكن لجميع المواطنين المشاركة فيها
ويسمح لجميع المرشحين الشرعيين بعرض أفكارهم على الجمهور.
إذا سمحنا بأسبوع  ،يمكننا أن نضمن حصول الجميع على الوقت للتصويت وأنه يمكن حل أي
مشكالت متعلقة بالتصويت قبل انتهاء االنتخابات .حتى أولئك الذين يعملون لساعات طويلة
في معظم األيام يجب أن تتاح لهم الفرصة للتصويت  ،واألهم من ذلك  ،مناقشة هذه القضايا
مع جيرانهم.
الهدف النهائي من هذه االنتخابات ليس تقديم القوة والمكانة ألولئك الذين تدعمهم المصالح
التجارية  ،ولكن ً
بدال من ذلك ضمان أن يكون المواطنون على علم بهذه القضايا ولديهم الدافع
الكافي والشعور بالقوة للعب الدور األساسي في تحديد مستقبلنا.

اإلشراف
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يجب أن تكون عملية انتخاب الكونغرس والرئاسة تحت إشراف صارم من قبل مجموعة ملتزمة
بعملية ديمقراطية حقيقية وشفافية .هذه المجموعة ال يمكن أن تتأثر بفصائل األغنياء وذوي
النفوذ الذين يرغبون في تقويض الديمقراطية وتقويض حق المواطن في الحصول على
معلومات دقيقة.
وصل مستوى الفساد في النظام االنتخابي في الواليات المتحدة إلى درجة أننا سنحتاج  ،كخطوة
أولى  ،إلى لجنة دولية لإلشراف على العملية .ومع ذلك  ،فإن الطابع الدولي للجنة ال يضمن
شفافيتها أو مساءلتها أو نزاهتها.
هناك عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بأسماء وصور جذابة يسعدها جدً ا اتباع أوامر
األغنياء واألقوياء.
سيكون من الضروري لالنتخابات تحديد وتمكين مجموعة من األشخاص األخالقيين والشجعان
حول العالم الذين سيكونون قادرين على قيادة العملية.
بالنظر إلى مستوى الفساد داخل الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات والمنظمات
السياسية التي أخذت على عاتقها إدارة بالدنا  ،ليس لدينا خيار سوى طلب المساعدة من هذه
اللجنة الدولية لإلشراف على االنتخابات .هناك سوابق قيّمة للجان لعبت دورًا مشابهً ا في
بلدان أخرى.
ولكن على الرغم من الطابع الدولي (بما في ذلك األمريكيون بالطبع)  ،فإن هذه اللجنة لن تتكون
من ممثلين عن الدول القومية  ،بل خبراء في مسائل العمليات الديمقراطية واالنتخابات التي
ال يمكن إخضاعها بسهولة لضغوط المصالح الوطنية في الواليات المتحدة .ستحدد اللجنة
الدولية النهج العام لهذه االنتخابات وتشرف على النتائج .ستحدد شرعية االنتخابات في نهاية
المطاف من قبل هذه اللجنة.
ستكون هناك لجنة وطنية مسؤولة عن اإلشراف على العملية االنتخابية في الواليات المتحدة
 ،والتي ستتألف ً
أيضا من أشخاص شجعان واعتباريين ملتزمين باإلجراءات القانونية الواجبة
وسيادة القانون .من أجل استعادة الديمقراطية  ،سيكون من المفارقات أن يتم اختيارهم
على أساس وضعهم األخالقي  ،وليس من خالل النظام السياسي الفاسد الذي يهيمن عليه
الجمهوريون والديمقراطيون.
ستحدد لجنة االنتخابات الوطنية هذه العملية  ،والية تلو األخرى  ،دائرة بدائرة  ،والتي من خاللها
سيتم تنظيم االنتخابات .ستحتاج اللجنة إلى معالجة قضية الهيئة االنتخابية وطبيعتها غير
الديمقراطية على اإلطالق  ،وإعادة توزيع الدوائر لصالح األحزاب السياسية  ،واستخدام آالت
تصويت إلكترونية غير موثوقة  ،وغيرها من قضايا التصويت الخطيرة .ستعمل اللجنة الوطنية
وموظفوها مع المواطنين لوضع تفاصيل العملية.
ستضمن اللجنة الوطنية حصول جميع المرشحين على فرصة مخاطبة الجمهور وأن الحملة
تركز على احتياجات األمة والتحليل العلمي للقضايا والسياسة .كما سيضمن توفر آالت تصويت
دقيقة ويمكن التحقق منها للجميع وعدم وجود مجال للتالعب في التصويت .يعد العد الدقيق
لألصوات  ،وعملية شفافة الختيار آالت التصويت  ،وضمان عدم اختراق آالت التصويت وترك أثر
يمكن التحقق منه على الورق  ،أمرًا ضروريً ا لعمل اللجنة.

للمستقبل
ال ينبغي ألحد أن ينخدع بالتحديات التي تنتظرنا بينما نستعد النتخابات دقيقة .إن القوى التي
تخاطر بفقدان امتيازاتها بسبب الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحساب الدقيق لألصوات
عديدة وقد صممت منذ عقود على وقف أي محاولة لديمقراطية حقيقية .لكن الحاجة كبيرة
جدً ا  ،رغبة قوية جدً ا لدى مواطنينا  ،لدرجة أنني أعتقد أنه يمكننا االرتقاء إلى مستوى المناسبة
ً
قدما نحو الديمقراطية .انضم إلينا.
والمضي
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الفصل 13

مستقبل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
والتحالفات بين الواليات المتحدة واليابان
ايمانويل باستريتش
مرشح مستقل
لمنصب
رئيس الواليات المتحدة
يوليو 31 2020
يمثل التصريح األخير لوزير الخارجية مايك بومبيو بأن التعامل مع الصين قد مات وأن التعاون
مع الصين قد انتهى في جميع المجاالت تقريبًا يمثل نقطة تحول تاريخية .يمكننا أن نرى بالفعل
حملة ضخمة تتكشف للترويج للشك بشأن أي تفاعل مع الصين  ،ووجهت دعوة لما يسمى
«الفصل» بالنسبة للواليات المتحدة  ،ولكن ً
أيضا لشركائها التقليديين في الصين .شمال
شرق آسيا  -كوريا الجنوبية واليابان.
يجب النظر إلى هذه الحملة في سياق توقيع الرئيس أوباما على مشروع قانون ه .ر 4310 .في
عام  2012الذي يسمح باستخدام الدعاية ضد المواطنين األمريكيين  ،وبالتالي إنهاء القيود التي
فرضها قانون سميث موندت لعام  .1948وقال الوزير بومبيو إن التصريحات األخيرة للوزير
بومبيو نقلت هذه الدعاية إلى مستوى جديد  ،والموجة من الحزبين بالكامل.
إذا كنا نريد ً
قرنا واحدً ا مجانيً ا من الزمن  ،فيجب استبدال النموذج القديم لالنخراط األعمى مع“
الصين باستراتيجية لضمان انتصار العالم الحر على هذا االستبداد الجديد (الصين).
تشير إشارة وزير الخارجية بومبيو في الخطاب االختزالي للحرب الباردة إلى تغيير واضح  ،حيث
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يمكن وصفها ً
أيضا بأنها المرحلة األخيرة في عملية المواجهة التي يقودها الفصيل الراديكالي
المناهض للصين .في الجيش األمرييك وفي السياسة األمريكية .التي دعمت الرئيس ترامب
في حملته منذ البداية .حقيقة أن الحزب الديمقراطي غير قادر على التعبير عن وجهة نظر
بديلة للعالقات بين الواليات المتحدة والصين وأن المرشح الرئاسي جو بايدن قد ذهب إلى حد
ً
تحول في السياسة
اتهام ترامب بتدليل الصين لتسجيل نقاط سياسية تشير إلى أننا نشهد
األمريكية.
نحن اآلن في منطقة مجهولة والتغيرات السريعة التي شهدناها في األسابيع األخيرة  ،من
الدعوات لتغيير النظام في بكين إلى إرسال مجموعات حامالت الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي
بتردد غير مسبوق وغير مبرر  ،تشير إلى وجود إجماع في واشنطن العاصمة حول القيمة
السياسية للتهديد الصيني .أصبحت االدعاءات المتطرفة المعادية لألجانب هي القاعدة .وقد
ترافق هذا االتجاه المؤسف مع اإلغالق الفعلي لوزارة الخارجية كمؤسسة عاملة.
الصحافة السائدة هي تقريبا عالمية في وصفها «لحرب باردة جديدة» .أعتقد أن الظروف تختلف
ً
ً
عميقا عن الحرب الباردة األولية والعناصر الجديدة  ،مثل التكامل التكنولوجي وتغير
اختالفا
ً
مضلل للغاية.
المناخ  ،تجعل مثل هذا الوصف
من المؤكد أن تعليقات بومبيو لمكتبة نيكسون  ،والتي أعلن فيها من جانب واحد انتهاء
االشتباك  ،عندما قام  -خطأ  -بدفن عقود من االشتباك في قبر ضحل في الوقت الذي يذوب
فيه القطب الشمالي ويطلق مستويات كارثية من الميثان كانت لحظة مخزية .أود أن أقول إننا
”نرى كيف أن «الحروب الباردة تكرر نفسهاً :
أوال كمآسي ثم كمهزلة.
دعونا نعود إلى الوضع الحالي .ال  ،دعني أبدأ بما أنا عليه اآلن .أنا أميريك تدربت في ييل وهارفارد
ً
عاما في
كخبير في شرق آسيا .لقد أمضيت ما مجموعه سبع سنوات في اليابان وحوالي 14
ً
عاما
كوريا في حياتي  ،وقمت بتدريس التاريخ والثقافة الكورية واليابانية لألمريكيين لمدة 14
من مسيرتي المهنية.
تتطور اليوم مسألة معنى التحالف األمرييك الكوري والتحالف األمرييك الياباني .أصبح االرتباك
ً
ضعيفا ومتوترًا لدرجة أن معظم «الجنتلمان»
حول طبيعة العالقة والغرض من التحالف
يتجنبون الموضوع.
سيكون من الحكمة بالنسبة لي أن أتجنب الموضوع ً
أيضا .ومع ذلك  ،ال بد لي من التعامل معها
وجها لوجه .إن دور الواليات المتحدة في شرق آسيا هو السؤال الحاسم بالنسبة لنا اليوم
ويجب أن نواجه حقيقتين أساسيتينً .
أوال  ،إذا لم تلعب الواليات المتحدة دورًا ّ
بناءً وانخرطت
في محاولة لتقديم رؤية ملهمة للمستقبل  ،فإن خطر نشوب صراع خطير مرتفع وخطر أن
ً
تماما.
تفقد الواليات المتحدة قوتها
يرتكز خطاب مايك بومبيو الكاسح على افتراض أن الواليات المتحدة وحلفائها العسكريين
في شمال شرق آسيا  ،وال سيما جمهورية كوريا واليابان  ،يتماشون مع أجندة الحرب الباردة
الجديدة هذه والدفع نحو «قوس الديمقراطية»  -مصطلح للتعاون العسكري بين أستراليا
والهند .كوريا الجنوبية واليابان .تتعرض هذه الدول لضغوط هائلة من أجل التوافق مع موقف
معاد للصين وتبنيه لها  ،و «فك االرتباط» السريع بالصين فيما يتعلق بالتصنيع والتوزيع
والتمويل.
سمحوا لي أن أقول كلمة عن انفصال الصين لتوضيح موقفي .إن عولمة التمويل واإلنتاج
الصناعي والتوزيع التي تربط هذه الدول ببعضها البعض  ،والتي تربطها بالصين  ،لم تكن نعمة
مطلقة ولن نعود إلى هذا النموذج السابق  ،ولن نفعل ذلك ً
أيضا.
تم تدمير البيئة  ،واستغالل العمال بشكل رهيب  ،وإهدار موارد هائلة في السعي لتحقيق ربح
قصير األجل وإسعاد المستهلك المجيد في الواليات المتحدة وآسيا وحول العالم.
ولكن إذا أردنا العودة إلى اإلنتاج المحلي والزراعة العضوية والمجتمعات الصحية من خالل فصل
أنفسنا عن شبكات اإلنتاج والتوزيع العالمية غير الخاضعة للمساءلة  ،فهذا ال يعني العداء
المسعور تجاه الصين  ،التي تمثل سدس سكان األرض وقلب االقتصاد العالمي اليوم.
ال  ،العكس هو الصحيح .نحن بحاجة إلى العمل بشكل أوثق مع األكاديميين وصانعي السياسات
والسلطات المحلية وخاصة مع المواطنين العاديين في الصين .نحن بحاجة إلى روابط مع
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الصين على مستوى الشراكات بين المدارس االبتدائية في كوريا والصين واليابان والواليات
المتحدة حتى نتمكن من التعرف على بعضنا البعض والتعاون بشكل أوثق .نحن بحاجة إلى
المزيد من االتحادات للتعامل مع االحتباس الحراري واألزمة في القطب الشمالي  ،المكونة من
فرق من الواليات المتحدة وكوريا واليابان والصين .قبل كل شيء  ،نحن بحاجة إلى أن نكون
مبدعين في كيفية العمل ً
معا.
ما يمكننا التأكد منه هو أن الحجج الراديكالية الحالية في واشنطن العاصمة لها عالقة بالمصالح
طويلة األجل لشعب كوريا الجنوبية أو اليابان أو الواليات المتحدة .لقد تحملنا مثل هذه
الخطابات السياسية في الماضي  ،لكنها غرقت في أرض خطيرة وإذا واصلنا السير على هذا
الطريق  ،حتى لو تم تجنب الحرب أو كارثة المناخ  ،فسيتم تعديل دور الواليات المتحدة في شرق
آسيا .ال تستطيع الواليات المتحدة حشد تحالف الراغبين ضد الصين كما حاولت ضد العراق في
حقبة أخرى.
يعتبر مثل هذا الجهد انتحارًا للواليات المتحدة ولإلنسانية في هذا الوقت الحرج.

أصول نظام التحالف
تعود أصول التحالف بين الواليات المتحدة واليابان إلى معاهدة األمن المشترك بين الواليات
المتحدة واليابان عام  ، 1951والتي افترضت أن تهديد الشيوعية كان سببًا للواليات المتحدة
ً
مرتبطا بشكل مباشر بالحرب الكورية
للحفاظ على اليابان آمنة أثناء إعادة بناء اقتصادها .كان
التي غيرت بشكل أساسي عالقات الواليات المتحدة مع الصين وروسيا .أقامت الواليات
المتحدة وكوريا الجنوبية معاهدة الدفاع المشترك الرسمية بينهما في عام  ، 1953بعد الحرب
الكورية  ،وهي المعاهدة التي تطورت إلى بيروقراطية هائلة  ،وأنتجت ميزانيات ضخمة ألنظمة
األسلحة.
تشكل نظام التحالف هذا في إطار الصراع األيديولوجي بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي
(ولكن قبل كل شيء  ،داخل الواليات المتحدة) مثل اإلجماع السابق على الحاجة إلى نهج دولي
جديد للحكم  ،وهو إجماع تشكل العمود الفقري للتحالف المناهض للفاشية في الثالثينيات
بينما احتلت األربعينيات مقعدً ا خلفيً ا.
عملت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ً
معا كحليفين ضد الدفع الفاشي القاسي لتدمير
قطاعات كبيرة من البشرية ً
بحثا عن الربح  ،وكالهما يحارب برنامج تحسين النسل الذي يعني
ضمنيً ا أن جزءً ا كبيرًا من البشرية ليس له الحق في الوجود.
يعد فهم األهمية التاريخية والثقافية للحرب الكورية والتحالفات األمريكية البريطانية
واألمريكية اليابانية أمرًا ضروريً ا لهذه التحالفات التخاذ الخطوة التالية بسرعة والتعامل مع
التهديدات الجديدة التي ال تبدو مثل أي شيء آخر.
لقد قضيت مسيرتي وأنا أحاول فهم آسيا .إن السؤال عما كان وما سيكون دور الواليات
المتحدة هو دور مركزي في عملي .ليس من المسؤولية األخالقية اتباع توجيهات السياسيين
ً
شيئا عن آسيا  ،باستثناء قيمتها المالية لرعاتهم.
الذين ال يفهمون
هناك العديد من األمثلة على األمريكيين والمؤسسات األمريكية الذين قدموا مساهمات
إيجابية في كوريا واليابان .لكن هذه الجهود كانت مختلطة مع أنشطة أخرى أقل خطورة.
مع عودة الواليات المتحدة إلى االنعزالية الشديدة  ،حيث ينتشر الخطاب العنصري والمعادي
آلسيا عبر وسائل اإلعالم المؤسسية  ،نرى مشاركة الواليات المتحدة مع كوريا واليابان
مشروطة بشكل متزايد من خالل بيع األسلحة  ،والتهديد الصيني وظهور التهديد الكوري
الشمالي  ،الخطر األكبر هو أن تغرق المساهمات األمريكية في موجة من المشاعر المعادية
ألمريكا .يمكننا بالفعل رؤية هذه الموجة قادمة حتى عندما تخبرنا الصحف أنه التهديد الصيني
الذي نحتاج إلى القلق بشأنه.
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يجب أن نتذكر ً
أيضا أن قانون االستبعاد الصيني لعام  1882كان يستهدف الصينيين  ،ولكن تم
ً
الحقا للحد بشدة من الهجرة من اليابان وكوريا وكانت نتيجة حملة واسعة من «الخطر
تمديده
األصفر» التي لم تميز بين دول آسيا  .يمكننا أن نرى نفس االتجاهات بالضبط اليوم.
عندما أدلى ماو تسي تونغ بإعالنه عن جمهورية الصين الشعبية في  3أكتوبر  ، 1949تعرضت
الواليات المتحدة لضغوط من الفصائل الوطنية لالبتعاد عن التحالف المناهض للفاشية مع
االتحاد السوفيتي  ،والجهود المبذولة لتجنب اتخاذ موقف ضد الصينيين.
قامت الشركات المؤيدة في الواليات المتحدة بحمالت من أجل ارتباط وثيق باإلمبراطورية
البريطانية  ،من أجل الواليات المتحدة لالستفادة من فرص القوة والمكافآت المالية التي
تأتي مع قبول عباءة النظام العالمي المتداعي ومقره لندن .المعركة ضد الفاشية والكفاح ضد
تحسين النسل والعنصرية غرقت في حملة ساخرة بعنوان «من خسر الصين؟
كانت هذه الحملة تهدف إلى القضاء على أي شعور بالتعقيد حول الوضع السياسي واالقتصادي
ً
معقل لحملة عالمية مناهضة للشيوعية .إنه خيار مأساوي تم إجراؤه
وجعل الواليات المتحدة
في واشنطن العاصمة.
لم تكن األمم المتحدة قادرة على أداء مهمتها المقدسة كمنظمة دولية  ،وفتحت األبواب
أمام شكل غادر من العولمة التي من شأنها أن تقود الواليات المتحدة في اتجاه خطير منذ
التسعينيات.
ً
عاما؟ وال يزال للواليات المتحدة آالف من القوات في كوريا الجنوبية
أين نحن اليوم بعد 70
واليابان .ال تزال شبه الجزيرة الكورية منقسمة .تفترض المؤسسة السياسية في واشنطن
العاصمة وسيول وطوكيو أن الواليات المتحدة يجب أن تكون بطريقة ما قوات هنا إلى األبد.
ال توجد رؤية حول موعد عودة القوات األمريكية إلى الوطن  ،وال كيفية إقامة نظام سالم في
شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية الموحدة.

الحرب الباردة» الجديدة“
على الرغم من أن الصحف تخبرنا عن عالقة العمل الوثيقة بشكل متزايد بين الواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية واليابان  ،إال أنني أستطيع أن أخبركم  ،بصفتي خبيرًا في آسيا عمل على القضايا
اآلسيوية .مع حكومات هذه البلدان الثالثة على مدى العشرين ً
عاما الماضية  ،ال أعتقد ذلك .قد
تكون هناك ميزانيات أكبر ألنظمة األسلحة والمزيد من المقاالت التي تصف حر ًبا باردة جديدة
 ،لكن على األرض أرى عددً ا أقل من الخبراء األمريكيين في سيول وطوكيو (ولم يخفض الحجر
الصحي هذا العدد حتى اآلن) .في واشنطن العاصمة  ،حيث كنت حتى فبراير  ،رأيت وزارة خارجية
ووزارة دفاع جُ ردتا بشكل أساسي من األشخاص الذين يشملون كوريا واليابان والصين
(ومن الصعب بشكل متزايد على األشخاص الذين يعرفون الصين الحصول على تصريح أمني).
التقيت بأصدقاء من جولتي األخيرة في واشنطن العاصمة ممن يعرفون آسيا جيدً ا والذين
قدموا المعلومات بانتظام إلى البيت األبيض .ال يلعبون أي دور اآلن .أصبحت سفارتا الواليات
المتحدة في سيول وطوكيو منازل مسكونة يديرها موظفون محليون.
كما أن هذا التغيير ليس من صنع إدارة ترامب .لقد اكتفى الحزبان الديمقراطي والجمهوري
بتشويه سمعة الخبرة واالعتماد على الرسوم الكاريكاتورية ورجال القش لوصف العالقات
المعقدة مع شمال شرق آسيا في مسائل االقتصاد واألمن.
خيارنا الوحيد  ،كمفكرين ودبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين ومحامين أميركيين  ،هو اإلدانة
العلنية للجهود العنصرية والمختزلة إللقاء اللوم على الصين في أسوأ ما في الثقافة األمريكية
واالنحالل والفساد .لقد رأيت بنفسي في واشنطن العاصمة كيف أن هذا النهج الفضفاض
يشل السياسة تجاه آسيا.
يجب أن يتضمن جزء من هذا التحول العودة إلى اإللهام األصلي لنظام التحالف .كانت
التحالفات التي نشأت عندما اعترفت الواليات المتحدة رسميً ا باستقالل كوريا ألول مرة في
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مؤتمر موسكو عام  1941ودمجت قواها مع قوات القوميين والشيوعيين في الصين  ،وكذلك
مع االتحاد السوفيتي  ،كانت تحالفات تركز على محاربة الفاشية .وهذا يعني في ذلك الوقت
أن الفاشية  ،داخل وخارج البالد على حد سواء  ،كانت جهود مجموعات المصالح الصغيرة
الستخدام العنصرية والعسكرة والجوهرية واهانة العلم والخطاب الفكري كوسيلة لتحقيق
السلطة الكاملة .كان هذا صحيحً ا بالنسبة للحزب النازي كما كان بالنسبة لحزب «كو كلوكس
كالن» في الواليات المتحدة في الثالثينيات.
إننا نواجه اليوم على جميع الجبهات تهديد الفاشية بأشكال جديدة ومتنوعة .يجب أن يكون هذا
التهديد  ،وليس تهديدً ا وهميً ا لـ «الشيوعية»  ،في مركز تحالفنا العالمي كما كان من قبل  ،في
كوريا واليابان وجميع أنحاء آسيا.
مصطلح «تحالف» يوحي بوجود صراع  ،حرب .إنه خطر من حيث أنه يشجع على حالة الحرب حفاظا
على الحلف ويقوض السالم .لكن في الوقت نفسه  ،نحن في حالة محفوفة بالمخاطر مثل تلك
التي تتسلل فيها الشمولية والفاشية إلى كل مطار  ،وكل متجر صغير وكل برنامج تلفزيوني
في العالم .هذه الحملة ضد الفاشية مطلوبة منا مرة أخرى.
لكن من التشويه العلني ,اإلشارة إلى أن الصين هي التي تشكل التهديد .تتصارع الصين مع
نفس الشياطين التي نصارعها اليوم في واشنطن العاصمة وسيول وطوكيو .كل هذه
رؤوس األموال تسيطر عليها قوة البنوك االستثمارية  ،فاحشي الثراء وأجهزة الكمبيوتر
العمالقة التي ال تعرف الرحمة الذين يعملون ليل نهار الستغالل أرضنا الثمينة لتحقيق ربح
قصير األجل.
سنعمل على تعزيز التعاون بين الكوريين واليابانيين واألمريكيين لمواجهة التحديات األمنية
الحقيقية للقرن الحادي والعشرين .إن تطوير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لألسلحة
النووية ليس على رأس القائمة  ،وال يمكن حل مسألة األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية
حتى تلتزم الواليات المتحدة بالكامل بالتقيد بمبادئ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ولن
تكون قد وضعت خطة للواليات المتحدة للتخلص بسرعة من جميع األسلحة النووية المتبقية
في بالدنا.
سيكون هناك صراع  ،ولكن يجب أن يكون مصدر إلهام  ،على أساس السعي وراء نهج علمي
للسياسة  ،والذي يعيد أفضل تقاليد األممية األمريكية الخاملة منذ الخمسينيات.إن التدهور
الجذري للعلم في البلدان الثالثة في اآلونة األخيرة أشهر  ،استجابة ألزمة التاج  ،قلبت كل شيء
ً
رأسا على عقب.
لقد أصاب فيروس كوفيد جميع جوانب المجتمع األمرييك  ،وزرع حمضه النووي الشرير في أعماق
الجسد السياسي وجعل من غير المعروف بالنسبة للكثيرين منا أمة قدمت الكثير للعالم .ال
تزال أصول هذا الفيروس الرهيب غير مؤكدة  ،ولكن تم تعزيزها من خالل اإلفالس األخالقي
العميق  ،من خالل انهيار الشعور بااللتزام األخالقي من جانب أولئك الذين كانوا محظوظين بما
يكفي لتلقي تعليم جيد  ،والذين لديهم وقت فراغ تكون قادرة على التفكير بأنفسهم.
نحن  ،أولئك الذين كانوا محظوظين جدً ا  ،ال ينبغي أن ننظر إلى االمتيازات الخاصة بنا على أنها
ً
شيئا يجب أن ندافع عنه  ،ولكن ً
أوال وقبل كل شيء يجب
شيء نمتلكه  ،وبالتأكيد ليست
ً
دائما أولئك الذين يعملون في وقت متأخر من الليل في المتجر .أو الذين
أن نضع في اعتبارنا
يقومون بتنظيف مباني المكاتب  ،أو الذين  ،بال مأوى  ،يتجمعون خلف جدران من الورق المقوى
على طول طريق سريع .هؤالء األمريكيون لم تتح لهم الفرصة لتعلم مهاراتنا  ،لفهم االقتصاد
أو الثقافة والتاريخ واألمن .وفوق كل شيء  ،من واجبنا أن ال نقف مكتوفي األيدي ونحميهم.

رؤية أمريكية لشمال شرق آسيا
يجب على الواليات المتحدة أن تلعب دورًا قياديً ا .هذا ال يعني أننا يجب أن نصلي أمام األصنام
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الزائفة للحرب المدعومة من قبل لوكهيد مارتن وبوز ألن هاملتون  ،واإلصرار على أن الشيء
الوحيد المهم هو أنظمة األسلحة  ،واالتفاقيات الحرة  ،والمزيد من أنظمة األسلحة.
نحن بحاجة إلى الخروج برؤية لمستقبل شمال شرق آسيا والعالم تتعلق بالحوكمة العالمية
 ،مع التركيز على األرض والحكم المحلي .العلم الحقيقي والتعليم واألخالق والنماذج الجديدة
للديمقراطية التشاركية يجب أن توجه هذه الرؤية للواليات المتحدة  ،على الصعيدين المحلي
والخارجي.
سأختتم بياني باقتراح أن التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والواليات المتحدة يمكن أن يوجه
نحو مسار مثمر نحو توحيد شبه الجزيرة الكورية.
يمكن للكوريين  ،في الشمال والجنوب  ،إنشاء مؤسسات جديدة على نطاق واسع  ،وهو أمر
ليس من السهل القيام به في الدول األخرى على وجه التحديد ألن كوريا تمر بتحول مؤسسي.
يمكن لكوريا إنهاء استخدام الوقود األحفوري  ،وإنشاء تمويل يركز على المواطنين وليس على
بنوك االستثمار الدولية  ،والسعي وراء النزعة الدولية الصادقة والشجاعة التي تجمعنا ً
معا من
أجل تعاون حقيقي.
ال ينبغي استبدال الحياة المقتصدة والمتواضعة للكوريين الشماليين بسرعة باالستهالك
العشوائي أو التنمية الطائشة .على العكس من ذلك  ،فإن كوريا الشمالية في وضع مثالي
ً
موقفا
لتكون دولة خالية من الوقود األحفوري بنسبة  .٪100يمكن أن تتخذ كوريا الشمالية
ً
شجاعا مفاده أن المعادن والفحم الموجود تحت غاباتها وحقولها يجب أن تبقى هناك  ،في
مأمن من الشركات متعددة الجنسيات  ،ألن الناس والنظام البيئي أكثر قيمة بكثير المال.
يمكن إعادة تصدير هذا النموذج إلى كوريا الجنوبية واليابان والواليات المتحدة .قد تكون حقيقة
أن كوريا الشمالية ليس لديها الكثير من السيارات  ،وأنها ليست آلية  ،وهذا مصدر قوتها ،
وليس ضعفها .إنني أتطلع إلى يوم تكون فيه كوريا الجنوبية واليابان والواليات المتحدة مظلمة
في الليل مثل كوريا الشمالية.
يمكن لليابانيين واألمريكيين المساهمة في هذا المشروع لكوريا الشمالية وألجل
شمال شرق آسيا .لكن البنوك االستثمارية األمريكية واليابانية والمضاربين األثرياء يجب أال
يلعبوا أي دور.
دعونا نتقدم ً
معا  ،بشجاعة  ،وعلى استعداد للتضحية بالنفس  ،وعلى استعداد لبذل قصارى
جهدنا إلنهاء هذا االقتصاد االستخراجي القائم على االستهالك  ،ومواجهة خطر تغير المناخ ،
وخلق ثقافة تعاون في مجال التعليم  ،والعلوم الحقيقية  ،الفنون والفلسفة األخالقية  ،ثقافة
ستجمع الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في فريق حقيقي مكرس للعالمية من خالل
األشخاص والمثل العليا  ،وليس أجهزة الكمبيوتر العمالقة التي تحسب األرباح.
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الكاتب

كان إيمانويل باستريتش على مدى العقدين الماضيين المتحدث الرئيسي باسم الدبلوماسية
األمريكية السليمة والسياسة األمنية  ،مع التركيز بشكل خاص على انهيار المناخ والتنوع
البيولوجي  ،واألثر الكارثي لتقنيات األخبار على المجتمع البشري  ،وتركيز الثروة والسباق ألى
التسلح على نطاق عالمي.
يسعى باستريتش إلى إعادة اختراع تقاليد األممية التي اتبعها فرانكلين دي روزفلت وأدالي
ستيفنسون في كتاباتهم وفي خطاباتهم .وطالب بإعادة المليارات الممنوحة للشركات
خالل العام الماضي إلى الناس  ،وأن تدار التكتالت متعددة الجنسيات مثل أمازون وفيسبوك
كتعاونيات منظمة  ،وأن تتم مصادرة أصول شركات الوقود األحفوري على الفور وتكليف
أصحابها واإلداريين بتقديمها .معلومات احتيالية للحكومة والجمهور بشأن تغير المناخ.
ولد في ناشفيل  ،تينيسي  ،ونشأ في سانت لويس بوالية ميسوري  ،بدأ السيد باستريتش
حياته المهنية كأستاذ في جامعة إلينوي  ،أوربانا شامبين في عام .1998
خبير في آسيا  ،يجيد اللغة الكورية واليابانية والصينية  ،وقد جادل لمدة عقدين من الزمان أنه
يجب على األمريكيين اكتساب معرفة عميقة بآسيا من أجل مواجهة تحديات هذا القرن وأن
ً
عميقا ويضر ببلدنا .وهو رئيس
رد الفعل المعادي لآلسيويين العاطفي أو العنصري سيكون
معهد آسيا  ،وهو مؤسسة فكرية لها مكاتب في واشنطن العاصمة وسيول وطوكيو
وهانوي.
تتوفر مقاطع فيديو لخطب إيمانويل باستريتش لحملة  2020على:
https://medium.com/@emanuelpastreich/emanuel-pastreichs-speeches-from-2020-presidential-campaign-de28849e4df1
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تماما للرئاسة
لماذا نحتاج أن يكون لدينا مرشح مستقل
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