إلغاء كبح الديون :التقدم اإلجتامعي
تحت التضامن العاملي!
بيان همبورغ ضد التقشف
إنّ تغيري املسار السيايس رضوري .ومن الالزم أن يتم االستثامر
والنفقات القوية من الدولة للوظائف العامة ،مثال :يف املجال
االجتامعي،والتعليم،والعلوم ،والثقافة،والبنية التحتية.
وفرضهم ممكن فورا فقط عن طريق اإلستخدام الزائد من
إيرادات الرضائب املوجودة بشكل مالئم وجمع مطلب
الرضائب من األغنياء ومن الالزم أن يتخىل عن املامرسات
السياسية مثل «كبح الديون» ألنه تحريم االستقراض الدويل
ورفض قوي عن فرصة التشكيل االجتامعي ينفذ مفعوله عىل
مستوى االتحاد الدويل منذ  2016ويف الواليات ابتداء من

السنة  .2020يف الواقع كبح الديون هو فرملة التطور يف كل
العامل .ولذلك يجب أن تلغيه الدولة!

نحن صانعوا الرثوة

قد تكون قدرة العمل اإلنساين اإلنتاجية قوية جدا بقدر ما
يكفي اإلنتاج العاملي السنوي ليغذي  12,5مليارات أشخاص.
ولكن يتملك األشخاص األغنياء الذين يبلغون  %1من البرشية
أكرث من بقية الناس يعني  .%99يف الوقت الحارض تتملك
 1100عائلة ثلث الناتج املحيل اإلجاميل يف جمهورية أملانيا

االتحادية (= 1,07تريليون يورو) :القسم األفقر من الشعب
ال يتملك أكرث من  %1من الرثوة .ميكن أن تزدهر الحياة
االجتامعية والثقافة والعمل املعقول يف كل أنحاء العامل.
ولكن الرثوة املادية واملعنوية التي ُحققت من خالل عمل
األغلبية والتزامها االجتامعي والثقايف اليومي ،مل تعد تُقدّ م
للرفاهية ولالزدهار يف كل املجتمع .هي تفسد بسبب األرباح
الفاحشة والقوة االجتامعية بيد األقلية .السبب األسايس لذلك
هو السياسة التي تنظم إعادة التوزيع من الرثوة اإلجتامعية
من األسفل إىل األعىل بدرجة يومية .تحرم هذه العملية
الساخرة الناس يف كل العامل من فرص العيش وفرص التطور.
وكانت ومل تزل تكون غاية السياسية كبح الديْن للمحافظة
هذه العالقة .ولذلك يجب أن تلغيه الحكومة« :كرامة اإلنسان
مقدسة ،احرتامها وحاميتها هي فرض عىل جميع سلطات
الدولة» (أول مادة من القانون األملاين) .يحتاج التحسن إىل
حركة إجتامعية!

القضاء عىل « نهاية التاريخ» :عامل أفضل ما
ميكن أن يكون!

الظروف الحياتية اإلنسانية هو األمر املشرتك بيننا!
الحياة الجديرة لكل شخص يجب أن تكون خالية من الحرب
والفقر والجوع ومن الالزم التعليم املجاين ومشاركة اجتامعية
لكل الناس والعمل املعقول يف ظل األمن االجتامعي والرعاية
الصحية واإلمداد الطبي الذي ال يجعل اإلنسان تابعا ألغراض
الربح ،وأن يكون املحل السكني رخيص وأن يكون مريح لكل
شخص وأن تتوفر املسارح واملتاحف العامة كاملواقع الثقافية
الحيوية والعلوم املستقلة للمصلحة العامة واإلدارات املهتمة
بالناس واملصالح اإلجتامعية والتنقل املستدام واإلمداد بالطاقة
وباملياه ـ كل هذه األشياء من املمكن أن تتوفر يف كل العامل.
وهذا ليس عىل شكل صدقة ،بل رضورة لكل البرشية.

ملذا التقشف؟ ـ تحديد بالنظام

يف السنة  2008عندما «أُنقذت» البنوك الدولية عىل مستوى
عايل من األزمة املالية العاملية عن طريق أموال دولية ،شاهد
كل العامل أن هناك أموال كافية! تظاهرت سياسة خفض األجور

وخصخصة امللكية العامة وتحرر القيود من االقتصاد (املايل)
وتخفيف الرضائب للرشكات الكربى وزيادة املنافسة يف سوق
العمل مثل ما تكون دامئا:
ن ْهب األغلبية لحساب ارتفاع األرباح ونجاح البنوك .أضاع
الناس الثقة بالتنظيم الذايت من األسواق وبالقطاع الخاص
الذي ينبغي عليه أن يزيد صالح كل املجتمع وباملعنى األعىل
من التوفري يف التكاليف وهكذا تضاءلت كل األسس املربرة
فجأة .منذ ذلك الوقت بدأ يدافع مزيد من الناس عن تحول
التطور بالتضامن والحياة اإلنسانية من جانب ثقايف واجتامعي
لكل شخص .لكن عىل الرغم من هذا التطور اإليجايب ما يزال
الحكام يحاول أن ينجو من خرافة «نهاية التاريخ» :أُعلن
الح ْجر النظامي عىل الشعب وسياسة الزهد (تقشف) مثل
قانون الدستورـ هنا يف بلدنا« :كبح الديون» .يعتمده من
ناحية إيديولوجية عىل نظام أكاذيب الذي عنده مهمة الطعن
من كل املتطلبات االجتامعية التي تتجاوز الحارض ألنها مرضة
بالصالح العام كام هو مزعوم.
بيد أن خلق الحياة اإلجتامعية الدينامييك حاجة مستعجلة
وممكنة .تكرميا للحقيقة!

كل شخص يحتاج إىل تطور الرفاه اإلجتامعي
نبي:
نحن ّ

   .1ديون الدولة ليست املشكلة .منذ قديم األزل يعني تطور
الصالح العام يف نفس الوقت زيادة املستوى اإلنتاجي .تُكسب
األدوات الرضورية لدفع املبلغ مضاعف .فضال عن ذلك تكون
الدولة ذات السيادة يف مجال اإلقتصاد واملال وسياسة النقود
وعندها إمكانية إرتفاع الرضائب وأيضا عند الحاجة (وقوة
اإلنتاج الزائدة) إمكانية رفع كمية النقد يعني التمويل الذايت.
   .2الديْن العام ليس مشكلة إالّ إذا يُقبل من سلطة البنوك
التي تستطيع أن تبت ّز الدولة يف حال عبء القروض العالية.
ومع ذلك :ميكن أن تعيد السيادة السياسية من الدولة عىل
العمليات املرصفية .كان تحرر القيود من االقتصاد املايل قرار
سيايس خاطئ قابل للتغيري .والبنوك ملتزمة بالقانون األسايس
واملصلحة العامة عىل حد سواء .ليست عندها الحق القانوين

يف الحصول عىل األرباح .إذ ع ّرضت البنوك الدولة أو املصلحة
العامة للخطر فيمكن أن تُصادَرها (املادة الخامسة عرشة من
القانون األملاين).
   .3الدَ يْن العام العايل الحايل ليس عاليا بسبب الدولة
االجتامعية املرهقة بل قبل كل يشء بسبب إنقاذ البنوك
وتخفيف الرضائب الهائل ألصحاب رأس املال يف العرشين سنة
املاضية وأيضا بسبب دولة اجتامعية محدودة.
إذ أدخلت الدولة األجور األعىل واالستثامرات يف التعليم
والثقافة والبنية التحتية االجتامعية العامة والربامج
االجتامعية مثل التأمني األسايس للمعيشة خايل من التأديب
(بدال عن هارتس  ( 4ومعاش التقاعد األدىن الجدير فسيأدي
هذا إىل اإلبداعات التي تزيد اإلنتاجية والنمو املبارش والقوة
الرشائية الداخلية األكرث وهكذا إيرادات الرضائب الدولية
املتزايدة بشكل أيس يف نفس الوقت ـ وفضال عن ذلك انفراج
العالقات الدولية الهائل .فهذه التغريات ليست معقولة
من جانب إنساين فحسب وتعترب كمسؤولية الدولة (املادة
العرشون من القانون األملاين) ،بل أيضا من جانب اإلقتصاد
الوطني.
   .4عند الشعب املستنري الوعي األحسن بالنسبة لألشياء
املفيدة له ـ ليست بينها حكومة «التكنوقراط» التي ال
تستطيع أن تفرق بني األرباح واملصلحة العامة وتدمر األسس
من التطور االجتامعي بطريق سياسة التقشف.

خلق املتطلبات األعىل أساسية للدميقراطية

أساس املجتمع الدميقراطي هو السيادة التي متكن أن يحدد
التطور االجتامعي جامعيا .بطريقة كبح الديْن يُحرم الجمهور
من هذه الحقوق األساسية ـ ليس فقط يف اليونان .طاملا
حرمت املؤسسات الدميقراطية من سيادة القرارات يف األمور
التي تخص استخدام الوسائل العامة تساعد هذا عىل «اإلستياء
من السياسة» والعقيدة االستبدادية واإليديولوجيا املتطرفة
املنافسة .ال توجد أية عالقة بني هذه السياسة وتحقيق حقوق
اإلنسان والحقوق األساسية والدستور .إلغاء كبح الديون هو

إعادة الدميقراطية وهي بحاجة إىل الناس النقديني واملستنريين
واملبدعني ذوي املتطلبات العالية الذين يفكرون ضمنيا
وينخرطون يف املجتمع تعاونياً ومسؤولياً.دعونا منسك التاريخ
بأيادينا!

تحتاج التحسينات إىل املبتدئني!

لذلك نبني نحن الهامبورغيون والهامبورغيات من كل أنحاء
العامل :عامل أفضل ما ميكن أن يكون! ندافع عن املستقبل
املفرح لكل شخص عن طريق الوعي من املعنى الدويل من
مدينتنا وتاريخها وعملنا والتزامنا وكفاحنا الذي يسهم يف
االزدهار االجتامعي .من خالل معرفتنا أن هناك الناس يف كل
العامل متشابهني يف االلتزام ويكون مرتبطني يف التضامن مع
بعضهم البعض ،نطالب من مجلس مدينة هامبورغ ما ييل:
•   باستخدام اإليرادات الرضيبية املزيدة يف االستثامر العام
للمصلحة العامة ،بجمع الرضائب من األغنياء بإرصار ،بزيادة
رضيبة رأس املال والتعاون لتحقيق هذه اإلجراءات واألهداف
مع الحلفاء مثال التعاون مع نقابات العامل كام ميكن التفاهم
مع ممثلون وممثالت الحكومة عىل حد يتجاوز الحدود
املحلية والدولية
•   بإلغاء كافة التنظيامت بالنسبة لكبح الديون ووقفها من
دستور والية هامبورغ
•   بإلغاء التحديد الرشعي من النفقات العامة عىل النسبة
 %0,88سنويا ليك يستطيع املجلس أن يزيد النفقات العامة
للشؤون االجتامعية وللصحة وللتعليم وللعلوم وللثقافة
وللبنية التحتية حسب الحاجة
•   بتعزيز املبادرة عىل صعيد أملانيا الستعادة الدستور بدون
كبح الديون
ونطالب من أصدقائنا يف كل العامل ويف أوروبا ويف الواليات
والبلديات األخرى أن يتبعوا هذه الطريقة مثلنا! أكافحوا معنا
يف سبيل إلغاء كبح الديون من الدستور ومن كل املعاهدات
األوروبية .دعونا ننهي التقشف لحياة أحسن يف السالم
والكرامة والنمو الجيد ،فوراً!
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