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مثن النسخة
يف لبنان 3000 :لرية لبنانية
يف سوريا 60 :لرية سورية
االشرتاك السنوي:
يف لبنان :لألفراد  75الف لرية لبنانية،
للمؤسسات  150الف لرية لبنانية.
يف الخارج 150 :دوالرا ً أمريكياً
صدر العدد األول من جريدة “النداء”
يف  21كانون الثاين 1959

أول الكالم
ّ

فلسطين القضية ...فلسطين الهوية

ات أُ َّم ال ِّن َها َي ِ
«أُ ُّم البِدَ ا َي ِ
فلس ِطين»
ات .كَان َْت ت َُس َّمى ِفلِ ْس ِطينَ .ص َار ْت ت َُس َّمى ْ

محمود درويش

ه ــي األرض المعط ــاءة ف ــي الجلي ــل والضف ــة الغربي ــة ،ه ــي المن ــزل ال ــذي هج ــره
أهل ــه ف ــي حيف ــا وياف ــا وعس ــقالن .ه ــي أش ــجار بيس ــان ،وطف ـ ٌـل حزيــ ٌن يمش ــي حافيــاً
تدنس ــه عصاب ــات حاق ــدة .ه ــي الحل ــم الجمي ــل ال ــذي
بي ــن أزق ــة مخي ــم اليرم ــوك قب ــل أن ّ
يـــراود الجيـــل الجديـــد الـــذي لـــم يرهـــا فـــي الواقـــع ،وســـمع عنهـــا قصصـــاً موجعـــ ًة
فصارت أيقونته وبوصلته والزاوية التي ينظر منها إلى العالم.
فلس ــطيننا ه ــي «فلس ــطين القضي ــة ،فلس ــطين الهويّ ــة ،فلس ــطين اللح ــن الحل ــو لمطل ــع
غن ّيـــة» كمـــا يغنيهـــا خالـــد الهبـــر ،فتنبـــض قلـــوب اآلالف مـــن الوطن ّييـــن اللبنان ّييـــن
والفلسطينيين والشباب العربي القابض على الجمر من أجلها.
ه ــذه ه ــي فلس ــطين الي ــوم ،قض ّي ــة وانتم ــاء وهويّ ــة سياس ـ ّية وقوم ّي ــة وثقاف ّي ــة .م ــن كان
معه ــا ،وم ــن يض ّح ــي ألجله ــا يرتق ــي إل ــى الجان ــب المش ــرق ف ــي التاري ــخ .م ــن عاداه ــا
وتآم ــر عليه ــا وم ــن ه ّجــر ش ــعبها وم ــن أذلّــه ف ــي أماك ــن لجوئ ــه يلعن ــه التاري ــخ ،وتلفظ ــه
شعوبنا وتقاومه بالحجر والصاروخ والمدفع ،باللحن الحلو وقصائد الشعراء.
ف ــي لبن ــان تعطل ــت بوصل ــة الجغرافي ــا ،ول ــم تع ــد تش ــير إل ــى الش ــمال من ــذ زم ــنٍ بعي ــد.
لدين ــا بوصل ــة واح ــدة ال تش ــير إلّ جنوبــاً ،بوصل ــة القل ــب ص ــوب الق ــدس وت ــل الربي ــع
ونابل ــس ورام الل ــه وغــ ّزة وعــكّا .بوصلتن ــا صقله ــا انتماؤن ــا إل ــى القضي ــة ،تصي ــب دومــاً
وال تخطئ.
 100عــام م ـ ّرت علــى وعــد «بلفــور» الــذي أعطــى م ّمــا ال يملــك ،و  69عام ـاً م ـ ّرت علــى
تأســيس الكيــان الغاصــب علــى أرضنــا 100 .عــام أيضـاً مــن المقاومــة الشــعبية التــي ســقط
فيهــا شــهداء مــن كل أصقــاع األرض ومنعــوا خاللهــا العــدو مــن التوســع فــي مشــروعه
الكبيــر .مــن كل الهويّــات وكل االنتمــاءات أتــوا مــن أجلهــا وحدهــا ،جوهــرة المناضليــن
الحب والوفاء وكل التحيّات النضاليّة.
وبوصلتهم ،فلها م ّنا كل ّ

افتتاحية

4

الموازنة والسلسلة ....أي دور للحراك الشعبي؟
كمال هاني

أدى ســيل المناقشــات الــذي دار حــول الموازنــة وسلســلة الرتــب
والرواتــب داخــل الحكومــة والمجلــس النيابــي خــال األســابيع األخيــرة ،إلــى
خلــق منــاخ فــي البــاد أقــرب مــا يكــون إلــى «الفوضــى الخالّقــة» .ويعــود
قســط كبيــر مــن هــذه الفوضــى إلــى خلــل عضــوي فــي النظــام السياســي
الطائفــي ونمــط مجالســه النيابيــة التــي تشــكو بصــورة عامــة مــن إنعــدام
األهليــة السياســية والمهنيــة التــي تمكّنهــا مــن اإلضطــاع الكفــؤ بأهــم
الوظائــف الدســتورية المنوطــة بهــا ،وفــي طليعتهــا اإللتـزام بإعــداد وإقـرار
الموازنــات الســنوية .فالموازنــات الســنوية المنتظمــة (مــع قطــع حســاباتها)
تشـكّل المرجعيــة األهــم واألشــمل للسياســات االقتصاديــة فــي أي بلــد مــن
البلــدان ،فــي حيــن يظهــر الواقــع اللبنانــي أن المجالــس النيابيــة المتعاقبــة
منــذ بــدء تنفيــذ إتفــاق الطائــف قــد إكتفــت بوضــع أشــباه موازنــات وأشــباه
عمليــات قطــع حســاب ،ثــم مــا لبثــت أن توقفــت تمامـاً عــن ممارســة هــذا
التقليــد الملــزم بعــد عــام  ،2005تحــت ضغــط المشــاريع الخاصــة للقــوى
الحاكمة واالنقسامات التي تعصف في صفوفها.
ووســط تصريحــات وتســريبات وتراشــق أرقــام واتهامــات بيــن أطـراف الحكم
خــال األســابيع المنصرمــة ،بــدت هــذه األجــواء كأنهــا تســتهدف تحقيــق
واحــد مــن أمريــن :األمــر األول« ،تجهيــل الفاعــل» وتبرئــة ذ ّمــة هــذا الطــرف
أو ذاك مــن انهيــار الماليــة العامــة والتــر ّدي المريــع فــي أوضــاع الدولــة
والشــعب ،خصوص ـاً بعدمــا تجــاوزت قيمــة الديــن العــام الرســمي المعلــن
 76مليــار دوالر فــي أوائــل هــذا العــام ،وتجــاوزت قيمــة الديــن العــام
الفعلــي وغيــر المعلــن عتبــة المئــة وعشــرة مليــارات دوالر؛ واألمــر الثانــي،
إســتخدام بعــض األطــراف الحاكمــة للموضــوع المالــي والضريبــي كأداة
لتصفيــة الحســابات حــول مل ّفــات ســاخنة ال يرتبــط إال القســم القليــل منهــا
بموضــوع الموازنــة والسلســلة ،بينمــا تطغــى علــى قســمها األكبــر إعتبــارات
تتعلــق بقانــون االنتخــاب ،وبالوجهــة التــي ســوف ترســو عليهــا عمليــة
تجديــد نظــام المحاصصــة فــي العهــد الجديــد ،وبالتالــي عمليــة تموضــع كل
من تلك األطراف في إطار هذا النظام.
الخلقــة» ،بــدأت تلــوح
وفــي الــر ّد علــى محاولــة إصطنــاع هــذه «الفوضــى ّ
فــي األفــق مج ـ ّددا ً عــودة ريــاح الح ـراك الشــعبي لإلنبعــاث للم ـ ّرة الرابعــة
منــذ نحــو خمــس ســنوات ،بعدمــا تعــ ّززت القرائــن الدامغــة حــول عــزم
المجلــس النيابــي ،ومــن خلفــه الطغمــة الماليــة والزعامــات السياســية
الطائفيــة ،علــى فــرض ضرائــب ورســوم جديــدة تطــال بشــكل أساســي
غالبيــة النــاس ،وبخاصــة العمــال واألج ـراء والفئــات الفقيــرة والمتوســطة،
مــن دون أن تترافــق هــذه الزيــادة فــي العــبء الضريبــي مــع أي خــرق
إصالحــي فعلــي فــي بنيــة اإلنفــاق العــام ،المشــبعة بالهــدر والفســاد
والتحاصــص والنفقــات الزبائنيــة .وبالفعــل فقــد شــهدت الشــوارع علــى
إمتــداد األســبوع المنصــرم عــودة التحــركات الشــعبية ضــد هــذه السياســات
العامــة الجائــرة ،فــي شــكل تجمعــات وإعتصامــات وتظاهــرات ع ّمــت

العاصمــة والمناطــق علــى حـ ّد ســواء ،وكان أبرزهــا تظاهــرة الحراك الشــعبي
يــوم األحــد الفائــت فــي  16آذار والتظاهــرة التــي ســبقتها ودعــا اليهــا اتحــاد
الشــباب الديمقراطــي وقطــاع الشــباب فــي الحــزب الشــيوعي اللبنانــي قبلهــا
بيــوم واحــد .وإذ يتطلّــع الحــزب الشــيوعي والقــوى اليســارية والديمقراطيــة
نحــو اإلضطــاع بــدور أساســي فــي دفــع هــذا الحــراك إلــى األمــام
والمســاهمة الف ّعالــة فــي قيادتــه ،فإنــه يــرى ضــرورة التوقــف مليّ ـاً عنــد
الوقائع واالعتبارات األساسية التالية:
 - 1إن مك ّونــات الحـراك الحالــي مطالبــة بــأن تســتخلص بصــورة مشــتركة
محصلــة الــدروس والعبــر مــن نقــاط القــوة والضعــف التــي إنطــوت
عليهــا تجــارب الح ـراكات الســابقة ،وأن تســعى بمســؤولية وتواضــع
إلــى توظيــف هــذه المحصلــة فــي عمليــة تصويــب وتحفيــز وتصعيــد
الحــراك الحالــي .والمطلــوب بإلحــاح أن تبــادر مك ّونــات الحــراك
الحالــي إلــى تشــكيل إطــار قيــادي ديمقراطــي جامع لتنســيق
وتفعيــل نشــاطاتها ،حتــى تتج ّنــب إســتمرار التســابق المصطنــع وغيــر
الب ّنــاء علــى إحتــال المؤسســات العامــة والســاحات أو التفــ ّرد فــي
إعــان المواقــف المجتــزأة ،وحتــى تتج ّنــب أيضــاً تســعير التنافــس
العشــوائي وأحيانـاً الفـ ّظ علــى كســب الــو ّد غيــر البــريء مــن جانــب
بعــض وســائل األعــام التــي تح ّركهــا فــي المطــاف األخيــر أجنــدات
ومصالــح خاصــة .وباإلضافــة إلــى هــذا اإلطــار الجامــع ،يجــب أن
تمتلــك قــوى الحـراك فــي الوقــت ذاتــه ،رزمــة واضحــة ومحــدّ دة مــن
األهــداف المشــتركة ،مــع الســعي إلــى ترتيــب سـلّم األولويــات ضمــن
هــذه األهــداف ،حتــى ال تســهل تفرقــة أو شــرذمة صفــوف هــذه
القوى من قبل أصحاب المصالح السياسية واالقتصادية المبيّتة.
 - 2إن هــذه الدعــوة إلــى وجــوب تحصيــن العمــل المشــترك للحــراك
الشــعبي حــول رزمــة األهــداف األساســية المتفــق عليهــا ،تنبــع مــن
الحــرص علــى حمايــة هــذا الحـراك مــن فئــات وأطـراف محـ ّددة قــد
تســعى إلــى إختراقــه أو حرفــه عــن مســاره المرســوم ،فــي صالــح
أجنــدات مــن نــوع آخــر .فالنــزول إلــى الشــارع ير ّجــح أن ال يكــون
حك ـرا ًعلــى الح ـراك الشــعبي وحــده فــي هــذه المرحلــة االنتقاليــة
بيــن عهديــن ،إذ ث ّمــة الئحــة تطــول وتطــول مــن «الالعبيــن
توســل الشــارع أيضـاً لدوافــع
المتض ّرريــن» الذيــن قــد ال يتــر ّددوا فــي ّ
أخــرى مختلفــة وربمــا متناقضــة مــع الدوافــع التــي تعنــي قــوى
الح ـراك .ومــن بيــن هــؤالء الالعبيــن أط ـراف مــن داخــل تشــكيالت
الســلطة تشــعر بــأن دورهــا مهـ ّدد بالتحجيــم أو التهميــش فــي إطــار
التحــوالت الجاريــة فــي نظــام المحاصصــة الطائفيــة القائــم .كمــا أن
مــن بينهــم شـرائح مــن رأس المــال المصرفــي والعقــاري الكبيــر التــي
ترعبهــا فكــرة إخضاعهــا ــــ للم ـ ّرة األولــى ــــ لعــبء ضريبــي إضافــي
يقتطــع جــزءا ً ملحوظـاً مــن فائــض أرباحهــا بحســب مــا هــو وارد فــي
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مشــروع الموازنــة الحالــي .كذلــك فــإن الالئحــة ذاتهــا ربمــا تشــمل
أوســاطا خارجيــة (ســفارات أو منظمــات دوليــة) تجــد أن الفرصــة
باتــت ســانحة إلجــراء بعــض التحســينات التجميليــة فــي بنيــة
«الطاقــم» السياســي الحاكــم ،تعزي ـزا ً لفــرص التفاعــل بشــكل أعمــق
وأشمل مع متطلبات العولمة.
 - 3إن األهــداف األساســية والمشــتركة التي يجــب أن يعمــل الحـراك علــى
تحقيقهــا تشــمل المحــاور التاليــة :عــدم القبــول بتمويــل الزيــادة فــي
اإلنفــاق العــام بواســطة ضرائــب تجبــى مــن جيــوب الفقـراء ،واإلصـرار
علــى إدخــال بعــد تصاعــدي واضــح علــى ضريبــة الدخــل واألربــاح
والتحســين العقــاري والفوائــد المصرفيــة ،إضافــة إلــى إخضــاع كبــار
المكلّفيــن (كالمصــارف) لترتيبــات ضريبيــة خاصــة؛ والتأكيــد علــى
يخــص
فتــح ملفّــات التهــ ّرب الضريبــي والهــدر والفســاد فــي مــا
ّ
إيــرادات عــدد مــن المرافــق العامــة األساســية ،ال ســيما المرافــئ
والمرافــق الحيويــة كالجمــارك والمطــار والمنطقــة الحــ ّرة (فــي
المطــار) وكهربــاء لبنــان ووزارتــي األشــغال واالتصــاالت واألمــاك
البحريــة والنهريــة والمشــاعات والكازينــو وغيرهــا؛ والتصــدي لإلجـراء
الملتبــس القاضــي بفصــل سلســلة الرتــب والرواتــب عــن الموازنــة ،أو
بتهريــب القــروض والهبــات الــواردة إلــى مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار
وغيــره مــن المؤسســات العامــة إلــى خــارج الموازنــة؛ والتمســك بإقرار
السلســلة ضمــن أفضــل الشــروط المتاحــة مــع الســعي لــردم الفجــوة
بين األطراف المعنية بها من إداريين ومعلمين وعسكريين.
 - 4إضافــة إلــى األهــداف المشــتركة المذكــورة أعــاه ،يمكــن للحــراك
الشــعبي أن يشــمل فــي الئحــة أهدافــه طائفــة مه ّمــة من اإلجـراءات،
خصوصــا فــي بــاب النفقــات العامــة التــي يتجاهــل مشــروع الموازنــة
إقتــراح إصالحــات واعــدة بشــأنها .ومــن ضمــن هــذه اإلجــراءات:
تكثيــف الضغــط لزيــادة اإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي علــى حســاب

النفقــات الجاريــة غيــر المنتجــة ،كــي يتمكّــن البلــد مــن تمويــل
النهــوض بالمرافــق والخدمــات العامــة األساســية ،التــي تعنــي غالبيــة
اللبنانييــن؛ والعمــل علــى إقفــال الصناديــق العامــة المختلفــة التــي
أتخمــت بالهــدر والمحســوبية والعالقــات الزبائنيــة ،بمــا فيهــا
وباألخــص مجلــس الجنــوب وصنــدوق المه ّجريــن اللذيــن إســتنفد
الغــرض منهمــا بعــد أكثــر مــن عقديــن علــى إنشــائهما؛ والمبــادرة إلــى
إنهــاء بدعــة التعــدد غيــر المبـ ّرر فــي نظــم التأمينــات الصحيــة العامــة
وشــبه العامــة ،التــي تتعاظــم نفقاتهــا اإلداريــة والتشــغيلية عامـاً بعــد
عــام ،بينمــا تنحســر نســبيا قاعــدة المســتفيدين مــن خدماتهــا؛ والعمل
كذلــك علــى إغــاق مؤسســات التعليــم الخاصــة المجانيــة ذات الكفاءة
التعليميــة المتدنيــة ،والتــي يجــري تمويلهــا مــن المــال العــام ،بينمــا
ـح تدريجيـاً تمويــل التعليــم الرســمي نفســه؛ وينطبــق األمــر نفســه
يشـ ّ
علــى التحويــات والمســاعدات التــي يمنحهــا مجلــس الــوزراء وعــدد
مــن الــوزارات ،ال ســيما وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،إلــى جمعيــات
غيــر حكوميــة شــبه وهميــة مــن مشــارب طائفيــة مختلفــة ،مــن دون
أن يجــري التث ّبــت مــن مــدى جــدوى هــذا النــوع مــن اإلنفــاق؛
والمطالبــة بإعــادة النظــر فــي معاشــات النــواب والــوزراء الحالييــن
والســابقين ،وكذلــك فــي التقديمــات والمنافــع االجتماعيــة والتقاعديــة
الممنوحــة اليهــم ،األمــر الــذي ينطبــق أيضــا علــى بعــض كبــار موظفي
الدولــة فــي عــدد معــروف ومحـ ّدد مــن األجهــزة والمؤسســات العامــة
التي تشمل كال من السلكين المدني والعسكري.
إن الغايــة األساســية مــن عــرض هــذه الوقائــع واالعتبــارات هو املســاهمة ،إىل
جانــب قــوى الحـراك الشــعبي ،يف بلــورة خارطــة طريــق تتفــق عليهــا هــذه
القــوى ،يك تشـكّل رافعــة للعمــل املشــرك الــذي يفــرض أن ال يتوقــف عنــد
موضــوع املوازنــة أو موضــوع السلســلة ،بــل ينبغــي أن ميــي قدمـاً ويرتاكــم
حتى إرساء القاعدة املادية لبناء الدولة الدميقراطية العلامنية.
*تنشر بالتزامن مع جريدة األخبار

المشهد السياسي

6

التغيير واجب
د .حسن خليل*

يكتســب االعتصــام الــذي نفــذه قطــاع الشــباب والطــاب يف الحــزب
الشــيوعي اللبنــاين واتحــاد الشــباب الدميقراطــي أمــام املــرف املركــزي،
والــذي تحــول إىل تظاهــرة باتجــاه جمعيــة املصــارف ،أهميــة بالغــة ،ليــس
بشــكله أو مبضمونــه فحســب وإمنــا بطبيعــة املــكان :نقطــة االنطــاق أو
نقطــة الوصــول .فاملــرف املركــزي ،ومــا ميثلــه مــن مركــز للهندســة املاليــة
املحاصــة
العامــة ومــكان إلدارة املــال العــام ،مل يــردد يف الدخــول بصفقــات
ّ
واالرتــكاب املــايل ،تنفيــذا ً للمشــاريع املاليــة والــروط التــي كانــت تفرضهــا
مؤمت ـرات باريــس املتتاليــة ورشوط البنــك الــدويل .واملــرف املركــزي هــو
نفســه مــن أهــدى باألمــس القريــب املصــارف عــدة مليــارات مــن الــدوالرات
ج ـ ّراء هندســته املاليــة ،ومــن جيــب املكلّــف واملواطــن اللبنــاين .وجمعيــة
املصــارف ومبــا متثلــه مــن ثقــل مــايل يفــرض رشوطــه ويعرقــل أي عمليــة
إصالحيــة يف املجــال املــايل ،متســلحاً بنمــط مــن الســلطة تســتقوي بــه
ويستقوي بها فارضاً رشوطه.
إن تلــك املســافة التــي قطعتهــا التظاهــرة هــي املســافة نفســها التــي قطعتهــا
رحلــة تلــك األمــوال املســلوبة ،لكــن بخطــن ونهجــن متناقضــن :خــط ونهــج
الــرىش املتبادلــة بــن رأس املــال املــريف والعقــاري وخــط االلتــزام بقــرار
التصــدي لتلــك السياســة ،ومــن املوقــع املنحــاز واملدافــع عــن قضايــا النــاس،
حامي ـ ًة للــروة الوطنيــة ،ويف وجــه ســلطة رأس املــال املتحالفــة مــع الحالــة
الطائفية.
إن التصــدي لتلــك السياســات ،املرتبطــة مبصالــح قــوى رأس املــال املســيطرة
عــى املنظومــة السياســية الحاكمــة ،يجــب أن تشــكل اله ـ ّم األســايس لعمــل
الحــزب الشــيوعي اللبنــاين وبرنامجــه يف هــذة الفــرة ،والتــي يجــب أن تكــون
وتنطلــق مــن املوقــع الســيايس النقيــض ملجمــل الهندســات والسياســات
االقتصاديــة املعمــول بهــا ،والتــي انتهجتهــا تلــك القــوى منــذ مــا بعــد
الطائف وحتى اليوم.
إن واجــب التصــدي ،املقــرن باملوقــع مــن جهــة ،وباملوقــف الســيايس
املستــقل مــن جهــة أخــرى ،ال يلغــي رضورة التفتيــش عــن قــوى اعرتاضيــة
مــن املوقــف نفســه والعمــل معهــا لتأســيس رشاكــة تاريخية ُم َؤ ِّسســة ألوســع
تحالــف شــعبي يف مواجهــة تلــك السياســات .هــذا الواقــع يفــرض اإلجابــة
عــن مجموعــة أسئلة-إشــكالية تُطــرح أمــام الحــزب حــول كيفيــة تشــكيل
تلــك القــوى وماهيتهــا ،ووفــق أي برنامــج أو مــروع .إن وجهــة تلــك املهمة،
التــي وضعتهــا قيــادة الحــزب ،مرتكــز ًة عــى مقــررات املؤمتــر الوطنــي األخــر
القــايض بالتأكيــد عــى خيــار املواجهــة مــع الحالــة السياســية الســائدة.
فالواقــع الســيايس ،املرتبــط بالقضايــا الكــرى املطروحــة بشــقها الســيايس
املرتبــط بــدوره بقانــون االنتخابــات النيابيــة والوضــع االقتصادي-االجتامعــي
املتعلــق هــو أيضـاً بسلســلة الرتــب والرواتــب وموضــوع املوازنــة ومــا تحمله
مــن إشــكاالت ،يشــكل اليــوم ،فرص ـ ًة إلطــاق خيــار ســيايس بديــل؛ مرتك ـزا ً
عــى هاتــن القضيتــن ،ومؤسس ـاً ملواجهــة ج ّديــة ،يجــب أن تطــال أســاس

النظــام الســيايس الحاكــم .هــذا االرتبــاط يوفــر األرضيــة الثابتــة لبنــاء
مرشوعيــة تلــك املواجهــة :فاملطلــوب اآلن طــرح مهمــة تغيــر النظــام
الســيايس ،وهــذا األمــر أصبــح يشــكل حاج ـ ًة رضوري ـ ًة وملح ـ ًة يف حــال كان
الهدف بناء الدولة الحديثة عىل أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة.
إن تغيري النظام ال يجب أن يكون مجرد شعا ٍر يُطرح ،وإمنا فعل سيايس يومي
عىل الشيوعيني خوضه وبشكل واضح ورصيح وفق برنامج ثوري بديل ومن
نوع جديد.
إن برنامج املواجهة يجب أن يكون واضحاً ،وعليه يجب أن يُبنى الخيار البديل؛
فأساس املشكلة يكمن يف طبيعة النظام السيايس ،فلتكن الخيارات إذا ً يف هذا
االتجاه .فقانون االنتخابات النيابية يشكل اليوم ،أحد عناوين املواجهة،
فلتستكمل إذن تلك املواجهة تحت شعار بناء نظام سيايس عرصي ،يكون مبدأ
املواطنة أساساً جدياً فيه ،يُطرح من خالل إلغاء القيد الطائفي مع الدائرة
الواحدة والنسبية ،وهو بذلك يشكل العنوان األول .ومبا أ ّن حقوق املواطنني
واملوظفني واألجراء ليست م ّنة من أحد ،بل هي حق مكتسب لهم ،ال يجوز
التفريط به أو القفز فوقه ،ولقد شكّلت سلسلة الرتب والرواتب اليوم عنواناً
لهذه املواجهة ،فلتكن العنوان الثاين .أ ّما االنحياز إىل فقراء لبنان وإىل ذوي
الدخل املحدود فهو يف صلب أهداف الحزب وبرنامجه ،وهو فعل مبدأ وعلّة
وجود الشيوعيني .ومبا أن سلوك السلطة الحاكمة ال يتواىن عن م ّد اليد إىل
جيوبهم لنهب ما تبقى فيها ،وإن عملية التصدي لتلك السياسة تفرضها
األسباب السابقة الذكر ،فلتكن النقطة الثالثة للمواجهة هي رفض كل رضيبة
تطال فقراء لبنان وذوي الدخل املحدود سوا ٌء كانت مبارشة أو غري مبارشة .أما
واملحاصة والهدر والتفريط باألمالك العامة ...فمن األمور التي أصبحت
الفساد
ّ
نهجاً ثابتاً وسلوكاً متوارثاً ألصحاب السلطة ،يجب مواجهته بكل الوسائل
املتاحة.
إن ربط تلك القضايا بآنية الحراك السيايس والنقايب واملطلبي اليوم يستوجب
م ّنا العمل عىل بناء الكتلة الشعبية املعرتضة وصاحبة املصلحة؛ وعىل الحزب
الشيوعي أن يكون يف قلب تلك الكتلة ،وأن تشكل البنود الثالثة أساساً لبناء
تلك املواجهة .وليك ال نقع مجددا ً يف بزار املفاضلة يف طبيعة القوى وماهيتها،
فلتكن تلك البنود ماد ًة للتجميع وفق برنامج واضح يف أهدافه ومنطلقاته.
إن بناء الدولة العادلة يجب أن يكون هدفاً؛ فخيار املقاومة الشاملة للعدوان
واألطامع والفساد واملصادرة والهدر ال يحميه أو يحققه سوى تلك الدولة،
وليس من سبيل لبنائها ّإل إنهاء النظام السائد ...وعليه ،فإ ّن فكرة قيام هيئة
تنسيق سياسية تجمعها تلك القضايا تستحق التفكري بها...
لقد أمىض أصحاب النظام السيايس الحاكم ،منذ الطائف وحتى اليوم ،وقتهم
يف إرضاء بعضهم البعض والوقوف عىل خاطر ذلك الزعيم أو ذاك املك ّون ،لكن،
أما آن األوان للوقوف أمام خاطر الشعب اللبناين وإرضائه؟ سؤال ليس برسم
أصحاب السلطة وإمنا برسم القوى التي تعمل لتشكيل البديل.
*عضو املكتب السيايس يف الحزب الشيوعي اللبناين ــ مسؤول العالقات السياسية
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ريما خلف إلى تاريخ الضمائر
أمين قمورية

إذا كانـت الحيـاة وقفـة عـز ،فقـد فعلتهـا ريمـا خلـف حيـن تقدمـت
باسـتقالتها مـن منصبهـا الكبير في األمم المتحـدة .لم تفاجئنـا ريما بخطوتها
الجريئـة التـي أدخلتهـا تاريـخ الضمائـر .لكـن المفاجأة األكبـر جـاءت مـن
األميـن العـام الجديـد لألمـم المتحـدة أنطونيـو غوتيريـس الـذي تخلـى بأمر
موقـع من األميركييـن واإلسـرائيليين ،عن سـجله اإلنسـاني الحافـل عندما كان
مناضلاً ضـد الديكتاتوريـة في بلاده البرتغـال ومفوضـاً للوكالـة الدوليـة
لشـؤون الالجئيـن يبلسـم جـروح الهاربيـن مـن الفقـر والجوع والظلـم فـي
العالم.
“جريمـة» هـذه السـيدة العربية المحترمة إن «اإلسـكوا» التي تتولـى إدارتها،
وضعـت تقريرا ً باألرقـام والحقائـق والوقائـع عـن وضـع الفلسـطينيين فـي
أرضهـم ،ووصفـت النظـام اإلسـرائيلي بأنه نظـام عنصـري مثلـه مثـل النظـام
الـذي سـقط فـي جنـوب أفريقيـا نهايـة القـرن الماضـي ،بـل ويدعـو إلـى
مقاطعتـه ووقـف االسـتثمارات فيـه ،وإحالتـه إلـى المحاكـم الدوليـة ،وفرض
العقوبـات عليـه .ويق ّر بـأ ّن «حجـم األدلة يدعـم ،بما ال يدع للشـك مجالً  ،أ ّن
إسـرائيل مذنبـ ٌة بجريمـة فـرض نظـام أبارتايد علـى الشـعب الفلسـطيني ،مـا
يصـل إلـى ح ّد ارتـكاب جريمـة ضـد اإلنسـانية» ،و»أ ّن المجتمـع الدولي ،وال
سـيما األمـم المتحـدة ووكاالتهـا ،والـدول األعضـاء ،ملزمـة جميعهـا إلزامـاً
قانونيـاً ،وفـق قدراتها ،للحيلولـة دون نشـوء حـاالت األبارتايـد ،ومعاقبـة
المسؤولين عن هذه الحاالت».
كان هـذا وحـده كافيـاً كـي تجـن إسـرائيل جنونهـا ألنهـا اعتـادت منـذ زمـن
طويـل أن تسـمع في المنظمـة الدوليـة أنهـا الضحيـة والدولـة الديموقراطية
بينمـا الفلسـطيني هـو اإلرهابـي والجلاد .هذه ليسـت المـرة األولـى التـي
ترمـى فيهـا ريمـا بالسـهام ،فقـد دأب المندوبـان األميركـي واإلسـرائيلي ،على
تقديـم شـكاوى ضدهـا إلـى األميـن العـام السـابق بـان كـي مـون ،والمطالبة
بعزلهـا مـن موقعها ،بتهمـة أنهـا معاديـة للسـامية! معاديـة للسـامية فقـط
ألنّهـا تجـرأت وقالـت أكثـر مـن مـرة إ ّن جوهر مشـكالت المنطقة يعـود إلى
الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.
بـان كـي مـون التـف علـى اإلقالة ،وطـوي هـذا الملف موقتـاً .لكـن الظروف
تغيـرت مـع وصول ترامـب إلـى البيت االبيض ،فهـو ربط المسـاعدات المالية
األميركيـة لألمـم المتحـدة بالمواقف السياسـية لهـذه الهيئة .وكانت السـفيرة
األميركيـة لـدى األمـم المتحدة ،واضحة أشـد الوضـوح حينما أعلنت« :سـوف
تكتشـفون تغيـرات مهمـة فـي طريقـة تعاملنـا .سـوف نظهـر القـوة ونرفـع
الصوت وندعـم حلفاءنـا ،ثـم نتأكد مـن أنكـم تدعمونهم أنتم أيضـاً .الذين ال
يؤيدوننـا ،سـوف نـد ّون أسـماءهم ونعاملهـم كمـا ينبغـي .إنـه بدايـة فجـر
جديـد للتعامـل بيـن أميـركا واألمـم المتحـدة» .هـذا الفجـر الذي يعدنـا بـه
ترامـب هـو بـكل بسـاطة مـن ليـس مـع إسـرائيل هـو ليـس منـا وجـزاؤه
المالحقة والتنكيل.
غوترييـس فضـل موقعـه الجديـد علـى سـجله الناصـع منـذ كان شـاباً ناشـطاً
ضـد الديكتاتوريـة ونصيرا ً للمظلوميـن ليـس فقط فـي بلاده البرتغال وحيث

وجـد الظلـم ،فانصـاع لـ «الفجـر» األميركـي الجديد .وكانت ريمـا خلف أولى
ضحايـا هـذا «الفجر» ،فرفضت التراجع وفضلـت التخلي عن وجاهة المنصب
وقالـت ،فـي كتـاب اسـتقالتها ،إنّهـا تـرى «أ ّن واجبهـا يقضـي عليهـا ألّ تكتـم
شـهادة حـق عن جريمـة ماثلـة» ،وأ ّن قرارها لم ِ
يـأت لكونها مسـؤولة دولية،
وإنّمـا جـاء بصفتهـا «إنسـاناً سـوياً ،أؤمن بالقيـم اإلنسـانية السـامية التـي
أُسسـت عليهـا منظمـة األمم المتحدة ،وأؤمـن أ ّن التمييز ض ّد أي إنسـانٍ على
أسـاس الديـن أو اللـون أو العـرق غيـر مقبـول ،وال يمكـن أن يقبـل بفعـل
سـلطان القـوة ،وأ ّن قول الحـق فـي وجـه جائـ ٍر ليـس حقًـا فحسـب ،وإنّمـا
واجب».
وباسـتقالتها المدويـة لـم تذكرنـا ريمـا فقط بفلسـطين المنسـية ،بـل بالدرك
العربـي الـذي نحـن فيه ،حيـث لم تنبـس أي دولـة عربية من الـدول األعضاء
فـي لجنـة «اإلسـكوا» بكلمـة اعتـراض أو تنديد بالفضيحـة األمميـة .هـذه
االسـتقالة صفعـة للجميـع :أوالً للمجتمـع الدولـي األخـرس والمصـاب بـداء
الحول ،وثانياً واألهم للجامعة العربية المصابة بداء العقم.
ريمـا خلـف المقاومـة لـم تقل فـي تقريرِها سـوى الحقيق ِة الغائبـ ِة عن األمم
والمغيبـة عن ضمائر العرب ..وهي أ ّن إسـرائيل أسسـت لنظـام فصلٍ عنصري
ضـ َّد الشـعب الفلَسـطيني ،وهـي باستقالتها اسـتحقت وسـا ُم الشـرف العربي
ِمـن ُرتبـة مناضلـة عربيـة .أمـا غوتيريـس فليتـه اكتفـى بمنصبه السـابق بدالً
مـن أن يبـدأ وظيفتـه ببصمـة عـار ال تتناسـب مـع منصبـه األممـي الرفيع بل
تجعلـه مجرد موظـف أميركـي وضيـع فـي نيويورك .هنا تكشـف ريمـا الفرق
بيـن المناضـل الحقيقـي الشـجاع والمقاوم وبيـن المناضـل علـى القطعـة
وعلى مقاس الوظيفة البالية.
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أجندة باسل األعرج:

صنع في فلسطين

مروان عبد العال*

أي أجندة يحملها الشهداء؟ قد يبدو السؤال غريباً ولكنه استثنائي في
ظل مسرح هزلي ومبكي معاً .المهزلة أن مقاوماً على أرضه في وعر جبال
الوطن في أحضان الوطن ويقدم روحه قرباناً ،فيتم التنبيش بدفاتره إن كان
يعمل ألجندة خارجية!!! والغاية معروفة هو تدمير فكرة البطولة ...والمبكي
وإن المحتل المدجج بالسالح ويقتل أعزالً على الهواء مباشرة ويعتبر ذلك
أمرا ً مشروعاً!!! والغاية المعاكسة هي تشريع الجريمة وتجريم المقاومة.
أجندة الفدائي األول تلك التي تنتمي لقيم التضحية األصيلة ،إن من لديه
وطن مسلوب يستحق العيش فيه عليه يؤكد أنه مستعد للموت في سبيله.
كلما نودع شهيدا ً نستلم األمانة وال ن ّودع الدرس األثمن .هذا ما قاله الزحف
الذي سار خلف باسل األعرج ،المثقف النبيل والصلب الشهيد الذي صدق
غسان كنفاني « :المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر”...
الدرس ،من غير المسموح أن يهدر في سوق المزايدات الرخيصة ألنه مبني
على فكرة الحق والحقيقة والمقاومة .بعد كل سنوات االنحطاط في زمن
الخراب ،أدرك هذا الفلسطيني المضيء أن قدره دائماً هو اجتراح األمل،
يدرك أن عدم الرضى في حد ذاته ال يخلق بالضرورة رغبة في التغيير :ال ب ّد
من وجود عوامل أخرى قبل أن يتحول إلى إحباط ويأس ،وأحد هذه العوامل
هو اإلحساس بالقوة المفعمة ورسوخ الحق وباألمل الجامح ،مستندا ً إلى
ثالوث المقاومة :اإلرادة والكلمة والبندقية.

لقد إلتقط باسل األعرج بذور الشهداء ونثرها في كدحنون فلسطين لتكون
براعم نضالية جديدة وبشارة جديدة ،حينما تتفتح في زهرة المدائن في
حارات وشوارع القدس العتيقة ،في باب العامود ،في الخليل وعلى أشرطة
الحصار الظالم على القطاع البطل وفوق كثبان رمال غزة الحارة وأزقة جنين
وجبال النار ،حواجز وسواتر الطرق في حيفا والناصرة والعفولة ...هل يوجد
اجندة اوضح من فعل الشهيد ،أجندة شباب الحرية وصبايا الكرامة ،أجندة
مكتوبة من نسغ وشرايين فلسطين ...أبناء الثورات والهبات واإلنتفاضات...
من أجندة القادة الشهداء من أبو جهاد وجيفارا غزة وغسان كنفاني وفتحي
شقاقي وأبو علي مصطفى وأبو عمار وأحمد ياسين ومعتز وشحة وإبراهيم
الراعي وأحمد سعدات ومروان البرغوتي...
حتماً ليس من أجندة أبناء اإلتفاقيات والمفاوضات والتنسيق األمني
والتقسيمات الزمانية والمكانية والمؤتمرات الحكومية والدولية ومنظمات
غير الحكومية واألجهزة الدولية ،هؤالء أمثال باسل هم من أبناء التاريخ
الكفاحي العتيق لشعب ال يتعب وال يمل ألنه يرفض الذل واإلهانة وتربى
على الكرامة ،ويعشق الحرية...
فكان جيل باسل األعرج جيل اإلنتفاضة الخالقة بل من جيل صنع في
فلسطين...
يصادف هذا العام انقضاء  100عام على وعد بلفور المشؤوم الذي خطته
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قوى اإلستعمار بأصابع قذرة ،وجسدته عصابات الصهيونية بجرائمها
والرجعية العربية بعمالتها ...وراهنوا على الفوضى والعجز والتواطؤ لبقاء
دولتهم وعلى الفتنة الخالقة بالمنطقة العربية ولكن رهانناً على الشعب
الذي ال يهزم وعلى وعد االشتباك المجتمعي التاريخي .ألنه انتفاضة واحدة
بموجات وهبات مستمرة ،فيها تجارب ما سبق تخلق انويتها ووسائلها
وقادتها في الميدان ...غير قابلة الوقوع باي خديعة ...أو القبض عليها وال
تلدغ من جحر مرتين ...لتؤكد هويتها التي ال يمكن أن تغيب عن بالنا في
خضم الغضب والوجع والحماسة الثورية وهي التالية:
أوالً :تأصيل الصراع عبر اإلمساك بحلقة النضال الوطني الفلسطيني بدون
مواربة ومراوغة وإدعاء ...حقيقة وأصل وهدف الصراع والذي هو صراع
تناحري مع عدو ال يمكن التعايش معه والتسوية ليست إالّ وهماً ...باألمس
خرج نتنياهو ليقول علناً «نحن دولة ال نعيش إالّ بالسيف .»..سابقاً كانت هناك
عصابة صغيرة من المتطرفين اسمها «بناة الهيكل الثالث» اليوم نحن أمام
حكومة الهيكل !!...وعلى تربع الجنون بوجهه الحقيقي على رأس الهيكل
اإلمبريالي األميركي ،لتعيد إدارة ترامب قراءة دروس العنصرية بتأكيد
التماهي بين الصهيونية واألنجلو سكسونية ،الذي يريد إدخالنا في متاهات
جديدة لتدمير المشروع الفلسطيني برمته ،من دهاليز المفاوضات العقيمة
التي لم توقف جرافة تهدم بيتاً أو دبابة ...تدوس طفلة ،أجندة «ترامب» علنا
هو تدمير هدف النضال الفلسطيني بالحرية .ال يريد دولتين كما كان يردد
كذباً أسالفه وال حتى دولة واحدة ،إنما أجندته الحقيقية (الال دولة) .لذلك
فالحرية ال تستجدى واإلستقالل ال يمنح واألرض ال تصان بالدموع ،والمقدسات
ال تحمى بالمنابر ،والحق ال يستحق بالخطب «الكالم ال يطبخ األرز» حسب
المثل الصيني !!...واألوطان ال تحمى بالمناشدات األخالقية والفعل يحتاج
لحشد كل عناصر القوة  ...القوة هي إرادة ووحدة ومقاومة...
ثانياً :اعادة تأكيد حقيقة الهدف دون أي لبس ،وهي فلسطين ،هي الوطن
والهوية غير القابلة للتجزئة ،والقضية التي تحولت الى قضايا ،والشعب إلى
شعوب ،اثبت الشباب أن فلسطين فوق الفصائل والحدود المخترعة
وجغرافيا التسويات وجدارات الفصل ...بل فلسطين هي الغاية النبيلة التي
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تستحق التضحية ...فلسطين فوق الفصائل والوطن فوق السلطة  ...والعودة
إلى جذر القضية الفلسطينية قضية الحرية (أرض سليبة بشكل مباشر أو غير
مباشرة وشعب مشرد خارج وطنه)...
ثالثاً :القضية تتجدد أو تتبدد ...تجديد األمل وتجديد الذات وتجديد الشرعية
ومؤسساتنا الوطنية والسياسة والوسائل والقيادة ،يبدأ من خالل الشرعية
الثورية وبزخمها ...إذا كانت «إسرائيل» قد داست على اتفاق أوسلو ،وشنت
حروباً في ظله  -خمسة حروب ،ثالثة منها على غزة ،واثنتين على الضفة.
االستيطان يبتلع ما تبقى من الوطن تحت ستار المفاوضات والسالم وباقي
المكذبة ،والجدار العنصري والحواجز والقتل بدم بارد ،وكما ذكر تقرير
األسكوا األخير الذي أدى إلى فضح انحياز دوائر األمم المتحدة ،إن كل
الشعب الفلسطيني واقع تحت نظام ابارتيد عنصري صهيوني .اذا ً السؤال
المنطقي ...لماذا نتمسك بتفاصيل وأدوات ووظائف السلطة التي تخدم
اإلتفاق بتبعاته األمنية واالقتصادية واإلدارية...؟
دم باسل األعرج قدم الرد للخروج من المستنقع وللتصحيح وليس للصراخ،
لالنتفاضة على ذاتنا بكل ما فيها من أدران الخطايا والعجز ،أن نشعل شمعة
في درب االشتباك التاريخي خير لنا من التصفيق لها أو التنظير من
بعيد ...انتفاضة على السلبيات والوهن والقيم البالية ...على الفئوية
واإلنقسام المدمر والمنافع الذاتية والسلطوية .ثمة بيئة داخلية تتراجع تحت
وطأة مخلفات التسويات العقيمة ،والتحدي فرصة يجب أن ال نسقطها من
يدنا ،وبيئة خارجية بدأنا نلمس بواكيرها .الوفاء لدرس الدم يكون باستعادة
مكانة شعبنا ولنغادر الضعف عبر الخروج من حوامة الدوران داخل اإلنقسام
المقيت! من يحمل أجندة باسل وأجندة كل مقاوم تكون أجندة وطنية
فلسطينية عربية تحررية تخترق الذهنية السائدة بتعبيراتها التنافسية
الفصائلية ،ذهنية انتحارية مدفوعة باألنانية التنظيمية والالمباالة التي تودي
حتى بالتضحيات ...وصية جيل باسل أنه من غير المسموح به العودة للوراء...
ندرك معاً قول فرانز فانون»محو االستعمار إنما هو حدث عنيف دائماً ألن
ذلك يبدل الكون تبديالً تاماً ،لذلك ال يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ودي»!!...؟
*كاتب سياسي  -مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
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نتنياهو إلى محكمة العدل الدولية
وليس إلى أحضان الحكومة األسترالية...
شامخ بدرا

لـــم يكـــن علـــى اســـتراليا أن
ترحـــب بمجـــرم الحـــرب نتنياهـــو
كون ــه رئي ــس وزراء حك ــم عنص ــري
إلغائ ــي ،س ــجن ويس ــجن ويع ــذب
آالف الفلســـطينيين المدنييـــن
ويهـــدم منازلهـــم إرهابـــاً متبعـــاً
الخط ــة عينه ــا الت ــي اغتص ــب فيه ــا
الصهاينـــة فلســـطين ســـنة ،1948
وهـــو يحـــاول «قوننـــة» مصـــادرة
أراضيهـــم إذ يتمـــدد فـــي الضفـــة
الغربيـــة بشـــكل يومـــي الســـيما
فـــي محيـــط القـــدس الشـــريف
وفيهـــا بقصـــد تهويدهـــا .فكيـــف
ببل ــد كأس ــتراليا ترح ــب بنتنياه ــو
المس ــؤول األول ع ــن ع ــزل قط ــاع
غـــزة ومحاصرتـــه ألكثـــر مـــن 11
س ــنة ،بع ــد أن ش ــن علي ــه حربي ــن
فقتـــل أكثـــر مـــن  2000مـــن
المواطنيـــن األبريـــاء بمـــا فيهـــم
 500طف ــل ،كم ــا ج ــرح أكث ــر م ــن
 10000مواطـــن مـــازال منهـــم
المئـــات فـــي حالـــة اإلعاقـــة
الدائمـــة ،إذ أنـــه أثنـــاء االجتيـــاح
كانـــت قـــوات الصهاينـــة تهـــدم
البيـــوت علـــى رؤوس ســـاكنيها،
واس ــتهدافها لألبني ــة الش ــاهقة أدى
إلـــى إصابـــات بالجملـــة ...عـــدا
عـــن هـــذا ،فقـــد ركـــز الصهاينـــة
علـــى تدميـــر البنيـــة التحتيـــة
للقطـــاع بقصـــد تعطيـــل دورة
الحيـــاة ألطـــول فتـــرة زمنيـــة
ممكن ــة ،وق ــد ق ــام بم ــا يزي ــد ع ــن
 8000طلعـــة جويـــة مســـتعمالً
القناب ــل االرتجاجي ــة والفوس ــفورية
واليورانيـــوم
واالنشـــطارية
المخضـــب ،وجميـــع هـــذه

النش ــاطات محرم ــة دوليــاً وتدخ ــل
فـــي بـــاب جرائـــم الحـــرب ،هـــذا
إضافــة إلــى غــض نتنياهــو الطــرف
عـــن جرائـــم ينـــدى إليهـــا جبيـــن
اإلنســـانية كان قـــد قـــام بهـــا
المســـتوطنون نتيجـــة للتحريـــض
العنصـــري لنهـــج نتنياهـــو بحيـــث
أقدم ــوا عل ــى ح ــرق الطف ــل عل ــي
الدوابشـــة حتـــى المـــوت وكذلـــك
اختط ــاف محم ــد أب ــو خضي ــر م ــن
قب ــل  3مس ــتوطنين وحرق ــه حت ــى
المـــوت أيضـــاً ...أضـــف إلـــى كل
هـــذا شـــريط الفيديـــو الـــذي
وزعتـــه منظمـــة الدفـــاع عـــن
حقـــوق اإلنســـان اإلســـرائيلية
نفس ــها ع ــن ذل ــك الجن ــدي ال ــذي
أعـــدم جريحـــاً فلســـطينياً بـــدم
بارد .
وكان نتنياهـــو قـــد صـــرح بالفـــم
المـــآن عـــن عـــدم اهتمامـــه أو

حتـــى التفكيـــر بإنهـــاء تمـــدد
اإلحتـــال داخـــل الضفـــة حيـــث
يقط ــن حوال ــي  4.5ملي ــون إنس ــان
فلسطيني.
وإذا كان ــت اس ــتراليا تح ــت ضغ ــط
عـــدد غيـــر قليـــل مـــن أعضـــاء
مجلســـي البرلمـــان والشـــيوخ قـــد
ألغ ــت مراس ــم االس ــتقبال الرس ــمية
الت ــي ع ــادة يُس ــتقبل فيه ــا رؤس ــاء
الـــدول أو رؤســـاء وزرائهـــا ،فقـــد
كان ذلـــك غيـــر ٍ
كاف ،إذ اســـتنادا ً
لمـــا أوردنـــا بعضـــه مـــن جرائـــم
الحـــرب التـــي ارتكبهـــا هـــذا
الرجـــل ،كان حريـــاً بأســـتراليا ــــ
المعروفـــة بتاريخهـــا الناصـــع
بالدف ــاع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ــــ
كان حريـــاً بهـــا اعتقـــال نتنياهـــو
وتســـليمه لمحكمـــة العـــدل
الدولية بدل االحتفاء به.
وبعــد هــذا الخطــأ الــذي شــوه

تاريــخ هــذا البلــد لقصــر نظــر
حــزب األحــرار الحاكــم فــي هــذا
المجــال والــذي يجــب أن يتحمــل
تبعتــه ،بــات علــى األســتراليين مــن
أصــل عربــي القيــام بحملــة تحجــب
بموجبهــا أصــوات الناخبيــن
المناهضيــن لهــذه الزيــارة عــن
الحــزب واألفـراد الذيــن نظموهــا أو
احتفــوا بهــا أو دافعــوا عنهــا كــون
ال ُمدافٓــع عنــه إرهابــي بكافــة
المقاييــس ،هــذا مــن جهــة .أمــا
مــن جهــة ثانيــة يجــب تنظيــم
حملــة محليــة وعالميــة تســتهدف
تقديــم نتنياهــو وحكومتــه وكل مــن
يثبتــه التحقيــق مــن الصهاينــة أو
عمالئهــم بارتــكاب جرائــم حــرب
منــذ احتــال فلســطين وحتــى
الســاعة إلــى محكمــة العــدل
الدولية.
* حزب الشعب الفلسطيني
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بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

الغنم يخاف من الذئب الذي يأكل منه حاجته وال يخاف الراعي الذي يذبحه!!...

كام كان متوقعاً من العصابة الحاكمة ،فقد أطاحت بسلسلة الرتب والرواتب ،ولكنها حزمة من الرضائب عىل املواطنني تحت ذريعة متويل السلسلة ،ومل تكتف
بذلك بل أطلقت عىل الفور نغمة رضورة إقرار قانون جديد لالنتخابات كأولوية تتقدم عىل كل ما عداها من أمور ملحة وضاغطة عىل الناس.
ردأ على الرضائـب الجديـدة ،تحركـت أحـزاب وقطاعـات شـعبية وهيئات مجتمـع مدين لتلتقي كلها يف تظاهرة حاشـدة يف سـاحة رياض الصلـح ،تزامنت مع
تظاهـرة شـعبية عارمـة يف بلـدة املختـارة الشـوفية ،أقـل ما يقـال فيها أنها تظاهـرة إقطاعيـة توريثية مذهبية تشـكل منوذجاً مصغـرا ً للمجتمـع اللبناين الذي
يعيش انفصاماً يف الشخصية بني الحداثوية والتخلف ،لذلك بلغت أعداد املتظاهرين يف املختارة أضعاف مضاعفة لتظاهرة بريوت.
سـوف تتكـرر تظاهـرة بيروت ،ورمبـا سـتكون أكثر حشـدا ً يف املـرات املقبلـة ،لكن العصابـة الحاكمة لـن ترتاجع عـن الرضائب وسـتوقت إقرار سلسـلة رتب
ورواتـب ممسـوخة يف موعـد يتقـارب مـع إقـرار قانـون جديد لالنتخابـات لتكريس منطق الفسـاد والرشـوة والجامعية ألنهـا مطمئنـة إىل جمهورها املنفصم
اجتامعيـاً الـذي يتحـرك غـب الطلـب عنـد تخويفـه مـن اآلخـر املذهبي أو الطائفـي حاله يف ذلـك حال الغنم الـذي يخاف مـن الذئب وينسى أن الذئب يأكل
منه فقط حاجته فيام الراعي يعلف الغنم لذبحه.

مشاريع إسقاط سوريا تتخبط بفشلها في تحويلها إلى مرقد عنزة لدواعشها...

تتسـارع وتيرة املفاوضـات السـورية بين األسـتانة وجنيـف التـي على وقعهـا يتحرك امليـدان العسـكري .الحكومة السـورية تريد إعادة بسـط سـيطرتها عىل
كامـل التراب السـوري فيما أجنـدة حلفائهـا تختلـف مـن واحـد اىل آخـر ،فإيـران تريـد ضامنـات مـن أي حكومة سـورية مسـتقبلية بتأمين ممر آمـن لدعم
املقاومـة يف لبنـان وفلسـطني .روسـيا تريـد تحصين وجودهـا على املتوسـط بحكومـة سـورية تضمن رشعنة هـذا الوجـود .ويلتقي الطرفـان عند نقطـة إنهاء
ظاهرة اإلرهابيني وبقاء الرئيس األسد مع اليد الطوىل له يف أية حكومة مستقبلية.
يف املقابـل ،بعـد فشـل مشروع إسـقاط النظـام واإلطاحـة برئيسـه بشـار األسـد ،بـات لكل طـرف أجندتـه الخاصة ،األميريك يريد إطالـة أمد الحـرب ملواصلة
امتصـاص أمـوال دول الخليـج ،التريك يريـد مناطـق آمنـة يف الشمال السـوري وإسـكان أكبر عدد مـن النازحني السـنة فيهـا لقطع الطريـق على إمكانية قيام
رشيـط حـدودي كـردي ،أمـا دول الخليـج فليـس مـن أجنـدة لديها سـوى أن تتبع معلمهـا األمرييك وال مانـع لديها من إقامة الحزام الرتيك يف الشمال السـوري
عىل أمل أن يكون لها مرقد عنزة يف سوريا.
مـن الواضـح أن هـذه األجنـدات تلتقـي عنـد نقطـة تدمير مـا تبقـى من مبان سـكنية وبنـى تحتية يف سـوريا لرهن قيـام أي حكومة مسـتقبلية مبن يسـتطيع
متويـل إعـادة البنـاء ،ناهيـك عـن تدمير مـا تبقـى مـن قـدرات سـورية قد تشـكل خطرا ً على إرسائيل بعـد أن فشـلت مشـاريعهم يف تحويـل سـوريا كلها إىل
مرقد عنزة للدواعش.

الخزي والعار لألنظمة المتآمرة على فلسطين وألف تحية لريما خلف...

للمـرة األوىل يصـدر عـن إحـدى مؤسسـات األمـم املتحـدة تقريـر بهـذا الوضـوح يف اتهـام إرسائيـل بأنهـا دولة فصل عنصري (أبارتايـد) ،جاء ذلـك يف خالصة
تقريـر صـدر عـن «لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة واالجتامعيـة لغـرب آسـيا» (اإلسـكوا) .وبطبيعة الحـال فقد أثـار التقريـر بركانـاً إرسائيليـاً وأمريكياً ضد
األمينـة العـام التنفيذيـة لالسـكوا الدكتـورة رميـا خلـف وضغوطـاً هائلـة على األمني العـام لألمم املتحـدة أنطونيـو غوترييس الـذي مل يكتف بسـحب التقرير
بل طلب من الدكتورة خلف اإلستقالة من منصبها.

تقـع أهميـة هـذا التقريـر ليـس فقـط فـي كونـه يوجـه إصبـع اإلتهـام الدولـي لكيـان العـدو الصهيوني بأنـه كيـان فصل عنصـري بل أيضـاً بكون
الفريـق الـذي أعـده هـو مـن الخبـراء المتعـددي الجنسـيات المتخصصيـن فـي القانـون الدولـي ،لذلـك فقـد قالت خلـف «رأيت مـن واجبي أال
أكتـم شـهادة حـق عـن جريمـة ماثلة ،وأصـر على كل اسـتنتاجات التقرير» بعد أن سـارعت إلى تقديم اسـتقالتها احتجاجاً على سـحب غوتيريس
للتقرير من األمانة العامة لألمم المتحدة.
لقـد سـجلت ريمـا خلـف ،هـذه المـرأة العربيـة األردنية ،هدفاً ثمينـاً في مرمى األمـم المتحدة وعرت انحيازهـا لكيان غاصـب ،واألهم من ذلك
فهـي عـرت أنظمـة عربيـة متراميـة األطـراف والمسـاحات عملـت طـوال السـنوات السـت الماضيـة على إشـعال الوطـن العربي تحت شـعار ما
يسـمى بــ «بالربيـع العربـي» ولـم تنبس ببنت شـفة حيال الوضع في فلسـطين ،بل باتت تنسـج عالقات دبلوماسـية وعسـكرية مع قيـادة العدو
هناك .ألف تحية لريما خلف والخزي والعار للعرب المتآمرين على فلسطين.
لتعليقاتكم على البريد االلكترونيmaherabinader@gmail.com :
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ً
مجددا ...مع الناس في مواجهة حيتان المال
الشيوعي في الساحات
غريب أمام مصرف لبنان :الحراكات مطالبة بتوحيد موقفها ،وتجميع صفوفها ،وتشكيل قيادة موحدة وفعالة

كاترين ضاهر

للس ــاحات عش ــق خ ــاص وتاري ــخ نض ــال مس ــتمر ،س ــطره الش ــيوعيون من ــذ أكث ــر م ــن تس ــعين عامــاً وم ــا زال ــوا وحزبه ــم،
حزب الشعب ،رافعين مع ّول التغيير دفاعاً عن حقوق الشعب...
ه ــم أكثـــر مـــن تعرفهـــم س ــاحات الوطـــن ،تحتض ــن خطواته ــم وتصغـــي لصرخ ــات حناجره ــم ...وتش ــهد لنض ــاالت مقاومتهـــم
الوطنية على الصعد كافة ...من التحرير إلى التغيير.
وه ــا ه ــي قضيته ــم واضح ــة ،ومعركته ــم محق ــة ،هدفه ــا اإلص ــاح ومحارب ــة الفس ــاد عب ــر «بن ــاء دول ــة مدني ــة ديمقراطي ــة مقاوم ــة؛
مقاوم ــة ض ــد إســرائيل وض ــد اإلره ــاب وض ــد حيت ــان الم ــال» .وكم ــا ق ــال األمي ــن الع ــام للح ــزب حن ــا غري ــب ف ــي ندائ ــه ال ــذي
وجه ــه ف ــي االعتص ــام أم ــام مص ــرف لبن ــان ،لكاف ــة المتضرري ــن والمس ــحوقين للن ــزول إل ــى الش ــارع م ــن أج ــل حقوقه ــم ،وإس ــقاط
النظ ــام الضريب ــي الجائ ــر عل ــى الفقــراء ،..ب ــأن «ه ــذه القضي ــة ليس ــت قضي ــة الح ــزب الش ــيوعي اللبنان ــي وح ــده ،ه ــذه القضي ــة
قضي ــة الش ــعب اللبنان ــي بأكمل ــه» ...الش ــعب ال ــذي انتف ــض ض ــد إقــرار الضرائ ــب الجائ ــرة األخي ــرة ،ون ــزل إل ــى الش ــارع ،وه ــزت
هتافاته في ساحة رياض الصلح األحد الماضي «حكومة السعد».
« 2017عـام الشـباب والطلاب ...عـام التغييـر» ،شـعار أطلقـه الحـزب
الشـيوعي فـي كانـون الماضـي ،وإن كان الهـدف منـه تفعيـل دور شـباب
الحـزب وحثـه للعـودة إلى السـاحات ،علـى كافة الجبهـات النضاليـة؛ طالبية،
نقابيـة ،اجتماعيـة ووطنيـة ،إالّ أنـه ت ُرجـم فعليـاً علـى كافة قطاعـات الحزب،
منـذ بدايـة هـذا العـام ،بعيـد إطالق البيـان الـوزاري البديـل ،وإقامـة العديد
مـن التحـركات المناطقيـة واللقـاءات السياسـية والوطنية؛ فلبى الشـيوعيون،
مـن كافـة الفئـات واألعمـار( ...عمـال ،فالحـون ،مثقفـون ،طلاب وموظفون)
نسـا ًء ،رجـاالً ،شـباناً وشـبات نـداء حزبهـم ،وانخرطـوا فـي معركتـه فـي بنـاء

الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة المقاومـة ،ليبرهنـوا أن حزبهـم مـا زال فتيـاً
وسيبقى...
«الشـيوعي» و»الشـباب الديمقراطـي» أمـام مصـرف لبنـان :رفضـاً للضرائب
والفساد...
“نحـو التغييـر /كلنـا معـاً لمواجهة سـلطة الفسـاد /عمال وفالحيـن ومزارعين
وأجـراء وموظفيـن وتجمعات وشـخصيات سياسـية ونقابية ومدنيـة» ...تحت
هذه الدعوة شـارك اآلالف من الشـيوعيين واالتحاديين واليساريين والنقابيين
وناشـطين مـن المجتمـع المدنـي ،باالعتصـام الحاشـد الـذي نظمـه قطـاع

قضية

13
الشـباب والطالب في الحزب الشـيوعي اللبناني واتحاد الشـباب الديمقراطي
اللبنانـي ،السـبت الماضـي ،أمـام مبنـى مصـرف لبنـان فـي بيـروت« ،رفضـاً
للفساد وهدر المال العام والضرائب الجديدة التي تم إقرارها».
ورفـع المشـاركون األعلام اللبنانيـة ،والفتـات تدعـو إلـى «وقـف الفسـاد
والهـدر ومحاسـبة المفسـدين» ،فـي حيـن بثـت مكبـرات الصـوت األناشـيد
والموسيقى الوطنية.

غريب

وأكـد األمين العـام للحـزب الشـيوعي اللبنـاين حنـا غريـب ،يف كلمتـه أمـام
املعتصمين« :إن اعتصـام اليـوم جـاء رفضـاً للطائفيـة واملذهبيـة ،التـي تنهـب
خيرات البلـد والفقـراء ،والتـي تعتمـد سياسـات اقتصاديـة واجتامعيـة أفقـرت
اللبنانيين ،وألزمـت البلـد بهـذه الدونيـة ...اليـوم نجـدد ونطلـق هـذا املوقـف
السـيايس االجتامعـي؛ نعـم للتغيير الدميقراطـي .نعـم لبنـاء دولـة وطنيـة
دميقراطية ،دولة مقاومة ضد إرسائيل وضد اإلرهاب وضد حيتان املال أيضاً».
أضـــاف «نعتصـــم اليـــوم ،لننطلـــق ونطلـــق هـــذه الرصخـــة  5مليـــارات
ونص ــف ،أحاله ــم حاك ــم م ــرف لبن ــان ري ــاض س ــامة إىل حيت ــان امل ــال،
ومل ي ــرف له ــم جف ــن ،وال أح ــد حاس ــب أو تكل ــم .الي ــوم م ــا أن طرح ــت
الحق ــوق بسلس ــلة الرت ــب والروات ــب «أقام ــوا الدني ــا وأقعدوه ــا» .ه ــم ال
يريـــدون إعطـــاء الحقـــوق ألصحابهـــا ،ال للمعلمـــن وال للعســـكريني وال
لألجــراء وال للع ــال ،ونهب ــوا املس ــتأجرين وش ــالوا عنه ــم س ــقف املن ــزل،
فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم».
وتابـع «اليـوم ،نوجـه نـداء؛ هـذه القضيـة ليسـت قضيـة الحـزب الشـيوعي
اللبنـاين وحـده ،هـذه القضيـة قضيـة الشـعب اللبنـاين بأكملـه ...املتضررون
واملسـحوقون فلينزلـوا إىل الشـارع اليـوم وغـدا ً مـن أجـل حقوقهـم ،مـن أجل
حقوقهـم بسلسـة الرتـب والرواتـب ،ومـن أجـل إسـقاط النظـام الرضيبـي
الجائـر على الفقراء واملسـحوقني ،بكل أشـكاله ،بـدءا ً من الــ  ،TVAبالدرجة
األوىل ،وعلى السـلع االسـتهالكية واملسـتوعبات واإلسـمنت وكافـة الرضائـب،
التـي رفعـوا أسـعارها وقبل أن يعطـوا الحقـوق ألصحابها» ،موجهـاً التحية إىل
«املعلمين واملوظفين والعمال واألجـراء ،الذيـن منـذ خمس سـنوات نزلوا اىل
الشوارع ،وطالبوا بحقوقهم خمس سنوات ،وما زالوا يناضلون من أجلها».
وعـن آليـات التحـرك ومواجهـة السياسـة الرضيبيـة الجائـرة ،قـال« :فرضـوا
الرضائـب ومل يعطـوا النـاس حقوقهـم ،هـذه سـلطة مـن املفترض أن تقـوم
النـاس بتغيريهـا ،وهـذه بدايـة التغيير ،ويك نواجههـم ونضـع اإلصبـع على
الجـرح ،مـن هنـا سـنتوجه نحـو حيتـان املـال ،ونقـول لهم أنتـم سـبب البالء،
حقوق الناس ستصل إىل أصحابها».
وح ــول مش ــاركة الح ــزب بتح ــرك «الحــراك امل ــدين» األح ــد وس ــواه ،ق ــال
«نحن سنناضل تحت العناوين األربعة:
 - 1ال للرضائب املبارشة عىل الفقراء.
 - 2نعم إلقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب.
 - 3إســـقاط كافـــة البنـــود التخريبيـــة ،التـــي أقـــرت بباريـــس  ،3والتـــي
هي تعليامت البنك الدويل وصندوق النقد لدويل.
 - 4ال لقانـــون املســـتأجرين ،الذيـــن رضبوهـــم ،نعـــم إلســـقاط هـــذا
القانون ،نعم إلحقاق الحق ألصحابه».
وأك ــد «ه ــذه ه ــي معركتن ــا ،تح ــت ه ــذه العناوي ــن األربع ــة .وإذا أح ــد

م ــا ،يخ ــال ان أصح ــاب الس ــلطة س ــيطلع منه ــم خ ــر كان ظه ــر من ــذ زم ــن،
«ال ــي م ــا بيعطي ــك حق ــك ،روح ش ــيلو وغ ــرو» بقان ــون انتخ ــايب نس ــبي،
خ ــارج القي ــد الطائف ــي ولبن ــان دائ ــرة واح ــدة ،وعليه ــا املعرك ــة سياس ــية،
واقتصادية واجتامعية».
وش ـ ّدد غريــب عــى أن «التغيــر واحــد ال يتجــزأ هــو هــو؛ حقــوق النــاس.
نح ــن لي ــس لدين ــا أجن ــدات أخ ــرى ال هن ــا وال هن ــاك ،ه ــذه ه ــي أجنداتن ــا
بالسياس ــة واالقتص ــاد واالجت ــاع :بن ــاء دول ــة وطني ــة دميقراطي ــة وإعط ــاء
الحقـــوق ألصحابهـــا ،والـــذي ســـيحاول الدخـــول ورضب هـــذه األجنـــدة
نحن سنسميه باالسم».
وختامـاً ،توجــه إىل الناشــطني ،بالقــول« :الحـراكات مطالبــة أن توحــد موقفها،
وتعمــل عــى تجميــع صفوفهــا ،وتشــكيل قيــادة موحــدة وفعالــة ،يك ال تنــزل
النــاس ويتــم احباطهــا فيــا بعــد .هــي مســؤولة بالدرجــة األوىل ،وهــذه هــي
الحقــوق ال أحــد يحيــد عنهــا» ،مؤكــدا ً «نحــن يف الحــزب نســر عــى هــذا
الخــط ،لــن نذهــب يف أي اتجــاه مغايــر ،والــذي يريــد الســر عــى هــذا
الخــط ،وتحــت ســقف هــذا الخــط ،أهـاً وســهالً بــه ،وغــدا ً سنشــارك تحــت
هــذه الشــعارات ،فلينضمــوا تحــت هــذا الســقف ،أه ـاً بهــم ،للعمــل مع ـاً
مــن أجــل الدفــاع عــن مطالــب النــاس ،ونحــو التغيــر لبنــاء الدولــة املدنيــة
الوطنية املقاومة».

بيان...

وت ــا األم ــن الع ــام التح ــاد «الش ــباب الدميقراط ــي» ج ــال أب ــو فخ ــر بيان ـاً
باسم املعتصمني ،قال فيه:
“نعتصــم اليــوم هنــا ،أمــام مــرف لبنــان ،لنقــول رســالة واضحــة ورصيحــة،
غيبهــا نــواب كل الكتــل النيابيــة عــن نقاشــاتهم واقرتاحاتهــم ،حــول مصــادر
متويــل املوازنــة العامــة تحــت شــاعة سلســلة الرتــب والرواتــب .لقــد قــام
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مــرف لبنــان خــال العــام الجــاري بتحويــل  5.5مليــار دوالر إىل جيــوب
املصــارف اللبنانيــة وفــق «هندســات ماليــة» ،ال تعــدو ســوى كونهــا ح ـرا ً
عىل ورق ،ودون أي عمل أو جهد أو إنتاج وتحت حجج واهية».
أضــاف « 5.5مليــار دوالر مــن األربــاح للمصــارف اللبنانيــة «بشــحطة قلــم»
بينــا الشــعب اللبنــاين يــرزح تحــت أعبــاء رضيبيــة تســتنزف حياتــه اليوميــة
وتدفعه نزوالً صوب املزيد من الفقر.
 5.5مليــار دوالر مــن الهندســات املاليــة كانــت كافيــة لدفــع  5سالســل أجــور
للقطاع العام واملعلمني!!...
 5.5مليــار دوالر كانــت كافيــة لتأمــن  3ســنوات مــن التغطيــة الصحيــة
الشاملة لجميع اللبنانيني!...
 5.5مليــار دوالر كانــت كافيــة للقيــام مبشــاريع بنــى تحتيــة مــن كهربــاء
واتصــاالت ومــاء وطــرق وجســور ولتشــغل اللبنانيــن يف هــذه املشــاريع
وتخفض نسب البطالة!!...
 5.5مليــار دوالر يريــدون اليــوم أن مينعــوا عنهــا الرضائــب ،بينــا يتحــرون
لذبــح الشــعب اللبنــاين مبوازنــة ثقيلــة عــى كل املوظفــن والعــال والفقـراء
والطبقة املتوسطة ومنهم الشباب يف هذا البلد».
وتاب ــع «نعتص ــم هن ــا ،لنق ــول إن اللعب ــة واضح ــة وض ــوح الش ــمس يف ه ــذا
البل ــد ،وإن التميي ــز الطبق ــي ب ــات فجــاً ووقحــاً .إن موازن ــات حكوماتن ــا
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وسياســات مرصفنــا املركــزي ،ال تقــوم إالّ برتييــح و»تدليــع» القطــاع املــريف
والـــركات العقاريـــة الكـــرى ورؤوس األمـــوال املضاربـــة ،عـــر متريـــر
اإلعفـــاءات املبـــارشة وغـــر املبـــارشة ،وتقديـــم الدعـــم لهـــم مـــن خـــال
هندس ــات مالي ــة وسياس ــات مالي ــة ،وتبع ــد عنه ــم الرضائ ــب التصاعدي ــة
املتناســـبة مـــع أرباحهـــم وعائداتهـــم .ويف الوقـــت نفســـه ،تقـــوم هـــذه
السياس ــات بتحميلن ــا الج ــزء األك ــر م ــن األعب ــاء الرضيبي ــة ،الت ــي مل نع ــد
نســـتطيع أن نتحمـــل املزيـــد منهـــا» ،.شـــارحاً «إن مـــا تضمنـــه مـــروع
املوازن ــة م ــن توجه ــات مبدئي ــة جدي ــدة يف زي ــادة الرضائ ــب ع ــى األرب ــاح
والفوائ ــد والري ــع العق ــاري ،إمن ــا ج ــاء تح ــت ضغ ــط التح ــركات النقابي ــة
والشـــعبية ،التـــي شـــارك فيهـــا اآلالف مـــن املتظاهريـــن واملعتصمـــن يف
الس ــنوات املاضي ــة ،والت ــي س ــبق للح ــزب أن دع ــا إليه ــا يف بيان ــه ال ــوزاري
البديـــل ،وهـــي اليـــوم ،مهـــددة بالتشـــويه أو اإللغـــاء برغـــم ضآلتهـــا .وال
داع ــي للتذك ــر ب ــأن ب ــاب اإلنف ــاق األك ــر يف موازنتن ــا ه ــو «خدم ــة الدي ــن
العـــام» ،أي األمـــوال التـــي تدفعهـــا دولتنـــا إىل هـــذه املصـــارف تحديـــدا ً،
لق ــاء فوائ ــد ع ــى الدي ــون الت ــي تعطيه ــا للدول ــة ،وتبل ــغ ه ــذه املبال ــغ 5
ملي ــار دوالر س ــنوياً .وإذا كان ــت املص ــارف تتنع ــم بـــ  5ملي ــار دوالر س ــنوياً
فوائ ــد ،ال تخض ــع للرضائ ــب م ــن الدول ــة أي م ــن جيوبن ــا ،فل ــاذا تحت ــاج
إىل  5.5مليار دوالر إضافية كهندسات مالية...؟”.
وأردف «إنه ــم يفرض ــون الزي ــادات الرضيبي ــة ع ــى الفقــراء ،وال يقدم ــون
املي ــاه وال الكهرب ــاء وال الس ــكن وال التعلي ــم وال الصح ــة وال السلس ــلة وال
األج ــور ،وم ــع ذل ــك ي ــزداد عج ــز املوازن ــة ،ومع ــه ت ــزداد خدم ــة الدي ــن
الع ــام .فأي ــن تذه ــب أم ــوال اللبناني ــن..؟ إنه ــا تذه ــب إىل جي ــوب أمــراء
الطوائ ــف وحيت ــان امل ــال القيم ــن ع ــى نظ ــام الفس ــاد الس ــيايس وه ــدر
املال العام .نحن ندفع وهم ينهبون».
وق ــال «جئن ــا إىل هن ــا لنق ــول إنن ــا م ــع سلس ــلة الرت ــب والروات ــب للقط ــاع
الع ــام واملعلم ــن ،وإنن ــا أيض ـاً م ــع رف ــع األج ــور يف القط ــاع الخ ــاص ،وم ــع
الس ــلم املتح ــرك لألج ــور ،وم ــع زي ــادة التقدمي ــات االجتامعي ــة م ــن تغطي ــة
صحي ــة وتقاع ــد وب ــدالت بطال ــة .وجئن ــا أيض ـاً ،لنع ــر ع ــن رفضن ــا املطل ــق
لإلج ـراءات الرضيبيــة املقرتحــة مــن الرضائــب والرســوم غــر املبــارشة ،التــي
تطـــاول اإلســـتهالك واملعامـــات اليوميـــة للمواطنـــن ،كالرضيبـــة عـــى
القيمــة املضافــة والرســوم عــى املركبــات والســيارات واملــازوت والحمــوالت
املس ــتوردة باملس ــتوعبات ومختل ــف أن ــواع رس ــم الطاب ــع امل ــايل ،فض ـاً ع ــن
الرس ــوم ع ــى القيم ــة التأجريي ــة ورس ــم املغ ــادرة والرس ــوم ع ــى معام ــات
كتـــاب العـــدل ،حيـــث ترتفـــع نســـبة الرضائـــب والرســـوم غـــر املبـــارشة،
الت ــي يدفعه ــا الفقــراء وأصح ــاب الدخ ــل املح ــدود إىل ح ــوايل  80%م ــن
إجاميل اإليرادات العامة ،بينام األثرياء ال يدفعون سوى .»% 20
وتابـــع «جئنـــا لنقـــول إننـــا مـــع زيـــادة الرضائـــب املبـــارشة ،واآلن تـــرز
بش ــكل مل ــح رضورة ف ــرض رضيب ــة كب ــرة ع ــى الهندس ــات املالي ــة ،الت ــي
أجراه ــا مرصفن ــا املرك ــزي ،وه ــي وحده ــا ق ــادرة ع ــى تأم ــن كل اإلي ـرادات
املطلوب ــة له ــذا الع ــام .وت ــرز أيضــاً رضورة ف ــرض رضيب ــة ع ــى س ــندات
الخزينـــة ،التـــي متتلـــك معظمهـــا هـــذه املصـــارف وعـــدم تنزيلهـــا مـــن
األربـــاح املرصفيـــة كـــا يحصـــل اآلن ،إلعفائهـــا مـــن مئـــات ماليـــن
ال ــدوالرات .وكذل ــك يج ــب التوس ــع يف الرضائ ــب ع ــى الفوائ ــد املرتفع ــة
وعـــى األربـــاح الكبـــرة للـــركات العقاريـــة والـــركات املاليـــة وحاميـــة
الــركات الصغــرة .أمــا األمــاك البحريــة التــي ال تعتــر إال رسقــة موصوفــة
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للـــال العـــام منـــذ عقـــود حتـــى اليـــوم ،فقـــد آن األوان أن تـــزال تلـــك
التعدي ــات ويدف ــع أولئ ــك املتع ــدون رس ــوم مخالف ــات عالي ــة ب ــدالً م ــن
امل ــال ،ال ــذي أخ ــذوه عن ــوة م ــن اللبناني ــن ،وذل ــك وح ــده ميك ــن أن يؤم ــن
مليارات الدوالرات».
وأكــد «نحــن مــع إقـرار السلســلة فــورا ً ،كــا نطالــب بهــا الهيئــات املعنيــة،
ونحــن مــع تصحيــح األجــور يف القطــاع الخــاص أيضــاً .واألمــوال لتغطيــة
عجــز املوازنــة موجــودة وبوفــرة وكــرة .نحــن نطالــب بالرضائــب ،لكــن أيــة
رضائب؟:
 إذهبوا إىل أصحاب األموال وأريحوا هذا الشعب املخنوق. أوقفــوا اإلعفــاءات واالمتيــازات املمنوحــة للــركات التــي متتلكونهــا،وتقوم باستثامر األمالك العامة وتحقيق أرباح مسهلة ومعفاة.
 إفرضــوا رضائــب عــى املصــارف والفوائــد الكبــرة والهندســات املاليــةوالــركات العقاريــة ورشكات األمــوال ،وعــى الهندســات املاليــة ورســوم
مخالفــات عــى األمــاك البحريــة ،وهــذا مــا يكفــي وحــده لســد عجــز
املوازنة كله دون أي رضيبة عىل الفقراء ومتوسطي الحال عىل اإلطالق».
وذكر «لقد طالبنا سابقاً بـ:
 اســتحداث رضيبــة ال تقــل عــن  30%عــى األربــاح اإلضافيــة ،التــيتحققــت للمصــارف وكبــار املودعــن مــن جــراء هندســات مــرف لبنــان
املالية األخرية.
 رفــع معــدالت الرضيبــة عــى الفوائــد املرصفيــة وأربــاح رشكات األمــوالتباعاً إىل  15%و.% 30
 فــرض معــدالت تصاعديــة عــى الربــح العقــاري ،بحيــث تصــل عــىالشطر األعىل ،إىل ما ال يقل عن  25%من الربح املحقق.

 وقــف قنــوات التهــرب الرضيبــي عــر الــركات القابضــة وغريهــا ،ووقــفمزاريــب الهــدر والفســاد واســرجاع األمــاك العامــة وفــرض الرضائــب
والغرامات عىل املنشآت القامئة.
 إقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب ،مبــا يــريض كل الروابــط والقطاعــاتالتعليمية واإلدارية والعسكرية واملتقاعدين».
وختــم «نحــن شــباب وطــاب لبنــان ،الذيــن يتخــرج منهــم  35ألــف كل عــام،
وال يتوفــر لهــم ســوى  5آالف وظيفــة جديــدة فنضطــر مرغمــن إىل الهجــرة.
أنتــم تهجــرون اللبنانيــن بهــذه السياســات وترموننــا شــباباً وطالب ـاً إىل دول
العــامل .أليــس لنــا حــق يف أجــر محــرم يف لبنــان...؟ أليــس لنــا حــق يف العمــل
ويف الســكن ويف االســتقرار والــزواج...؟ نظامكــم يهمشــنا ،يحرمنــا ،يرتكنــا دون
كرامة ودون حقوق.
نحــن شــباب معــرض للبطالــة دون ضامنــات ،مننــع عــن حقنــا يف اإلق ـراع،
وتغلــق بوجهنــا كل أبــواب الحيــاة .فــاذا تنتظــرون منــا...؟ جامعتنــا اللبنانية
تتدهــور ،وأنتــم متعنــون يف تهميشــها تدعــوا بنــا إىل الجامعــات الخاصــة،
التــي متتــص كل أمــوال عائالتنــا ،فــاذا تتوقعــون منــا أن نقــول...؟ نحــن
أصحــاب حــق وأنتــم مــروع تهجــر إىل الخــارج .نحــن أصحــاب حــق
نتمسك به ونقاتل من أجله ضد فسادكم وسياساتكم ورضائبكم.
أنتــم ســلطة جائــرة ،أنتــم سياســات ملصلحــة  1%مــن اللبنانيــن املقتدريــن
وضــد كل الشــعب اللبنــاين .أنتــم أحــزاب ســلطة تشــارك يف الجرميــة يف
الداخــل وتخــرج إىل املزايــدة يف الخــارج .أنتــم شــبكة مرصفيــة أخطبوطيــة
تلتف عىل عنق اللبنانيني .أنتم حيتان مال بقوة القانون».
بعدهــا ،انطلــق املعتصمــون يف مســرة حاشــدة توجهــت نحــو ســاحة ريــاض
الصلح ،ثم اعتصمت أمام مبنى جمعية املصارف.
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في ذكرى تشافيز :فينزويال والهجمة األميركية

موريس نهرا

ليسـت املـرة األوىل التـي أتنـاول فيهـا الوضع
يف فينزويلا وتطوراتـه .لكـن املشـاهدة الحيـة
واملشـاركة والصلات مع النـاس الفنزويلين ،أهم
مـن اسـتقاء األخبـار من الوسـائل اإلعالميـة .فهذا
البلـد الـذي يتميـز بجامله ،وبطيبة وبسـاطة حياة
شـعبه ،كانـت زيـاريت لـه تلبيـة لدعوة مـن وزارة
الخارجيـة الفينزويليـة للمشـاركة يف نشـاطات
الذكـرى الرابعـة لوفـاة القائـد هوغـو تشـافيز.
ومـن مجمـل لقاءاتنـا مـع الفنزويليين ،أنـا
وزوجتـي معـاً ،ومـع سـفري لبنـان ،الـذي أتـاح لنا
فرصـة االسـتمتاع بجمال طبيعـة هـذا البلـد،
اتضـح يل مـا تركـه هوغو تشـافيز من أثـر وتقدير
راسـخ يف نفـوس شـعبه وطبقاتـه الكادحـة .فقـد
كان منطلقـاً من املسيرة النضاليـة التاريخية ،عىل
خطـى القائـد املحرر سـيمون بوليفـار ،جامعاً بني
التحـرر مـن التبعيـة ،وتحقيـق سـيادة واسـتقالل
بلـده ،وبين الجانـب االجتامعـي .فاسـتخدم ثروة
بلاده البرتوليـة الكبرية ،لتحسين معيشـة الفقراء
والطبقـة الكادحـة .وحقـق إنجـازات كبيرة
لشـعبه ،وبخاصـة على صعيـد التعليـم والصحـة

العامـة ،ويف مجـال بنـاء املسـاكن للفقـراء كعملية
متدرجة ومسـتمرة ،ويف مجال الفنون واملوسـيقى
وجعلها مبتناول التالمذة وأصحاب املواهب.
واسـتلهاماً لـدور وأهـداف سـيمون بوليفـار ،قـام
بخطـوات مهمـة يف اتجـاه التكامـل مـع بلـدان
أميركا الالتينيـة ،أهمهـاmerco sur - Alba- :
 tele surتعزيـزا ً للتقـارب والتعـاون بين هـذه
البلـدان ،وجعلهـا أكثر اسـتقاللية ،ورفضـاً للتبعية
وهيمنـة واشـنطن عليهـا ،وقـد نجـم عـن إدراكـه
الرتابط بين مصالح الشـعوب وقضاياها التحررية،
اعتماده سياسـة تضامنيـة سـاطعة ،بين شـعوب
أميركا الالتينية وشـعوبنا العربيـة وغريها ،فوقف
بحـزم إىل جانـب شـعبنا ومقاومتـه للغـزو
الصهيـوين عـام  ،2006وكان األقـرب مـن معظـم
الحكومـات العربيـة التـي تراوحـت موافقهـا بين
متآمـر مـع العـدو ،ومتفـرج .وهـذا مـا قلتـه لـه
عندمـا التقيتـه يف  30آب  ،2006أثنـاء زيارتـه
لسـوريا ،مقـدرا ً لـه تضامنـه الحـازم مـع شـعبنا،
ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته.

لقـد تجلـت التشـافيزية فـي أذهان القسـم األكبر
مـن الشـعب .بالنـزول الفـوري لفقـراء فنزويلا
وشـعبها ،إلـى شـوارع كـراكاس ،فـور حصـول
اإلنقلاب عليـه ،عـام  ،2002وفرضـوا تحريـره
وإعادتـه إلـى الرئاسـة .لكـن اليـوم يشـعر النـاس
بصعوبـات معيشـية فـي هـذه المرحلـة ،جـراء
فقـدان بعـض المـواد االسـتهالكية فـي السـوق،
وتراجـع قيمـة البوليفـار وقـدرة الناس الشـرائية،
وبـروز فـارق كبيـر بيـن سـعر البوليفار الرسـمي،
وبيـن السـوق السـوداء .والمشـكلة هنـا تتلخـص
فـي الحـرب االقتصاديـة التـي تشـنها الشـركات
االحتكاريـة األميركيـة وبالتواطوء مـع البرجوازية
واليميـن الفنزويلـي و ،CIAبدءا ً من هبوط سـعر
برميـل النفـط أكثـر مـن  50%وصوالً إلـى تعميم
الفسـاد .ولم يكـن صائباً باألصل ،ارتـكاز االقتصاد
المـوروث علـى مداخيـل النفـط ،التـي تتجـاوز
 90%مـن مجمـوع الدخـل الوطنـي .صحيـح أن
تشـافيز اسـتخدم قسـماً كبيـرا ً منهـا فـي صالـح
مكافحـة الفقـر المـوروث ،ولكـن بقـي الوضـع
اإلنتاجي المحلي على ضعفه تقريباً.
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فقـد خلـق هبـوط سـعر برميـل النفـط ،وضعـاً
مربـكاً ،وتباطـؤا ً فـي تحقيـق مـا كان مقـررا ً،
وتراجعاً في مسـتوى المعيشـة .وتسـتغل سلطات
واشـنطن هـذه الصعوبـات وتعمـل مـع أدواتهـا
واليميـن المحلـي للمزيـد منهـا اقتصاديـاً وأمنيـاً.
وليـس صدفة أن يقـول الرئيس األميركي السـابق
أوبامـا ،منـذ حوالـي سـنة أن فينزويلا تشـكل
تهديـدا ً للواليـات المتحـدة .ورغـم أن هـذا
التصريـح مدعـاة للسـخرية ،إالّ أنـه يعكـس نوايـا
ومخططـات اإلمبرياليـة األميركية ،حيـال فينزويال
ونهجهـا التحـرري ودورهـا االسـتقاللي األميركـي
الالتينـي .وفـي مهرجـان شـعبي ضـم مـا ال يقـل
عـن مئـة ألـف شـخص ،رد الرئيـس مـادورو فـي
خطابـه قائلاً :نحـن ال نهـدد أحـدا ً ،إننـا ننشـد
السلام والمحبـة ،والعالقـات السـليمة .لكـن أي
تدخـل فـي بلدنـا سـيواجهه شـعبنا وجيشـنا بكل
قـواه .وتنـاول المطامـع اإلمبرياليـة فـي فينزويال
وأميـركا الالتينيـة ،وقـال ان  C-I-Aهـي التـي
صنعـت اإلرهـاب مـن «القاعـدة» إلـى «داعـش»
وأمثالهـا .وأعـرب عـن التالقـي مـع العـرب
واإلسلام البـريء من اإلرهاب .وكنـا على المنصة
علـى مقربـة منـه .وعندمـا أنهى خطابـه ،صافحته
وأعربـت لـه عـن تضامـن حزبنـا الشـيوعي
والوطنييـن اللبنانييـن ،مـع فينزويلا وشـعبها،

فأقـدم علـى رفـع يـدي هاتفـاً أمـام الجمهـور
الكبير .VIVA LIBANO
لقــد أظهــر دعــم دوائــر واشــنطن لالنقــاب علــى
ديلمــا روســيف ،ولــوال فــي البرازيــل ،وعلــى
لوغــو فــي الباراغــواي ،والمحاولــة الفاشــلة علــى
الرئيــس كورييــا فــي اإلكــوادور ،مــدى حقــد
وشراســة الدوائــر األميركيــة المذكــورة ،علــى
نجاحــات شــعوب أميــركا الالتينيــة ،كمــا هــي
الحــال علــى شــعوبنا ومنطقتنــا الشــرق أوســطية.
ويكشــف ذلــك نواياهــا حيــال وطــن بوليفــار
وتشــافيز ،ضــد الرئيــس نيكــوالوس مــادورو
والنهج البوليفاري.
والتصريــح الوقــح والمــدان ،لرئيــس منظمــة
الــدول األميركيــة ،لويــس الماغــرو ،الــذي يهــدد
فينزويــا بتعليــق عضويتهــا فــي المنظمــة ،إذا لــم
تجــر «انتخابــات حــرة» ،وإطــاق الســجناء
السياســيين ،خــال شــهر ،يمثــل تصعيــدا ً وتدخـاً
ســافرا ً مــن واشــنطن فــي الشــؤون الفينزويليــة،
واســتخدام دور هــذه المنظمــة فــي تغطيــة
تدخالتها.
ومــن خــال لقاءاتنــا مــع تشــافيزيين ،ومــع قيادة
الحــزب الشــيوعي الفينزويلــي ،شــعرنا بوجــود
اســتياء فــي صفــوف الشــعب مــن صعوبــات

الوضــع المعيشــي القائــم ،وعــدم ثقــة أكبــر،
بالقــوى اليمينيــة المعارضــة والمعروفــة
بفســادها .وإن هــذا المنــاخ يتســع شــعبياً دون
اتضاح ما قد ينجم عن ذلك.
لقــد أتيــح لــي خــال الزيــارة ،تقديــم مداخلــة
(20دقيقــة) فــي المســرح الوطنــي -كــراكاس،
مــع ثالثــة بلــدان أخــرى ،وبحضــور حشــد مــن
النــاس والشــبيبة التشــافيزية وبعــض المســؤولين
فــي الحــزب االشــتراكي الفينزويلــي الموحــد،
بعنــوان تشــافيز ولبنــان والشــرق األوســط.
وكذلــك إلقــاء محاضــرة فــي قاعــة وزارة
الخارجيــة بحضــور الكــوادر الشــابة فــي الــوزارة،
ونائــب الوزيــرة ،لوضعهــم فــي صــورة مــا يــدور
فــي الشــرق األوســط ولبنــان ،ودور العوامــل
الداخليــة ،واإلقليميــة ،والدوليــة ،فــي ذلــك .كمــا
كانــت لــي مشــاركة فــي طاولــة مســتديرة مــع
مســؤولين والوفــود المدعــوة ،حــول الهجمــة
اإلمبريالية ،وبخاصة على فينزويال ونهجها.
لقــد كانــت الزيــارة واللقــاءات مناســبة لتبــادل
اإلطــاع علــى قضايــا شــعوبنا فــي أميــركا
الالتينيــة وفــي منطقتنــا العربيــة ،كمــا ولتعزيــز
عالقــات الصداقــة والتضامــن ضــد العــدو
اإلمبريالي ــ الصهيوني المشترك.
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اليمين يتوحد ضد قيادة «كوربين» لحزب العمال البريطاني

نادر عواد ــ منظمة لندن

انتخـــب «جيريمـــي كوربيـــن» رئيســـاً
لحـــزب العمـــال البريطانـــي فـــي أيلـــول 2015
عل ــى إث ــر اس ــتقالة الرئي ــس الس ــابق أد ميليبان ــد
الـــذي خســـر االنتخابـــات العامـــة وبالتالـــي
رئاســـة الحكومـــة البريطانيـــة .خـــال حملـــة
االنتخابـــات لرئاســـة الحـــزب جـــرت تدخـــات
عديـــدة مـــن رمـــوز تاريخييـــن فـــي حـــزب
العمـــال ،وتحديـــدا ً مـــن الجنـــاح النيوليبرالـــي،
كرؤســـاء الـــوزراء الســـابقين طونـــي بليـــر
وغ ــوردن ب ــروان ض ــد جيريم ــي كوريي ــن ف ــي
محاول ــة لثن ــي القاع ــدة الحزبي ــة ع ــن انتخاب ــه
نظ ــرا ً لبرنامج ــه اليس ــاري ،وال ــذي اتهم ــوه بأن ــه
برنامـــج اشـــتراكي .بالرغـــم مـــن كل هـــذه
التدخ ــات ،وم ــن حم ــات التحري ــض اإلعالم ــي
وتشـــويه الصـــورة انتخـــب «كوربيـــن» رئيســـاً
للح ــزب بأغلبي ــة عددي ــة كبي ــرة بس ــبب تأيي ــد
القواعـــد العماليـــة والنقابيـــة والشـــبابية لـــه
وانتســـاب عشـــرات اآلالف مـــن البريطانييـــن

إلـــى الحـــزب مـــن أجـــل انتخابـــه ودعـــم
برنامجه هذا.
“كوربي ــن» ه ــو نائ ــب ف ــي البرلم ــان البريطان ــي
من ــذ الع ــام  1983ويعتب ــر م ــن التي ــار اليس ــاري
االش ــتراكي ف ــي الح ــزب ول ــم يش ــغل أي منص ــب
حكوم ــي ف ــي كل الحكوم ــات العمالي ــة بس ــبب
ســـيطرة التيـــار اليمينـــي فـــي الحـــزب منـــذ
عق ــود طويل ــة .كان معروفــاً بمواقف ــه الجريئ ــة
وتم ــرده عل ــى قي ــادة الح ــزب والتصوي ــت ف ــي
البرلمـــان البريطانـــي عكـــس رغباتهـــا ،وبـــرز
ذل ــك تحدي ــدا ً ف ــي تصويت ــه ض ــد الح ــرب عل ــى
العـــراق التـــي قادهـــا رئيـــس الـــوزراء ورئيـــس
الحـــزب فـــي حينـــه «طونـــي بليـــر» .وتشـــير
األرقـــام إلـــى أن «كوربيـــن صـــوت  428مـــرة
عكـــس توجهـــات حـــزب العمـــال فـــي مجلـــس
العموم البريطاني.
إثـــر فـــوزه برئاســـة الحـــزب ،تضافـــرت قـــوى
اليمي ــن ف ــي ح ــزب العم ــال وح ــزب المحافظي ــن

مـــع العديـــد مـــن وســـائل اإلعـــام للتشـــكيك
بقدرات ــه القيادي ــة وخط ــورة توجهات ــه السياس ــية
واالقتصادي ــة عل ــى المجتم ــع البريطان ــي .ومم ــا
يس ــتعمل ض ــده الي ــوم اإلته ــام بالتعاط ــف م ــع
قـــوى المقاومـــة فـــي فلســـطين ولبنـــان ضـــد
االحت ــال الصهيون ــي وه ــو م ــا يصنف ــه اليمي ــن
بدع ــم اإلره ــاب ،وكذل ــك تعاطف ــه م ــع نض ــاالت
اإليرلنديين لالستقالل عن بريطانيا.
لجيريم ــي كوريب ــن تاري ــخ م ــن التضام ــن م ــع
القضي ــة الفلس ــطينية وه ــذا م ــا يخش ــاه الكي ــان
الصهيونـــي وحلفـــاؤه فـــي بريطانيـــا ،إذ أن
موقعـــه الجديـــد فـــي رئاســـة حـــزب العمـــال
يجعلـــه تلقائيـــاً رئيســـاً لحكومـــة الظـــل
البريطاني ــة كون ــه أكب ــر ح ــزب ف ــي المعارض ــة
البرلمانيـــة .وفـــي محاولـــة إلســـكات الصـــوت
المعـــادي «إلســـرائيل» بـــدأت وســـائل اإلعـــام
وحـــزب المحافظيـــن ويميـــن حـــزب العمـــال
والســـفارة االســـرائيلية بالحديـــث عـــن تزايـــد
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الص ــوت المع ــادي للس ــامية ف ــي ح ــزب العم ــال
تحـــت قيـــادة جيريمـــي كورييـــن .وقـــد أدت
هـــذه الحملـــة إلـــى محاصـــرة عمـــدة لنـــدن
الســـابق «كـــن ليفنجســـتون» الداعـــم للقضيـــة
الفلســـطينية بتهمـــة معـــاداة الســـامية ممـــا
يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده.
فــي االســتفتاء حــول البقــاء فــي أوروبــا فــي 23
حزيـران  ،2016كان حــزب العمــال مــن المؤيدين
للبقــاء داخــل االتحــاد األوروبــي رغــم معارضــة
كوريبــن التاريخيــة لهــذا االتحــاد .وفــور صــدور
النتائــج التــي أتــت عكــس رغبــة الحزبيــن
األساســيين ،شــن الجنــاح اليمنــي فــي حــزب
العمــال حملــة علــى كوربيــن حيــث تــم اتهامــه
بأنــه كان وراء هــذه الهزيمــة ألنــه لــم يشــارك
بفاعليــة فــي حملــة البقــاء فــي أوروبــا وحاولــوا
ممارســة الضغــوط السياســية عليــه لالســتقالة.
وفــي تعبيــر عــن عمــق االنقســام ومعارضــة
القيــادة التقليديــة للحــزب لكوربيــن ،قــام 172
نائــب مــن أصــل  229نائبـاً عماليـاً فــي البرلمــان
البريطانــي بســحب الثقــة مــن كوربيــن بعــد
مــرور  5أيــام علــى صــدور نتائــج االســتفتاء ممــا
دفعــه إلــى إجــراء انتخابــات داخليــة جديــدة
متســلحاً بالدعــم القاعــدي الكبيــر والتفــاف
جمهــور الحــزب حولــه .جــرت محــاوالت لمنــع
كوربيــن مــن الترشــح مجــددا ً لرئاســة الحــزب فــي
التفــاف لقطــع الطريــق عليــه ،ولكــن الهيئــات
الدســتورية المعنيــة ســمحت لــه بالترشــح .ومــرة
ثانيــة تآلــف ضــده كل رمــوز الحــزب ورؤســاء
الــوزراء الســابقون وعمــدة لنــدن الحالــي «صادق
خــان» المشــهور فــي بريطانيــا ،ودعمــوا منافســه
«أويــن ســميث» إال أن الصناديــق الشــعبية
حســمت المعركــة ونجــح جيريمــي كوربيــن فــي
أيلــول  2016برئاســة الحــزب بفــارق أكبــر مــن
االنتخابات األولى في العام السابق.
البرنام ــج ال ــذي ترش ــح عل ــى أساس ــه كوربي ــن
يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن المقترحـــات فـــي
السياســـية الداخليـــة والخارجيـــة ويمكـــن
تلخيصها بالعناوين األساسية التالية:
* إعـــادة تأميـــم قطـــاع المواصـــات والنقـــل
العام
* بنــاء مســاكن شــعبية لــذوي الدخــل المحــدود
لحل أزمة السكن وارتفاع اإليجارات.
* دع ــم وتطوي ــر النظ ــام الصح ــي ال ــذي يؤم ــن
تغطية صحية شاملة برسوم رمزية.

* زي ــادة الضرائ ــب عل ــى ذوي الدخ ــل المرتف ــع
وعلى أرباح الشركات.
* خفـــض مســـتوى العســـكرة ووقـــف كل
التدخالت والحروب الخارجية.
* الســـعي إلـــى إقامـــة نظـــام عالمـــي ســـلمي
على أساس العدل والمساواة.
هـــذه التوجهـــات والسياســـات تشـــكل خطـــرا ً
علـــى اليميـــن البريطانـــي بشـــقيه المحافـــظ
والعمالـــي ،وهـــو الحليـــف األوثـــق لـــإدارة
األميركيـــة بـــكل سياســـاتها الليبراليـــة
وبمخططاته ــا التوس ــعية والعدواني ــة ،كم ــا أنه ــا
تشـــكل خطـــرا ً علـــى منظومـــة المصالـــح
الرأس ــمالية ف ــي بريطاني ــا .وبح ــال تمكن ــه م ــن
الفـــوز فـــي االنتخابـــات العامـــة اآلتيـــة عـــام
 2020إالّ إذا ج ــرت انتخاب ــات مبك ــرة ــــ س ــوف
يفت ــح الب ــاب النتع ــاش ه ــذا التي ــار ال ــذي يق ــف
عل ــى يس ــار األحــزاب االش ــتراكية الت ــي تخل ــت
ع ــن كل م ــا ل ــه عالق ــة بإرثه ــا االش ــتراكي ف ــي
ع ــدة دول أوروبي ــة أخ ــرى .وال ب ـ ّد م ــن التذكي ــر
هنـــا بموقـــف الحـــزب الشـــيوعي البريطانـــي
الداعـــم لقيـــادة كوربيـــن والـــذي يقـــول بأنـــه
أكث ــر رئي ــس يس ــاري ف ــي تاري ــخ ح ــزب العم ــال
البريطاني.
إن الص ـراع ف ــي ح ــزب العم ــال الي ــوم بي ــن تي ــار
يســـاري اشـــتراكي بقيـــادة كوربيـــن ودعـــم
النقاب ــات العمالي ــة والقاع ــدة الش ــعبية للح ــزب،
وتيـــار يمينـــي يمثلـــه جـــزء كبيـــر مـــن نـــواب

الح ــزب ف ــي مجل ــس العم ــوم ورؤس ــاء ال ــوزراء
الســـابقون يتقدمهـــم طونـــي بليـــر .وبينمـــا
يعمـــل التيـــار الثانـــي علـــى خلـــق المشـــاكل
والعرقل ــة ويس ــعى إل ــى إطاح ــة كوربي ــن ب ــكل
الوس ــائل ،ب ــدأت تظه ــر أص ــوات داخ ــل الحرك ــة
النقابيـــة العماليـــة بضـــرورة عـــزل النـــواب
المعترضيـــن واســـتبدالهم بآخريـــن يســـاريين
ونقابيين في أول انتخابات عامة.

عودة طوين بلري إىل الساحة السياسية

اخت ــار «طون ــي بلي ــر» إط ــاق عودت ــه السياس ــية
إلـــى الســـاحة البريطانيـــة مـــن موقـــع رفـــض
قـــرار الخـــروج مـــن أوروبـــا .مـــا يطمـــح إليـــه
طون ــي ه ــو إع ــادة بن ــاء ش ــعبيته الت ــي انه ــارت
بســـبب سياســـاته االقتصاديـــة ومشـــاركته فـــي
الح ــرب عل ــى الع ـراق .توف ــر ل ــه ه ــذه المنص ــة
إمكاني ــة التواص ــل والعم ــل عل ــى اس ــتقطاب 48
 ٪م ــن الجمه ــور البريطان ــي الذي ــن صوت ــوا ض ــد
الخـــروج مـــن أوروبـــا .إضافـــة إلـــى أولئـــك
الذي ــن اقترع ــوا للخ ــروج م ــن أوروب ــا وينتابه ــم
الن ــدم الي ــوم .وم ــن ه ــذا الموق ــع س ــوف يك ــون
الهـــم األساســـي عنـــد «بليـــر» العمـــل علـــى
الع ــودة إل ــى قي ــادة الح ــزب واإلطاح ــة بكوربي ــن
أو إط ــاق ح ــزب سياس ــي جدي ــد تك ــون مهمت ــه
األولـــى إفشـــال التيـــار االشـــتراكي المتجـــدد
ومنعـــه عـــن التقـــدم ،وإعـــادة االعتبـــار
لسياسات «بلير» الليبرالية.
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دونالد ترامب واالتحاد األوروبي

كاظم الموسوي

ل ــم يس ــلم االتح ــاد األوروب ــي م ــن هج ــوم
الرئي ــس األميرك ــي الجدي ــد دونال ــد ترام ــب ،وال
م ــن ضغ ــوط سياس ــاته المتطرف ــة ،مم ــا فاق ــم
مـــن حالـــة التوتـــر بيـــن إدارتـــي االتحـــاد
والواليـــات المتحـــدة .وأصبـــح القلـــق واضحـــاً
بيـــن الطرفيـــن ،ســـواء فـــي التصريحـــات
المتبادلـــة أو المخـــاوف المعلنـــة .إذ لـــم تعـــد
الواليـــات المتحـــدة ،كمـــا يبـــدو ،الحليـــف
الرئيـــس لالتحـــاد األوروبـــي ،وال الشـــريك
العســـكري المأمـــون فـــي حلـــف شـــمال
األطلســـي /الناتـــو .حتـــى وصـــل األمـــر إلـــى
التصري ــح م ــن قب ــل المف ــوض األوروب ــي جونت ــر
أوتينجـــر بـــأن دونالـــد ترامـــب يلعـــب لعبـــة
«فـــرق تســـد» مـــع االتحـــاد األوروبـــي وإنـــه
ينبغ ــي ألعض ــاء االتح ــاد ع ــدم االستس ــام لتل ــك
الخدع ــة .وق ــال أوتينج ــر وه ــو ألمان ــي إلذاع ــة
دويتش ــاند فان ــك «يج ــب علين ــا أوالً وقب ــل كل
شيء أن نحرص على أالّ نقبل لعبته هذه».
وتصاعـــدت مواقـــف ترامـــب ضـــد االتحـــاد

األوروبـــي مـــن خـــال الترحيـــب بنتائـــج
االســـتفتاء البريطانـــي لصالـــح الخـــروج منـــه،
حي ــث اعتب ــره «أم ــرا ً رائع ـاً» ومرحب ـاً ب ــه أثن ــاء
لقائ ــه رئيس ــة ال ــوزراء البريطاني ــة تيري ــزا م ــاي
ف ــي واش ــنطن ،أواخ ــر كان ــون الثان ــي الماض ــي.
وغـــ ّرد أيضـــاً« :النـــاس يريـــدون ُهويَتهـــم
الخاص ــة به ــم ،لذل ــك إذا س ــألتني ع ــن اآلخري ــن
(دول االتح ــاد األخ ــرى غي ــر بريطاني ــا) ،أعتق ــد
أن اآلخري ــن س ــيغادرون ،أن ــا ش ــخصياً ،ال أعتق ــد
أن األم ــر يَ ُه ــم الوالي ــات المتح ــدة كثي ــرا ً» .كم ــا
أرس ــل رس ــائل مختلف ــة ح ــول حل ــف النات ــو ،إذ
وصف ــه ف ــي الماض ــي بأنَّ ــه حل ـ ٌـف «عف ــا علي ــه
الزم ــن» ،واآلن يص ــف األم ــر بأن ــه «غي ــر ع ــادل
بالمـــرة للواليـــات المتحـــدة» ،ألن معظـــم
الـــدول ال تفـــي بالتزاماتهـــا الطوعيـــة الخاصـــة
باإلنفـــاق الدفاعـــي .وتناقـــض كمـــا هـــو حالـــه
فأعل ــن« :وم ــع ذل ــك ،ف ــإ َّن حل ــف النات ــو مهــ ٌم
جدا ً بالنسبة لي».
األم ــر ال ــذي دف ــع مفوض ــة االتح ــاد للسياس ــة

الخارجيـــة فيديريـــكا موغيرينـــي لزيـــارة
واشـــنطن ،يومـــي  9و 10شـــباط /فبرايـــر،
ولقائهـــا وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي الجديـــد
ريك ــس تيلرس ــون ومستش ــاري ترام ــب ماي ــكل
فليـــن وجاريـــد كوشـــنر ،و»تحذيـــر» اإلدارة
األميركيـــة الجديـــدة مـــن أي «تدخـــل» فـــي
سياســـة االتحـــاد األوروبـــي ،وختمـــت زيارتهـــا
األول ــى لواش ــنطن بع ــد تول ــي ترام ــب الرئاس ــة
بقوله ــا «نح ــن ال نتدخ ــل ف ــي سياس ــة الوالي ــات
المتحــدة ( )...واألوروبيــون يعولــون علــى عــدم
تدخـــل أميـــركا فـــي السياســـة األوروبيـــة».
بينمـــا أجابـــت علـــى ســـؤال بشـــأن محاولـــة
موق ــع «برايتب ــارت ني ــوز» اليمين ــي ال ــذي كان
يدي ــره مستش ــار ترام ــب للقضاي ــا االس ــتراتيجية
س ــتيفن بان ــون التأثي ــر عل ــى نتائ ــج االنتخاب ــات
المرتقبـــة هـــذا العـــام فـــي فرنســـا وألمانيـــا،
بالق ــول« :أعتق ــد ان وح ــدة االتح ــاد األوروب ــي
باتـــت أوضـــح اآلن ممـــا كانـــت عليـــه قبـــل
أش ــهر ع ــدة .ويج ــب أن يفه ــم ذل ــك بوض ــوح
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هنـــا» .كمـــا دعـــت رئيســـة الدبلوماســـية
األوروبيـــة اإلدارة األميركيـــة الجديـــدة إلـــى
«احت ــرام االتح ــاد األوروب ــي ال ــذي لي ــس مج ــرد
مؤسس ــة ب ــل اتح ــاد م ــن  28دول ــة ،ال ت ــزال 28
وســـتظل علـــى هـــذا النحـــو ألشـــهر عـــدة
مقبلة» قبل خروج بريطانيا منه.
وأوضح ــت موغيرين ــي أن ــه «بع ــد ثماني ــة أش ــهر
م ــن اس ــتفتاء المملك ــة المتح ــدة (ال ــذي ج ــاءت
نتيجتـــه لصالـــح بريكســـت) ،لـــم يتـــم بعـــد
إبالغنـــا بـــ «موعـــد» بـــدء المفاوضـــات ،مـــا
يعنـــي أن المملكـــة المتحـــدة ســـتظل عضـــوا ً
ف ــي االتح ــاد األوروب ــي لعامي ــن آخري ــن عل ــى
األق ــل ول ــن تس ــتطيع التف ــاوض بش ــأن معاه ــدة
تجارية مع طرف ثالث».
وأعرب ــت موغرين ــي ف ــي حدي ــث لصحيف ــة Die
 Weltاأللماني ــة ع ــن احتم ــال فق ــدان الوالي ــات
المتح ــدة موق ــع الزعام ــة ف ــي العال ــم .حي ــث
أوضح ــت «ل ــم أ َر أب ــدا ً ف ــي حيات ــي الوالي ــات
المتحـــدة منقســـمة ومثقلـــة بالنزاعـــات إلـــى
هـــذه الدرجـــة كمـــا هـــي اليـــوم .ولكـــن مـــن
يريــد أن يلعــب دور الزعيــم العالمــي يجــب أن
يكـــون قويـــاً داخليـــاً ،وواثقـــاً مـــن نفســـه،
ومتضامنـــاً» .وأضافـــت المســـؤولة األوروبيـــة
«إذا كانـــت أكبـــر ديمقراطيـــة فـــي العالـــم
تعانـــي التوتـــر علـــى هـــذا المســـتوى ،فقـــد
يمثـــل ذلـــك عامـــاً يقـــوض االســـتقرار فـــي
العال ــم» .وبحس ــب موغيرين ــي ،ف ــإن العالق ــات
األوروبي ــة األميركي ــة المقبل ــة س ــتتصف بطاب ــع
براغمات ــي ،حي ــث قال ــت «نح ــن نقت ــرب م ــن
مرحلـــة جديـــدة فـــي عالقاتنـــا ،ســـنضطر
لمناقشـــة كل موضـــوع لنفهـــم هـــل هنـــاك
تطابـــق فـــي وجهـــات نظرنـــا ،ولكـــن ذلـــك
ليس مأساة».
مـــن جانـــب آخـــر قـــال رئيـــس المجلـــس
األوروب ــي دونال ــد توس ــك إن الرئي ــس األميرك ــي
دونالـــد ترامـــب انضـــم إلـــى روســـيا والصيـــن
و»التط ــرف اإلس ــامي» ضم ــن التهدي ــدات الت ــي
تواجـــه أوروبـــا .وأضـــاف أن كل تلـــك األمـــور
«ع ــاوة عل ــى اإلعالن ــات المثي ــرة للقل ــق م ــن
اإلدارة األميركيـــة الجديـــدة ..جميعهـــا تجعـــل
مســـتقبلنا ال يمكـــن التكهـــن بـــه إلـــى حـــد
بعيد».

وأثـــار مـــا ذكرتـــه وســـائل إعـــام عـــن رغبـــة
ترامـــب فـــي تعييـــن رجـــل األعمـــال تيـــد
مولـــوك ســـفيرا ً للواليـــات المتحـــدة لـــدى
االتحـــاد األوروبـــي فـــي بروكســـل احتجاجـــات
قيـــادات االتحـــاد .الســـيما إثـــر تصريحـــات
مولـــوك اإلعالميـــة عـــن تفـــكك االتحـــاد
األوروبـــي ،معتبـــرا ً إن خـــروج لنـــدن هـــو
المرحلـــة األولـــى .وزادهـــا بمقارنتـــه« :كنـــت
أعمـــل فـــي الســـابق بمنصـــب دبلوماســـي،
وســـاعدت علـــى ســـقوط االتحـــاد الســـوفيتي،
وبترشـــيحي هـــذا ربمـــا يكـــون هنـــاك اتحـــاد
آخر يحتاج قليالً إلى الترويض».
ردا ً عليــه ذكــرت موغيرينــي أن «أي قــرار لــم
يتخــذ» فــي واشــنطن حتــى اآلن و «لــم يتــم
طــرح اي اســم محــدد» .ويتجــه قــادة البرلمــان
األوروبــي إلــى رفضــه ســفيرا ً للواليــات المتحــدة
لــدى االتحــاد األوروبــي .كمــا نشــرت صحيفــة
الغارديــان البريطانيــة تقريــرا ً حصريـاً حــول نيــة
رؤســاء األحــزاب السياســية الرئيســية فــي
البرلمــان األوروبــي رفــض ترشــيح «تيــد مالوك»،
كســفير ،بســبب وصفهــم إيــاه بأنــه «معــاد
وحاقــد» ،وأن تصريحاتــه فيهــا اعتــداء صــارخ
علــى االتحــاد ،مشــيرين إلــى أنــه بتلــك الطريقــة
ســيكون عدائيــاً تجاهنــا .وأشــارت الصحيفــة

البريطانيــة إلــى أن تلــك الخطــوة قــد تهــدد
بأزمــة دبلوماســية كبــرى ،بيــن االتحــاد األوروبــي
والواليــات المتحــدة األميركيــة ،باألخــص وأن
قــادة الجماعــات المحافظــة واالشــتراكية
والليبراليــة للمفوضيــة والمجلــس األوروبــي
لدول االتحاد الـ  28سيرفضون تعيين مالوك.
رغ ــم ذل ــك تتج ــه إدارة االتح ــاد األوروب ــي إل ــى
عقـــد قمـــة كبـــرى احتفـــاال بالذكـــرى الســـتين
التفاقيــة رومــا فــي نهايــة آذار/مــارس ،وحولهــا
أك ــد رئي ــس المجل ــس األوروب ــي دونال ــد توس ــك
«للمـــرة األولـــى فـــي تاريخنـــا وفـــي عالـــم
متعـــدد األقطـــاب ،يصبـــح مثـــل هـــذا العـــدد
م ــن األش ــخاص علن ــا مناهضي ــن ألوروب ــا أو ف ــي
أضـــل األحـــوال مشـــككين بأوروبـــا .بشـــكل
خـــاص ،التغييـــر فـــي واشـــنطن يضـــع االتحـــاد
األوروبـــي فـــي موقـــع صعـــب» .واعتبـــر إن
اإلدارة الجديــدة «يبــدو أنهــا تشــكك بالســنوات
الســـتين األخيـــرة للسياســـة الخارجيـــة
األميركية».
كي ــف س ــتجري مي ــاه العالق ــات بي ــن ش ــاطئي
األطلســـي!!...؟ وإلـــى أيـــن تتجـــه السياســـات
األوروبيـــة واألميركيـــة بعـــد كل هـــذه
التحذيـــرات والتصريحـــات !!...ومـــن يتفـــكك
أوالً!!...؟ أسئلة لقابل األيام.
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العالم بين التقاسم أو التقسيم
محمد عبدو

األزمــات املتناغمــة واملرتاكمــة التــي يشــهدها العــامل اليــوم والتــي تعتــر
األخطــر منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة ،هــذه األزمــات تتجــى يف عــدة
أحــداث وزيــارات واملواقــف التــي تبــدو متناقضــة وحــادة ،التــي يقــوم بهــا
بعض رؤساء وحكومات ومسؤويل الدول فيام بينهم.
إن أب ــرز ه ــذه األزم ــات م ــا يح ــدث عل ــى صعي ــد اإلدارة الجدي ــدة ف ــي
الوالي ــات المتح ــدة بع ــد تول ــي الرئي ــس الجدي ــد ترام ــب مقالي ــد الس ــلطة
ف ــي ب ــاده ،فالرئي ــس الجدي ــد ال ــذي ل ــم يم ـ ِ
ـض أكث ــر م ــن ثالث ــة أش ــهر
علــى تســلمه الرئاســة أكــد عجــز الديمقراطيــة المزعومــة فــي أميــركا عــن
حـــل مشـــاكلها الداخليـــة والخارجيـــة وأن القضيـــة فـــي أميـــركا ليســـت
قضيـــة «جمهـــوري ــــ ديمقراطـــي» ،بـــل أزمـــة فـــي صلـــب النظـــام
الرأس ــمالي االحت ــكاري ال ــذي يحم ــل ش ــكالً ديمقراطيــاً وجوهــرا ً عنصريــاً
صهيونيــاً اس ــتعمارياً ف ــي الفضائ ــح الت ــي أثاره ــا تص ــرف «ترام ــب» م ــن
اقتصاديـــة وإداريـــة وجنســـية وصلـــت حـــد إقامـــة الدعـــوى ضـــده مـــن
قب ــل بع ــض الش ــركات إل ــى جان ــب رفض ــه تعيي ــن ع ــدد كبي ــر م ــن القض ــاة
(مدعي ــن عامي ــن) كان ق ــد أقــ ّر تعيينه ــم الرئي ــس الس ــابق أوبام ــا ،إل ــى
جانـــب فضائـــح المخابـــرات وغيرهـــا كلهـــا تصـــب فـــي خانـــة واحـــدة:
الديمقراطية في أميركا مزيفة وغير جديرة باإلحترام.
أم ــا ع ــن دع ــوة الرئي ــس عب ــاس لزي ــارة واش ــنطن وه ــذه الزي ــارة الت ــي
ته ــدف إل ــى «تروي ــض» الموق ــف الفلس ــطيني قليــاً والت ــي ج ــاءت بن ــا ًء
عل ــى توصي ــة م ــن رئي ــس ال ــوزراء اإلســرائيلي لترام ــب .ه ــذه الزي ــارة إذا
حصل ــت تأت ــي م ــن ب ــاب« :الضح ــك عل ــى الذق ــون أو «ذر الرم ــاد ف ــي
العي ــون» عي ــون الفلس ــطينيين طبعــاً وم ــا يلف ــت النظ ــر وبش ــكل فاق ــع
ه ــذه الم ــرة ،وه ــو الزي ــارة الت ــي ق ــام به ــا مل ــك الس ــعودية إل ــى ع ــدد
مـــن الـــدول اآلســـيوية واإلســـامية وباألخـــص إلـــى أندونيســـيا وماليزيـــا
والياب ــان الت ــي اس ــتمرت ش ــهرا ً كامــاً ،كان يراف ــق المل ــك فيه ــا أكث ــر م ــن
 1500مراف ـ ًـق بينه ــم عش ــرة وزراء و 25امي ــر م ــع  500ط ــن م ــن األمتع ــة.
ه ــذه الزي ــارة الت ــي ت ــم خالله ــا التوقي ــع عل ــى ع ــدة اتفاقي ــات نفطي ــة
واقتصادي ــة ،كان ــت ته ــدف إل ــى تحقي ــق حل ــم س ــعودي أميرك ــي صهيون ــي
مشـــترك هـــو إبعـــاد هـــذه الـــدول عـــن إيـــران تحـــت شـــعار الخطـــر
اإليراني (ايرانوفوبيا).
أم ــا زي ــارة رئي ــس وزراء إس ـرائيل لموس ــكو ومحاول ــة إقن ــاع ال ــروس بإبع ــاد
إيـــران عـــن جنـــوب ســـوريا ،وبالتالـــي إبعـــاد إيـــران عـــن حـــزب اللـــه،
فه ــذه المهم ــة ج ــاءت مس ــتحيلة بع ــد الموق ــف الح ــازم للرئي ــس بوتي ــن
وتأييده لحكومة سوريا الشرعية.
وف ــي ه ــذا الس ــياق تأت ــي زي ــارة وزي ــر خارجي ــة بريطاني ــا األخي ــرة للضف ــة
الغربي ــة لتذك ــر بوع ــد «بلف ــور» ،وزي ــر خارجي ــة بريطاني ــا األس ــبق ،ولتؤك ــد
أن االس ــتعمار مهم ــا غي ــر م ــن جل ــده ،ف ــأن جوه ــره واح ــد :..ه ــو اس ــتعباد
الشعوب ونهب ثرواتها.
يبقـــى المؤشـــر الثابـــت فـــي كل هـــذه التحـــركات والزيـــارات وهـــو أن

الث ــروات الهائل ــة الكامن ــة تح ــت األرض ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط م ــن
ليبي ــا إل ــى مص ــر إل ــى س ــوريا والعــراق واليم ــن ه ــي الت ــي تثي ــر ش ــهية
المس ــتعمرين مهم ــا كان ــت تس ــمياتهم ...ومهم ــا كان ــوا يلبس ــون ،س ــواء
أكان ــوا دوالً باس ــم ش ــركات أو لش ــركات احتكاري ــة باس ــم دول (إســرائيل)،
فالعال ــم مقب ــل عل ــى خض ــات كب ــرى ،هدفه ــا البت ــرول والغ ــاز ،وأدواته ــا
السالح والعمالء.
أم ــا ف ــي م ــا يتعل ــق باألزم ــة القائم ــة بي ــن تركي ــا والعدي ــد م ــن ال ــدول
األوروبيـــة ،فـــإن سياســـة أردوغـــان المتأرجحـــة بيـــن إرضـــاء أميـــركا
والخضـــوع للصهيونيـــة مـــن جهـــة وتطبيـــق مبـــادئ «اإلخـــوان» فـــي
ديموقراطي ــة مش ــوهة ،ه ــو ال ــذي أوص ــل أردوغ ــان وتركي ــا إل ــى حاف ــة
مـــن اإلنقـــاب واإلنقـــاب وصلـــت حـــد اإلنقـــاب العســـكري ولكـــن
االجتم ــاع الثالث ــي ال ــذي حص ــل بي ــن رؤس ــاء األركان الش ــهري في جن ــوب
تركي ــا (أنطالي ــا) ل ــم يك ــن هدف ــه القض ــاء عل ــى ال ــدول الت ــي دعم ــت
وســـاندت اإلرهـــاب ،ولكـــن احتـــواء الموقـــف الذكـــي مـــن قبـــل روســـيا
وإجباره ــا عل ــى الخض ــوع لمصال ــح مؤقت ــة ،ه ــو الـــذي دف ــع أردوغ ــان
إل ــى التن ــازل ع ــن بع ــض مواقف ــه تج ــاه س ــوريا .وه ــذا اإلتف ــاق الثالث ــي،
يذك ــر ،باإلتف ــاق ال ــذي وق ــع بع ــد الح ــرب العالمي ــة األول ــى وال ــذي ع ــرف
بـــ «س ــايس بيك ــو» وال ــذي كان يض ــم وزراء خارجي ــة كل م ــن بريطاني ــا
وفرنســـا وروســـيا القيصريـــة آنـــذاك والـــذي فضحتـــه ثـــورة أكتوبـــر
اإلشتراكية التي أطاحت بالقيصرية في روسيا عام .1917
أمـــا الغـــزل القائـــم بيـــن بعـــض األنظمـــة العربيـــة وعلـــى رأســـها األردن
ومصـــر لتمهيـــد الطريـــق أمـــام التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيونـــي ،فـــإن،
اتفاقيـــات الغـــاز بيـــن إســـرائيل وكل مـــن مصـــر واألردن توضـــح هـــذه
السياســات ومــا هــي إالّ خطــوة إلش ـراك إس ـرائيل فــي المســتقبل فــي نيــل
ول ــو حص ــة ش ــكلية م ــن ث ــروة الغ ــاز المدف ــون ف ــي الح ــوض الش ــرقي
للبح ــر المتوس ــط ،والت ــي تتهي ــأ الش ــركات الكب ــرى العمالق ــة الس ــتثماره،
وحرمان الشعوب منه ،وهي صاحبة الحق الطبيعي فيه.
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األخالق :كيف تستعيدها السياسة من الدين
الفضل شلق

األخالق هي أن تقوم مبا يجب القيام به ألنك يجب أن تقوم به .واجب أو
واجبات تفرض عليك التقيد مبعايري وقيّم واقعية تجعلك تفكر ومتارس بطريقة
مع ّينة ،وأالّ تح ّرك ضمريك بإتجاه غري مريح لك .أن تعمل وتفكر حسب ضمريك،
أن تكون شبيهاً بنفسك دون كذب واحتيال أو نفاق ومراء .النفس أ ّمارة ،كام
هي متهمة يف الدين .الرغبات كثرية .لكن الرادع األسايس هو الضمري ،هو
الصوت الذي بداخلك والذي يناديك بأ ّن هذا خطأ وهذا صواب .صوت ليس
من الخارج ،حتى ولو كان إلهياً دينياً .ال تكون منسجامً مع نفسك إالّ عندما
يرىض عنك الضمري الذايت ،الذي بداخلك.
يحدد الضمري عالقاتك بالناس ،لكنه كيان شخيص ذايت .فرديتك هي ،مبعنى ما،
ضمريك .الضمري هو البنية التحتية للسياسة ،أي عالقات الناس فيام بينهم.
السياسة إدارة شؤون املجتمع ،وليست مجرد رصاع عىل السلطة .تتكون
السياسة من أفراد يقيمون عالقات فيام بينهم .يفرتض باألفراد أن يشاركوا يف
املجتمع .ما مينعهم عرب التاريخ هو تراتبية املجتمع ،أي إنقسامه إىل طبقات
فوق بعضها بعض .بعضها أكرث رشفاً ونبالً وبعضها أقل .األكرث رشفاً يأمر
ويستويل ويستأثر بعمل املجتمع وإنتاجه .وبعضها األقل رشفاً ونبالً ،أو باألحرى
املجردون منهام ،يضطرون إىل الخضوع واإلذعان والتخيل عن جزء من إنتاج
عملهم .مل ينقسم مجتمع تراتبياً وطبقياً إال بالقوة ،بإستخدام وسائل العنف.
نتيجة ذلك تُ نع األكرثية ،وهي الطبقات الدنيا ،من املشاركة يف إدارة شؤون
املجتمع ،تُ نع من حق املواطنة .هذا املنع له أسامء عديدة :العامة ،الفالحون،
العبيد ،األرقاء ،األقنان ،األتباع ،إلخ ...
حروب خارجية تشنها الدول ضد بعضها ،فيصري املغلوبون عبيدا ً أرقاء؛ أو
حروب داخلية تشنها الطبقات العليا فيصري املغلوبون فالحني وأقناناً وعبيدا ً.
يحصل التملك نتيجة فرض اإلرادة عىل الغري وعىل األرض .تستأثر الطبقة العليا
باألرض نتيجة العنف .ما كان اإلستبداد يوماً إالّ من أجل االستئثار مبوارد
املجتمع وانتاجه .تتناقض السياسة ،وبالتايل األخالق ،مع أسس املجتمع الطبقي
القائم عىل التحكم والعنف والحرب وامللكية الخاصة واإلبتعاد عن الروح
التعاونية .يف َرغ املنتجون العاملون يف األرض والحرف من مشاركتهم ومن
ضمريهم.
حاول الدين التدخل لتنظيم األمور ووضعها عىل أسس تكون صدى لآللهة
املتعددة عند الوثنيني ،أو (اإلله الواحد القهار) بعد ذلك .اعتقدت األديان أن
تفسري الكون بقوى خارقة تدرجت إىل إعطاء هذه القوى الخارقة صالحية سن
القوانني وصنع قواعد األخالق وإنزال العقاب مبن يخالف .لكن املؤسسة
الدينية بقيت يف الهيكل ،تخضع ألصحاب الهيكل الذين ميثلون اآللهة عىل
األرض.
م ّيزت األديان بني الروح والنفس .الروح منبثقة من اآللهة أو الله .النفس هي
ما يف الكائن البرشي مام هو غري مادي ،هي الضمري .انفصلت الروح عن
النفس ،وانفصل الله عن البرش ،صار البرشي عىل صورته ،ومل يعد الله كامناً
فيه .مل يعد الله ذلك املطلق الذي يشكل املصري اإلنساين والكوين .صار هو
البداية والنهاية وما بينهام .انعزل اإلنسان عن الكون .ج ّرد من طبيعته.
أصبحت معطاة .زالت اإلرادة البرشية .صار كل فعل مقررا ً يف السامء .صار

البرش أداة يف سبيل مصري مقرر سلفاً ،مصري تقرره قوة خارقة ال قدرة للبرش
عىل التدخل يف شؤونها .صار البرش أداة لغريهم من الطبقات العليا التي
اعتربت أنها املمثل الرشعي والوحيد لله عىل األرض.
يف األساس ،ال عالقة للدين باألخالق .الدين مؤسسة معرفية؛ معرفة مبنية عىل
مبدأ الخلق .تح ّول الدين من محاولة لتفسري الكون إىل أداة للسيطرة .بنيت
عىل محاولة التفسري هذه «معارف» واسعة تتعلق باإلرادة اإللهية :الحالل
والحرام وما بينهام أوامر تقرر من خارج الضمري البرشي .املعرفة اإللهية صارت
أداة أمر ،األداة بيد الطبقة املهيمنة .كلام جرت محاولة إليجاد عالقة مبارشة
بني الله والبرش منعت ،جرت مصادرتها لصالح الطبقة العليا.
القضية التي كانت ،وما تزال ،تثري حفيظة الدين هي الخلق وسريورة الكون.
لذلك كان يف أولوية الدين رفض العلم (الحديث غري الديني) ،غاليلو مثالً،
ورفض الفلسفة ،كام إحراق كتب ابن رشد ،مثالً آخر .مل يتهاون الدين مع
العلوم املادية وال مع الفلسفة .لكنه كان يصدر كتباً عن «الحيل» يقدمها
للمؤمنني يك ميارسوا طقوساً معينة يف اإلحتيال عىل متطلبات الحالل والحرام
(يف البيع والرشاء ،ويف الربا ،الخ ،)...حتى الحالل والحرام كانا من املتطلبات
املعرفية أكرث مام اعتربت أخالقية .محنة ِق َدم القرآن ،أيام املأمون ،قامت عىل
قضية معرفية.
ما غضب الدين قدر غضبه عندما تقدمت العلوم حول الطبيعة بالتجربة
البرشية ونقضت مقوالت الكينونة املؤصلة عىل الدين ،وما أحرق كتباً مثلام
فعل بكتب الفالسفة .كان شأن األخالق مرتوكاً للنفس (اي الضمري) دون الروح.
الروح من عند الله والنفس انسانية املنشأ .توارى اإلميان بالله واإلنسان لصالح
العقائد والطقوس.
عندما سيطرت الحداثة عىل املجال العلمي واملعريف ،أسقط يف يد الدين .مل
يبق له إالّ األخالق .استفاد من ذلك يف سبيل اإلمساك بالسياسة وتجيريها
للطبقة املسيطرة اجتامعياً .لكنه اضطر مع التطور العلمي واالجتامعي اىل
االعرتاف بالتطور االخالقي مع توجس كبري من خروج األمور من يده واستقرارها
يف السياسة .شدد عىل شعار ان الدين هو الحل لكل يشء .بنى رصحاً اخالقياً
صافياً للسلف الصالح ،وسكن فيه .صار املايض موقعه .داعش وأخواتها متثل
الحالة القصوى لهذا املنطق .كان يف األمر مناسبة يك يعلن النظام العاملي ،ويف
املنطقة العربية ،الحرب العاملية عىل اإلرهاب والتكفري .صارا مسألة أخالقية ال
سياسية ،علامً بأن اإلرهاب عرب التاريخ متارسه السلطة؛ والتكفري أيضاً كان
يُحتفظ به ملن ال يوايل السلطة.
رصاع بني الدين والسياسة حول امتالك الضمري البرشي ،وحول مصادرة األخالق.
عندما يدين اإلنسان باألخالق لقوة خارجية يكون قد تخىل عن ضمريه وعن
األخالق .عندما يستعيد اإلنسان ضمريه فإنه يستطيع املامرسة والتفكري أخالقياً
ويكتسب حريته ويستحق أن يكون كائناً مستقالً .يصري مواطناً .عند ذلك
ميارس السياسة ويشارك يف املجتمع ويبني عالقاته عىل أساس حاجاته الروحية
والنفسية ،ال عىل اساس رغبات وأوامر خارجية .السياسة ،ال غريها ،تحمي
األخالق.
*ينرش بالتزامن مع روسيا اآلن.
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دور المثقف في مواجهة التطبيع
عباس الجمعة

أمام الظروف التي نشهدها من تطبيع مع كيان االحتالل ،أسأل أين دور
املثقف العريب يف مواجهة سياسة التطبيع...؟ وهنا علينا ويف ظل التحديات
التي تواجه املثقفني والتي تتطلب التخلص من رشنقة املذهبية والطائفية
والقبلية التي تحتاج إىل وعي عال للتخلص منها ،ألن الثقافة هي سلوك اإلنسان
وأفعاله ،والجهل عكس الثقافة ،واملثقف نقيضه الجاهل ،وألن املثقفني هم
«جرناالت املعركة املقبلة وقادتها ومحددو نتائجها» وبات عليهم القيام بدور
محوري يف معركة الدفاع عن األمة وحضارتها.
من هنا نرى أن عىل املثقف القيام بفضح أساليب الغزو الفكري وكيفية
مواجهته ،والقدرة عىل تحليل الواقع وقراءة املستقبل بدقة ،والسعي إىل
التغيري دوماً ،عىل املستوى الذايت والجامعي والوطني والقومي واإلنساين،
والتحليل الصحيح وقراءة الواقع بدقة للتنبؤ باملستقبل.
إن األحداث التي تشهدها املنطقة العربية ،والتي حملت زورا ً إسم الربيع
العريب ،الذي كانت نتائجه وباالً وخراباً عىل أبناء كل األوطان التي أصابها هذا
الفريوس التفتيتي ،واألمة جمعاء ،والقضية الفلسطينية بخاصة ،وإن ما يتعرض
له الشعب الفلسطيني اليوم من عدوان صهيوين بهدف تهجري من تبقى عىل
أرض فلسطني التاريخية ،وما يتعرض له يف الضفة والقدس الذي تنتفض بشيبها
وشبابها من أجل التحرير والحرية واالستقالل والعودة  ،مل يختلف عام رأيناه
عند اجتياح العدو للبنان وتصدي الشعب اللبناين ومقاومته لهذا االحتالل بعد
خروج الثورة الفلسطينية ،حيث حقق الشعب اللبناين ومقاومته الباسلة
االنتصار التاريخي عىل العدو ،والذي أدى إىل فراره وعمالئه من أرض الجنوب
املحتلة دون قيد أو رشط عام  ،2000وهزميته العام  ،2006دون أن يحقق
مكسباً أو ينال جائزة ترضية.
ويف ظل هذه األوضاع نجد ،ولألسف بعد ما جرى يف العديد من الدول العربية
من أحداث وهجمة إمربيالية صهيونية استعامرية وإرهابية ظالمية ،بأن
عملية التطبيع أصبحت الحلم عند البعض العريب من مثقفني وملوك وأمراء
وفنانني وتجار حيث ينخرون مجتمعاتنا بفتاوى تجيز «السلم» مع العدو
الصهيوين حيناً ،وترشعن «التطبيع» معه حيناً آخر ،وتحض عىل اإلقتتال
والحرب األهلية أحياناً أخرى ،فالعدو يحاول عرب حربه الناعمة الوصول إىل
األهداف التي عجز عن تحقيقها بالعدوان العسكري املبارش ،وهي أشد فتكاً
وخطرا ً من مفاعيل الحرب العسكرية التي تواجه بها قوى املقاومة وشعوبها
وأحزابها وقواها عدوا ً محددا ً ،وقوة نارية بقوة نارية ،يف حني أن أدوات
الحرب الناعمة ،تبدأ مبراكز األبحاث والدراسات التي تسخر لها مليارات
الدوالرات ،وتحشد لها أكرب الكفاءات العلمية والفكرية ،ومتر بوسائل االتصال
واإلعالم ،وال تنتهي باألدوات املحلية عىل اختالف مستوياتها ومسمياتها التي
تؤدي أدوارا ً خطرية.
لذلك نطالب كافة املثقفني بوضع الخطط يف مواجهة كل خطوات التطبيع
املتسارعة يف أكرث من بلد عريب ،من خالل الزيارات ومؤمترات التطبيع
االقتصادي والشبايب ،ألنه بات معروفاً لدى الجميع أن العدو الصهيوين مستعمر
غاز ،محتل ،توسعي عنرصي ،فالوجود الصهيوين بحد ذاته يشكل خطرا ً عىل
األمة العربية برمتها ،وعىل الدول املجاورة بخاصة ،فالتطبيع يعمل عىل تحقيق

األهداف الصهيونية يف اإلعرتاف به كدولة ذات سيادة واستقالل ،والتطبيع
يعني اإلعرتاف الرسمي بدولة الكيان الصهيوين كدولة يهودية ،واإلعرتاف هو
ترشيع حقيقي إلقامته ،وتنفيذ مآربه ،ومرشوعاته العدوانية والتوسعية ،التي
يطمع مبزيد من األرايض العربية.
إ ّن من يحاول تربير التطبيع الذي تشكل خيانة بكل املعايري واملقاييس،
وتتحطم أمامه كل الذرائع واملربرات ،بالرغم وأن العدو الصهيوين يستهدفنا يف
وحدتنا ومستقبل أبنائنا ،ويسعى جاهدا ً للسيطرة علينا ،وعىل مقدراتنا،
وترشيد شعبنا من دياره ،وال يجوز التعامل معه إالّ من خالل املقاومة بكافة
أشكالها ،الوسيلة الوحيدة إلعادة الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ،أي
حقه بالعودة وتقرير املصري وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة
وعاصمتها القدس.
لذلك فالشعوب العربية وأحزابها وقواها التقدمية والقومية ،مطالبة ملواجهة
أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوين ،واألخذ بعني االعتبار أهمية
املرحلة التي متر بها أمتنا العربية ،التي ينخر يف جسدها عوامل التجزئة
والتخلف والتبعية ،مام يدفع باإلمربيالية العاملية ،وبتحالف صهيوين ،وتواطؤ
مع أطراف أغلبية النظام العريب الرسمي ،أن تسعى إىل تحقيق أهدافها يف
الهيمنة والسيطرة عىل مقدرات األمة ،والوقوف يف وجه تحقيق طموحاتها
وشطب القضية الفلسطينية.
إن الثقافة هي وعاء األمة ،التي تشكل محددات تكوينها ،والرتبية التي من
خالل فلسفتها ،فهي عامل تجديد فعيل للمجتمع ،وهي أكرث قدرة عىل تغيري
الواقع ،ألننا من خاللها نستطيع ان نحدد اسرتاتيجية التصدي للعدو.
إن الوعي بأن الرصاع العريب الصهيوين رصاع يتعلق مبستقبل الشعب
الفلسطيني واألمة العربية ،وان هذا الرصاع هو رصاع وجود ال رصاع حدود،
وألن هذه األمة عصية عىل الزوال ،حيث مقومات وجودها وانبعاثها متوفرة،
وإن كانت تحتاج إىل من يقودها نحو تحقيق أهداف وحدتها ونهوضها ،وقد
مرت غزوات استعامرية متعددة وكان مصريها دوما الفشل بسبب مقاومة
الشعوب املناضلة لها ،وهذا يستدعي العمل بالنفس الطويل ،وتحمل املعاناة،
ألن الرصاع مع اإلمربيالية والصهيونية ،يحتاج إىل حشد كل الطاقات ،مام يعني
أن ساحة النضال فيها مكان هي لكافة القوى واألحزاب والفصائل التي تؤمن
بخيار الكفاح والنضال من أجل التحرير والحرية والدميقراطية والعدالة
االجتامعية.
نقول ذلك ألننا نعي خطورة املرحلة ،وألن التطبيع خيانة ،وعدوان صارخ عىل
الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني واألمة العربية  ،مام يتطلب ثقافة
املواجهة للتطبيع من خالل سالحنا الفكري والثقايف إىل جانب العلمي ،فهو
قادر عىل توليد الخطط واألفكار القادرة عىل أن تكون يف مواجهة كل أدوات
العدوان التي ميلكها العدو ،والتمسك بخيار املقاومة بكافة أشكالها ،ألن هذه
املقاومة حققت العديد من االنتصارات يف لبنان وغزة وسوريا ،وال ب ّد من
تحقيق االنتصار عىل أرض فلسطني و تحرير األرض واإلنسان ورفع علم
فلسطني فوق مآذن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
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تسخير الدين...
وهم القومية
أحمد وهبي

أنـــه ،ومنـــذ الحـــرب الكونيـــة األولـــى أصبحـــت المنطقـــة العربيـــة
بكامله ــا تخض ــع للنف ــوذ األوروب ــي األميرك ــي ف ــي الق ــرن العش ــرين؛ وه ــي
قـــوى اإلســـتعمار األوروبـــي فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ..ومـــع األطمـــاع
االس ــتعمارية عل ــى امت ــداد عق ــود ،كي ــف نف ــذ ه ــذا اإلس ــتعمار وع ــوده
لــزرع الكيــان الصهيونــي ،وعليــه فقــد أثــار قضيــة تاريخيــة ،لهــا خطورتهــا
ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،أال وه ــي القضي ــة الفلس ــطينية ،ب ــكل م ــا
تمث ــل م ــن انته ــاك ص ــارخ وفاض ــح للمق ــدرات والمقدس ــات والوج ــود ،وﻻ
نجان ــب الحقيق ــة؛ وعل ــى امت ــداد العق ــود الماضي ــة وم ــع مطل ــع األلفي ــة
الثالثـــة ،عـــدت القضيـــة الفلســـطينية بكافـــة مراحلهـــا التاريخيـــة مـــن
أخطـــر القضايـــا صراعـــا وأخالقيـــا وإنســـانيا علـــى المنطقـــة العربيـــة
بخاصة ،وعلى صعيد العالم بعامة.
ثم ــة حاج ــة ملح ــة لس ــبر أغ ــوار العق ــل الصهيون ــي أكث ــر فأكث ــر ،وتس ــليط
الضـــوء علـــى عالقاتـــه الداخليـــة والخارجيـــة ،لفهـــم وفضـــح مخططاتـــه
وأهداف ــه المس ــتقطبة للق ــوى العالمي ــة الطامح ــة ،لف ــرض وجوده ــا ف ــي
بـــاد المشـــرق مـــن خـــال الكيـــان الغاصـــب؛ والممهـــد إلـــى تحويـــل
المنطق ــة إل ــى كيان ــات طائفي ــة ومذهبي ــة ،تخ ــدم فك ــرة قوميت ــه الديني ــة
كوج ــود مس ــوغ ومب ــرر ،باإلضاف ــة إل ــى ف ــرض الهيمن ــة عل ــى الق ــدرات
والث ــروات ونهبه ــا ،وع ــدم التط ــور والتق ــدم بم ــا يخ ــدم الوج ــود اإلنس ــاني
والحضاري كحتمية ثابتة في التاريخ ،متحركة في الزمان والمكان.
والحقيق ــة المؤس ــفة والمؤلم ــة ف ــي آن ،أن وج ــود ه ــذا الكي ــان بم ــا يمث ــل
مـــن ادعـــاءات تاريخيـــة جوفـــاء ومقـــوﻻت خرقـــاء تقـــوم علـــى الحقـــد
والكراهي ــة والتطهي ــر العنص ــري ،فإســرائيل جريم ــة العص ــر .ادع ــاءات ﻻ
تنطلـــي علـــى أحـــد مـــن شـــعوب العالـــم ،إنمـــا مـــا يجـــري مـــن تعـــام
وتغـــاب وصمـــت مخـــز بصفتـــه وصيغتـــه الرســـمية ،هـــو إنتهـــاك آخـــر
لألمـــة بكافـــة مشـــاربها ،ومـــا تمثـــل مـــن قيـــم حضاريـــة .ضعـــف عبـــر
مب ــادرات استس ــامية يق ــود إل ــى ضع ــف وره ــاب؛ فتصدع ــات اتفاقي ــات
الس ــام الموه ــوم مث ــل كام ــب ديفي ــد ووادي عرب ــة واوس ــلو ل ــم تهب ــط
ع ــن س ــقف العالق ــة الرس ــمية ،إنم ــا لعي ــن اليقي ــن م ــا ﻻ يخب ــو وه ــي
قدرة الشعوب على الرفض والتغيير.
ثمـــة حاجـــة دائمـــة لتســـليط الضـــوء علـــى جميـــع النواحـــي لهـــذه
المســـائل المطروحـــة ،وعلـــى أهمهـــا ادعـــاء القوميـــة اليهوديـــة .لذلـــك
يأتـــي البحـــث اســـتصراخاً للـــذات القوميـــة الجامعـــة والعقـــول ،ألجـــل

الوج ــود القيم ــي اإلنس ــاني والقوم ــي الطبيع ــي بكاف ــة مكونات ــه ،وتوجي ــه
خط ــاب ذات ــي عالم ــي ،يح ــث احــرار العال ــم عل ــى الوق ــوف م ــع القضاي ــا
اإلنســـانية والوطنيـــة المحقـــة ،مقابـــل قوميـــة دينيـــة عنصريـــة ،مغايـــرة
لحركـــة التاريـــخ .ومـــا عمليـــة التهويـــد المتواصلـــة بمختلـــف مســـمياتها
الوهميـــة ،إال تأكيـــد علـــى تهويـــد األرض العربيـــة والمقدســـات لتثبيـــت
قومي ــة م ــا دون حقيق ــة القومي ــات القائم ــة عل ــى مس ــوغات ضارب ــة ف ــي
التاريـــخ ،قوميـــة قاهـــرة قاتلـــة فاجـــرة هادمـــة .وﻻ انتظـــار لمبـــادرات
وق ــوى ماورائي ــة ،ب ــل يج ــب العم ــل ال ــدؤوب لتذكي ــر العال ــم بالحق ــوق
الش ــرعية وواجب ــات والتزام ــات المجتم ــع الدول ــي ،وبنف ــس الوق ــت العم ــل
عل ــى حش ــد الطاق ــات ألج ــل معرك ــة التخري ــر .وم ــا اإلص ـرار عل ــى عملي ــة
الس ــام غي ــر تضلي ــل ب ــأن المطام ــع اليهودي ــة ف ــي األقط ــار العربي ــة ق ــد
انتهـــت ،وللحصـــول علـــى ســـام كل فتـــرة تدعيمـــا لكيانهـــم ،وتحضيـــرا
لغزو آخر.
إن اله ــدف الحقيق ــي للحرك ــة اليهودي ــة ،ه ــو أن تك ــون فلس ــطين قاع ــدة
له ــم يثب ــون منه ــا إل ــى كام ــل المنطق ــة ،ويس ــيطرون عل ــى اقتصادي ــات
العالـــم العربـــي والشـــرق األوســـط ،الـــذي يعتبرونـــه المجـــال الحيـــوي
للدول ــة اليهودي ــة ،وخط ــة اليه ــود ف ــي ذل ــك ه ــي نف ــس الخط ــة الت ــي
اتبعه ــا اإلنكلي ــز ف ــي التوس ــع واالمت ــداد حت ــى ص ــارت له ــم إمبراطوري ــة
واس ــعة ،ونف ــس الوس ــيلة الت ــي اتبعه ــا المهاج ــرون األوائ ــل الذي ــن حط ــوا
رحاله ــم ف ــي أمي ــركا ،ث ــم ل ــم يلبث ــوا أن توس ــعوا ش ــيئاً فش ــيئاً ،وأب ــادوا
س ــكان الب ــاد األصليي ــن الهن ــادرة ،كم ــا يج ــري تمامــاً ف ــي فلس ــطين اآلن،
بعد تثبيت فكرة القومية اليهودية كأمر واقع.
وتبق ــى فلس ــطين القضي ــة المركزي ــة ،قضي ــة الع ــرب والمس ــلمين ،وبوصل ــة
الث ــوار والمقاوم ــات ،إذ ل ــوﻻ المقاوم ــة الذاتي ــة له ــذه األم ــة برغ ــم م ــا
أصابه ــا م ــن وي ــات ،والمتمثل ــة باإلحس ــاس والعق ــل والرف ــض والعم ــل،
برغ ــم م ــا يح ــدث م ــن ك ــم األف ــواه واألرواح ،فالمقاوم ــة المس ــتمرة ب ــكل
ما تمثل ،هي األمل والحلم واالنتصار.
نـــص مـــن دراســـة جـــرى وضعهـــا عـــام  2005عـــن (اليهوديـــة و...
وهم القومية) .إعداد أحمد وهبي.

المراجـــع علـــى اختصارهـــا ،ﻻ الحصـــر :عبـــد الوهـــاب المســـيري.
ضاه ــر مس ــعود .ريجين ــا الش ــريف .محم ــد أدي ــب العام ــري .بط ــرس
ع ــودة ع ــودة .عب ــد الخبي ــر محم ــود عط ــا .عب ــد الوه ــاب الكيال ــي.
جورج انطونيوس ،ومراكز بحثية ودراسات.

خواطر
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أدعياء اليسار ...حرابي* اليمين...
المحامي ميخائيل عون

-1-

أج ــل ،ث ــم أج ــل ...ل ــكل عص ــر فج ــره الخ ــاص...
ول ــكل فج ــر رايات ــه الحمــراء الت ــي تل ــوح قب ــل
هبوب العاصفة!!...
ومـــا مـــن عاصفـــة إالّ تقدمهـــا «نذيـــر
العاصفـــة» ...مبشـــرا ً بانقشـــاع «الغيـــوم
السوداء» ...فوق القمم العالية.

****

اسمع ،يا صاحبي ...وإقرأ ما يلي:
فـــي ســـنة  ،1844أســـس بعـــض المهاجريـــن
األلمـــان فـــي باريـــس أول رابطـــة شـــيوعية
ُدعيـــت فـــي حينهـــا باســـم «رابطـــة
المنفيين»!!...
لق ــد اس ــتوحى مؤسس ــوها ف ــي تأسيس ــها نزع ــة
ـاب
إنس ــانية واجتماعي ــة ...لك ــن ،وككل بداي ــة ش ـ َ
ه ــذه الرابط ــة بع ــض اإللتب ــاس والنواق ــص .غي ــر
أن أعج ــب العجائ ــب ،أن يك ــون كت ــاب الت ــوراة
هو مصدر برنامجها السياسي!!...

****

ولهــذا الســبب ،دفعــت هــذه المهزلــة الفكريــة،
والمســـاخر السياســـية»« ،وايتبلنـــغ» المناضـــل
األول فـــي تاريـــخ الصـــراع الطبقـــي ،إلـــى أن
يخل ــع عل ــى ه ــذه الرابطـــة لقبــاً يق ــول في ــه:
«كان األجدر بهم أن يفصلوا أزياء للنساء”!!...
وكان ه ــذا اللق ــب ،الداف ــع ال ــذي جعل ــه يب ــادر
إلـــى تأســـيس رابطـــة دعاهـــا باســـم «رابطـــة
العادلين» ...وكانت ذات طابع عمالي!!...

****

ف ــي ذاك الزم ــن ،كت ــب كارل مارك ــس ق ــاالً ف ــي
مجلـــة «فـــورورات» عبّـــر فيـــه عـــن إعجابـــه
بهذه الرابطة!!...
غيـــر أنـــه ســـرعان مـــا الحـــظ وجـــود بعـــض
العيـــوب فـــي شـــيوعية هـــذه الرابطـــة ،فبـــادر
بالتع ــاون م ــه «فريدري ــك أنجل ــز» وبن ــا ًء عل ــى
طل ــب م ــن األممي ــة األول ــى ...إل ــى كتاب ــة أول

برنام ــج ألول منظم ــة ش ــيوعية؛ ف ــكان «البي ــان
الشيوعي»!!...

“لي ــس الوع ــي ه ــو ال ــذي يح ــدد الحي ــاة ...ب ــل
الحياة هي التي تحدد الوعي»!!...

****
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يقـــول «هنـــري لوفابـــر» فـــي كتابـــه «كارل
ماركس”:
“لقـــد كان الشـــيوعيون األوائـــل يحلمـــون
بالماضـــي الســـعيد ومـــا كان حســـابهم أن
المجتم ــع الحدي ــث يحم ــل ف ــي ذات ــه ش ــروط
تط ــوره اإلجتماع ــي ،فيم ــا بع ــض الذي ــن عندن ــا،
م ـ ّر عليه ــم زم ــن تناس ــوا الماض ــي ول ــم يحلم ــوا
بالمستقبل”!!...

*****

لقـــد عـــرف ماركـــس هـــؤالء األوائـــل الذيـــن
وصفهـــم «البيـــان» ســـنة  ،1847واصفـــاً أياهـــم
بقوله فيهم :هم من الناحية العلمية:
“أح ــزم فري ــق م ــن أح ـزاب العم ــال ف ــي جمي ــع
البلـــدان وأشـــدهم عزيمـــة ...والطريـــق الـــذي
يدفع إلى األمام لكل الفرق األخرى»!!...
وهـــم مـــن الناحيـــة النظريـــة يمتـــازون عـــن
بقيـــة البروليتارييـــن بـــإدراك واضـــح لظـــروف
حركـــة البروليتاريـــا ومصيرهـــا ونتائجهـــا
العامة”!!...
وهكـــذا .نـــرى كيـــف انتقـــل ماركـــس مـــن
مرحل ــة نق ــد الس ــاح إل ــى س ــاح النق ــد ،وم ــن
الشـــيوعية البدائيـــة إلـــى األســـاس المبـــدأي
للمادية التاريخية!!...

****

وهنـــا أرى ضـــرورة ،رؤيـــة كيـــف تطـــورت
الماركســـية؛ فـــي «األيديولوجيـــة األلمانيـــة»
الكت ــاب ال ــذي م ــا يــزال يتأل ــف كالمن ــارة ف ــي
تصفي ــة حس ــاب الفلس ــفة المثالي ــة ،الرجعي ــة...
والفكـــر الالهوتـــي ...األكثـــر رجعيـــة فكـــرا ً
وسياسة!!...
ف ــي ه ــذا الكت ــاب نج ــد الحقيق ــة الت ــي ه ــي أم
الحقائق:

لكـــن قولنـــا ال يفـــي هـــذا اإلنســـان العبقـــري
حق ــه م ــن التقدي ــر وإث ــارة األهمي ــة التاريخي ــة
لمـــا قـــام بـــه الشـــيوعيون األوائـــل رغـــم مـــا
شاب عملهم من تهافت!!...
أج ــل ،له ــذه األس ــباب علين ــا أن نلق ــي المزي ــد
من اإلضاءة على ما كتب «لوفابر»:
“ف ــي ع ــام  1846اس ــتقر ع ــزم مارك ــس وانجل ــس
علـــى نشـــر توضيـــح دقيـــق علـــى جميـــع
المس ــائل الت ــي كان ــت مس ــائل الصــراع بينهم ــا
مـــن جهـــة وســـائر الفالســـفة المثالييـــن
والماديين المنحرفين من جهة مقابلة!!...
وكان ــا يري ــدان مهاجم ــة الفلس ــفة الش ــائعة ف ــي
ذاك العهــد .وهــي الفلســفة الميثاليــة المنحرفــة
المتقهق ــرة ع ــن الهيغلي ــة الت ــي كان ــت ت ــرى أن
الفوضوي ــة ه ــي ف ــي وع ــي اإلنس ــان ذات ــه وعي ـاً
فرديــاً ــــ وه ــي تجي ــب ع ــن جمي ــع األس ــئلة،
وتحل جميع القضايا...

***
ولي ــؤذن ل ــي ،ختامــاً أن أق ــول م ــا وص ــف ب ــه
«وايتلنـــغ» رابطـــة «المنفيبـــن» كـــي نصـــف
تأكي ــدا ً وأح ـرارا ً زم ــرة المرتدي ــن عندن ــا ...وأكث ــر
منه ــم المرش ــحين لإلرت ــداد قب ــل طل ــوع الفج ــر
الجديد!!...

***
واآلن ...لي ــؤذن ل ــي أن أص ــرح م ــرددا ً ،م ــا كت ــب
«السال» في رسالة إلى كارل ماركس:
الح ــزب يق ــوى بتطهي ــر نفس ــه م ــن المصابي ــن
بداء اإلدعاء!!...

***
* الحرابي جمع الحرباء...
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