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المواجهة الشاملة

عندمــا أعلــن عــن زيــارة ترامــب إلــى
المنطقــة ،لــم يكــن مــن المتوقــع أن تجلــب
هــذه الزيــارة أيــة إيجابيــات لشــعوبنا ،بــل
كان مــن الطبيعــي ــــ اســتنادا ً إلــى تاريــخ
الواليــات المتحــدة اإلجرامــي ــــ أن نتوقــع
تصعيــدا ً فــي الهجمــة اإلمبرياليــة علــى
منطقتنــا ،وإطــاق مرحلــة جديــدة أكثــر
خطــورة مــن مشــروع التفتيــت ،مــن خــال
زيــادة اإلنقســام المذهبــي والطائفــي فــي
المنطقــة وابتــداع عناويــن جديــدة لــه كـــ
«العــدو اإليرانــي» ،و»الصديــق الصهيونــي».
إالّ أن لهــذه الزيــارة إيجابيــة واحــدة ،وهــي
أنهــا أســقطت مــا تبقــى مــن أقنعــة عــن
وجــوه حــكام أنظمــة الزفــت العربيــة،
وأعلنــت لشــعوب المنطقــة أن مــن يحكمهــم
ليســوا ســوى عمــاء للواليــات المتحــدة
ينفــذون كل مــا تطلبــه منهــم خدمــة
لمصالحهــا ومصالــح الكيــان الصهيونــي ،وهــذا
يعنــي طبعــاً ،تنفيــذ سياســات معاديــة
لشــعوب المنطقــة وفــي مقدمتهــا المواطــن
الســعودي ،الــذي يــرزخ تحــت سياســة
تقشــف بحجــة النهــوض باالقتصــاد ،إالّ أن
هــذه القمــة أظهــرت أن التقشــف هــو
لســرقة مــال الشــعب وتقديمــه «جزيــة»
لترامــب كــي يســتمر فــي حمايــة وجــود
أنظمة العمالة هذه.

هــذا الوضــوح فــي المشــهد ،يســتدعي
إنطــاق جبهــة المواجهــة بنفــس الوضــوح،
جبهــة الشــعوب الســاعية لتحقيــق حيــاة
كريمــة ولبنــاء أنظمــة تقدميــة متحــررة مــن
التبعيــة .هــذه الجبهــة التــي عليهــا الربــط
بيــن النضــال مــن أجــل التحــرر من اإلســتعمار
األميركــي لمنطقتنــا ومــن كل إفرازاتــه ،وبيــن
بنــاء وحــدة عربيــة تحمــي مصالــح شــعوب
هــذه المنطقــة وتحفــظ خيراتهــا ضمــن نظــام
تقدمــي يعتمــد الديمقراطيــة واإلشــتراكية
كبديل عن القمع والذل والتخلف.
أمــا الشــيوعيون ،فهــم فــي صلــب هــذه
المواجهــة ،وأحــد قادتهــا ،أليــس هــذا هــو
درس  25أيــار لترامــب وحــكام الزفــت
أتباعــه؟ إن تاريــخ شــيوعيي المنطقــة ولبنــان
فــي مقدمتهــم يشــهد علــى أنهــم مــا تخلفــوا
يومــاً عــن مهمتهــم ،فكانــوا فــي قلــب
المواجهــة العســكرية ضــد كل محتــل أو
معتــدي ،وفــي طليعــة المعــارك الديمقراطيــة
مــن أجــل تغييــر أنظمــة التخلــف والعمالــة.
وحاضــر منطقتنــا ينتظــر مــن الشــيوعيين أن
يمتشــقوا ســاحهم ورغيــف خبزهــم
لمواجهــة مشــروع الفتنــة والتفتيــت
والتخلــف ،بمشــروعهم الوحــدوي التقدمــي،
من أجل وطن حر وشعب سعيد.

افتتاحية

الحزب الشيوعي اللبناني:
لمهام على مستوى التحديات
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د .حسن خليل

إن حجــم التحديــات المطروحــة أمــام شــعوب المنطقــة وقواهــا خليطـاً مــن «قــوى وأصحــاب مصالــح وبرجوازيــات محليــة» ،مــا جعــل
السياســية كبيــر وخطيــر .فتطــور األحــداث بــات ينــذر بخطــر ج ـ ّدي ضيــاع قضيــة فلســطين وقيــام الكيــان اإلســرائيلي ،مســألة ارتبطــت
علــى وحــدة الــدول ومصالــح شــعوبها ،مــا يفــرض علينــا ،كحــزب أوالً باتفاقــات دوليــة وتواطــؤ أنظمــة وربمــا غفلــة مــن الشــعوب ،مــا أدى
وكقــوى يســار عربــي ثاني ـاً ،أن نكــون فــي مقدمــة مــن يواجــه هــذه إلــى حركــة انقالبــات عســكرية وسياســة أحــاف إقليميــة ودوليــة ال
التحديــات ،ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة لنــا ،وفــي الســاحات التــي تزال مفاعيلها ونتائجها ماثلة أمامنا حتى يومنا هذا.
يمكــن أن نســاهم فيهــا بشــكل فاعــل .إن الصــورة الحقيقــة المكثّفــة،
إن مهمــة التدخــل الغربــي فــي المنطقــة أصبحــت اليــوم أكثــر
للمشــروع األميركــي فــي نســخته الحاليــة ،ت ُختــزل :بمــا جــرى أخيــرا ً وضوحـاً بوجــوده ونفــوذه المباشــرين ،بحيــث يعيــد ترتيــب أولوياتها،
فــي قمــة الريــاض ،التــي جمعــت ،باإلضافــة إلــى الواليــات المتحــدة بمــا يعنــي ذلــك مــن تبديــل فــي أدوار بعــض األنظمــة السياســية
األميركيــة ،دول الخليــج ودوالً عربيــة وإســامية ،لبنــان كان مــن المعروفــة بتبعيتهــا ودورهــا الوظيفــي فــي خدمــة مشــروعه (القيــادة
ضمنهــا ،ومــا رافقهــا مــن توزيــع ألدوار وخطــاب سياســي واضــح للســعودية وإســرائيل ،بــدل مصــر -اإلخــوان وتركيــا) ،وهــو يقاتــل
المعالــم بتحييــده العــدو الرئيســي (العــدو الصهيونــي) واســتبداله بالمباشــر ،مــن خــال قواتــه المنتشــرة ،وبســاحه المــوزّع علــى
بإيــران وحــزب اللــه وحمــاس ...وبمــا يجــري فــي ســوريا بالتحديــد األطــراف كافــة ،وبمرتزقــة تـ ّم اســتقدامهم مــن مختلــف دول العالــم
مــن اشــتباك عســكري كتنفيــذ عملـ ّ
ـي لذلــك المشــروع الــذي ســتحدد (داعــش والنصــرة والقاعــدة ومــن يشــبههما) .إن شــعوب المنطقــة
نتائجه مستقبل المنطقة...
ودولهــا مهــددة اليــوم بخطــر التقســيم والتفتيــت ،ومــا يجــري فــي
إن تفاقــم األوضــاع بهــذا الشــكل يضــع أمامنــا أســئلة بحاجــة ،ليس ســوريا والعــراق مــن ترســيم بالنــار لحــدود المواجهــة ،ليــس ّإل
إلــى أجوبــة فقــط ،بقــدر مــا هــي بحاجــة إلــى ســلوك وفعــل مؤشــرا ً علــى ذلــك المشــروع الــذي يُعمــل عليــه بهــدف تفتيــت
وممارســة .إن ســاحتنا الوطنيــة لــن تكــون بمنــأى عــن ارتــدادات مــا الدولتيــن ،وأيضــاً قطــع التواصــل الجغرافــي بيــن دول «طريــق
يجــري مــن حولنــا ،بــل ســتكون ،برأينــا ،إحــدى ســاحات تلــك الحريــر» (مــن الصيــن حتــى البحــر المتوســط) ،ومــا التطــورات البالغة
المواجهــة ،نظــرا ً لوجــود «مقاومــة» ولوجــود الالجئيــن الفلســطينيين الداللــة فــي مصــر ،مــن اســتهداف لألقبــاط ،بمــا يحملــه مــن تســعير
والنازحيــن الســوريين ،فضـاً عــن النظــام السياســي الطائفــي المرتهــن للتوتيــر الطائفــي ،ومشــروع ســد النهضــة وبتمويــل عربــي ،ومــا
بأكثريــة قــواه للراعــي الخارجــي ،مــا يعنــي تأثــره باالســتقطاب الحالي يشــكله مــن خطــر علــى األمــن القومــي المصــري ،والــكالم عــن ضمانة
المســتجد .ومــا الموقــف الملتبــس مــن البيــان الــذي صــدر عــن أمــن الممــرات المائيــة ،تحديــدا ً قنــاة الســويس ،ال يمكــن قراءتهــا ّإل
االجتمــاع ،دون علــم الوفــد اللبنانــي كمــا قالــواّ ،إل أحــد تجليــات هــذا مــن بــاب الضغــط علــى مصر لكــي تصبــح جــزءا ً م ّمــا يُحضّ ــر للمنطقة،
األمــر .بنــا ًء عليــه ،يجــب علينــا كقــوى يســارية علمانيــة ديمقراطيــة أن وأيض ـاً ،دول الخليــج وممالكهــا لــن تكــون بمنــأى عــن مفاعيــل ذلــك
نحــدد موقفنــا وموقعنــا ممــا يجــري ،مــع التأكيــد علــى ضــرورة المشــروع التفتيتــي .كل هــذا يعنــي أن عقــودا ً إضافيــة مــن أشــكال
االنحيــاز إلــى جانــب مصالــح شــعوبنا وتطلعاتهــا ،مرتكزيــن علــى الحروب والتوترات ستعيشها منطقتنا.
مشــروع سياســي تغييــري وديمقراطــي ومقــاوم ومســتقل ،واضــح
مــن هنــا تصبــح عمليــة بنــاء الدولــة الوطنيــة القــادرة علــى
المعالم بطرحه وبقواه ،وعلى الصعيدين العربي والمحلي:
خــوض معــارك التغييــر والتنميــة والحداثــة ،ومهــام المواجهــة انتصــارا ً
أوالً ،علــى الصعيــد العربــي :إ ّن مــا يجــري فــي المنطقــة ،هــو لقضاياهــا الوطنيــة والقوميــة ،وعمليــة بنــاء آليــات ديمقراطيــة تســمح
تصاعــد فــي الهجمــة األميركيــة بهــدف تفتيتهــا وترتيبهــا بشــكل لشــعوبها ببنــاء نظمهــا السياســية ،وفــق موازيــن ومصالــح قــوى
يتماشــى مــع مشــروعها ،وإن خطورتــه تــكاد تعــادل مــا جــرى عــام داخليــة ،مرتكــزة علــى مشــاريع وقــوى سياســية أيضـاً ،أصبحــت اآلن
 1948عنــد قيــام الكيــان الصهيونــي المحتــل ،والــذي جعــل القــوى بعيــدة المنــال وصعبــة التحقيــق ،وهــي ستتالشــى فــي ظــل هــذا
الوطنيــة العربيــة آنــذاك ،تنخــرط فــي ذلــك الصــراع تحــت أُطــر القوى الواقــع .وعليــه ،ســيكون مصيــر الشــعوب ،فــي منطقــة تمتــد مــن
الرســمية العربيــة (جيــوش وأنظمــة) ،أو مــع أطــر كانــت تشــكل المغــرب إلــى باكســتان ،فــي مهــب عمليــة تقســيم لدولهــا ونهــب
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منظمــة لخيراتهــا ومواردهــا علــى حســاب اقتصادهــا وتنميــة بلدانهــا،
تســاهم فيهــا نظــم تابعــة ،وحــروب ال تنتهــي ،ال يســتفيد منهــا ّإل
الكيــان اإلســرائيلي المحتــل؛ ومــا مئــات مليــارات الــدوالرات التــي
جناهــا ترامــب أخيــرا ً إلّ نموذجــاً صارخــاً علــى ذلــك .أمــام هــذا
الواقــع ،مــا الــذي يجــب أن يكــون عليــه دور القــوى الحريصــة؛ قــوى
التغيير الديمقراطي والعدالة االجتماعية؟
إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بديهيــة فــي الشــكل؛ فموقــع تلــك
القــوى ،ال يمكــن أن يكــونّ ،إل فــي قلــب المواجهــة ،ألن طبيعــة
المشــروع العدوانيــة ال تواجــه ّإل بنقيضهــا ،وخيــار المقاومــة الشــاملة،
بمــا فيهــا المســلحة ،هــو الخيــار األفضــل .ولكــي ال نقــع فــي فــخ
الشــعارات علــى حســاب الفعــل ،نقتــرح تطويــر هــذه الوجهــة مــن
خــال تجميــع القــوى الوطنيــة والعلمانيــة والديمقراطيــة واليســارية
حــول تلــك المســألة ،متخذيــن مــن قــوى اليســار العربــي والقــوى
الديمقراطيــة منبــرا ً لتعزيــز هــذه الوجهــة ولتفعيــل آلياتهــا ،لتصبــح
أكثــر قــدرة علــى المواجهــة فــي الســاحات كافــة وبجميــع الوســائل
المتاحــة ،والكفــاح المســلح ســيكون واحــدا ً مــن تلــك الخيــارات فــي
بعــض األماكــن :فحيــث يكــون هنــاك اشــتباك عســكري مــع العــدوان
األميركــي ـ الصهيونــي ـ اإلرهابــي ،علــى كل الوطنييــن ،وفــي المقدمــة
منهــم الشــيوعيون ،أن ينخرطــوا ضمــن أطرهــم السياســية والشــعبية
فــي عمليــة المواجهــة ،ومــن موقعهــم الوطنــي العلمانــي اليســاري
المســتقل ،إلطــاق «مقاومــة عربيــة شــاملة» ،للدفــاع عــن بلدانهــم
وشــعوبهم ،ولتكــن القضيــة الوطنيــة ،المرتبطــة بالتصــدي للعــدوان،
هــي الجامــع األساســي لمختلــف تلــك القــوى ،وفــي أكثــر مــن ســاحة
مواجهة (لبنان ،فلسطين ،سوريا والعراق.)...
مــن هــذا المنطلــق ،يجــب أن يكــون هــذا األمــر موضــع نقــاش
ومتابعــة مــع مجموعــة القــوى الحليفــة والصديقــة المعنيــة فــي
الســاحات الممكنــة ،لوضعــه موضــع التنفيــذ ،والعمــل أيضــاً علــى
بعــض التقاطعــات والتفاهمــات والتنســيق مــع قــوى مقاوِمــة أخــرى،
ألن ذلك سيكون مفيدا ً ومطلوباً ،لكن دون ارتهان أو تبعية.
ثانيــاً ،علــى الصعيــد الداخلــي :إن الــرد علــى تمــادي أطــراف
الســلطة السياســية اللبنانيــة الحاكمــة ونظامهــا السياســي الطائفــي
الفاســد والمتأصــل فيهــا ،فــي تســعيرها للخطــاب المذهبــي والطائفي،
المــؤدي حتم ـاً ،فيمــا لــو اســتمر ،إلــى الفتنــة الداخليــة ،مــن جهــة،
والتهديــدات العســكرية المتصاعــدة فــي المنطقــة تنفيــذا ً لمخططــات
المشــروع األميركــي – الصهيونــي -الرجعــي العربــي ،والت ّيــارات
اإلرهابيــة – الظالميــة مــن جهــة أخــرى ،ال يكــون ّإل بالعمــل علــى
بنــاء دولــة وطنيــة علمانيــة ديمقراطيــة مقاوِمــة .هــذا الخيــار
يســتوجب ضــرورة المواجهــة الشــاملة مــع تلــك المنظومــة الحاكمــة
وبآليــات مختلفــة ،مقترنـاً بموقــف جــذري مــن مســألة تغييــر أســس
النظــام السياســي الحالــي وذلــك الســتحالة إصالحــه مــن ضمــن آلياتــه،
وتحريــر القــرار الوطنــي مــن التبعيــة ،وتحصيــن الوحــدة الداخليــة،
وتقوية مناعتها ،وتأمين مقومات الصمود والمواجهة.

افتتاحية

مــن هنــا يصبــح العمــل علــى بلــورة قطبيــة سياســية فــي هــذا
االتجــاه ضــرورة موضوعيــة وحتميــة هدفهــا االتفــاق علــى ضــرورة
إســقاط كل المشــاريع والقوانيــن ،االنتخابيــة وغيرهــا ،الرجعيــة
والتقســيمية التــي تقــوم علــى أســاس «الفصــل الطائفــي والمذهبــي»،
والتــي ال تســمح ببنــاء وطــن ودولــة ،بــل تمهــد إلقامــة مــا يشــبه
«فدراليــة طائفيــة» ،والتــي تلتقــي ،موضوعيـاً ،مــع مــا يجــري اإلعــداد
لــه مــن مشــاريع للمنطقــة .مــن هــذا المنطلــق ،وألجــل الدفــاع عــن
ســيادة البلــد ووحدتــه الداخليــة ،هنــاك ضرورة للعمــل علــى إنهــاء
الحالــة الطائفيــة ،ومــا يرافقهــا مــن تجييــش مذهبــي وشــلل دســتوري،
ناتــج مــن خــرق مزمــن للدســتور وعــدم تطبيقــه بشــكل صحيــح أو
باستنســابية  -وبخاصــة مــواده اإلصالحيــة الــواردة فــي اتفــاق الطائف.
كمــا أن إقــرار قانــون لالنتخابــات النيابيــة يعتمــد النســبية علــى أســاس
لبنــان دائــرة واحــدة وخــارج القيــد الطائفــي ،وتطبيــق المــادة 22
منــه ،يحـ ّد مــن تأثيــر الخطــاب الطائفــي والنفــوذ المالــي فــي العملية
االنتخابيــة ،ويؤمــن أوســع تمثيــل ممكــن للقــوى السياســية وبرامجهــا،
وينتــج برلمانــاً جديــدا ً يعمــل علــى إصــدار القوانيــن الضروريــة
لتطويــر النظــام السياســي اللبنانــي ومراقبــة تنفيذهــا ومحاســبة
المعرقليــن ،والنهــوض باالقتصــاد والمجتمــع ،بهــدف بنــاء الدولــة
العادلــة ،وليــس الوصــول إلــى المجلــس النيابــي بــأي ثمــن ،إضافــة
إلــى إســقاط كل مشــاريع القوانيــن التــي تســلب حقــوق المواطنيــن
فــي الحيــاة الكريمــة ،واالنتصــار لمطالــب الفئــات األكثــر تضــررا ً،
بخاصة الموظفين واألجراء وذوي الدخل المحدود وفقراء لبنان...
إن عمليــة المواجهــة هــذه ،تتطلــب بدورهــا ،تجميــع المتضرريــن
كافــة مــن تلــك السياســات؛ كل مــن موقعــه وموقفــه الــذي يخــدم
عمليــة التغييــر الديمقراطــي الحقيقــي فــي البلــد ،ألن مهمــة الدفــاع
عــن لبنــان مــن األخطــار المتصاعــدة تتطلــب العمــل علــى تأميــن
مقومــات المواجهــة ،كمــا أن الدفــاع عــن الســلم األهلــي ،المع ـ ّرض،
بنتيجــة الســلوك الســلطوي ،لالنهيــار ،يســتوجب تأميــن مظلــة أمــان
تحميــه وتحصنــه؛ مــن هنــا تصبــح عمليــة التجميــع والمراكمــة هــذه،
هدفــاً ملحــاً وضروريــاً ،يجــب العمــل علــى تحقيقــه خــال الفتــرة
القادمــة .إن تنفيــذ هــذه المهمــة مرتبــط بنــا كحــزب وبقوتنــا ،وبقــدر
مــا يكــون الحــزب قويــاً تصبــح مهمــة اســتنهاض القــوى إلحــداث
التغييــر المطلــوب ممكنــة ،مــن هنــا يجــب علينــا العمــل علــى تطويــر
النشــاط الميدانــي للحــزب عبــر محــاكاة تطلعــات الناس والتعبيــر
عنهــا ،وطــرح كل القضايــا السياســية واالجتماعيــة والمطلبيــة لــكل
فئــات الشــعب اللبنانــي ومكوناتــه ،ليــس مركزي ـاً فقــط وإنمــا فــي
مختلف القرى والبلدات والمناطق.
*عضــو مكتــب سياســي ،مســؤول العالقــات السياســية بالحــزب
الشيوعي اللبناني.
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بين غزو لبنان عام  1982ومخاطر العدوان الجديد
سالم أبو مجاهد

كتب أريل شارون يف مذكراته (ص )625 .عن معركة خلدة:
“كنــت مــع مناحيــم بيغــن يف مقــرة كريــات شــاوول ،نشــارك يف مراســم
دفــن نائــب رئيــس األركان ياكوتائيــل آدم ،الــذي قتــل البارحــة ( 9حزيــران
 )1982يف بلــدة الدامــور الســاحلية ،عندمــا وصلتنــا أنبــاء عــن أخطــاء فادحــة
وبعــض الضعــف يف عمــل هيئــة أركان فرقــة الجــرال عامــوس يــارون،
أفقدتــه زمــام املبــادرة ،إضافــة ألخطــاء تكتيكيــة أوقعــت قواتــه يف إرشاك
محليــة قاتلــة ،مــا دفعنــا ــــ بيغــن ورئيــس األركان رفائيــل إيتــان وأنــا ــــ أن
نأخــذ قــرارا ً بالــر ّد بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة ،وأمرنــا بش ـ ّن هجــوم جــوي
وبحــري ومــد ّرع بــري عــى مواقــع املخربــن املنترشيــن يف خلــدة ،وبعــد
مــي ســاعتني تبــن أن محاولــة اإلنــزال البحــري فشــلت وتقهقــرت قواتنــا
املدرعــة ،فلــم يكــن مــن حـ ّـل لعقــدة خلــدة إالّ التدحــرج نــزوالً مــن عقــدة
قربشــمون عــر عرمــون ،لاللتفــاف ومحــارصة املخربــن مــن الخلــف للتقــدم
عــر الخــط الســاحيل باتجــاه بــروت التــي مل نســتطع دخولهــا إالّ بعــد أن
خــرج املخربــن منهــا ،وبقــي منهــم  2000مقاتــل مــن القــوى اليســارية
اللبنانية والفلسطينية يف مواجهتنا”.

سقوط اسرتاتيجية الحرب الخاطفة ..وبداية انتصار خيار املقاومة

شـكّلت مواجهــات خلــدة بــن التاســع مــن حزيــران والثــاين عــر منــه،
معركــة مفصليــة يف تاريــخ الــراع العــريب اإلرسائيــي ،وكان لهــذه املعركــة
التــي خاضتهــا القــوات املشــركة اللبنانيــة الفلســطينية والســورية أهميــة
قصــوى ،فقــد اســتطاعت قــوات قليلــة العــدد خــوض معركــة جبهويــة
امتــدت مــن شــاطئ خلــدة إىل مرتفعــات عرمــون املطلّــة عــى املثلــث
الصغــر ،حيــث واجهــت القــوات املشــركة تقــدم فرقــة مدرعــة كاملــة
مدعومــة بالقصــف البحــري والجــوي والــ ّري ،وأفشــلت ثــاث عمليــات
إنــزال بحــري لــه ،وأوقفــت اندفاعــة جيشــه األســطوري باتجــاه بــروت ،مــا
أســقط ولألبــد اســراتيجية الحــرب الخاطفــة التــي بنــي عــى أساســها
الجيــش الــذي ال يقهــر ،والتــي اعتمدهــا يف جميــع حروبــه ضــد الجيــوش
العربية.
كــا أدخلتــه “خلــدة” يف حــرب اســتنزاف اســتمرت مثانيــة ومثانــون
يومــاً ،ســ ّجلت فيهــا القــوى الوطنيــة اللبنانيــة والفلســطينية والســورية
ملحمــة كــرى مــن الصمــود البطــويل ،ومل يســتطع العــدو مــن دخــول بــروت
إالّ بعــد انســحاب املقاتلــن منهــا وبعــد أن أزيلــت التحصينــات واأللغــام
والعوائــق مــن أمامــه ،ليتص ـ ّدى لــه يف الرابــع عــر مــن أيلــول مجموعــات
قليلــة العــدد ،كان لهــا رشف االنتــاء إىل الحــزب الشــيوعي اللبنــاين ،وحــزب
العمــل االشــرايك العــريب ،والقــوى النارصيــة والقوميــة الحليفــة ،مس ـطّرين
بدمــاء شــهدائهم بيــان جبهــة املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة التــي أطلقهــا أميننــا
العــام ،شــهيدنا الكبــر جــورج حــاوي إىل جانــب رفيقــه محســن إبراهيــم مــن
منــزل الشــهيد كــال جنبــاط ،معلنــن مبقاومتهــم انطــاق مرحلــة جديــدة
مــن النضــال ،عنوانهــا مالحقــة العــدو حتــى التحريــر والنــر ،فــكان لبــروت

موعدهــا األول مــع النــر والتحريــر يف الســابع والعرشيــن مــن أيلــول،
مقدمــة مبقاومتهــا الوطنيــة البطلــة عنوان ـاً لبدايــة انتصــار خيــار املقاومــة،
فتحيــة لجميــع الشــهداء الذيــن سـطّروا بدمائهــم ملحمــة الصمــود البطــويل
يف بــروت وعــى مداخلهــا ،تحيـ ّة لشــهداء الطلقــة األوىل ملقاومتنــا الوطنيــة،
جــورج قصابــي ،ومحمــد مغنيــة ،وقاســم الحجــري ،وجهــاد رزق ،ولشــهداء
القــوى الوطنيــة اللبنانيــة ،ولشــهداء اللــواء  85يف الجيــش العــريب الســوري،
الــذي كان رشيــكاً يف الصمــود البطــويل مــن بوابــة خلــدة إىل جميــع محــاور
العاصمــة ،تحيــة أيض ـاً لشــهداء فصائــل الثــورة الفلســطينية ،ومنهــم ،قائــد
القــوات املشــركة يف خلــدة العقيــد عبداللــه صيــام الــذي ســقط شــهيدا ً إىل
جانــب كوكبــة مــن شــهداء حزبنــا ،والشــهيد اللــواء ســعد صايــل ،قائــد غرفــة
العمليات املشرتكة يف بريوت املحارصة.

من غزو  1982إىل قمة الرياض ...أدوات مختلفة ...ملرشوع واحد

أمــا اليــوم ،تــأيت الذكــرى الخامســة والثالثــون لغــزو  1982ومنطقتنــا
تعيــش حالـ ًة مــن التهويــل بحــرب جديــدة يقــرع طبولهــا املعســكر اإلمربيايل
ـر
األمــريك ــــ الصهيــوين ــــ الرجعــي العــريب ،وهــو التحالــف ذاتــه الــذي حـ ّ
لعــدوان  82ون ّفــذه تحقيقـاً ألهدافــه السياســية الداخليــة والعربيــة والدولية،
والتي متثلت آنذاك بهدفني:
 األول :تصفيــة العقبــات الرئيســية التــي انتصبــت فــوق الســاحةاللبنانيــة ،والتــي تعيــق مــرور الحـ ّـل االستســامي األمــريك ــــ الصهيــوين ــــ
الرجعــي العــريب ،وبشــكل خــاص الثــورة الفلســطينية والحركــة الوطنيــة
الحل.
اللبنانية واملعارضة السورية لهذا ّ
 والهــدف الثــاين :ترتيــب أوضــاع الســاحة اللبنانيــة ،مبــا يجعلهــا الحلقــةالثانيــة مــن حلقــات هــذا الحـ ّـل األمــريك ــــ الصهيــوين املســتهدف يف أفقــه
االســراتيجي إحــكام الســيطرة اإلمربياليــة عــى املنطقــة ،وإحاطــة الكيــان
التوســعي فــوق أرض فلســطني العربيــة بكيانــات
الصهيــوين العنــري ّ
عنرصية عىل صورته ومثاله ،تتساند معه وتشكّل له الحدود اآلمنة.
إالّ أن هــذه األهــداف مجتمعــة ســقطت رسيعـاً تحــت رضبــات جبهــة
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املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ،التــي اســتطاعت ــــ وخــال عامــن مــن انطالقتها
ــــ تحريــر الجــزء األكــر مــن األرايض اللبنانيــة املحتلــة ،كــا اســتطاعت القوى
الوطنيــة اللبنانيــة أن تســقط ســلطة الهيمنــة السياســية واألمنيــة لليمــن
اللبنــاين الــذي بســط ســيطرته عــى البــاد بســطوة االحتــال ،مــا أنتــج
موازيــن قــوى جديــدة فرضــت عــى املحتـ ّـل االنســحاب إىل داخــل الرشيــط
الحــدودي ،حيــث تتالــت عمليــات املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ،ومــن ثــم
املقاومــة اإلســامية ،لتفــرض عليــه يف الخامــس والعرشيــن مــن أيــار العــام
 2000انســحاباً مــذالً ،معلنــاً بذلــك هزميتــه بســقوط األهــداف السياســية
والعســكرية لغــزو  ،1982وبالتــايل تأكيــد انتصــار الخيــار التاريخــي للمقاومــة،
إالّ أن هــذا االنتصــار بأبعــاده الداخليــة واإلقليميــة دفــع األمــريك وحليفــه
اإلرسائييل إىل االنتقال رسيعاً إىل مرحلة جديدة.

تدمري العراق وعدوان متوز 2006

وأسســوا للــراع
كان األمريكيــون قــد أنجــزوا تدمــر الجيــش العراقــي ّ
وأسســوا إلطــاق مرحلــة
املذهبــي الســني ــــ الشــيعي انطالقـاً مــن العــراقّ ،
تنفيــذ القــرار الــدويل  1559القــايض بنــزع ســاح املقاومــة وســحب الجيــش
الســوري الــذي تحقــق كنتيجــة مبــارشة الغتيــال رفيــق الحريــري ،واضعــن
الخلقــة الــذي أكدتــه وزيــرة الخارجيــة
اللبنــة األوىل يف مــروع الفــوىض ّ
األمريكيــة الســابقة كونداليــزا رايــس يف ترصيحهــا العلنــي خــال حــرب
متــوز ،2006معتــرة إيــاه مخــاض (طبيعــي) لــوالدة رشق أوســط جديــد .لكن
طموحــات رايــس مل تتحقــق ،فقــد كشــف العــدوان عــن عجــز الكيــان
الصهيــوين مجــدداً عــن إعــادة تشــكيل املنطقــة ،كــا عــن فشــله يف رضب
املقاومة بهدف فرض نظام لبناين خاضع إلرادة األمريكيني واألطلسيني.
تغيري الوسائل
دفــع الفشــل األمــريك يف حســم الــراع وتغيــر الوقائــع السياســية
جذريــاً يف العــراق ولبنــان ،وقبــل ذلــك يف أفغانســتان ،إىل ســقوط إدارة
جــورج بــوش اإلبــن ومعهــا مجمــل مــروع املحافظــن الجــدد ،فانتقلــت
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة مــع بــاراك أوبامــا إىل تعديــل الوســائل واحتفظت
بجوهــر أهدافهــا العدوانيــة ،فمــن القاهــرة عــام  ،2009رســم أوبامــا معــامل
الخطــة األمريكيــة الجديــدة إلنعــاش مــروع الــرق األوســط الكبــر
والجديــد ،وجوهرهــا إنكفــاء إرسائيــل (التــي فشــلت يف مهمتهــا عــام )2006
والســعودية إىل الخطــوط الخلفيــة ،ودفــع تركيــا وقطــر ومــن خلفهــا
“اإلخــوان املســلمني” إىل املقدمــة ،وكان هــذا هــو التمهيــد الســيايس

اإلسرتاتيجي ملا سمي الحقاً بـ “الربيع العريب”.
راهــن األمريكيــون عــى قــدرة تركيــا ــــ مســنودة بالتغطيــة العربيــة
واملاليــة الخليجيــة ــــ عــى تصفيــة بقايا القــوى العروبيــة ومحــارصة املقاومة
إلســقاطها مجــددا ً وأخــذ املنطقــة العربيــة إىل صلــح عــريب ــــ إرسائيــي،
ـذك نريانها
واســتبدال الــراع العــريب اإلرسائيــي مبواجهــة عربيــة ــــ إيرانية يـ ّ
رصاع مذهبــي ســني ــــ شــيعي ،كانــت بــذوره قــد نبتــت يف أكــر مــن ســاحة
من ساحات املنطقة.
بهــذا املعنــى ،شـكّل انتصــار متــوز عــام  2006مــن جهــة ،وصمــود ســوريا
يف وجــه أعتــى حــرب خارجيــة دوليــة وإرهابيــة داخليــة مــن جهــة أخــرى،
إثباتــاً ميدانيــاً عمليــاً عــى قــدرة قــوى املقاومــة املدعومــة مــن روســيا
والصــن وإيــران ،عــى الصمــود يف وجــه التحالــف األمــريك الصهيــوين
والرجعــي العــريب ،وتوجيــه رضبــات قاســية أدّت تداعياتهــا إىل ســقوط
مــروع “اإلخــوان” يف ليبيــا ومــر وتزعــزه يف تركيــا ،وإحبــاط اندفاعــة
الواليــات املتحــدة يف املنطقــة مــا دفعهــا إىل فتــح حــرب تدمرييــة جديــدة يف
اليمــن بــأدوات خليجيــة وقيــادة ســعودية ،مــا قــدّ م إثبات ـاً مقاب ـاً عــى
مــدى جذريــة مــروع التحالــف العــدواين واتســاع هامــش املنــاورة لديــه،
لكــن بالرغــم مــن ديناميــة التحالــف العــدواين ،اســتطاع التحالــف الــرويس
االيــراين الســوري إىل جانــب حــزب اللــه ،توجيــه رضبــات قاســية لــه ،أدت إىل
تحريــر حلــب وتدمــر وريــف حمــص وتطويــر تلــك العمليــات باتجــاه البادية
السورية وصوالً إىل دير الزور والحدود العراقية.

قمة الرياض ،أدوات جديدة لعدوان متجدّ د

ترافــق صمــود محــور املقاومــة مجــددا ً واالنتصــارات التــي حققهــا
ميدانيـاً ،مــع فشــل املــروع األمــريك مــن تحقيــق أهدافــه يف إزالــة العقبــة
األساســية أمــام مــروع تفتيــت املنطقــة إىل دويــات طائفيــة ومذهبيــة
وأثنيــة وعرقيــة ،والتــي هدفــت ومــا زالــت تهــدف إىل تأمــن الســيطرة عــى
املنطقــة ونهــب ثرواتهــا وتحقيــق األمــن القومــي لدولــة الكيــان الغاصــب،
كــا ترافــق مــع وصــول دونالــد ترامــب ممثـاً ليمــن املحافظــن الجــدد إىل
ســ ّدة اإلدارة األمريكيــة ،الــذي أطلــق حملتــه االنتخابيــة بربنامــج ســيايس
اقتصــادي عنــري فــايش ،عـ ّـر مــن خاللــه عــن عمــق أزمــة النظــام العاملــي
الرأســايل وتفاقمهــا ،مطلقـاً العنــان لسياســات عدوانيــة تهـ ّدد الســلم العاملي
بر ّمته وتدخل منطقتنا مجددا ً يف أتون حروب حمقاء تدمريية متنقلّة.
يف هــذا الســياق ،أتــت قمــة الريــاض وبالتحالــف الــذي خــرج منهــا
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وباإلعــان الــذي صــدر عنهــا ،لتؤكــد عــى السياســة العدوانيــة للتحالــف
القديــم وأهدافــه ،أمــا الجديــد الــذي خرجــت فيــه هــذه القمــة ،هــو إعــادة
إطــاق يـ ّد العــدو الصهيــوين كــرأس حربــة يف املواجهــة القادمــة ،بعــد فشــل
األدوات اإلرهابيــة ودول الخليــج التابعــة مــن حســم الــراع ملصلحتهــا،
مؤكــدة عــى “التحالــف” مــع الكيــان الصهيــوين مــا يهــدد فعليـاً مــن شــطب
للقضيــة الفلســطينية ،بعــد أن ح ـ ّددت أولوياتهــا بالقضــاء عــى املقاومــة يف
لبنان وفلسطني ورضب إيران وإسقاط سوريا موقعاً ودورا ً.

املواجهة باملقاومة العربية الشاملة

أمــام هــذه التحديــات الجديــدة ،ال خيــار لنــا نحــن الشــيوعيون
اللبنانيــون ،إالّ أن نكــون كــا ك ّنــا يف املحطــات املفصليــة الســابقة ،ومــن
موقعنــا الوطنــي الثــوري ،ومــن موقــع متثيلنــا للطبقــة العاملــة ومختلــف
رشائــح شــعبنا املضطهــدة ،إالّ أن نكــون يف مواجهــة ومقاومــة أي عــدوان
أمــريك صهيــوين رجعــي عــريب عــى أمتنــا وشــعبنا ووطننــا ،مؤكديــن عــى
ارتبــاط فعــل املقاومــة والتصــدي لهــذا املــروع ،بالنضــال لتحقيــق أهدافنــا
الثوريــة يف التغيــر الدميقراطــي الــذي يحقــق جــزء مــن أحــام شــعبنا يف بنــاء
الدولة الوطنية الدميقراطية املقاومة.
وكــا دافعنــا بتضحيــات شــهدائنا ــــ عــن القضيــة الفلســطينية وعــن
وحــدة لبنــان وعروبتــه يف الســبعينات ،وكــا أســقطنا أهــداف الغــزو
الصهيــوين مبقاوتنــا الوطنيــة اللبنانيــة عام  ،1982ســنكون يف طليعــة املتصدين
واملقاومــن ملــروع الــرق األوســط القديــم املتجــد ّد ،مــن خــال املقاومــة
ـر ملنطقتنــا ،دفاع ـاً
العربيــة الشــاملة يف وجــه شــمولية العــدوان الــذي يحـ ّ
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة ،ودفاعــاً عــن لبنــان
أرض ـاً ووطن ـاً وشــعباً ومقاومــة ،وعــن األمــة العربيــة وحقــوق شــعوبها يف
الحفاظ عىل خرياتها وثرواتها القومية.
أخــرا ً ،وكــا أكــدت املحطــات الســابقة إمكانية هزميــة األصيــل والوكيل،
ستثبت املعارك القادمة إمكانية إلحاق الهزمية باألصيل مجددا ً.

هل تعلمني شيئاً؟
الجنوب ضيفاً
يف كل عيد مقاوم ٍة وتحرير ،يشاءين
ُ
فوضوياً.
يداك ك ِ
َ
رائح ُة َ
وأرضك شبيه ٌة بسالمها.
َصوت أمي
كأن كل يش ٍء هنا موجو ٌد بشب ٍه غريب..
كأن التاريخ مزرو ٌع يف كل وجه ويف كل صمت ،ويف كل كأس..
كأن االنتصار عىل معنى املوت ٍ
مبوت أكرب،
عاد ٌة توارثها الشبا ُن من يوم أن وضعت لوال عبود بعض املكياج لعرس
االستشهاد..
األرض أكرب هنا يف ال  929.6كلم. 2
ُ
ٍ
لطائرات حسبت يوماً أن مرورها فوق األرض
والسامء ليس سوى هزمي ًة
يُحبط عزمية الليمون الجنويب يف أن يزهر ألف ورد ٍة ووردة.
هل تعرف ما معنى العدو؟
املغل املرمي عىل مداخل املخيامت نقاوم!
بالزيت ِّ
بأواين من الزجاج اململوءة باملحروقات نقاوم!
بحجارة أرضنا التي مألتهم ألغاماً نقاوم!
تحريض كتبتها أنامل ٍ
ٍ
أيد صحفية نقاوم!
مبقال ِة
برسمة حنظلة الرافض حتامً االستسالم أو الصمت!
نقاوم.
بردة فعل شوارع األرض املحتلة إبان متوز الـ ،2006
نقاوم !
هل تعرف ما معنى الجدة التي ته ّرب السالح إىل املقاومني متجاوز ًة
حاجزا ً إرسائيلياً؟
أو معنى الج ِّد الذي قال البن ِة ابنه:
قومي هايت يل بندقيتي ،سأعلمك عىل قتل الصهاينة؟
يخربين ج ُّد صديقي الذي أردى تسعة صهاينة ما بني حقول بنت جبيل
وأزقة «بريوت الغربية» أنك بعد االنتقام من ٍ
جيش جاءك معتدياً وعمال ٍء
تبعوه فرئاناً
فقط ستشعر أنك إنسان!
ويضيف «يلعن رشفُه اليل بيرتك أرضه وما بيقاوم
يلعن رشفه اليل بيرتك أرضه وما بيقاوم!»
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صفقة القرن مقابل سراب
أمين قمورية

صفقــة القــرن التــي حدثنــا عنهــا الرئيــس
دونالــد ترامــب قبــل وصولــه إىل املنطقــة ،أبرمت
فعـاً يف الريــاض حيــث دفــع العــرب الثمــن مــاالً
وفــرا ً ،يف واحــدة مــن أكــر الصفقــات عــر
التاريــخ .فلقد رهنــت حكومــات الخليــج
مســتقبلها مــن خــال متويــل الحاميــة األمريكيــة
لدولهــا للســنني العــر املقبلة لــردع خصمهــا
الجديــد إيــران وتنظيامتهــا وتفرعاتهــا وحلفائهــا،
عمــاً مببــدأ ترامــب «ال حاميــة بال دفــع».
نجحــت الواليــات املتحــدة بتطبيــق «مبــدأ
ترامــب» عربيـاً وهــي بالتأكيــد ســتحاول تطبيــق
املبدأ مــع أوروبــا الغربيــة ومــع كوريــا الجنوبيــة
وتايــوان وغريهــا مــن الــدول التــي تحتمــي
باملظلــة الدفاعية والهجوميــة األمريكيــة يف
تثبيت وجودها.
طبعاً يُستثنى من ذلك إرسائيل فهي ثكنة
عسكرية تؤمن مصالح أمريكا وعصا غليظة يف
تطبيق سياسات الواليات املتحدة األكرث وحشية
وهي أداة ابتزاز لدول املنطقة .والقضية
الفلسطينية هي ركن أسايس من الصفقة وإدراج
حزب الله واملنظامت الفلسطينية ضمن الحركات
اإلرهابية .يعني تجريم كل من يحمل السالح يف
وجه إرسائيل .وبغض النظر عن الهدر الكالمي
الذي رصف يف األيام املاضية عىل املنابر العربية،
فإن ترامب نجح يف تحويل هذه تظاهرة الرياض
إىل نقطة تحول فارقة عىل صعيد إضفاء رشعي ٍة
عىل اندماج إرسائيل ،إىل جانب الدول العربية ،يف
منظوم ٍة إقليمي ٍة متثل حلفا جديدا ،مهمته
األساسية مواجهة إيران وحركات املقاومة .ووفق
منطق ترامب ،يتطلب تشكيل هذه املنظومة
والسامح لها بالعمل علنا ،أوالً تطبيع العالقات بني
الدول العربية وإرسائيل.
والواضـح أن ترامـب يحـاول توفري مسـ ّو ٍ
غات
ألنظمـة الحكـم العربيـة ،بإمكانهـا االسـتناد
إليها لتربيـر قبـول التطبيـع مـع إرسائيـل ،مـن
خلال زعمـه أن هـذا سـيمثل مقدمـ ًة لتحقيـق
«صفقـة القرن» التـي يضمـن إنجازهـا حـل
الصراع بين الشـعب الفلسـطيني والكيـان
الصهيـوين ،أي أن ترامـب يريـد أن يـودع العـرب

دفعـ ًة مقدمـ ًة على الحسـاب قبـل إنجـاز
«الصفقة».
كل يشء حتى اآلن يشري إىل أن مهمة ترامب
ستكون سهلة ،بل أسهل أكرث مام اعتقده
أكرث املتفائلني يف واشنطن وتل أبيب .وإذا كان ما
نرشته صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية،
وأكدته صحف إرسائيلية ،فإن الحكام العرب
تراجعوا عام جاء يف املبادرة العربية لتسوية
الرصاع مع إرسائيل .فحسب هذا الترسيب ،تنازل
العرب عن الرشوط التي وضعتها املبادرة للتطبيع
مع إرسائيل ،فلم يعد مطلوبا من إرسائيل ،مقابل
التطبيع ،اإلنسحاب من األرايض املحتلة ،واملوافقة
عىل إقامة الدولة الفلسطينية ،بل يكفي أن تجمد
البناء يف املستوطنات النائية التي تقع خارج
التجمعات االستيطانية الكربى يف الضفة الغربية.
وهذا يعني أن العرب ال مينحون فقط إرسائيل
الحق مبواصلة توسيع املستوطنات الكربى ،بل
أيضا يق ّدمون لها مكافأة عىل شكل تطبيع مجاين.
وسيع ّزز هذا التطور صدقية خطاب
اليمني اإلرسائييل ،وسيطيل أمد بقائه يف الحكم إىل
أجل غري مسمى ،عىل اعتبار أنه نجح يف
فرض سطوته وهيمنته عىل الفلسطينيني ،من دون
تقديم تنازالت حقيقية.
أمـا الدفعات املسـبقة التي عىل الفلسـطينيني
تسـديدها يف املسـار نحـو «صفقـة القـرن»
فتبدو تعجيزيـة وغير نهائية .فعلى الرغم من أن

ترامـب ،كما أقـ ّر علنـا« ،هالتـه» املعلومـات التي
زودها بهـا فريقـه ،والتـي تكشـف املـدى الـذي
قطعتـه السـلطة الفلسـطينية يف تعاونهـا األمنـي
مـع إرسائيـل ،إالّ أنـه ،مـع ذلـك ،يطالبهـا
ٍ
باسـتحقاقات تضمـن «تجفيـف بيئـة اإلرهـاب»،
وتردع روح املقاومة لدى الفلسـطينيني .وبحسب
املعايير اإلرسائيليـة لــ «تجفيـف بيئـة اإلرهـاب»
التـي تتبناهـا إدارة ترامب ،السـلطة مطالبـة
بوقـف التحريـض على إرسائيل يف مناهـج التعليم
ويف اإلعلام ودور العبـادة .ومن أجـل ردع
الفلسـطينيني عـن اإللتحـاق باملقاومـة ،على
السـلطة ،قطـع املخصصـات التـي تحصل عليهـا
عوائل الشهداء واألرسى والجرحى.
كل ذلك يف مقابل ماذا؟ وما الذي سيجنيه
الفلسطينيون من وراء ذلك؟
سييجنون حتامً أوهاماً ورساباً ،فقد أكد
السفري األمرييك الجديد لدى الدولة العربية
ديفيد فريدمان أن رئيسه ترامب ال ميلك أية خط ٍة
أو تصور إلنجاز «صفقة القرن» ،لكنه يف
املقابل ،ملتز ٌم بعدم مامرسة أي ضغط عىل
إرسائيل لقبول أي موقف يتعارض ومصالحها.
وهكذا فإن أي تنازالت عربية مجانية لحكومة
نتنياهو ،تزلفاً لرتامب ،ستفيض إىل نتائج عكسية،
ولن تسهم إالّ يف تعزيز مكانة إيران اإلقليمية،
بكثري من الوقود.
ومت ّدها ماكينتها ٍ
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محمد عبدو

عندما طلب إىل نتنياهو املوافقة عىل تحديد
موعد زيارة ترامب الرئيس األمرييك إىل الرشق
األوسط ،اقرتح أن يكون املوعد يف حزيران الحايل،
لتكريس االحتفال بالنرص اإلرسائييل (حسب
زعمهم) يف عدوان  5حزيران  ،1967عىل الجيوش
العربية واحتالل القدس والجوالن ،الذي كان يعترب
بالنسبة إلرسائيل (التحرير) هو يوم تحريرها من
االحتالل العريب والفلسطيني والسوري.
وقد أرادت حكومة نتنياهو تكريس هذا
اليوم عيدا ً وطنياً تحتفل به إرسائيل انتقاماً من
الهزمية النكراء التي منيت بها وجيشها الذي ال
يقهر يوم  25أيار العام  2000عىل يد املقاومة،
هذا اليوم الذي سجلت فيه املقاومة أروع
انتصاراتها عىل إرسائيل واتبعته بانتصار آخر يف
عدوان متوز .2006
لقد استمرت االستعدادات للقاء ترامب فرتة
زمنية طويلة نسبياً إلعداد استقبال الئق موعود
لرئيس تاريخي ألمريكا جاء ليتوج سلسلة من
التنازالت التي قام بها الحكام العرب عىل مدى
عقود لتأمني وصول إرسائيل إىل أمان وسالم مل
تعهدها من قبل وكان عنوان هذه الزيارة
املوعودة لقاء تاريخي مع  55رئيس دولة من
الدول اإلسالمية بضيافة ملك السعودية وأمراء
الخليج املتعطش إىل لعب دور يف أزمات العامل
التي تخرتعها املخابرات األمريكية والصهيونية.
ومتت الزيارة عىل وقع رقصات اإلبل والجامل
وتوقيع (اتفاقيات أسلحة) فاقت قيمتها كل
التوقعات ،وكانت هي الدافع األسايس لتاجر
العقارات ترامب املشتاق إىل مثل هذه الصفقات
والتي زادت قيمتها عن  350مليار دوالر.
وكان من أهم رشوط هذه الصفقات ،وهي
رشوط أملتها املخابرات العسكرية اإلرسائيلية هي
التالية:
أوالً  -أن ال يكون السالح مو ّجهاً ضد إرسائيل.
ثانياً  -أن تكون إرسائيل قد حصلت عىل
الجيل األحدث من هذا السالح سواء كان سالحاً
جوياً أو بحرياً أو اتصاالت   .
ثالثاً -أن ال يصل هذا السالح إىل أي طرف
ثالث قد يكون معادياً إلرسائيل (مثل حزب الله أو

الجيش اللبناين).
وربعاً  -وأخريا ً أن يكون حامل هذه األسلحة
عىل استعداد الستعامله ضد أية جهة تنعتها
إرسائيل باإلرهاب حسب تقرير املخابرات
اإلرسائيلية األمريكية.
وعندمـا انتهـت الزيارة املوعـودة أثار ترامب
مالحظـة هامـة لفتته أثناء لقائـه بالرئيس املرصي
السـييس ،وهـي اللمعـان الشـديد الـذي يتمتع به
حـذاء الرئيـس املرصي ،مما ذكر املراقبين جميعاً
بحـذاء عراقـي آخـر كان قـد اسـتقبل بـه الرئيـس
األميريك بـوش لـدى زيارته لبغـداد أثنـاء العدوان
األميريك ،وهـو حـذاء أو فـردة حـذاء العراقـي
الزبيـدي ..الـذي ألقـى بفـردة من حذائـه يف وجه
الرئيـس األميريك األسـبق ،وتكفـي املقاربـة بين
الحذائين ملعرفـة اهتمام القـادة األمريكيـون،
ومعرفتهم بخبايا واهتاممات الشعوب.
واألهـم مـن ذلـك كلـه أن الرئيـس ترامـب،
بعـد أن أنهى زيارتـه إىل الرياض انتقل مبارشة إىل
لقـاء أصدقائـه يف تـل أبيـب ،ويكـون بذلـك قـد
حقـق خطـوة جبـارة على طريـق التطبيـع بين
الصديقين القدميين ،امللـك السـعودي وامللـك
التـورايت ــ نتنياهو ،كل ذلك ضمن خطة مرسـومة
بعناية من قبل مخابرات البلدان الثالثة.
ولكـن املفاجـأة كانـت حين عبر نتنياهو عن
الحسرة ،بأنـه ال يسـتطيع أن يقوم هـو مبثل هذه
الرحلـة بين البلديـن بشـكل طبيعـي ،ولكـن

صديقهما املشترك الرئيـس ترامـب وعـده بـأن
هـذه الخطوة سـتكون ممكنـة يف القريب العاجل،
وهـي خطـوة وعـده بهـا امللـك السـعودي ،وهـي
خطـوة قـد تبرش قريبـاً بدخـول الجامعة املسماة
عربيـة ،بعـد تغيير اسـمها ،لتتلاءم مـع الواقـع
الجديـد وتضـع مـن أوىل أهدافهـا محاربـة إيـران
الشـيعية الفارسـية ،بـدل تحريـر فلسـطني مـن
الصهاينة.
أمــا قضيــة فلســطني والتــي جــاء ترامــب
للمشــاركة بدفنهــا والســر يف جنازتهــا انطالقــاً
مــن بيــت لحــم ،فيكفــي إرسائيــل فخــرا ً أنهــا مل
تســمع مــن ترامــب ،ال ترصيح ـاً وال تلميح ـاً وال
مــن محمــود عبــاس ،البالــغ مــن العمــر  82عامـاً
وال كلمــة عــن القــدس وال عــن املســتوطنات وال
عــن حــل الدولتــن وال عــن إرضاب األمعــاء
الخاويــة وال عــن اإلرضابــات التــي ع ّمــت غــزة،
والضفــة اســتنكارا ً لزيــارة ترامــب الــذي جــاء
لعقــد صفقــات مباليــن ومليــارات الــدوالرات ،وال
هــم لــه غــر ذلــك مؤكــدا ً بذلــك أنــه تاجــر
عقــارات ،أمــا فلســطني املوعــودة ،فقــد يتــرع
حــكام الســعودية بقافلــة مــن الجــال ،يبنــون
عليهــا دولتهــم املوعــودة ويكــون عبــاس إمــا
ماســكاً برســن القافلــة أو راكبـاً عــى ظهــر حــار
صغــر عــادة مــا يقــود قافلــة الجــال يف صحــراء
«عربيــة» قاحلــة ،ولكنهــا واعــدة باملقاومــة....
وأنهــا طريــق التطبيــع بــن تــل أبيــب والريــاض،
سالكة ولكنها ليست آمنة.
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ورثة الذل
أدهم السيد

«مللوك «إرسائيل» ،ألسيادهم اإلمربياليني
وأسياد حثالة أمتنا يف أنظمة الزفت العربية ،لصغار
الفاشست نقول :يطيب لنا أن نبصق يف أوجهكم،
سنقاتلكم حتى بأظافرنا .قبضتنا بوصلة التاريخ،
وطلقة حريتنا تخرتق جدار القلب النابض منكم
باملوت الرابض يف أضلعكم .ونقول :سنبني وطناً
ينهض حجراً حجراً ،فوق قبور تتسخ بكم ،أنتم
مزبلة التاريخ .وبريوت مدينة أحرار قطعوا عهداً:
سنقاومكم» .مهدي عامل...
استضافت السعودية منذ أيام رئيس الواليات
املتحدة يف أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً،
وتال ذلك زيارة ترامب لفلسطني املحتلة ،فهل كل ما
جرى يعترب عادياً عابرا ً خاصة يف الزمان واملكان
والنتائج؟
لقد عرب ترامب رصاحة خالل حملته اإلنتخابية
أنه سيعمل عىل تدفيع أنظمة الخليج أمواالً لبالده
كدين عليهم وذلك مقابل حامية الواليات املتحدة
لوجود هذه األنظمة ،وها هم حثالة العرب عىل
شكل حكام ،يقفون بالدور لتقديم فروض الطاعة
كام يقدمها كل عميل ملشغليه ،مشبعني بالذل،
مرددين كل ما أمرهم به مشغلهم عىل شكل
قرارات نهائية لقمة «إسالمية أمريكية».
هؤالء الحكام هم امتداد لكل تاريخ الذل
العريب ،وهم الورثة الرشعيون لكل من جلب
الهزمية والرتاجع والذل لهذه األمة .ففي تاريخ
الحكام األذالء قيل الكثري ،وخاصة عىل لسان شاعر
عريب كبري اشتهر بإنغامسه يف العمل السيايس ،ونعني
املتنبي ،حيث ردد يف العديد من قصائده عبارة
«مجد العرب» ،وبالتايل كان يعترب أن حكام وأمراء
الدولة هم من أضاعوا هذا املجد ،وحرموا العرب
من استعادته ،وعملوا عىل تشتيت األمة وترشذمها
مام جعلها ضعيفة أمام األعداء.
ويف تاريخنا الحديث قيل الكثري عن آباء هؤالء
الحكام خالل نكبة فلسطني ،وعملت الكثري من
األقالم عىل تبييض صورتهم ،بالرغم من أن كل
العرب يعلمون بأن خسارة فلسطني وتقسيم
املنطقة ساهم بها هؤالء الحكام بصفتهم عمالء
للمستعمر وخادمي ملصالحه وأنهم باعوا فلسطني
وكان الثمن عروشهم التي أورثوها ألوالدهم .إالّ
أننا وبسبب الزمن ،ال ميكن بسهولة برهنة هذه

الخيانة لعدم امتالكنا الوثائق الالزمة لذلك .أما اليوم
وعىل أيدي ورثة الذل هؤالء أكدوا كل هذه
الروايات التاريخية مبامرستهم الحالية ،هؤالء
الحكام دفعوا فاتورة وجودهم كأنظمة تابعة
وظيفتها حامية مصالح الواليات املتحدة ومن خلفها
إرسائيل والحفاظ عىل تخلف بالدنا .فهم اليوم مل
يبيعوا فلسطني ،بل دفعوا للمستعمر واملحتل ليك
يقيض عىل ما تبقى من بقع ضوء يف هذه البالد
العربية وبالتايل يك يحافظ عىل وجودهم كأنظمة
جهل وقمع وتخلف ،لكن وبسبب غبائهم نسوا
دروس التاريخ ،نسوا أن اإلحتالل ينتج مقاومة وأن
الهزمية التي يتعرض لها أصحاب الحق تكون هي
هي لحظة بداية االنتصار اﻵيت ال محالة..
إن األخطر يف هذه القمة كان مقرراتها ،وهي
عناوين عملت عليها الواليات املتحدة وإرسائيل
لسنوات طويلة ،وخاصة لجهة حرف الرصاع عن
وجهته الحقيقية ،بهدف تأبيد الكيان الصهيوين،
وإدخال املنطقة يف خط الالعودة يف عملية الرصاع
الداخيل وخاصة ضد إيران ،بعد أن نرشوا الحروب
من خالل املنظامت الفاشية يف سوريا والعراق وليبيا
واليمن ...مام جعل هذه البلدان تعيش حالة من
الفوىض التي تسعى وسائل إعالم هذه األنظمة أن
تصورها عىل أنها رصاعات طائفية مام يجعل منها
رصاعات عبثية لن ينتج عنها إالّ تفتيت املنطقة
بالكامل ،واستكام ًال لهذا املرشوع جاءت مقررات
هذه القمة لتعميق اإلنقسام الطائفي واملذهبي
وهذا يسمح للواليات املتحدة بتمرير مرشوعها
دون أي مقاومة ،فكانت املقررات تتوجه ضد إيران
وكأنها هي عدو العرب وليس إرسائيل ،ال بل تم
مهاجمة الجوانب التي تعترب إيجابية يف خط ايران
السيايس ،مثل مهاجمة دعمها «لإلرهاب» وطبعا
هم يعنون باإلرهاب حركات املقاومة يف املنطقة
وخاصة يف لبنان وفلسطني.

ال يا سادة الذل ،عدونا األول هو سيدكم األول،
أمريكا وإرسائيل ،ومهام حاولتم حرف الرصاع فإن
يف أمتنا رشفاء وأحرار اعتادوا خبثكم وحفظوا
خطهم ،فلم تتمكنوا يف املايض من خداعنا عندما
حاولتم تظهري الرصاع وكأنه طائفي وحيناً آخر
قومي ،واليوم تحاولون تظهريه وكأنه مذهبي ،هذا
الرصاع إمنا رصاع كوين ،ال ينحرف عن خطه العام يف
منطقتنا ،إنه رصاع الشعوب ضد اإلمربيالية ،رصاع
الخالص من الهيمنة والتبعية ،وبالتايل فهي معركة
من أجل التقدم والتطور .وهذا التحدي يحتم عىل
الحزب الشيوعي نقل شعاره حول املقاومة العربية
الشاملة إىل املامرسة الفعلية وبأرسع وقت ،فهذا
املرشوع هو الوحيد القادر عىل إخراج منطقتنا من
الظلامت إىل النور ،من الرصاعات املدمرة إىل ساحة
الرصاع الحقيقي املولد للجديد ،الرصاع ضد التبعية
ضد االمربيالية وكل عمالئها.
مــن بوابــة التاريــخ وفخــره ،وعــى بعــد أيــام
مــن اجتامعــات الــذل يف الســعودية ،كان يــوم 25
أيــار ،ذكــرى النــر والعــز واملقاومــة ،وكأن صدفة
تزامــن تاريــخ النــر والعــزة مــع موعــد قمــة
الــذل حصلــت لتأكــد معادلــة التاريــخ حــول
الــراع الدائــم بــن هذيــن الخطــن ،ولتقــول لهــم
أننــا الزلنــا هنــا ،مجــد العــرب صنــع عــى أيدينــا،
أبطــال وبطــات انطلقــوا ليعيــدوا املجــد الــذي
فقدنــاه عــى أيديكــم ،شــهداء وشــهيدات ،أرسى
وأســرات ،مناضلــن ومناضــات ،قطعــوا عهــدا ً أن
ال يضيعــوا الطريــق ،اإلمربياليــة األمريكيــة عدونــا
األول وســبب كل مشــاكلنا ،وصنيعتهــا الرسطانيــة
يف منطقتنــا «إرسائيــل» ســنزيلها عاج ـاً أم آج ـاً
وتعــود فلســطني مــن البحــر إىل النهــر ،وبالتــايل
ســنزيل أنظمــة الــذل العربيــة ونبنــي وحدتنــا
القامئــة عــى التقــدم والتطــور والعدالــة ،القامئــة
عىل اإلشرتاكية.
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المصلحة
الفضل شلق

املصلحــة رغبــة ،وبالتــايل هــي ليســت اختياريــة .الرغبــة يقررهــا الديــن
املصلحــة تعبــر يكــر تداولــه يف الحديــث اليومــي ويف الترصيحــات ويف واملــال ووســائل اإلعــام .الديــن بالنيابــة عــن اللــه ،املــال بالنيابــة عــن
سياســات الــدول .محاولــة التعريــف بهــذا التعبــر تقــود إىل اعتبــارات الطبقــة العليــا ،ووســائل اإلعــام (الصحافــة ،اإلذاعــات ،الفضائيــات ،إلــخ)
موجــودة لخدمــة اللــه واملــال .ليــس صدفــة أنــه يف الفضــاء العــريب مئــات
عديدة متناقضة.
بــل اآلف املحطــات الفضائيــة الدينيــة .هــي لتقريــر الديــن واملصلحــة .هــي
تصــور حــول فعــل مــا أو حــدث مــا أو يشء مــا .نتيجتــه اعتبــار
املصلحــة ُّ
إلعــادة تشــكيل الوعــي مبــا يناســب مصلحــة أو مصالــح يــراد لهــا أن تصبــح
أن هــذا الفعــل أو الــيء مناســب .عــى أســاس تناســب األمــر مــع الــذات أو
أشــبه بالغرائــز عنــد مــن يتلقونهــا .يصــر الديــن مصلحــة مثــل املصالــح
مــع املــزاج ،تــرى أن لــك فيــه مصلحــة .تشــبه املصلحــة حــب التملّــك .تبــدأ
املاديــة أو املاليــة .يقاتــل النــاس مــن أجلــه كــا يقاتلــون مــن أجــل املــال.
بفــرض الســيطرة وتنتهــي إىل القــول إنــه يجــب أن يكــون ملــكك ،أي أنــه
كالهام طريق إىل السلطة أو الخضوع.
يجــب أن يخضــع إلرادتــك خضوع ـاً كلي ـاً .امللكيــة هــي فــرض اإلرادة عــى
تتناقــض املصلحــة أو الرغبــة مــع األخــاق .األخــاق هــي القيــام مبــا
الــيء ،إرادة كاملــة ،فيصــر حقـاً مــن حقوقــك .ليســت املصلحــة إالّ رغبــة
يجــب أن تقــوم بــه أو ال تقــوم بــه .األخــاق اختياريــة ،تــؤدي إىل مجــال
يف أن يصري الفعل أو الشخص حقاً لك ،خاضعاً إلرادتك ،ممتلكاً لك.
الحريــة .املصلحــة قرسيــة تــؤدي إىل عكــس ذلــك .تُ ــارس امللــذات باالســتناد
املصلحــة ليســت موضوعيــة ،ليســت شــيئاً قابع ـاً خــارج ذاتــك .هــي
إىل الرغبــة أو املصلحــة ،خاصــة عندمــا تصبــح هــذه أو تلــك غريــزة أو مــا
تصــورك أنــت عــا هــو خــارج نفســك ،ســواء كنــت فــردا ً أو دولــة ،هــي مــا
يشــابهها .لــذة الســيطرة أو التملــك تنبــع مــن تصورهــا يف النفــس ،وهــي مــا
تريــده أنــت مــا هــو خارجــك .هــي ذاتــك املســقطة عــى خارجهــا إســقاط يشكله الفضاء اإلعالمي .وهي ما تقاد أنت إىل فعله أو مت ّنيه.
النفس عىل ما هو خارجها ،بهدف السيطرة أو التملك.
ليســت املصلحــة تعاقديــة .ال ميكــن أن تشــكل عقــدا ً ،أو تــؤدي إىل عقــد
ليســت املصلحــة أمــرا ً موضوعيـاً مــا دامــت هــي رغبــة .املوضوعــي هــو بــن طرفــن ،أحدهــا يرفــض العالقــة التعاقديــة .العقــد ال يحصــل إالّ بــن
مــا يقبــع خــارج الــذات ،يخضــع لهــا بالقــر واإلكــراه .تنتفــي املصلحــة طرفــن بالــرايض .ال ميكــن اعتبــار املصلحــة إالّ مــن خــال الســيطرة والتملك.
عندمــا تغيــب القــدرة عــى الســيطرة أو التملــك .املصلحــة رغبــة ،ليســت
عــى صعيــد الــدول تصــر نوعــاً مــن
بالــرورة أن تكــون موضوعيــة ،وليــس
االســتعامر أو اإلمربياليــة .تتعلــق
بالــرورة أن تكــون عالقــة اختياريــة.
يفترض أن تكون السياسة تسوية،
املصلحــة كــا األخــاق مبــا يجــب أن
لــك مصلحــة يف الــيء ،تحــاول إذا ً
يكــون مــن عالقــة أو ســيطرة أو متلّــك.
أو تراكم تسويات ،بين مصالح
فــرض نفســك عليــه ،تحــاول متلكــه.
لكــن العالقــة األخالقيــة تقــوم عــى
مختلفة أو متناقضة
الخيار لك ال لليشء.
الرضــا املتبــادل .عالقــة املصلحــة تقــوم
الواليــات املتحــدة لهــا مصالــح
عىل القرس واإلكراه.
ر رؤســاؤها وسياســيوها عــى الترصيــح بــأن مــا يحــدث يف
حــول العــامل .يـ ّ
يفعــل النــاس يف ســلوكهم اليومــي أمــورا ً كثــرة بحكــم العــادة ،كالنــزول
أي مــن أنحــاء الكــرة األرضيــة يتنــاول مصلحــة قوميــة أمريكيــة .ليــس إىل الشــارع والســر إىل املكتــب ،والــراء مــن الــدكان ،وإلقــاء التحيــة .مــا
لشــعوب هــذه املناطــق قــول (أو إرادة) يف هــذا األمــر .املصلحــة األمريكيــة يحــدث بحكــم العــادة يصــر أمــرا ً غريزيـاً أو شــبه غريــزي .يصــر جــزءا ً مــن
تقررهــا الــذات األمريكيــة ،الدولــة األمريكيــة .مــن أجــل ذلــك تنتــر نفســك .أنــت تقــوم بــه ،تفعلــه ،ألنــك يجــب أن تفعلــه مــن دون تفكــر أو
أســاطيلها وجيوشــها وقواعدهــا حــول العــامل .لذلــك تســمى دولــة عظمــى .اختيار.
رمبــا كانــت الوحيــدة .بالطبــع ،تحــاول دول أخــرى منافســتها عــى ذلــك.
يفعــل األشــخاص أمــورا ً كثــرة يف اليــوم كالتدخــن وتعاطــي الكحــول.
لكــن الرغبــة األمريكيــة مدعومــة بالقــوى البحريــة والجويــة واألرضيــة تفوق ليــس لهــم مصلحــة صحيــة يف ذلــك .لكــن الرغبــة تدفعهــم .ي ّدعــي املرتكبون
مــا لــدى كل البلــدان األخــرى .تنفــق الدولــة األمريكيــة ســنوياً عــى الشــؤون أن ذلــك يصلــح املــزاج ،أو يســاعد املــزاج عــى التناســب .وهــم مــوروث،
العســكرية مــا يفــوق ضعــف إنفــاق العــامل كلــه .مــا هــو مصلحــة أمريكيــة لكنــه مســتحب عنــد الكثرييــن .مصلحــة معنويــة غريزيــة إجباريــة ال خيــار
يف مختلــف أنحــاء العــامل تقــرره القــوة األمريكيــة وحســب .دول أخــرى لهــا فيهــا .يظــن النــاس ان املصلحــة أمــر مــادي ،أي الحصــول عــى املــال .تختــر
مصالــح يف أجــزاء مــن العــامل تحــاول منافســة الواليــات املتحــدة .أن يكــون كل املصالــح إىل مــال ،أو مــا يشــابهه .لكــن أكــر املصالــح معنــوي ال مــادي،
مصــر القــوة األمريكيــة إىل أفــول فهــذا أمــر يســتحق نقــاش .ال شــك يف أن هــي رغبــات أو تصــورات ذاتيــة عــا هــو يف النفــس أو خارجهــا .نرغــب
الكثريين حول العامل يضيق صدرهم بهذه القوة وهذه املصلحة.
أحيان ـاً بارتــكاب أفعــال مع ّينــة ليــس لنــا فيهــا مصلحــة صحيــة أو ماديــة.
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نفعلهــا مــن أجــل النفــس ال مــن أجــل ذاتهــا .ما نفعلــه هنــا ليــس موضوعياً،
وأحيانـاً ضــد املصلحــة الصحيــة ،لكننــا نفعلــه .تص ّورنــا عــن املصلحــة يفــوق
املنافع (أو عدم املنافع) املادية واملعنوية.
يف مجتمــع يســيطر املــال عــى التــداول فيــه ،فإنــه يســيطر عــى كل
املجــاالت األخــرى السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والروحيــة ،يصــر
املــال محــور كل مصلحــة .يقيّــم اإلنســان باملــال .عندمــا تقتــل إنســاناً أو
تقطــع بعــض أطرافــه ،تق ّيــم حيــاة القتيــل بكميــة مــن املــال كعقــاب عــى
الجرميــة ،ناهيــك عــن أ ّن الســجن أو القصــاص وقطــع األعضــاء تق ّيــم باملــال.
يصــر املــال مصــدر كل قيمــة .ويصــر املــال هــدف كل ســعي وعمــل .وتق ّيــم
أفعــال البــر باملــال ،وهــو وســيط التــداول ليــس فقــط مبــا يتعلــق مبــا يبــاع
ويشــرى مــن األشــياء ،بــل وســيط التــداول الــذي تقــرر حيــوات النــاس عــى
أساســه .قيمــة الشــخص أو األشــخاص تحتســب باملقابــل املــادي .حيــاة
اإلنســان واحــدة ،لكــن أســعارها تختلــف حســب تقلبــات ســوق القطــع ،أو
ســوق تبــادل العمــات بــن البلــدان .تــزداد قيمــة الحيــاة بحســب ارتفــاع
سوق القطع أو هبوطها.
املهــم إن املصلحــة ليســت أمــرا ً موضوعيــاً نطبــق عليــه حســابات
العقالنيــة (أو الالعقالنيــة) .املصلحــة يف يشء ليســت شــيئاً .بالتــايل ال تقييــم
حســابياً لهــا .هــي تصـ ّور ،هــي مــا يف النفــس ،هــي رغبــة .هــي مــا نحســب
أننــا نريــده ألنــه يلبــي رغبــة لدينــا .ليــس فيهــا تعاقــد وال اختيــار وال حريــة.
تناقــض املصلحــة واألخــاق أمــر بديهــي ،هــو حصيلــة التناقــض بــن مــا هــو
ذايت وما هو موضوعي.
يفرتض أن تكون السياسة تسوية ،أو تراكم تسويات ،بني مصالح مختلفة

رأي

أو متناقضة .هي تسوية بني رؤى مختلفة حيث يرى كل طرف أن رؤيته هي
املصلحة الحقيقية له ولآلخرين .يك يكون للسياسة مكان يجب التنازل عن
بعض املصلحة أو الحقيقة .ما دامت هناك حقيقة واحدة (نسبية أو مطلقة)
فهناك مصلحة واحدة ،وال مجال للتسوية .كل مجتمع يتشكل من أطراف
متعددة ،مصالح متناقضة .الفساد هو إعالء املصلحة الشخصية ،أو مصلحة
الفريق الذي ننتمي إليه ،عىل املصالح الوطنية الجامعة ،عىل مصلحة املجتمع.
لذلك فإن كل دولة مرتع للفساد مبا هي مرتع للتناقض .تعلو السياسة مبا هي
تسوية عىل املصالح املتناقضة ،كذلك تعلو عىل الرصاعات من أجل السلطة .ال
سياسة حقيقية إالّ مبا يكون ملصلحة املجتمع ككل ،ويف خدمة الدولة كإطار
ناظم للمجتمع .كل املصالح الجزئية ،لهذا الطرف أو ذاك ،ومهام كانت تدعي
الحقيقة األبدية األزلية ،هي مصالح فاسدة .ليس الرصاع يف املجتمع (خاصة
من أجل املصالح الفئوية) هو بني الفساد واالستقامة .هو كله فساد مبا أنه
يهدف إىل تقديم مصلحة عىل أخرى وليس التسوية بينهام يف سبيل تسوية
عليا تعرب عن مصلحة عليا .إدعاء فريق ما امتالك الحقيقة ليس ابتعادا ً عن
الفساد ،هو الفساد بعينه .يحاول فرسان مواجهة الفساد فرض اقتصار أمره
عىل الرشوات وتبادل املنافع .هذا جزء من القضية .هو جزء هاميش .الفساد
العام هو خروج عام عن املصلحة العامة ،وهو خروج عام عن األخالق.
الخروج عن السياسة ،مبعنى إدارة املجتمع ،هو خروج عن األخالق .حملة
القضاء عىل الفساد الراهنة تسخّف املوضوع وته ّمشه يك يبقى الفساد العام
هو األساس.
*ينرش بالتزامن مع "روسيا اآلن"

رأي
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أحمد داغر

قد نكون نحن الشيوعيني اللبنانيني من أكرث
األحزاب والقوى السياسية التقدمية والوطنية ،عىل
مدى تاريخنا املديد ،تضحية وحرصاً عىل وطننا
وشعبنا ،إنطالقاً من فهمنا املبديئ والتقدمي ملصلحة
الوطن والشعب ..وهذا بالتأكيد نابع عن قناعتنا
الفكرية املاركسية التي بنى عليها الحزب خطته يف
قضايا الفكر ،واإلقتصاد واملجتمع ،وكانت مضامينها
منحازة للطبقة املستغَلة ،وهي بال شك ،تشكل
األكرثية الشعبية يف بلدانها يف العامل الرأساميل
املهيمن .وألننا كذلك فنحن نالمس واقع كل مرحلة
من مراحل األزمة التي يعيشها بلدنا ،وفقاً لعمق
املعطيات التي أنتجتها ،أو قد تنتجها محصلة الرؤية
النضالية املستقبلية للخروج من األزمة بحلول.
ونحن هنا ال ندعي إنفرادنا بها ،وال إحتكارنا لها وال
صوابيتها باملطلق .لكنها بالتأكيد ،األقرب للوصول
إىل واقع أكرث تقدماً وعدالً.
إنطالقاً مام متت اإلشارة إليه ،كانت لنا مواقف
واضحة من أزمة النظام السيايس واإلقتصادي
واإلجتامعي وإنعكاساتها سلباً عىل األوضاع
اإلجتامعية برمتها .يف ظل محيط إقليمي مشتعل
يحمل طابعاً تدمريياً ال يشبه عرصه ،فمضاعفاته
قاسية وارتداداته خطرية عىل الوطن ككل .يف وقت
يرتبص أعداء اإلستقرار والتنمية والسالم ببلدنا
للنيل منه ،بدءا ً بالعدو الغاصب وحلفائه مرورا ً
بقوى الظالم واإلرهاب عىل أنوعه وأصنافه ،وصوالً
إىل تحالف الطائفيني وتجار األوطان.
بناء عليه فإننا نتحسس وفقاً لفهمنا
الديالكتييك ،حجم األخطار التي تهدد مصري كيان ال
يشبه دول العامل ،وندعي حرصنا عىل سالمته مع كل
الفرقاء املخلصني .ال بل نرى ،ونظرا ً ألشكال التآمر
عليه ،الحاجة املاسة لتضافر الجهود خارج األنانية
والذاتية املفرطة وذلك لصونه والحفاظ عليه.
ونحن أيضاً ،عىل قناعة ال لبس فيها ،أن أياً من القوى
السياسية بكافة تسمياتها وأفرادها ،لن تكون خارج
دائرة األمان واإلستقرار ،كام حال أبنائه ،وكام اثبتت
تجارب األزمات والحروب التي عاشها لبنان سابقاً،
واألمثان الكبرية التي تم دفعها من الجميع يف هذا
السياق ،فكم من رئيس جمهورية ،ورئيس حكومة،
ونائب ،وقائد عسكري ،وسيايس دفع حياته ،إسوة
بأبناء الوطن يف أتون هذه األزمات .وحتى ال نكرر

الخطأ الذي يوصلنا إىل الخراب ،فإن فهمنا العميق
ملا يحرض لهذا البلد بنظامه الهش ،يتطلب منا
اإلرتقاء وبأرسع وقت ممكن ،لتعزيز جبهتنا
الداخلية ..فيوم يبدأ الحريق ال ينفع الندم ،فمن مل
تلتهمه النريان ،سيصيبه دخانها.
 ...يف يوم التحرير ،وخروج العدو اإلرسائييل
املحتل مدحورا ً ،مألت الفرحة قلوب الوطنيني
اللبنانيني .عىل إعتبار أن كابوساً ثقيالً قد أزيح عن
صدورنا وأرضنا ،ورحلت معه مخلفات أزماته،
حتى يتبني لشعبنا الحقاً أن الرتكة كبرية ،وأن
اإلنتصار الذي فرحنا به مل يكن مكتمالً ،وهذا ما
زادنا قناعة بسالمة وصحة موقفنا ،بأن التحرير
ينبغي أن يكون مالزماً للتغيري الحقيقي يف النظام
السيايس ،وبنيته اإلقتصادية واإلجتامعية والسياسية.
وما التململ الشعبي ،وظاهرة الحراك املدين
السلمي املتكررة واملنترشة عىل كامل مساحة
الوطن إالّ إنذار واضح للطبقة السياسية ،والقوى
املهيمنة ،بأنكم خرجتم عن اإلستثامر الصحيح
لتحرير األرض ،ومل تتلقفوا فرصته الذهبية ،بل
متاديتم يف فسادكم ،ونهبكم ملقدرات البلد،
ومحاصصاتكم التي باتت تهدد السلم األهيل
اللبناين ،وتعوض العدو عن هزميته وخسارته.
وما يزيدنا قلقاً عىل تردي الوضع هو تلك
التحالفات الكربى التي تنشأ ،والتي ال مراهنات فيها
عىل تحييدنا من دربهم وعزلنا ،رغم اإلدعاءات بأن
الوضع ممسوك ،وكأن التجارب السابقة مل تعلمنا
بأن أعداء الوطن الكرث ،لديهم ما يكفي من الطاقات
املؤذية ،ملعرفتهم بالخارصة الرخوة يف أزمات
مجتمعنا.
وليس يف ما يقال أي تهويل أو تخويف أو
ترهيب .أليست الترصيحات التي تصدر عن الكثري
من السياسيني تحذر من أننا عىل حافة الهاوية ،وأن
حرباً أهلية قد نشهدها يف حال تفاقم األزمات ،أو
أن الطرق املسدودة باتت تنذر بصدام ...إنها دون
أي شك هواجس وتوقعات وتحليالت .وقد أشار
حزبنا يف الوثيقة السياسية الصادرة عن املؤمتر
الوطني الحادي عرش يف فقرة الوضع اللبناين ص71
«من هنا يشكل استمرار النظام السيايس الطائفي
بخصائصه ،وطبيعة التحالف السلطوي املتحكم به،
استمرارا ً للبيئة املولدة للنزاعات والحروب األهلية،

وإلنهيار مؤسسات الدولة».
نعم إن التذكري مبا يهدد وجود الكيان نفسه،
يحتم علينا ،نحن الشيوعيني الذين تربينا عىل حب
الوطن والدعوة للسلم األهيل فيه ،وعىل الحلم
بوطن حر وشعب سعيد ،أن نظل عىل يقظة تامة،
وعىل الرصد املبكر لكل اإلنعكاسات املتوقعة ،وأخذ
املبادرات النضالية يف هذا الشأن .فوعينا لحجم
الرصاعات الخارجية وتناقضاتها ،وسباق التسلح
وإنعكاساته وتأثرياته عىل الداخل وخارصته الرخوة
لهي الدليل األكرب عىل أهمية بلوغ الوعي يف
مجتمعنا لحجم التآمر الذي أضحى كالبورصة
اليومية .من هنا ،فنحن مدعوون إلعتبار أن تقدم
املرشوع الوطني ،و مع كافة القوى التقدمية
والوطنية ،عىل حساب املرشوع املذهبي التفتيتي
أصبح مطلباً نضالياً يومياً ،ورضورياً ،لن يصل إىل
حالة التوازن الداخيل بسهولة ،وسيصطدم بال شك،
بقوى تعتربه مناهضاً ملصالحها الخاصة ،دون تقدير
لطبيعة مامرساتها الهدامة للوطن ،ودون أي رحمة
بأجياله الشابة ،متجاهلة أنني تعبها من الوضع
الحايل.
من هنا نرى أن النداءات التي وجهها الحزب
لكل القوى الغيورة عىل لبنان وشعبه للمبادر إىل
خلق تحالف مشرتك ،ال رهان فيه عىل نهج متارسه
قوى املحاصصة واملتاجرة مبصلحة الوطن ومقدراته.
فهذه القوى فقدت املصداقية يف تويل أمانة إدارة
البلد رغم كل اإلدعاءات امللفقة وتدوير الزوايا.
إن ما نعيشه اليوم من أزمات ال ميكن إالّ أن
يكون الفتيل الذي ينتظر رشارة اإلشعال .وال يخيفننا
أحد بقبول الوضع كام هو ،منعاً ملزيد من التأزم
والفلتان.
ونحن الشيوعيني اللبنانيني أول املدعوين
لتحصني أنفسنا سياسياً وتنظيمياً مع حاضنتنا
الشعبية وحلفائنا املخلصني لقضايا الوطن.
وال يتوهمن أحد أن لبنان هو اإلبن املدلل ،أو
عليه هالة الخط األحمر ويد الرعاية ..فالتجارب
التدمريية التي تعرض لها يف حروبه مع الصهاينة،
ويف ظروف عربية سيئة هي أقرب إىل القطع مع
فلسطني والتطبيع مع العدو اإلرسائييل.
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بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

في عيد التحرير قوى السلطة تسرق األرض ممن حررها بقانون طائفي جديد

شارفت آخر املهل الدستورية إلقرار قانون جديد لالنتخابات عىل اإلنتهاء ،وبات من شبه املؤكد أن لعبة عض األصابع بني قوى السلطة الحالية
عىل قاب قوسني أو أدىن من الوصول إىل خواتيمها بقانون انتخاب يحول البالد والعباد إىل قالب من الجبنة يجري تقاسمه بني هذه القوى وفق
توزيع جديد للحصص بعد عمليات ضم هنا وفرز هناك كلها تقوم عىل أساس طائفي ومذهبي.
ومن أسوأ ما يف القانون املقرتح الذي يجري تداوله أنه يقوم زعامً عىل أساس شكل من النسبية ،كام قد يرتك منفذا ً ملقعد أو مقعدين يف أحسن
األحوال للقوى غري الطائفية ،وبالتايل فهو قانون ،وبحسب التالعب يف توزيع الدوائر اإلنتخابية ،طائفي الجوهر حتى العظم ويفرغ «النسبية» من
أهم مضامينها يف بناء الوطن ويحولها إىل مطية إلعادة إنتاج النظام الطائفي السائد منذ اإلستقالل ،ناهيك أنه سيمدد عمر املجلس النيايب املمدد
لنفسه لفرتة اخرى مل تحدد بعد.
كل هذا اللعب بالقانون وبإعادة رسم الخريطة السياسية يف البالد مير ليرسق بهجة عيد اإلنتصار التاريخي عىل العدو الصهيوين الذي صنعه عرق
ودم اآلالف من املقاومني ،عندما فرض عىل قواته اإلنسحاب من لبنان دون قيد أو رشط يجرجر ذيول الخيبة والهزمية ،لكن هذا االنتصار رسعان
ما بدأت قوى السلطة تبدده عرب حاميتها لنظام بات الفساد ينخر عظام مواطنيه وميتص دماءهم .وهكذا فإن لصوص السلطة رسقوا األرض ممن
حررها.

حلب البقرة السعودية لمحاربة اإلرهاب بداية لحلب باقي األبقار الخليجية

قبل أسبوعني من الذكرى الخمسني لنكسة العام  1967أنهى الرئيس األمرييك دونالد ترامب لقاء القمة يف الرياض مع امللك السعودي سلامن بن
عبد العزيز وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات مسلمني وعرب من أكرث من خمسني دولة ،أرخت البقرة السعودية يف هذا اللقاء ثدييها للحالب
األمرييك الذي حصد خالل يومني عقودا ً تجارية بلغت قيمتها  380مليار دوالر (أي  380000000000دوالر يعني تسعة أصفار بعد الرقم  )380كام
حصل عىل هدايا شخصية له وألبنته وزوجته وعائلته فاقت قيمتها املليار دوالر.
نهر الحليب السعودي نحو واشنطن تبعه إعالن عن تشكيل قوى إقليمية ملحاربة اإلرهاب قوامها جيش من  34ألف جندي ستغيب عنه كل من
مرص والعراق وسوريا بطبيعة الحال ،فمن هي الدول التي ستشارك فيه؟؟؟ وبعد أقل من  24ساعة عىل انتهاء القمة اشتعلت حرب إعالمية /
سياسية بني قطر من جهة والسعودية واإلمارات ومرص من جهة ثانية ال تزال دائرة حتى الساعة وتنبئ مبا ال يحمد عقباه.
ليس اإلرهاب هو هدف هذا الكرم السعودي بل محاولة رشاء الحامية لويل ويل العهد محمد بن سلامن ليستكمل انقالبه الداخيل واالستيالء عىل
العرش من جهة ولفتح بازار الحلب لباقي األبقار الخليجية ،من هنا فلننتظر الكرم القطري نحو أمريكا قريباً لرشاء الحامية األمريكية ضد الجار
السعودي فيام فلسطني تحيي ذكرى النكسة بعد ذكرى النكبة عىل صوت األمعاء الخاوية ألكرث من  1700أسري فلسطيني مل ميتلك أي من زعامء
الخمسني دولة إسالمية وعربية (من ضمنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس) الجرأة عىل ذكرهم أمام السيد ترامب .ونسأل ملاذا الغرب ينظر
إىل العرب عىل أنهم بدو رحل فوق الجامل يف الصحراء؟؟؟؟

اإلرهاب شريك رأس المال المتوحش في وحشيته

تلقت بريطانيا صفعة أمنية  /إرهابية مدوية عرب التفجري االنتحاري الذي نفذه داعيش ليبي يف مدينة مانشسرت واودى بحياة أكرث من  22شخصاً
وجرح أكرث من سبعني آخرين .وجاء التفجري فيام كان الرئيس األمرييك يوقع عقودا ً عسكرية بقيمة  110مليار دوالر (من ضمن عقود تجارية بـ
 380مليار دوالر) مع امللك السعودي للتعاون يف محاربة اإلرهاب.
ومع بشاعة الجرمية اإلرهابية يف مانشسرت التي ال يربرها عقل وال منطق وال أخالق وال دين ،فمن املعروف أن بريطانيا هي حليف أسايس لواشنطن
يف كل تدخالتها العسكرية يف املنطقة من أفغانستان إىل العراق مرورا ً بليبيا وسوريا وانتهاء باليمن .وأي مراجعة لجذور اإلرهاب يف كل الدول
املذكورة باإلضافة إىل مرص تقود مبارشة إىل الفكر الوهايب وامتداداته يف السلطة السعودية املستبدة ويف سلطة باقي دول مجلس التعاون الخليجي
بال استثناء ،من هجامت التاسع من أيلول عام  2001حتى هجوم مانشسرت.
وبالتايل فإن تحالف الواليات املتحدة وباقي دول الغرب ومن ضمنهم بريطانيا مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بذريعة محاربة
«إرهاب إيران وحزب الله وحامس وداعش» ما هو إالّ تغطية لتحالفها مع أرباب اإلرهاب من أجل أن تتدفق إىل خزائنها مليارات الدوالرات وأن
يكن ذلك عىل حساب دماء مواطنيها .أي أن اإلرهاب هو تجارة العرص لتعزيز قدرات الرأسامل الغريب املتوحش ،وهل هناك وحشية أكرث من
ذلك؟
لتعليقاتكم على البريد االلكترونيmaherabinader@gmail.com :

شؤون محلية

ال تغيير حقيقي تحت سقف النظام الطائفي
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موريس نهرا

هـــا نحـــن اليـــوم عـــى بعـــد اســـبوعني تقريبـــاً ،مـــن انتهـــاء مهلـــة
املجل ــس الني ــايب املم ــدد لنفس ــه مرتني ،ومل يص ــل بع ــد الس ــادة الح ــكام
والنواب ،إىل إقرار القانون الذي ستجري اإلنتخابات عىل أساسه.
ومثــل هــذه الحالــة البائســة ،مل يشــهد أي بلــد مثي ـاً لهــا .ال يف العــامل
األول ،وال الث ــاين ،وال الثال ــث .وكأن لين ــان حال ــة ش ــاذة ،ال تنطب ــق عليه ــا
قواعد االنتظام البرشي ،والدساتري واألعراف السائدة يف املجتمعات.
وال يعـــود الســـبب لجهـــل أو لنقـــص يف الفقـــه الدســـتوري ،بـــل يف
التمس ــك الش ــديد ،باملنطلق الطائف ــي ،ال ــذي يجع ــل زعام ــات الطوائ ــف
أســـرة هاجـــس اســـتمرار مواقعهـــا وأحجـــام كتلها .فهـــذه املنطلقـــات،
هـــي الدافـــع األســـايس للمحـــاوالت الالهثـــة ،وراء قانـــون يتيـــح لـــكل
طائفـــة أن تنتخـــب نوابهـــا ،أو العـــدد األكـــر منهـــم ،ومشـــكلة هـــؤالء
الالهثـــن ،هـــي يف اإلنتشار الســـكاين لهـــذه الطائفـــة أو تلـــك ،يف مناطـــق
مختلط ــة طائفيــاً ،يتمي ــز بعضه ــا ،بغلب ــة عددي ــة لطائف ــة ع ــى أخ ــرى.
ويصـــل األمـــر عنـــد هـــؤالء ،إىل فكـــرة نقـــل املوقـــع النيـــايب مـــن
دائرته الطبيعيـــة إىل أخـــرى ،لســـبب محـــض طائفـــي ،حتـــى لـــو كان
الحجم السكاين فيها ،ال يغطي زيادة عدد نوابها.
وإذا كانـــت هـــذه التعقيـــدات والتناقضـــات ،ســـبباً لتأخـــر إقـــرار
قان ــون انتخ ــاب ،ف ــإن العامل األس ــايس يف نش ــوئها واس ــتخدامها ،ه ــو نظ ــام
املحاصصـــة الطائفيـــة الـــذي بـــات العقبة املفصليـــة إلنتظـــام الحيـــاة
السياس ــية ،ولعم ــل الس ــلطة ودوره ــا .لذل ــك ف ــإن تحــ ّرر لبنان والدول ــة
مـــن قيـــود الطائفيـــة التـــي تك ّبلهـــا ،ومتنـــع تحـــول اللبنانيـــن مـــن
مجموع ــات إىل مجتم ــع ،ه ــي ه ــدف ومهم ــة وطني ــة ونضالي ــة اساس ــية.
فالنظ ــام الطائف ــي ال ــذي فُ ــرض عىل ش ــعبنا ،يق ــوم ع ــى أس ــاس خاط ــئ،
ه ــو انت ــاء اإلنس ــان بال ــوالدة إىل طائف ــة .ويف ح ــن أن ــه يف ــرز اللبناني ــن
بإنتامئهـــم إىل  18طائفـــة ،فـــإن اإلنتـــاء إىل الوطـــن يو ّحدهـــم،
ويلغي التميي ــز بينه ــم يف الحق ــوق .فاإلنت ــاء الطائف ــي بال ــوالدة ،وبن ــاء
الدولـــة وســـلطتها عىل األســـس نفســـها ،ترافـــق مـــع تفـــاوت فاضـــح،
يتمثـــل يف توزيـــع املواقـــع الرئاســـية واألساسية للســـلطة ،عـــى قاعـــدة
أحجـــام الطوائـــف واملذاهـــب ،مبعـــزل عـــن الكفـــاءة والنزاهـــة
والوطنية .فالســـلطة ومؤسســـاتها التنفيذيـــة ،تتشـــكل من  3طوائـــف أو
مذاه ــب مس ــيحية ،و 3مس ــلمة ،والس ــابع لألقلي ــات ...ويف ح ــن أن املوق ــع
يف الدولـــة ،ســـواء كان رئاســـياً ،أو حجـــاً نيابيـــاً ووزاريـــاً ،هـــو إلدارة
ش ــؤون املجتم ــع والوط ــن ،وتلبي ــة حاجات ــه ورشوط تط ــوره ،فإن متليك ــه
لطائفـــة بعينهـــا يُضفـــي عليـــه طابعـــاً مزدوجـــاّ ،وأحيانـــاً متناقضـــاً بـــن
متثيـــل األمة ومتثيـــل الطائفـــة .وكثـــرا ً مـــا تنعكـــس مواقـــف وأخطـــاء
«صاح ــب» املوق ــع ،ع ــى الطائفة الت ــي يش ــغل موقعه ــا .ويتح ــول النق ــد
واملطالبـــة باملحاســـبة مثـــاً ،وكأنـــه حملـــة عـــى الطائفة التـــي ينتمـــي
الخاطئ إليها.
إن اإلس ــتمرار يف الحال ــة القامئ ــة يبق ــي الوض ــع أس ــر امل ــأزق نفس ــه.
ونبق ــى يف دولة م ــزارع زع ــاء الطوائ ــف .نفتق ــر إىل وط ــن ينتم ــي إلي ــه

الجمي ــع ،وإىل التس ــاوي يف حقوق اللبناني ــن .وف ــوق ذل ــك تبق ــى مس ــاحة
كب ــرة يف حي ــاة الن ــاس ،تتعل ــق باألح ــوال الش ــخصية (الزواج ــــ اإلرث ــــ
الطـــاق ــــ إلـــخ) بـــدون قانـــون ســـيادي للدولـــة .فهـــي تتخـــى
عن مســـؤوليتها ودورهـــا ،لخدمـــة قوانـــن الطوائـــف واملذاهـــب،
وتحكّمها بالناس.
واملشــكلة التــي تــرز هنــا ،هــي يف أن املحــ ِّدد للسياســة العامــة
وللقوانــن ،هــم أحزاب وتكتــات ســلطوية ،يتامهــى كل منهــا مــع الطائفــة
واملذهــب الــذي ميثلــه .فأكــر مــن  % 90مــن املنخرطــن يف حــزب أو تكتــل
ســلطوي ،هــم مــن مذهــب وطائفــة معينــة ،مــا يجعله بعيــدا ً عــن الطابــع
الوطنــي للتمثيــل ،وعــن اإلهتــام مبامرســة سياســة متثــل مصالــح كل شــعبنا
وبلدنــا .وبــدون إيجــاد قانــون جديــد لألحــزاب ،يخــرج تركيبتهــا البرشيــة
مــن طابعها املذهبــي والطائفــي ،ســيبقى دورهــا وهاجســها العمــل لدفــع
جمهــور طائفتهــا لإللتفــاف حول زعيمهــا .ومثــل هــذه الزعامــات التــي
تســتخدم الطائفــة ســلامً للوصــل إىل الســلطة ،وغطاء لترصفاتهــا وفســادها،
لــن تكــون وســائل إعالمهــا ،ونظرتهــا إىل تنشــئة األجيــال الجديــدة ،أي
السياســة الرتبويــة ،هادفــة إلنتــاج مواطــن ومواطنيــة .ولــن تبنــي وطنــاً
ودولــة دميقراطية حديثــة .ولــن يكــون التغيــر مــن صنعهــا « .فــزرع
الــزؤان ال ينتــج قمحــاً» لذلــك نجدها متاطــل وتتحايــل ،وتتقــاذف التهــم
واملســؤولية ،لتجنــب اعتــاد قانــون انتخــاب نســبي ،ال طائفــي ،ويف دائــرة
وطنيــة ،وإذا مــا اضطــرت لإلقــرار بالنســبية تحــت الضغــط الشــعبي ،فإنها
تحــاول إفراغهــا مــن مضمونهــا ،باإلكثــار مــن الدوائــر ،والتمســك بالقاعــدة
الطائفية .وهــي تحــاول إعطــاء تفاهمهــا عندمــا يحصــل بعــد مــرارة
التأخري والقلق ،طابعاً إنقاذياً «خدمة للشعب والوطن».
إن األزم ــات املس ــتدامة تؤك ــد اس ــتعصاء اإلص ــاح والتغي ــر الحقيق ــي
تحت سقف النظام الطائفي ..والتغيري املوعود يصنعه الشعب.
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ً
دفاعا عن األجور
مؤتمر صحافي في االتحاد الوطني للنقابات
عقد يف اإلتحاد الوطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان مؤمتر صحايف شارك فيه
اإلتحاد وحركة «مواطنون ومواطنون يف دولة»
و»املفكرة القانونية» ،يف حضور الوزير السابق
رشبل نحاس ورئيس اإلتحاد كاسرتو عبدالله ورئيس
موظفي اإلدارات العامة محمود حيدر والنقايب
محمد قاسم واملحامية مرياي شكرالله ومصطفى
سعيد ممثالً منظمة العمل الدولية.

عبدالله

بداية ألقى عبدالله كلمة تق ّدم خاللها بالتقدير
ملجلس شورى الدولة لقراره رقم  2016/513الذي
قىض بإبطال املرسوم رقم  2016/3791حول خفض
 4000لرية ل .من األجر اليومي .وقال «لقد أنصف
هذا القرار العامل واملياومني يف لبنان ضد التعسف
الذي اتخذته بحقهم الحكومة السابقة ،وهو نهج ما
زال مييز سلوك الحكومات اللبنانية املستهرتة مبصالح
العامل والعامالت.
وإالّ كيف لنا تفسري خفض الحد األدىن لألجر
للمياومني يف الوقت الذي تزداد فيه شدة األزمة
االقتصادية وترتفع نسب البطالة والفقر يف البالد؟”
أضاف« :أليس استهتارا ً أن تقرر السلطة
السياسية حسم  4000ل.ل من دخل املياومني عوض
تأمني فرص عمل الئقة لهم وتثبيتهم يف وظائفهم
وضامن حصولهم عىل الحامية االجتامعية والصحية
وكل الخدمات؟
قد يقلل البعض من أهمية القرار كون املبلغ
املستعاد ال يغطي مثن الخبز اليومي ألرسة متوسطة
الحجم ،ولكننا نقول إن هذا القرار تاريخي كونه
إعادة تثبيت حق أصيل لعاملنا ،أالّ وهو الحق بأجر
عادل ،كام أن القرار أعاد التذكري بأن نضال العامل
باستخدام كافة الوسائل هو السبيل الوحيد لحامية
الحقوق وتحصني وتحسني املكتسبات.
أقول هذا وأمام ناظري الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي هذا الرصح الوطني الذي أنشئ
بتضحيات العامل وعرقهم وأموالهم يتعرض اليوم
لهجمة من أطراف السلطة السياسية تستهدف
الغائه لصالح حيتان املال واالحتكارات والرشكات
العقارية وخدمة ملصالح أشخاص ال يهتمون سوى
لزيادة ثرواتهم عىل حساب العامل والعامالت وكل
املواطنني.

لذا نؤكد كاتحاد وطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان دعوة كل القوى الحية يف
مجتمعنا للوقوف صفاً واحدا ً لخوض معركة الدفاع
عن الضامن والتصدي ملحاوالت تصفيته والعمل
معا من أجل حامية اجتامعية تشمل التغطية
الصحية لجميع املواطنني.
ونؤكد استمرارنا مع حلفائنا ورشكائنا يف
«املفكرة القانونية» و»حركة مواطنني ومواطنات يف
دولة» يف معركتنا الستعادة بدل يوم األول من أيار
العام املايض والذي متت رسقته من جيوب العامل
كافة».
واختتم عبد الله كلمته داعياً إىل «التنبه الدائم
والتعاون املستمر للدفاع عن حقوقنا وعدم التفريط
بأي حق ،وخصوصاً رفع الحد األدىن لألجور إىل
 1200000لرية لبنانية ،باإلضافة إىل التقدميات
واملستحقات .ونعدكم بعدم السامح باالعتداء عىل
أي مكتسب قد حققناه معاً ،وإىل خوض نضاالت
أخرى مبنع حيتان املال وأركان السلطة الفاسدة من
حرمانكم حقوقكم املرشوعة».

نحاس

بدوره تحدث رشبل نحاس ،فقال «إن الدولة
تفرض سلطتها عىل الفقراء واملساكني وتعمل عىل
إذاللهم ،وهي مستمرة يف عقلية السلبطة وذل
الناس» ،معتربة أن «قرارا ً من هدا النوع يف تصحيح
الحد األدىن لألجر اليومي يشء بسيط وليس له

أهمية ،ونطالب املواطنني بعدم التنازل عن حقوقهم
ألن لديكم حقوقاً من الدولة ،وأنتم مستهدفون يف
عملية اإلذالل .حاولوا أن تفرضوا نفسكم كأفراد
ومواطنني ال كطوائف ،ألنكم أنتم املسؤولون عن
بقاء الدولة .وعندما يتخذ القضاء قرارات جريئة
يكون الناس إىل جانبه ،ألن الدولة فاقدة للرشعية
ومسؤولية القضاء إعادة الثقة».
وختم« :حكومة من  24وزيرا ً يف املايض مل تكن
تهمها قضايا الناس يف معالجة األجر اليومي وتصحيح
الحد األدىن لألجور وسلسلة الرتب والرواتب،
فلامذا الناس مستمرون مع هذه السلطة؟ ألن
هؤالء يقبلون الذل ،وغدا ً سريسلون املوظفني يف كل
القطاعات اإلدارية والعسكرية ملراقبة االنتخابات
النيابية السخيفة».

شكرالله
وتحدت املحامية شكرالله مشرية إىل أن «هذا
املرسوم ظامل ومعيب ،ونحن نجحنا مع املواطنني
واملفكرة يف إسقاطه .هذه الدولة فاشلة وبعيدة عن
هموم الناس ومشاكلها ،وبدل أن تكون جهودها
منصبة ملعالجة مشاكل الناس فهي تستقوي عليهم.
فكيف نثق باملسؤولني الدين يغلبون مصالحهم عىل
مصالح الناس ،وقد جاء قرار مجلس الشورى ليعيد
األمور إىل نصابها ويحدد بدل إيجار للمواطنني».
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إيهاب القسطاوى

ينتابني شعور قوي أن «ماركيز» أشهر روائيي
أمريكا الالتينية ،وصاحب رواية «الحب يف زمن
الكولريا» ،والحائز عىل جائزة نوبل لآلداب عام
 ،1982قد استعجل كثريا ً يف عنونة روايته املشهورة:
«الحب يف زمن الكولريا» ،قياساً مبجازر «آل سعود»
وتحالفهم املتهالك ،عىل شعب اليمن ،منذ أكرث من
عامني ،والتي ما زال الشعب اليمني يحصد مثارها
الكارثية ،التي أبادت األخرض واليابس ،وقضت عىل
كل مكتسبات ومقدرات الشعب اليمني بتآمر
واضح من قوى إقليمية ودولية ،مبشاركتها بشكل
مبارش يف العدوان اإلمربيايل الصهيو أمرييك وأدواته
القذرة باملنطقة كمملكة «آل سعود» وماملك
الخليج املشاركة يف العدوان وبقية األنظمة العميلة
خدمة للمرشوع اإلمربيايل الفايش األمرييك للهيمنة
والسيطرة عىل مقدرات املنطقة وتدمري املصانع
واملزارع وكل ما يصلح كنواة لإلستقالل الوطني،
أمام مباركة دولية ،وصمت مخزي لكل شعوب
العامل.
إ ّن الجرائم التي متت خالل العامني ،تعد مبثابة
محك للضمري اإلنساين العاملي ،ووصمة عار عىل
جبني اإلنسانية ،فمنذ أكرث من عامني من القصف
الهمجي ،الذي مل يتوقف يوماً واحدا ً منذ اإلعالن
عن عمليات العدوان الهمجي يف  26من آذار /مارس
 ،2015ارتكبت خاللها مئات املجازر بحق الشعب
اليمنى بدم بارد ،واستخدمت فيها جميع أنواع
األسلحة الفتاكة واملحرمة دولياً إلبادة الشعب
اليمني بأكمله ،يف ظل واقع دويل مزري ،مجتمع
دويل خ ّيم الصمت عليه بفعل املال السعودي
امللوث بالبرتول ،ما خال إالّ من بعض بيانات اإلدانة
واإلستنكار ،التي مل يتجاوز دورها حدود اإلدانة
واإلستنكار والقلق ...حرباً مجرمة ألقت بظاللها
املخيفة عىل حيــاة آالف من األطفال والنساء
وتســببت يف تدمري واســع للبنيــة التحتية واملرافق
الطبية.
تزداد آالم الشعب اليمنــي ومعاناته مــع
مــرور األيــام ،ليصبح اليوم مهدد بأسوأ كارثة
إنسانية يف العامل ،ليصل نحو  17مليون من سكان
اليمن البالغ عددهم  26مليون نسمة ،هم محرمون
من الغذاء الكايف ،منهم ثالثة ماليني طفل عىل األقل

يعانون سوء التغذية .ومل تتوقف معاناة اليمنيني
عند هذا الحد وإمنا ازدادت باجتياح وباء الكولريا،
ويف ظل الظروف املأساوية الحالية وسط مخاوف
من وقوع كارثة غري مسبوقة ،وعجز مؤسسات
الدولة املنهارة باليمن عىل قدرتها يف الصمود يف
مواجهة وباء الكولريا وارتفاع أعداد الوفيات ،فمع
اعالن «وزارة الصحة اليمنية» حالة الطوارئ يف
العاصمة اليمنية صنعاء ،واعتبارها مدينة «منكوبة»
بسبب انتشار وباء الكولريا فيها ،وىف ظل انهيار
النظام الصحي يف اليمن و تحذيرات عاملية من أن
تزايد أعداد املصابني بالكولريا خالل األسابيع
واألشهر املقبلة ،وأن انتشار املرض سيتواصل ليبلغ
مناطق جديدة ،ليواجه مئات اآلالف من اليمنني
خطر فقدان حياتهم بسبب مواجهتهم للحرب
والجوع والكولريا ،والرسعة التي تتزايد فيها أعداد
اإلصابات تتجاوز القدرات الحالية لالستجابة يف
النظام الصحي نظرا ً لألوضاع املرتدية بعد أكرث من
عامني من الحرب وجراء القيود املفروضة عىل
الواردات وعدم القدرة عىل دفع الرواتب بانتظام
للعاملني يف مجال الرعاية الصحية.
ويستمر وباء الكولريا يف اإلنتشار برسعة غري
مسبوقة يف كافة أنحاء اليمن ليطال الرجال والنساء
واألطفال الذين تحملوا ألكرث من عامني تبعات
اإلعتداء اإلجرامي عليهم الذي تسبب يف انهيار
املؤسسات وشبكات األمان االجتامعي ،ليبقى هناك
أكرث من  7ماليني و 600ألف مينى يعيشون يف
مناطق مهددة بانتشار وباء الكولريا ،خاصة مع
التزايد املتصاعد يومياً للحاالت املصابة باإلسهال
املايئ ،والتي ترتاوح بني  2000و 3000حالة يومياً،

فضالً عن االرتفاع املستمر يف أعداد الوفيات بهذا
الوباء ليصل اىل  184منذ  27أبريل /نيسان املايض،
واالشتباه يف إصابة  11ألفاً آخرين يف أنحاء اليمن،
وسط قدرات محدودة للمواجهة ،فأوغاد «آل
سعود» مل يحملوا فقط املوت بواسطة القنابل
والصواريخ وإمنا زرعوا األوبئة واألمراض واملجاعات،
هذا ما جناه شعب اليمن ،من حقد «آل سعود»
الذين جسدوا اداة اإلرهاب األكرث قسوة ودموية يف
يد النظام العاملي لإلمربيالية بزعامة إمرباطورية
الرش» أمريكا» ،والتي مل تتوا َن لحظة للحفاظ عليهم
ومنع سقوط عروشهم الوهنة ،بل ساندتهم بكل
السبل ابتداء بالتمويل والتسليح وصوالً إىل
مشاركتهم يف سحق الشعب اليمنى وترشيده
وتفتيته واقتالعه من بيئاته املحلية التاريخية ،فلم
يرتك «آل سعود « ،أي شكل نتوقعه أو يفوق التوقع
من أشكال اإلرهاب والقتل إال وابتدعوه واستخدموه
ضد الشعب اليمني ،وهذا ليس غريباً عىل نظام
دموي مجرم ،كذلك ليس غريباً أن يحظى بهذه
الحصانة الدولية من قبل قوى الهيمنة اإلمربيالية ملا
يؤديه من خدمات جىل لها ،ولكن الغرابة كل
الغرابة أن يجد هذا النظام وحتى اليوم من يدافع
عنه ويتطوع لنرش أكاذيبه املفضوحة ودعاويه
التضليلية التافهة.
إ ّن الشعب اليمني يدفع مثن انتصار مشاريع
الثورة املضادة يف املنطقة ،ورصاع أطراف كلها
رجعية مجرمة عىل النفوذ والسلطة ،لتحرف مسار
ثورات الشعوب عن العدالة اإلجتامعية والحريات،
باتجاه حروب طائفية ومذهبية.
*كاتب وباحث سيايس من مرص
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جدلية وجهي الصراع :مقاومة ،تحرير وكرامة
انهزام ،تنازل ومذلة
د .خليل سليم

شـهد االسـبوع املنرصم ،تناقضات يف املشهد السيايس اللبناين والفلسطيني،
متظهـر يف وجهين مـن أوجـه الرصاع مع العـدو الصهيوين الغاصـب .متثل األول
بعيـد املقاومـة والتحريـر يف لبنـان ،وبانتصـار األرسى الفلسـطينيني ،يف معركـة
الكرامـة واإلرادة الحـرة ،انتصر فيهـا القيـد على السـجان ،يف وقفـة عـز .أمـا
الوجه اآلخر فلقد اتسـم باملواقف اإلنهزامية ،والتنازالت املجانية ،واالسـتجداء
املـذل واملهين ،لبعـض مـن القيـادات الرسـمية الفلسـطينية ،وهـي واقفـة
مستعطفة أمام الطاووس ترامب!
عمـت االحتفـاالت املناطـق اللبنانيـة ،يـوم الخامـس والعرشين مـن أيار،
يـوم التحريـر واملقاومة ذكرى انسـحاب جيش العـدوان اإلرسائييل مع عمالئه،
تحت رضبات املقاومة ،ومن دون قيد أو رشط ،أو اتفاقية ذل أو إذعان.
وبينما كانت رايات املقاومة ترفـرف بكربياء ،وأجواء االحتفاالت املفعمة
بالـروح الوطنيـة تعـم لبنـان ،جـاءت تباشير نرص آخر مـن فلسـطني املغتصبة
الجريحـة ،متثـل بإذعـان العـدو الصهيـوين ،ومـا يعـرف بـإدارة السـجون لديه،
ملطالـب األرسى الفلسـطينيني ،الذيـن خاضـوا معركـة قاسـية غير متكافئـة
وباللحـم الحـي واألمعـاء الخاويـة ،وانتصروا! لتتأكد من جديد مقولة الشـهيد
الكبير مهـدي عامـل «لسـت مهزومـاً مـا دمـت تقـاوم» ،الـذي أحيينـا ذكـرى
استشـهاده ،يف وقفـة وفـاء عشـية االحتفـال بيـوم التحريـر .هـذه املقولـة –
الشـعار ،تحولـت إىل أيقونـة لرجـال جبهـة املقاومـة الوطنيـة اللبنانيـة آنذاك،
ولكل املناضلني اليوم يف العامل ،من أجل الحرية والكرامة والتغيري الثوري.
إالّ أننــا نــدرك أيضـاً ،أنــه ال ميكــن الركــون لتعهــدات العــدو اإلرسائيــي،
نظــرا ً لطبيعتــه العنرصيــة والعدوانيــة ،وميكنــه أن يرتاجــع بــل ويزيــد مــن
رشاســته ،فهــا هــو اليــوم يطــارد ويعتقــل ويغتــال األرسى املحرريــن ،ال ســيام
الذيــن تحــرروا بعــد صفقــة املبادلــة بالجنــدي الصهيــوين شــاليط .األرسى
الفلســطينيون وعــى رأســهم املناضل مــروان الربغــويت ،أكدوا إلدارة الســجون:
إن عدتــم عدنــا ،إن عدتــم ملامرســاتكم الجائــرة ،عدنــا وبــإرصار أقــوى وعزمية
أشد»..
أمــا يف املقلــب اآلخــر ،وبالتزامــن مــع إرشاقــة شــمس التحريــر واملقاومــة
وانتصــار اإلرادة الفوالذيــة لــأرسى الفلســطينيني ،كان هنــاك مشــهد آخــر؛
مشهد تراجع وتخاذل ،من قوى كانت باألمس القريب حركة مقاومة.
حركــة حــاس تبــدي اســتعدادها يف امليثــاق املعــدل والجديــد ،للقبــول
بدولــة فلســطينية عــى األرايض املحتلــة منــذ عــام  ،67إن االطــاع عــى بنــود
امليثــاق الجديــد ،ورغــم كل املقدمــات السياســية والتاريخيــة التــي أوردتهــا.
وتثبــت حــق الشــعب الفلســطيني يف أرضــه ووطنــه فلســطني ،وإن الكيــان
الصهيــوين غاصــب ومصطنــع ،تــأيت فقــرة القبــول بدولــة فلســطينية عــى
األرايض التــي احتلــت عــام  !67وكأنهــا مــن خــارج الســياق العــام للوثيقــة،
وأســقطت إســقاطاً ،ونســفت كل مــا تقــدم .برأينــا الفقــرة ليســت حشــوا ً
كالميــاً بــل جرعــة ،وجــس نبــض ،للجســم الحمســاوي ،لتقبــل االنعطافــة

الكبــرة يف ميثــاق حــاس .ال ســيام وقــد قلناهــا مــرارا ً :وإن الحركــة تحولــت
إىل حــزب ســلطوي ،لــه برنامجــه واســراتيجيته الخاصــة بعــد الســيطرة عــى
غزة .اليوم تتوضح معامل الرؤية الحمســاوية ملســتقبل القضية الفلســطينية.
ييش بذلك :
 املصالحــة مــع النظــام املــري بعــد وســاطة ســعودية أقــرت مبوجبهــاحــاس ،بأنهــا قطعــت مــع حركــة اإلخــوان املســلمني يف مــر ،واملدعومــة من
قطر.
 ولذلــك تقبــل بســلطة أو دويلــة فلســطينية بزعامتهــا يف غــزة ومــايضــاف إليهــا مــن ٍ
أراض احتلــت عــام .67وإقامــة كونفدراليــة مــع مــر تفــك
بها الحصار عن غزة عرب سينا ورفح.
الصــورة الثانيــة القامتــة ،كان للقيــادة الرســمية الفلســطينية ،يف حــرة
اإلمرباطــور ترامــب الــذي يتبخــر اآلن معلن ـاً“ :ذهبــت إىل الــرق األوســط
وعــدت باملليــارات مقابــل وعــود» .زيــارة ترامــب بحــد ذاتهــا موضــوع آخــر،
إالّ أنــه اســتوقفنا موقــف محمــود عبــاس وهــو الــذي جمــع كل األلقــاب مــن
رئيــس دولــة فلســطني ورئيس الســلطة الفلســطينية ورئيــس منظمــة التحرير
ورئيــس حركــة التحريــر الوطنــي فتــح إلــخ .خاطــب عبــاس ترامــب قائ ـاً:
“اعرتفنــا بدولــة إرسائيــل ومل نحصــل باملقابــل عــى اعــراف إرسائيــل بدولــة
فلســطينية .فــا كان مــن ترامــب إالّ أن ابتســم باســتهزاء وســخرية واضحــة
للعيــان! وكأنــه يثنــي عــى العقــل الصهيــوين الجهنمــي ،ويهــزأ مــن العقــل
البليد للقيادات العربية الرسمية.
تحية إىل قيادات الشــعب الفلســطيني الحقيقية ،إىل األرسى الفلســطينيني،
إىل مــروان الربغــويت وأحمــد الســعدات لقــد أصبــح لفلســطني أكــر مــن
مانديال ،رمز النضال املنترص ضد العنرصية واالحتالل.
وكــا تحــرر الجنــوب لــن يحــرر فلســطني إالّ جبهــة مقاومــة عربيــة
وشــاملة ،تضــم كل القــوى الوطنيــة العربيــة التقدميــة ،وتتصــدى للمــروع
اإلمربيايل الصهيوين والرجعي العريب املعد للمنطقة.
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محمد المعوش

الممارس ــة السياس ــية للح ــزب الث ــوري ،محكوم ــة بع ــدة مس ــتويات
مترابطـــة ومتزامنـــة ،وكلهـــا تصـــب فـــي هدف الحـــزب العـــام نحـــو
التغييـــر .أحـــد هـــذه المســـتويات هـــي قـــدرة الحـــزب علـــى عكـــس
الواقـــع ،فـــي جديـــده ،في ممارســـة فكريـــة ،معبـــرا ً عنهـــا فـــي الرؤيـــة
الشـــاملة االقتصاديـــة ،السياســـية واالجتماعيـــة ،وترجمتهـــا إلى ممارســـة
سياســـية مـــن خـــال برنامـــج الحـــزب ،كمســـتوى آخـــر .والفكـــري
والسياس ــي هم ــا مس ــتويان محموالن عملي ــا عب ــر جس ــم الح ــزب وبنيت ــه
التنظيمية ،كمستوى ثالث.
علـــى هـــذا األســـاس ال يمكـــن فـــك عالقـــة المســـتويات الثالثـــة
الضروريـــة فـــي ســـياق التطـــور التاريخـــي للحزب وممارســـته وتقييـــم
فعاليته.
المركزي ــة ــــ الديمقراطي ــة كمعب ــر ع ــن وح ــدة الح ــزب ومقي ــاس
تطوره الداخلي
المســتوى التنظيمــي للحــزب معبــرا عنــه فــي جســم الحــزب وبنيتــه
التنظيميـــة يمتـــاز بعوامـــل ثابتـــة وأخرى متحركـــة ،وليـــس معطـــى
مطلقــاً خ ــارج الس ــياق التاريخ ــي للمجتم ــع والح ــزب معــاً .ثوابت ــه تنب ــع
مـــن ثوابـــت دور الحـــزب السياســـي وادواتـــه الفكريـــة كإطـــار سياســـي
علي ــه ان يحم ــل منهج ــا فكري ــا ه ــو الماركس ــية -اللينين ــة ،ومن ض ــرورة
وح ــدة الح ــزب الفكري ــة والسياس ــية معب ــرا عنه ــا ف ــي برنام ــج الح ــزب.
هـــذا الثبـــات ال يعنـــي الجمـــود ،بل يعنـــي وحـــدة ضمـــن الممارســـة
تخضع للتطوير ضمن التطور االجتماعي (الجانب المتحرك).
ه ــذا م ــا يش ــكل األرضي ــة المادي ــة للتنظي ــم المرك ــزي  -الديمقراط ــي،
فالمركزيـــة تعكـــس بشـــكل اســـاس وحدة ممارســـة الحـــزب الفكريـــة
والسياســـية  -التنظيميـــة لتحقيـــق برنامـــج الحـــزب وخطـــه ،وكتكثيـــف
وتعبي ــر ع ــن كامل ه ــذه الممارس ــة .والمركزي ــة تتكام ــل م ــع الجان ــب
«الديمقراطـــي» مـــن المعادلـــة ،كتعبيـــر عـــن تطـــور حيـــاة الحزب مـــن
خ ــال كادره البش ــري ال ــذي يلع ــب دور الوس ــيط الم ــادي بي ــن النظ ــري
والملموس.
كبح أي من جانبي المعادلة يكبح ممارسة الحزب ككل
اســـتنادا ً لمـــا ســـبق ،حـــول خضـــوع هـــذه المعادلـــة فـــي جانبيهـــا
للظـــرف التاريخـــي مـــن جهـــة ولوظيفتهـــا فـــي إنجاح أهـــداف الحـــزب
م ــن جه ــة اخ ــرى ،وف ــي ك ــون الجانبي ــن ف ــي عالق ــة جدلي ــة ،فإم ــا أن كل
جانب يدفع في تقدم اآلخر ،وإما يعيق تطوره.
وحســـب الظـــرف التاريخـــي مـــن حيـــاة الحـــزب ،فقـــد تعيـــق
المركزيـــة حيـــاة الحـــزب الديمقراطيـــة إذا لـــم تقـــدر عن التعبيـــر عـــن
حيات ــه الداخلي ــة وبنيت ــه ككل وتط ــور اإلمكان ــات فيه ــا وتطويره ــا ،وإم ــا
أن بنيت ــه نفس ــها أي الجان ــب الديمقراط ــي ق ــد يكب ــح تحق ــق إمكان ــات
الجانـــب المركـــزي كذلـــك .ولذلـــك فـــإن تعـــارض الجانبيـــن قـــد يكبـــح
تطور الحزب العام.

المعنى التاريخي لما سبق
إن مرحل ــة التراج ــع الس ــابقة طبع ــت حي ــاة األح ــزاب الثوري ــة ف ــي
العالـــم ،وكذلـــك الظـــروف االجتماعيـــة الثقافية التـــي ســـادت التـــي
عكس ــت تره ــا ف ــي بني ــة األح ــزاب بمختل ــف مس ــتوياتها ،ف ــي جانبيه ــا
المركزي والديمقراطي.
وبشـكل عـام حصـل تعـارض بيـن المركزيـة (عبـر عقـل وخـط الهيئـات
القياديـة) التـي أصبحـت منفكـة عن ضـرورات تطـور الجديـد فـي الواقـع
وفـي حيـاة الحـزب وبالتالـي عائقـاً امـام تطـور الحـزب وإنجـاح
أهدافه ،وكبحـت الجانـب الديمقراطـي الحامـل لهـذا الجديـد .ولهـذا مـن
الضـروري كسـر هـذا التعـارض .ولكـن هـذا ال يعنـي أن تجـاوز الترهـل في
بنيـة الحـزب سـينجز موضوعيـا بمجـرد كسـر هـذا التعـارض ،بـل يعنـي
فتح الطريـق لـه .ولهـذا جـرى ويجـري هـذا الكسـر فـي أغلـب تجـارب
األحـزاب الثـوري فـي المرحلـة الراهنـة عبـر ابتـداع جوانـب ديمقراطيـة
جديـدة تتجـاوز الترهـل فـي هيئـات الحـزب القاعديـة ،عبـر تكثيـف
ديمقراطي لمضمـون القواعـد الحزبيـة دون القفـز عـن وحـدة الحـزب
نفسها ،من أجل تجاوز الترهل قاعدياً.
فتـح الطريـق أمـام هـذا التجـاوز يعنـي أن الهيئـات القياديـة المركزيـة
«الجديـدة» للحـزب ،كتعبيـر عـن اإلنتقال مـن التعـارض المركـزي السـابق
والترهـل القاعـدي الراهـن ،إلـى مرحلـة وعـي الممارسـة والرؤيـة
السياسية وتوسـيع القاعـدة الشـعبية ،تلعـب دورا ً أساسـياً فـي هـذه المهام.
أي أن الجدليـة بيـن جانبـي معادلـة المركزية والديمقراطيـة ال زال يعطـي
ثقلاً كبيـرا ً للجانـب المركـزي بالضـرورة ،مـن جهـة اإلسـتمرار بابتـداع
أدوات ديمقراطيـة داخليـة لتجـاوز الترهـل القاعـدي ،واجتـذاب العناصـر
األكثـر حيويـة في الحـزب إلعـادة تكوين هيئاتـه القيادية ،أي دون التسـليم
بـأن بنيـة الحـزب التنظيميـة السـابقة قـادرة وحدهـا علـى إنجـاز دفـع
اإلمكانات الموجـودة بشـكل تلقائـي و»طبيعـي» نتيجـة الترهـل التاريخـي
الحاصل .ومن جهة أخرى لعب دور قاطرة الحزب ككل.
ولهـذا فـأي كبـح جديـد للـدور المركـزي عـن وعـي وعـن غيـر وعـي
سـينعكس مـن جديـد كبحـاً للجانب الديمقراطـي مـن بنيـة الحـزب كتعبيـر
عـن تطـور حياتـه الداخليـة ،إضافـة إلـى تأخيـر فـي إنجـاز مهامـه
الفكرية والسياسية.
هكـذا تتكامـل الـدورة مـن جديـد ،ما بيـن المسـتويات الثلاث الفكري
والسياسـي والتنظيمـي .فالتنظيمي والجانـب المركـزي فيـه ...عليـه عـبء
ومسـؤولية تحضير األرضية إلنتاج األدوات التي عبرها سـيتم تجاوز التراجع
الفكري والسياسي ،وليس إزاء تطوير محصور فقط في التنظيمي نفسه.
هـذا كلـه يمكن تكثيفه بـأن الظرف التاريخي اإلسـتثنائي يحتاج ألدوات
اسـتثنائية ،لـم تعـد معهـا األدوات السـابقة (ليـس بكليتهـا طبعـا) أي فـي
ظـروف العمـل «االنسـيابي» ،بقـادرة علـى لعـب الـدور المطلـوب منهـا،
ومطلوب تطويعها .فالعمل الحزبي محكوم باإلبداع أيضاً.

بريد النداء
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المتقاعدون العسكريون يفترشون الساحات
العميد المتقاعد سامي الرماح

بلــد مســاحته  10آالف كلــم مربــع وعليــه
 100مليــار دوالر مــن الديــون ونصــف ســكانه
مهاجــرون فــي ســبيل لقمــة العيــش والنصــف
المتبقي فيه يعيش تحت خط الفقر!!...
يعنــي هــذا شــيئاً للمســؤولين فــي هــذا
البلــد؟ ال اعتقــد أن هــذا الموضــوع مــن ضمــن
أولويات المسؤولين واهتماماتهم،
بلــد ليــس للفقيــر فيــه أو لــذوي الدخــل حق
الص ـراخ والتعبيــر عــن الوجــع فــي حيــن يرفــل
نوابــه ومســؤولوه بأثــواب العــز والرفــاه بالمــال
الحــرام وال مــن يســأل وال مــن يحاســب ،بلــد
يعلــن المســؤولون فيــه علــى شاشــات التلفــزة
بــأن هنــاك هــدرا ً فــي المرفــأ يقــارب  750مليــون
دوالر وفــي الكهربــاء  1.7مليــار دوالر ،وبســبب
وضــع اليــد علــى األمــاك العامــة والبحريــة
والنهريــة  2مليــار دوالر وفــي الدوائــر العقاريــة
والهاتــف والســوق الحــرة وغيرهــا مــن االدارات
 1.5مليار دوالر...
وحصيلــة كل هــذا الهــدر والفســاد  6مليــار
دوالر ويقــوم المســؤولون فيــه بزيــادة رواتبهــم
بنســبة  ٪ 100خــال جلســة لمجلــس النــواب
مدتهــا  ٥دقائــق فــي حيــن يــرزح  900ألــف
مواطــن ،هــم المتقاعــدون وعائالتهــم تحــت
عجـ ٍز مخيــف لتأميــن أبســط متطلبــات المعيشــة
ويقولــون لــك ال توجــد أمــوال لتأميــن زودة غــاء
معيشــة لهــم ،ورواتبهــم لــم تصحــح منــذ 20
عامــاً وبنفــس الوقــت تخصــص الدولــة فــي
ميزانيتهــا حوالــي مليــاري دوالر لجمعيــات
وهميــة ومــدارس وهميــة ،ولتحســين نســل
الحصــان العربــي ،ويقولــون لــك ال يوجــد أمــوال
لتغطيــة سلســلة الرتــب والرواتــب للمتقاعديــن
العسكريين!!...
بئــس زمــن يضطــر فيــه العســكري المتقاعــد
إلــى افتــراش الســاحات ورفــع الصــوت بــأن
مجــزرة تحصــل بحقــه واألنكــى أن الصمــم أصــاب
كل المســؤولين فــي هــذه الدولــة وال مــن
يسمع!!...

ســألناهم لمــاذا هــذا الظلــم بحقنــا ،فقالــوا
المســألة ليســت ظلم ـاً بــل المســألة أن عددكــم
كبيــر وإذا اعطيناكــم حقوقكــم ستنكســر ماليــة
الدولــة !..هــل يوجــد أوقــح وأســخف وأغبــى
وأحقــر مــن مســؤول هــذا جوابــه لشــريحه يبلــغ
عددهــا ثلــث الشــعب اللبنانــي..؟؟ نعــم هــذا
جوابهــم لنــا وهــذا يــدل علــى حجــم المصيبــة
التــي ابتلــي فيهــا شــعبنا بهكــذا نوعيــه مــن
المسؤولين!!...
يصــرح وزيــر الماليــة مشــكورا ً بــأن جمعيــة
المصــارف عرضــت علــى الدولــة رشــوة قيمتهــا
مليــار دوالر كــي ال تفــرض الحكومــة علــى
المصــارف فــي موازنتهــا ضرائــب تصاعديــه علــى
أرباح المصارف؛ فماذا يعني لك هذا!!...
يعنــي أنهــا تربــح أكثــر بكثيــر مــن  ٥مليارات
دوالر وال تتوانــى الحكومــة عــن فــرض تحصيــل
 ٪ 85مــن ضرائبهــا مــن الطبقــة التــي تنتــج ٪ 15
مــن الدخــل القومــي ،أمــا الـــ  ٪ 15مــن المتمولين
والذيــن يبلــغ دخلهــم  ٪ 85مــن الدخــل القومــي
تفرض عليهم ضرائب ال تصل الى .٪15
نعـــود إلـــى موضـــوع حـــراك العســـكريين
المتقاعديـــن والذيـــن لـــم تســـمع أو ال تريـــد
حكومتنـــا أن تســـمع بهـــم؛ فقـــد بـــادروا إلـــى

هـــذا الحـــراك منـــذ  16آذار المنصـــرم حيـــث
نظمـــوا وقفـــة احتجاجيـــة فـــي ســـاحة ســـمير
قصيــر وفــي  7أيــار بســاحة النــور فــي طرابلــس
وفـــي  14ايـــار فـــي بيـــروت لإلعـــان عـــن
احتجاجهـــم علـــى الظلـــم الالحـــق بهـــم مـــن
جــراء سلس ــلة الرت ــب والروات ــب الت ــي حرم ــت
المتقاعديـــن العســـكريين والمدنييـــن مـــن
حقوقهـــم القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي
قانـــون الدفـــاع الوطنـــي؛ ولـــم تأخـــذ بعيـــن
اإلعتبـــار أنهـــم قدمـــوا الشـــهداء فـــي ســـبيل
الوط ــن ومنه ــم الجري ــح والمع ــوق والمفقودي ــن
والمخطوفيـــن متناســـي ًة أنهـــم هـــم الذيـــن
حارب ــوا الع ــدو الصهيون ــي واإلره ــاب التكفي ــري
بحي ــث اعتبرته ــم اآلن فئــ ًة غي ــر منتج ــه وه ــذا
أشـــد ايالمـــاً مـــن الحرمـــان وهـــدر الحقـــوق،
واليـــوم وبعـــد الوقفـــات االحتجاجيـــة التـــي
نظمه ــا العس ــكريون المتقاع ــدون ب ــادر فخام ــة
رئيـــس الجمهوريـــة وقائـــد الجيـــش العمـــاد
ميش ــال ع ــون لوض ــع يده ــم عل ــى ه ــذا المل ــف
الحســـاس وكلنـــا أمـــل أن يصـــل الموضـــوع
برعايتهـــم الـــى نهايتـــه الســـعيدة ،اخيـــرا ً هـــذا
البلد الذي تكلمنا عنه هو لبنان.
*عضــو اللجنــة القياديــة فــي الهيئــة
الوطنية للعسكريين المتقاعدين.
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ماكس آجل❊  -ترجمة جنى نخال

ماهي حالة اليسار األميركي اليوم؟
قبـــل محاولـــة اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال ،ســـأوضّ ح بعـــض
المصطلحات المستعملة وأطرح المفاهيم األساسية في هذا اإلطار.
نحــن كـــ «يســاريين» فــي الواليــات المتّحــدة األميركيــة ،ندعــم تغييــر
النظ ــام ،ولس ــنا م ــن يعم ــل م ــن أج ــل اإلص ــاح .نح ــن أيض ـاً م ــن ي ــرى أن
الح ــزب الديمقراط ــي ال يمك ــن إنق ــاذه ،فه ــو ح ــزب ف ــي طريق ــه نح ــو
الهاوية ،وليس نحو النجاة ،كما يحاول البعض القول.
ونح ــن م ــن يري ــدون عالمــاً ع ــادالً ول ــو نس ــبياً  -عال ــم ،بكامل ــه ،دون
اســـتئناء أي بلـــد -يكـــون فيـــه «التطـــور الحـــر لـــكل فـــرد هـــو الشـــرط
للتطـــور الحـــر للجميـــع» ،وتكـــون فكـــرة «مـــن كل بحســـب قدراتـــه/ا،
ولكل بحسب حاجاته/ا» حقيقية وواقعية.
إن التعابي ــر الس ــابقة معروف ــة ف ــي تاري ــخ الحرك ــة الش ــيوعية ،لك ــن
ليـــس هنـــاك حاجـــة أو إمكانيـــة ـ اآلن  -لحصـــر اليســـار بأولئـــك الذيـــن
واللوات ــي يعمل ــون ف ــي التنظي ــم متّبعي ــن روحي ــة الماركس ــية-اللينينة أو
خاصــة فيمــا يتعلّــق بالنســوية
حرفيتهــا .فغيــاب الحصــر مفيــد مــن جهــةّ ،
والقضايـــا البيئيـــة والتقليـــل  degrowthوالحـــركات المناهضـــة للحـــروب
واألشـــكال المختلفـــة مـــن الهـــوت التحريـــر ،والتـــي أتـــت ولـــو لدرجـــة
مع ّينة ،من خارج التقليد  -الموروث الماركسي.
وه ــو غي ــر مفي ــد م ــن جه ــة أخ ــرى ،بم ــا أن الش ــيوعية ق ّدم ــت أفقــاً
مشــتركاً للتح ـ ّرر ،علــى عكــس الشــكل األميركــي المتــآكل لحــركات الرفــض
ال ــذي تس ــهل الس ــيطرة علي ــه م ــن قب ــل الس ــلطة والت ــي رس ــمت الق ــوة
الجاذبة للحزب الديمقراطي حدوده.
ف ــإذا م ــا تب ّنين ــا المنظ ــار اللينين ــي للموج ــات غي ــر المتوقع ــة للصــراع
الطبق ــي ،ف ــإن اليس ــار اآلن ف ــي أمي ــركا ف ــي موجت ــه الثاني ــة م ــن النه ــوض
منــذ ثــورة الـــ 1968العالميــة  -أي عنــد الوصــول إلــى ذروة عمــل حــركات
التحـــرر الســـوداء ،والمجموعـــات العالمثالثيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة
والعالـــم ،والحـــراك الطالبـــي ،وثـــورات الجنـــود ،وحينمـــا أقدمـــت
االحتجاجات ضد الحرب على خلق شرخ في النظام الحاكم.
بعـــد الـــ  ،1968وتحـــت التعديـــات الهائلـــة مـــن الدولـــة ،تحلّلـــت
وانتهت هذه الحركات.
انطلق ــت الموج ــة الثاني ــة من ــذ س ــنة  1999وحت ــى  2004ف ــي خض ــم
الحركـــة البديلـــة للعولمـــة  – alter-globalizationالتـــي تـــ ّم تســـميتها
خطـــأً أو تشـــويهها بإعطائهـــا اســـم «حركـــة مناهضـــة العولمـــة” anti
 -globalizationوالحـــراك المعـــارض للحـــرب علـــى العـــراق ،والجهـــود
لدم ــغ النض ــاالت المناهض ــة للح ــروب والبديل ــة للعولم ــة بدع ــم التح ــرر
الفلسطيني ،البوصلة وميزان التحرر العالمي.
وق ــد ج ــاءت الموج ــة الثاني ــة س ــنة  ،2011م ــع الث ــورات العربي ــة الت ــي
ت ـ ّم تدميره ــا (مؤقّت ـاً؟) وذل ــك عب ــر صداه ــا األميرك ــي ف ــي «أوكيوب ــاي وول
ستريت”.Occupy Wall Street

كان الجــزء األكبــر مــن قاعــدة هــذه الحركــة مــن الطــاب والخريجيــن
توســـع
المعطّليـــن عـــن العمـــل أو العامليـــن/ات بأجـــور متدنيـــة ،لكنـــه ّ
حت ــى المـــس فئـــات أوس ــع .وقـــد شــكّل نجاحــاً واضحــاً ،بحي ــث أعـــاد
وضع توزيع الثروات والصراع الطبقي على جدول أعمال الممكن.
كان جـــ ّو حركـــة «أوكيوبـــاي» وخطابهـــا شـــعبويين أكثـــر منهمـــا
ش ــيوعيين :الـــ  99ض ــد الـــ  1بالمئ ــة .وكان التنظي ــم أفقيــاً بش ــكل ع ــام،
أكث ــر من ــه عامودي ـاً باتج ــاه بن ــاء ح ــزب .كم ــا أنه ــا س ــاهمت ف ــي زعزع ــة
بنى موجودة من الوعي واإلمكانيات.
وعندم ــا ضرب ــت مطرق ــة الدول ــة ،ل ــم يتــ ّم س ــحق الحرك ــة بق ــدر م ــا
ت ـ ّم تش ــتيتها تح ــت ق ـ ّوة الصدم ــة الكبي ــرة ،فانتش ــرت أيديولوجي ـاً وعملي ـاً
علـــى شـــكل حـــركات ومجموعـــات ونضـــاالت مناهضـــة للعنصريـــة
واالستعمار وداعمة للعامالت والع ّمال.
بع ــد «أوكيوب ــاي» ،كان ــت س ــنين  2014و 2015و 2016إح ــدى أفض ــل
س ــنين النض ــال المناه ــض للنظ ــام ف ــي التاري ــخ الحدي ــث .فق ــد قام ــت
حرك ــة «حي ــاة الس ــود مه ّم ــة”  ،Black lives matterوفروعه ــا وروافده ــا
المختلفـــة – والتـــي ال يجـــب فهمهـــا ببســـاطة التنظيـــم الرســـمي ،بـــل
بالش ــكل األوس ــع للغض ــب المنظّ ــم ض ــد العنصري ــة ض ــد الس ــود -بوض ــع
ه ــذا النض ــال عل ــى رأس أولوي ــات برنام ــج الح ــركات المناهض ــة للنظ ــام
ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة وبش ــكل غي ــر مس ــبوق من ــذ أن د ّم ــرت
الواليات المتحدة حزب الفهود السود .Black Panther Party
المتأصل ــة ف ــي بني ــة الرأس ــمالية ف ــي
اعتم ــادا ً عل ــى طبيع ــة العنصري ــة
ّ
الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة ،فق ــد ش ـكّلت ه ــذه الحرك ــة الش ــعبية الت ــي
مـــا برحـــت تتطـــ ّور وتتحـــ ّول ،مصـــدر أمـــلٍ كبيـــرٍ .وقـــد كان مانيفســـتو
«حي ــاة الس ــود مه ّم ــة» ،ال ــذي ج ــاء بعن ــوان «رؤي ــة لحي ــاة الس ــود” A
 ،vision for Black Livesبكلمـــات المـــؤ ّرخ روبيـــن د .ج  .كيلـــي،1
«مخطّط ـاً مبه ـرا ً للتغيي ــر االجتماع ــي ...إلنه ــاء العنصري ــة البنيوي ــة ،إلنق ــاذ
الكوك ــب ،ولتحوي ــل الوط ــن كلّ ــه ،ولي ــس الحي ــاة الس ــود فق ــط» .كم ــا أن
قي ــادة الحرك ــة ق ــد تشــكّلت أساســاً م ــن النس ــاء ،باإلضاف ــة إل ــى التنظي ــم
التقاطعـــي والممارســـة والبرنامـــج التقاطعييـــن  ،intersectionalم ّمـــا
«أنتـــج باســـتمرار بيانـــات ومواقـــف حـــول أهميـــة القيـــادة النســـائية
والمثلية» ،كما قالت المؤ ّرخة باربارا رانزبي .2
كان تحــ ّدي االنتخاب ــات األولي ــة لبرن ــي س ــاندرز ه ــو ثان ــي مؤشــرات
األم ــل .وه ــو إذ أراه وبأش ــكال كثي ــرة ،خليق ــة ش ــعبوية «أوكيوب ــاي» وعل ــى
عالق ــة مماثل ــة بالنض ــال المناه ــض للعنصري ــة ،فق ــد بل ــور ترش ــيح س ــاندرز
طم ــوح الموج ــات الحالي ــة م ــن الوع ــي والتش ــكيالت التنظيمي ــة وحدوده ــا
في السياق السياسي.
وق ــد كان تح ــدي االنتخاب ــات األولي ــة لبرن ــي أيضــاً ،إش ــار ًة تبلّ ــغ ب ــأن
الوض ــع أبع ــد م ــا يك ــون ع ــن ش ــعب خان ــع هام ــد ،ول ــو بع ــد خم ــس
س ــنين م ــن «أوكيوب ــاي» ،ب ــل أكّ ــد ب ــأن الش ــعب األميرك ــي م ــا زال مرتب ــكاً
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ومش ّوشــاً بس ــبب النظ ــام القائ ــم .فهن ــاك العدي ــد مم ــن ال يس ــتطيعون
إيج ــاد عم ــل ف ــي عال ــم ال عم ــل في ــه ،إن كان ــوا م ــن حمل ــة الدكت ــوراه
ذوات المهـــارات ،أو العامـــات والع ّمـــال المعطّليـــن بســـبب حـــ ّدة
الرأسمالية المتزايدة في صنع العمل وترحيله.
ف ــي ه ــذا الوق ــت ،تس ــتمر األحــزاب السياس ــية ف ــي فوضاه ــا ،بينم ــا
يشـــحن إجماعهـــا فـــي اليميـــن الوســـطي ،الدعـــم لـــكل أشـــكال وأنـــواع
الشعبوية ،من اليمين واليسار.
أخيــرا ً ،حــ ّرك نض ــال الش ــعوب األصلي ــة له ــذا البل ــد ،ف ــي س ــتاندينغ
مغناطيســـي ،انتبـــاه
روك  ،Standing Rockالشـــعب كلّـــه ،شـــا ّدا ً بشـــكل
ّ
مجموع ــات كبي ــرة م ــن اليس ــار والليبراليي ــن .وأع ــاد ه ــذا النض ــال تموض ــع
مس ــألة الش ــعوب األصلي ــة لمــ ّرة أخ ــرى ،ف ــي مق ّدم ــة الحــراك المناه ــض
للنظ ــام ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة .فباإلضاف ــة إل ــى العنصري ــة ض ــد
الســـود (مـــن عبوديـــة ُملكيـــة وتشـــكيالت أخـــرى مـــن الرأســـمالية
العنصريـــة) ،كان النمـــوذج االستعماري-االســـتيطاني أســـاس الرأســـمالية
األميركيـــة ،مـــع العلـــم بأولويـــة إنشـــاء عالقـــات الملكيـــة البيضـــاء فـــي
االقتصاد السياسي األميركي.
لق ــد وضع ــت حرك ــة «س ــتاندينغ روك» ،وارث ــة  500س ــنة م ــن مقاوم ــة
أصح ــاب األرض ،عالق ــات الملكي ــة تل ــك تح ــت المس ــاءلة وح ــق الوالي ــات
المتحدة األميركية بالتص ّرف باألرض والحياة كما يحلو لها.
وشـــ ّدت «ســـتاندينغ روك» أيضـــاً اهتمـــام النـــاس ودعمهـــم مـــن
الحـــراك البيئـــي األميركـــي ،حيـــث نزعـــت المنظمـــات البيئيـــة الكبـــرى
للســـيطرة علـــى الحـــراك  3مـــن أجـــل «تغييـــر النظـــام وليـــس تغييـــر
المنـــاخ» ،عبـــر شـــعار يعكـــس الوعـــي المتزايـــد بيـــن علمـــاء الطبيعـــة
والناش ــطين الراديكاليي ــن ب ــأن التغي ــر المناخ ــي (ال ــذي ســ ّببه اإلنس ــان)
ل ــن يت ـ ّم التأثي ــر علي ــه م ــن داخ ــل األنم ــاط الموج ــودة حالي ـاً م ــن الق ــوة
وغيابها.
وهـــذا يدلّنـــا إلـــى أول نقطـــة مـــن الروابـــط الناقصـــة :مناهضـــة
اإلمبريالية.
إن اإلمبريالي ــة ه ــي نم ــط م ــن اس ــتخالص الفائ ــض ال ــذي تعم ــل م ــن
خالل ــه الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة عل ــى تصدي ــر التناقض ــات االجتماعي ــة
الداخلي ــة إل ــى الجن ــوب العالم ــي ،قابض ــة عل ــى فائض ــه ،ومعي ــد ّة توزيع ــه
فـــي داخلهـــا بينمـــا تســـتخدم طيـــف الحـــرب لتأبيـــد عالقـــات ال ُملكيـــة
الداخلية.
ويحص ــل ذل ــك كل ــه ،بينم ــا تف ــرض إعاق ــة للتط ــور dedevelopment
أو تمن ــع النم ــو ،فيم ــا تجه ــض باألخ ــص ،كل بداي ــة ألي مش ــروع وطن ــي
في الجنوب العالمي.
ـي لألمميــة ،وهــي الشــرط
إن مناهضــة اإلمبرياليــة هــي الشــكل العملـ ّ
ـكل حس ــب حاجت ــه/ا» .ف ــي غي ــاب ه ــذا
األس ــاس لـ»عولم ــة» عب ــارة « ل ـ ّ
البرنام ــج ،يصب ــح «اليس ــار» فاش ــية إجتماعي ــة ،أي طريق ــة إلع ــادة التوزي ــع
بيـــن الـــدول «األساســـية» .كمـــا يُمكـــن لعنصريـــة يســـار الــــ أممـــي أن
تغـــذّي غيـــاب اهتمـــام بخصوصيـــات النضـــاالت المحليـــة المناهضـــة
للعنصري ــة ،أو مح ــاوالت الس ــتيراد تناقض ــات م ــن داخ ــل قطاع ــات معيّن ــة
مـــن الطبقـــة العاملـــة إلـــى قطاعـــات أخـــرى ،فتبنـــي بذلـــك هرميـــات
ملموسة داخل الفئات المهمشة.

ترجمة

والنقط ــة الثاني ــة ه ــي أزم ــة الش ــكل التنظيم ــي والتأطي ــر والتعبي ــر.
لق ــد ات ّخ ــذت المؤسس ــات التقليدي ــة المعارِض ــة ش ــكل النقاب ــات الع ّمالي ــة
واألحـــزاب السياســـية .وخلقـــت المؤسســـات األقـــل تقليديـــة حـــركات
اجتماعي ــة كحرك ــة ع ّم ــال دون أرض  .MSTوصن ــع الش ــكل الثال ــث حال ــة
هجين ــة م ــن التنظيم ــات الت ــي تقــ ّدم الخدم ــات .وأخيــرا ُ ،قــ ّدم الش ــكل
التنظيمي الرابع حركات مقاومة مجتمعية.
تتشـــارك كل هـــذه األشـــكال منطـــق المقاومـــة الشـــعبية القاعديـــة
المنظّمة ،المنهجية ،والمستقلّة.
اليـــوم ،يتـــ ّم إضعـــاف اليســـار األميركـــي ــــ ومنعـــه مـــن الوجـــود-
بالـــذات عبـــر غيـــاب هـــذا النـــوع مـــن المنظّمـــات علـــى المســـتوى
الوطني.
نق ــاط لق ــاء ،أش ــكال جنيني ــة ،تنظيم ــات صغي ــرة ،ح ــركات مقاوم ــة
محليـــة ...كلهـــا موجـــودة حتمـــاً .لكـــن األحـــزاب السياســـية الراديكاليـــة
الحقيقيـــة تعـــ ّد عضويتهـــا بالمئـــات .بينمـــا تنتشـــر المنظمـــات األصغـــر
حجم ـاً ف ــي المش ــهد السياس ــي ،حي ــث يت ـ ّم إضعافه ــا عب ــر نق ــص الم ــوارد
البشـــرية .وفـــي المقابـــل ،يتـــ ّم إســـكات عشـــرات آالف الناشـــطين
السياس ــيين الفاعلي ــن أو المحتملي ــن عب ــر اإلكس ــير المنــ ّوم ال ــذي يشــكّله
اإليمـــان بالحـــزب الديمقراطـــي ومقاربـــة إصالحيـــة للنظـــام وإيحـــاءات
مماثلة.
نحـــن ال نواجـــه نقصـــاً فـــي اإلرادة الشـــعبية أو الوعـــي الشـــعبي
للتحضيـــر للمقاومـــة .لكـــن األزمـــة حقـــاً ،تبقـــى أزمـــة إرادة وإمكانيـــة
لتشـــكيل نـــواة مـــن المنظّمـــات القـــادرة علـــى بلـــورة هـــذه اإلرادة
وتوجيهها نحو مقاومة شعبية ذات أنماط واستمرارية.
هـــذا هـــو التحـــ ّدي األســـاس الـــذي يواجـــه اليســـاريات واليســـاريين
ف ــي الس ــياق األميرك ــي :لي ــس الس ــؤال الحال ــي «م ــا العم ــل» م ــع اليس ــار
األميركي ،بل «كيف نخلقه؟».
*طالب دكتوراه في االقتصاد السياسي ـ جامعة كورنيل،
وباحث وكاتب في جدلية وموندويس وناشط شيوعي
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«الحياة الثقافية في لينينغراد المحاصرة»
النداء

الثامن من أيلول  1941لينينغراد تحت الحصار ،فقد كان هتلر قد بدأ
غزوه لالتحاد السوفياتي .لينينغراد – العاصمة الثقافية – المدينة الرمز التي
تقل أهمية عن موسكو .لذا فإن
تحمل اسم قائد ثورة أكتوبر العظمى ال ّ
سقوط هذه المدينة يعني للنازية سقوط العدو الّلدود أي سقوط الشيوعية،
دولة الع ّمال.
  تضاعف عمل السوفييت لمنع سقوط لينينغراد وت ّم تسخير كل القوى
للدفاع عنها ،التعبئة العامة بكل ما للكلمة من معنى .المواجهة لن تكون
بالسالح فقط ،إنما الفن أيضاً واستمرار الحياة الثقافية في المدينة هو
مقاومة أيضاً.
أقامت جمعية متخرجي جامعات ومعاهد االتحاد السوفياتي في
بيروت ،في الذكرى الثانية والسبعين للنصر على النازية ،ندوة مع األستاذ
وليد دكروب بعنوان «الحياة الثقافية في لينينغراد المحاصرة» وكان للنداء
هذا الحوار مع األستاذ وليد دكروب.
يعتبر وليد دكروب أن الفن الملتزم هو في األساس ملتزم بالقيم
الجمالية األساسية التي ال يمكن فصلها عن القيم األخالقية وان عامل الزمن
هو «الغربال» الذي يدل على قيمة العمل الفني .فالفن الملتزم بالقيم
الجمالية األساسية هو الذي يستمر وإلتزامه بهذه القيم يميّزه عن األعمال
الفنية اآلن ّية أو الظرفية التي تضمحل وتختفي بزوال الظرف الذي أوجدها،
فالظرف اآلني هو فقط الذي أعطاها ال ّزخم ،لذلك يرتبط هذا النوع من
األعمال الفنية به وتزول بزواله.
ويتابع وليد دكروب ،أن اإللتزام السياسي ليس هو األساس ،بل اإللتزام
أساساً هو بالقيم الجمالية .ترتبط القيم الجمالية والفن بشكل عام ،بالناس أي
بالسياسة وباالجتماع .ولهذا ،ال يمكن للفن ألّ يكون ملتزماً ،واإللتزام في
الفن شرط أساسي الستمراريته .كما أن اإللتزام ليس بالضرورة خطابا مباشرا ً،
فيمكن اإلستماع إلى السيمفوية السابعة لديمتري شوستاكوفيتش دون
معرفة خلفيتها (اسمها «لينينغراد») وظروف إبداعها ،وقد استم ّرت هذه
السيمفونية إلى يومنا ألنها ملتزمة بالتعريف اآلنف الذكر.
أما عن تأثير الفن بالواقع ،يتابع وليد دكروب ،الحرب األهلية في لبنان
لم تبدأ كحرب طائفية انما ثورة اجتماعية ،وقد حمل الناس السالح من أجل
قضية ثم تح ّولت إلى حرب طائفية .وألنها ثورة اجتماعية ،شهد لبنان،
خصوصاً المناطق التي سيطرت عليها الحركة الوطنية ،حركة فنية ال مثيل لها
من حيث التزامها (اإللتزام بالقيم الجمالية إضافة إلى اإللتزام السياسي).
هذه الحركة الفنية هي التي شكّلت هذا «الرصيد» الفني الذي نعرفه اليوم
(زياد الرحباني ،ومرسيل خليفة ،وخالد الهبر ،ومحمود درويش ،وشوقي
بزيع ،ويعقوب الشدراوي .)...هذه الثورة االجتماعية قبل أن تكون وطنية أو
قومية هي التي حفّزت هؤالء للقيام بأعمالهم.
بغض النظر عن الظروف.
ال يمكن للفنان الحقيقي التوقّف عن اإلبداعّ ،
إن التح ّول الذي شهده مجتمعنا بداية التسعينيات أرغم الفنانين البحث عن
قوتِهم اليومي ،بفضل السياسات االقتصادية التي اعتمدتها الدولة
اللبنانية .ولهذا خفت وهج الحياة الفنية.
المحاصرة ،كان استمرار الحياة الفنية دليال على
وبالعودة إلى لينينغراد
َ
المقاومة ،فالحياة العادية مستمرة بكل نواحيها حتى تحت قساوة الحصار.

إن الحياة الثقافية والفنية في لينينغراد يومية؛ العروض الموسيقية
والمسرحية ومعارض الرسم ال تتوقفّ .إل أن وقع الحرب بهذا الشكل
الصاعق كان مفاجئاً لالتحاد السوفياتي؛ فبعد شهرين على بدء االجتياح
النازي لالتحاد السوفياتي ،وصل النازيون إلى تخوم لينينغراد ،وفي تشرين
األول كان النازيون قد وصلوا إلى مشارف موسكو .فترة الثالثة أشهر هذه
ولَّدت حالة ذعر لدى الناس .لذلك كان انقطاع أو توقّف الحياة الثقافية يعني
انهزاماً للينينغراد ،فرأت القيادة السوفيتية أن التعبئة العسكرية العامة غير
كافية ،وأنه ال غنى عن متابعة العروض الفنية في المدينة .واعتمدت القيادة
كل من
التعبئة العامة ،حيث يتوجب على الفنانين وسائر فئات المجتمعٌّ ،
حسب موقعه (طبيب ،وفنان ،ومقاتل )...متابعة عمله؛ ممنوع توقف الحياة
العادية للمدينة ،وممنوع سقوط لينينغراد بيد النازية .من هذا المنطلق
شكّل الفنانون جيشاً آخرا ً له سالحه الخاص وعاد المؤلف ديميتري
شوستاكوفيتش من عمله كرجل إطفاء إلى عمله الموسيقي.
يعتبر وليد دكروب ،وجوب أن يكون الفنان مثقفاً بالدرجة األولى
ويعلم ماهيّة الفن« :الفن هو ،في األساس ،إنتاج فكري له قيمة جمالية»،
هذا أحد مفاهيم الفن .لكن ما هي القيمة الجمالية؟ هنا يكمن السؤال ،فعلم
الجمال فر ٌع من فروع الفلسفة .ال يمكن التسليم بما يُنشَ ر اليوم بأن لكل
شخص ف ّنه .يمكن للفن أال يكون ملتزماً بالناس ،لكن ال يوجد فن حقيقي ال
حل للقضايا
يعبّر عن قضية معينة .يعبّر الفن عن موقف ،وال يحمل بالضرورة ّ ً
االجتماعية ،انما موقفاً مع ّيناً تجاه هذه القضايا .ولكل ف ٍّن لغته وأدواته.
بغـض النظـر عـن لغتهـم
وألن الموسـيقى فـ ٌّن يصـل إلـى كل النـاس ّ
وثقافتهـم ،انغمـس د .شوسـتاكوفيتش في تأليف سـيمفونيته السـابعة خالل
أوقـات توقّـف الغـارات ،وأثنـاء تأليفـه تو ّجـه لسـكان لينينغراد عبـر الراديو
قائلاً« :لـن نتوقف يا رفاق وسـوف ندافع عـن ف ّننا وعن موسـيقانا» ،وأصبح
النـاس ينتظـرون إنجـاز هـذا العمـل .وحين اشـت َّد القصف علـى لينينغراد ت ّم
نقـل د .شوسـتاكوفيتش بطائـرة عسـكرية إلـى أقـرب مـكان آمـنٍ لمتابعـة
عملـه ،التأليـف الموسـيقي .أمـا عنـد إنجـاز العمـل ،فقـد القت السـيمفونية
السـابعة نجاحـاً كبيـرا ً األمـر الـذي مكّنهـا أن تجـول فـي العالـم (شـيكاغو،
ونيويورك ،والمملكة المتحدة )...قبل عرضها الشهير في لينينغراد.
لم يكن قد بقي حين ِ
أخذ القرار بآداء هذا العمل في لينينغراد ،غير
خمسة عشر عازفاً موسيقياً في أوركسترا لينينغرادّ .ال أنه تم جمع
الموسيقيين ،وكان العرض التاريخي:
تسعون دقيقة متواصلة في عرض مباشَ ر حضره الناس ،ومن لم يستطع
الحضور سمعه مباشرة عبر المذياع في كل أنحاء المدينة .حتى القوات
النازية الرابضة على تخوم المدينة سمعت السيمفونية ،سيمفونية لينينغراد،
لكن في عرض مختلف خاص بها؛ فكان أن قصف الجيش األحمر وبشكل
متواصل ولمدة تسعين دقيقة (مدة عرض السيمفونية) كافة مواقع الجيش
النازي ومنعه من تعكير متعة سكان لينينغراد مشاهدة عرض السمفونية،
سيمفونية لينينغراد.
هكذا شكّلت سيمفونية لينينغراد إيذاناً للهجوم المضاد الذي قام به
الجيش األحمر الحقاً ،بعد معركة ستالينغراد ،وظفر بالنصر في برلين ساحقاً
النازية.
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الثوار...

أوراق السنين

أحمد وهبي

وتتفتـح أوراق السـنين ،تفتـح علينـا حكاياتنا،
تمنحنـا تلك البـراءة الغافية كطفلة فوق العشـب،
وفـي إطـار الزمـن وجوهنـا كيـف نكبـر عنهـا
ونبتعـد بلا اسـتئذان ،وفـي طويـات النفـوس
هجـس حميمـي الـرؤى والدمـوع ،والطافـرون بال
وقـت ،الفزعـون ألصواتهـم زمانـا عنـد الصرخـة
األولـى للحيـاة ،ومـن تلفـع بظلال المشـاعر
واألحاسـيس؛ ظـل كسـليمان علـى عـوده يراقـب
الكائنـات ظنـا وقـد اسـلم إلغفـاءة أبديـة ،ذلـك...
وهـم يجهلـون ،ضربـوا في األرض من جـن وإنس،
وليـس لنـا أن ننسـى يونـس فـي بطـن الحـوت؛
فدعـا حتـى طلـع معافـى بالعنبـر ،ومن سـبي إلى
سـبي ،جراحنـا المعلقـة علـى المدائـن والمنائر...
والسـائر بي ذلك الكائن يتسـرمد سـرادق السياب؛
وقـد عبرنـا إلـى أسـرانا مـن مشـرق الشـمس إلـى
مغربهـا ،والمحـرر المنتصـر الكوبـي رينيـه
غونزاليـس يجـيء إلينـا بهامـة الفـرح والنصـر.
ونحـن فـي حضـرة الكرامـات والصحـب ،رقصـت
فلسـطين ،نقـش أطفالهـا لوحـات الفـرح والتـراث
واألصالـة ،وكوبـا ديـار مقدسـة بأهلهـا وحضورها،
والتـوآم العربـي الالتيني انتصار للحريـة والكرامة،
ﻷسـرانا وهـم مسـرانا ومحيانا ،ﻻ نحيـد عن بوصلة
القلـب والمجـد ،تلـك القبلة على جبين الشـمس،
تلـك القبلـة وقـد صلينـا صلاة األرض والـدم
واﻹنتصار...
وهوسـيه مارتـي ملهـم الثـوار ،وربان الشـعر،
ومحيـط األدب والفكـر ،يحضرنـا وهو فـي مقامه،
المنقـذ مـن الضاللـة واألهـواء ،الممعـن بالحياة...
ونحـن فـي هذا التجلـي؛ كأنا فوق جبـل حرمون...
مـن شـيث حتـى روح القـدس ،وأطفـال الحجـارة
والضلـوع المهشـمة ،يغنـون معنـا ...يـا قـدس مـا
كنت إال انتصارا ...تاجك الدم والحجارة.
وعلـى هـذه الدرب مـن جيل إلـى جيل ،ومن

نكبـة ونكسـة ورمـاد ربيـع ﻻ يحمـل غيـر القتـل
والدمـار والتوحـش ،تنعقـد؛ وقـد انعقـدت طويال
قمـم العـار واإلنكسـار ،ونحـن هـذي األجيـال في
هذا اإلسـراء ...من دار وشـارع ومدرسـة ،من جدار
ونـار وأسـار ،من أبطـال في عين الشـمس ،ورينيه
غونزاليـس يحتفـى بـه فـي اتحـاد الشـباب
الديمقراطـي ...حيـث بداياتتـا ،حيـث الزمن الحي
النـداء ،وكنـا علـى موعـد آخـر فـي مركـز الحـزب
الشـيوعي فـي الوتوات ...يجمعنا حـزب الكادحين
والفالحيـن والمقاوميـن ،تجمعنا جمعيـة الصداقة
اللبنانيـة الكوبيـة ،فمرحى لمرايانا ،مرحى لسـنين
طـوال فـي زنازين العـدو أينما كان ...سـنين كيف
تنكسـر صمـودا ،كيـف تتسـاقط تحـت نعـال
الصامدين األحرار!!...؟
ونحـن منهـا مـن هـذا الخزيـن ،تعـود إلينـا
بهامـات عاليـة ،بنهـارات وليالـي مـن حكايـا
الشـهادة واالنتصـارات ...مـن جنـوب وجهـات
المعمـورة ،وحيـث الـدم واألطفـال والنسـاء تكبـر
صور التحرير واالنتصار.
انـا الثائـر ،ولـي أسـماء األرض والشـعب
والشـعر والحـب والـدم والحياة واالنتصـار ،الطالع
مـن رحـم الثائريـن المناضليـن الذاهبيـن حتـى
انتصـار الـدم علـى نار وحديـد الظلـم والطغيان...
وفـي ليـل الملهـم هوسـيه مارتـي ترتفع السـواعد
مشـاعل حرية ونضـال ،في تلك النهـارات مصابيح
الثـوار ،الذيـن قبـس الزمـان يزهـر كل آن ،وعلـى
جلجلـة اﻵﻻم نفتـرش التـراب حبـا ،ونلتحـف
الشـهداء تماجـدا وغطـاء ،وفـي سـر الدمعـة
والبسـمة والحلـم والريـح والتضحيـات أبطالنـا
األسـرى الخمسـة وأبطـال ،وغـدا يحلـو القطـاف،
وفـي التضامـن العربـي الالتينـي مهـود الثائريـن
فـوق الشـقائق الحمـراء ،والجمر والعمـر والقلب،
مـن رحـم األسـماء ولم يبـق غير الحـق يخفق في

المـدى ،نبحـث عن إلهامنـا ورينيـه غونزاليس كل
العـروق فـي أصيـل الشـمس ،فـي ضحـى الفجـر،
فـي ألق المقاومين ...اسـارى الظلـم ،وعلى القمم
العاليـات الـذرى مـا نكـون ،وﻻ نكـون غيـر
صمودكـم ،غيـر جراحكـم وعذاباتكـم ،ﻻ نكـون
غيركـم أيهـا األبطـال األصدقـاء المناضلـون...
والشـوق اليكـم مثـل البحـر والحـب واالنتصـار،
مثـل النـار تزيـح الليالي والسـراب والضبـاب ،مثل
األنفـاس تكشـف عـن عيوننـا وعلـى ثغـر كل منـا
ألـف وردة تحيـة ألنبـل البشـر ...أيهـا المتقـدون
المتقدمـون بهـاالت نصـر ونصـر ،بأكـف تشـق
التربـة مـن بالدكـم الحرة إلـى ثرى فلسـطين ،إلى
أسرى الحرية والكرامة والماء والملح...
ونحـن مـن جيـل إلـى جيـل فـي هـذا الجرح
الدامـي ،نحفر الظلام بإبـرة الدمـاء ،تهمـس لهـذا
التنزيل قطرة قطرة وشتاء غزيز...
ونحـن نسـير مـا بيـن الجـراح والكلـم
والرصـاص ،تحـت الجلـد ،فـوق الجلـد نكتـب
بسـاتين البرتقـال والتفـاح ،نعلـق دوالـي القلـوب
برب األدب والشـعر هوسـيه مارتـي ،بدافئ القلب
يطـوي الجـراح فـي كل مـكان ...فـي هـذا البـوح
نتمـارد ،نسـرج غـار األجسـاد والشـهادات ،ومـن
علـى دروب النضـال ﻻ يخبـو ،يعلـو ،يسـمو وهـو
روح واحد ألرواح ﻻ تغفو ،نقفو ﻷجلكم المواسـم،
ولتلـك الحجـرات مـن قـال ال طويلـة ،ممتديـن
كالظـل والكحـل للقـاء واحتفـاء ،وهامـات ﻻ
تنحني...
أبطالنـا ،أحباؤنـا ،أصدقاؤنـا ،والـكالم محياكـم
وهـذا المطـر والومـض والفـرح واإلنتصـار علـى
صـورة الشـعوب الحـرة ،علـى صورتكـم نكـون،
ونذهب قمحا وياسـمين ،غسلا من المـاء والملح
والرمـل والذكريـات والضـوء ،والنواقيس كل موعد
اآلن وغدا ...كل عيد انتصار ومقاومين.

خواطــر

ً
ماركسيا؟!
هل كان تروتسكي
المحامي ميخائيل عون

-1أجل ،أىن أسأل جا ّدا ً كل الجد يف سؤال ال بد منه :هل كان تروتسيك
ماركسياً حقيقياً...؟
أىن أسأل هكذا وعىل هذا النحو املاركيس مع أنني عىل يقني بأن تروتسيك
الثوري املاسوين ،املنشفييك مل يكن ماركسياً!!...
ورب معرتض تروتسكيّاً قال متع ّجباً كل العجب :ولكن تروتسيك أجاب
ّ
بنفسه يوم كان يف صفوف املناشفة ويف كتابه»الثورة الدامئة»« :نحن تالمذة
ماركس ،إىل جانب العامل األملان ..نتمسك بقناعتنا ..إن ربيع الثورة قد بدأ
يطل علينا منسجامً مع قوانني الطبيعة االجتامعية ومع قوانني النظرية
ُّ
املاركسية يف آنٍ واحد»..
غري أن الرضورة تفرض علينا أن من ّيز بني تروتسيك يف شبابه وتروتسيك يف
مديح الحاخام فوتش الذي جعل من تروتسيك :أستاذا ً لكارل ماركس ولينني
معاً !...وهكذا نجد الرضورة كل الرضورة يف أن نبحث عن حقيقة ماركسية
عم كان عليه يف شبابه›!...وأيام
تروتسيك املزيّفة يف سريته وتراثه نظرة تختلف ّ
رصاعه مع لينني ،حيث أضاع عبقريته يف أوحال غروره!...
أنا ال أنكر عىل تروتسيك املاسوين بعضاً مام قال:
دمت حياً فأنا آمل وأصلح!...
 ما ٍُ
دمت عىل قيد الحياة فسوف أناضل من أجل غد مرشق!...
 ما ُ اما االشرتاكية واما التقهقر..لكن ما العمل اذا رأيناه قد انساق تائهاً ضائعاً يف غروره فخره هو:
الرتوتسكية بديل للامركسية وأخرى هو بديل للّينينية!...
وما العمل إذا كان الرتوتسكيون قد تحولوا إىل عصابة تجسس وتخريب
واغتيال املناضلني الرشفاء!...؟
يقول ميخائيل نعيمة يف «غرباله الجديد» (الغربال الجديد ص :)109
للتوسع يف حياة مكسيم غوريك .فقد دخل السجن أكرث من م ّرة.
«ال مجال هنا ّ
وانض ّم اىل أكرث من جمعيّة ثورية عدا املنشفيك .إىل أن كانت ثورة أكتوبر
املظفّرة فأعطاها كل ما ميلك من عبقرية وحيوية وك ّرس لها ما تبقّى له من
العمر اىل أن خ َّر رصيعاً بيَد أحد الرتوتسكيني وذلك يف الثامن عرش من شهر
حزيران سنة »...1936
وتابع نعيمة كالمه فقال« :وال مجال للكالم ولو ملاماً عن الثورة األدبية
الهائلة التي خلّفها غوريك لبالده وللعامل ..فقد نظم الشعر وكتب املقالة
والقصة والرواية واملرسحية فأجاد يف كل منها وأبدع يف معظمها .ويف جملة
املرسحيات التي بلغ الذروة مرسحية القاع».
صح لنا أن نجري معهم تصفية
ويف هذا القاع سقط الرتوتسكيون ،حيث ّ
الحساب ونرتك الكالم لستالني الذي أجاد وأحسن يف كشف رس الثورة الدامئة
التي ا ّدعاها تروتسيك ،قال ستالني يف محارضته ،مسألة الثورة الدامئة« :فلينني
يتمسك بوجهة نظر الثورة املستم ّرة لكنه كان يحاربهم ألنهم
نفسه كان ّ
استصغروا دور الفالحني الذين هم أكرب احتياطي للربوليتاريا !..ولنعلم أن
هذه الفكرة قد نادى بها ماركس يف العقد الخامس من القرن ( .)19وكان
لينني املاركيس الوحيد الذي أخذ فكرة الثورة الدامئة عىل وجه صحيح

خلقاً !..عىل أنها عملية من عمليات التاريخ
وط ّورها تطويرا ً ماركسياً ّ
الطبيعي».
رصح يف ضوء ما قال لينني مع ّرفاً املاركسية« :أن
أ
أن
اآلن
يل
ليسمح
ّ
تعريف تروتسيك ليس ماركسياً ..بل هو بؤس الفلسفة .هو تعريف منشفي
يخفي نوايا غري بريئة»..
وهنا أرى أن أضيف إىل ما قال لينني« :لقد جاهد تروتسيك يك يجعل
تروتسك ّيته البديل للامركسية !..إن تروتسيك املشحون بالغرور ،شحناً
هسترييّاً :مل يكتب سطرا ً واحدا ً ،دفاعاً عن املاركسية ،كام فعل لينني يف كتابه
الرائد «املادية ومذهب نقد التجربة».
يل أن أذكر بأن تروتسيك مل يرتك صفحة يف كل ما كتب إال
وأرى لزاماً ع َّ
حشاها بصيغة :الرتوتسكية ..وكثريا ً ما اتّهم لينني :أنه مل يقرأ كتابه :الثورة
الدامئة.
ولكن سواء أقرأ أم مل يقرأ ..فال بد من التأكيد :أن ما قاله تروتسيك»:نحن
تالمذة ماركس» ليس إال قناعاً حربائياً يستعمله كلام دعت الحاجة !..وهذه
الحاجة تدعونا إىل العودة إىل ما كتبه لينني يف مقالته :املصادر الثالث
للامركسية ..من أجل املقارنة بني لينني املاركيس ..وماركسية تروتسيك
املزيّفة!...
-2قال لينني« :وكام أن داروين كان أول من وضع قاعدة علمية لعلم الحياة
حني أثبت تغيري األنواع وتسلسلها كذلك وضع ماركس ح ّدا ً للمفهوم الذي
يرى أن املجتمع مج ّرد تج ّمع آيل من أفراد يتع ّرض لكل أنواع التب ّدل حسب
أهواء السلطات وأن ذلك املجتمع يولد ويتح ّول حسب الصدف»!...
ويتابع لينني قوله« :لقد كان ماركس أ ّول من وضع قاعدة علمية لعلم
االجتامع حني وضع مفهوم التكوين االقتصادي للمجتمع عىل أساس أنه
مجموعة معينة من عالقات االنتاج» !..وأوضح أكرث من م ّرة الخطأ الفادح يف
أي انحراف عن هذا األساس .وماركس مل يقف عند مادية القرن الثامن عرش
بل دفع بالفلسفة اىل األمام فأغناها بإنجازات الفلسفة الكالسيكية األملانية
وخصوصاً فلسفة «هيغل» التي أ ّدت بدورها إىل مادية فورباخ.
وقال لينني مكمالً البحث« :وكام أن داروين وضع ح ّدا ً للمفهوم الذي يرى
أن أنواع الحيوان والنبات ال يرتبط بعضها ببعض ..وأن الله خلقها ثابتة
مستق ّرة وكام أن داروين كان أ ّول من وضع قاعدة علمية لعلم الحياة حني
أثبت تغيري األنواع وتسلسلها ،كذلك وضع ماركس ح ّدا ً للمفهوم القائل أن
املجتمع مج ّرد تج ّمع آيل من أفراد يتع ّرض لكل أنواع التب ّدل حسب أهواء
السلطات وأن ذلك املجتمع يولد ويتح ّول حسب الصدف...».
ويتابع لينني فيقول« :ان كارل ماركس كان أ ّول من وضع قاعدة علم ّية
لعلم االجتامع حني وضع مفهوم التكوين االقتصادي للمجتمع عىل أساس أنه
مجموعة مع ّينة من عالقات االنتاج»...
-3رصح بأنه
لينني
ضد
الهزلية
حربه
تروتسيك
واآلن ماذا بعد؟ ..عندما أعلن
ّ
ماركيس وعندما أعلن حربه ضد ستالني قال أنه من أنصار لينني!...
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