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أول الكالم
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عرسالنا

يف أواسـط القـرن املـايض ،ثبت الحزب الشـيوعي اللبناين يف وثيقـة مؤمتره الثاين ،معادلـة االرتباط الجديل
بني التحرير والتغيري ،فأصبحت طريقاً يسري عليه املناضلون من أجل حياة أفضل لشعوب هذه املنطقة.
إ ّن هـذا الربـط الجـديل أتـاح للحزب الشـيوعي أن يكـون عىل مسـتوى كل التحديات التـي واجهت لبنان
والعـامل العـريب ،فـكان املوقـف التاريخي مـن القضية الفلسـطينية ،التي اعتربهـا الحزب قضيته األساسـية ،وما
زالـت ،وكذلـك كان املوقـف سـنة  82إبـان االجتيـاح اإلرسائييل للبنـان ،فلم يتأخـر الحزب يف اطلاق املقاومة
الوطنيـة اللبنانيـة إىل جانـب رفاقـه يف منظمـة العمـل الشـيوعي ،للتصدي لالحتلال اإلرسائييل لبيروت ،حتى
تحريـر معظـم األرايض وصـوالً إىل تحريـر عـام  ،2000وكذلـك كان دوره وموقفـه يف عدوان متـوز  2006خالل
التصدي للعدوان اإلرسائييل عىل لبنان.
هـذا الـدور املقـاوم مل يكـن يتناقـض يومـاً مـع دور الحـزب يف التغيير الدميقراطـي يف الداخـل ،بـل كان
مكملاً لـه ،فلا ميكـن تحريـر األرض دون تحريـر اإلنسـان مـن سـيطرة رأس املال ،وهنـا تأيت قـوة العالقة بني
التحريـر والتغيير .إالّ أن الحـزب مل يقـم يومـاً بوضـع الواحـدة بوجـه األخـرى ،فالنضـال اليومي يحتـم اختيار
أولويـات ،ويف كثير مـن األحيـان تكـون القضية الوطنية هي األسـاس ،وهـذا مرتبط بطبيعة التناقض األسـايس
يف منطقتنا.
كل هـذه املعـادالت اخترصتهـا عرسـال وجرودها ،عرسـال التي امتزج عـرق عامل الصخر فيهـا ومزارعو
الكـرز بدمـاء أبنائهـا مـن مقاومـي جبهـة املقاومـة الوطنيـة اللبنانيـة ،لينضـم إليهـم اليـوم دمـاء وعـرق أبناء
املقاومـة االسلامية ،ليصبـح صخـر عرسـال وجرودهـا الـذي ارتوى بدمـاء وعـرق كل هـؤالء املقاومني أصلب
وأقوى ،ومشهدا ً جبارا ً لعرسال نريدها ،لعرسال تشبه تاريخها ،تاريخ مقارعة اإلحتالل ومقاومته.
وأيضـاً يف عرسـال يكمـن الجانـب اآلخـر مـن املعادلـة ،فعرسـال املحرومة كباقـي بلدات البقاع الشمايل،
تناضل منذ عرشات السنني لتحصيل أبسط مستلزمات العيش الكريم ،تناضل يف وجه نظام ظامل متخلف.
ويف عرسـال ،وبعـد كل هـذه التضحيـات مـن الشـعب واملقاومـة والجيـش ،ال ميكـن أن يكتمـل النرص إالّ
باسـتكامله بعمليـة تغير الواقـع االقتصـادي الـذي يخنق ويقتل ويـذل أهايل عرسـال واملنطقة كما كان يفعل
بهم إرهابيو النرصة وداعش.
ان التحيـة للمقاومـة واجبـة ،وهـي تبـدأ مـن مقاومـي القـدس الذيـن أذهلـوا العـامل بنضالهـم يف وجـه
الفاشسـت الصهيـوين ،وهـي هـي التحيـة إىل مقاومـي لبنـان الذين حرروا جرود عرسـال من رجـس اإلرهاب،
وايضـا التحيـة إىل أهـايل عرسـال الرشفـاء املقاومين الذين احتضنـوا املقاومة والجيـش ،فكان التحريـر ...الذي
ينتظر تحصينه بالتغيري وإال ضاع اإلنتصار بانتظار داعش جديد.

افتتاحية
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وحدة الهجمة ووحدة المواجهة
حنا غريب

تعانـــي شـــعوبنا العربيـــة مـــن ضغـــوط المشـــاكل والقضايـــا
المصيريـــة عينهـــا بفعـــل وجودهـــا ضمـــن شـــبكة العالقـــات
الرأس ــمالية التبعي ــة .وكلم ــا كان ــت ه ــذه الش ــعوب تتص ــدى بنضاله ــا
الــدؤوب لهــذه التبعيــة لتفتــح آفاقــا لهــا للتحــرر القومــي والوطنــي
واالجتماعـــي عبـــر مختلـــف المعـــارك والخطـــوات التحرريـــة
المتنوعـــة التـــي قامـــت بهـــا خـــال القـــرن المنصـــرم ،كانـــت
اإلمبريالي ــة العالمي ــة تواجهه ــا بسلس ــلة م ــن الح ــروب والضغ ــوط
والتدخ ــات المختلف ــة بم ــا ف ــي ذل ــك اإلحت ــال العس ــكري المباش ــر
لمنعهـــا مـــن التفلـــت مـــن عالقـــات التبعيـــة .تشـــهد علـــى ذلـــك
الثـــورة المضـــادة التـــي قامـــت بهـــا اإلمبرياليـــة مؤخـــرا ً ضـــد
انتفاض ــات ش ــعوبنا العربي ــة الت ــي نزل ــت إل ــى الش ــوارع بالماليي ــن
تهتف لشعار واحد :الشعب يريد إسقاط النظام.
إن التمعـــن فـــي مضمـــون األحـــداث األخيـــرة التـــي شـــهدتها
بع ــض الس ــاحات يكش ــف م ــدى التش ــابك بي ــن الجوان ــب المترابط ــة
للتحـــرر القومـــي والوطنـــي واالجتماعـــي ،مـــن القـــدس بمواجهـــة
االحتــال اإلســرائيلي ،إلــى عرســال بمواجهــة المجموعــات اإلرهابيــة
صنيعـــة اإلمبريالي ــة ،وص ــوالً إل ــى س ــاحات الح ــراك الش ــعبي م ــن
أجـــل المطالـــب االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،بمواجهـــة تعليمـــات
البن ــك الدول ــي وصن ــدوق النق ــد الدول ــي الرامي ــة لتصفي ــة م ــا تبق ــى
مـــن دولـــة الرعايـــة االجتماعيـــة وخصخصـــة مؤسســـات القطـــاع
العام.
فالهجم ــة الصهيوني ــة ف ــي الق ــدس لتصفي ــة القضي ــة الفلس ــطينية،
تأت ــي بتغطي ــة عربي ــة رجعي ــة مكش ــوفة ج ــرت هندس ــتها بوج ــود
دونال ــد ترام ــب ف ــي الس ــعودية .ول ــم يص ــل اإلره ــاب إل ــى لبن ــان
ب ــدون رعات ــه الدوليي ــن وأنظمت ــه الرجعي ــة العربي ــة الحاضن ــة ل ــه،
الذي ــن اس ــتفادوا م ــن نظامن ــا الطائف ــي المذهب ــي وم ــن سياس ــات
الس ــلطة ف ــي إبق ــاء ش ــعبنا أس ــير العصبي ــات الطائفي ــة والمذهبي ــة
وأســـير التخلـــف االجتماعـــي والجهـــل واإلفقـــار وحـــال العـــوز.
والضغ ــط عل ــى لبن ــان ف ــي الجان ــب اإلقتص ــادي وم ــن خ ــال قان ــون
العقوبـــات الماليـــة كلهـــا إجـــراءات وأحـــداث وإن بـــدت حـــوادث
متفرقــة ال يجمعهــا جامــع فمصدرهــا واحــد وهــي خاضعــة لمنطــق
واح ــد ،منط ــق اإلمس ــاك بخن ــاق الجماهي ــر الش ــعبية ومنعه ــا م ــن
التوح ــد كق ــوة سياس ــية فعلي ــة وش ــل قدرته ــا عل ــى الحرك ــة إلبق ــاء

المب ــادرة بي ــد البرجوازي ــة التابع ــة وحلفائه ــا وخل ــق أدوات فعال ــة
له ــا إلرب ــاك وفص ــل حق ــول الص ــراع القوم ــي والوطن ــي واالجتماع ــي
بعضهـــا عـــن بعـــض ،والضغـــط علـــى الجماهيـــر بلقمـــة عيشـــها
إلضعافهـــا حتـــى ال تكـــون علـــى مســـتوى المواجهـــة ،بمـــا يؤمـــن
تجديد عالقات التبعية وتأبيدها.
وال فه ــم له ــذه األح ــداث مهم ــا صغ ــرت أو كب ــرت ،قص ــرت أو
طال ــت ،خ ــارج تفس ــيرها وربطه ــا بالس ــيطرة اإلمبريالي ــة عب ــر ش ــبكة
عالقـــات التبعيـــة ومـــا أقيـــم علـــى أساســـها مـــن أنظمـــة سياســـية
تقوم بتأمين تجديد عالقات التبعية والخضوع لإلمبريالية.
القدس:
إن مـــا جـــرى ويجـــري اليـــوم فـــي فلســـطين ،وبالتحديـــد فـــي
القـــدس المحتلـــة ،يؤكـــد بمـــا ال ّ
شـــك فيـــه الطبيعـــة العدوانيـــة
والعنصري ــة لإلحت ــال الصهيون ــي ،ال ــذي يتغ ــذى م ــن ثال ــوث بائ ــس،
يخـــدم أهدافـــه بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر ،عمـــاده التآمـــر
الرجع ــي العرب ــي وضع ــف اليس ــار العرب ــي واإلنقس ــام ف ــي الس ــاحة
الفلســـطينية .إضافـــة لذلـــك يترجـــم العـــدوان الصهيونـــي علـــى
القــدس آليــة التوســع المعتمــدة مــن قبلــه مذكــرا ً المحيــط العربــي
ب ــأن المش ــروع الصهيون ــي ل ــم ول ــن يتوق ــف عن ــد الح ــدود الت ــي
بلغها.
وفـــي األســـاس ال ينبغـــي أن يغيـــب عـــن بالنـــا أن الكيـــان
الصهيونـــي ليـــس كيانـــا إغتصـــب أرض فلســـطين وهجـــر شـــعبها
فحســـب ،بـــل هـــو أيضـــاً كيـــان – وظيفـــة كونـــه قلعـــة إمبرياليـــة
متقدم ــة تدخ ــل ف ــي مهمات ــه حماي ــة ه ــذه األنظم ــة التابع ــة والت ــي،
وف ــق منط ــق المصال ــح المتبادل ــة ،تق ــوم بتأمي ــن متطلب ــات تطبي ــع
وضعـــه ضاربـــة عـــرض الحائـــط مصالـــح الشـــعب الفلســـطيني
والش ــعوب العربي ــة جمع ــاء .ولذل ــك فق ــد اس ــتفاد الع ــدو الصهيون ــي
مـــن نتائـــج قمـــة الريـــاض األخيـــرة بعـــد إعـــان سياســـة التطبيـــع
والتحالـــف معـــه ،فاندفـــع فـــي هجمتـــه متخـــذا ً إجـــراءات امنيـــة
مفتعلـــة فـــي القـــدس وهـــي ليســـت ســـوى اســـتكمال لسياســـاته
االســتيطانية المنهجيــة المتمســكة بمصــادرة األرض والتاريــخ بهــدف
شطب الهوية العربية ونزعها عن القدس وسكانها.
ومـــع أن إدانـــة الصهاين ــة وجرائمه ــم أمـــر واج ــب وضـــروري؛
ف ــإن اإلدان ــات ل ــم تع ــد كافي ــة ب ــل ينبغ ــي أن تقت ــرن بالعم ــل عل ــى
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تعطي ــل وظيف ــة ه ــذا الكي ــان وش ــل قدرات ــه عل ــى تحقي ــق مآرب ــه
ف ــي البل ــدان العربي ــة ،بفت ــح الص ــراع عل ــى مصراعي ــه ض ــد أنظمت ــه
العربي ــة الحليف ــة ل ــه أيضــاً ،م ــن خ ــال تعزي ــز دور اليس ــار العرب ــي
أساســـاً ومـــن خـــال تجميـــع القـــوى الوطنيـــة والديمقراطيـــة
والعلمانيـــة والمدنيـــة فـــي حركـــة مقاومـــة عربيـــة شـــاملة ،علـــى
الصعي ــد القوم ــي الع ــام وف ــي كل بل ــد م ــن البل ــدان العربي ــة .ون ــرى
فـــي الهبّـــة الشـــعبية التـــي قـــام بهـــا المقدســـيون ،ومـــن ورائهـــم
الشـــعب الفلســـطيني ،متجاوزيـــن حالـــة اإلنقســـام الفلســـطيني -
الفلســـطيني بيـــن الفصائـــل ،وفـــي تحـــرك األســـرى فـــي معركـــة
األمعـــاء الخاويـــة ،وفـــي العمليـــات البطوليـــة التـــي يبـــادر إليهـــا
الش ــباب الفلس ــطيني ،وف ــي دور اليس ــار الفلس ــطيني ف ــي المقاوم ــة
الـــذي يبـــرز أكثـــر فأكثـــر ،خريطـــة طريـــق الســـتعادة الوحـــدة
الوطني ــة الفلس ــطينية ،الت ــي تبن ــى الي ــوم عل ــى األرض عل ــى أس ــاس
خيار المقاومة وتصعيدها ضد اإلحتالل اإلسرائيلي..

افتتاحية

عمـــل إرهابـــي بـــكل الوســـائل المتاحـــة والضروريـــة دفاعـــاً عـــن
أهله ــم وقراه ــم والعم ــل بش ــكل مش ــترك م ــن أج ــل مواجه ــة ه ــذه
المخاطر الداهمة وفق برنامج واضح ورؤية وطنية موح ّدة.

السلسلة والضرائب والهجمة على التقديمات االجتماعية:
وفــي هــذا المنــاخ الملــيء بالمخاطــر التــي يغذّيهــا العــدو
الصهيونــي والمنظمــات اإلرهابيــة علــى ح ـ ّد ســواء ،والتــي تتطلــب
تعبئــة جميــع اللبنانييــن كــي يكونــوا جاهزيــن للمواجهــة ،جــاءت
اإلجــراءات اإلقتصاديــة -اإلجتماعيــة المعتمــدة مــن قبــل الحكومــة
اللبنانيــة مصحوبــة بالكثيــر مــن الفجــوات واإلشــكاالت وعالمــات
االستفهام.
وهنــا يقتضــي التذكيــر بــأن تجميــد الرواتــب واألجــور فــي لبنــان
منــذ عشــرين عامــاً ،قــد جــاء كأحــدى مقــررات باريــس  3تنفيــذا ً
لسياســة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وهــو ليــس إالً شــكالً
من أشكال الهجمة إلضعاف مناعة شعبنا ومقاومته.
عرسال:
صحيـــح أن سلســـلة الرتـــب والرواتـــب قـــد أقـــ ّرت بشـــكل
ان التص ــدي لإلره ــاب ومقاومت ــه ه ــو فع ــل وطن ــي ديموقراط ــي مبدئ ــي ،ولك ــن ه ــذا اإلق ــرار ل ــم يك ــن هب ــة ممنوح ــة م ــن الفئ ــات
يحصـــن الوطـــن ويقطـــع الطريـــق علـــى أعدائـــه فـــي تمريـــر الحاكم ــة بق ــدر م ــا كان الثم ــرة الطبيعي ــة للنض ــال ال ــدؤوب ال ــذي
مش ــاريعهم .لكنن ــا ن ــدرك ف ــي الوق ــت عين ــه أن المحصل ــة النهائي ــة خاضت ــه الحرك ــة الش ــعبية وهيئ ــة التنس ــيق النقابي ــة عل ــى إمت ــداد
له ــذه المواجه ــة ،أي م ــاذا س ــيجني منه ــا ش ــعبنا مقاب ــل تضحيات ــه فت ــرة تزي ــد ع ــن خم ــس س ــنوات .وصحي ــح أيض ـاً أن مص ــادر تموي ــل
الت ــي يقدمه ــا ،إنم ــا تتعل ــق باإلتس ــاق بي ــن التص ــدي له ــذه الظاه ــرة السلس ــلة ق ــد إنط ــوت عل ــى خروق ــات نس ــبية مه ّم ــة ف ــي بع ــض
اإلرهابي ــة ومحاربته ــا ،وبي ــن وع ــي له ــا ،وعيــاً وطنيــاً ديموقراطيــاً جوانـــب السياســـة الضريبيـــة ،كإســـتحداث زيـــادة ضريبيـــة علـــى
ثوري ـاً ،ألن ه ــذ اإلتس ــاق بأبع ــاده المرتبط ــة بتحري ــر األرض وتحري ــر الري ــوع المصرفي ــة والعقاري ــة .ولك ــن م ــع ذل ــك ،ف ــإن الصيغ ــة الت ــي
اإلنس ــان ال ــذي ح ــرر ه ــذه األرض سياس ــياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً ،أقـــ ّرت بهـــا السلســـلة تضم ّنـــت تمييـــزا ً فاقعـــاً بيـــن القطاعـــات
هو الذي يحمي المنجزات ويؤمن الوحدة الوطنية.
بإعط ــاء زي ــادات متفاوت ــة بي ــن قط ــاع وآخ ــر ،ومحاول ــة مكش ــوفة
وم ــن هن ــا ن ــرى إن تحري ــر ج ــرود عرس ــال م ــن اإلره ــاب عل ــى لش ـ ّـق الحرك ــة النقابي ــة وعل ــى تقلي ــص ب ــل حت ــى إلغ ــاء م ــا تبق ــى
أي ــدي المقاوم ــة اإلس ــامية والجي ــش اللبنان ــي ف ــي ظ ــل احتض ــان من دولة الرعاية االجتماعية.
ودع ــم وطن ــي وش ــعبي ،ه ــو إنج ــاز وطن ــي كبي ــر يط ــرح مج ــددا ً
كذل ــك ف ــإن الش ــبهات ال ت ــزال تحي ــط بصي ــغ مقترح ــة لتموي ــل
أمـــام اللبنانييـــن أولويـــة التصـــ ّدي المشـــترك للمخاطـــر الخارجيـــة السلس ــلة ،م ــا يه ــدد بإعادته ــا إل ــى المرب ــع األول ،وه ــو م ــا يج ــب
المتأتيـــة مـــن المشـــروع األميركـــي  -اإلســـرائيلي وأدواتـــه مـــن التحـــرك لمواجهتـــه نقابيـــاً وشـــعبياً ،حيـــث تســـتمر الجهـــود
أنظم ــة وق ــوى سياس ــية ومجموع ــات إرهابي ــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار المشـــبوهة قائم ــة عل ــى ق ــدم وس ــاق لع ــدم إخض ــاع رأس الم ــال
ونحـــن نحيـــي كل الذيـــن شـــاركوا فـــي تحقيقـــه وفـــي مقدمتهـــم المصرفـــي والعقـــاري (بمـــا فيهـــا األمـــاك البحريـــة) للضرائـــب
الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي معركــة تحريــر جــرود عرســال وكذلــك اإلســـتثنائية التـــي كان لحظهـــا مشـــروع تمويـــل السلســـلة ،فـــي
الجرحــى ،فإننــا ندعــو إلــى ضــرورة اســتكمال تحريــر باقــي الجــرود مقابـــل التوســـع المتزايـــد فـــي إقـــرار شـــتى أنـــواع الضرائـــب
وضـــرب أي قاعـــدة أمنيـــة ثابتـــة لإلرهـــاب وتجفيـــف منابعـــه ،والرس ــوم غي ــر المباش ــرة الت ــي تط ــال الفق ــراء وأصح ــاب الدخ ــل
مش ــددين أيضــاً عل ــى ض ــرورة اس ــتمرار التص ــدي للخط ــر الداخل ــي المحـــدود والتـــي مـــن شـــأنها أن تفاقـــم أوجـــه عـــدم العدالـــة
الناب ــع م ــن النظ ــام الطائف ــي – المذهب ــي وم ــن الخط ــاب المذهب ــي والمســـاواة بيـــن المواطنيـــن .والعبـــرة األساســـية بالنســـبة إلـــى
لبع ــض الق ــوى السياس ــية اللبناني ــة الس ــاعية لض ــرب البع ــد الوطن ــي الحرك ــة الش ــعبية تكم ــن ف ــي من ــع قي ــام  -ال ــرأس الم ــال الكبي ــر -
له ــذه المعرك ــة لتحس ــين موقعه ــا ف ــي المعادل ــة الداخلي ــة .وف ــي ب ــردود فع ــل إنتقامي ــة عب ــر اللج ــوء إل ــى رف ــع أس ــعار اإلس ــتهالك
اإلطــار ذاتــه ،دعونــا وندعــو كل الشــيوعيين والوطنييــن للتصــدي ألي ورفع األقساط والتالعب بتكاليف المعيشة.

المشهد السياسي
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يبــدو كل شــي ٍء قاتمـاً فــي لبنــان ،وال تنتهــي
الئحــة المصائــب التــي يغدقهــا علينــا نظامنــا منذ
عقــود ،مــن الفســاد والبطالــة والهجــرة
واالنقســامات المذهبيّــة وقمــع الحريــات
وتغليــب القطــاع الخــاص علــى العــام فــي كل
المياديــن بــدءا ً مــن الصحــة والتعليــم وصــوالً إلى
األمــن نفســه .ديــ ٌن عــام وسياســات اقتصاديّــة
تضــرب قطاعــات اإلنتــاج لمصلحــة فئ ـ ٍة صغيــر ٍة
مــن المصرفييــن وكبــار ت ّجــار العقــارات إلــى
جانــب الرأســمال ّية الطفيل ّيــة المتمثّلــة بأولئــك
الذيــن عبــروا مــن خــال مواقعهــم القياديّــة فــي
الســلطة السياسـيّة إلــى عالــم المــال والمليــارات،
وهــم فــي األغلــب أمــراء حــرب وزعمــاء
ميليشيات.
لكــن وســط هــذا الظــام ،خــ ّط اللبنانيّــون
بنضاالتهــم الــدؤوب بقعــة ضــوء وفتحــوا فــي
الجــدار الســميك كــ ّو ًة واعــد ًة يتســ ّرب منهــا
بعــض األمــل وتكســر الضيــق الرســمي القابــع
على صدورنا.
لقــد شــهد الشــهران الماضيــان ترجمـ ًة لعقود
طويلــة مــن النضــال ،فتحقّقــت إنجــازات ال
يمكــن وصفهــا ّإل بالتاريخيّــة رغــم أنّهــا أشــبعت
تشــويهاً وتقليــاً مــن مفاعيلهــا .لكــ ّن اإلنجــاز
يبقــى إنجــازا ً ألنّــه يفتــح مســارا ً جديــدا ً لتط ـ ّور
الصـراع مــن أجــل العدالــة ويتيــح لقــوى التغييــر
أن تبنــي عليــه لتســتكمل مــا تح ّقــق وتصلــح مــا
أفســده مبضــع الســلطة ،وتفتــح قضايــا جديــدة
تبني على ما فرضته حركتها السابقة.
التاريخــي الــذي ك ّرســه
التراكــم النضالــي
ّ
اليســار اللبنانــي والقــوى النقابيــة والشــعبية قــد
أتى فعله في عناوين ثالثة:
 - 1النســب ّية فــي قانــون االنتخــاب :نــادت
يومــي بالنســبيّة علــى
قــوى التغييــر وبشــكل
ّ
مــدى نصــف قــرن ،ورفعتهــا شــعارا ً فــي كل
مؤتمــر أو نــدوة أو مســيرة حتــى صــارت تلــك
الفكــرة البســيطة جــزءا ً مــن الوعــي السياســي
كل اللبنانييــن ،فتحولــت مطلبــاً عامــاً
عنــد ّ
يصعــب رفــض اعتمــاده بــكل المعاييــر
والمقاييــس .وعندمــا وصــل النظــام إلــى أزمتــه

واحتدمــت تناقضاتــه ،ولــم يجــد لــه راعيـاً أجنبيـاً
صالحــاً يرتــب تقســيم األدوار والحصــص ،أتــت
النســب ّية كحقيقــة موضوع ّيــة وتاريخ ّيــة أيضــاً
ألنّهــا ،كمــا تقــول الفلســفة ،قــد تحقّقــت بالفعــل
قبــل أن تتح ّقــق علــى الــورق .حاولــت الســلطة
أن تجــد مخارجهــا بالتشــويه ،فخطّــت  15دائــرة
مفصلّــة علــى مقاييــس زعمــاء ال يعــدو بعضهــم
أن يكــون زعيــم بلديّــة أو رئيــس قضــاء أو شــيخ
عشــيرة فناســبته الدوائــر الصغيــرة مثلــه .ك ّرســوا
المذهبيّــة فــي توزيــع المقاعــد وخنقــوا الصــوت
التفضيلــي عبــر حشــره فــي القضــاء الصغيــر
ّ
البائــس .أزاحــوا اإلصالحــات مثــل خفــض ســن
اإلقتـراع والكوتــا النســائ ّية ومســألة ضبــط اإلنفاق
وعدالــة اإلعــام اإلنتخابــي وغيرهــا لكــ ّن هــذه
ســتتحقّق تمام ـاً كمــا تحققــت النســبيّة :نضـ ٌ
ـال
ـش فــي الحجــر يفــرض نفســه
دؤوب مســتم ٌّر ونقـ ٌ
موضوعيّــاً علــى الجميــع فينصاعــون لمســار
تطــ ّور التاريــخ فــي إطــار حركــة الصــراع
المســتمرة .لذلــك ،كل التشــويه لــن يلغــي األمــل
والمســتقبل ،فلتأخــذ قــوى التغييــر ،بتن ّوعهــا
كل دائــرة ،ولهــا
ووحدتهــا ،ثقــ ًة مقبولــ ًة فــي ّ
الحــق الثابــت فــي الخــرق أل ّول مــرة مــن عمــر
الدولــة اللبنانيــة .هنــا يكمــن بيــت القصيــد،
كبدايــة ولــوج التغييرييــن إلــى نــا ٍد كان مغلقــاً
وفتــح مســار جديــد مــن النضــال باتجــاه تعديــل
القانــون وتوســيع الدوائــر وتكريــس اإلصالحــات
مــن داخــل المجلــس كمســمار فــي عنق الســلطة
لــو اســتطاعوا ،ومــن خارجــه كمناضليــن ثابتيــن
يقودون حركة الشارع وال يب ّدلون تبديال.
 -2سلســلة الرتــب والرواتــب :يكفــي أن
نقــول أن نضــاالت هيئــة التنســيق النقابيــة علــى
مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ،وتحديــدا ً
خــال قيــادة النقابييــن الشــيوعيين والمســتقلين
لهــا ،قــد أنتجــت سلســل ًة قيمتهــا  1.1مليــار دوالر
ســنوياً ســوف تذهــب إلى أبنــاء الطبقــات الفقيرة
والمتوســطة فــي القطــاع العــام مــن جيــش وقوى
ّ
أمــن ومعلميــن وأســاتذة وموظفيــن إدارييــن
وبلدييــن وغيرهــم ناهيــك عــن معلمــي القطــاع
الخــاص .هــذه الفئــة التــي تمثّــل حوالــي ربــع

الشــعب اللبنانــي قــد حققــت مدخــوالً إضافيــاً
مقبــوالً هــو األول مــن نوعــه منــذ عقديــن
وســوف تعطــي دفعــ ًة إيجابيــ ًة لكتلــة األجــور
وستســتفيد منهــا فئــات اجتماعيــة مثــل المتاجــر
الصغيــرة والمطاعــم والثيــاب واألثــاث وغيرهــا،
أل ّن جــزءا ً كبيــرا ً مــن هــذه الزيــادة ســوف
ينعكــس ازديــادا ً فــي االســتهالك عنــد هــذه الفئــة
التــي ال تدفــن أموالهــا فــي اإل ّدخــار كمــا يفعــل
كل انتصــار ،كان
أبنــاء الفئــات األعلــى .وكمــا فــي ّ
ال بـ ّد للســلطة أن تـ ّ
ـدق أســافينها وتزرع أشــواكها،
وبخاصــة أســاتذة الثانــوي
إذ أعطــت للمعلميــن
ّ
زيــادة منقوصــة ال تعــادل نصــف مطالبهــم
ونصــف زيــادة اإلدارييــن وضربــت موقعهــم
الوظيفــي .كمــا مــ ّررت الســلطة تشــويهات
متعــددة أخــرى أخطرهــا المــواد التــي توقــف
التوظيــف وتم ّهــد للتعاقــد الوظيفــي وتلــك التــي
تســمح بمعاقبــة وصــرف الموظفيــن مــن قبــل
رؤســائهم ،فــي ســابقة ســوف تفــرض المزيــد مــن
التضييــق علــى كل أولئــك الشــرفاء الذيــن
يرفضــون االنصيــاع للســلطة وأزالمهــا فــي اإلدارة
وخارجها.
وكان واضح ـاً وضــوح الشــمس كيــف أ ّجلــت
الســلطة تمريــر السلســلة لحيــن إنهــاء عمليــة
تصفيــة قيــادات الحركــة النقابيــة جميعــاً،
لــكل مــن واجــه وتحــ ّرك
ف ُعلّقــت المشــانق ّ
وســاهم بفــرض هــذه السلســلة مــن الرفيــق ح ّنــا
غريــب ،القائــد األبــرز فــي هــذه المعركــة مــرورا ً
بمحمــود حيــدر فــي اإلدارة وانتهــا ًء بالنقيــب
نعمــة محفــوض الــذي كان يــوم إقصائــه هــو
نفســه يــوم إدراج السلســلة علــى جــدول أعمــال
الســلطة .ممارســ ٌة دنيئــة كان المقصــود منهــا
إقامــة عــرس السلســلة بعــد دفــن العريــس كــي ال
يجــد هــذا اإلنجــاز الطبقــي مــن يث ّمــره فــي
السياســة وكــي يقــول أربــاب الســلطة أنّهــم هــم
الذيــن مـ ّرروا حقــوق النــاس كم ّنــة مــن خرجهــم
وليــس بفضــل أولئــك المناضليــن الذيــن اهتــرت
أقدامهــم وبُ ّحــت حناجرهــم طوي ـاً حتــى باتــت
أســماؤهم مرادفــ ًة للحقــوق وصــارت رمزيّتهــم
خطرا ً كامناً ينبغي وأده قبل انفالشه.
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كل هــذه االرتكابــات التــي
إلّ أ ّن ورغــم ّ
يتقنهــا أهــل ســاحة النجمــة والســراي ورغــم
الخــوف مــن عــدم توقيــع بعبــدا تحــت ضغــوط
أصحــاب المصالــح ،يبقــى اإلنتصــار انتصــارا ً
ويبقــى األفــق مفتوحــاً للمزيــد .فبعــد أن نــال
القطــاع العــام جــزءا ً مهم ـاً مــن حقوقــه يمكــن
للفئــات المغبونــة منــه أن تســتمر بمطالبهــا،
لكــن األهــم هــو أن يندفــع القطــاع الخــاص فــي
مطالبــه المماثلــة وهنــا بيــت القصيــد .إذ علينــا
اليــوم تثميــر مــا تح ّقــق لتشــكيل كتلــة شــعب ّية
ونقابيّــة وازنــة تنــادي بتصحيــح األجــور فــي
القطــاع الخــاص وتحديــدا ً عبــر الســلم المتحــرك
لألجــور ورفــع الحــد األدنــى ودمــج النقــل فــي
أســاس الراتــب وهــذه مطالــب أساســ ّية لــكل
األجـراء المســجلّين فــي القطــاع الخــاص .واألهــم
أن نســتعيد المبــادرة فــي المطالبــة بالتغطيــة
الصحيــة الشــاملة التــي تعتبــر أجــرا ً اجتماعيــاً
لــكل اللبنانييــن وتحديــدا ً العامليــن غيــر
المســجلين والمياوميــن والعامليــن المؤقتيــن
والعامليــن لحســابهم والعاطليــن عــن العمــل أل ّن
هــذه الفئــات صــارت تشــكّل كتلــة تزيــد عــن
ثلــث األجــراء وال تســتفيد مــن أيّــة حمايــ ٍة أو
تقديمــات .إ ّن مــا حققــه القطــاع العــام إنجــاز لــه
طبقــي هــام ،لك ّنــه ال يكتمــل ّإل بانتقــال
بعــ ٌد
ّ
العــدوى إلــى القطــاع الخــاص ،وهنــا تبــرز أكثــر
أهميّــة مــا تحقّــق :فتــح أبــواب جديــدة فــي
الصــراع الطبقــي ضــد الطبقــة المســيطرة مــن
خــال جــذب فئــات أخــرى متضــ ّررة ومه ّمشــة

إلــى ســاحة الن ـزال ،وهــذا هــو مكمــن التح ـ ّدي
في السياسة تماماً كما هو مكمن األمل.
 -3الضرائــب الجديــدة :حملــت اإلجــراءات
الضريبيّــة التــي تب ّناهــا مجلــس النـ ّواب فتوحــات
واعــدة فــي أماكــن كانــت ســابقاً جنــات ضريبيّــة
لطبقــة صغيــرة مســيطرة .إذ شــملت الضرائــب،
تحــت وطــأة انتصــار نضــال القطــاع العــام
لتصحيــح األجــور ،وبمــا يشــابه مقولــة «مكره ـاً
زعيمــك ال بطــل» ،إج ـراءات ضريبيّــة واعــد ًة لــم
يشــهدها لبنــان منــذ عقــود وهــي رفــع الضرائــب
علــى الفوائــد وإلغــاء التنزيــات عليهــا لمصلحــة
المصــارف إضافــة إلــى أربــاح البيوعــات العقاريّــة
ورفــع الضريبــة علــى أربــاح الشــركات إلــى
جانــب غرامــات األمــاك البحريّــة .ورغــم أ ّن
كم ّيــة الضرائــب المفروضــة ظلّــت محــدودة
نســبياً إذ لــم تبلــغ ســوى ّ 2%إل أنهــا أ ّمنــت ،مــع
الغرامــات علــى األمــاك البحريّــة ،ضــ ّخ مــا
يقــارب مليــار دوالر مــن جيــوب مــن هــم فــوق
إلــى جيــوب مــن هــم تحــت .ويكفــي أن تســمع
ضوضــاء «الهيئــات االقتصاديّــة» وجلبــة الناطــق
بإســمها نقــوال الشــ ّماس أو المعــروف شــعبيّاً
بإســم «أبــو رخّوصــة» حتّــى تعــرف أ ّن ضغــط
الشــارع وكلفــة السلســلة ونضــاالت عقــو ٍد قــد
أصابــت ســهامها فــي المــكان المناســب .وعلــى
محدوديتهــا ،تفتــح هــذه التغييــرات بــاب رفــع
الســقف وفــرض المزيــد مــن هــذه الضرائــب عبــر
مضاعفــة أرقامهــا وجعلهــا تصاعديّــة فــي المعارك
السياســ ّية والشــعب ّية المقبلــة لتمويــل مطالــب

لــكل اللبنانيّيــن مــن تغطيــة
وحقــوق أساســيّة ّ
صحيّــة ومشــاريع تنميــة وكهربــاء ومــاء وأجــور
ونقــل عــام ،ولتكريــس الحـ ّد األدنــى مــن العيــش
الالئق لكافة اللبنانيّين.
وبيــن دســم هــذه الضرائــب اإليجاب ّيــة،
دســت الســلطة س ـ ّمها فنشــرت مروح ـ ًة واســع ًة
ّ
مــن الضرائــب األخــرى غيــر المباشــرة التــي تنــال
مــن جميــع اللبنانيّيــن فــي مــا يشــبه اإلنتقــام
منهــم ،فرفعــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة
وعلــى رســوم االســتيراد وعقــود البيــع والكحــول
والســفر ومــواد البنــاء وغيرهــاّ .إل أن ســ ّم
الســلطة ال ينبغــي أن يفســد زبــدة النضــال،
فالمعركــة تفتــح لنفســها أبوابــاً جديــد ًة اليــوم،
مــن أجــل المزيــد مــن الضرائــب المباشــرة علــى
الفوائــد واألربــاح والريــوع وضرائــب اســتثنائ ّية
علــى الهندســات الماليّــة األخيــرة ،ومــن أجــل
وقــف كل الزيــادات األخــرى علــى المواطنيــن
كل ذلــك يجــب أن يتصاعــد بخدمــة
العادييــنّ .
توفيــر الحقــوق وإعــادة توزيــع الثــروة مــن قلّــة
قليلــة ال تشــبع إلــى فئــات واســعة لهــا حقّهــا أن
تحيا كريم ًة أيضاً.
اإلنتصــارات الجزئيّــة ليســت هزائــم ،بــل هــي
انتصــارات ناقصــة ال ينبغــي أن تثيــر فينــا ســوى
األمــل وشــحذ الهمــم والســيوف الســتكمالها
وانتــزاع المزيــد منهــا ،وفتــح األفــق لمعــارك
أخــرى تســتكملها رغــم هــول الصعــاب وفداحــة
األزمة ...تلك هي المسألة.

ملف

فلسطين تبقى البوصلة
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أمين قمورية

عــى رغــم أنهــم لوحدهــم مــرة أخــرى ،خــاض أهــل القــدس لوحدهــم
نضــاالً شــعبياً ضاريــاً يف الدفــاع عــن مدينتهــم ،يف مواجهــة املــروع
االســتيطاين اإلرسائيــي الــذي يســعى إىل ابتــاع املدينــة بالكامــل ،ويــكاد
يســحب مــا تبقــى مــن ســيادة جزئيــة عليها .فاألنظمــة العربيــة غائبــة،
متواطئــة ،عاجــزة وبعضهــا متآمــر ،والســلطة الفلســطينية تنحــت عــن
قيــادة الثــورة الفلســطينية منــذ ســنوات طويلــة ،وباتــت نظام ـاً ســلطوياً
تابعــاً ،ومشــلول اإلرادة والــروح ،أريس مناخــاً ســاهم يف متــادي الغــي
اإلرسائييل وازدياد شهيته للنهب ،والسيطرة والحصار.
ســقط رهــان إرسائيــل؛ ســقط عندمــا اعتقــدت أن القــدس لقمــة ســائغة
تســتطيع ابتالعهــا .ظنــت أن القمــع والتنكيــل املتــادي منــذ احتاللهــا عــام
 ١٩٦٧ســيكرس شــوكتها وقدرتهــا عــى الصمــود ،وأن التهميــش الــذي تعانيــه
املدينــة وأهلهــا مــن الســلطة الفلســطينية والفصائــل ســيوهن عزميتهــا ،وأن
التجاهــل العــريب املزمــن لقضيتهــا والتطبيــع الــذي بلــغ ذروتــه يف األيــام
األخــرة ســيحبط شــيبها وشــبابها ويدفعهــم إىل اإلستســام لقــرار نتنياهــو
بتهويدها وفصلها عن أمتها وسلبهم إياها.
االحتــال املصــاب بالغطرســة وعقــدة التفــوق وفائــض القــوة ومقــوالت
أن الفلســطيني الــذي يخضــع للقــوة يخضــع باملزيــد مــن القــوة اعتقــد أن
الفرصــة مالمئــة لوضــع يــده عــى أعــز مــكان عــى قلوبهــم .لكنــه مل يكــن
يــدرك عمــق روح املقاومــة والصمــود املتجــذرة فيهــم ومــدى متســكهم
بأرضهم وبالقدس وفلسطني.
وكل مــن تابــع األوضــاع يف القــدس املحتلــة عــى مــر األيــام املاضيــة
واإلرصار املقــديس عــى رفــض البوابــات املعدنيــة ،شــعر أن اإلنفجــار يف
القــدس ٍ
آت ،وهــو انفجــار لــن يكــون مبقــدور أي قــوة مــن منعــه .أحــداث
ومواجهــات القــدس أعــادت إىل األذهــان ذكريــات اإلنتفاضــة األوىل،
فالغضــب املتولــد مــن القهــر واالســتخفاف باملقدســيني يذكــر بحالــة الغضب
نفســها يف بدايــة تســعينيات القــرن املــايض ،ومالمــح التحــدي واإلرصار يف
وجــوه شــبان اليــوم وبعضهــم مــن جيــل أوســلو ،هــي هــي مالمــح رمــاة
الحجارة يف االنتفاضتني األوىل والثانية.
منــع املقدســيني مــن دخــول املدينــة القدميــة ،واإلرصار عــى إذاللهــم
وإخضاعهــم للتفتيــش ،أعــاد القــدس إىل أجــواء اإلنتفاضــة األوىل ،بفــارق
مهــم هــو تراجــع دور الحــركات الوطنيــة يف املدينــة .وأنــذرت بــركان قــد
ينفجــر يف كل لحظــة ،يف وجــه صلــف االحتــال واســتفزازات جنــوده
وعنــارص حــرس الحــدود فيــه للنــاس ،عنــد كل شــاردة وواردة .فالحكايــة ال
تقــف فقــط عنــد منــع أهــل القــدس مــن الصــاة يف الحــرم املقــديس هــي
أيضـاً تراكــات االضطهــاد املتواصــل ،وســط غيــاب كيل ألي بصيــص أمــل يف
األفــق .لكــن أهــل القــدس هــم األمــل املنشــود والجيــش املوعــود .صحيــح
أنهــم فقــدوا النــرة والنصــر وفقــدوا املرجعيــة الوطنيــة التــي تتــوىل
أمرهم لكنهم مل يفقدوا األمل.
إرسائيــل التــي دفعتهــا عنجهيتهــا يف بدايــة الحــراك إىل القــول بــأ ّن

الســيادة عــى األقــى «جبــل الهيــكل» لــن تكــون إالّ إرسائيليــة ،وبــأن
تركيــب البوابــات اإللكرتونيــة عــى أبوابــه ،جــزء مــن هــذه الســيادة ،وأنــه
ال تراجــع عــن اســتمرار بقائهــا ،رسعــان مــا أدركــت أن عــدم تراجعهــا
ونزولهــا عــن الشــجرة ،ســيضعها أمــام خيــارات أصعــب ،ليــس مــن خــال
مــا قامــت بــه الســلطة مــن تجميــد لإلتصــاالت معهــا ،ومبــا ميــس بأمــن
دولــة اإلحتــال وانفجــار األوضــاع يف الضفــة الغربيــة ،بــل الخشــية أن تدفــع
حالــة الصمــود املقــديس واملشــاركة الجامهرييــة الواســعة يف كل أشــكال
النضــال الشــعبي والجامهــري إىل فقــدان ســيطرة اإلحتــال عــى األوضــاع،
والذهــاب بهــذه الهبــة نحــو طــور وشــكل أعــى مــن الحجــارة والزجاجــات
الحارقــة ،واألخطــر مــن ذلــك هــو خلــق قيــادة ميدانيــة جديــدة تتصــدر
القــرار واملشــهد بــدل القيــادة الحاليــة ،قيــادة صلبــة وعاكســة لتوجهــات
الشــارع ونبضــه متمســكة بثوابــت وحقــوق الشــعب الفلســطيني ،رافعــة
لســقف املطالــب الفلســطينية ،معيــدة فلســطني إىل مكانتهــا يف القلــوب
والعقــول والضامئــر .قيــادة تكــون صاحبــة رأي وقــرار ،وليــس مجــرد
حضــور شــكيل أو غــر فاعــل ال يعــر عــن إرادة املقدســيني خصوصــا
والفلســطينيني عمومــا وال يعكــس حقيقــة مطالبهــم ،واملتطلبــات الحقيقيــة
لتعزيز صمودهم وبقائهم يف قدسهم وعىل أرضهم.
مــا كان يحصــل يف ظــل القيــادة الفلســطينية الحاليــة أوجد الفلســطينيني
يف غربــة عــن املــروع الســيايس املتمثــل يف ســلطة اوســلو وهــو الــذي
تآكلــت شــعبيته بعــد فشــل املغامــرة برمتهــا ،وتحويــل إرسائيــل الســلطة إىل
مجــرد أداة أمنيــة تخــدم السياســات اإلرسائيليــة االســتيطانية أوالً وأخــرا ً.
السياســة امل ُنتجــة مــن أوســلو وســلطتها جعــل الفلســطينيني ينفــرون مــن
قيادتهــم التــي فرضــت نفســها عليهــم باإلكــراه واالجبــار ويبتعــدون عنهــا،
وانتهــوا ُمحيديــن ومعهــم أي فعــل شــعبي حقيقــي إمــا طوعــا أو كره ـاً.
أيض ـاً املــروع املقــاوم الــذي مثلتــه حــاس قــاد أيض ـاً إىل تحييــد غالبيــة
الفلســطينيني ،ســواء بســبب عمليــات حــاس اإلنتحاريــة يف املرحلــة األوىل،
أو تحولهــا إىل امنــاط عســكرية وصاروخيــة أخــرى يف مراحــل الحقــة .يف كل
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هــذه املراحــل مل يكــن للنــاس العاديــن أي مجــال للمشــاركة يف مثــل هــذا
النــوع مــن املقاومــة املســلحة ،فض ـاً عــن التخــوف املتوقــع ،وبالتــايل تــم
إخــراج غالبيــة الفلســطينيني مــن ميــدان «املقاوميــة» كــا كانــوا قــد
أخرجــوا مــن ميــدان السياســة .ويف الحالتــن السياســية واملقاومــة تســيد
الوضــع الفلســطيني مــن ناحيــة عمليــة الوضــع الجــروت والغطرســة
اإلرسائيليــة (األمريكيــة) ســواء سياســياً ضــد ســلطة أوســلو أو عســكرياً ضــد
مقاومــة حــاس ،وذلــك يف ســياق ميــزان قــوى تقليــدي كان يحســم
الرصاعــات السياســية واملعــارك العســكرية ســلفاً .ال يكــر أي ميــزان قــوى
تقليــدي ســوى اجــراح قــوى غــر تقليديــة وفرضهــا عــى الــراع ،وأهمهــا
يف الحالــة الفلســطينية قــوة املقاومــة الشــعبية ضــد ســياقات اإلحتــال
العســكري االســتيطاين كاإلرسائيــي .خــر الفلســطينيون هــذه القــوة بالغــة
التأثــر يف اإلنتفاضــة األوىل  1987إىل  1992والتــي كان أثرهــا مدوي ـاً ،كــا
كانــوا قــد خربوهــا يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن يف ثوراتهــم ضــد
الربيطانيــن واملــروع الصهيــوين مع ـاً ،ســواء يف ثــورات عقــد العرشينيــات
أو ثــورة  .1936يف كل مــرة كان تدخــل فيهــا السياســيون يف هــذه الثــورات،
إمــا بهــدف «التهدئــة» ،أو اســتجابة ســاذجة لوعــود مــن القــوى املحتلــة ،أو
إلســتعجال قطــف مثــار غــر ناضجــة ،أو إلمتطــاء موجــات اإلنتفاضــات
الشــعبية كقيــادات تخــى مواقعهــا مــن صعــود قيــادات ميدانيــة بديلــة ،يف
كل هــذه الحــاالت كانــت االنتفاضــات تُجهــض .ويف كل مــرة كان يدخــل
فيهــا الســاح بقــوة عــى العمــل الشــعبي ألهــداف متعــددة أيضـاً أو بشــكل
يســتعجل الثــار ،غــاو ســقوطاً يف إغــواء الســاح ذاتــه ،كان الثمــن الباهــظ
هــو خــروج النــاس مــن املقاومــة واقتصارهــا عــى مجموعــات مبعــرة مــن
املقاومــن املســلحني الذيــن رسعــان مــا يتــم محارصتهــم والســيطرة عــى
مقاومتهم عسكرياً ،أو توظيفها سياسياً.
انتفاضــة القــدس تعيــد تدويــر الــدرس التاريخــي للفلســطينيني مــرة
أخــرى :املقاومــة الشــعبية تشــل ميــزان القــوى العســكري التقليــدي،

وإســتدامة عــرات ألــوف النــاس يف الشــوارع تجمــد الرصــاص ســواء يف
ســاح امل ُحتــل أو ســاح امل ُســتبد الــذي بــات مكشــوفاً يف الوقــت الحــايل
تحــت ألــوف الكامــرات التــي تنقــل الحــدث حي ـاً وعــى الهــواء .مقدســياً
إذن ،غابــت القيــادات السياســية الحزبيــة الفلســطينية والســلطوية عــن
املشــهد فلــم يكــن هنــاك مجــال للمســاومات السياســية ومامرســة احتــكار
السياســة كــا هــو الديــدن خــال ربــع قــرن مــن املفاوضــات والســلطة
العقيمــة ،مبــا يــؤدي إىل إقالــة النــاس إىل بيوتهــم تحــت مخــدر ان القيــادة
تقــوم بالواجــب .كــا غابــت القيــادات «املقاوميــة» ومعهــا أمنــاط املقاومــة
االنتحاريــة التــي قــد تــؤذي فــردا ً مــن أفــراد العــدو هنــا أو هنــاك لكنهــا
توفــر لــه املســوغ إلطــاق وحشــه العســكري والقمعــي بــا حــدود ،وكان
لغيــاب محتكــري الســيايس ومحتكــري املقاومــة األثــر الكبــر يف بقــاء النــاس
يف الشوارع ويف تجميد الوحش العسكري وشل قدرته.
وهكــذا ،فــإن جانب ـاً مريــرا ً مــن املفارقــة الكــرى يف اإلنتصــار املقــديس
الراهــن عــى إرسائيــل يكمــن يف غيــاب القيــادات السياســية الســلطوية
الرســمية ،والقيــادات املقاوميــة «الرســمية» :القــدس التــي ال تخضــع لســلطة
رام اللــه وال تخضــع لســلطة غــزة هــي التــي تنتفــض شــعبياً وتجــر العــدو
عــى الرتاجــع .الفلســطينيون الخاضعــون لســلطة رام اللــه ولســلطة غــزة ال
يســتطيعون اإلنتفــاض شــعبياً ألن قيــادات املكانــن احتكــرت السياســة
واملقاومــة ،وأخرجــت الفلســطينيني ومقاومتهــم الشــعبية مــن قلــب الحراك
والنضال ضد املحتل.
مــا حصــل يف األســبوعني املاضيــن ،يُؤكــد مــره أخــرى أن فلســطني هــي
البوصلــة ،وهــي القــادرة عــى توحيــد الشــعب واألمــة ،وقضيتهــا تســتطيع
أن تهــز ضمــر العــامل إذا مــا أجدنــا إدارة نضالنــا وأحســ ّنا بنــاء خطابنــا
الســيايس؛ هــل يتحقــق ذلــك؟ هــذا هــو التحــدي الراهــن .واألكيــد أن
القدس لن تسقط وستبقى العنوان.
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يف املعـــارك األخـــرة التـــي جـــرت يف
السلس ــلة الرشقي ــة ،مت ّك ــن «ح ــزب الل ــه» م ــن
ط ــرد املس ـلّحني اإلرهابي ــن التابع ــن لـــ «جبه ــة
النـــرة» مـــن الجـــرود الرشقيـــة الجنوبيـــة
لبلـــدة عرســـال اللبنانيـــة املتداخلـــة مـــع
مرتفعـــات منطقـــة القلمـــون الســـورية ،وقـــد
أفـــى التفـــاوض الـــذي حصـــل عـــى وقـــع
النتائـــج العســـكرية إىل خـــروج مســـلحي
«النـــرة» مـــع عائالتهـــم إىل محافظـــة إدلـــب
الســورية ،وبالتــايل إىل حــر وجــود املجموعــات
املســـلّحة يف القســـم الـــذي يســـيطر عليـــه
تنظيـــم «داعـــش» ،وهـــو الجـــزء الشـــايل
الرشقـــي مـــن جـــرود عرســـال ،وجـــرود رأس
بعلب ــك والق ــاع ،إضاف ــة إىل قس ــم م ــن الجب ــال
الســـورية ( جبـــال قـــارة) ..وقـــد جـــرت
العمليـــات العســـكرية بكفـــاءة قتاليـــة عاليـــة،
خـــال فـــرة زمنيـــة رسيعـــة ،وبالتنســـيق مـــع
الجيـــش اللبنـــاين ،الـــذي إســـتطاع أن مينـــع
املســـلحني اإلرهابيـــن مـــن الدخـــول إىل بلـــدة
عرســـال أو إىل مخيـــات النازحـــن الســـوريني،
لتحوي ــل الس ـكّان إىل درع ب ــري ،ك ــا ترافق ــت
م ــع دع ــم وطن ــي وش ــعبي واس ــع أ ّدى إىل الح ـ ّد
الج ــزيئ م ــن مفاعي ــل اإلس ــتثارة الطائفي ــة ،الت ــي
تســـتخدمها بعـــض األطـــراف يف مثـــل هـــذه
الحاالت.
م ــا ج ــرى يش ـكّل تط ـ ّورا ً ها ّم ـاً وإيجابي ـاً يف
رضب إحـــدى حلقـــات اإلرهـــاب ،ويف مواجهـــة
املخاط ــر األمني ــة الت ــي عانته ــا بل ــدات وق ــرى
البق ــاع الش ــايل ،ب ــدءا ً م ــن عملي ــات اإلغتي ــال
التـــي طاولـــت العديـــد مـــن املواطنـــن يف
عرس ــال والج ــوار ،وح ــاالت الخط ــف واإلعتق ــال
والتصفيـــة الجســـدية التـــي شـــملت مدنيـــن
وعس ــكريني ،وص ــوالً إىل إط ــاق الصواري ــخ ع ــى
األماكـــن الســـكنية ،وتفخيـــخ الســـيارات،
وإرســـال اإلنتحاريـــن إىل ســـائر املناطـــق
اللبنانيــة .كــا أن تواجــد املجموعــات اإلرهابيــة
أدى إىل منـــع املزارعـــن العرســـاليني مـــن
الوصـــول إىل أراضيهـــم يف الجـــرود وجنـــي
محاصي ــل األش ــجار املثم ــرة ،وإىل إعاق ــة العم ــل
يف املقالـــع الحجريـــة ،وإىل إمتنـــاع املواطنـــن

عـــن الذهـــاب إىل عرســـال ،وإىل الحـــد مـــن
عالقات التواصل عىل املستوى اإلجتامعي.
لذلـــك ،ويف نفـــس اإلطـــار ،يُفـــرض
إســـتكامل تحريـــر باقـــي الجـــرود ،مبشـــاركة
فاعلـــة للجيـــش اللبنـــاين ،وبتعـــاون أهـــايل
البل ــدات ،مب ــن فيه ــم الش ــيوعيون والوطني ــون،
بإمكانياته ــم املتاح ــة ،الذي ــن يب ــدون إس ــتعدادا
للدفـــاع عـــن بلداتهـــم ،والتصـــدي ألي عمـــل
إرهـــايب ..كـــا ينبغـــي العمـــل عـــى رضب
القواعـــد األمنيـــة للتنظيـــات اإلرهابيـــة،
وتجفيف منابعها املالية..
إن املعركــة مــع اإلرهــاب املتطــرف ،مبعــزل
عــن كل اإلنقســامات والخالفــات السياســية،
تأخــذ بعــدا ً وطني ـاً واضح ـاً ،وهــي تطــرح أمــام
اللبنانيــن أولويــة التصــ ّدي املشــرك للمخاطــر
الخارجيــة ،علـاً أن هــذه املخاطــر تتولّد ،أساسـاً،
مــن مشــاريع التفتيــت يف املنطقــة ،التــي
«تتــواءم» وتتكامــل مــع املنحــى العنــري
الصهيــوين ،والتــي تســتخدم أدواتهــا مــن أنظمــة
وقــوى سياســية ومجموعــات إرهابيــة ظالميــة،
و»تســتفيد» مــن تضافــر عنــارص القمــع واإلفقــار
والتهميــش والبطالــة واألميــة وتــر ّدي األوضــاع
الحياتيــة يف الضواحــي واألريــاف والتجمعــات
الســكنية ،مبــا يدفــع إىل تنامــي اإلتجاهــات
الدينية املتطرفة...

لك ــن مواجه ــة املخاط ــر الخارجي ــة ،تتطلّ ــب
أيضـــاً ،مواجهـــة الخطـــر الداخـــي النابـــع مـــن
النظـــام الســـيايس الطائفـــي ،ومـــن الخطـــاب
املذهبـــي الـــذي يســـعى إىل رضب املنحـــى
الوطنـــي لهـــذه املعركـــة ،لتحســـن املوقـــع يف
املعادالت الداخلية.
وقـــد دلّـــت التجـــارب الســـابقة عـــى أن
اإلنجـــازات الوطنيـــة املتمثّلـــة يف دحـــر العـــدو
الصهيـــوين وتحريـــر األرض ،والتـــي تحقّقـــت
بس ــواعد وتضحي ــات املقاوم ــن ،وس ــائراملناضلني
مـــن أبنـــاء شـــعبنا ،ومـــن كادحيـــه وفقرائـــه
عــى وجــه الخصــوص ،مل ت ُســتكمل عــى مســتوى
التغيـــر الســـيايس الـــروري لحاميتهـــا ،ذلـــك
أن الش ــكل الطائف ــي للنظ ــام الس ــيايس القائ ــم يف
لبنـــان ،الـــذي مـــن خاللـــه تتحكّـــم القـــوى
املســـيطرة بجمهورهـــا ،وتحـــ ّدده كطوائـــف
متنازع ــة أو متش ــاركة ،يُرخ ــي بظالل ــه الثقيل ــة
عـــى صعيـــد اإلســـتقطابات السياســـية ،ويف
تحديـــد األولويـــات ،وكذلـــك مـــن خـــال
منظومة التحاصص والفساد.
ب ــل أن السياس ــات املتّبع ــة م ــن قب ــل ق ــوى
الس ــلطة اتس ــمت مبفارق ــة الفت ــة ،حي ــث تظه ــر
تباينـــات عميقـــة يف املســـألة الوطنيـــة ،حينـــا
يُفـــرض اإلنســـجام النســـبي ،بينـــا يســـود،
بش ــكل ع ــام ،التضام ــن في ــا بينه ــا ،يف املس ــائل
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اإلقتصاديـــة واإلجتامعيـــة ..وميكـــن ر ّد أســـباب
التباينـــات إىل اإلرتهانـــات الخارجيـــة لهـــذه
القـــوى ،بينـــا يتولّـــد تآزرهـــا مـــن املوقـــع
الطبقـــي لقياداتهـــا املتآلفـــة مـــع الرأســـالية
الريعيــة واملرصفيــة والغارقــة يف ملفــات النهــب
واإلستغالل.
إن إســـتكامل اإلنجـــاز العســـكري الـــذي
تحقّـــق يســـتلزم العمـــل عـــى مجموعـــة مـــن
القضايـــا والتح ّديـــات ،منهـــا مـــا هـــو ســـيايس،
ومنهـــا مـــا يتعلّـــق بإحـــداث تغيـــر جـــذري يف
السياس ــات اإلقتصادي ــة واإلجتامعي ــة والتنموي ــة،
لإلنتقـــال مـــن منطـــق «التحاصـــص» إىل تأمـــن
الخدم ــات األساس ــية للمواطن ــن ،يف األري ــاف ويف
الضواحـــي الفقـــرة ،وســـائر التجمعـــات
السكنية .ومن أهم هذه التحديات واملهام:
أوال :الخـــروج مـــن منطـــق اإلنقســـامات
الطائفيـــة ،التـــي عـــاىن منهـــا اللبنانيـــون ومـــا
زال ــوا يعان ــون ..فف ــي ه ــذا املج ــال ،وم ــن دون
ح ــر املوض ــوع به ــم فق ــط ،وق ــع أبن ــاء بل ــدة
عرســـال ،بغالبيتهـــم امله ّمشـــة واملغلـــوب عـــى
أمرهـــا ،أرسى محـــاوالت اإلســـتغالل
واإلســـتقطاب واإلســـتخدام مـــن قبـــل الطـــرف
الس ــيايس الطائف ــي امل ّدع ــي «متثيله ــم» ،مب ــارشة
أو عـــر «وكالئـــه» املحليـــن ،بجناحيهـــا
«املعت ــدل» واألص ــويل ،به ــدف خل ــق توازن ــات
محلي ــة ،وتحقي ــق أه ــداف إقليمي ــة ،ك ــا عان ــوا
م ــن ر ّدات الفع ــل الت ــي طاول ــت أبن ــاء البل ــدة
يف حياته ــم وتنقالته ــم بفع ــل منط ــق التعمي ــم
الطائفـــي ..ويعـــاود هـــذا الطـــرف محاوالتـــه
مجـــ ّددا ً ،طـــورا ً عـــر إســـتثارة بعـــض القضايـــا،
بصـــورة مفتعلـــة ،وتـــارة بالقفـــز فـــوق مـــا
أظهـــره اإلســـتحقاق البلـــدي مـــن إنفـــكاك

شـــعبي عنـــه ،وغالبـــاً مـــن خـــال «الســـطو
الوق ــح» ع ــى التاري ــخ الوطن ــي لعرس ــال ،ه ــذا
التاريــخ الــذي ًع ّمــد بدمــاء الشــهداء واملقاومــن
وحمل قضايا الشعب والوطن والحرية.
ثانيـــاً :العمـــل عـــى بلـــورة أطـــر وآليـــات
عمـــل شـــعبية ودميقراطيـــة وأهليـــة عـــى
مس ــتوى البق ــاع الش ــايل ،تط ــرح برام ــج عم ــل
وطنيــة وسياســية ومطلبيــة وإمنائيــة وإقتصاديــة
وإجتامعيــة ،إلخــراج املنطقــة مــن اإلســتقطابات
املذهبيـــة والطائفيـــة ،وإلنتظـــام الحيـــاة
السياســـية واإلجتامعيـــة عـــى أســـس مختلفـــة
عــن منطــق التســويات الفوقيــة ،و»املصالحــات»
والرهانـــات واإلســـتتباع ..وتشـــكّل القضايـــا
واإلحتياجـــات واملشـــاكل والهمـــوم املشـــركة
للســـكان أساســـاً موضوعيـــاً لتشـــكيل هـــذه
األطر..
ثالثــاً :الضغ ــط املش ــرك م ــن أج ــل توف ــر
الخدمـــات األساســـية اإلجتامعيـــة والتنمويـــة
واإلقتصاديـــة ،إذ أن قـــرى وبلـــدات البقـــاع
الش ــايل ،تع ــاين م ــن اإله ــال التاريخ ــي ،وم ــن
أوض ــاع إقتصادي ــة وحياتي ــة صعب ــة ومتفاقم ــة،
وتفتق ــد إىل معظ ــم مق ّوم ــات البن ــى التحتي ــة ،يف
املـــاء والكهربـــاء والنقـــل والصحـــة والتعليـــم،
في ــا تتده ــور األح ــوال اإلقتصادي ــة للمزارع ــن
والع ـ ّـال وصغ ــار الكس ــبة ،وتتعاظ ــم البطال ــة.
وميك ــن اإلش ــارة إىل الوض ــع امل ــزري للطرق ــات،
وإىل إفتقـــاد املنطقـــة إىل املستشـــفيات ،وإىل
ع ــدم وج ــود ش ــبكات رصف صح ــي م ـ ّـا ي ــؤ ّدي
إىل تل ـ ّوث امليــاه الجوفيــة ،كــا ظهــر يف عرســال
مؤخّـــرا ،عـــى ســـبيل املثـــال ،ال الحـــر .إن
الســـلطة ُمطالبـــة بتعزيـــز مق ّومـــات الصمـــود
الشـــعبي ،وتأمـــن متطلبـــات القاطنـــن يف

األريـــاف ،وبالتعويـــض عـــن األرضار التـــي
لحقـــت أو ق ــد تلحـــق باملزروع ــات واملنش ــآت
واملنـــازل ،بعيـــدا ً عـــن منطـــق «املكرمـــات»
الطائفية التي ت ُغدق عىل األتباع..
رابعـــاً :تنظيـــم أوضـــاع النـــزوح الســـوري،
م ــن خ ــال إعت ــاد إس ــراتيجية وطني ــة تلح ــظ
الوض ــع اإلنس ــاين للنازح ــن ،وتعم ــل ع ــى تأم ــن
إحتياجاتهـــم وخدماتهـــم ،بالتعـــاون بـــن
الـــوزارات املعنيـــة واملنظـــات التطوعيـــة،
وبالضغ ــط ع ــى ال ــدول واملنظ ــات «املانح ــة»،
وتلتفـــت إىل أوضـــاع وإمكانيـــات املجتمعـــات
املحليّـــة التـــي تســـتضيفهم ،خاصـــة عندمـــا
يتج ــاوز ع ــدد النازح ــن ضعف ــي ع ــدد املقيم ــن،
ك ــا ه ــو الح ــال يف عرس ــال ،مب ــا مين ــع تنام ــي
حـــاالت العـــداء والنزعـــات التمييزيـــة ،ومبـــا
مي ّيـــز بـــن املدنيـــن وبـــن الخاليـــا اإلرهابيـــة
الت ــي ميك ــن أن تتغلغ ــل بينه ــم .وتع ـ ّـن أماك ــن
توزّعه ــم وس ــكنهم وف ــق رشوط صحي ــة وبيئي ــة
مناســـبة ،وتضـــع حـــ ّدا ً لفـــوىض إســـتغاللهم
و»اإلتجــار بهــم» ،عــى أن يتــم بحــث إمكانيــات
ع ــودة قس ــم منه ــم إىل بالده ــم ،وتحدي ــدا ً إىل
املناط ــق الت ــي توقّ ــف القت ــال فيه ــا .ويف ه ــذا
املجـــال ،فـــإن الرأســـالية اللبنانيـــة ،ومعهـــا
قس ــم م ــن أصح ــاب األم ــوال الس ــوريني ،تق ــوم
العـــال الســـوريني ،بـــروط عمـــل
بإســـتغالل
ّ
متدنيّـــة ،ومـــن دون ضامنـــات ،متخليّـــة عـــن
عملهـــا اللبنانيـــن ،لتســـتعر مشـــاعر الكراهيـــة
ّ
يتنص ــل املس ــت ِغلّون م ــن
ـا
ـ
في
ّني،
ل
غ
ـت
ـ
املس
ـن
بـ
َ
ّ
أفعالهم.
أخـــرا ً ،وبإنتظـــار القـــادم مـــن التطـــ ّورات،
ف ــإن املعرك ــة م ــع اإلره ــاب مس ــتمرة ،وه ــي
جزء من املقاومة الشاملة املطلوبة.
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بين السالح المقاوم والدولة القادرة
موريس نهرا

عندم ــا تص ـ ّدت مقاوم ــة ش ــعبنا لع ــدوان إس ــرائيل واحتالله ــا بي ــروت
عـــام  ،1982وفرضـــت علـــى الجيـــش الصهيونـــي االنســـحاب األول مـــن
العاصم ــة ،ث ــم المناط ــق األخ ــرى وص ــوالً إل ــى االنس ــحاب الم ـ ّ
ـذل لجيش ــها
م ــن الجن ــوب ع ــام  ،2000امتعض ــت بع ــض الق ــوى السياس ــية ف ــي لبن ــان،
رغـــم أن الـــدور األساســـي بـــل الطليعـــي طيلـــة ســـنوات ،كان لجبهـــة
المقاومة الوطنية وقواها اليسارية والعلمانية والمناهضة للطائفية.
وعندم ــا فش ــلت إس ــرائيل ف ــي حربه ــا عل ــى لبن ــان ف ــي تم ــوز ،2006
وانتصــرت المقاومــة والصمــود الشــعبي ،فــي ظــل صمــت مريــب لمعظــم
األنظمــة العربيــة ،بــرز فــي الوقــت نفســه امتعــاض قــوى سياســية داخليــة
كان بعضهــا يعقــد اآلمــال علــى قيــام إســرائيل بســحق المقاومــة وتحطيــم
الصمـــود الشـــعبي المســـاند لهـــا .ونجـــد اآلن األمـــر نفســـه يتكـــرر فـــي
خض ــم معرك ــة تخوضه ــا المقاوم ــة ،ض ــد التنظيم ــات اإلرهابي ــة وتحري ــر
المواق ــع الت ــي تس ــيطر عليه ــا ف ــي ج ــرود عرس ــال ومحيطه ــا م ــن جه ــة،
والجيـــش اللبنانـــي ودوره مـــن جهـــة أخـــرى .ومـــع أن خطـــر اســـتمرار
س ــيطرة اإلرهابيي ــن وإجرامه ــم الوحش ــي ال يقتص ــر عل ــى الق ــرى البقاعي ــة
المج ــاورة ب ــل يط ــال الم ــدى اللبنان ــي ،وينعك ــس س ــلباً عل ــى االس ــتقرار
والوح ــدة الداخلي ــة ،وب ــروز االرتي ــاح عل ــى الصعي ــد الش ــعبي لإلنتص ــار
علـــى اإلرهابييـــن ،يالحـــظ أن صعـــود وهبـــوط وتيـــرة امتعـــاض بعـــض
الق ــوى السياس ــية ،يتواك ــب م ــع نب ــض الموق ــف األميرك ــي نفس ــه حي ــال
المقاوم ــة ودوره ــا ف ــي كل مراحله ــا ،ويض ــاف إلي ــه التش ــابه ف ــي وج ــود
تناق ــض ف ــي الموق ــف األميرك ــي نفس ــه بي ــن إع ــان مناهض ــة اإلره ــاب
والحـــرب عليـــه فـــي اآلونـــة األخيـــرة ،وبيـــن الـــدور االساســـي ألميـــركا
وحليفهـــا الصهيونـــي والرجعـــي العربـــي بتســـليح وتمويـــل التنظيمـــات
اإلرهابي ــة .ويج ــد المراق ــب تناقضــاً مش ــابهاً ف ــي مواق ــف ق ــوى داخلي ــة
تمتع ــض م ــن نج ــاح المقاوم ــة ف ــي ض ــرب مواق ــع اإلره ــاب األساس ــية
ف ــي ج ــرود عرس ــال ،وتزع ــم ف ــي الوق ــت نفس ــها أنه ــا ض ــد اإلره ــاب
وعملياته اإلجرامية في القاع وغيرها من أماكن لبنانية أخرى.
إن هـــذه المواقـــف حيـــال قضايـــا ومراحـــل مفصليـــة فـــي الوضـــع
اللبنان ــي ،ليس ــت عفوي ــة ومرتجل ــة ،ب ــل تنب ــع م ــن هواج ــس ودواف ــع
طائفي ــة اس ــتولدت منظ ــورا ً طائفيــاً ومعايي ــر طائفي ــة ف ــي الموق ــف م ــن
األحـــداث والقضايـــا ويطغـــى فيهـــا الطائفـــي علـــى الوطنـــي ...وتنبثـــق
منظومـــة المفاهيـــم والمعاييـــر الطائفيـــة هـــذه مـــن نظـــام التحاصـــص
الطائف ــي ،وم ــا أوج ــده م ــن بني ــة بش ــرية طائفي ــة ومذهبي ــة ألح ــزاب
الســـلطة ،تتناقـــض مـــع البنيـــة االجتماعيـــة والمســـاحات المشـــتركة
لمجتمعنــا اللبنانــي .إضافــة إلــى أن الطابــع الطائفــي لمؤسســات الســلطة
التمثيليـــة والتنفيذيـــة ،يجعـــل كل تناقـــض فيهـــا بيـــن طرفيـــن أو أكثـــر،
قاب ـاً للتحــول إلــى تناقــض طائفــي ومذهبــي .وان التشــابك بيــن الطائفــي
والوطن ــي وبي ــن الداخل ــي والخارج ــي ،يخل ــق تفاع ـاً بي ــن ه ــذه العوام ــل
ويجع ــل البل ــد أق ــرب إل ــى س ــاحة تتعق ــد فيه ــا المش ــكالت وال تج ــدي
فيها التسويات الظرفية.

ال شــك فــي أن القــول بضــرورة ســيادة الدولــة ودورهــا ،ومســؤوليتها
ف ــي حماي ــة لبن ــان وأم ــن أبنائ ــه ،ه ــو مب ــدأ صحي ــح وض ــروري ،إالّ أن
تحقيق ــه يحت ــاج إل ــى ش ــرطين أساس ــيين ،األول بن ــاء وح ــدة صلب ــة ل ــم
ولــن تتحقــق فــي ظــل نظــام تحاصصــي يســتولد االنقســامات والعصبيــات
تمســـك األطـــراف
كمـــا يســـتولد المســـتنقع البعـــوض ،وفـــي ظـــل ّ
الســـلطوية بمـــن فيهـــم أولئـــك المنتقديـــن دور المقاومـــة ،بنظـــام
الطائفي ــة .والش ــرط الثان ــي يرتب ــط بتوفي ــر التجهي ــز والتس ــليح الض ــروري
للجي ــش اللبنان ــي ال ــذي نتوج ــه الي ــه بالتحي ــة ف ــي عي ــده .فه ــذا الن ــوع
م ــن الس ــاح ال ــذي يجعل ــه ق ــادرا ً عل ــى حماي ــة لبن ــان وفضائ ــه وأرض ــه
ومياهـــه البحريـــة والثـــروة النفطيـــة فيهـــا التـــي تطمـــح إســـرائيل إلـــى
ســـرقة مـــا يمكنهـــا منهـــا ،وعلـــى منـــع عربـــدة إســـرائيل فـــي فضائـــه،
رفـــض الغـــرب األميركـــي ويرفـــض تزويـــد لبنـــان بـــه ،ليبقـــى التفـــوق
اإلس ــرائيلي ف ــي المنطق ــة .وم ــع ذل ــك يواص ــل المنتق ــدون سياس ــة إرض ــاء
الغـــرب ولـــو بقيـــت الدولـــة علـــى ضعفهـــا .مـــن هنـــا فـــإن المطالبـــة
بإلغـــاء ســـاح المقاومـــة قبـــل بنـــاء الدولـــة القـــادرة علـــى مقاومـــة
العـــدوان وحمايـــة لبنـــان وأبنائـــه ،ال تخـــدم مصلحـــة لبنـــان والســـيادة
الوطني ــة ،ب ــل تجعل ــه فريس ــة س ــهلة للمخطط ــات والمطام ــع العدائي ــة
اإلرهابي ــة وغيره ــا ،وتثي ــر ش ــهية الطامحي ــن إل ــى تعزي ــز نفوذه ــم ف ــي
لبنان.
إن البعـــد الوطنـــي واألمنـــي لمعركـــة إنهـــاء ســـيطرة التنظيمـــات
اإلرهابي ــة ف ــي ج ــرود لبن ــان البقاعي ــة ه ــو أكب ــر بكثي ــر م ــن الحس ــابات
الطائفيـــة الضيقـــة لهـــذا الطـــرف أو ذاك ،وإن الخـــروج مـــن دائـــرة
االنقســـامات والتناقضـــات العاموديـــة ،تتطلـــب الخـــروج مـــن األســـر
الطائفـــي إلـــى رحـــاب الوطـــن ودولـــة المواطنيـــة الديمقراطيـــة ،التـــي
ينتف ــي فيه ــا مفه ــوم األقلي ــة واألكثري ــة العددي ــة ،والتميي ــز ف ــي الحق ــوق
بين المواطنين.
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موقف الحزب الشيوعي من حرب الجرود  ...غلطة شاطر

ال شـك أن السـلطة يف لبنـان تعيـش حالـة انفصام يف الشـخصية السياسـية ،ففي الفرتة نفسـها التـي كانت املقاومة اإلسلامية املمثلـة يف الحكومة بوزيرين
تخـوض معركـة تحريـر جـرود عرسـال يؤازرهـا الجيش اللبناين ورشيحة واسـعة من الشـعب ،كان رئيـس الحكومة سـعد الحريري عىل رأس وفـد وزاري يزور
واشـنطن ويلتقـي الرئيـس األميريك دونالـد ترامـب ويسـمع منـه مواقف فيهـا كل اإلدانـة للمقاومة دون أن ينبـس ببنت شـفة ،وذلك أيضاً بتأييـد رشيحة من
الشعب اللبناين .وهذا انفصام مفهوم يف تركيبة لبنان.
يعنـي تحـت سـقف واحـد يتعايـش نهـج املقاومة لكل مشـاريع االحتالل اإلرهـايب املتفرعة عن مشـاريع االحتالل الصهيـوين من جهة ،ونهج ذبـح املقاومة
املدعـوم مـن كل أبالسـة األرض مـن جهـة أخـرى .وبين هذيـن النهجين ،يتقلـب الجمهـور املتردد تـارة إىل هـذه الجهة وطـورا إىل تلـك .وهذا تقلـب مفهوم
وموجود يف كل دول العامل.
ولكـن مـا كان مسـتهجناً خلال حـرب الجـرود هـو ذلـك املوقف الصـادر عن قيـادة الحزب الشـيوعي اللبناين الـذي تلطـى يف تعليقه عىل املعركـة بتأييده
للجيـش والوقـوف خلفـه ليعـود ويعـدل املوقف عشـية انتهـاء املعركة .لقد كان الحزب الشـيوعي عىل مـدى تاريخه سـباقاً يف مواجهة أي احتلال ألرضنا بدءا ً
مـن مواجهـة املسـتعمر الفرنسي واإلنـزال األميريك عىل شـواطئ األوزاعي وصـوالً إىل االحتالل اإلرسائيلي وانتهاء باسـتحداث مواقع عسـكرية يف جرود العني
وراس بعلبك يف مواجهة اإلرهابيني ،وكان الشيوعيون دامئاً خالقني يف ابتكار أساليب املواجهة .موقف الحزب املرتدد مل يكن يليق بتاريخ الحزب.

بعد ستة أعوام من «الثورة» السورية ...ال ثورة وال ثوار بل منصات للخارج...

برسعـة عاليـة تتقـدم عمليـات وقـف إطلاق النـار وتشـكيل املناطق اآلمنـة يف املدن السـورية وتنحسر فيها القـوى لتتوزع بين الجيش السـوري والقوى
الحليفـة لـه مـن جهـة وبين جبهتـي النصرة وداعـش وما لف لفهام من اسماء لجبهـات مل يعد أحـد يحصيها .ويسـتدل بذلك املحللـون السياسـيون للقول بأن
أوان التسوية السياسية لألزمة السورية بات أقرب من أي وقت مىض يف السنوات الست املنرصمة.
وعلى خـط مـواز لهـذه التطـورات امليدانية تسـتمر املفاوضات السياسـية يف مدينة االسـتانة تـارة وجينيف تارة أخرى بين ممثلني عن الحكومة السـورية
وآخرين عن قوى تسمى باملعارضة السورية يف محاولة للتوصل إىل حل نهايئ.
ومـا هـو الفـت للنظـر كيـف تصـف وسـائل اإلعلام وفـود «املعارضـة» ،فتقـول مثلاً ممثـل املعارضـة منصـة «الريـاض» أو منصـة «انقـرة» او منصـة
«الدوحـة» ،وليـس بين كل هـذه املعارضـات اسـم واحـد معـروف بـان لـه نفـوذ عسـكري يف امليـدان السـوري ،يعني معارضـات كل هـذه املنصات تسـتخدم
دعمها غري املعلن للنرصة وداعش من أجل تحقيق مكاسب سياسية يف النظام اآليت ،يا حبذا نجد من يخربنا عن أحوال الثورة السورية وأين أصبحت؟؟؟

ليست المنطقة العربية وحيدة في عين واشنطن ...أميركا الالتينية معنا...

يف غمـرة العنـف وشلاالت الـدم يف منطقتنـا العربيـة مـن املحيـط إىل الخليج يغيب عن بـال الجمهور العريب متابعـة ما يجري من أحـداث يف العامل ،ولكن
ال يغيب عن زعيمة اإلرهاب العاملي الواليات املتحدة أن تضع إصبعها يف كل صغرية وكبرية يف العامل ،وكل ذلك تحت شعار الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
ففـي العـام املـايض متكنـت واشـنطن عبر حلفائهـا يف الربازيل من اإلطاحـة بالرئيسـة اليسـارية املنتخبة دميقراطيـاً ديلامً روسـيف بانقالب قضـايئ برملاين،
لتـويل خلفـاً لهـا اللبنـاين األصـل ميشـال تامـر الـذي رسعـان ما تبني انـه متورط بفضائح فسـاد ال تعـد وال تحىص ،وهـا هي واشـنطن اليوم تعمل على اإلطاحة
بالرئيـس الفنزويلي اليسـاري املنتخـب مـن الشـعب نيكوالس مـادورو عرب فرض عقوبـات اقتصادية عليـه وعىل بالده وعرب تحريـض القوى الحليفـة لها للقيام
بأعامل عنف يف البالد.
لقـد شـكلت دول أميركا الالتينيـة صفعـة قويـة للواليـات املتحدة يف العقد املايض حيث متكنت قوى اليسـار الجديد من حصد السـلطة بصـورة دميقراطية
يف صناديـق اإلقتراع يف العديـد مـن الـدول منهـا فنزويال والربازيـل والباراغوي ،ولكن «حماة» الدميقراطية يف واشـنطن مل يرق لهم األمر فهـم يريديون حلفاء
دميقراطيين على غـرار دميقراطيـة امللـك السـعودي سـلامن بن عبـد العزيز ومشـايخ دول الخليـج وليس دميقراطيـة صناديق اإلقتراع وذلك وفق مبـدأ أمريكا
دولة مبدأية ولكن إن مل تعجبها مبادئ اآلخرين تعمل عىل تغيريها.
لتعليقاتكم على البريد االلكترونيmaherabinader@gmail.com :

رأي

ألمجتمع المفتوح
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الفضل شلق

المجتمـــع المفتـــوح هـــو حيـــن يطغـــى الفـــرد علـــى العالقـــات مـــن خـــال عالقـــات المجتمـــع لكـــي تســـيطر علـــى األفـــراد الذيـــن
االجتماعي ــة (ديني ــة كان ــت أو عش ــائرية ،أو عائلي ــة أو سياس ــية أو تراثي ــة تتشكل منهم العالقات التي شكلت المجتمع.
أو قوميـــة أو غيـــر ذلـــك) .المجتمـــع المفتـــوح هـــو مجتمـــع الحداثـــة،
الفــرد وحــده هــو صانــع القيمــة ،هــو موضــع األخــاق ،هــو موضــع
ومهما بحثنا في الحداثة تكون الفردية هي المفهوم المفتاح.
العق ــل .النظ ــام الجماع ــي ال ــذي تس ــيطر في ــه العالق ــات االجتماعي ــة ه ــو
طغي ــان الف ــرد عل ــى الجماع ــة معن ــاه تح ــرر الف ــرد م ــن كل القي ــود ال ــذي تس ــيطر في ــه الجماع ــات الطائفي ــة عل ــى فائ ــق القيم ــة وه ــو فائ ــق
االجتماعي ــة ،واكتس ــاب ق ــدرة عل ــى التفكي ــر باس ــتخدام العق ــل والحري ــة ،عمـــل األفـــراد ،وهـــو الـــذي يتـــرك للعقـــل الجماعـــي إمكانيـــة ضبـــط
كمــا باالمتنــاع عــن الخضــوع لمــا جعلــه المجتمــع نمط ـاً آلداب الســلوك العق ــل الف ــردي واخضاع ــه ،ه ــو ال ــذي ينش ــىء الن ــاس ويعلمه ــم م ــن
والتفكيــر .فــي الفرديــة تمــرد علــى المجتمــع وعلــى الســلطة السياســية .خــال التنشــئة علــى النصــب واالحتيــال .الصــاة ذاتهــا إن لــم تكــن فع ـاً
تخ ــاف الس ــلطة م ــن الفردي ــة وتح ــاول قمعه ــا .الس ــلطة القائم ــة تع ــرف إيمانيـــاً تكـــون مجـــرد حركـــة رياضيـــة اجتماعيـــة ،خوفـــاً مـــن احتيـــال
معن ــى الطائفي ــة (المذهبي ــة ش ــكل م ــن اش ــكال الطائفي ــة ،والدي ــن ش ــكل الجماعة على الله الذي تملكه هذه الجماعة.
تســـوق الجماعـــات األفـــراد قطعانـــاً ،ومـــن ورائهـــا الســـلطة التـــي
مـــن أشـــكال العقيـــدة ال اإليمـــان ،وبالتالـــي فالطائفيـــة خـــروج علـــى
اإليم ــان .فيصي ــر الدي ــن مج ــرد ح ــركات جس ــمانية ،ونف ــاق يح ــل مح ــل تعتبـــر الطوائـــف مواليـــة كلمـــا كان عندهـــا القـــدرة علـــى تســـيير
الجماعـــات واخضـــاع األفـــراد للشـــروط العامـــة .األفـــراد المتمـــردون
اإليمان).
كل مجتمـــع يتشـــكل مـــن أفـــراد وعالقـــات .ال يســـتطيع األفـــراد تنبذهم الطائفة وتسجنهم السلطة.
ف ــي المجتم ــع المفت ــوح يح ــق للمفك ــر أن يغي ــر دين ــه ألن ملك ــة
المشـــاركة فـــي المجتمـــع إالّ مـــن خـــال عالقـــات المجتمـــع .طغيـــان
عالق ــات المجتم ــع بي ــن األف ــراد ،حي ــث تق ــرر ه ــي مصيره ــم وس ــلوكهم ،التفكيـــر ال ينازعـــه عليهـــا أحـــد ،هـــو غ ّيـــر دينـــه ألنـــه فكـــر .ويحـــق
ه ــو ف ــي أس ــاس المجتم ــع المغل ــق .طغي ــان األف ــراد ،تمرده ــم عل ــى للفـــرد أن يعتبـــر الديـــن عالقـــة فرديـــة مـــع اللـــه ،والطائفـــة مجـــرد
تنظي ــم االنتم ــاء إلي ــه مج ــازي .الدي ــن
المجتمـــع ،ممارســـتهم حريتهـــم فـــي
المدنـــي هـــو الممكـــن الوحيـــد فـــي
أساس المجتمع المفتوح.
المجتم ــع المفت ــوح ،ه ــو القاب ــل ل ــكل
ال يمكـــن أن يعتبـــر المجتمـــع
الفرد الذي يواجه المجتمع
س ــؤال م ــن دون انتظ ــار الج ــواب ،ه ــو
نفســـه مفتوحـــاً إالّ إذا كان فيـــه حـــد
أيضا يصن ــع األجوب ــة .ه ــو المجتم ــع القاب ــل
ً
أدنـــى مـــن الحـــوار والنقـــاش هو الفرد الذي يواجه السلطة
لـــكل ممارســـة اجتماعيـــة ،الدولـــة
والمناقشـــة والمســـاءلة واالتهامـــات
وقوانينه ــا ه ــي الت ــي تضب ــط الس ــلوك.
المتبادل ــة ،م ــع خ ــروج عل ــى آداب الس ــلوك الت ــي تفرضه ــا الطوائ ــف.
هـــو مجتمـــع مكـــون مـــن أفـــراد ،كل فـــرد أقـــوى مـــن أي تشـــكيل
يك ــره المجتم ــع التم ــرد علي ــه ،وتعتب ــر الس ــلطة التم ــرد خروجــاً عليه ــا.
اجتماع ــي ،األف ــراد يصنع ــون التش ــكيالت االجتماعي ــة (األف ــراد يصنعونه ــا
الس ــلطة ت ــرى ف ــي المجتم ــع ال ــذي يضب ــط أبن ــاءه حال ــة مثالي ــة للقم ــع.
وال يخضع ــون له ــا ف ــي المجتم ــع المفت ــوح عك ــس ذل ــك ف ــي المجتم ــع
مجتمـــع يخلـــو مـــن التمـــرد وإمكانيـــة الثـــورة ،والمجتمـــع المســـتكين المغل ــق) .ي ــرى تاريخ ــه س ــؤاالً ،وي ــرى تراث ــه وهمــاً وي ــرى مس ــتقبله
والمجتمع المغلق وسلطة الطغيان وجوه لعملة واحدة.
أكيـــدا ً .كل فـــرد فيـــه اقـــوى مـــن المجتمـــع .وليـــس فـــرد واحـــد هـــو
االنتخابـــات الديمقراطيـــة هـــي محاولـــة الســـلطة معرفـــة األقنيـــة الطاغي ــة الف ــرد يس ــتوعب المجتم ــع ف ــي ذات ــه .مجتم ــع في ــه الحرك ــة
الت ــي يج ــري فيه ــا التم ــرد ،لذل ــك تس ــن القواني ــن .باإلم ــكان ضب ــط ه ــذا ومن ــه ،ال يخش ــى م ــن حرك ــة الن ــاس أو باألح ــرى ال يس ــتطيع الخش ــية
التم ــرد ف ــي أقني ــة يمك ــن الس ــيطرة عليه ــا .لذل ــك تك ــون الديمقراطي ــة من حركة الناس ،يفتقد القدرة على ذلك.
اســـتطالعاً للـــرأي العـــام ،واالنتخابـــات لقمـــع تمـــردات الـــرأي العـــام
المجتمـع المفتـوح هو الـذي يعجز أمـام المواجهة بين الفـرد والدولة.
وصبها في أقنية يمكن تقرير مجاريها.
ال تسـتطيع التشـكيالت االجتماعيـة (طائفيـة ،اثنية وعرقية )..الوسـاطة بين
الف ــرد ال ــذي يواج ــه المجتم ــع ه ــو الف ــرد ال ــذي يواج ــه الس ــلطة الفـرد والدولـة .ال يحكـم فيـه الديـن بـل يضعـه جانبـاً كـي يمـارس األفـراد
أيضـــاً .طبيعـــة المجتمـــع هـــي مـــا قررتـــه الســـلطة ور ّوجتـــه خـــال إيمانهـم بـأي طريقـة أو مذهـب شـاؤوا .ال يغضـب لمقدسـاته بـل يعتبرها
الس ــنين .تتوج ــه الس ــلطة إل ــى األف ــراد م ــن خ ــال تش ــكيالت المجتم ــع ،مجازات يجوز التعبير معها أو ضدها بأي لغة كانت.
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المجتم ــع المفت ــوح ه ــو ال ــذي يس ــمح بالتم ــرد ب ــل يجع ــل التم ــرد
واجب ـاً يعتبــر الخــروج علــى الوعــي الســائد تقدم ـاً ،ال كفــرا ً وال هرطقــة.
المجتمـــع المفتـــوح عـــدو العقـــل المســـتكين ،العقـــل الـــذي يمـــارس
االنقم ــاع الذات ــي ،حي ــث يع ــرف كل مواط ــن م ــاذا يري ــد الن الس ــلطة
تطل ــب ذل ــك .ه ــو الف ــرد يراق ــب ط ــوال الوق ــت .يع ــرف ذل ــك .ال يج ــرؤ
عل ــى االعت ــراف بذل ــك صراح ــة .يع ــرف أن الس ــلطة عاري ــة م ــن الص ــدق،
لكن ــه مضط ــر إل ــى االعت ــراف ب ــان ثيابه ــا جميل ــة .يضط ــر أن ي ــرى م ــا ال
ي ــرى ،وأن يعتق ــد بم ــا ال يعتق ــد .يضط ــر أن يك ــذب ،يخال ــف ضمي ــره،
يفقـــد األخـــاق ،يصـــاب بعقـــدة الذنـــب .يصبـــح فـــردا ً غيـــر مواطـــن.
يتمن ــى أن يك ــون واح ــدة م ــن دي ــدان األرض .فق ــد ه ــذا ال ــذي يمي ــزه
ع ــن باق ــي الحيوان ــات وه ــو الضمي ــر .المجتم ــع المغل ــق مك ــون م ــن
كذابين وأغبياء.
المجتم ــع المفت ــوح متماس ــك ،لدي ــه مرون ــة ،يس ــتطيع ان يس ــتجمع
ق ــواه إذا اصابت ــه كرب ــة ،لي ــس هشــاً ،يل ــوي م ــن دون أن ينكس ــر ،يل ــوي
لـــي للـــرأي ،تنـــازل عـــن بعضـــه،
ألن السياســـة فيـــه ممكنـــة .التســـوية ّ
رغبـــة بمالقـــاة األطـــراف األخـــرى واقتـــراح التســـويات معهـــا .العيـــش
المشـــترك ال يكـــون إالّ بيـــن مـــن هـــم أهـــل حـــوار ونقـــاش ومســـاءلة
وصدق وأخالق ،هؤالء هم أصل السياسة ال السلطة.
المجتم ــع المغل ــق ج ــزر منعزل ــة يصع ــب اإلبح ــار بينه ــا ،كل جزي ــرة
طائف ــة تك ــذب عل ــى األخري ــات وتكي ــد له ــا .م ــن الطوائ ــف وأش ــباهها
يتك ــون المجتم ــع اله ــش الضعي ــف القاب ــل لالنكس ــار والح ــروب االهلي ــة،
أي المجتمع المغلق.
االس ــتبداد ينت ــج بالض ــرورة مجتمعــاً مغلقــاً .ينت ــج ج ــزرا ً معزول ــة
طائفي ـاً أو م ــا يش ــبه ذل ــك .العي ــش بينه ــا ن ــوع م ــن الت ــكاذب المش ــترك.
لي ــس بينه ــا تش ــابك وتداخ ــل .الرواب ــط بينه ــا هش ــة قابل ــة لالنكس ــار.
االس ــتبداد يبن ــي جدرانــاً عازل ــة بي ــن الطوائ ــف وم ــا يش ــبهها ،يمتن ــع
التواص ــل والتفاه ــم ،كل منه ــا ي ــدور ح ــول نفس ــه ويخش ــى اآلخري ــن .كل
مكســـب لآلخريـــن خســـارة لهـــم .المجمـــوع صفـــر ويبقـــى المجتمـــع
مراوحاً مكانه.
الفض ــاء الجغراف ــي يتح ــول إل ــى م ــكان للوج ــود ،الفض ــاء الزمان ــي
يتح ــول إل ــى جم ــود ،تنع ــدم فك ــرة التق ــدم .تس ــتورد مظاه ــر الحداث ــة،
تتألـــق بهـــا واجهـــات المحـــات والســـهرات الصاخبـــة ،تبقـــى الحشـــوة
متخلفـــة ال تســـتطيع إخفـــاء الجهـــل .لبنـــان واجهـــة حداثيـــة لمشـــرق
شديد التخلف.
المجتم ــع المفت ــوح يعي ــد تش ــكيل نفس ــه باس ــتمرار ،يعي ــد النظ ــر
بتاريخـــه ،ليـــس لـــه مراجـــع ثابتـــة ،يعتـــد بنفســـه .يعيـــد صياغـــة
المرجعي ــة التاريخي ــة .الرواي ــة التاريخي ــة تتناس ــب م ــع الحاض ــر .البح ــث
مس ــتمر .حقائ ــق جدي ــدة وال خ ــوف م ــن التخل ــي ع ــن حقائ ــق تاريخي ــة
ـح .المجتم ــع المفت ــوح واث ــق م ــن نفس ــه ،ال
لصال ــح اخ ــرى أثب ــت وأص ـ ّ
يخش ــى الحقيق ــة .ه ــذا ش ــأن أنظم ــة االس ــتبداد والمجتمع ــات الضعيف ــة
المفكك ــة .االس ــتبداد يق ــود إل ــى المجتم ــع اآلخ ــر ،يق ــود إل ــى المجتم ــع
المغل ــق .المجتم ــع المفت ــوح متماس ــك ق ــوي يصن ــع تاريخ ــه ومس ــتقبله.

ال يز ّور بل يصنع .تهوي المقدسات كبيوت من ورق.
المجتمـــع المفتـــوح تـــوق دائـــم إلـــى الحريـــة والتمـــرد واكتشـــاف
حقائ ــق جدي ــدة ف ــي كل مج ــاالت المعرف ــة .لي ــس فق ــط ان تع ــرف ب ــل
أن تنتـــج باســـتمرار معرفـــة جديـــدة تحـــل مـــكان القديمـــة .صناعـــة
األف ــكار ت ــوازي صناع ــة االش ــياء .س ــعي دائ ــم ،مل ــل دائ ــم ،س ــقم م ــن
الح ــكام ،تغيي ــر حكوم ــات وح ــكام عل ــى التوال ــي .التغيي ــر يصب ــح ش ــامالً،
يشــمل كل شــيء فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية .التغييــر ال يســتورد
بل يصنع محلياً.
التغييـــر ليـــس عشـــوائياً إالّ فـــي مجتمعـــات مغلقـــة .العشـــوائية
يصنعه ــا طغ ــاة ينتج ــون مجتمع ــات مغلق ــة وضعيف ــة ومفكك ــة تعي ــش
دائم ـاً خــوف الحــرب األهليــة بــكل غبــاء .انتــاج المعرفــة فــي المجتمــع
المفتـــوح عمـــل تراكمـــي تقـــوم بـــه مؤسســـات حقـــة ال تقتصـــر علـــى
الطاغي ــة وأعوان ــه ،وال عل ــى رع ــاة الدي ــن .العم ــل المعرف ــي ج ــزء م ــن
االنفتـــاح ،بـــل محـــرك لالقتصـــاد يقـــوم بـــه مجتمـــع يتكامـــل .وفـــي
تكامل ــه ال يخش ــى االكتش ــاف والجدي ــد ،ب ــل يس ــعىى اليهم ــا .المجتم ــع
المغل ــق يخش ــى الجدي ــد ،الجدي ــد في ــه بدع ــة مصي ــر صاحبه ــا الن ــار ،أو
السجن عند الطاغية.
االقتصــاد والنمــو والتننميــة فــي مجتمــع مفتــوح ال تقررهــا قــرارات
عش ــوائية لطاغي ــة يأخ ــذ ق ــرارات عش ــوائية ،وال لج ــان خب ــراء م ــن ط ــراز
«نف ــذ ث ــم اعت ــرض» ب ــل م ــن ط ــرف هيئ ــات ومؤسس ــات ذات درج ــة
عالية من الحرية في القبول واالعتراض.
مجتم ــع م ــن ه ــذا الن ــوع ه ــو المجتم ــع السياس ــي .وح ــده المجتم ــع
السياس ــي ه ــو م ــا يس ــوده الح ــوار والنق ــاش والتب ــادل الفك ــري .السياس ــة
تشـــمل كل االدارات وكل العالقـــات بيـــن األعلـــى واألدنـــى فيهـــا .مـــن
دونهــا ال تماســك اجتماعي ـاً وال هيبــة دولــة .مــن دونهــا عشــوائية كاملــة
ونظام استبدادي حتى لو كان ديمقراطية تسودها العشوائية.
* ينشر بالتزامن مع "روسيا اآلن"

اقتصاد

أقرت ...صفعة قوية للهيئات االقتصادية
سلسة الرتب والرواتب ّ
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الضرائب :بين التهويل بدمار اقتصادي ...والتأكيد على دور تصحيحي
فراس مقلد

أخــرا ً ،وبعــد انتظــار دام  5ســنوات ،طويــت صفحــة سلســلة الرتــب
والرواتــب بعدمــا صــ ّدق مجلــس النــواب عــى قانــوين سلســلة الرتــب
والرواتــب والتعديــات الرضيبيــة يف جلســتني ترشيعيتــن يف  18و 19متــوز
املــايض .هــذا اإلنجــاز الــذي يــؤرخ للعهــد الجديــد أعطــى العاملــن يف
الدولــة بعضـاً مــن حقوقهــم يف تصحيــح أجورهــم التــي كانــت مج ّمــدة منــذ
عــام  ،1996عــى الرغــم مــن أن فئــات عــدة منهــم خرجــت مــن هــذه
املعركة غري راضية.
قيــل الكثــر عــن الرضائــب التــي أقــرت .فقــد تن ّبــا العديــد مــن
االقتصاديــن ،وأغلبهــم مــن املق ّربــن مــن الهيئــات االقتصاديــة والقطاعــات
ررت مــن إقــرار الرضائــب ،مبفعــول كاريث للرضائــب،
الريعيــة التــي تــ ّ
محذّريــن مــن تدمــر االقتصــاد .وانضـ ّم لهــؤالء أحــزاب وفعاليــات سياســية
واقتصادية ،أبرزهم الحزب الشيوعي اللبناين وحزب الكتائب.
يف املقابــل ،يؤكّــد عــدد آخــر مــن خــراء اإلقتصــاد أ ّن مثّــة جــزءا ً مــن
الرضائــب الــذي قــد يطــاول الطبقــات الفقــرة ،غــر أنّهــم يؤكّــدون أ ّن مثــة
عــى األقـ ّـل رضيبتــن كانتــا أكــر مــن رضوريتــن وهــا الرضائــب املفروضــة
عىل القطاعني املرصيف والعقاري.

أبرز الرضائب التي أقرت

بدايــة ،ال بـ ّد مــن التذكــر بــأ ّن مــا أقــر مــن رضائــب جديــدة يضــاف إىل
مــا كان أقــر ســابقاً يف جلســة ســابقة ملجلــس النــواب خصصــت لــدرس
وإقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب وبينهــا رفــع معــدل الرضيبــة عــى القيمــة
املضافــة مــن  10%إىل  11%بهــدف تحقيــق إيــرادات تقــارب الـــ  300مليــار
لــرة ،وكذلــك رفــع عــدد مــن الرســوم عــى الطوابــع املاليــة وعىل اإلســمنت
وكتــاب العــدل وغريهــا .هــذه الرضائــب انضمــت إىل مــا أقــر يف جلســة
األربعــاء  19أيلــول ،وأبرزهــا إقــرار املــادة  10بتعديــل نصهــا لناحيــة فــرض
رســم  5000لــرة عــى املســافرين غــر اللبنانيــن لــدى دخولهــم األرايض
اللبنانيــة .كــا أقــر املجلــس املــادة  11بإلغــاء الرســوم عــى بطاقــة الســفر
الســياحية وإبقــاء الرســوم بقيمتهــا الحاليــة أي  60000لــرة ،وإقــرار املــادة
 12التــي تفــرض عــى املســتوعبات املســتوردة مــن الخــارج رســا مقطوعــا
وفقــا ملــا يــأيت ،عــرون قــدم  80ألــف لــرة 40 ،قــدم  120ألــف لــرة.
وأقــرت املــادة  13املتعلقــة باألشــغال غــر القانــوين لألمــاك العامــة البحريــة
بإدخــال تعديــل طفيــف .ثــم أقــر املجلــس املــادة  14املتعلقــة بإخضــاع
جوائــز اليانصيــب الوطنــي بكافــة أنواعــه واليانصيــب األجنبــي التــي تفــوق
قيمتها  10آالف لرية لرسم نسبة قدره  20باملئة من قيمة الجوائز.
كــا تــم إقــرار املــادة  15املتعلقــة بقانــون رضيبــة الدخــل والتخمينــات،
مــع اإلبقــاء عــى نســبة التخمــن عــى الــركات واملؤسســات الخاصــة 10
باملئــة ،ويف هــذا الســياق ،ســجلت كتلــة «الوفــاء للمقاومــة» ...ســجلت
اعرتاضهــا عــى املــادة  .15وأقــرت املــادة  16لناحيــة فــرض رســم عــى

عقــود البيــع العقــاري بنســبة  2باملئــة باإلضافــة إىل إقــرار املــادة  17لناحيــة
فــرض رضيبــة قدرهــا  17باملئــة عــى أربــاح رشكات األمــوال ،وتــم إقــرار
املــادة  18والتــي مبوجبهــا ألغــي العفــو الــذي كانــت تحظــى بــه بعــض
رشكات األمــوال املســجلة بالبورصــة بنســبة  5باملئــة وعــادت الرضيبــة إىل
 10باملئــة .ثــم تــم إقــرار املــادة  19املتعلقــة بإخضــاع ألحــكام قانــون رضيبــة
الدخــل مبعــدل  7باملئــة ،فوائــد وعائــدات وإيــرادات كافــة الحســابات
الدائنــة املفتوحــة لــدى املصــارف مبــا فيهــا حســابات التوفــر ،باســتتثناء
الحســابات املفتوحــة باســم الحكومــة والبلديــات واملؤسســات العامــة
والبعثــات الدبلوماســية وفوائــد وعائــدات الودائــع وســائر االلتزامــات
املرصفيــة بــأي عملــة كانــت مبــا فيهــا العائــدة لغــر املقيمــن ،وفوائــد
وإيرادات وعائدات حسابات االئتامن وإيرادات األموال.

الصفعة األكرب للهيئات االقتصادية!...

آخــر رضيبتــن هــا مــا كان يعارضــه جملــة وتفصي ـاً ويقــف بوجهــه
لــويب الهيئــات االقتصاديــة التــي تلقــت الصفعــة األكــر نتيجــة مــا حصــل.
وقــد بــان هــذا األمــر واضحـاً مــع وصــف رئيــس اتحــاد الغــرف االقتصاديــة
محمــد شــقري مــا حصــل بـــ «الجرميــة بحــق االقتصــاد» .وكان شــقري انتقــد
«فــرض رضائــب عــى قطاعــات وضعهــا أص ـاً صعــب ،كالقطــاع العقــاري
مثـاً ،فبــدل أن تنفــذ لــه تحفيــزات فرضــت رضائــب عليــه ،كذلــك القطــاع
املــريف الــذي نــال حصتــه مــن الرضائــب ،الفت ـاً إىل أن  15مرصف ـاً صغــرا ً
سيكون مصريها اإلقفال”.
وبــدوره ،كان رئيــس جمعيــة تجــار بــروت نقــوال شــاس أســف لكــون
األولويــات أتــت معكوســة ،أي أن السلســلة أقــرت قبــل املوازنــة ،الفت ـاً يف
هــذا اإلطــار إىل أن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون كان عــى حــق عندمــا
نــادى بإقــرار املوازنــة قبــل السلســلة «ألنــه كان ميكــن توفــر رضائــب
واســتبدالها ببدائــل كانــت موجــودة» ،كــا قــال شــاس .وشــدد شــاس
عــى أن «وقــع الرضائــب التــي أقــرت لتمويــل السلســلة وعددهــا 29
ســتطال كل جوانــب االقتصــاد اللبنــاين مــن ســلع واســترياد وتصديــر ورشاء
وتوظيــف وإدخــار ،كــا أنهــا ســتطال جيــوب كل النــاس حتــى الفقــراء»،
واصفـاً بالتــايل مــا حصــل بـــ «الصدمــة الرضيبيــة الهائلــة لالقتصــاد اللبنــاين»،
مق ّدرا ً يف هذا السياق أن العبء الرضيبي ارتفع  18باملئة.
ومــن ناحيتــه ،كان رئيــس جمعيــة املصــارف جوزيــف طربيــه قــد زار
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون للطلــب إليــه عــدم إمضــاء قانون السلســلة،
محــذّرا ً مــن «األعبــاء اإلضافيــة التــي ســترتتب عــى االقتصــاد الوطنــي
نتيجــة الترشيــع األخــر الــذي أقــره مجلــس النــواب يف األســبوعني املاضيــن
والــذي يزيــد نفقــات الدولــة بصــورة كبــرة جــدا ً ،ترافقــه ترشيعــات
رضائبيــة جديــدة ،هنــاك اعــراض كبــر عليهــا مــن جهــات اقتصاديــة عــدة،
وبصــورة خاصــة ،مــا يتعلــق منهــا بــاإلزدواج الرضيبــي الــذي أثارتــه نقابــات
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املهــن الحــرة ،ونثــره نحــن كجمعيــة مصــارف ألنــه يتنــاول تشــديد العــبء
الرضيبــي بشــكل غــر متــوازن وغــر متســاو وغــر مضبــوط بالنســبة ألربــاح
املصــارف .فــإذا كانــت الرضيبــة ســرتفع مــن  15إىل  ،% 17إالّ أنــه بالنســبة
إىل املصــارف فســتكون بحســب توظيفــات كل مــرف يف ســندات الخزينــة
وقــد تصــل إىل  40او  ،% 50بحيــث أن كل مــرف ســتكون الرضيبــة
املفروضــة عليــه مختلفــة عــن املــرف اآلخــر .وهــذا أمــر غــر ســوي
بالنسبة إىل الترشيع يقتيض املعالجة».
يف هــذا الســياق ،تشــر مصــادر جمعيــة املصــارف لـــ «النــداء» أ ّن
«الرضائــب الجديــدة ســتكبّد املصــارف مــا بــن  200إىل  300مليــون دوالر
ســنوياً ،وســتضاف إىل ســلة «األعبــاء التشــغيلية» وتفــي إىل تــآكل أربــاح
ت ُحقّــق يف زمــن اإلنكــاش ...حتــى باتــت «نقطــة ضعــف» تؤخــذ عــى
املصــارف بــدل أن تُكافــئ عليهــا .»!...وتشــر املصــادر املرصفيــة إىل أ ّن
«املصــارف ال تطالــب بالكثــر .فهــي التــي متــ ّول الدولــة واإلقتصــاد منــذ
زمــن .وتــدرك أن عليهــا املشــاركة يف تعزيــز واردات الخزينــة الرضيبيــة،
لكــن رشط إعتــاد املســاواة والعــدل بــن فئــات املكلّفــن بــدل تكليفهــم
إزدواج ـاً رضيبي ـاً ورد يف البنــد «ثاني ـاً» مــن املــادة  ،19حــن قــى بإعتبــار
الرضيبــة عــى ودائــع الفوائــد التــي ُرفعــت مــن  5إىل « ،7%عبئــاً عاديــاً
ين ـ ّزل مــن األربــاح» بــدل إحتســابها ســلفة عــى حســاب رضيبــة األربــاح
كــا يف القانــون قبــل تعديلــه» .وتشــر املصــادر عينهــا إىل أ ّن «أي تراجــع أو
غيــاب للتدفقــات املاليــة ،سـيُرتجم إرتفاعـاً يف أســعار الفوائــد عــى ســندات
الخزينــة .علــا أن الرضائــب ســتطال كل الودائــع وليــس ودائــع األغنيــاء
وحدهــا ،أي ودائــع العســكريني واملتقاعديــن والفقــراء ،م َمــن قبضــوا
تعويضــات وأودعوهــا املصــارف ويعتاشــون مــن فوائدهــا .هــذا مــا ق ـ ّرره
مجلس إدارة الجمعية يف إجتامع إستثنايئ ُعقد قبل أيام».

خرباء :رضيبتان تصحيحيتان!...

مـن ناحيـة أخـرى ،تشـير مصـادر اقتصاديـة عليمـة شـاركت فـي وضـع
بعـض الضرائـب لـ «النداء» أ ّن بينها ضريبتيـن ضروريتين لهما دور تصحيحي
مهـ ّم للغايـة ،كان يجـب أن يتـ ّم التطـ ّرق إليهـا منـذ زمـن ،و»لكـن أن يأتـي
متأخـرا ً خيـر مـن ألّ يأتـي أبـدا ً» .وتضيـف المصـادر أ ّن «القطـاع العقـاري
يحقّـق أرباحـاً هائلـة مقارنة مع باقي القطاعات ونسـبته مـن الناتج المحلي
هـي الثانيـة بعـد القطاع المصرفـي ،فهل مـن المعقول أن يبقى شـبه معفي
مـن الضرائـب ،فـي حيـن أ ّن أهلـه يطالبـون بتوجيـه الضرائـب نحـو أي
محـاوالت إلعادة إنعـاش اإلقتصاد الحقيقي؟» .وتضيـف المصادر أ ّن القطاع
المصرفـي هـو األكبـر فـي البلاد ،وهـو ال يقـوم بـدوره الحقيقي منـذ زمن،
بـل وكان ال يدفـع حتـى الضرائـب المفروضـة عليه سـابقاً ،بـل كان يقتطعها
مـن الضرائـب علـى الحسـابات ،أي أنّـه كان يدفـع ضرائبـه مـن أمـوال
كل هـذا التهويـل...
المودعيـن! اليـوم منـع عنـه هـذا األمـر ،ولـذا نسـمع ّ
فللمـ ّرة األولـى ،بـات فرضـاً علـى المصـارف أن تدفـع الضرائـب كاملـة مـن
أرباحهـا ،علمـاً أ ّن كل مـا قيـل عـن تأثيـرات تـؤدي إلـى تدميـر االقتصاد هو
كل البعد عـن الحقيقة» .وتـرى المصـادر أ ّن «المطلوب
مجـرد تهويـل بعيـد ّ
اليـوم هـو أن نعـود إلـى اإلنتـاج ،كمـا أشـار الرئيـس ميشـال عـون ،دون أن
يعنـي ذلـك التخلّـي المطلق عـن االقتصاد الريعـي ...ولكن من غيـر المقبول
بعـد اليـوم أن تكـون البلاد كلّها ضحيـة الدفاع المسـتميت عن الريـع» .إلى
ذلـك ،تختـم المصـادر بالعـودة إلـى حديـث مرجـع نيابـي كبيـر رأى أ ّن
«المضحـك المبكـي أنّنـا بتنـا نرى اليـوم اليسـار الراديكالي فـي خندق واحد
مـع حـزب الكتائب اليمينـي والهيئات االقتصاديـة والمصـارف!» ،معتبرة أ ّن
علـى البعـض أن يعـي أنّـه أخطأ بمقاربتـه ،بمج ّرد أن وجد نفسـه في خندق
واحد مع «أبو رخوصة».

شؤون عربية ودولية

القدس انتصرت والمعركة مستمرة...
د .خليل سليم

شـهدت مدينـة القـدس وباحـات المسـجد األقصـى ،ومنـذ عدة أسـابيع،
هبـة جماهيريـة ،اتسـع مداهـا الجغرافـي ،ليشـمل عـدة قـرى وبلـدات
فلسـطينية .وكذلـك انخـراط أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ،مـن كافـة أطيافـه
ومكوناتـه السياسـية في الحراك المقدسـي .ممـا أنذر الكيـان الصهيوني ،بأن
الهبـة تسـير بخطى سـريعة وحثيثة ،نحو انتفاضة شـاملة ومفصليـة ،قد ينتج
عنهـا معـادالت جديـدة ،وتفتـح األفق أمام التغييـر ،إن على مسـتوى القيادة
الرسـمية الفلسـطينية ،إذا بقيـت علـى مواقفهـا ،بالتعهـد للصهاينـة ،بعـدم
السـماح النتفاضـة جديـدة مهمـا كلـف األمر! كما صـرح محمود عبـاس أكثر
مـن مـرة .أو علـى مسـتوى إعـادة اللحمـة ،ووحدة البيـت الفلسـطيني ،بعد
أن عانـى التشـرذم واالنقسـام ،وكبلتـه المعاهـدات العربيـة واالتفاقـات،
وبخاصـة اتفـاق أوسـلو ،الـذي جنى منـه العدو اإلسـرائيلي ،وحقـق انجازات
للكيـان الصهيونـي كثيـرة ،حيـث جـرى اإلعتراف بـه كدولة من قبـل منظمة
التحريـر الفلسـطينية ،وكذلـك تـم وبموجـب بنـود االتفـاق ،إسـقاط بنـد
الكفـاح المسـلح ،ضـد هـذا الكيـان الغاصب مـن ميثاقها ،وأطلـق أكبر عملية
استيطان استعماري في فلسطين ومنذ النكبة عام  1948وحتى اآلن.
اشـتعلت األراضـي الفلسـطينية ،فـي حـراك غاضـب ،تلظـى بلهيـب
كفاحيـة عاليـة ،عنـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ،وقـدم الشـهداء وسـقط
جرحى ،واعتقال العديد .وانتصرت القدس ...وهبت األقصى.
جـرى ذلـك ،فـي ظـل صمـت عربـي متواطـئ .عبـر عنـه مفتـي مكـة -
السـعودية باسـمهم وبوضوح بالقول «أن مسـألة المسـجد األقصى هو شـأن
إسرائيلي».
وصلـت الرسـالة إلـى المنتفضيـن األبطـال .وأدركـوا أنـه ال تعويـل على
الحـكام العـرب وأنظمتهـم الالهثـة وراء التطبيـع مـع الكيـان الغاصـب،
فصعـدوا مـن وتيـرة هبتهـم المجيـدة ،واجترعـوا أدوات وأسـاليب نضاليـة
ضـد شـرطة وجيش الصهاينة وقطعان المسـتعمرين .وكان الـرد على الحكام
واألنظمـة العربيـة ،ولسـان حالهـم اآلن يقـول :القـدس انتصـرت والمعركـة
مستمرة ...طمنونا عنكم».
أمـا المجتمـع الدولـي والبلـدان األوروبيـة ،وأميـركا ،فلديهـم أجنـدة
خاصـة ،ألنهـم يعتبـرون أن أمـن العـدو الصهيونـي وكيانـه الغاصـب لـه
األولويـة فـي سياسـاتهم ،وكذلـك نهب المـوارد والثـروات العربيـة ،وتفتيت
البلـدان إلـى دويلات طائفيـة مذهبيـة وعرقيـة ،تحتـل مـا يسـمى بدولـة
«إسرائيل» موقع الريادة في المنطقة ،كدولة يهودية.
اعتمـد المقدسـيون علـى أنفسـهم ،وأدركـوا أن إسـقاط االجـراءات
اإلسـرائيلية ،التـي تمثلت بالبوابـات اإللكترونية ،وكاميـرات مراقبة ،وأجهزة
رصـد دقيقـة متطـورة علـى مداخـل األقصـى .لـن تسـقط أو تـزال ،إالّ تحت
ضربات سـواعدهم ،وهم أبناء شـعب الجبارين ،المسـلح بـاإلرادة والعزيمة.
وتراجـع االحتلال ،خوفـاً مـن تصاعد الهبـة إلى انتفاضـة عارمة وشـاملة ،لن
يكـون باسـتطاعته وقفهـا واسـتدراك تداعياتهـا ومفاعيلها .يعـرف كيف تبدأ
ولكنه ال يعرف كيف تنتهي؟!.
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وبالرغـم مـن اإلنتصـار الكبيـر ،إالّ أننـا لدينـا مخاوفنـا وهواجسـنا نظرا ً
لمعرفتنـا بالسياسـات والطبيعـة العدوانيـة للعدو اإلسـرائيلي ،وقـد بدأ فعالً
بممارسـتها إن بالعنـف والقمـع بعـد نوبة من الهسـتيرية أصابتـه ،وهو يرى
العلـم الفلسـطيني يرفـرف فـوق األقصـى .ومـا يبيته مـن خطـط تتمثل بما
تتعـرض لـه القـدس ،مـن عمليـة تهويـد وتغييـر ديمغرافـي ،عبـر إقامـة
المسـتوطنات مـن حولهـا وداخلهـا ،وما إقـرار قانون فـي الكنيسـت« ،يعتبر
القـدس العاصمـة األبديـة لدولة «إسـرائيل» إالّ دليالً ملموسـاً علـى ما نقول!
وبرسـم دعـاة المفاوضـات واالتفاقـات! وخـوف الصهاينـة ،مـن أن تطيـح
االنتفاضة بالحلم الذي يراودهم.
وكذلـك األمـر بالنسـبة لمسـجد األقصـى ،لقـد تراجـع العـدو الصهيوني
عـن إجراءاتـه مؤقتـاً ،بنصـب بوابـات إلكترونيـة وكاميـرات حراريـة .لكـن
اإلجـراءات األمنيـة ،مـن قبل الشـرطة الصهيونيـة مسـتمرة ،ألن مهمتها ليس
كمـا تدعـي حكومـة نتنياهـو ،لحمايـة المصليـن ،بـل لحمايـة المتطرفيـن
الصهاينـة ،الذيـن دأبـوا علـى اقتحـام المسـجد ،وبتوجيـه مـن مؤسسـات
صهيونية ،تدفع لهم رواتب شهرية.
العـدو اإلسـرائيلي ينتظـر الفرصـة السـانحة ،داخليـاً وإقليميـاً ودوليـاً
لالسـتيالء علـى األقصـى بحجـة الفوضـى ولهدمـه بطريقة مـا مريبـة ،وما أن
يرفـع الـركام ،حتـى يظهـر إلـى العلـن ،المتحـف اليهـودي ،الـذي انتهـى من
بنائـه ،فـي الحفريـات التي أجراها تحت المسـجد ،واالدعاء بعدها بالكشـف
عن الهيكل المفقود؟!
القدس واألقصى في خطر دائم ،وسيبقيان كذلك.
نسـتخلص الـدرس التالي مـن االنتفاضة .أن الشـعب الفلسـطيني يختزن
مـن الطاقـات النضاليـة الكثيـر ،وأنـه على القـوى الوطنية التقدمية اليسـارية
المقاومـة ،اإلنخـراط في مقاومة عربية شـاملة ،للتصدي للمشـروع األميركي
الصهيونـي الرجعـي العربـي ،المرسـوم للمنطقـة .والشـعب الفلسـطيني
بصمـوده ومقاومتـه ،يعطينـا المثـال الحي ،عـن إمكانية التصـدي والمقاومة
واالنتصار.

شؤون عربية ودولية

19

واشنطن ولعبة الوقت الضائع...
منذر بو عرم

مــا أن وصــل الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب إىل البيــت األبيــض حتــى
انقلــب عــى كل شــعاراته اإلنتخابيــة بشــأن العالقــة مــع روســيا ،وأرفــق
ذلــك بتصعيــد غــر مســبوق مــع إيــران وكوريــا الشــالية .هــذا النهــج
التصعيــدي الــذي ينــدرج تحــت شــعار ترامــب والحــزب الجمهــوري أمــركا
أوالً جــاءت ترجمتــه بفــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى كل مــن موســكو
وطهــران وبيونــغ يانــغ .وهــذه العقوبــات االقتصاديــة والدبلوماســية يريــد
منهــا ترامــب وإدارتــه تجــاوز مرحلــة اإلنكفــاء التــي عنونــت السياســة
الخارجيــة للرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا خصوصــاً يف الــرق األوســط.
فهــل ينجــح الرئيــس األمــريك القــادم مــن دهاليــز اليمــن املتطــرف يف
قطــف مثــار العقوبــات؟ أم أن موازيــن القــوى الدوليــة الحاليــة ال تســمح لــه
بذلــك؟ مــن املســلامت البديهيــة يف علــم السياســة التــي هــي فــن املمكــن أن
يــزن ترامــب يف ميــزان الربــح والخســارة مــا أقــدم عليــه الكونغــرس
األمــريك وحظــي مبوافقتــه حتــى ولــو مــع بعــض التعديــات ،هــذا فض ـاً
عــن مصالــح حلفائــه األوربيــن التــي مل يأخذهــا بعــن االعتبــار كــا مل يأخــذ
مبصالــح الــركات األمريكيــة التــي ســتترضر حكــا مــن التداعيــات التجاريــة
الســلبية عــى مصالحهــا الحيويــة .ويف الســياق جــاءت ردود الفعــل األوروبية
عنيفــة وغــر مألوفــة لواشــنطن يف حدتهــا ،فاملفوضيــة األوروبيــة مل تتــورع
عــن التلويــح بإجــراءات عقابيــة بحــق الــركات األمريكيــة إذا تــررت
الــركات األوروبيــة مــن العقوبــات هــذا بالتــوازي مــع دعــوة وزيــر
الخارجيــة األملانيــة إىل الحــوار مــع روســيا املــزودة لالتحــاد مبــادة الغــاز
الطبيعــي االســراتيجية لالقتصــاد األورويب .أمــا فرنســا فقــد ترجمــت رفضها
للعقوبــات األمريكيــة بقــرار إرســال وزيــر خارجيتهــا إىل طهــران إدراكاً منهــا
لألهميــة االقتصاديــة الكــرى للعالقــة مــع إيــران التــي تحتــاج الســتثامرات
هائلــة إلعــادة تجديــد قطاعهــا النفطــي فض ـاً عــن قطــاع الطــران وبناهــا
التحتيــة بعــد الحصــار املزمــن الــذي تعرضــت لــه عــى خلفيــة برنامجهــا
النــووي ،إىل مــا تقــدم مل تتأخــر موســكو التــي أفلحــت يف اســتعادة دورهــا
الــدويل كإمربياليــة صاعــدة عــن الــرد فخفضــت عديــد البعثــة الدبلوماســية
األمريكيــة يف موســكو وتوعــدت بعقوبــات عــى الــركات األمريكيــة ،أمــا
إيــران فقــد ردت عــى إجــراءات واشــنطن بالتمســك بربنامــج إطــاق
الصواريــخ البالســتية ،محــذرة واشــنطن بأنهــا ســتعيد النظــر باالتفــاق
النــووي إذا اســتمرت بنهجهــا العــدوان  .موقــف طهــران ينســحب عــى
بيونــغ يانــغ التــي عمــدت إىل إجــراء تجربتــن ناجحتــن للصواريخ البالســتية
العابــرة للقــارات مؤكــدة عــى لســان رئيســها أن كل األرايض األمريكيــة
تحــت مرمــى صواريخهــا النوويــة التــي ســتؤدي إىل دمارهــا الشــامل يف
غضــون ربــع ســاعة .يف ضــوء مــا تقــدم يبــدو واضح ـاً أن ترامــب يلعــب
لعبــة الوقــت الضائــع يف محاولــة للخــروج مــن املــأزق بعــد أن ســبق
الســيف العــذل وبــات مــن غــر املمكــن للواليــات املتحــدة إعــادة إحيــاء
القطبيــة األمريكيــة الواحــدة يف النظــام العاملــي الجديــد بعــد أن بــرزت
قــوى عامليــة صاعــدة اقتصادي ـاً ،فض ـاً عــن الحــرب التجاريــة بــن مراكــز

االقتصــاد العاملــي املعــومل وال بــأس يف هــذا املجــال مــن اإلشــارة إىل الــدور
األمــريك الــذي ال تنســاه اليابــان ومعهــا النمــور اآلســيويون يف اإلنهيــار املــايل
اآلســيوي ،علــاً أن االتحــاد األوريب ال زال مثخنــاً بأزمــة منطقــة اليــورو
وبالتــايل ال مصلحــة لــه مبجــاراة واشــنطن يف مغامراتهــا فكيــف بروســيا التــي
نجحــت إىل جانــب إيــران يف تهميــش الــدور األمــريك يف العــامل العــريب
خصوصــاً يف ســوريا والعــراق وباتــت منافســا ال ميكــن تجاهلــه إذا أرادت
واشــنطن اإلبقــاء عــى نفوذهــا ومتريــر مــروع الــرق األوســط الجديــد
الــذي أطلــق جــورج بــوش اإلبــن العنــان لــه بعــد احتــال أفغانســتان
والعــراق .مــا تقــدم يــي بــأن ترامــب املنتــي مبكاســب قمــة الخيانــة يف
الريــاض والتــي تجــاوزت األربعمئــة وســتني مليــار دوالر مــن االســتثامرات
االقتصاديــة والعســكرية فقــط مــع الســعودية أخطــأ الحســاب يف قراءتــه
للتوازنــات الدوليــة وللمصالــح االقتصاديــة يف ظــل اقتصــاد رأســايل معــومل
مــأزوم ،ويف ظــل منــو النزعــات اليمينيــة املتطرفــة عــى مســتوى العــامل
الغــريب وهــذا مــا يعنــي أن شــعار أمــركا أوالً املحبــب لــه ســاح ذو حديــن
فــا ينســحب عــى أمــركا ينســحب عــى أوروبــا وكياناتهــا الوطنيــة فكــا
تراين يا جميل أراك.
إىل مــا تقــدم فــإن ترامــب يف مغامراتــه الدوليــة يســعى للتملــص مــن
مأزقــه الداخــي إن لجهــة الكــم الهائــل مــن االســتقاالت واإلقــاالت يف
إدارتــه او لجهــة تصاعــد املطالــب بإقالتــه عــى خلفيــة مــا يــردد عــن عالقــة
نجلــه بروســيا ودور موســكو يف االنتخابــات التــي أوصلتــه إىل البيــت األبيض.
ترامــب إذا ً أســر املحبســن مأزقــه الداخــي ومغامراتــه الدوليــة غــر
املحســوبة وحســابات حقلــه ال تســتقيم وحســابات بيــدر التوازنــات
السياسية األمريكية والدولية.
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ترامب بين عدوانية المخابرات ومطامع االحتكارات في أميركا
محمد عبدو

إدارة ترامــب يف عزلــة داخليــة وخارجيــة مل
يبــق لهــا مثيــل يف تاريــخ الرئاســة األمريكيــة،
َ
فالرئيــس الــذي يحمــل الرقــم  46يف تاريــخ
واشــنطن ،مل يــرك بلــدا ً أو دولــة أو مؤسســة إالّ
وناصبهــا اإلســتفزاز والعــداء ،يف مواقــف أقــل مــا
يقــال عنهــا ارتجاليــة وعدوانيــة واســتفزازية
وكان آخرهــا فــرض عقوبــات عــى إيــران
وروســيا وكوريــا الشــالية .بعــد أن كان قــد
اتخــذ مواقــف أكــر عدائيــة تجــاه كل مــن ســوريا
والعــراق والقضيــة الفلســطينية وحــزب اللــه يف
لبنــان واصفـاً إيــاه ...يشــكل خطــرا ً عــى اســتقالل
لبنــان وذلــك بعــد لقائــه األخــر مــع «الرئيــس
الحريــري» .وبغــض النظــر عــن األزمــة املفتعلــة
يف الداخــل حــول التدخــل املزعــوم للمخابــرات
الروســية يف االنتخابــات األخــرة يف أمــركا
واملتــورط فيهــا كل مــن نجلــه البكــر ترامــب
جونيــور وصهــره الصهيــوين كوشــنري .فــإن
الفضائــح املتتاليــة وصلــت إىل أقــرب النــاس إليــه،
مــا دفــع العديــد مــن املعلقــن واملراقبــن إىل
وصــف الرئيــس أنــه مصــاب مبــرض «الزهاميــر»
أو الخرف.
وأهــم هــذه املواقــف التــي يعلنهــا ترامــب
ثــم مــا يلبــث أن يرتاجــع عنهــا وخــال أيــام إن مل
نقــل خــال ســاعات ،هــي األمــور واملواقــف
التالية:
 العالقــة مــع روســيا أوالً بــن مــد وجــزرغريبني...
 املوقــف مــن امللــف النــووي اإليــراين،املوقع من قبل (.)5+1
 املوافقــة مــن قبــل املخابــرات األمريكيــة ))CIAعــى تســليح املعارضــة الســورية ثــم
الرتاجــع عنهــا ألنهــا حســب ترامــب مكفلــة ولــن
تؤدي إىل نتيجة.
 فــرض عقوبــات عــى فنزويــا دون مــاســبب ســوى أنهــا تنتهــج سياســة مســتقلة عــن
واشنطن.
 تهديــد كوريــا الشــالية بالعقوبــات مــعوصف حكامها بأبشع العقوبات و»األوصاف».
واألخطــر مــن ذلــك أن ترامــب يعــاين عــى

الصعيــد الداخــي مشــكلة عــدم وجــود ثقــة
متبادلــة بــن أجهزتــه السياســية واإلداريــة
واالســتخباراتية ،وبخاصــة تلــك التــي خلفهــا لــه
ســلفه أوبامــا .فبعــد فضيحــة التدخــل املزعــوم
للمخابــرات الروســية يف االنتخابــات األمريكيــة
جــاء دور وزيــر خارجيتــه تريلســون الــذي يفكــر
جديــاً باالســتقالة ،كــا أن وزيــر العــدل الــذي
وصفــه ترامــب بأنــه «ضعيــف جــدا ً» مــا يوحــي
بأنه عازم عىل إبعاده أو إقالته.
هـذا التخبـط ناتج عن أن ترامـب واقع تحت
تأثير عوامل شـخصية وداخليـة معقـدة وعديدة،
أخطرهـا وأهمهـا احتـكارات السلاح واحتكارات
االتصـاالت وصناعـة الكمبيوتـر وبقايـا أجهـزة
املخابـرات املرتبطـة بهـذه االحتـكارات إىل جانب
العنصر الشـخيص لرتامـب املتمثـل بكونـه تاجـر
عقـارات «ناجـح» سـابقاً بسـبب تطبيقـه مبـدأ
قديـم يقـول :املعركـة التـي تربحهـا دون أن
تخوضهـا هـي أفضـل املعـارك» ،فهل هـذا املنطق
ينطبـق على مامرسـات ترامـب يف السياسـة
الدولية والعاملية؟!
وهــل عــى هــذا األســاس يتعامــل ترامــب
مــع كل مــن روســيا وإيــران وكوريــا الدميقراطيــة
وقضية الشعب الفلسطيني؟!
أم أن الصهيونيــة املتجــذرة يف ترصفاتــه هــي

املحــرك أو الدافــع الرئيــي لسياســته تجــاه كل
مــن روســيا ،وســوريا وإيــران وحــزب اللــه يف
لبنــان؟! أي أن حاميــة «إرسائيــل» وأمنهــا هــي
هاجــس الرئيــس يف معظــم هــذه املواقــف؟!
ناهيــك باملواقــف العنرصيــة التــي كان قــد
اتخذهــا ضــد مواطنــي  6دول إســامية إرضــا ًء
للصهاينــة ،تحــت ذريعــة محاربــة اإلرهــاب
املزعــوم وبعــد فــرض الحظــر عــى تصديــر النفط
يف فنزويــا وحرمــان خزينــة هــذا البلــد مــن
ماليــن الــدوالرات ،وهــو عضــو يف منظمــة أوبــك
وينتهج سياسة مستقلة عن امالءات أمريكا.
هــذا القــرار اإلجرامــي بحــق دولــة صديقــة
ومســتقلة ،جــاء اقــراح آخــر مــن عــدد مــن
أعضــاء الكونغــرس األمــريك يطالبــون ترامــب
بإقامــة قواعــد عســكرية للجيــش األمــريك يف
الفضــاء الخارجــي ،بعيــدا ً عــن األرض ،بهــدف
مراقبــة كل األنشــطة العســكرية واالقتصاديــة
واالتصــاالت التــي تجــري تكريســاً لسياســة
أمــركا لتلعــب دور «الرشطــي» عــى األرض ويف
الفضــاء تأكيــدا ً لسياســة ترامــب العدوانيــة
القائلــة بأن «أمــركا أوالً» يف الســاء وعىل األرض
وهــي التــي تقــرر مصــر العــامل إذا شــاءت
وكيفــا رغبــت فهــل هــذا إنــذار جديــد بتهديــد
السلم العاملي الذي يحلم به ترامب؟
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ً
مرحبا بكم في دولة «نهبستان”
جزيرة «الوراق»...
إيهاب القسطاوي

دامئـاً فقـراء هـذا الوطن مـا يدفعـون فاتورة
تخبـط قـرارات النظـام وانحيازاتـه االقتصاديـة
التـي تدعـم لصـوص القـوت وتعصـف يف طريقها
بحقـوق الفقـراء والبسـطاء ،ومـا تشـهده جزيرة
الـوراق ،تلـك الجزيـرة الواقعـة يف حـي الـوراق
التابـع ملحافظـة الجيزة يف مصر ،والتي تعد األكرب
مسـاحة بني  255جزيرة عىل مسـتوي الجمهورية،
حيـث تبلـغ مسـاحة الجزيـرة التـي تقبـع على
ضفـاف النيـل  1600فـدان ،والتـي يبلـغ عـدد
سـكانها حـوايل  60ألـف مواطن ،وتتميـز مبوقعها
الفريـد وتقـع يف قلـب نهـر «النيـل» مما أهلهـا
لتقـع فريسـة بين مطرقـة أطماع وجشـع رجـال
األعمال وسـندان نهـب النظـام املنظـم ،ومـن
األدلـة الواضحـة على ذلـك قـرار النظـام التـي
يشـمل طـرد آالف األهـايل مـن قاطنـي الجزيـرة
التـي قامـوا ببناء منازلهـم فيها منذ أكثر من مائة
عـام ،وتهجريهـم لصالـح رشكـة إماراتيـة .تبـدأ
أوىل فصـول مرسحيـة ملهـاة املأسـاة يف العـام
 2009عندمـا أعلـن عـن مخطط مشروع القاهرة
 ،2050والـذي كان مبثابـة تدشين للحملـة
االنتخابيـة لجمال مبـارك نجـل املخلـوع حسـني
مبـارك ،حيـث ارتكز املشروع عىل جعـل جزيريت
الدهـب والـوراق مركـز مـال وأعمال ،وأسـند
العمـل بـه إىل رشكـة  RSPالسـنغافورية ،والتـي
أعلنـت عـن املخطـط الجديـد للجزيـرة فـور
اإلنتهـاء منـه على موقعهـا الرسـمي ،والـذي
رسعـان مـا تـم حجبـه مـن املوقـع يف الفترة
األخرية.
ويف  20مــارس /أذار  2016صــدر قــرار
املنفعــة العامــة رقــم  510لســنة  2014بإنشــاء
محــور روض الفــرج رقــم  25تعمــر حــوض
الربكــة منــرة  17بناحيــة وراق العــرب – مركــز
إمبابــة – محافظــة الجيــزة بصفــة النفــع العــام،
املــروع الــذي يتقاطــع عرضــاً مــع جنــوب
جزيــرة الــوراق ،حيــث أُعلــن أن القــوات
املســلحة ســتقوم بتمويــل وإنشــاء وإدارة
وتشــغيل وصيانــة محــور روض الفــرج الجديــد،
مرحلتــه األويل تبــدأ مــن الكيلــو  39بطريــق
«القاهــرة – اإلســكندرية» الصحــراوي ،حتــى
الطريــق الدائــري بطــول  39كيلومــرا ً ،وتبــدأ

املرحلــة الثانيــة مــن الكيلــو  39بطريــق «القاهرة
– اإلســكندرية» أيض ـاً ،حتــى الطريــق اإلقليمــي
بطــول  30كيلومــرا ً .أمــا املرحلــة الثالثــة فقــد
شــملت تقاطــع املحــور مــع الطريــق الدائــري
حتــى ميــدان الخلفــاوي بطــول  6كيلومــرات
بتكلفــة تصــل إىل نحــو  9مليــارات جنيــه ،يف 7
يونيــو  /حزيــران  ،2017وقــد أملــح الجــرال
«الســييس” يف خطابــه عــن جزيــرة الــوراق ،قائـ ًـا:
«فيــه جــزر موجــودة يف النيــل هــذه الجــزر طب ًقــا
للقانــون املفــروض مــا يبقــاش حــد موجــود
عليهــا ،يــا إمــا محميــات يــا إمــا مــش مســموح
لحــد يكــون موجــود عليهــا ،أالقــي مث ـاً جزيــرة
موجــودة يف وســط النيــل مســاحتها أكــر مــن
 1250فــدان أنــا مــش ح اذكــر اســمها ،وابتــدت
العشــوائيات تبقــى جواهــا ونــاس تبنــي ووضــع
يد ويبني عليها».
ويف مشـ ٍ
ـاوي كاشـ ٍ
ـف لوضــع الفقــراء
ـهد مأسـ ٍ
يف مــر يف عــر الســييس ،قامــت قــوات
الرشطــة ،مصحوبــة بقــوات مــن الجيــش يــوم
األحــد  16يوليــو /متــوز املــايض لهــدم املنــازل
وإخــاء األهــايل منهــا قــرا ً ،مــا دفــع األهــايل
للتجمهــر بشــكل كبــر أمــام منازلهــم لحاميتهــا،
ورفضهــم لهــدم املبــاين ،فيــا طالبــت
ميكروفونــات مســاجد الجزيرة ،األهايل بـــالدفاع
عــن بيوتهــم وأرضهــم ،مــا جعــل القــوات
املكلفــة بعمليــات اإلزالــة االشــتباك معهــم

بالرصــاص الحــي ،وقنابــل الغــاز املســيلة للدموع،
األمــر الــذي أدى إىل وقــوع العديــد مــن اإلصابات
يف صفــوف األهــايل وســقوط أحــد املواطنــن
قتيــا .مــا أدى إىل تراجــع قــوات الرشطــة
ً
والجيــش عــن عمليــات اإلزالــة ،وفــرض حصــارا ً
أمنيــاً عــى الجزيــرة ،والقبــض عــى  22شــخصاً
مــن األهــايل ،وتجديــد حبســهم حتــى اآلن ،يف
محاولــة بائســة ملقايضــة األهــايل عــى إخــاء
منازلهــم مقابــل اإلفــراج عــن أبنائهــم ،لتتحــول
جزيــرة الــوراق لجزيــرة تحــت الحصــار ،ومنــع
قــوات األمــن ،املتواجــدة قــرب معديتــي شــرا
ودمنهــور ،مبحيــط جزيــرة الــوراق ،دخــول
أســطوانات الغــاز لألهــايل ،إالّ أن ذلــك مل يــ ِن
أهــايل الــوراق مــن التشــبث مبنازلهــم و عــدم
تفريطهــم يف أرضهــم التــي يريد النظــام مصادرتها
مــن أجــل اســتثامرته املشــبوهة مــع الــركات
األجنبيــة ،اإلماراتيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص،
وليخرجــوا يف تظاهــرات عارمــة تضــم عــددا كبريا
مــن األهــايل تجــوب شــوارع الجزيــرة .ويشــارك
بهــا األطفــال والنســاء وكبــار الســن ،عــى الرغــم
مــن حصــار الجزيــرة مــن الرشطــة العســكرية،
ووحدات من الجيش والداخلية.
إن مل يتحــرك أصحــاب املصلحــة للمواجهــة،
ستســتمر هــذه املعانــاة إن مل يــرع املرصيــون يف
تنظيــم صفوفهــم واالســتعداد للمواجهــة
الحتمية.

التثقيف
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أيمن ضاهر

“ال حزب ثوري دون نظرية ثورية»

لينين

ل ــم يك ــن ق ــرار المؤتم ــر الح ــادي عش ــر للح ــزب الش ــيوعي اللبنان ــي
بتشـــكيل المدرســـة الحزبيـــة قـــرارا ً جديـــدا ً ،فمنـــذ وعيـــي الحزبـــي
والمؤتم ــرات الت ــي ش ــاركت به ــا ،كان ــت المدرس ــة الحزبي ــة نقط ــة ثابت ــة
يؤكد عليها ويطالب بها جميع المشاركون.
وم ــا زال ص ــوت م ــؤرخ الس ــنديانة الحم ــراء الرفي ــق محم ــد دك ــروب
يص ــدح ف ــي قاع ــة االجتماع ــات وف ــي كل فرص ــة أتيح ــت ل ــه «التثقي ــف،
ث ــم التثقي ــف ،والتثقي ــف ي ــا رفاق ــي» ...ه ــذه الم ــرة كان ص ــدى الوصي ــة
مختلفاً ،كأنه يردد تصفيقاً إلنجاز أول خطوة في هذا المجال.
الجدي ــد كان برب ــط ه ــذا الق ــرار بالخط ــوات العملي ــة لذل ــك ،ونح ــن
حـــزب يملـــك مـــن الكـــوادر والطاقـــات مـــا يكفـــي ،إذا ً اجتمعـــت قـــوة
اإلرادة لتنقـــل مطلـــب الشـــيوعيين جميعـــاً مـــن حبـــر الوثائـــق إلـــى
الفعل..،
برأيـــي المتواضـــع تنفيـــذ هـــذا القـــرار هـــو مـــن أهـــم االنجـــازات
التي ممكن أن تحصل بين مؤتمرين.
لقـــد كان الشـــيوعيون دومـــاً يمتلكـــون بعـــد النظـــر واستشـــراف
المستقبل هذا على لسان العامة (من غير الشيوعيين).
بينم ــا الموض ــوع لي ــس ضرب ـاً بالرم ــل أو علم ـاً بالغي ــب ،األس ــاس ه ــو
امت ــاك المنهجي ــة وأدوات التحلي ــل ،تل ــك األدوات العلمي ــة الت ــي تجعلن ــا
نستشرف األحداث استنادا ً إلى دراسة الواقع وتحليله.
أتـــت المدرســـة الحزبيـــة المركزيـــة بمحـــاور مقرراتهـــا لتؤكـــد أن
أف ــكار االش ــتراكيين األوائ ــل م ــا زال ــت صالح ــة إل ــى يومن ــا ه ــذا تل ــك
األف ــكار الت ــي وضع ــت األس ــس دون تقدي ــس النص ــوص ،ولتؤك ــد أيض ـاً أن
التغييـــر ممكـــن وضـــرورة وأن لمهـــدي عامـــل راهنيـــة الفكـــر ،إمتـــاك
األدوات العمليـــة والعلميـــة للتحليـــل والعمـــل علـــى إعـــداد الـــكادر
المثقـــف الـــذي ســـينقل شـــعلة الفكـــر بـــدوره إلـــى الجيـــل الحزبـــي

الجديــد وحــده الكفيــل بضــخ الحيــاة واســتمرارها فــي جــذور الســنديانة
الحمراء.
كان عم ـاً مضني ـاً س ــاهم في ــه بش ــكل أساس ــي أعض ــاء لجن ــة التثقي ــف
المرك ــزي كم ــا الط ــاب المنتس ــبين ،كان النه ــم مش ــتركاً بي ــن الطرفي ــن
لنقـــل المعرفـــة ولتلقيهـــا علـــى مـــدى تســـعة أشـــهر بمقـــررات أربعـــة
(المادي ــة التاريخي ــة ،االقتص ــاد السياس ــي ،نم ــاذج االش ــتراكية ،االقتص ــاد
السياسي اللبناني)...
عــن تطــور المفهــوم المــادي للتاريــخ والبيــان الشــيوعي و اإلشــتراكية
الطوباويـــة واإلشـــتراكية العلميـــة ،عـــن الطبقـــات والصـــراع الطبقـــي
والق ــوى المنتج ــة وعالق ــات اإلنت ــاج ع ــن الدول ــة والث ــورة ،ع ــن اإلقتص ــاد
السياســـي ونظريـــة األزمـــة واإلمبرياليـــة ،عـــن نمـــاذج اإلشـــتراكية
ومفاهيـــم اإلشـــتراكية والشـــيوعية عنـــد ماركـــس ،أنجلـــز ولينيـــن ،عـــن
شـــيوعية الحرب والنيـــب ونقاشـــات التصنيـــع والتخطيـــط المركـــزي
وإشـــتراكية الســـوق وتجـــارب اإلشـــتراكية المحققـــة ،عـــن اإلقتصـــاد
السياســـي اللبنانـــي والسياســـة اللبنانيـــة وممارســـات الصـــراع الطبقـــي
ونم ــط االنت ــاج الكولونيال ــي وحرك ــة التح ــرر الوطن ــي والدول ــة الطائفي ــة
وفقـــاً لمهـــدي عامـــل ،عـــن الخصائـــص األساســـية للبنيـــة اإلقتصاديـــة
اإلجتماعيـــة وأزمـــة الرأســـمالية اللبنانيـــة ،وبرنامـــج بديـــل للحـــزب
الشيوعي اللبناني).
تابـــع الطـــاب المحاضـــرات ،وفـــي الثالثيـــن مـــن تمـــوز  ٢٠١٧كان
اختب ــار التقيي ــم للمق ــرر الراب ــع واألخي ــر ،ل ــم تك ــن الخاتم ــة ب ــل ه ــي
البدايـــة ،بدايـــة الطريـــق الصحيـــح نحـــو إعـــادة بنـــاء حزبنـــا ،البدايـــة
لتجرب ــة س ــوف تتط ــور م ــن دورة إل ــى أخ ــرى ،ه ــي ك ــرة الثل ــج الت ــي
س ــتكبر لتعل ــن أنن ــا أبن ــاء المس ــتقبل وأمج ــاد التاري ــخ لن ــا لنعتب ــر منه ــا،
ال لنسقط أسرى لها...
حمل ــت ال ــدورة األول ــى إس ــم الرفيقي ــن «كم ــال البقاع ــي ورض ــوان
حمزة» ونجاح هذا العمل هو أقدر تكريم وإيفاء بالعهد.
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الحرب الثالثة ...نهاية الكيان الصهيوني
أحمد وهبي

ومثلنــا مــن شــاءت لهــم األقــدار أن يحيــوا زمــن املقاومــة واملقاومــن
ضــد كل غــاز ومحتــل وغاصــب ...بــدءا ً منــذ العثامنيــن وال انتهــاء بالصهاينــة
واإلرهــاب التكفــري ومــا بينهــم ،ومنزلــة املعرفــة ليســت بالعمــر الزمنــي
إلنســان ،بــل بتلــك الــدالالت املتوارثــة عــن األجــداد حتــى كان انكســار
العــر اإلرسائيــي عــى أيــدي رجــال الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة؛ ومــن مثــة
عــى أيــدي رجــال املقاومــة اإلســامية ورسايــاه ،واملفارقــة ...كيــف تــوارث
أســافنا الهزائــم عــر مؤامــرات الداخــل والخــارج ،كيــف شــكلت الرجعيــة
العربيــة جــر عبــور لــكل مشــاريع الهيمنــة الغربيــة علينــا واﻹنخــراط
عميقا مع الحلف الصهيو أمرييك بكل صفاقة وفجور.
وإذا مــا هلــت بشــائر العــام ألفــن باندخــار العــدو الصهيــوين مــن
جنــوب لبنــان ،وإندحــار عمالئــه ،عــام ســقوط مــروع الصهاينــة وحلفائهــم
احتــاالً وهيمنـ ٍة وبنــاء مســتوطنات ،حتــى نكبــت اســراتيجية العــدو رشقـاً
وغربـاً عــى مــا عــرف «مــروع الــرق األوســط الجديــد» يف العــام ألفــن
وســتة ،عــام النــر التاريخــي وللمــرة الثانيــة تنهــزم إرسائيــل وتســقط
أوهامــه أمــام مقاومــة لبنانيــة مــن أمــة العــرب ،مــا شــكل بدايــة ســقوطها
وازداد منســوب القلــق لــدى العــدو بــكل تحالفاتــه؛ فــكان عــر «الربيــع
العــريب» أو العــري ...ومــن معركــة القصــر إىل حلــب حتــى معركــة تحريــر
جــرود عرســال ومــا بينهــا مــن تقــدم وانتصــارات لحلــف املقاومــة يف
العــراق وســوريا ولبنــان وحتــى انتفاضــة األقــى وقبلهــا غــزة غــر تجســيد
إلرادة أهــل األرض ...ينزعــون عــن الجبــاه ومــن القلــوب عصبــات الطائفيــة
واملذهبيــة ليكونــوا عــرس الشــهادة واالنتصــار .واملعرفــة املقبلــة ،ســتكون
الفيصل
يف ســقوط الكيــان الغاصــب وإندحــار مــروع الهيمنــة الغربيــة ،معركــة
ستشكل انكسار مرشوع الحركة الصهيونية ولألبد.

***

نكتب ...كم تخجل منكم الكلامت،
من دمائكم،
من كل ذرة عىل جبني العزة،
من أقدامكم ،وإقدامكم،
من عربات أم أشعلت مشاوير العمر،
من جبينها وعينيها وروحها الصالة...
نكتب ...نفخر أن نكتب،
نكتب بقلم مدمى،
بحروف حفظها املوىل يف كتاب،
بأسمى ما فيكم
وكل ما فيكم يسمو بأرض وسامء،
وأنتم أرشف الخلق ،ﻻ تشبهون غريكم

وجرحكم لو كان حضن أمي،
ألنها أمي كام لو أرضعتنا معاً،
معاً ...وأنتم يف كل قلب
ودرب ...نتسلل عىل مهل
يك نقبل رائحة من مروا ً من هنا،
من كانوا معنا...
لرنى وجوهنا عىل التالل والجبال
كيف تخاطبها النجوم
وتخطب ودها النسور،
كيف منسح دموع الجبني،
تلك القبل األرواح يف الحياة...
نكتب ...ما أكرث الكلامت
وال ملالحم تفيكم حقاً
وأنتم رجال ألله يف امليدان
تصنعون املالحم
فتنكرس بني الضلوع األحزان،
وترتفع رايات النرص والفرح
بعيون األهل والثوار ،ونقول نتعذب
وأنتم تشهدون املعاجز بهمس مالك،
واأليادي الحرة ...بالدي
وتظل األوراق تهتز حني ميتد الضوء،
تظل األوراق تحفظ رائحتكم وضوءكم،
تظل األوراق آﻻمنا...
إىل حيث تسطرون كيف القيامة،
كيف نولد معكم وتلك األصوات،
تلك املالعب واألسامء والساحات،
تلك األقدام الصغرية تنمو
بجوار الصباحات،
لنعدو ...وﻻ يشء سوى الضفاف،
ننتظر يك نقطع إليكم بلمح البرص ،بتلك اﻵيات نحفظها،
تلك الشهادات،
تلك العربات املسجاة والقطرات.
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وسط هذا الظالم الحالك أطلب الشمس
يانا السمراني

كل مــا أعرفــه اآلن هــو أن هنــاك ظالم ـاً حالــكاً وأننــي وســط هــذا
الظالم الحالك أطلب الشمس!
قصيدة الرجل العنيد  -جان تارديو
الحــوار مــع أســامة بعلبــي ،يف قهوتــه املعتــادة يف الحمــرا ،ســلس
وعميــق .وهــو ينتقــل بهــدوء رصــن بــن أفــكاره املمنهجــة وجملــه املنتقاة
بعناية ،إىل أبعاده الفلسفية وإحساسه الرومنطيقي املرهف.

ملاذا يرسم أسامة بعلبيك؟

بكلامتــه تلــك يجيــب :وظيفــة الفنــان خلــق حالــة مــن الغليــان ،مــن
املــ ّد العــارم ،عــر حركيــة طرديــة .إنــه عمــل فيزيــايئ ،مخيلــة تنمــو
باســتمرار تتضخــم وتتمــدد وتكــر .تنقلنــا إىل زمــن مطاطــي .انتفــاخ املخيلة
واألداء الروحــي .يبحــث عــن الشــفاء؛ رغــم املشــاكل ال مــاذ لــه مــن لعبــة
البقاء الخيايل ،دافعاً اآلخرين إىل مشاركته.
منــذ بداياتــه يف الجامعــة اللبنانيــة ،يتنافــس األكادميــي التشــكييل مــع
الــروايئ الغامــض املحــب للفلســفة والشــعر .يتجــى ذلــك ،مــن خــال
التالعب ،بــذكاء ،بلوحــة «الرصخة» الشــهرية للفنــان إدغــارد مونــغ ،حيــث
اســتبدل رأس الشــبح الصــارخ بــرأس كارل ماركــس ،كداللــة عــى األمل الناتــج
عــن الحيــاة العرصيــة والخــوف اإلنســا ّين مــن مرحلــة الحداثــة .إنهــا «رصخة
ماركــس» ،ينقلهــا اليــوم يف لوحتــه «قمــر وأشــجار عــى حافــة اإلنهيــار»
حيــث الطبيعــة تصــارع مــن أجــل البقــاء أمــام هجــوم الحداثــة .فتشــاهد
القمــر والغيــوم يف واقعيــة تجريديــة ومزيــج مــن النزيــف الربتقــايل الضائــع
بني أعمدة الكهرباء واللوحة اإلعالنية.
شــوط كبــر قطعــه الفنــان ،مــن البورتريهــات املونوكروميــة الرماديــة،
حيــث الغلبــة للفكــرة عــى اللــون ،وصــوال» إىل إنفجــار اللــون املتناغــم مــع
الفكــرة؛ فتجــد األزرق والربتقــايل واألحمــر يف لعبــة الضــوء املجنونــة .ينقلنــا
الفنــان مــن املنظــر الكالســييك ،إىل شــوارع وزواريــب بــروت الراهنــة .إنــه
الحــامل الرومنطيقــي املتناغــم مــع الواقــع الصامــت .يــيء مكامــن الجــال
يف غبــار أبنيــة املدينــة الرمــادي .كاتدرائيــات جامــدة شــاحبة حســب وصفه،
أطالال جليلة ،يعرضها يف لوحتي «مساء الخري الحمرا!» و»لقاء”.
ظــام وإنفجــار ألــوان .يصــف الفنــان تلــك العتمــة الباعثــة للنــور
بكلامتــه التاليــة :إنهــا نظــرة مــن األســفل تخــرق الظلمــة ،البــؤرة الروحيــة،
مــزاج مــن الرومنطيقيــة املكبوتــة حيــث يشــكل الظــام ملجــأ ومــاذا
ملعالجــة وجــود ومصــر البــر .إنــه النــور بــن الغســق واإلضــاءة املعاكســة
للنــور .يستشــهد الفنــان مبقولــة الشــاعر الفرنــي ،جــان تارديــو« ،أرى الليــل
يجــري يف الخنــدق الضيــق» كعنــوان إلحــدى لوحاتــه ،واصفــا أحــد شــوارع
بــروت .حيــث الليــل الباحــث عــن بصيــص النــور املتحــدي الجتيــاح
الباطون الثقيل .هكذا هي جدلية الضوء والظالم.

رصخة ماركس

يف املقابــل ،امتــازت بعــض لوحــات املعــرض بإطــار بيضــاوي ممتــع
للعــن .فيــرز ،بذلــك ،البعــد الطفــويل الحميمــي ،يف مشــاهدة فرديــة عــر
عدسات منظار ،من داخل الفرد إىل خارجه.
بــن املدينــة التــي اعتــاد وعــاش يف زواياهــا والجنــوب مخــزن الذكريات،
تطالعــك لوحــة «الجنــوب الــري» ،تلــك اللوحــة التــي قدمهــا الفنــان...
لوحــة امللصــق الخــاص بذكــرى  16أيلــول ،تاريــخ إنطــاق جبهــة املقاومــة
الوطنيــة اللبنانيــة (جمــول) ،يف إحتفاليــة عــام  .2016يتحــدث الفنــان
بحامســة عــن ســحنة الطبيعــة الجنوبيــة ،بشمســها الحارقــة وأرضهــا الربيــة
املتمــردة ،مشــددا عــى ذلــك الفاصــل بــن عاملــن ،واحــد معتــم وآخــر
يتلــون بشــهقات الضــوء ،يتوســطهام زهــرة بريــة شــجاعة متمــردة تقاتــل
الظــام وتتــوق للحريــة .مــن داخــل العتمــة تعانــق الغيــم كالوعيــد ،لهــا
أذرع تلــ ّوح بالتمــرد والوجــود الثائــر املتشــبث بــاألرض .حيــث املقاومــة
والعمــل النضــايل يتجــى يف جامليــة رمزيــة بعيــدا عــن الخطــاب التلقينــي
املبارش.
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وال يكتمــل معــرض أســامة بعلبــي إال بذلــك الوجــود الشــقي للبورتريــه
باألبيــض واألســود لشــاعر ثوري مــن أشــهر شــعراء الثــورة البولشــفية،
ماياكوفســي .يف إطــار حــدايث ظريــف ،حيــث الرصاصــة تحولــت إىل وردة،
وفــأرة الكمبيوتــر قابعــة عــى الصــورة .إنــه ماياكوفســي شــاعر الثــورة
بحســه النقــدي الهــزيل ذي الطابــع التجديــدي،
والشــباب الــذي امتــاز ّ
وباألخــص ،عندمــا كتــب  -مــن أهــم مــا كتــب – قصيــدة يف تشــييع لينــن،
جاء فيها:
إنني أخىش املواكب واألرضحة،
واإلعجاب ،وهذه التامثيل والقواعد،
أخىش ألّ تنطوي كلها تحت هذه الغاللة العذبة:
لينني وبساطته،
إين ألرتجف من أجله كام أرتجف إلنسان عيني،
فإياكم واألكاذيب وأن تجعلوا مثلكم األعىل صانع الحلوى.
يــرى الفنــان أننــا نعيــش اليــوم يف مجتمعــات مــا قبــل السياســة ،حيــث
يســيطر التخلــف عــى مســتوى الوعــي؛ رصاعــات إثنيــة وطائفيــة تعيــق
تســلل األفــكار السياســية واليســارية بشــكل خــاص ،التــي أصبحــت محصورة

بفئــة قلّــة .ناهيــك عــن ســيطرة الفكــر الدينــي اإلســامي املتطــرف ،الــذي
أصبــح بحاجــة ماســة إىل إصــاح داخــي .الــراع اليــوم هــو عــى الهويــة
األوليــة ،بعيــدا عــن رصاع اجتامعــي طبقــي .مجتمــع ريعــي غــر منتــج،
برغــم كل النكســات التــي أصابــت النظــام الرأســايل ،مــازال قــادرا عــى
االستمرار.
التحــدي اليــوم أمــام اليســار هــو بإيجــاد لغــة سياســية جديدة ،تســتطيع
أن تصــل إىل النــاس ،تدافــع عنهــم ويدافعــون عنهــا ،والخــروج مــن مرحلــة
البقــاء عــى الحيــاة إىل معركــة التمــ ّدد وطــرح مــروع يحــايك اللحظــة
التاريخيــة والوعــي الزمنــي .مشــددا عــى الح ـ ّد مــن الطموحــات الواهيــة،
والخــروج مــن اإلطــار اللفظــي نحــو واقــع الحيــاة .نحــن بحاجــة إىل عضالت
حقيقية تالمس الواقع.
إذا ِ
كانت النجو ُم قد أوقدت،
فهي إذن رضورية ألح ٍد ما،
َ
بأمس الحاج ِة إليها،
ويعني أنَّ أحداً ما ِّ
ِ
فلتشع َ
كل ليل ٍة ولو نجمة واحدة!...
السقوف يف ِّ
فوق
ّ
(قصيدة «إصغ» -ماياكوفسيك)

خواطــر

اشتراكية ميخائيل نعيمة
المحامي ميخائيل عون

-1كثي ــرا ً م ــا رأيتن ــي أس ــأل :م ــن أي ــن نب ــدأ؟
 ...ولكـــن ويـــا للعجـــب خلتنـــي أســـمع
الجواب يقول:
اقـــرأ فـــي كتابـــي «ســـبعون» :بـــادي
تجتـــاز اليـــوم مرحلـــة مـــن أدق مراحـــل
ـس الحاج ــة إل ــى رج ــال
حياته ــا وه ــي ف ــي أم ـ ّ
مثقفيـــن يوجهـــون خطاهـــا ويكشـــحون
الظلم ــة ع ــن عينيه ــا ...وأن ــا أري ــد أن أك ــون
واح ــدا ً م ــن أولئ ــك الرج ــال ...أري ــد أن أنش ــر
ف ــي ب ــادي روحــاً تتحس ــس القي ــم اإلنس ــانية
العالية وتنتهج نهجاً اشتراكياً في حياتها...
لكـــن مـــا كتـــب هنـــا ،ال يكفـــي برهانـــاً
علـــى اشـــتراكيته ...فرحـــت أقـــرأ مـــا كتـــب
في «الغربال الجديد»:
«دخ ــل غورك ــي الس ــجن أكث ــر م ــن مــ ّرة
وانضــ ّم إل ــى أكث ــر م ــن جمعي ــة ثوري ــة إل ــى
أن كان ــت ث ــورة أكتوب ــر المظ َّف ــرة فأعطاه ــا
كل م ــا يمل ــك م ــن عبقري ــة وحيوي ــة .وكــ ّرس
له ــا كل م ــا تب ّق ــى م ــن حيات ــه إل ــى أن خــ ّر
صريعــاً بي ــد أح ــد التروتس ــكيين وذل ــك ف ــي
الثامن عشر من حزيران .1936
وال مجـــال – ولـــو – لمامـــاً عـــن الثـــروة
األدبي ــة الهائل ــة الت ــي خلّفه ــا غورك ــي لب ــاده
وللعالم!...
وق ــد ج ــاءت مس ــرحيته الق ــاع ،عل ــى ح ــد
قـــول الكاتـــب ميخايلوفســـكي بمثابـــة قـــرار
يتّهــم فيــه النظــام القائــم بأنــه يــدوس النــاس
ويطرحهـــم فـــي الحفـــرة ويشـــ ّوه أرواحهـــم
وألنهــا فــي نظــر كاتــب آخــر – صــورة ته ـ ّزك
هـــ ّزا ً لمقبـــرة يدفـــن فيهـــا النـــاس أحيـــاء
ومعهـــم تُدفَـــن مواهبهـــم الثمينـــة .وليـــس

الـــذي تعتـــ ّز البشـــرية بـــأن تشـــير اليـــه
وتغتـــرف مـــن معينـــه وتأبـــى إال أن تعظّـــم
ذكراه عاماً بعد عام!...

غيـــر الجثـــث المتحركـــة تســـتطيع أن تصـــ ّم
اآلذان دون العويـــل المتصاعـــد مـــن القـــاع
والمليء بالوعيد”...
هكـــذا تكلّـــم نعيمـــة بأســـلوبه الشـــيّق
ع ــن الق ــاع المس ــرحية الت ــي ق ّدره ــا ليني ــن
تقديـــرا ً كبيـــرا ً ،كمـــا قـــ ّدر مـــن قبـــل روايـــة
األم بقوله:
لقـــد جـــاءت فـــي الوقـــت المناســـب
وهكـــذا يصعـــد غوركـــي ،مـــن القـــاع إلـــى
القمة...
ويتابع نعيمة قوله:
هكـــذا يصـــد غوركـــي صعـــود الف ّنـــان
العبقـــري الواثـــق مـــن نفســـه وف ّنـــه
وعبقريت ــه ...ول ــوال أن ــه خ ِب ــر بنفس ــه حي ــاة
األغــوار واألعالــي وأبــدع منتهــى اإلبــداع فــي
وصـــف تلـــك الحيـــاة ،لمـــا كان ذلـــك العلـــم

-2أجـــل ،ومـــن هـــذا المعيـــن الـــذي ال
ينضـــب ســـيطلع الفجـــر الجديـــد وتعـــود
الرايـــة الحمـــراء تلـــوح فـــوق الســـاحة
الحمـــراء ...مـــن جديـــد !...لكـــن التاريـــخ،
يحتّـــم علينـــا أن نختـــم مقالنـــا بمـــا كتـــب
نعيمـــة عـــن عمـــر فاخـــوري فـــي الغربـــال
الجديد:
لقـــد جمـــع عمـــر إلـــى سالســـة اللغـــة
ســـعة االطّـــاع واســـتقامة التفكيـــر ،وبراعـــة
التعبي ــر ،وحس ــن ال ــذوق .ولك ــن ه ــذه كله ــا
ليس ــت ب ــذات ب ــال م ــا ل ــم يترجمه ــا صاحبه ــا
إل ــى عواط ــف إنس ــانية تص ــل قلب ــه وفك ــره
بقل ــوب الن ــاس وأفكاره ــم أينم ــا كان ــوا وم ــن
أي جنس أو ملّة كانوا.
وعمــر كان غن ّي ـاً بتلــك العواطــف ...وهــي
التــي دفعــت بــه إلــى اعتنــاق مبــدأ اجتماعــي
بعينــه فــراح يعمــل بــه بــكل قــواه ايمانـاً منــه
بأنــه المبــدأ األوحــد الــذي يكفــل لإلنســانية
الخــاص مــن الجهــل والعنــف والفقــر والــذل
والعبوديــة .ويؤ ّمــن لهــا الوصــول إلــى أقصــى
درجــات تتر ّجــاه مــن بحبوحــة العيــش...
وانطــاق الفكــر فــي دنيــا الخلــق واإلبــداع
والتح ّرر من الحدود والقيود...
-3أج ــل هك ــذا تكلّ ــم ميخائي ــل نعيم ــة ف ــي
اشـــتراكية غوركـــي الـــذي صعـــد مـــن القـــاع
إلـــى الق ّمـــة ...واشـــتراك ّية عمـــر فـــي
مدرسته ...سداد الفكر وصدق العمل.
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