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األمن يعتقل الصحفي إسالم الكحيل
أثناء تغطية أحداث املنيب
اعتقلــت قــوات األمــن إســام الكلحــي،
الصحفــي بموقــع درب ،الــذي يصــدر عن
حــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي،
األربعــاء مــن األســبوع الماضــي ،أثنــاء
تغطيتــه لتبعــات مقتــل شــاب فــي نقطــة
شــرطة المنيــب علــى يــد الشــرطة.

بقلم :ممتاز يحيى
أثــارت واقعــة مقتــل إســام االســترالي
بنقطــة شــرطة المنيــب نتيجــة التعذيــب
يــوم االثنيــن الماضــي حالــةً مــن الغضــب
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وقــد
تالهــا تظاهــر المئــات مــن أهالــي المنيــب
فــي محيــط نقطــة الشــرطة ُمعبِّريــن عــن
غضبهــم و ُمندِّديــن بعنــف الشــرطة.
لــم تكتــف الشــرطة بقتــل إســام ،بــل ألقــت
ضــا علــى أكثــر مــن  50شــخصًا
القبــض أي ً
علــى خلفيــة تلــك االحتجاجــات مــن بينهــم
والــدة إســام نفســه ،إلجبارهــا علــى
التنــازل علــى المحضــر الــذي تتهــم فيــه
الشــرطة بتعذيــب ابنهــا .ولكــن عقــب ذلــك
قــد أظهــرت كاميــرات المراقبــة الخاصــة
بالقســم أثنــاء التحقيقــات األوليــة أن إســام
قــد دخــل إلــى قســم الشــرطة حيًــا وحضــرت
ســيارة إســعاف فــي اليــوم التالــي وحملتــه
متوفيًــا.
لــم تكــن الواقعــة هــي األولــى مــن نوعهــا
بالطبــع ،وال يمكــن النظــر إلــى التعذيــب
الوحشــي الــذي تمارســه الشــرطة ،والــذي
يفضــي فــي بعــض الحــاالت إلــى المــوت،
إال باعتبــاره ممارس ـةً منهجيــة .منــذ مطلــع
العــام الجــاري وحتــى أغســطس الماضــي،
صــ َد مركــز النديــم لمناهضــة العنــف
َر َ
والتعذيــب  209حالــة تعذيــب وتكديــر فردي
داخــل مراكــز االحتجــاز ،وتركــزت غالبيــة
الحــاالت فــي الســجون وأقســام الشــرطة
ومقــار األمــن الوطنــي أثنــاء فتــرة االختفــاء
صــ َد المركــز أيضًــا قتــل 7
القســري .و َر َ
مواطنيــن علــى األقــل نتيجــة التعذيــب خــال
الفتــرة نفســها.

بالكهربــاء ،والتهديــد بااالغتصــاب والقتــل،
واإلجبــار علــى الزحــف علــى األرض،
ت
والتهديــد بالــكالب البوليســية .وفــي وقــ ٍ
ســابق ،أصــدرت منظمــة هيومــان رايتــس
ووتــش تقريــرًا تتهــم فيــه قــوات األمــن
والشــرطة فــي مصــر بممارســة التعذيــب
ضــد المعتقليــن السياســيين علــى نحــ ٍو
روتينــي وممنهــج للتنكيــل بيهــم.
وقــد تع ـرَّض عــد ٌد مــن النشــطاء الحقوقييــن
خــال العــام الماضــي للتعذيــب بعــد إلقــاء
القبــض عليهــم ،مــن بينهــم الباحــث الحقوقــي
إبراهيــم عــز الديــن ،الــذي ظَهَـ َر أمــام نيابــة
أمــن الدولــة صبــاح  26نوفمبــر الماضــي
عقــب فتــرة اختفــا ٍء دامــت  167يــوم تعرَّض
خاللها ألبشــع ممارســات التعذيــب والتنكيل.
ضــت الصحفيــة والناشــطة إســراء عبــد
وتع َّر َ
الفتــاح للتعذيــب والتهديــد بالقتــل عقــب إلقــاء
القبــض عليهــا فــي  12أكتوبــر الماضــي.
هــذا إلــى جانــب االعتــداء علــى المــدون
والناشــط عــاء عبــد الفتــاح بالضــرب
المبــرح وتهديــده ،فــي ســجن طــرة شــديد
الحراســة ،عقــب اعتقالــه فــي ســبتمبر
الماضــي.

وبالطبــع ال يقتصــر التعذيــب علــى
المعتقليــن السياســيين ،فقــد تع ـرَّض المئــات
مــن المواطنيــن للتعذيــب خــال األعــوام
الماضيــة ،ولعــ َّل مــن أبــرز حــاالت
التعذيــب التــي أفضــت إلــى المــوت خــال
تلــك الســنوات محمــد عبــد الحكيــم محمــود،
الشــهير بعفروتــو ( 22عا ًمــا) ،ضحيــة
المقطــم الــذي قُتِــ َل نتيجــة التعذيــب داخــل
قســم شــرطة المقطــم مســاء  6ينايــر ،2018
ومجــدي مكيــن الــذي قُتِــ َل نتيجــة التعذيــب
داخــل قســم شــرطة األميريــة فــي نوفمبــر
وعلــى مــدار فتــر ٍة زمنيــ ٍة أطــول ،بيــن  2016عقــب اقتيــاده إليــه بعــد مشــادة
صــ َد مركــز كالميــة مــع أحــد ضبــاط الشــرطة بالشــارع.
عامــ ّي  2015وَ ،2018ر َ
القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان عــن
وإلــى جانــب اإلخفــاء القســري وتلفيــق
 1854حالــة ســوء معاملــة فردية/تعذيــب
ت ُمط َّولــة،
التهــم والحبــس االحتياطــي لفتــرا ٍ
أثنــاء االحتجــاز ،ووفــاة  449مواطــن فــي
تمثِّــل سياســة التعذيــب طريقــةً مثاليــة
أماكــن االحتجــاز ،مــن ضمنهــم  85نتيجــة
فــي يــد النظــام لــزرع الخــوف فــي نفــوس
للتعذيــب .وتتنــ َّوع طــرق التعذيــب بيــن
المواطنيــن لضمــان تمريــر سياســاته دون
الضــرب المبــرح ،والســحل ،والصعــق
فعــل شــعبي.
ر ِّد
ٍ

2

ونقــل “درب” عــن إيهــاب الكلحــي،
المحامــي وشــقيق إســام ،قولــه إن نيابــة
أمــن الدولــة العليــا قــررت حبــس الكلحــي
 51يو ًمــا احتياطيًــا علــى ذمــة اتهامــه فــي
القضيــة رقــم  558لســنة  0202حصــر
أمــن دولــة عليــا ،التــي تضــم عــددًا مــن
الصحفييــن ســوالفة مجــدي وإســراء
عبدالفتــاح.
وأ َّكــد الموقــع أن إدارتــه كلَّفــت إســام
بتغطيــة أحــداث المنيــب ،فتوجَّــه إلــى
محيــط نقطــة شــرطة المنيــب لتغطيــة
أحــداث تظاهــر أهالــي المنيــب ،احتجا ًجــا
علــى مقتــل الشــاب إســام األســترالي.
وأضــاف أن الصحفــي إســام ظــ َّل منــذ
الســاعة الثانيــة مســاء أمــس األربعــاء
وحتــى ظهــوره فــي نيابــة أمــن الدولــة
العليــا ،صبــاح اليــوم الخميــس ،محتج ـ ًزا
لــدى قــوات األمــن ،قبــل أن تقـرِّر النيابــة
حبســه علــى ذمــة القضيــة المشــار إليهــا.
وقــال محمــود كامــل ،عضو مجلــس نقابة
الصحفييــن ،إن الكلحــي عضــ ٌو بنقابــة
الصحفييــن ،وألقــت قــوات األمــن القبــض
عليــه ظهــر أمــس أثنــاء ممارســته عملــه
الصحفــي ،باعتبــاره صحفيًــا بموقــع

تنعي حركة االشرتاكيني الثوريني
ببالغ الحزن الرفيقة دينا جميل
التي وافتها املنية مساء األحد
املايض.
ٍ
لسنوات يف
دينا التي ساهمت
تأسيس وترسيخ تيار االشرتاكيني
الثوريني يف مرص مل تتوقف حتى
يوم وفاتها عن العطاء والنضال
بكل ما أوتيت من قوة ،حتى
فاجأتنا اليوم برحيلها تارك ًة
فراغًا كب ًريا وسرية مناضلة يتعلَّم
منها من بعدها.

درب ،التابــع لحــزب التحالــف الشــعبي،
مؤكــدًا أن محــاوالت النقابــة للوصــول
لمــكان احتجــازه بــاءت بالفشــل.
وأضــاف علــى صفحتــه علــى فيــس بــوك
أن الكلحــي ظهــر بنيابــة أمــن الدولــة،
ض علــى النيابــة فــي القضيــة رقــم
ـر َ
و ُعـ ِ
 558لســنة  0202بتهمــة نشــر أخبــار
كاذبــة ،وصــدر قــرار النيابــة بحبســه 51
يو ًمــا علــى ذمــة التحقيــق.
ووصــف حــال مهنــة الصحافــة فــي مصر
بقولــه“ :صحفــي محبــوس كل تهمتــه أنــه
حــاول ممارســة مهنــة الصحفــة بمتابعــة
حــدث .مــع كل حالــة لحبــس صحفــي
بنقــول الصحافــة ليســت جريمــة ،لكــن
هــذه المــرة الواقــع يثبــت أن فــي مصــر
الصحافــة أصبحــت جريمــة”.
وتابــع“ :لــن يفارقنــي مــا حييــت صــوت
إســام الكلحــي وهــو فــي ســيارة
الترحيــات ،عقــب خروجــه مــن النيابــة
فــي طريقــه إلــى محبســه مــع باقــي
زمــاءه الصحفييــن المحبوســين وهــو
يقــول :النقابــة ..النقابــة .عجــز وقهــر
وقلــة حيلــة أمــام حالــة جنــون وقانــون
مغيــب عنــد عمــد”.
وشــهدت منطقــة المنيــب بمحافظــة
الجيــزة مظاهــرات ليليــة ،مســاء االثنيــن
الماضــي ،طافــت الشــوارع حتــى
اســتقرت أمــام نقطــة شــرطة المنيــب،
بعــد تــداول أنبــاء عــن مقتــل شــاب علــى
يــد الشــرطة فــي نقطــة الشــرطة.

االشرتايك

لبنان
متابعات
قضايا
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أحياء الفقراء يف مواجهة خطر التهجري

من مظاهرة ألهالي مأوى الصيادين ضد إخالء منازلهم وتهجيرهم في يوليو الماضي
بقلم :صهيب رأفت
التهجيــر القســري يعرفــه القانــون الدولــي
اإلنســاني بأنــه “اإلخــاء القســري وغيــر
القانونــي لمجموعــة مــن األفــراد والســكان
مــن األرض التــي يقيمــون عليهــا”،
وهــي ممارســة مرتبطــة بالحكومــات أو
المجموعــات المتعصبــة العرقيــة التــي
تقــوم بإخــاء أرض معينــة مــن ســاكنيها
لفــرض واقــع معيــن ،ويعتبــر نظــام رومــا
األساســي التهجيــر القســري جريمــة ترقــى
إلــى جرائــم الحــرب ،وفقًــا للمــواد .8 ،7 ،2
ع مــن اإلبعــاد خــارج حــدود اإلقليــم
فهــو نــو ٌ
أو داخــل حــدود اإلقليــم ويتــم عــن طريــق
قــوة مســلحة ،تهــدد باإليــذاء لــدى كل مــن
يمتنــع عــن الهجــرة.
ويفــرق القانــون الدولــي بيــن ذلــك وبيــن
مفهــوم النــزوح االضطــراري للتجمعــات
الســكانية مــن أرض مــا نتيجــة أخطــر مــا
يواجــه الجميــع بســبب الحــروب أو الكوارث
الطبيعيــة.
ولكــن مــا يحــدث فــى جزيــرة الــوراق او
منطقــة مــأوى الصياديــن باإلســكندرية هــو
تطبيــق معنــى التهجيــر القســري بالشــكل
الحرفــي.
تتبــع جزيــرة الــوراق محافظــة الجيــزة،

ويعتمــد ســكانها علــى زراعــات معيشــية إلى
جانــب الصيــد والعمــل فــي مهــن بســيطة،
تفجــرت مشــكلة بينهــم وبيــن الحكومــة التــي
تريــد طردهــم مــن مســاكنهم بتهمــة التعــدي
علــى ممتلــكات الدولــة ،فــي حيــن يؤكــد
الســكان أن لديهــم الوثائــق القانونيــة التــي
تثبــت ملكيتهــم لمســاكنهم ،ويتحدثــون عــن
رغبــة الســلطات فــي بيعهــا إلــى مســتثمرين
إماراتييــن.
أمــا منطقــة مــأوى الصياديــن ،فبــدأت
نشــأتها عــام  1960بالقــرب مــن القبــارى
التابعــة لحــى غــرب اإلســكندرية ،وشــهدت
ت
المنطقــة يــوم الجمعــة الماضــي مظاهــرا ٍ
حاشــدة مــن األهالــي احتجا ًجــا علــى إزالــة
منازلهــم ،وأســفرت محاولــة الشــرطة فــض
ت عنيفــة بيــن
المظاهــرات عــن اشــتباكا ٍ
قــوات األمــن واألهالــي أدت إلــى إصابــة
عشــرات األهالــي بالخرطــوش وفــاة
رضيعــة عمرهــا  4أيا ًمــا اختناقًــا بالغــاز
المســيل للدمــوع.
وألقــت قــوات األمــن القبــض علــى 65
شــخص مــن األهالــي بينهــم نســاء وقُ َّ
صــر،
إذن مــن قســم
وقــد أطلــق ســراحهم بعــد ٍ
شــرطة مينــا البصــل ،فيمــا نُقِــ َل الرجــال
إلــى معســكر األمــن المركــزي فــي مرغــم
تمهيــدًا لعرضهــم علــى النيابــة العســكرية
التــى أصــدرت قرارهــا بالحبــس  4أيــام

علــى ذمــة التحقيــق.
بالقصــف العشــوائي وغيــره؛ إذن “التهديــد
مــن الدولــة” .هــذا كلــه ينفــي أي معنــى
ليــس هنــاك أي رغبــة مــن أهالــي هــذه
العتبــار هــذا األمــر “نــزوح”.
المنطقــة ،علــى ســبيل المثــال ،لتــرك
منازلهــم وإخالئهــا نتيجــة أي تهديــد “رغــم وختا ًمــا نذ ّكــر بــأن الدســتور المصــري
وجــود بعــض المخاطــر بالفعــل” ،ولكنهــم فــي مادتــه ( )63اعتبــر التهجيــر القســري
يؤكــدون أنهــم تكيفــوا مــع األمــر وأن التعســفي للمواطنيــن بجميــع صــوره
المخاطــر باألســاس مــن طريقــة تعامــل وأشــكاله جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وال
القــوات األمنيــة مــع األحــداث فــي المنطقــة تســقط بالتقــادم.

العرشات من أهايل الدويقة يحتجون
ضد رفض تعويضهم بعد هدم منازلهم

تظاهــر األحــد الماضــي العشــرات
مــن أهالــي منطقــة الدويقــة فــي محيــط
مبنــى رئاســة حــي منشــية ناصــر،
بســبب رفــض لجنــة التعويضــات بالحــي
تعويــض عشــرات األســر بعــد هــدم
منازلهــم ،إذ طلبــت منهــم التظلُّــم والعــودة
بعــد شــهرين.

كان األهالــي قــد تــر َّددوا علــى مبنــى
حــي منشــية ناصــر طــوال األســبوع
الماضــي للمطالبــة بتعويضهــم عــن
منازلهــم التــي تمــت إزالتهــا دون فائــدة،
حتــى تظاهــروا أمــس أمــام مبنــى الحــي
مطالبيــن بحقوقهــم .وقــام المحتجــون
أيضًــا بقطــع طريــق النصــر ،قبــل أن

تحاصرهــم قــوات األمــن ،وتفرِّقهــم بعــد
مناوشــات أ َّدت إلــى إلقــاء القبــض علــى
عــد ٍد مــن األهالــي.
وأغلقــت قــوات األمــن محيــط مزلقــان
الدويقــة ،ويشــهد كلٌّ مــن شــارع الطيــران
وشــارع الســكة الحديــد اســتنفارًا أمنيًــا
ُمشـ َّددًا تحسـبًا لمحاولــة األهالــي التظاهــر
أمــام مبنــى الحــي مجــددًا .وكان األهالــي
قــد تجمهــروا أيضًــا يــوم الخميــس
الماضــي ،وفضــوا تجمهرهــم بعــد تعهُّــد
مســئولو الحــي بحــ ِّل مشــكلتهم.

االشرتايك

قضايا
متابعات
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قضية الفريمونت :النظام هو الراعي األول للرجعية واالضطهاد
بقلم :ماجي صباغ
فوجــئ الكثيــرون مــن متابعــي أحــداث
جريمــة اغتصــاب جماعــي لفتــاة فــي فنــدق
فيرمونــت نايــل ســيتي ،والمعروفــة إعالميًــا
بجريمــة أو قضيــة الفيرمونــت ،صبــاح يــوم
 31أغســطس بالتحقيــق مــع الشــهود علــى
وتعرضهــم لضغــوط
الجريمــة كمتهميــن،
ُّ
شــديدة مــن جانــب ال ُمحقِّقيــن ،واصــدار
قــرارات بحبســهم احتياطيًــا ،عــاوة علــى
تســريب بيانــات الشــهود عــن طريــق
حســابات مجهولــة علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وتســريب فيديوهــات وصــور
شــخصية لهــم .وقــد ســبق التحقيــق حــاالت
اختفــاء الشــهود فــي أماكــن غيــر معلومــة،
وهــو إجــراء لــم يكــن معتــادًا إال فــي القضايا
السياســية.
إن توجُّ ــه فتــاة تعرَّضــت لالعتــداء الجنســي
لإلبــاغ ع َّمــا حــدث لهــا ،أو حتــى مجــرد
الحكــي والبــوح علــى المواقــع اإللكترونيــة،
لــم يكــن أم ـرًا معتــادًا .وتُظ ِهــر إحصائيــات
األمــم المتحــدة أن أمــرأةً واحــدة مــن بيــن
 10ســيدات تعرَّضــن لالغتصــاب تقــوم
بإبــاغ الشــرطة .وقــد تنخفــض هــذه النســبة
فــي المجتمعــات التــي تمــارس اضطهــادًا
علــى النســاء .فنــادرًا مــا نســمع فــي مصــر
ضــت العتــدا ٍء
عــن ســيد ٍة أعلنــت أنهــا تع َّر َ
جنســي ،وذلــك خوفًــا مــن ممارســات
المجتمــع ضدهــا مــن إلقــاء اللــوم عليهــا
وتحميلهــا المســئولية كاملــة عــن انتهــاك
الجانــي لهــا ،وتعهيرهــا ،إليجــاد المبــررات
للمعتــديِ ،م َّمــا أ َّدى إلــى خضــوع النســاء
البتــزاز وتهديــد المغتصــب علــى مــا
يبــدو فــي ك ِّل جريمــة .وقــد ظلَّــت ضحيــة
الفيرمونــت صامتــةً طــوال ســت ســنوات؛
تعانــي مــن تهديــد الجنــاة ومشــاركتهم لفيديــو
عمليــة االغتصــاب والتباهــي بمــا فعلــوه،
رغب ـةً منهــم فــي إظهــار القــوة والســيطرة.

«بات واض ًحا يف هذه
القضية أن السلطة ال تريد
سوى اإلبقاء عىل األوضاع
كام هي ،بل وزيادتها سو ًءا
من خالل كبت أصوات
الناجيات»

االجتماعــي والمدونــات مــا ًذا يوفِّــر بعــض
األمــان للنســاء لــدى فضحهــن الجنــاة.
اســتم َّدت النســاء قــوةً وشــجاعة وثقــة بالنفــس
وإصــرارًا علــى اســترجاع حقوقهــن التــي
ٌ
شــهادات
لطالمــا سُــلِبَت منهــم ،وأخــذت
ُمجهَّلــة وأخــرى معلنــة تظهــر مــن نســا ٍء
تعرَّضــن لالعتــداء الجنســي ،وتعالــت
األصــوات مطالبـةً بمحاســبة المعتديــن الذيــن
اعتــادوا علــى ارتــكاب مثــل هــذه األفعــال
دون محاســبة.
فــي ســياق األصــوات المتعاليــة ،حــاول
المجلــس القومــي للمــرأة ،ذلــك الكيــان
الحكومــي المســخ ،تصـ ُّدر المشــهد وركــوب
الموجــة النســوية ،فأصــدر بيانًــا يشــجِّع
النســاء علــى تقديــم شــكاوى رســمية واع ـدًا
بحمايتهــن ودعمهــن بــكل الســبل وذلــك
عقــب نشــر حســاب  Assult Policeعلــى
إنســتجرام شــهادة الفتــاة .وبالفعــل تق َّد َمــت
ضحيــة الفيرمونــت بشــكوى للمجلــس ،الــذي
قـ َّدم بــدوره ملــف الشــكوى للنيابــة ،ومــن ثــم
وصلــت القضيــة إلــى مــا آلــت إليــه .وســواء
كان هــذا المجلــس متواطئًــا أم أن الســلطة
اســتخدمته للتشــويش علــى القضيــة وقلبهــا
ـح
رأ ًســا علــى عقــب ،فلــم يصــدر أيُّ تصريـ ٍ
مــن رئيســته بعــد تحويــل القضيــة مــن
ب جماعــي لفتــاة فاقــدة الوعــي إلــى
اغتصــا ٍ
حفــل جنــس جماعــي نظَّمــه مثلــي وحضــره
عــد ٌد مــن المنحرفيــن ومتعاطــي المخــدرات،
مثلمــا جــاء فــي بيانــات النيابــة.
إن الدفــع بهــذه القضيــة فــي هــذا لمســار
يهــدف إلــى إطــاق أحــكام أخالقيــة علــى
الضحيــة والتشــكيك فــي ســلوك الشــهود
ممــا يضعــف موقفهــا ويفقدهــا تعاطــف
الــرأي العــام .وهنــا تســتخدم الســلطة أحــد
أذرعهــا اإلعالميــة الرخيصــة مــن الصحــف
االلكتروتيــة الصفــراء لتشــويه المجنــي عليها
والشــهود والتركيــز علــى حياتهــم الشــخصية
وتصويرهــم كمجموعــة منحرفين يمارســون
الجنــس ويتعاطــون المخــدرات.

إن قلــب القضيــة بهــذا الشــكل قــد ال يلقــى
قبـ ً
ـول فــي المجتمعــات التــي حقَّقَــت بعــض
التق ـ ُّدم علــى مســتوى حقــوق النســاء ،ولكــن
ـع ينكــر وجــود اضطهاد للنســاء بل
فــي مجتمـ ٍ
وي َّدعــي تكريمهــن ،هنــاك اســتباحةٌ ألجســاد
النســاء عــن طريــق التبريــر الدائــم لجرائــم
المغتصبيــن والمتحرشــين وإظهــار هــذه
الجرائــم باعتبــاره رد فعــل لســلوك المــرأة
وملبســها وطريقــة ســيرها ومــكان تواجدهــا
وســاعة تواجدهــا ،فــا قيمــة للمــرأة كإنســانة
حــرة ،بــل يُنظَــر إليهــا كأدا ٍة جنســية وعليهــا
تح ُّمــل عــبء عــدم إثــارة غرائــز الرجــال
ولكــن فــي الفتــرة األخيــرة ،ظهــر فــي وإال فلــن تلومــن إال نفســها.
مصــر اتجــاهٌ هــو امتــداد
ٍ
لتيــار عالمــي إن دافــع الســلطة وراء تســريب فيديوهــات
يشــجِّع النســاء علــى فضــح المتحرشــين شــخصية للشــهود ال عالقــة لــه بالجريمــة،
َّ َ
والمغتصبيــن ،ومثلــت منصــات التواصــل بــل أن تصويــر جانــب مــن الحيــاة الخاصــة

لهــم يتعــارض مــع قيــم المجتمــع المحافــظ أيُّ فتــاة علــى اإلعــان بشــكل رســمي ،أو
إنمــا الهــدف منــه إفقــاد الضحيــة للتعاطــف حتــى غيــر رســمي ،عــن تعرُّ ضهــا لحــادث
وإنقــاذ المتهميــن الســتة مــن العقــاب .وهنــاك اغتصــاب أو حتــى تقديــم شــهادة فــي قضيــة.
فــي قانــون العقوبــات مــا يدعــم هــذه الفكــرة،
صــت المــادة  267الخاصــة بجرائــم لقــد بــات واضحًــا فــي قضيــة الفيرمونــت
حيــث ن َّ
االغتصــاب علــى أن “مــن الممكــن أن يُ َعــد أن الســلطة ال تريــد ســوى اإلبقــاء علــى
ســلوك المجنــي عليهــا قرينـةً علــى رضائهــا األوضــاع كمــا هــي عليــه ،بــل وزيادتهــا
ســو ًءا مــن خــال كبــت أصــوات الناجيــات
بحــدوث المواقعــة”.
ت ومجنــي عليهــن
وتحويلهــن مــن شــاهدا ٍ
ت فــي جريم ٍة تســتوجب الســلطة
إلــى شــريكا ٍ
العقــاب عليهــا .وأثبتــت هــذه التجربــة بــكل
تفاصيلهــا المريــرة أن هــذا النظــام بشــرطته
وقضائــه وأجهــزة إعالمــه ومجالســه القومية
ي حــرا ٍك
لــم يكــن ،ولــن يكــون ،داع ًمــا أل ِّ
نســوي يرتقــي معــه الوعــي بقضيــة حريــة
تغييــر اجتماعــي يهــدِّد
النســاء ويقــود إلــى
ٍ
منظومــة القيــم المحافظــة ،التــي هــي ركيــزة
هــذا النظــام القمعــي والذكــوري .بــل أن
النظــام يقــاوم هــذا الحــراك مقاومـةً شرســة،
ويســتخدم ك َّل أســاليب القمــع والقهــر،
واألســاليب الرخيصــة فــي التشــويه ،وتدميــر
تعمــد الســلطة إلــى معاقبــة الضحيــة التــي ال حاضــر ومســتقبل ك ِّل مــن تحــاول معارضــة
تعــد شــريفة بمعاييــر الشــرف التــي تحافــظ ليــس الســلطة السياســية فحســب ،وإنمــا
عليهــا الســلطة نفســها والمجتمــع ،وتحتقــر الســلطة المجتمعيــة أيضًــا.
أصحــاب الميــول الجنســية المختلفــة مــن
تيــار نســوي أمــرًا ضروريًــا
بنــاء
كان
إذا
ٍ
الرجــال المثلييــن وتجــري لهــم كشــوف
شــرجية ،مثلمــا تجــري كشــوف عذريــة النتــزاع بعــض المكتســبات للنســاء ،فــإن
بنــاء هــذا التيــار البــد أن يكون مسـ ً
ـتقل تما ًما
لشــاهدات القضيــة ،وهــو ســاح كثي ـرًا مــا
اســتخدمه نظــام السيســي إلهانــة النســاء عــن النظــام علــى نحـ ٍو ال يعـ ِّول عليــه حتــى
المقبــوض عليهــن وإهــدار كرامتهــن أ َّ
ـدر مــن األمــل فــي إنصــاف الناجيــات
ي قـ ٍ
وإرهــاب وتخويــف األخريــات مــن المصيــر ونيــل حقوقهــن .فالنظــام هــو الراعــي األول
نفســه .تتع َّمــد الســلطة ك َّل ذلك حتــى ال تجرؤ للرجعيــة واالضطهــاد.

«إذا كان بناء تيار نسوي
أم ًرا رضوريًا النتزاع بعض
املكاسب ،فإنه البد أن يكون
مستقل متا ًما عن النظام»
ً

االشرتايك

قضايا
متابعات
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السيطرة عىل األجساد وحبس مستخدمات التيك توك
للعقوبــة دي.
وبــردو التهمــة اســقطت مــن عليهــا لعــدم
وجــود أدلــة ،وإلن النيابــة معندهــاش أدلــة
تدينهــا ،طلبــت المحكمــة مــن مــودة األدهــم
بالخضــوع لكشــف العذريــة كشــوف العذريــة
هــو نــوع مــن االغتصــاب بــس تحــت وطــأة
القانــون .وبســبب عــدم وجــود أي أدلــة فــي
كل االتهامــات دي ،تــم اتهامهــم بـ”التعــدي
علــى قيــم األســرة المصريــة” بــس.

بقلم :حورية خالد
مؤخ ـ ًرا اتحكــم علــى مــودة األدهــم وحنيــن
حســام بالســجن ســنتين وغرامــة  300ألــف
جنيــه بتهمــة التعــدي علــى قيــم األســرة
المصريــة .بســبب فيديوهــت ليهــم علــى
تيــك تــوك .وبعدهــم بيــوم اتحكــم علــى منــار
ســامي ب 3ســنين وغرامــة  300ألــف جنيه
مــع وقــف التنفيــذ واتوجهــت لهــم تهــم
تانيــة قبــل التهمــة الرســمية وهمــا الدعــارة
واإلتجــار بالبشــر وغســيل األموال والفســق
والفجــور .وبــدأ اإلعــام ومؤسســات الدولــة
بتكــرار الحجــج اللــي همــا متمــش اتهامهــم
بيهــا فــي اآلخــر كنــوع مــن أنــواع التطبيــع
مــع القمــع.
تهمة اإلتجار بالبشر:
المفاجــأة إن الحكــم غيــر قانونــي وغيــر
دســتوري .غيــر قانونــي إلن مفيــش أدلــة
علــى التهــم اللــي اتوجهــت لحنيــن أو لمــودة
زي اإلتجــار بالبشــر ،بحســب القانــون الزم
يكــون فــي جانــب مــادي أو تــم إجبــار نــاس
مــن قِبــل مــودة وحنيــن إنهــم يمارســوا
الدعــارة بمقابــل مــادي ،وده محصلــش
ومفيــش أدلــة والتهمــة دي مكنتــش موجــودة
مــن ضمــن التهــم اللــي تــم توجيهــا لهمــا فــي
المحاكــم.
تهمة غسيل األموال:
كان فــي زي اتهامــات أو اإلعــان عــن
وجــود شــبهات بتهــم غســيل أمــوال بســبب
ثــروة مــودة ،وكانــت مــن ضمــن “التهــم”
إنهــا عندهــا عربيــة وشــقة .ببســاطة الربــح

علــى اإلنترنــت شــيء ممكــن وســهل،
وممكــن يبقــى يجــي مــن أشــكال مختلفــة
مــن المحتــوى زي الطبــخ أو الغنــا أو
الرقــص أو حتــى مــن مجــرد عــرض رأي
فــي حاجــة معينــة أو تســويق منتــج معيــن
علــى منصــات كتيــرة ومختلفــة؛ يوتيــوب
وتيــك تــوك و اليكــي وانســتجرام .كل
مــا عــدد المتابعيــن بيزيــد كل مــا نســبة
الفلــوس اللــي بيحصــل عليهــا المؤثــر أو
صاحــب الصفحــة بيزيــد وبيدخــل فــي نطــاق
التســويق واإلعالنــات .فثــروة مــودة اآلدهــم
مقارنـةً بالمتابعيــن علــى كل منصــة معقولــة
جــدا والنيابــة ملقتــش دليــل علــى التهمــة دي
بالمناســبة ،إلنهــا لــو كان معاهــا دليــل كان
البنــك المركــزي بيديهــا صالحيــة اإلطــاع
علــى أرصــدة المتهــم فــي البنــوك .وإلن
األدلــة مكنتــش كافيــة أو مكنتــش موجــودة،
اضطريــت النيابــة إنهــا تطلــب مــن مــودة
ومــن حــق المتهــم إنــه يوافــق أو يرفــض فــي
الحالــة دي.
الدعارة:

القيــم دي إيــه؟ قيمــة عــدم معاقبــة
المتحرشــين زي عمــرو وردة؟ وال التنكيــل
بالمعارضيــن؟ وال القمــع العســكري؟ وال
التمييــز واضطهــاد النســاء فــي مصــر فــي
القانــون والعمــل والدراســة؟ القيــم اللــي
بتطلــع محســن الســكري وطلعــت مصطفــى
عفــو رئاســي؟ القيــم اللــي فيهــا معظــم النســاء
فــي مصــر تعرضــوا للتحــرش؟ وال القيــم
اللــي غرمــت حبيــب العادلــي  500ج فــي
المحكمــة بســبب االســتيالء علــى األمــوال.
أنهــي قيــم؟ األكيــد إنهــا مــش قيــم الـــ1%
مــن أصحــاب المصانــع والشــركات والطبقــة
الغنيــة اللــي عايشــة فــي انعــزال عــن باقــي
المجتمــع .وال قيــم الســب والقــذف اللــي
بيحصــل فــي التلفزيــون مــن أعضــاء مجلــس
يعني إيه وكالة األول؟
النــواب بــس مينفعــش أصــل دول معاهــم
الوكالــة هــي إن الشــخص يبقــى مســؤول عن حصانــة وال قيــم اســتغالل الطبقــة اللــي
كــذا حــد تانــي بيعمــل ڤيديوهــات وبالتالــي تحــت؟ ..الــخ
بيبقــى ليــه نســبة مــن أربــاح األشــخاص األحــكام مــش بــس غيــر دســتورية إلنهــا
التانيــة .ودي مــش دعــارة.
مطاطيــة قابــل للتأويــل .وإلن القيــم شــيء
هي حنين قالت إيه؟
حنيــن قالــت بالنــص :إنهــا عايــزة بنــات
تشــتغل باحتــرام وإنهــا مــش عايــزة دلــع
قــدام الكاميــرا“ .ده شــغل يــا بنــات مــش
تعــارف أو هــزار” والســن ميقلــش عــن 18
ســنة وإنهــا هتشــتغل مذيعــة ،مينفعــش تطلــع
الاليــڤ بلبــس خــارج“ ،مفيــش تجــاوزات
هنــا” “ ..واللــي داخــل عمــل حســابه علــى
قلــة األدب ده مــش عنــدي هنــا” وكملــت إنهــا
مــش عايــزة بنــات بيقلعــوا عشــان يجيبــوا
دعــم ونــاس.
ففيــن الدعــارة هنــا؟ مفيــش .وتــم اســقاط
التهمــة دي مــن عليهــا بســبب عــدم وجــود
أدلــة.
كل المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،بيعلنــوا عــن تطبيقــات كتيــرة
وبياخــدوا فلــوس علــى إنهــم يشــجعوا النــاس
إنهــم ينزلــوا التطبيــق ده.

نســبي بيختلــف مــن أســرة ألســرة ،ومينفعش
التعميــم اللــي داي ًمــا بيطــول األفقــر .وفــي
تجاهــل تــام مــن المجلــس القومــي للمــرأة،
وده يخليهــم متواطئيــن فــي ظلــم البنــات دي،
إلنهــم بيدافعــوا عــن الســتات اللــي علــى
مــزاج الدولــة وبرضــى الدولــة.

الحكــم طبقــي وذكــوري وهدفــه الســيطرة
علــى أجســاد النســاء ،بــدأ مــن فكــرة انتقاميــة
وذكوريــة إن إزاي واحــدة ســت مــن طبقــة
اجتماعيــة فقيــرة تقــدر يبقــى عندهــا دخــل
وتعبــر عــن نفســها بحريــة ومحــدش يبقــى
وصــي عليهــا وتتمتــع باالمتيــازات اللــي
عنــد النــاس اللــي فــوق دول ،بــس الحاجــات
دي مــش بتاعــت كل النــاس ،الحاجــات دي
بتاعتهــم همــا وبــس .مينفعــش يبقــى فــي ناس
بتفكــر بطريقــة غيــر طريقــة الدولــة ،بتتفــرج
علــى رقــص غيــر الرقــص اللــي الدولــة
توافــق عليــه .والفســق والفجــور مــا هــي إال
حجــة جديــدة لفــرض ســيطرتهم علــى جســم
النســاء .وبالمناســبة الفســق والفجــور فــي
القانــون المصــري ملــوش عالقــة مــن قريــب
أو مــن بعيــد بلبــس المــرأة أو تصرفاتهــا ولــه
تعريــف تانــي خالــص.

اتوجهــت تهــم الدعــارة لمــودة وحنيــن بــس
بطريقــة مختلفــة .حنيــن اتوجــه لهــا تهمــة
الدعــارة بســبب ڤيديــو عملتــه بتعلــن فيــه إن
بقــى عندهــا وكالــة خاصــة بيهــا علــى اليكــي
وبتقــول للبنــات تحمــل التطبيــق ده وإنهــم
وبالنســبة لمــودة األدهــم ،فالتهمــة اللــي
هيطلعلهــم ربــح مــادي مقابــل الڤيديوهــات.
اتوجهــت لهــا هــي ممارســة الجنــس بــدون
طبعــا أول حاجــة هتتقــال أهيــه دي دعــارة ،تمييــز .وإن التهمــة دي أوال غيــر دســتورية
بــس القانــون بيعرف الدعــارة بإنها اســتئجار عشــان بتناقــض قانــون تانــي وهــي إن حنيــن ومــودة وكل مســتخدمات تيــك تــوك
أو تقديــم أو ممارســة خدمــات جنســية بمقابــل ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج مــش محبوســات ليهــم كل الحــق والحريــة إنهــم
مــادي ..وده مــش متحقــق هنــا.
جريمــة فــي القانــون المصــري وثانيــا فيهــا يعبــروا عــن أنفســهن.
تحيــز ضــد النســاء إلن الرجــل مبيخضعــش

االشرتايك

لبنان
متابعات
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ترجمة :سيد صديق
د َّمــر انفجــار مرفــأ بيــروت المدينــة ،متسـبِّبًا
فــي مقتــل أكثــر مــن  130شــخص وإصابــة
آالف آخريــن .إنهــا مأســاةٌ كبــرى؛ ضربــةٌ
ت
قاصمــة ل ُ
ان يعانــون بالفعــل مــن أزمــا ٍ
سـ َّك ٍ
اقتصاديــة وسياســية وصحيــة .يُلقَــى اللــوم
علــى الفســاد وعــدم الكفــاءة ،لكــن الحقيقــة
أفظــع مــن ذلــك .إن األحــداث اللبنانيــة
لهــي اتهــا ٌم آخــر يُس ـدَّد للنظــام الرأســمالي
الهمجــي ،الــذي ال يســتطيع تلبيــة حتــى
أبســط االحتياجــات األساســية للشــعب
الواقــع فــي براثــن هــذا النظــام.
تتمثَّــل القضيــة األوضــح فــي اإلهمــال
اإلجرامــي لســلطات الموانــئ ،التــي ســمحت
بتخزيــن هــذه األطنــان مــن ال ُمتف ِّجــرات فــي
ـتودع فــي قلــب العاصمــة اللبنانيــة ألكثــر
مسـ
ٍ
مــن ســتة أعــوام .ال يمكــن اعتبــار ذلــك
خطــأ ً بســيطًا أو تفصيـ ً
ـا غفلــت عنــه أذهــان
مديــري المرفــأ الــذي يُــ ِدرُّ عائــدًا وافــرًا.
ص ـ َل تحقي ـ ٌ
تو َّ
ق أجرتــه شــبكة الجزيــرة إلــى
أن هنــاك علــى األقــل ســت رســائل بُ ِعثَــت
ـل مســؤولي الجمــارك إلــى الســلطات
مــن قِبَـ ِ
القضائيــة لطلــب الحســم الســريع فــي األمــر،
ولــم تتل ـ َّ
ق أ ٌّ
ي منهــا ردًا .إنهــا ليســت مجــرد
مســأل ٍة تتعلَّــق بالقضــاة الفاســدين ،بــل أن
الالئمــة علــى الطبقــة السياســية بأكملهــا
لتأسيســها ثقافــ ٍة أصبــح التربُّــح والرشــوة
والترقــي الشــخصي فيهــا هــم ال ُعــرف الســائد
وحيــث أ َّدى التنافــس المتواصــل علــىتصــو ٍر
ي
الســلطة والثــروة إلــى طمــس أ ِّ
ُّ
لخدمــة الشــعب.

االنفجــار دمــا ًء فــي الشــوارع ،بينمــا تنقــل
عربــات اإلســعاف والدرَّاجــات البخاريــة
والســيارات الخاصــة اآلالف مــن الضحايــا
إلــى المستشــفيات اللبنانيــة .لكــن االنفجــار
قــد د َّمــ َر بالفعــل مستشــفيين رئيســيَّين كان
البــد مــن إخالئهمــا بعــد االنفجــار .تضـ َّر َرت
الكثيــر مــن المستشــفيات األخــرى ،مــا
َج َعلَهــا غيــر آمنــ ٍة الســتقبال المصابيــن
وعالجهــم .األســوأ مــن ذلــك هــو أن هــذه
المستشــفيات كانــت ُمكتظَّ ـةً بأعــدا ٍد متزايــدة
مــن ال ُمصابيــن بفيــروس كورونــا ال ُمســت َجد.
س يتلقــون
وتظهــر اآلن تقاريــر عــن أنــا ٍ
العــاج فــي ممــرات المستشــفيات وآخريــن
ت إقليميــة .وأولئــك الذيــن
رســلوا إلــى عيــادا ٍ
أُ ِ
ٌ
إصابــات طفيفــة ال يُشــجَّعون
لحقــت بهــم
علــى اإلبــاغ عــن اإلصابــات مــن أجــل تلقي
العــاج ،إذ أن المســتودع الــذي يحتــوي على
الكثيــر مــن اإلمــدادات الطبيــة فــي لبنــان قــد
ُد ِّمــر ،بحســب مــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك
تايمــز األمريكيــة.
فَقَــ َد  300ألــف شــخص منازلهــم جــرَّاء
االنفجــار ،فيمــا يحــاول عــد ٌد أكبــر مــن
النــاس إصــاح وتجديــد منازلهــم ال ُمد َّمــرة.
وأظهــرت فيديوهــات علــى اإلنترنــت
ت تتج َّمــع عنــد النوافــذ وتضربهــم
عائــا ٍ
موجــات الصدمــة والزجــاج ال ُمه َّشــم مــن
االنفجــار ،رغــم الكيلومتــرات العديــدة التــي
تبعدهــم عــن موقــع االنفجــار .يحظــى القليــل
مــن السُــ َّكان بتأميــن ،وهــؤالء ســيكافحون
ـن مناســب ،بالنظــر إلــى
للحصــول علــى تأميـ ٍ
ُّ
التضخــم الجامــح فــي البــاد.

«ق َّدر البنك الدويل يف أبريل املايض أن  45%من السكَّان
يعيشون يف فقر ،وستتس َّبب هذه األزمة يف إفقار مئات
اآلالف غريهم»
العديــد مــن الشــركات الصغيــرة ليــس لديهــا
مــا يكفــي مــن األمــوال أو قاعــدة العمــاء
التــي تم ِّكنهــا مــن إعــادة الفتــح ُمج ـ َّددًا .ق ـ َّد َر
البنــك الدولــي فــي أبريــل الماضــي أن 45%
مــن ال ُس ـ َّكان يعيشــون فــي فقــر .ومــا يزيــد
الطينــة بلــة أن هــذه األزمــة ستتســبَّب فــي
إفقــار مئــات اآلالف غيرهــم .األقــل إلحا ًحــا،
لكنــه ذو أهميــ ٍة بالنســبة لليســار ،هــو أن
بعــض المناطــق ال ُمد َّمــرة كانــت موطنًــا
لثقافـ ٍة شــبابية حيَّــة؛ يســارية فــي مضمونهــا.
ـواح مثــل الجميــزة
مــن يــدري إذا كانــت ضـ ٍ
ومــار مخايــل يمكــن أن تُب َعــث مــن جديــد
ت منتعشــة للنشــطاء.
كســاحا ٍ
عبَّـ َرت ريمــا ماجــد ،االشــتراكية والناشــطة
بالجامعــة األمريكيــة ببيــروت ،عــن رثائهــا
علــى فيســبوك ،قائلـةً“ :لقــد فقدنــا ك َّل شــيء،
فقدنــا ذكرياتنــا وشــوارعنا وحياتنــا وأملنــا
… هــذه المافيــا؛ كلُّ واحــ ٍد منهــم مســؤو ٌل
عــن جعــل هــذا البلــد جحي ًمــا كامـ ً
ـا”.
غضب اجتماعي

شــهد لبنــان عــددًا مــن الحــركات االحتجاجية
الكبــرى فــي الســنوات األخيــرة ،تنامــت كلٌّ
منهــم علــى نحــ ٍو واســع واكتســبت قــدرًا
ت أخــرى .ســوف ترتفــع ُمعــ َّدالت البطالــة ،المرتفعــة كبيــرًا مــن الشــعبية .منــذ حملــة “طلعــت
ينعكــس ذلــك فــي مجــاال ٍ
أظهــرت الصــور التــي التُقِطَــت فــي أعقــاب فــي األصــل بســبب االضطرابــات ريحتكــم” فــي  2015و 2016ضــد ســوء
االقتصاديــة األخيــرة ،مــرةً أخــرى ،ألن

إدارة الشــركات فــي التخلُّــص مــن النفايــات
فــي بيــروت ،إلــى “ثــورة تشــرين األول”،
التــي أشــعلها إعــان الحكومــة ضريبــة
بقيمــة  6دوالرات شــهريًا علــى المكالمــات
الصوتيــة علــى تطبيقــات مثــل واتســاب،
أظهــر النشــطاء اســتعدادًا لتحــدي كامــل
النخبــة السياســية واالقتصاديــة.
بســبب هــذا التاريــخ الحديــث ،فــإن البــاد
مســتعدةٌ للــر ِّد علــى هــذه الفظائــع .ولــم يكــن
النشــطاء بحاج ـ ٍة إلــى الكثيــر مــن التحفيــز،
وعلــى الشــبكات االجتماعيــة أعــادوا إحيــاء
الهاشــتاجات ال ُمتعلِّقــة بالثــورة ،إضافــةً
إلــى آخــر جديــد وهــو #علقوا_المشــانق.
واحتــوت تغريــدةٌ علــى منصة تويتــر صورةً
لــكلِّ القــادة السياســيين البارزيــن مصحوب ـةً
بتعليــق يقــول“ :أوقفــوا الصلــوات ،أنتــم
تعرفــون مــا يتعيَّــن فعلــه” ،وتغريــدةٌ أخــرى
تض َّمنَــت صــورةً لشــرفة فــي بيــروت
وفيهــا الفتــة مرســومة بخــط اليــد لمشــنقة.
وإحــدى التغريــدات األوســع انتشــارًا كانــت
عبــارة عــن قائم ـ ٍة بالمليارديــرات اللبنانييــن
مصحوبــةً بتعليــق“ :قبــل أن نطلــب مــن
كايلــي أن تفتــح محفظتهــا ،اطلبــوا منهــم أن
يفرغــوا محافظهــم” (واإلشــارة هنــا إلــى
ِ
كايلــي جينــر ،ســيدة األعمــال األمريكيــة
الشــهيرة التــي دعــت متابعيهــا على الشــبكات

االشرتايك
االجتماعيــة للتبــرُّ ع).
مــع انحســار الصدمــة األ َّوليــة ،مــن ال ُمر َّجــح
أن يعبِّــر هــذا الغضــب عــن نفســه فــي
الشــوارع .وفــي مواجهــة االحتجاجــات
ال ُمتوقَّعــة ،أعلنــت الحكومــة غيــر الشــعبية
حالــة الطــوارئ لمــدة أســبوعين ،و َمنَ َحــت
ســلطةً اســتثنائيةً للجيــش .مــن غيــر ال ُمر َّجــح
أن تنجــح هــذه الخطــوة االســتبدادية فــي
يــوم واحــ ٍد
ســحق الغضــب الشــعبي .فبعــد ٍ
مــن االنفجــار ،ها َج َمــت مجموع ـةٌ صغيــرة
مــن المحتجيــن موكــب ســعد الحريــري،
رئيــس الــوزراء الســابق والمليونيــر البــارز
الموالــي للســعودية ذي النصيــب الكبيــر مــن
االحتقــار الشــعبي ،فــي بيــروت.

«يُلقَى اللوم يف مشكالت
لبنان عىل الفساد وانعدام
الكفاءة .لكن هذه
املشكالت تنشأ من آليات
عمل قامئة عىل الربح من
أجل األقلية عىل حساب
األغلبية»

لبنان
متابعات
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ولمســاعدة المضاربيــن المالييــن فــي القلــب
مــن الرأســمالية اللبنانيــة ،قامــت الســلطات
ـكل ُمصطَنَــع من
بتضخيــم الليــرة اللبنانيــة بشـ ٍ
خــال ربطهــا بالــدوالر األمريكــي .لكــن هذا
النظــام انهــار فــي الشــهور األخيــرة ،مــا أ َّدى
ُّ
تضخــم بَلَ ـ َغ أكثــر مــن .400%
إلــى ُمع ـ َّدل
روعــة
والتدهــور الشــديد فــي القــوة الشــرائية للعملــة ال تــزال نــدوب هــذه الســنوات ال ُم ِّ
حيــن كانــت الشــوارع والنــاس ُمقسَّــمينص َمــت ظهــر معظــم ال ُسـ َّكان.
قَ َ
ـارم إلــى مســلمين ومســيحيين-
ـ
ص
و
ـ
نح
ـى
ـ
عل
ٍ
ٍ
ترفــض البنــوك اللبنانيــة اآلن الســماح واضحــة .ال تــزال ثقــوب الرصــاص غائــرةً
لعمالئهــا بســحب الــدوالرات األمريكيــة مــن فــي بنايــات األحيــاء الفقيــرة ،وتُغطَّــى
حســاباتهم ،فــي
ـوز طائفيـ ٍة مهتمــة
ٍ
ـور هائلــة لرمـ ٍ
إصــرار علــى أن يســحبوا أحيانًــا بصـ ٍ
الليــرة ال ُمنهــارة بالفعــل .إال أن البنــوك بجلــب األصــوات أكثــر مــن دعــم مجتمعهــم
مســتمرةٌ فــي التــداول باســتخدام ُمعـ َّدل ســعر المزعــوم .ال تــزال االنقســامات ال ُمتولِّــدة
الصــرف الرســمي ،مــا يعنــي أنهــا تســتطيع عــن ســنوات الحــرب األهليــة جاســدةً فــي
ُّ
تحميــل عمالئهــا كافــة تكاليــف
التضخــم ،الشــوارع ،وظلَّــت الــوالءات السياســية
وهــم بهــذه الطريقــة يســتخلصون المالييــن ثابتــةً نســبيًا حتــى الجــوالت األخيــرة مــن
مــن العمــال والفقــراء ،بينمــا يُسـ َمح لألغنيــاء االحتجاجــات.
بنقــل ثرواتهــم إلــى الخــارج.
المعــارك والمذابــح ألعــوام ،فقــد جُــرِّ دَت
ـون اجتماعــي ،وغدت طقو ًســا
مــن أيِّ مضمـ ٍ
غيــر سياســية وعدميــة ألمــراء الحــرب
ـدف وحي ـ ٍد هــو الدفــاع عــن
المليونيــرات بهـ ٍ
ســلطتهم وتوســيع نطاقهــا.

نخب رأسمالية فاسدة

«ض َّخ َمت السلطات اللرية
اللبنانية ملساعدة املضاربني
املاليني .لكن هذا النظام
انهار وبلغ التض ُّخم ،400%
وتدهورت القوة الرشائية
للعملة»

صــف عــادةً بـ”باريــس
كانــت بيــروت تو َ
الشــرق األوســط” .واليــوم هــي مدينــة
رماديــة كئيبــة تعانــي مــن الكثيــر مــن
الفقــر ،والكثيــر مــن الســيارات ،والضجيــج
المزعــج ،واالنحســار الشــديد للمســاحات
الخضــراء .تفتقــر الشــوارع إلــى قواعــد
المــرور وممــرات المشــاة ،مــا يدفــع المشــاة
إلــى االلتفــاف حــول حطــام البنايــات وتــال
القمامــة والســيارات ال ُمتخبِّطــة فــي الشــوارع
الضيِّقــة .وفــي القلــب السياســي واالقتصــادي
للبنــان ،يعيــش حوالــي  2.5مليــون شــخص،
أي أكثــر مــن ثلــث السُــ َّكان ،علــى هــذا
الحريــري والنخبــة السياســية واالقتصاديــة
غيــر أن بعــض األشــياء قــد تغيَّــ َرت منــذ
النحــو.
مســؤولون عــن الوضــع الذليــل للمجتمــع
الحــرب .تتنــ َّوع النخــب فــي لبنــان بشــدة،
واالقتصــاد اللبنانيَّيــن .لقــد َج َعلَــت عقــو ٌد مــن اعتــادت المدينــة علــى العنــف والتفجيــرات ،وكثيــرًا مــا تتض َّمــن قائمــة أغنــى 100
الخصخصــة وتقليــص الخدمــات والرعايــة وقــد نَ َجــت مــن إحــدى أســوأ حــروب الشــرق شــخص فــي البــاد أســما ًء ســنيَّة وشــيعية.
االجتماعيــة الفقــراء عرض ـةً ألدنــى صدم ـ ٍة األوســط فــي الســبعينيات والثمانينيــات ،ونتيجــةً لذلــك ،لــم تعــد المدينــة ُمقسَّــمة
اقتصاديــة .وال تــزال معظــم المنــازل تحصل حيــن َســ َحقَت العصابــات الطائفيــة مــن حيــث المبــدأ بيــن مناطــق األغنيــاء
علــى كهربــا ٍء باهظــة الثمــن وعليهــم شــراء وحلفاؤهــا حركــةً جذريــةً حيَّــة مــن أســفل المســيحيين والفقــراء المســلمين ،بــل ُمق َّســمة
الميــاه ال ُمعلَّبــة.
د َّشــنها الطــاب والعمــال .ورغــم اســتمرار طبقيًــا .ويُ َعــ ُّد حــزب هللا ،الــذي كان فــي
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الماضــي يمثِّــل تعبيـرًا متناقضًا عــن تطلُّعات
المجتمــع الشــيعي المطحــون ،جــز ًءا راسـ ًخا
فــي النخبــة اللبنانيــة .وينعكــس ذلــك بأوضــح
مــا يكــون فــي تحالفــه اإلســتراتيجي مــع
ميشــال عــون ،أحــد أكثــر الرمــوز اليمينيــة
ُّ
تعط ًشــا للدمــاء فــي الحــرب األهليــة .صــار

الصدامــات ال ُمتكـ ِّررة مــع الكيــان الصهيوني
مســرح إلخفــاء دور حــزب هللا فــي
مجــرد
ٍ
نهــب الطبقــة الرأســمالية للبنــان ،جنبًــا إلــى
ب مــع أعدائــه المزعوميــن فــي تحالــف
جن ـ ٍ
 14آذار.
كثي ـرًا مــا يُلقَــى اللــوم فــي مشــكالت لبنــان
علــى “الفســاد” و”انعــدام الكفــاءة” .وبينمــا
هنــاك بالفعــل جــز ٌء مــن الحقيقــة فــي هــذه
االتِّهامــات ،تنشــأ هــذه المشــكالت باألســاس
ـع قائــم علــى الربــح
مــن آليــات عمــل مجتمـ ٍ
مــن أجــل األقليــة علــى حســاب أغلبيــة
ٌ
صحــف يمينيــة ،مثــل
السُــ َّكان .صــارت
فاينانشــال تايمــز البريطانيــة ،تــذرف
دمــوع التماســيح علــى أهــل بيــروت،
ومــن ثــم توصــي بالمزيــد مــن الرأســمالية
التكنوقراطيــة كحــلٍّ لهــذه المشــكالت.
الحقيقــة هــي أن الرأســمالية ال يمكــن أن
توجــد دون فســاد وعــدم كفــاءة وقتــل .النظــام
بأكملــه هــو مــن ينبغــي توجيــه االتِّهــام لــه،
مــن الرأســماليين اللبنانييــن الذيــن يديرونــه،
إلــى الرأســماليين العالمييــن الذيــن يقدمــون
لــه النصيحــة والتوجيــه.
االســتجابة العادلــة الوحيــدة علــى هــذه
الجريمــة الجديــدة بحــ ِّ
ق مدينــة بيــروت
وشــعبها الــذي طالــت معاناتــه هــو تحطيــم
هــذا النظــام الــذي يفــرز ك َّل هــذا البــؤس.
لقــد أثبــت عمــال وطــاب وفقــراء لبنــان فــي
الفتــرات األخيــرة أنهــم قــادرون علــى ِّ
هــز
ركائــز النظــام .واآلن حــان الوقــت إلتمــام
هــذه المهمــة.
 هــذا المقــال بقلــم عمــر حســن  -موقــع“ريــد فــاج” األســترالي.

االشرتايك

لبنان
متابعات
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إرث االستعامر الكامن وراء كارثة لبنان
ترجمة :عزيز خالد
الرأســماليون الفرنســيون قــد ح َّولــوا بالفعــل
اقتصــاد لبنــان النامــي بالكامــل تقريبًــا نحــو
َّ
ســلط االنفجــار المدمــر فــي بيــروت إنتــاج الحريــر لتصديــره إلــى فرنســا.
الضــوء علــى النظــام السياســي اللبنانــي،
ذلــك النظــام الطائفــي الفاســد الــذي بنتــه ســيطر المســيحيون الموارنــة ،الذيــن عاشــوا
اإلمبرياليــة الغربيــة.
فــي الجبــال حيــث تمركــزت مصانــع
الحريــر فــي لبنــان ،علــى الطبقــة الرأســمالية
يرســم النــاس فــي لبنــان خطًــا واصـ ً
ـا بيــن
ض المســتعمر الفرنســي
فــي البــاد .لــذا ،فَـ َر َ
االنفجــار ال ُمد ِّمــر فــي العاصمــة بيــروت نظا ًمــا سياسـيًا يق ِّســم المناصــب علــى أســاس
ِّ
وحكــم النخبــة الفاســدة .يلخــص االنفجــار الطائفــة الدينيــة .وكان هــذا النظــام يضمــن
نظا ًمــا سياســيًا فاســدًا فــي أزمــة .وتعانــي الهيمنــة السياســية للرأســماليين الموارنــة،
الغالبيــة العظمــى مــن النــاس العادييــن فــي وتقســيم المواطنيــن إلــى مســيحيين ومســلمين
لبنــان مــن عــداء والمبــاالة مــن هــم فــي ودروز ،حتــى بعــد رحيــل فرنســا.
قمــة الهــرم .حتــى قبــل وقــوع االنفجــار،
ُ
كان لبنــان يغــرق فــي االنهيــار االقتصــادي .أعلِــنَ االســتقالل رســميًا فــي عــام ،1943
ومــن ال ُمتوقَّــع أن يعيــش مــا يصــل إلــى لكــن قبــل أيــام فقــط مــن هــذا التاريــخ اعتقلت
ـر بحلــول فرنســا الرئيــس اللبنانــي بشــارة الخــوري
 60%مــن ســكان هــذا البلــد فــي فقـ ٍ
نهايــة هــذا العــام.
وحكومتــه بأكملهــا لمحاولتهــم تمريــر قوانين
ـوض نفوذهــا .ظـ َّل الجنــود الفرنســيون في
تقـ ِّ
كانــت األحــزاب اللبنانيــة الحاكمــة تأمــل لبنــان لثــاث ســنوات أخــرى بعــد إعــان
فــي حــ ِّل أزمتهــا بمزيــد مــن التقشــف االســتقالل .وحتــى بعــد رحيلهــم أخي ـرًا فــي
وسياســات الســوق الحــرة التــي أفقــرت عــام  ،1946اســتخدمت القــوى اإلمبرياليــة
الكثيــر مــن النــاس فــي المقــام األول .ورغــم الغربيــة القــوة العســكرية لضمــان أن النظــام
أن حركــة الجماهيــر فــي العــام الماضــي السياســي فــي لبنــان يخــدم مصالحهــا.
أجبــرت رئيــس الــوزراء الســابق ســعد
ٌ
الحريــري علــى االســتقالة ،ورغــم الموجــات وفــي عــام  ،1958اندلعــت حركـة جماهيرية
االحتجاجيــة المتواصلــة ،ظ ـ َّل النظــام حتــى جديــدة تطالــب باالنضمــام إلــى الحكومــات
اآلن دون مســاس.
القوميــة العربيــة فــي مصــر وســوريا .وردًا
علــى ذلــك ،أرســلت الواليــات المتحــدة
بالنســبة للكثيــر مــن المتظاهريــن اللبنانييــن مــا يقــرب مــن  14ألــف جنــدي لتعزيــز
فــإن فســاد النظــام السياســي يرجــع فــي الحكومــة اللبنانيــة المدعومــة مــن الغــرب.
ُ َّ
األصــل لبنائــه الطائفــي ،حيــث تــوزع مهَّــد ذلــك الطريــق لمــا ســيحدث بعــد حوالــي
المناصــب فــي الحكومــة علــى أســاس  17عا ًمــا ،عندمــا تضافــرت المقاومــة ضــد
الطائفــة الدينيــة .ويــرى هــؤالء أن النظــام حــكام لبنــان مــع نضــال التحرير الفلســطيني.
الطائفــي البــد مــن التخلُّــص منــه .ولكــن
مــن المثيــر لالشــمئزاز أن نــرى حكومــات ف ـ َّر عشــرات اآلالف مــن الفلســطينيون إلــى
البلــدان التــي ســاعدت فــي تشــكيل ذلــك لبنــان بعــد طردهــم بالقــوة مــن أراضيهــم
النظــام ودعمــه واالســتفادة منــه ت َّدعــي اآلن بفلســطين عنــد إعــان دولــة إســرائيل عــام
معارضتــه.
 .1948ومنــذ ذلــك الحيــن عــاش الالجئــون
الفلســطينيون كشــريح ٍة أخــرى فقيــرة
حيــن قــام الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ومهمشــة سياسـيًا مــن ســكان لبنــان .نشــطت
ماكــرون بجولــ ٍة فــي بيــروت األســبوع منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي صفــوف
الماضــي ،تأكــد مــن أنــه تــم تصويــره وهــو الالجئيــن ،وبــدأت منــذ العــام  1971فــي
يخبــر المحتجيــن بــأن المســاعدة التــي وعــد اســتخدام لبنــان قاعــدةً لحــرب العصابــات
بهــا “لــن تذهــب إلــى أيــدي الفاســدين” .التــي خاضتهــا ضــد الكيــان الصهيونــي فــي
وطالــب ماكــرون بإصالحــا ٍ
ت و”ميثــاق الجنــوب .كان للفلســطينيين قضي ـةٌ مشــتركة
سياســي” جديــد ،ووعــد بالعــودة فــي  1مــع القومييــن العلمانييــن والجماعــات
ســبتمبر “لتح ُّمــل المســئولية السياســية” اليســارية التــي نشــطت فــي أوســاط أفقــر
إن لــم يحــدث ذلــك .لمــاذا يشــعر الرئيــس قطاعــات الشــعب اللبنانــي .وفجَّــ َر القتــال
الفرنســي بهــذه “المســئولية السياســية” تجــاه بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــزب
لبنــان؟
الكتائــب المســيحي الفاشــي الحــرب األهليــة
فــي  ،1975فيمــا كان التحالــف بيــن منظمــة
االحتالل والنظام السياسي
التحريــر واليســار اللبنانــي تحديًــا وجوديًــا
اإلجابــة هــي أن فرنســا لعبــت دورًا رئيس ـيًا علــى النظــام السياســي فــي لبنــان ،الــذي كان
فــي تأســيس النظــام اللبنانــي الطائفــي فــي لينهــار لــوال ُّ
تدخــل الــدول ال ُمتنافِســة إلنقــاذه.
المقــام األول ثــم تعزيــزه علــى مــدار عقــود.
ـجيع مــن الواليــات المتحــدة ،قــام النظام
ـ
وبتش
ٍ
عندمــا قامــت القــوى اإلمبرياليــة المنتصــرة
بتقســيم الشــرق األوســط بعــد الحــرب الســوري برئاســة حافــظ األســد ،الــذي أراد
العالميــة األولــى ،انتزعــت فرنســا لبنــان الســيطرة علــى المقاومــة الفلســطينية ،بغــزو
وســوريا لنفســها .بحلــول ذلــك الوقــت ،كان لبنــان .وبالفعــل ،هــزم الجنــود الســوريون
اليســار واحتلــوا قســ ًما كبيــرًا مــن غربــ ّي

وشــمال ّي البــاد ،ودفعــوا الفلســطينيين إلــى الســوريين أو الفلســطينيين أو المجتمعــات
األخــرى فــي لبنــان .ال أتفــق مــع ك ِّل مــا
العيــش فــي مخيمــات الالجئيــن.
يقولــه حــزب هللا ،لكنــي أشــعر أننــي بحاجــة
ثــم فــي عامــي  1978و 1982قــررت إلــى إســماع صوتــي”.
إســرائيل الهجــوم فــي محاولــة لســحق
منظمــة التحريــر الفلســطينية .وبلــغ اجتياحها تح َّولَــت المظاهــرات أيضًــا ضــد سياســات
روعــة الســوق الحــرة للحكومــة المدعومــة مــن
عــام  1982ذروتــه فــي مجــزرة ُم ِّ
فــي مخيمــ ّي صبــرا وشــاتيال لالجئيــن الغــرب ،تلــك السياســات التــي أثــرت أقليــة
صــ َر ضئيلــة بينمــا أفقــرت الكثيريــن .وزاد حــزب
الفلســطينيين .فــي تلــك المجــزرة ،حا َ
جنــود االحتــال الصهيونــي المخيميــن هللا مــن تمثيلــه فــي مجلــس النــواب اللبنانــي
ومنعــوا خــروج أحــد منهمــا .بعــد ذلــك ،فــي انتخابــات  2005وانضــم ألول مــرة إلــى
دخلــت ميليشــيات حــزب الكتائــب ،بالتنســيق الحكومــة.
مــع القــوات الصهيونيــة ،وبــدأت عمليــة قتــل
عشــوائي ســقط فيهــا مــا يصــل إلــى  3500فــي عــام  2006اجتاحــت إســرائيل لبنــان
مــرة أخــرى ،هــذه المــرة علــى أمــل ســحق
فلســطيني.
حــزب هللا .وتض َّمنَــت خطــة االجتيــاح
احتلــت إســرائيل جنــوب لبنــان .وفــي ر َّدة تدميــرًا واســعًا للمنشــآت المدنيــة والبنيــة
فعــل علــى ذلــك ،تأسَّســت حركــة حــزب التحتيــة اللبنانيــة .لكــن االجتيــاح فشــل فــي
ٍ
هللا المســلحة وأصبحــت بــؤرة مقاومــ ٍة نهايــة المطــاف .كان الدعــم واســع النطــاق
لالحتــال اإلســرائيلي .ارتكــز حــزب هللا لمقاومــة حــزب هللا إلســرائيل ،والــذي
فــي قاعدتــه بشــكل أساســي علــى األقليــة تجــاوز الســكان الشــيعة ،والتضامــن بيــن
الشــيعية فــي لبنــان ،وكانــت الطائفــة الشــيعية اللبنانييــن عبــر االختالفــات الدينيــة ،همــا مــا
إحــدى أكثــر الطوائــف تضــررًا وإفقــارًا أنــزال علــى إســرائيل أول هزيمــة ُم ِذلَّــة لهــا.
بصــور ٍة خاصــة مــن النظــام الطائفــي .ولكــن
نجاحــات حــزب هللا فــي محاربــة االحتــال كان حــزب هللا يتمتَّــع بدعـ ٍـم جماهيــري ،لكنــه
تناقــض جوهــري .مــن ناحيــة،
اإلســرائيلي وإنهــاء وجــوده فــي عــام َ 2000وقَــ َع فــي
ٍ
بدعم مــن ضحايــا اإلمبريالية
حظــى الحــزب
ٍ
َمنَ َحــت الحــزب دع ًمــا أوســع بكثيــر.
والنظــام السياســي فــي لبنــان .لكــن دوره
ال يُ َعــد حــزب هللا مجــرد ميليشــيا ،إذ المتزايــد فــي الحكومــة ،واعتمــاده علــى
أنــه يمتلــك ويديــر مــدارس ومستشــفيات ســوريا وإيــران ،كان يعنــي أنــه ســينقلب
ً
بــدل ضــد الحــركات الجماهيريــة .عندمــا اجتاحت
وعيــادات وبرامــج تعليميــة .ولكنــه
مــن أن يتحــدى أســس النظــام السياســي فــي الثــورات الشــرق األوســط فــي 2010
لبنــان ،أراد الحــزب أن يندمــج فيــه ،مســتندًا و ،2011قاتــل حــزب هللا إلــى جانــب الثــورة
المضــادة التــي د َّشــنها النظــام الســوري.
إلــى الدعــم مــن ســوريا وإيــران.
ِّ
وبينمــا ات َحــ َد اللبنانيــون ضــد الحكومــة
ً
خوفــا مــن النمــو المتزايــد لنفــوذ حــزب والفســاد فــي حــراك العــام الماضــي ،هاجــم
َّ َ
ً
هللا ،تدخلــت القــوى الغربيــة مــرة أخــرى بلطجيــة حــزب هللا مظاهراتهــم .أصبــح
إلبقــاء لبنــان تحــت ســيطرتها .فــي عــام حــزب هللا فــي النهايــة جــز ًءا مــن النظــام
 2005علــى ســبيل المثــال دعمــوا “ثــورة الــذي كان بمثابــة رد فعــل ضــده.
األرز” ضــد االحتــال الســوري .قــادت
ً
تلــك “الثــورة” أحــزابٌ يمينيــة مدعومــة الفســاد ليــس حالــة خاصــة ال توجــد إال
مــن الغــرب .أنهــت ســوريا وجودهــا علــى فــي لبنــان .والطائفيــة ليســت بالعمــق الــذي
األراضــي اللبنانيــة فــي عــام  ،2005وكانــت ي َّدعيــه مــن يعتمــدون عليهــا .لقــد اتِّ َحـ َد الناس
الواليــات المتحــدة تأمــل فــي أن يكــون ذلــك العاديــون مــرارًا عبــر مختلــف التيــارات
الدينيــة لتحــدي هــذا النظــام .وهــذا النــوع
بدايــةً لتحجيــم حــزب هللا.
مــن الوحــدة يأتــي مــن خــال النضــاالت مــن
ُّ
التدخل
أســفل.
ضــا مظاهـ ٌ
ـرات حاشــدة ضــد
كانــت هنــاك أي ً
ــب النــاس
فــي حــراك العــام الماضــي طالَ َ
ُّ
التدخــل األمريكــي ،تجــاوزت دعــم حــزب
بنظــام سياســي جديــد تما ًمــا .وتض َّمنَــت
ٍ
هللا .وأفــاد االشــتراكي الثــوري اللبنانــي الهتافــات الشــعبية “ثــورة” و”كلــن يعنــي
باســم شــيت ،مــن بيــروت لصحيفــة “العامــل كلــن”ِ ،م َّمــا يعنــي أن النــاس يريــدون
ً
االشــتراكي” البريطانيــة عــام  ،2005نقــا التخلــص مــن ك ِّل النخــب الفاســدة بغــض
عــن أحــد المتظاهريــن:
النظــر عــن طوائفهــم .إن مواجهــة هــذا
“أوافــق علــى أن القــوات الســورية يجــب الفســاد ال تعنــي إنهــاء الطائفيــة فحســب ،بــل
أن تغــادر البــاد ،لكنــي ال أريــد أن تحــل تعنــي تحــدي النظــام والقــوى اإلمبرياليــة
محلهــا القــوات األمريكيــة .اإلســرائيليون التــي تعتمــد عليــه.
هــم اإلرهابييــن األكبــر فــي المنطقــة .أريــد – المقــال بقلــم نِــك كالرك – صحيفــة
أن تغــادر القــوات الســورية البــاد ،لكنــي ال “العامــل االشــتراكي” البريطانيــة.
أريــد أن تكــون هنــاك حــرب عنصريــة ضــد

االشرتايك
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لبنان والحراك الثوري عىل منعطف خطري
كاملــة مــن البرجوازيــة العالميــة تخ َّ
صــت
ص َ
فــي اختطــاف قيمــة مضافــة مثــل وول
ســتريت فــي نيويــورك والســيتي فــي لنــدن،
لكــن هــذا النمــط لديــه تأثيــره علــى التوجهات
االقتصاديــة والعالقــات االجتماعيــة.

بقلم :جاد بوهارون
علينــا االعتــراف أن لــدى إيمانويــل ماكرون
اإلحســاس بالتوقيــت المناســب .فرئيــس
فرنســا ،الدولــة التــي تمـ ُّد األجهــزة األمنيــة
اللبنانيــة باألســلحة التــي تُســتَع َمل فــي
قمــع االحتجاجــات ،اســتفاد مــن الصدمــة
واالندهــاش الســائدين فــي بيــروت غــد
االنفجــار ليلعــب فيهــا دوره المفضــل؛ دور
طائــر الرحمــة ،مســتنبطًا بعــض التعاطــف
الرخيــص فــي لبنــان كمــا فــي فرنســا.
لكــن بعــد الدهشــة جــاء الغضــب ،ولــم يعــد
ٌ
مــكان بيــن
للدجاليــن مــن نــوع ماكــرون
المتظاهريــن مــن جهــة ،وقــوى القمــع مــن
جهــة أخــرى .والملفــت أن حتــى أبــواق
الطبقــة الوســطى ومنظماتهــا التــي تســمي
نفســها “المجتمــع المدنــي” حملــت شــعار
المواجهــة وتعليــق المشــانق بــدل إصرارهــا
االعتيــادي علــى التظاهــرات “الســلمية”،
دليــل علــى كــ ِّم الغضــب والحقــد التــي
فــي
ٍ
ولَّدتــه الطبقــة الحاكمــة قــي قلــوب النــاس
أجمــع .لكــن رغــم انفجــار الغضــب الــذي
أطــاح الحكومــة للمــرة الثانيــة عــام ،2020
ال تــزال الطبقــة الحاكمــة بأســرها متجــذرةً
فــي الســلطة ،مــن رجــال األعمــال إلــى
الزعمــاء السياســيين والدينييــن؛ تنتظــر
اللحظــة المناســبة لضــرب الطبقــات الفقيــرة
والوســطى مــن جديــد برفــع الدعــم عــن
االحتياجــات األوليــة.

االنفجــار .فمــن صاحــب الســفينة ال ُمح َّملــة
بهــذه المــواد الخطيــرة ،والــذي ف َّ
ضــل التخلي
عنهــا وعــن الطاقــم فــي المرفــأ بــدل تســديد
تكاليــف إصالحهــا ،إلــى مــدراء الجمــارك
والمرفــأ الذيــن احتفظــوا بهــذه المــواد فــي
العنبــر رقــم  12علــى أمــل بيعهــا يو ًمــا مــا
بــدل إتالفهــا كمــا ينــص القانــون ،وحتــى
إلــى رئاســتي الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء
اللتيــن تجاهلتــا تقاريــر أجهــزة األمــن التــي
أنــذرت بهــذه الكارثــة .الصــورة األوليــة
هــي صــورة جشــع وفســاد وعــدم كفــاءة
وازدراء بأمــان النــاس ،يل ِّخصهــا بالفعــل
شــعار عصــر الرأســمالية :األربــاح قبــل
األرواح! كمــا ألقــت هــذه الكارثــة الضــوء
علــى التحاصــص الطائفــي وتقســيم النفــوذ
فــي المرفــأ وتوزيــع ثمــاره علــى مختلــف
أحــزاب الســلطة وداعميهــا مــن كبــار رجــال
األعمــال ،واالســتغالل المفــرط للعمــال
المياوميــن ،وأخيـرًا وليــس آخـرًا ،عنصريــة
أجهــزة الدولــة التــي لــم تحتســب الســوريين
والبنجالديشــيين الذيــن ســقطوا بالعشــرات
ضمــن قائمــة الضحايــا!
ـار مــأزوم للغاية،
جــاء انفجــار المرفــأ في إطـ ٍ
فســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة تدهور بشــكل
كارثــي منــذ أكتوبــر العــام الماضــي ،ومعــه
المســتوى المعيشــي للغالبيــة العظمــى مــن
ســكان البــاد .أمــا كبــار األغنيــاء والزعمــاء
السياســيون والدينيــون ،فهرَّبــوا أموالهــم مــن
البــاد ،وأياديهــم الجشــعة ومعهــم الــدول
اإلمبرياليــة تمتــد مــن جديــد نحــو بيــروت
لالســتيالء علــى مــا تبقــى مــن ثــروات
الشــعب .فمــن أيــن تأتــي األزمــة ومــا هــي
آفــاق المقاومــة؟

ربمــا لــن نعلــم الســبب المباشــر للحريــق
الــذي دبَّ فــي مرفــأ بيــروت ،والــذي أ َّدى
إلــى تفجيــر مــا يزيــد عــن ألفــي طــن مــن
مــادة نيتــرات األمونيــة ،لكــن الخطــوط
العريضــة التــي ترســم ســياق هــذه الكارثــة لمحة عن االقتصاد السياسي لالنهيار
بــدت تتو َّ
ضــح بعــد مــرور ثالث أســابيع على

تش ـ َّكلَت الطبقــة الرأســمالية اللبنانيــة البكــرة
حــول مرفــأ بيــروت فــي منتصــف القــرن
التاســع عشــر ،حيــث كانــت تلعــب دور
الوســيط التجــاري والمالــي لتصديــر الحريــر
الــذي كان يُصنَــع فــي جبــل لبنــان (أي
المناطــق الســاحلية والجبليــة المحيطــة بمدينة
بيــروت) ويبــاع فــي الســوق الفرنســي.
هــؤالء الوســطاء والتجــار أصبحــوا
مقرضيــن مالييــن وأسســوا أول المصــارف
اللبنانيــة ،وباتــوا يلعبــون دورًا محوريًــا فــي
االقتصــاد المحلــي وفــي صياغــة عالقــات
لبنــان التجاريــة مــع الخــارج رغــم تدنــي
صناعــة الحريــر وانتكاســها شــبه التــام فــي
بدايــات القــرن العشــرين.
جــاء انهيــار الدولــة العثمانيــة عقــب الحــرب
العالميــة األولــى ،وأسَّــس “لبنــان الكبيــر”
كيانًــا خاصًــا لهــذه البرجوازيــة برعايــة
اإلمبرياليــة الفرنســية ،حيــث ضمــت
“طرابلــس الشــام” وصيــدا وســهل البقــاع
إلــى جبــل لبنــان ليشــ ِّكلوا لبنــان بحــدوده
المعروفــة حاليًــا .أثَّــر الــوزن السياســي لهــذه
الطبقــة الماليــة والتجاريــة على مســار الدولة
واالقتصــاد اللبنانييــن تأثيــرًا بال ًغــا ،فعلــى
عكــس معظــم الــدول المجــاورة لــم يتجــه
لبنــان يو ًمــا نحــو سياســات التصنيــع المحلــي
وإحــال الــواردات ،وهــذا ألن كانــت (وال
تــزال) البرجوازيــة اللبنانيــة تؤ ِّمــن أرباحهــا
وتكدســها الرأســمالي مــن خــال القطــاع
المصرفــي والتجــارة الحــرة ،وليــس مــن
خــال التصنيــع .بلغــة االقتصــاد السياســي
الماركســي ،نعنــي أن الطبقــة الرأســمالية
اللبنانيــة ال تســتخرج القيمة المضافة مباشــرةً
بــل تخطــف قيمــةً مضافــة مســتخرجة فــي
مــكان آخــر ،مــن خــال ســيطرتها علــى
ٍ
المرافــق التجاريــة والمصــارف .هــذا ليــس
ٌ
فقطاعــات
نمطًــا اســتثنائيًا أو “شــذو ًذا”،

اســتفادت المصــارف اللبنانيــة فــي النصــف
الثانــي مــن القــرن العشــرين مــن تدفــق
أمــوال البرجوازيــة الفلســطينية بعــد النكبــة،
عــاوة علــى أنهــا لعبــت دور الوســيط بيــن
أمــوال بتــرول الخليــج الباحثــة عــن منافــذ
اســتثمارية واألســواق الماليــة العالميــة .فلــم
يكــن مــن المفاجــئ أن تعكــس سياســات إعادة
إعمــار البــاد بعــد الحــرب األهليــة ،التــي
انتهــت عــام  ،1990ســيطرة البرجوازيــة
الماليــة والتجاريــة ،فــي إطــار فــرض
الليبراليــة الجديــدة حــول العالــم ،وســنل ِّخص
معضلــة تلــك السياســات كالتالــي :فــي غيــاب
االســتثمارات فــي القطاعــات المنتجــة التــي
ال تجنــي األربــاح الكافيــة للرأســماليين
المحلييــن ،يجــد لبنــان نفســه فــي حالــة عجــز
تجــاري بنيــوي ،أي أنــه يســتورد بضائــع
بقيمــة أعلــى بكثيــر مــن قيمــة صادراتــه.
ق
هــذا يعنــي أن البــاد بحاجــ ٍة إلــى تدفُّــ ٍ
دائــم للعمــات األجنبيــة ،الوحيــدة القــادرة
ٍ
علــى تمويــل هــذا العجــز .وتدفــق العمــات
هــو نفســه الــذي يؤ ِّمــن أربــاح البرجوازيــة.
كيــف إ ًذا يجــذب لبنــان العمــات ؟
ً
أول ،مــن خــال جــذب االســتثمارات
صــا الخليجيــة منهــا ،إلــى
األجنبيــة ،وخصو ً
ت غيــر منتجــة مثــل التجــارة وبعــض
قطاعــا ٍ
الخدمــات والعقــارات .قــد يكــون أفضــل
رمــز علــى ذلــك هــو نهــج إعــادة إعمــار
وســط بيــروت ،إذ صــودرت عقاراته قســريًا
لصالــح شــركة خاصــة نالــت حصــة األســد
ـول وســط بيــروت إلى
مــن االســتثمارات لتحـ ِّ
ق تجاريــة لكبــار األغنيــاء ،بينمــا تركــت
ســو ٍ
باقــي المناطــق فــي نكبتهــا .ثانيًــا ،اســتفاد
لبنــان من تحويــات العمالــة اللبنانيــة المقيمة
فــي أوروبــا والخليــج ،وهــي عمالــة مؤهلــة
ـول
ـور مرتفعــة نســبيًا تحـ ِّ
تحصــل علــى أجـ ٍ
قس ـ ًما منهــا الــى أهلهــا وأقاربهــا فــي لبنــان.
وقــد وصلــت هــذه التحويــات إلــى تشــكيل
مــا يقــارب ربــع الناتــج المحلــي عــام ،2008
قبــل أن تركــد نتيجــة االنكمــاش االقتصــادي
العالمــي.
أمــا اآلليــة الثالثــة واألهــم لجــذب العمــات
األجنبيــة إلــى لبنــان فهــي التــي تربــط الديــن
العــام للدولــة بالســوق المالــي العالمــي مــن
خــال المصــارف اللبنانيــة ،فهــذه األخيــرة
تجــذب الودائــع اآلتيــة مــن الخــارج (ال
ســيما مــن أمــوال البرجوازيــة اللبنانيــة فــي
إفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة) مــن خــال فوائــد
عاليــة ج ـدًا قــد تصــل الــى أضعــاف الفوائــد
تمــول
علــى الســوق العالميــة .لكــن كيــف
ِّ
المصــارف هــذه الفوائــد؟ إنهــا بــكل بســاطة
تقــرض الدولــة اللبنانيــة مســتخرجةً منهــا
فوائــد أعلــى .بهــذه الطريقــة يجنــي القطــاع

االشرتايك
المصرفــي اللبنانــي أرباحًــا رهيبــة علــى
حســاب خزينــة الدولــة ،فوصلــت ربحيــة
كبــار المصــارف اللبنانيــة (أي مجمــوع
أرباحهــا الصافيــة نســبةً لرأســمالها الذاتــي)
عــام  2018إلــى مــا يفــوق ضعــف معــدل
ربحيــة المصــارف األوروبيــة واألمريكيــة.
أمــا الدولــة ،فقــد كرَّســت مــا يفــوق 40%
مــن ميزانيتهــا فــي نفــس العــام لخدمــة
الديــن العــام .كل هــذه األمــوال تذهــب
إلــى المصــارف اللبنانيــة وأصحابهــا مــن
رأســماليين لبنانييــن وأجانــب ،وال تنفــق على
التعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة
والعامــة ،أو علــى البنيــة التحتيــة التــي باتــت
شــبه منعدمــة.
انكمشــت مصــادر العمــات تدريجيًــا مــع
الركــود العالمــي ،كمــا تــآكل مــا تبقــى مــن
الصناعــة المحليــة فــي غيــاب االســتثمارات
المنتجــة فــزاد العجــز التجــاري ،ولــم تعــد
دورات المضاربــة المتتاليــة التــي اســتفادت
منهــا المصــارف تكفــي إلخفــاء الطبيعــة
غيــر المســتدامة لهــذه التركيبــة االقتصاديــة.
إال أن ذلــك لــم يمنــع ،فــي طبيعــة الحــال
وكمــا رأينــا أعــاه ،المصــارف ومعهــا
كبــار األغنيــاء مــن تحقيــق أرباحهــا التــي
تضخمــت مــع تضخــم األزمــة ،فكمــا كتــب
ماركــس“ :عنــد كل مضاربــة يعلــم كل
شــخص أن العاصفــة ســتنفجر يو ًمــا مــا،
ولكــن كل شــخص (مــن أصحــاب رأس
المــال) يأمــل بأنهــا ســتنفجر فــوق رأس
جــاره بعــد أن يتم َّكــن هــو مــن جنــي المطــر
الذهبــي وإخفائــه فــي مــكان أميــن“ .مــن بعــد
أرباحــي ليأتــي الفيضــان!” ذلــك هــو شــعار
كل رأســمالي وكل أمــة رأســمالية”.
وتبيَّــن بالفعــل أن مــا ُسـ ِّم َي بالهندســة المالية،
وهــي جملــة مــن اإلجــراءات المعقــدة اتخذها
مصــرف لبنــان المركــزي ابتــدا ًء مــن عــام
 2015لتأميــن ســيولة العملــة األجنبيــة ،لــم
تكــن ســوى حيلــة محاســبتية مبتذلــة أعطــت
البرجوازيــة مهلــةً لترتيــب أوضاعهــا
وأ َّخــرت موعــد االنهيــار الحتمــي ،كمحكــوم
إعــدام يتباطــأ فــي تدخيــن آخــر ســيجارة قبــل
الصعــود إلــى المشــنقة.
ولكن ..ماذا عن الفساد؟
ال شــك أن الفســاد يعــم فــي لبنــان ،وال أحــد
ً
أصــا .حتــى كبــار السياســيين
ينكــر ذلــك
اللبنانييــن الذيــن يترأســون مــا يســمى
بـ”المنظومــة الفاســدة” يعترفــون بذلــك،
ويرفعــون شــعار اإلصــاح ومحاربــة
الفســاد ،ويتفقــون علــى ذلــك الشــعار الجميــل
مــع المؤسســات الدوليــة والرئيــس الفرنســي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وأصحــاب
المصــارف والحــزب الشــيوعي اللبنانــي
والمتظاهريــن والمتظاهــرات فــي شــوارع
بيــروت .لكــن كلمــة “فســاد” تفتــرض وجــود
جســم صحــي فــي جوهــره ،أو كان صحيًــا
يو ًمــا مــا وتــم إفســاده .فمــا هــو هــذا الجســم
صحــي ،وأيــن نجــده؟ لــم يجبنــا أحــ ٌد بعــد
علــى هــذا الســؤال .مــن جهــة ثانيــة ،يفتــح
التركيــز الحصــري علــى ظاهــرة الفســاد
البــاب أمــام المقاربــات األخالقيــة للصــراع

لبنان
متابعات

العدد  - 134الجمعة  18سبتمبر 2020

أيضًــا جــز ًءا ال يتجــ َّزأ مــن “المنظومــة
الفاســدة” ،مدافعًــا داخــل مؤسســات الدولــة
عــن مصالــح “فئتــه” مــن البرجوازيــة،
بداعــي الدفــاع عــن مصالــح “الطائفــة
الشــيعية” ككل .وكلمــا زادت األزمــة
االقتصاديــة حــدةً ،زاد التنافــس بيــن
الرأســماليين ومعــه الفســاد ،كمــا رأينــا فــي
الســنين األخيــرة.

السياســي التــي تحجــب العالقــات االجتماعية
والفروقــات الطبقيــة .فيوضــع الفقيــر الــذي
يتهـرَّب مــن دفــع فاتــورة كهربــاء فــي خانــة
“الفاســد” علــى حــد ســواء مــع مقاول أشــغال
عامــة يســرق المالييــن أو مــع صاحــب
مصــرف يســرق الميليــارات! مــن هنــا يأتينــا
حــراس األخــاق والقيــم ،وهــم غالبًــا مــن
الطبقــة الوســطى المســتعلية ،باســتنتاجاتهم
الغبيــة التــي ال تخــدم ســوى الطبقــة الحاكمة،
مثــل “الشــعب اللبنانــي بطبيعتــه فاســد” ،أو مــن هنــا فــان الفســاد ليــس ور ًمــا ينمــو فــي
“هــذا الشــعب الفاســد يســتاهل ح َّكامــه” .جسـ ٍـم صحــي ،بــل هــو وســيلةٌ مــن وســائل
توزيــع الحصــص بيــن الرأســماليين ويشـ ِّكل
ليــس الفســاد أصــل المشــكلة ،بــل عــارض تجليًــا للنزعــة التــي أشــار إليهــا كارل
مــن عــوارض التركيبــة الطبقيــة فــي لبنــان ،ماركــس فــي البيــان الشــيوعي“ :ســلطة
وغالبًــا مــا يلعــب دور المســهِّل والمن ِّ
ظــم الدولــة الحديثــة ليســت ســوى هيئــة تديــر
لعمليــة التراكــم الرأســمالي كمــا تتجلَّــى علــى المصالــح المشــتركة للطبقــة البرجوازيــة
أرض الواقــع .لــم يتكلــم أح ـ ٌد عــن “فســاد” بأســرها”.
طــول الثــاث عقــود التــي اعتمــدت فيهــا
الدولــة سياســات الديــن العــام التــي أمنــت نحو تجذير الصراع؟
َّ
التراكــم الرأســمالي ألصحــاب المصــارف ،مــع اقتــراب ذكــراه الســنوية األولــى،
علــى العكــس ،فقــد حــاز حاكــم مصــرف وصــل الحــراك الثــوري إلــى مفتــرق
لبنــان علــى عشــرات الجوائــز الدوليــة طــرق .التظاهــرات واالحتجاجــات فــي
لحســن إدارتــه لالقتصــاد النقــدي ،وتــم بيــروت والمناطــق أطاحــت حكومتيــن عــام
تكريمــه فــي بورصــة وول ســتريت وفــي  ،2020مــا يــدل بمــا ال يدعــو للشــك علــى
قصــر الرئاســة الفرنســية .ألــم ينتبــه أحـ ٌد فــي أن الطبقــة الحاكمــة تمــر بأزمــ ٍة سياســية
تلــك المؤسســات العالميــة الراقيــة أن رؤســاء عميقــة ،باإلضافــة إلــى األزمــة االقتصاديــة.
الحكومــات المتعاقبــة ،الذيــن وضعــوا حاكــم بــات واضحًــا أن غالبيــة الشــعب لــم تعــد
مصــرف لبنــان فــي منصبــه وجــددوا
تعــول علــى إمكانيتهــا أو حتــى نيتهــا حــل
ِّ
واليتــه علــى مــدار ثالثيــن عــام ،كانــوا هــم األزمــة الراهنــة .هــل يعنــي ذلــك أن الطبقــة
أنفســهم مــن المســاهمين فــي المصــارف؟ الحاكمــة ســتعترف بعجزهــا وبعــدم كفاءتهــا،
أمــا مــا يُع ـ َرف بالمحاصصــة ،وهــو توزيــع فتقــف جانبًــا تارك ـةً المجــال أمــام “حكوم ـ ٍة
ت اســتثنائية تؤ ِّمــن
المناصــب الكبــرى فــي الدولــة واإلدارات مســتقلة” ذات صالحيــا ٍ
نظــام جديــد ،كمــا يطالــب
العامــة خصوصًــا علــى المرافــئ الجويــة االنتقــال إلــى
ٍ
والبحريــة حســب الــوالء السياســي-الطائفي الكثيــرون؟
وليــس الكفــاءة ،فهــو يعطــي الرأســماليين
مدخــا إلــى المراكــز الحيويــة فــي الحقيقــة ،لــن تســتقيل الطبقــة الحاكمــة
ً
التجارييــن
للتراكــم هــذه مــن خــال أحــزاب الســلطة ،مــن تلقــاء نفســها ،ألن ســبب وجودهــا
وين ِّ
ظــم التنافــس الفوضــوي بينهــم .طبعًــا وركيــزة قوتهــا ليــس إدارة أمــور المواطنيــن
بشــكل حيــادي يضمــن حيــاةً
يســتفيد المــدراء والضبــاط مــن مواقعهــم والمواطنــات
ٍ
ت ألنفســهم مــن خالل الفســاد ،كريمـةً للجميــع .إن ســبب وجودها األساســي
ليكدســوا ثــروا ٍ
لكــن األهــم ومــا يحاســبهم أســيادهم عليــه هــو فــي المقــام األول هــو تأميــن أربــاح أصحــاب
قدرتهــم علــى التمهيــد لتراكــم رأس المــال الرســاميل ورجــال األعمــال ،فهــذه طبيعــة
الســلطة فــي عصــر الرأســمالية .وهــي
وتزييــت عجلــة األربــاح.
ٌ
مســتعدة أن تشــعل حربًــا أهليــة طائفيــة
ً
مثــا ،لطالمــا كان حــزب “التيــار الوطنــي والوصــول بالبــاد والشــعب إلــى الهاويــة
الحــر” وهــو حــزب أسســه الرئيــس ميشــال (كمــا فعلــت فــي الماضــي) قبــل أن تتخلَّــى
عــون ،تنظي ًمــا يتو َّعــد بمحاربــة الفســاد عــن المناصــب التــي تؤ ِّمــن لهــا األربــاح.
وباإلصــاح اإلداري ،وكان هــذا الخطــاب حتــى لــو شــ َّكلَت حكومــة “مســتقلة” تمثِّــل
ـكل أو بآخر ،فسنكتشــف
يتناســب مــع ركيزتــه الشــعبية مــن الطبقــات تطلُّعــات الحراك بشـ ٍ
الوســطى والبرجوازيــة الصغيــرة .وليــس ســريعًا أن قــرارات هــذه الحكومــة لــن تطبَّــق
غريبًــا أن صعــوده التدريجــي إلــى الســلطة ألن الســلطة متجــذرةٌ فــي اإلدارات العامــة،
فــي الســنين األخيــرة تزامــن مــع تقرُّ بــه فــي القــوى األمنيــة وكبــار ضبــاط الجيــش،
مــن كبــار الرأســماليين ورجــال األعمــال فــي القضــاء ووســائل اإلعــام ،ناهيكــم عــن
المســيحيين مــن جهــة ،ومشــاركته الكاملــة المصــارف والمرافــق الحيويــة والتجاريــة
فــي نظــام المحاصصــة مــن جهــة أخــرى وميليشــيات مختلــف أحــزاب الســلطة.
تحــت ذريعــة حمايــة “مصلحــة المســيحيين
ً
ككل” ،حتــى أصبــح رئيــس الحــزب جبــران مــا الحــل إذا؟ كيــف تضــرب هــذه الســلطة
ت قياســي ،أحــد أكبــر السياســية والماليــة -وهــي وجهــان لعملــة
باســيل ،وخــال وقــ ٍ
رمــوز الفســاد فــي لبنــان .أمــا حــزب هللا ،واحــدة ،وهــي ســلطة رأس المــال– وتتخطى
الــذي كان يســتند علــى الفئــات الشــعبية التقســيمات الطائفيــة التــي ســتحاول الطبقــة
والفقيــرة ،فقــد واكــب فــي الســنين األخيــرة الحاكمــة محاربتنــا بهــا؟ الحــل فــي تجذيــر
صــا فــي الصــراع فــي مراكــز التراكــم نفســها .فــإن
صعــود برجوازيــة شــيعية –خصو ً
ِّ
مجــال التجــارة والعقــارات– وأصبــح هــو كان الفســاد يســهِّل عمليــة التراكــم وينظــم
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فوضويًــا التنافــس بيــن الرأســماليين أنفســهم،
فــا مفــر لهم مــن اســتغالل اليد العاملــة لجني
أرباحهــم .فمــن ينقــل البضائــع فــي المرافــئ
والمطــارات والمســتودعات التجاريــة؟ مــن
يــؤدي العمليــات داخــل المصــارف ،ومــن
ينفــذ األشــغال التــي تــدرُّ أرباحًــا هائلــة
للمقاوليــن؟ مــن يعمــل فــي المستشــفيات
والمــدارس والجامعــات الخاصــة والعامــة؟
مــع كل الفســاد والمضاربــة والتحاصــص،
ال أربــاح مــن دون اســتغالل العمــال
والعامــات ،لبنانيــة كانــت أو أجنبيــة .وخيــر
دليــل علــى ذلــك مــا يُعــ َرف بالمياومــة
فــي القطاعيــن الخــاص والعــام ،حيــث ال
راتــب ثابــت للعمــال والعامــات وال عقــد
عمــل وال ضمــان اجتماعــي ،كذلــك نظــام
“الكفالــة” العنصــري الــذي يقيِّــد العمــال
والعامــات غيــر اللبنانييــن واللبنانيــات فــي
مخــز ،ناهيكــم
موقــع اســتغالل واضطهــاد
ٍ
عــن كل المخادعــات “العاديــة” التــي تســمح
لرجــال األعمــال بتفــادي قانــون العمــل .تلــك
التركيبــة االســتغاللية ضروريــةٌ لتأميــن
أربــاح الطبقــة الحاكمــة.
الطبقــة الحاكمــة نفســها تعــي ذلــك تما ًمــا،
فهــي تحــاول دائ ًمــا خــرق النقابــات وإفســاد
قياداتهــا والتقســيم بيــن اللبنانييــن واألجانــب
وبيــن اللبنانييــن أنفســهم مــن مختلــف
مــاض ليــس
الطوائــف .وقــد رأينــا فــي
ٍ
بعيـدًا إمكانيــة توحيــد الطبقــة العاملــة ومعهــا
الطبقــات الوســطى بطوائفهــا المتعــددة
خلــف المطالــب المعيشــية ،كمــا حصــل مــع
“رابطــة األســاتذة” عــام  2014-2015رغم
الخطــاب الطائفــي الســائد آنــذاك علــى خلفيــة
تدخــل حــزب هللا في ســوريا إلى جانــب نظام
األســد .وكمــا أظهــرت حركــة “التطهيــر”
فــي مصــر التــي اســتهدفت المدراء الفاســدين
والمقربيــن مــن نظــام مبــارك عشــية
ثــورة ينايــر  ،2011أو إضرابــات العمــال
والعامــات فــي القطــاع المصرفــي خــال
الثــورة الســودانية فــي اآلونــة األخيــرة،
فبإمــكان النضــاالت االقتصاديــة أن تتح ـ َّول
ت سياســية تربــط مــا بيــن أماكــن
إلــى نضــاال ٍ
العمــل المختلفــة والشــارع.
مــن هنــا فــإن العمــال والعامــات ليســوا فقــط
ضحايــا هــذا النظــام ،بــل إنهــم يمســكون
ويمســكن فــي أياديهــم/ن إمكانيــة إســقاطه
وأن يحلــوا محلَّــه نظا ًمــا يضــع أرواح النــاس
واحتياجاتهــم مــن صحــة وتعليــم وســكن
وعمــل وخدمــات ،قبــل أربــاح األقليــة .لكــن
هــذا لــن يحصــل بيــن ليل ـ ٍة وضحاهــا ،ولــن
تكفــي الشــعارات الرنانــة مثــل “كل القــوة
عمــل
للعمــال” إن لــم تكــن مبنيــةً علــى
ٍ
تنظيمــي دؤوب يشــجِّ ع النقابــات المســتقلة
ويتجنَّــب فــخ الفصــل ما بيــن النضــال النقابي
والسياســي مــن جهــة ،وفــخ العنصريــة تجــاه
العمــال والعامــات األجانــب مــن جهــة
أخــرى .فالطبقــة العاملــة فــي لبنــان هــي،
شــئنا أم أبينــا ،متعــددة الجنســيات ومتعــددة
الطوائــف؛ إمــا تتو َّحــد وتنقــذ البــاد وإمــا أن
تقــف جانبًــا منقســمةً عاجــزةً بينمــا يســتولي
اللصــوص علــى مــا تبقــى مــن لبنــان.

االشرتايك

ات
متابعات
خرب
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 :1970ملاذا تحطَّم األمل؟
تشييل :1970

ترجمة :سيد صديق
فــي هــذا الشــهر منــذ خمســين عا ًمــا ،فــاز
ال ُمرشَّــح االشــتراكي ســيلفادور آينــدي
باالنتخابــات الرئاســية فــي تشــيلي فــي
ظــ ِّل موجــ ٍة مــن النضــال العمالــي .لكــن
انقــاب
فــي غضــون ثــاث ســنوات ،جــاء
ٌ
صــب الجنــرال
عســكري مدعــوم أمريكيًــا لين ِّ
أوجســتو بينوشــيه فــي الســلطة ويُغــ ِرق
آمــال الجماهيــر فــي الدمــاء.

لرجــال األعمــال والمصرفييــن ،وأن ينطبــق
ضــا علــى الملكيــات الكبيــرة لألرض.
ذلــك أي ً

كان الحــزب الديمقراطــي المســيحي فــي
الســلطة لســتة أعــوام قبــل انتخابــات .1970
فــي العــام  ،1964كان الرئيس إدواردو فري
مونتالبــا قــد َوعَــ َد بـ”ثــور ٍة فــي الحريــة”،
وعلــى أمــل تطويــر الرأســمالية التشــيلية
ت زراعيــة وغيرهــا مــن
تعهَّــ َد بإصالحــا ٍ
التغييــرات لرفــع الفقــر عــن كاهــل الشــعب
وإنهــاء التبعيــة االقتصاديــة للواليــات
لعــ َّل قصــة إطاحــة ســيلفادور آينــدي مــن
المتحــدة.
ـذكار لمعارضــة اإلمبريالية
الســلطة بمثابــة تـ ٍ
ورأس المــال محــاوالت التحــدي الجــذري لكــن حتــى تلــك السياســات المعتدلــة كانــت
لمصالحهمــا .إنــه أيضًــا درسٌ مهــم فــي أن ثقيل ـةً للغايــة علــى األغنيــاء .شــرع الحــزب
التراخــي فــي كســر ســلطة رجــال األعمــال الوطنــي والجمعيــة الوطنيــة للزراعــة
ودولتهــم ال يســفر إال عــن الكــوارث ألولئــك التابعــة لكبــار ُمـ َّ
ـاك األرض -والتــي دَع َمــت
الذيــن يريــدون تغييــر المجتمــع.
خورخــي أليســاندري -فــي تنظيــم صفوفهمــا
مــن أجــل التصــدي لهــذه اإلصالحــات.
وضعــت االنتخابــات الرئاســية فــي
ورغــم ك ِّل مــا َو َع ـ َد بــه مونتالبــا ،لــم يتغيَّــر
تشــيلي ،فــي ســبتمبر  ،1970ال ُمر َّشــح
شــي ٌء بالنســبة للنــاس العادييــن ،فقــد ظلَّــت
االشــتراكي آينــدي ضــد المصرفــي اليمينــي
البطالــة فــي ارتفــاع ،و َد َخ ـ َل االقتصــاد فــي
خورخــي أليســاندري .وكان ال ُمر َّشــح
حالـ ٍة مــن الركــود ،ولــم تنــه تشــيلي اعتمادها
الثالــث ،رادوميــرو توميتــش مــن الحــزب
علــى األمــوال األمريكيــة لتجنُّــب االنهيــار.
الديمقراطــي المســيحي الحاكــم آنــذاك ،قــد
ت محــدودة إلرضــاء مطالب هــذا مــا َدفَ ـ َع الطبقــة العاملــة والفقــراء إلــى
َو َعـ َد بإصالحــا ٍ
العمــال والفالحيــن مــن أجــل التغييــر .كان أخــذ زمــام األمــور بيــن أيديهــم بموج ـ ٍة مــن
آينــدي ُمر َّشـحًا عــن جبهــة الوحــدة الشــعبية ،اإلضرابــات واالســتحواذ علــى األراضــي.
ٌ
وهــو
تحالــف بيــن الحزبيــن االشــتراكي وبحلــول العــام  ،1970نظَّــم العمــال 5,295
والشــيوعي وغيرهمــا مــن األحــزاب إضــراب شــارك فيهــم مئــات اآلالف مــن
اليســارية األصغــر.
العمــال .وفــي هــذا الســياق مــن التجذيــر،
و َّجــه العمــال أنظارهــم إلــى آينــدي أمـ ً
ـا فــي
آيندي يفوز بالرئاسة
التغييــر.
َو َعـ َد برنامــج جبهــة الوحــدة الشــعبية بقطيع ٍة
جذريــة مــع الماضــي ،ونــصَّ علــى أن
البنــوك والشــركات ســوف “تؤ َّمــم” ،حيــث
تعويض
ي
ســتنتقل إلــى الملكيــة العامــة دون أ ِّ
ٍ

الديمقراطــي المســيحي ال ُمر َّشــح “اليســاري”
صــ َل علــى  28%مــن
توميتــش ،الــذي َح َ
األصــوات .وألن آينــدي لــم يفــز باالنتخابــات
فــو ًزا حاســ ًما ،كان علــى نــواب البرلمــان
التشــيلي أن يُصدِّقــوا علــى انتخابــه فــي
ت برلمانــي.
تصويــ ٍ
تــم التوصُّ ــل حينهــا إلــى حــلٍّ وســيط .فمــن
أجــل أن يصبــح رئي ًســا ،كان آينــدي بحاج ـ ٍة
إلــى أصــوات الديمقراطييــن المســيحيين،
ق آينــدي
ووقَّــع “وثيقــة ضمانــات” لهــم .وافَـ َ
علــى أن حكومـةً مــن جبهــة الوحــدة الشــعبية
لــن تتد َّخــل فــي أيٍّ مــن مؤسَّســات ســلطة
الدولــة ،بمــا فــي ذلــك الجيــش والكنيســة،
وقــد أثبــت هــذا القــرار الحقًــا أنــه قــرا ٌر
كارثــي .أصبــح آينــدي رئيسًــا ،لكــن أذرع
الدولــة التــي أرادت إيقــاف إصالحاتــه
الجذريــة كان بمقدورهــا االســتمرار فــي
فعــل مــا يحلــو لهــا.
ـض مــن وعودهــا،
أوفَــت حكومــة آينــدي ببعـ ٍ
إذ أُ ِمـ َّم  90مصن ًعــا ،وقُ ِّسـ َمت أكثــر مــن ألــف
قطعــة أرض كبيــرة ،وانخفضــت البطالــة،
عــاوة علــى زيــادة أجــور العمــال اليدوييــن
بنســبة  ،38%والعامليــن ذوي الياقــات
البيضــاء بنســبة .120%

عملــت الواليــات المتحــدة مــن أجــل تقويــض
ت
جهــود آينــدي منــذ البدايــة .وفــي وقــ ٍ
ُ
فــر َج عــن وثائــق مــن عمــا ٍء
الحــق ،أ ِ
تابعيــن لوكالــة االســتخبارات المركزيــة
األمريكيــة أفــادت بــأن تلــك كانــت “سياس ـةً
حازمــة ومتواصلــة بــأن يُطــاح آينــدي
ب عســكري” .وقــال مستشــار
بواســطة انقــا ٍ
تصــ َّدر آينــدي االنتخابــات بـــ 37%مــن
األمــن القومــي آنــذاك ،هنــري كيســنجر:
األصــوات ،فيمــا جــاء أليســاندري تاليًــا
“ال أفهــم لمــاذا علينــا أن نــدع بلــدًا يصبــح
بـــ .35%ومــن أجــل التماشــي مــع الغضــب
ماركســيًا لمجــرد أن شــعبه مســتهتر”.
المتصاعــد ضــد الحكومــة ،اختــار الحــزب

لكــن مشــكلة آينــدي كانــت أعمــق مــن
الواليــات المتحــدة والجيــش .كانــت المشــكلة
الرئيســية هــي “إصالحيــة” آينــدي؛ تلــك
الفكــرة القائلــة بأنــه يمكــن تحقيق االشــتراكية
مــن خــال اســتخدام البرلمان والدولــة .تتمثَّل
المشــكلة ،كمــا اكتشــف آينــدي الحقًــا ،فــي أن
الدولــة ليســت محايــدة .إنهــا دولـةٌ رأســمالية،
وقــد عملــت عناصرهــا المختلفــة -مــن
الجنــراالت إلــى الشــرطة إلــى االســتخبارات
إلــى أجهزتهــا البيروقراطيــة غيــر ال ُمنتَخَبــة-
علــى إطاحتــه .لــذا ،بينمــا حظــى آينــدي
بدعـ ٍـم فــي البرلمــان ،كانــت الســلطة الحقيقيــة
تكمــن خــارج هــذا البرلمــان؛ فــي يــد الجيــش
ورجــال األعمــال ،والدولــة التــي حاربــت
مــن أجــل مصالحهــم.

«كانت املشكلة الرئيسية
لدى آيندي يف فكرة تحقيق
االشرتاكية من خالل الربملان
والدولة هي أن الدولة ليس
محايدة»
لكــن هنــاك قــوةً بإمكانهــا كســر هذه الســلطة.
وألن الرأســماليين يعتمــدون علــى العمــال
لتوليــد األربــاح ،فــإن هــؤالء العمــال لديهــم
المقــدرة علــى شــلِّ النظــام بأســره.
العمال يشنون النضال
كان العمــال التشــيليون علــى اســتعدا ٍد

االشرتايك

ات
متابعات
خرب

للنضــال ،لكــن رؤيــة آينــدي للتغييــر وضعته
ـي مــع الحركــة .لقــد تبنَّــى
ـار تصادمـ ٍّ
فــي مسـ ٍ
نظا ًمــا تطبِّــق فيــه الحكومــة االشــتراكية،
المدعومــة مــن حركــة العمــال ،التغييــر مــن
ٌ
مختلــف تما ًمــا عــن الرؤيــة
أعلــى .وهــذا
الثوريــة لالشــتراكية ،التي تســتند إلــى العمال
الذيــن ينتزعــون الســلطة ويديــرون المجتمــع
بأنفســهم ،علــى خــاف مفاهيــم آينــدي عــن
ملكيــة الدولــة .وبينمــا تنظــر اإلصالحيــة كانــت الطبقــات الوســطى ،مثــل أصحــاب
الجذريــة إلــى البرلمــان والشــارع م ًعــا ،يظــلُّ األعمــال الصغيــرة والموظفيــن الكبــار،
التركيــز الرئيســي ُمنصبًّــا علــى البرلمــان .تفتقــر إلــى الســلطة والثــروة التــي تمتَّــع
بهــا رجــال األعمــال وكبــار ُمـ َّ
ـاك األرض.
بحلــول نهايــة العــام  ،1971انتشــرت لكنهــم خافــوا مــن التهديــد الــذي ســوف
اإلضرابــات واالســتيالءات علــى األراضــي تشـ ِّكله ســلطة العمــال علــى امتيازاتهــم .ومن
بعــد ٍد قياســي عبــر أرجــاء البــاد .بــدأ أجــل إيقــاف انجرافهــم إلــى اليميــن ،جــا َد َل
العمــال فــي التج ُّمــع لتشــكيل مــا أُطلِـ َ
ق عليــه الحــزب الشــيوعي بــأن علــى الحكومــة أن
“الكوردونــات” .كانــت تلــك مجموعــا ٍ
ت مــن تنتهــج سياســةً صارمــةً ضــد العمــال.
العمــال مــن مواقــع عمــل مختلفــة ،تج َّمعــوا
ســويًا مــن أجــل تنظيــم أنفســهم ضــد رجــال فــي مايــو  ،1972تظاهَــ َر االشــتراكيون
األعمــال ولضمــان مواصلــة اإلنتــاج فــي والعمــال ضــد مســير ٍة نظَّمهــا اليميــن
مواجهــة التخريــب االقتصــادي لرجــال بمدينــة كونسيبســيون .وحينهــا ،أ َذنَ النائــب
البرلمانــي الشــيوعي ،والقيــادي بالحــزب
األعمــال هــؤالء.
الشــيوعي التشــيلي ،فالديميــر تشــافيز،
ً
َ
لكــن بــدل مــن دعــم العمــال ،حا َولــت للشــرطة فــضَّ المظاهــرات بعنــف .وحيــن
جبهــة الوحــدة الشــعبية تهدئــة الحركــة.
ب عمــال مناجــم النحــاس -الصناعــة
أضــ َر َ
التَ َم َ
بأجــور
ــس آينــدي مــن العمــال ضبــط النفــس ،الرئيســية فــي تشــيلي -للمطالبــة
ٍ
وحـ َّ
ـذ َر اليســار الثــوري بــأن عليهــم “إنهــاء
صفَهــم آينــدي بـ”الخونــة”
أفضــلَ ،و َ
االســتيالءات غيــر القانونيــة لألراضــي و”الفاشــيين” .وحيــن ذهبــوا إلــى العاصمــة
والممتلــكات”.
ســانتياجو لالحتجــاج ،قوبِلــوا بشــرطة
ـوار أُذيـ َع علــى الراديــو ،قــال“ :البــد مكافحــة الشــغب.
وفــي حـ ٍ
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موجاتٌ من الصدمة
ولَّــ َد االنقــاب صدمــةً هائلــة للحركــة
االشــتراكية .اســتنتَ َج بعــض االشــتراكيين أن
آينــدي تمــادى بعيدًا بســرع ٍة بالغــة .وقد رأوا
أن تشــيلي أظهــرت أن علــى االشــتراكيين
ت مــع
والعمــال أن يســعوا إلــى تحالفــا ٍ
الطبقــات الوســطى .لكــن هــذا كان مــن شــأنه
ـر حقيقــي
متصــل ،تســبَّب تخريــب رجــال األعمــال أن يؤجِّ ــل المعركــة مــن أجــل تغييـ ٍ
فــي تدهــور الوضــع االقتصــادي وزيــادة إلــى األبــد .وانتَقَــ َد آخــرون آينــدي بشــدة
األســعار ،وفَقَــدَت جبهــة الوحــدة الشــعبية علــى تنازالتــه ،وقالــوا إن إصالحي ـةً أجــرأ
مــن ذلــك تتوجَّــه إلــى الحركــة العماليــة
بعــض التأييــد لصالــح اليميــن.
كانــت لتحقِّــق نجاحًــا.
ً
بــدل مــن أن يتَّجــه
وفــي هــذا الوضــع،
آينــدي إلــى الحركــة العماليــة ،و َّجــه أنظــاره لكــن األمــر ال يتعلَّــق بمجــرد التوجُّ ــه أكثــر
ً
ت خــارج أســوار
قليــا صــوب تحــرُّ كا ٍ
إلــى الدولــة مــن أجــل إرســاء االســتقرار
وتعزيــز الحكومــة ،حتــى أنــه عيَّــن اثنيــن البرلمــان .فلقــد َوقَــ َع حــزب العمــال فــي
مــن كبــار الجنــراالت فــي حكومتــه .ولكــن ،بريطانيــا ،وائتــاف ســيريزا فــي اليونــان،
كمــا حـ َّذرت صحيفــة “العامــل االشــتراكي” وحــزب بوديمــوس فــي إســبانيا ،وبيرنــي
َ
البريطانيــة فــي العــام  ،1971فــإن “الجيــش ســاندرز فــي الواليــات المتحــدة ،تحــت
ـوط مختلفــة ،لكنهــم جمي ًعــا فشــلوا حيــن
نفســه الــذي كان يُســتَخدَم لإلجهــاز علــى ضغـ ٍ
المضربيــن لــن يقــف مكتــوف األيــدي ويــدع واجهــوا ســلطة رجــال األعمــال والدولــة،
ُ ِ
الطبقــة الحاكمــة تتخلَّــى عــن وجودهــا” .ومنظماتهــم السياســية نفســها.

«يف أعقاب انقالب بينوشيه ،قُ ِت َل  30ألف شخص ،وتع َّرض
ٌ
آالف آخرون للسجن والتعذيب ،واستمرت الديكتاتورية
حتى عام »1990

أن يحافــظ الشــعب علــى هدوئــه ،وأننــي
صلَــت الطبقــات الوســطى تصعيــد
وا َ
علــى ثقــ ٍة كاملــة بــأن القــوى ال ُمخلِصــة احتجاجهــا فــي وجــه الحركــة العماليــة.
ســوف تضبــط تــوازن الموقــف”.
قالــوا إنــه إذا لــم تتحــرَّك الحكومــة لقمــع
ق
العمــال ،فالبــد مــن اســتبدالها .وفــي ســيا ٍ
خوفٌ وتخريب

أوجستو بينوشيه

إن القــوة الحقيقيــة مــن أجــل تحــدي
وبشــكل
الرأســمالية تكمــن فــي الشــوارع،
ٍ
حاسـ ٍـم فــي مواقــع العمــل .والغايــة النهائيــة
مــن القــوة التــي يحوزهــا العمــال بيــن أيديهــم
ليســت فــي تعزيــز هــذه المشــروع االنتخابــي
اليســاري أو ذاك ،وإنمــا أن يســتحوذوا علــى
الســلطة مــن رجــال األعمــال وأن يديــروا
المجتمــع دونهــم.

فــي  11ســبتمبر  ،1973د َّشــنَ الجنــرال
أوجســتو بينوشــيه والجيــش انقالبًــا عســكريًا
ـل مــن الواليــات
إلطاحــة آينــدي .وبدعـ ٍـم كامـ ٍ
المتحــدة -والطائــرات المقاتلــة التــي اشــتراها
صــفَ
الجيــش التشــيلي مــن بريطانيــا -قَ َ
الجيــش القصــر الرئاســي ،ولقــى آينــدي
صــرًا بالداخــل .وخــال فتــرة
حتفــه ُمحا َ
ُ
الفظائــع الكبــرى فــي أعقــاب االنقــاب ،قتِـ َل
ٌ
َّض
 30ألــف شــخص ،وتع ـر َ
آالف آخــرون  -المقــال بقلــم صوفــي ســكوير  -صحيفــة
للســجن والتعذيــب الوحشــي .واســتمرَّت “العامــل االشــتراكي” البريطانيــة
ديكتاتوريــة بينوشــيه حتــى العــام .1990

سلفادور آيندي

االشرتايك

ودويب
متابعات
عريب
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برعاية أمريكية
اتفاقية عار جديدة بني اإلمارات والبحرين والكيان الصهيوين
إســرائيل تتنفــس الصعــداء متوهمــة اإلجهــاز
علــى القضيــة الفلســطينية ،لتســتيقظ علــى
نضــال الشــعب الفلســطيني.

ُوقِّ َعــت يــوم الثالثــاء الماضــي اتفاقيــة الســام
بيــن إســرائيل واإلمــارات والبحريــن لتطبيــع
العالقــات والتعــاون فــي شــتى المجــاالت.
نظــام اإلمــارات الــذي قــاد الثــورة المضــادة
فــي المنطقــة العربيــة إلجهــاض نضــال

شــعوبها مــن أجــل التحــرر مــن االســتبداد
واإلفقــار يكلــل اليــوم جهــوده باتفــاق بــدأ
تنفيــذه بالفعــل قبــل ســنوات مــع إســرائيل
للتعــاون العلنــي فــي قهــر واضطهــاد شــعوب
المنطقــة وفــي مقدمتهــا الشــعب الفلســطيني
الــذي يســاوم علــى حقوقــه ونضالــه نظــام

النضــال الــذي لــم تتمكــن تحالفــات إســرائيل
وأمريــكا واألنظمــة العربيــة اإلجهــاز
عليــه لــن تنهيــه اتفاقيــة جديــدة ،تكلــل بهــا
اإلمــارات دورهــا فــي إجهــاض الثــورات
ويحفــظ بهــا ترامــب مــاء وجهــه بعــد فشــل
صفقــة القــرن وتتوســع بهــا إســرائيل أكثــر
فــي المنطقــة ،ويهلل لهــا السيســي ،الذي كان
أول مــن أعلــن تأييــده لالتفاقيــة ،وغيــره مــن
األنظمــة التــي تقتــات علــى دعــم االمبرياليــة
اإلمــارات .وحــذا نظــام البحريــن المســتبد ومنــح الخليــج.
حــذو نظــام اإلمــارات.
ســتظل الكلمــة األخيــرة فــي الصــراع
اتفــاق العــار ليــس األول فقــد ســبقت النظــام العربــي الصهيونــي لنضــال الشــعب
اإلمارتــي والبحرينــي أنظمــة كامــب ديفيــد الفلســطيني ونضــال الكادحيــن فــي المنطقــة
وأســلو ووادي عربــا ،ومــع كل اتفاقيــة كانت ضــد االســتبداد واالســتغالل واالســتعمار.

ال للحرب ..نطالب بالسالم يف رشق املتوسط
بيــان مشــترك للمنظمــات االشــتراكية
الثوريــة فــي بلــدان شــرق المتوســط
ال للحــرب .نطالــب بالســامة فــي شــرق
المتوســط .ال للطاقــة القــذرة ،نعــم للطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح فــي البحــر األبيــض
المتوســط.
يتصاعــد التوتــر بيــن دول المنطقــة بشــأن
كال مــن البحــث عــن الغــاز الطبيعــي فــي
شــرق البحــر المتوســط وخطــط بنــاء خــط
أنابيــب لنقــل هــذا الغــاز إلــى أوروبــا.
وفــي حيــن حظيــت اتفاقيــة خــط األنابيــب
التــي وقعتهــا إســرائيل وقبــرص واليونــان
بدعــم مصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وفرنســا .تثيــر قضيــة الســيادة علــى البحــار
ومعاهــدات الحــدود البحريــة بيــن تركيــا
وليبيــا وبيــن مصــر واليونــان توتــرات
وتزيــد مــن خطــر نشــوب صــراع عســكري
فــي المنطقــة.
مــا دفــع بالقــوى اإلمبرياليــة مثــل الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،واالتحــاد األوروبــي،
وفــي مقدمتهــا فرنســا وألمانيــا ،إلى ممارســة
الدبلوماســية فــي محاولــة منهــا لطــرح
“حــل” لــكل مــن النزاعــات فــي المنطقــة
وايضــا للحــرب فــي ليبيــا.

مــا نشــهده فــي شــرق البحــر األبيــض
المتوســط هــو انعــكاس ألزمــة الهيمنــة
اإلمبرياليــة .حيــث جميــع الحكومــات تدافــع
عــن مصالحهــا االقتصاديــة والسياســية
والعســكرية الخاصــة  .فالشــقاق بيــن القــوى
العظمــى هــو مــا مكــن القــوى األصغــر مــن
محاولــة خلــق مجــال للمنــاورة ألنفســها.
تخلــق أزمــة الرأســمالية اوضاعــا خطيــرة
للغايــة بحيــث يمكــن للطبقــات الحاكمــة
فــي كل بلــد ،يحاولــون جعــل العمــال يدفعون
المتنافســة فيمــا بينهــا أن تجــر مالييــن
فاتــورة تفاقــم األزمــة االقتصاديــة .كمــا أن
العمــال إلــى مســتنقع الحــرب المميــت.
الخــراب والدمــار الــذي أحدثتــه األزمــة
فــإن األربــاح التــي ســتجنيها شــركات البيئيــة يصيــب الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم.
الطاقــة مــن النفــط والغــاز لــن تذهــب إلــى بينمــا كشــفت أزمــة الوبــاء عــن بهتــان وظلــم
جيــوب العمــال .وسياســات الطاقــة القــذرة الرأســمالية كنظــام ،اذ يحــاول الرأســماليون
انمــا تعمــق أزمــات المنــاخ وتهــدد مســتقبل جعــل العمــال يدفعــون ثمــن الوبــاء.
كوكبنــا .ونفــس الحكومــات التــي ترفــض
فــي مواجهــة كل هــذه المشــاكل ،ال أحــد منــا
االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة وتتخــذ
لديــه أي مصلحــة فــي صــراع عســكري.
التدابيــر المناخيــة الالزمــة هــي التــي تدفــع
للعمــال والفقــراء فــي كل بلــد مصلحــة
شــعوب المنطقــة إلــى أعتــاب الحــرب.
مشــتركة فــي مقاومــة النظــام الــذي يولــد
اننــا نقــف ضــد الحــروب التــي لــن تجلــب الفقــر والعنصريــة والحــرب .أظهــرت
إال الجــوع والبــؤس والدمــار .كمــا أننــا صــور المظاهــرات فــي شــوارع بيــروت
نقــاوم السياســات التــي تســتخدم التوتــرات أن روح الربيــع العربــي مــا تــزال حيــة
العســكرية كذريعــة لتعزيــز الشــوفينية وتبعــث اإللهــام لنــا جميعًــا .وكذلــك تظهــر
القوميــة فــي داخــل كل دولــة .مثلمــا أننــا مظاهــرات التضامــن مــع الالجئيــن فــي
نقــاوم الحمــات العنصريــة التــي تســتهدف المــدن الكبــرى فــي أوروبــا أننــا لســنا وحدنــا
الالجئيــن .فالالجئيــن هــم ضحايــا الحــرب فــي هــذا النضــال.

والفقــر ونقــول لهــم إنهــم مرحــب بهــم فــي باتحادنا يمكننا االنتصار:
بالدنــا .إن مــا نحتاجــه لتخفيــف التوتــرات
 ال للحرب! نطالب بالسالم!هــو التضامــن األممــي بيــن عمــال جميــع
البلــدان ،وليــس “دبلوماســية” القــوى كل شعوب المنطقة اخوات واخوة.
اإلمبرياليــة الكبــرى .يجــب وقــف سلســلة
التوتــرات  -النزاعــات  -العمليات العســكرية  -دعــاة الحــرب يشــنون حمــات عنصريــة
 الســفن الحربيــة التــي تهــدد بعضهــا البعض وقوميــة .ال للعنصريــة والشــوفينية القوميــة!علــى الفــور.
 يجــب علــى كل الــدول وقــف التنقيــب عــنالغــاز الطبيعــي ووقــف العمليــات العســكرية
فــي شــرق المتوســط!
 يجــب أن يبقــى الفحــم والغــاز والنفــط تحتاألرض!
نحــن ،المنظمــات األعضــاء فــي التيــار
االشــتراكي األممــي فــي المنطقــة ،نعلــن أننــا
ســنضاعف جهودنــا لرفــع رايــة االشــتراكية
والســام علــى الصعيــد العالمــي.
حــزب العمــال االشــتراكي الثــوري فــي
تركيــا
حزب العمال االشتراكي (اليونان)
التضامن العمالي (قبرص)
االشتراكيون الثوريون (مصر)
تيار اليسار الثوري (سوريا)

االشرتايك

ودويل
متابعات
عريب
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وشاتيال» ..ال يزال الدم ساخ ًنا
«صربا وشاتيال ..
 38عا ًما عىل ص

ووزيــر الدفــاع أرييــل شــارون .باإلضافــة
لميليشــيات جيــش لبنــان الجنوبــي .أمــا تنفيــذ
المجــزرة فــكان مســؤولية الــذراع العســكري
لحــزب الكتائــب اللبنانيــة حينهــا“ ،القــوات
اللبنانيــة” بقيــادة إيلــي حبيقــة.

“يــا ملــوك العــرب ..وينكــن يــا ملــوك
العــرب؟” ..كانــت صرخــة العجــوز
الفلســطينية هــي مــا اســتفاق عليــه العالــم
صبــاح  18ســبتمبر  .1982إال أن الصرخــة
لــم تجــد مــن يــرد عليهــا .كان ملــوك العــرب
مشــغولون ببطولــة كأس العالــم التــي تأهلــت
لهــا الجزائــر أخيــرا ،فلــم يســتفيقوا مــن
نشــوتهم الرياضيــة إال علــى دمــاء مــا يزيــد
عــن  3000شــهيد فلســطيني ولبنانــي.
ما قبل المذبحة
منــذ وطــأت قــدم وزيــر الدفــاع الصهيونــي
أرييــل شــارون أرض ثانــي عاصمــة عربيــة
تقــع تحــت االحتــال ،بيــروت ،عــام ،1982
شــكلت جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة
“جمــول” ،التــي ضمــت مختلــف الفصائــل
اليســارية والقوميــة اللبنانيــة ،مفاجــأة للعــدو
الصهيونــي ،الــذي وصــل لبيــروت مــن
الحــدود الجنوبيــة دون مقاومــة كبيــرة تحــت
غطــاء “جيــش لبنــان الجنوبــي” الموالــي
إلســرائيل بقيــادة ســعد حــداد ،وقــوات حفــظ
الســام الدوليــة المكلفــة مــن األمــم المتحــدة.
إال أن وصولــه بيــروت كان بدايــة لمواجهــات
ناريــة مــع القــوى المقاومــة المشــكلة حديثــا،
التــي خاضــت حــرب شــوارع بطوليــة رغــم
الحصــار المطبــق علــى بيــروت الغربيــة،
والــذي ســاعدت فيــه قــوى اليميــن اللبنانــي
خاصــة حــزب الكتائــب اللبنانيــة ،بقيــادة بيــار
الجميــل وابنــه بشــير الجميــل.
دبلوماســيا ،كان ثمــة ثمــن البــد أن يُدفــع
لفــك الحصــار عــن بيــروت .فتــم الســير

ألكثــر مــن  72ســاعة ،بقــي المشــهد ثابتــا..
مقاتلــو القــوات اللبنانيــة يغتصبــون النســاء
ويعذبــون األطفــال والرجــال ويقتلــون
الجميــع ..ثــم يهدمــون البيــوت علــى الجثــث.
ويعتقلــون مــن قــد يكــون لديــه معلومــة مــا،
فيســلموه للقــوات اإلســرائيلية المرابطــة عنــد
حــدود المخيــم .وانتهــت المجــزرة ،مخلفــة
ورائهــا مــا يتــراوح بيــن  2500و3000
شــهيد ..والكثيــر مــن تفاصيــل الخطــف
والقتــل والتنكيــل .لدرجــة أنــه حتــى يومنــا
هــذا ال زالــت العديــد مــن األســر تأمــل معرفــة
علــى خطيــن متوازييــن .األول عســكري مــكان بعــض المفقوديــن فــي المجــزرة.
وهــو انســحاب كل المقاتليــن الفلســطينيين
مــن لبنــان ،وهــو مــا حــدث بضغــط أمريكــي على جثث الضحايا
ولبنانــي مباشــر مــن رئيــس الحركــة الوطنيــة
انتهــت المجــزرة بعــد األيــام الثالثــة بمــا
وليــد جنبــاط .والثانــي سياســي وهــو انتخــاب
بــدأت عليــه ..الكثيــر مــن خطابــات الشــجب
بشــير الجميــل ،الــذي كان قــد زار إســرائيل
واإلدانــة ،وال أكثــر .لــم يتحــرك أي مســئول
عــدة مــرات للتنســيق العســكري والمخابراتــي
عربــي عندمــا مــأت صرخــة العجــوز
معهــا ،رئيســا للبنــان.
الفلســطينية شاشــات اإلعــام األجنبيــة.
عقــب انســحاب المقاتليــن الفلســطينيين ،حتــى أن فــي فلســطين المحتلــة نفســها
تمركــزت قــوة مــن المارينــز األمريكــي تظاهــر العديــد مــن اإلســرائيليين خوفــا مــن
والجيشــين الفرنســي واإليطالــي فــي بيــروت أن يكــون لحومتهــم “يــد فــي المجــزرة”..
لضمــان أمــن عائــات المقاتليــن .وكان ذلــك وقــام الكنيســيت اإلســرائيلي بتشــكيل لجنــة
قبــل أيــام مــن مقتــل بشــير الجميــل فــي انفجار “كاهــان” التــي ح ّملــت شــارون والمتعاونيــن
مقــر حــزب الكتائــب وســط بيــروت بعــد أقــل اللبنانييــن معــه المســئولية .أمــا فــي لبنــان،
مــن أســبوعين مــن انتخابــه ،تحديــدا يــوم  14فتــوج إيلــي حبيقــة ،وزيــرا عامــي 1992
ســبتمبر  ..1982وفجــأة أعلنــت القــوة الدوليــة و ،1996قبــل أن يلقــى حتفــه إثــر انفجــار
لحفــظ الســام انتهــاء مهامهــا فــي لبنــان رغــم غامــض اســتهدفه عــام .2002
أنهــا كانــت مقــررة بســتة أشــهر.
رغــم مــرور  38عامــا علــى مجــزرة صبــرا
وشــاتيال إال أن الالجئيــن الفلســطينيين فــي
بداية المجزرة
لبنــان ال زالــوا يعانــون األمريــن .مــن حصــار
بحجــة لبنانيــة باالنتقــام لمقتــل بشــير الجميــل ،لبعــض المخيمــات مثــل “عيــن الحلــوة”
وأخــرى إســرائيلية بمالحقــة عــدد مــن وأنقــاض “نهــر البــارد” و”البــداوي” .إلــى
المقاتليــن الفلســطينيين المختبئيــن فــي مخيــم القوانيــن المحليــة التــي تمنعهــم مــن العمــل
صبــرا وشــاتيال ..بــدأ حصــار المخيــم مســاء فــي عشــرات الوظائــف ،غيــر اســتبعادهم
 15ســبتمبر  ،1982الــذي يســكنه الجئــون مــن العديــد مــن حقــوق التأميــن والضمــان
فلســطينيون وفقــراء لبنانييــن .وعلــى الرغــم االجتماعــي .لــم تكــن المجــزرة هــي البدايــة
مــن غمــوض الكثيــر مــن تفاصيــل المجــزرة ،ولــم تكــن النهايــة .ففــي لبنــان كمــا فــي
إال أن معظــم القصــص تجمــع علــى أن مصــر ،يٌصــور الشــعب الفلســطيني كشــيطان
الحصــار وإضــاءة المخيــم بالقنابــل المضيئــة يســعى لســلب حقــوق اآلخريــن واســتيطان
نفذتــه القــوات اإلســرائيلية بقيــادة ميدانيــة أراضيهــم ..رغــم أن العــدو الحقيقــي واضــح
مباشــرة مــن قائــد األركان رفائيــل إيتــان وعلــى مرمــى حجــر منّــا جميعًــا.

راسلونا على:
Contact@revsoc.me

www.RevSoc.me
Facebook.com/revsoc.me
Twitter.com/revsocme
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صوت التيار االشرتايك
الثوري يف مرص
أسس االشتراكية التي نتبناها
النظــام الرأســمالي مبنــي علــى
االســتغالل ثــروة الرأســماليين
مصدرهــا عــرق العمــال ،والفقــر
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى
أولويــة األربــاح علــى البشــر.
إصالح الرأسمالية مستحيل
الليبراليــة الجديــدة قضــت علــى
إمكانيــة اإلصــاح الجزئــي،
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال
تقــدم إصالحــات بــل ترفــع معــدالت
النهــب.
الثورة الجماهيرية ضرورية
التغييــر المنشــود ال يمكــن أن يتــم
بيــد أقليــة ،بــل بالنضــال الجماهيــري
الجماعــي الديمقراطــي.
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة
الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى قيــادة
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة
العاملــة ،التــي تضــم كل العامليــن
بأجــر الخاضعيــن الســتغالل وســلطة
رأس المــال.
الدولة العمالية هي الهدف
الدولــة التــي نرتضيهــا دولــة ال
يحكمهــا الرأســماليون أو ممثلوهــم،
وإنمــا دولــة يقــرر فيهــا الكادحــون،
مــن خــال مجالســهم القاعديــة
المنتخبــة ،مصيرهــم ومســتقبلهم.
الثورة تحرر كل المضطهدين
الثــورة العماليــة تحريــر شــامل مــن
االضطهــاد القومــي والعرقــي والديني
والجنســي.
ال توجد اشتراكية في بلد واحد
النظــام الرأســمالي سلســلة واحــدة
البــد مــن تحطيمهــا كلهــا ،واألمميــة
الثوريــة هــي الــرد علــى مخططــات
مجالــس إدارة العالــم فــي قمــة الثمانيــة
ومنظمــة التجــارة العالميــة.
الحزب العمالي ضروري
تحتــاج المعركــة ضــد الظلــم إلــى
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب
ثــوري يقودهــا إلــى النصــر.

