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بقلم: ممتاز يحيى 

االســترالي  إســام  مقتــل  واقعــة  أثــارت 
التعذيــب  نتيجــة  المنيــب  شــرطة  بنقطــة 
ــب  ــن الغض ــةً م ــي حال ــن الماض ــوم االثني ي
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وقــد 
ــب  ــي المني ــن أهال ــات م ــر المئ ــا تظاه تاه
فــي محيــط نقطــة الشــرطة ُمعبِّريــن عــن 

ديــن بعنــف الشــرطة.  غضبهــم وُمندِّ

ــم تكتــف الشــرطة بقتــل إســام، بــل ألقــت  ل
القبــض أيًضــا علــى أكثــر مــن 50 شــخًصا 
ــم  ــن بينه ــات م ــك االحتجاج ــة تل ــى خلفي عل
علــى  إلجبارهــا  نفســه،  إســام  والــدة 
التنــازل علــى المحضــر الــذي تتهــم فيــه 
ــك  ــب ذل ــا. ولكــن عق ــب ابنه الشــرطة بتعذي
قــد أظهــرت كاميــرات المراقبــة الخاصــة 
ــام  ــة أن إس ــات األولي ــاء التحقيق ــم أثن بالقس
قــد دخــل إلــى قســم الشــرطة حيـًـا وحضــرت 
ــه  ــي وحملت ــوم التال ــي الي ــعاف ف ــيارة إس س

ــا.  متوفيً

ــا  ــن نوعه ــى م ــي األول ــة ه ــن الواقع ــم تك ل
بالطبــع، وال يمكــن النظــر إلــى التعذيــب 
ــذي  ــرطة، وال ــه الش ــذي تمارس ــي ال الوحش
ــوت،  ــى الم ــي بعــض الحــاالت إل يفضــي ف
ــع  ــذ مطل ــة. من ــاره ممارســةً منهجي إال باعتب
ــى أغســطس الماضــي،  ــام الجــاري وحت الع
العنــف  لمناهضــة  النديــم  مركــز  َرَصــَد 
والتعذيــب 209 حالــة تعذيــب وتكديــر فردي 
داخــل مراكــز االحتجــاز، وتركــزت غالبيــة 
الحــاالت فــي الســجون وأقســام الشــرطة 
ومقــار األمــن الوطنــي أثنــاء فتــرة االختفــاء 
القســري. وَرَصــَد المركــز أيًضــا قتــل 7 
مواطنيــن علــى األقــل نتيجــة التعذيــب خــال 

ــها.  ــرة نفس الفت

بيــن  فتــرٍة زمنيــٍة أطــول،  وعلــى مــدار 
مركــز  َرَصــَد  و2018،   2015 عامــّي 
اإلنســان عــن  لدراســات حقــوق  القاهــرة 
1854 حالــة ســوء معاملــة فردية/تعذيــب 
ــي  ــاة 449 مواطــن ف ــاز، ووف ــاء االحتج أثن
ــم 85 نتيجــة  ــن االحتجــاز، مــن ضمنه أماك
بيــن  التعذيــب  طــرق  ع  وتتنــوَّ للتعذيــب. 
والصعــق  والســحل،  المبــرح،  الضــرب 

ــل،  ــد بااالغتصــاب والقت ــاء، والتهدي بالكهرب
األرض،  علــى  الزحــف  علــى  واإلجبــار 
والتهديــد بالــكاب البوليســية. وفــي وقــٍت 
ــس  ــان رايت ــة هيوم ــابق، أصــدرت منظم س
قــوات األمــن  فيــه  تتهــم  تقريــًرا  ووتــش 
والشــرطة فــي مصــر بممارســة التعذيــب 
نحــٍو  علــى  السياســيين  المعتقليــن  ضــد 

روتينــي وممنهــج للتنكيــل بيهــم. 

وقــد تعــرَّض عــدٌد مــن النشــطاء الحقوقييــن 
ــاء  ــد إلق ــب بع ــي للتعذي ــام الماض ــال الع خ
القبــض عليهــم، مــن بينهــم الباحــث الحقوقــي 
إبراهيــم عــز الديــن، الــذي ظَهَــَر أمــام نيابــة 
ــي  ــر الماض ــاح 26 نوفمب ــة صب ــن الدول أم
عقــب فتــرة اختفــاٍء دامــت 167 يــوم تعرَّض 
خالها ألبشــع ممارســات التعذيــب والتنكيل. 
َضــت الصحفيــة والناشــطة إســراء عبــد  وتعرَّ
الفتــاح للتعذيــب والتهديــد بالقتــل عقــب إلقــاء 
القبــض عليهــا فــي 12 أكتوبــر الماضــي. 
هــذا إلــى جانــب االعتــداء علــى المــدون 
بالضــرب  الفتــاح  عبــد  عــاء  والناشــط 
ــديد  ــرة ش ــجن ط ــي س ــده، ف ــرح وتهدي المب
ســبتمبر  فــي  اعتقالــه  عقــب  الحراســة، 

ــي.  الماض

علــى  التعذيــب  يقتصــر  ال  وبالطبــع 
المعتقليــن السياســيين، فقــد تعــرَّض المئــات 
مــن المواطنيــن للتعذيــب خــال األعــوام 
حــاالت  أبــرز  مــن  ولعــلَّ  الماضيــة، 
ــوت خــال  ــى الم ــي أفضــت إل ــب الت التعذي
تلــك الســنوات محمــد عبــد الحكيــم محمــود، 
ضحيــة  عاًمــا(،   22( بعفروتــو  الشــهير 
ــل  ــب داخ ــة التعذي ــَل نتيج ــذي قُتِ ــم ال المقط
قســم شــرطة المقطــم مســاء 6 ينايــر 2018، 
ــب  ــَل نتيجــة التعذي ــذي قُتِ ــن ال ومجــدي مكي
ــر  ــي نوفمب ــة ف ــرطة األميري ــم ش ــل قس داخ
مشــادة  بعــد  إليــه  اقتيــاده  عقــب   2016
كاميــة مــع أحــد ضبــاط الشــرطة بالشــارع. 

وتلفيــق  القســري  اإلخفــاء  جانــب  وإلــى 
لــة،  التهــم والحبــس االحتياطــي لفتــراٍت ُمطوَّ
مثاليــة  طريقــةً  التعذيــب  سياســة  ـل  تمثِـّ
ــوس  ــي نف ــزرع الخــوف ف ــد النظــام ل ــي ي ف
المواطنيــن لضمــان تمريــر سياســاته دون 

ردِّ فعــٍل شــعبي. 
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ــي،  ــام الكلح ــن إس ــوات األم ــت ق اعتقل
الصحفــي بموقــع درب، الــذي يصــدر عن 
الشــعبي االشــتراكي،  التحالــف  حــزب 
ــاء  األربعــاء مــن األســبوع الماضــي، أثن
ــي نقطــة  ــل شــاب ف ــات مقت ــه لتبع تغطيت

ــد الشــرطة. ــى ي ــب عل شــرطة المني

الكلحــي،  إيهــاب  عــن  “درب”  ونقــل 
المحامــي وشــقيق إســام، قولــه إن نيابــة 
أمــن الدولــة العليــا قــررت حبــس الكلحــي 
51 يوًمــا احتياطيـًـا علــى ذمــة اتهامــه فــي 
القضيــة رقــم 558 لســنة 0202 حصــر 
ــا، التــي تضــم عــدًدا مــن  ــة علي أمــن دول
وإســراء  مجــدي  ســوالفة  الصحفييــن 

ــاح. عبدالفت

ــد الموقــع أن إدارتــه كلَّفــت إســام  وأكَّ
ــه إلــى  بتغطيــة أحــداث المنيــب، فتوجَّ
محيــط نقطــة شــرطة المنيــب لتغطيــة 
أحــداث تظاهــر أهالــي المنيــب، احتجاًجــا 
ــترالي. ــام األس ــاب إس ــل الش ــى مقت عل

ــذ  ــي إســام ظــلَّ من وأضــاف أن الصحف
الســاعة الثانيــة مســاء أمــس األربعــاء 
ــة  ــن الدول ــة أم ــي نياب ــوره ف ــى ظه وحت
العليــا، صبــاح اليــوم الخميــس، محتجــًزا 
ر النيابــة  لــدى قــوات األمــن، قبــل أن تقــرِّ
ــا. ــة المشــار إليه ــة القضي ــى ذم حبســه عل

وقــال محمــود كامــل، عضو مجلــس نقابة 
الصحفييــن، إن الكلحــي عضــٌو بنقابــة 
الصحفييــن، وألقــت قــوات األمــن القبــض 
عليــه ظهــر أمــس أثنــاء ممارســته عملــه 
بموقــع  صحفيًــا  باعتبــاره  الصحفــي، 

ــف الشــعبي،  ــع لحــزب التحال درب، التاب
مؤكــًدا أن محــاوالت النقابــة للوصــول 

ــاءت بالفشــل. ــكان احتجــازه ب لم

وأضــاف علــى صفحتــه علــى فيــس بــوك 
أن الكلحــي ظهــر بنيابــة أمــن الدولــة، 
وُعــِرَض علــى النيابــة فــي القضيــة رقــم 
558 لســنة 0202 بتهمــة نشــر أخبــار 
كاذبــة، وصــدر قــرار النيابــة بحبســه 51 

ــى ذمــة التحقيــق. ــا عل يوًم

ووصــف حــال مهنــة الصحافــة فــي مصر 
بقولــه: “صحفــي محبــوس كل تهمتــه أنــه 
ــة بمتابعــة  ــة الصحف حــاول ممارســة مهن
حــدث. مــع كل حالــة لحبــس صحفــي 
بنقــول الصحافــة ليســت جريمــة، لكــن 
ــي مصــر  ــت أن ف ــع يثب ــرة الواق ــذه الم ه

ــة”. ــة أصبحــت جريم الصحاف

وتابــع: “لــن يفارقنــي مــا حييــت صــوت 
ســيارة  فــي  وهــو  الكلحــي  إســام 
ــة  الترحيــات، عقــب خروجــه مــن النياب
باقــي  مــع  محبســه  إلــى  طريقــه  فــي 
المحبوســين وهــو  زمــاءه الصحفييــن 
النقابــة. عجــز وقهــر  النقابــة..  يقــول: 
ــون  ــون وقان ــة جن ــام حال ــة أم ــة حيل وقل

مغيــب عنــد عمــد”.

بمحافظــة  المنيــب  منطقــة  وشــهدت 
الجيــزة مظاهــرات ليليــة، مســاء االثنيــن 
حتــى  الشــوارع  طافــت  الماضــي، 
اســتقرت أمــام نقطــة شــرطة المنيــب، 
بعــد تــداول أنبــاء عــن مقتــل شــاب علــى 

يــد الشــرطة فــي نقطــة الشــرطة.

األمن يعتقل الصحفي إسالم الكحيل 

أثناء تغطية أحداث املنيب

تنعي حركة االشرتاكيني الثوريني 

ببالغ الحزن الرفيقة دينا جميل 

التي وافتها املنية مساء األحد 

املايض.

دينا التي ساهمت لسنواٍت يف 

تأسيس وترسيخ تيار االشرتاكيني 

الثوريني يف مرص مل تتوقف حتى 

يوم وفاتها عن العطاء والنضال 

بكل ما أوتيت من قوة، حتى 

فاجأتنا اليوم برحيلها تاركًة 

فراًغا كبريًا وسرية مناضلة يتعلَّم 

منها من بعدها.
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بقلم: صهيب رأفت 

ــي  ــون الدول ــه القان ــر القســري يعرف التهجي
ــر  ــري وغي ــاء القس ــه “اإلخ ــاني بأن اإلنس
القانونــي لمجموعــة مــن األفــراد والســكان 
عليهــا”،  يقيمــون  التــي  األرض  مــن 
أو  بالحكومــات  مرتبطــة  ممارســة  وهــي 
التــي  العرقيــة  المتعصبــة  المجموعــات 
تقــوم بإخــاء أرض معينــة مــن ســاكنيها 
ــا  ــر نظــام روم ــن، ويعتب ــع معي ــرض واق لف
األساســي التهجيــر القســري جريمــة ترقــى 
إلــى جرائــم الحــرب، وفقـًـا للمــواد 2، 7، 8. 
فهــو نــوٌع مــن اإلبعــاد خــارج حــدود اإلقليــم 
ــق  ــن طري ــم ع ــم ويت ــدود اإلقلي ــل ح أو داخ
ــدى كل مــن  ــذاء ل قــوة مســلحة، تهــدد باإلي

ــرة. ــن الهج ــع ع يمتن

ويفــرق القانــون الدولــي بيــن ذلــك وبيــن 
مفهــوم النــزوح االضطــراري للتجمعــات 
ــا  ــر م ــة أخط ــا نتيج ــن أرض م ــكانية م الس
يواجــه الجميــع بســبب الحــروب أو الكوارث 

ــة. الطبيعي

ــوراق او  ــرة ال ــى جزي ــدث ف ــا يح ــن م ولك
ــن باإلســكندرية هــو  ــأوى الصيادي ــة م منطق
تطبيــق معنــى التهجيــر القســري بالشــكل 

الحرفــي.

الجيــزة،  الــوراق محافظــة  تتبــع جزيــرة 

ويعتمــد ســكانها علــى زراعــات معيشــية إلى 
ــيطة،  ــن بس ــي مه ــل ف ــد والعم ــب الصي جان
تفجــرت مشــكلة بينهــم وبيــن الحكومــة التــي 
تريــد طردهــم مــن مســاكنهم بتهمــة التعــدي 
علــى ممتلــكات الدولــة، فــي حيــن يؤكــد 
الســكان أن لديهــم الوثائــق القانونيــة التــي 
ــن  ــون ع ــاكنهم، ويتحدث ــم لمس ــت ملكيته تثب
رغبــة الســلطات فــي بيعهــا إلــى مســتثمرين 

إماراتييــن.

فبــدأت  الصياديــن،  مــأوى  منطقــة  أمــا 
ــارى  ــن القب ــرب م ــام 1960 بالق ــأتها ع نش
التابعــة لحــى غــرب اإلســكندرية، وشــهدت 
ــوم الجمعــة الماضــي مظاهــراٍت  ــة ي المنطق
ــة  ــى إزال ــا عل ــي احتجاًج حاشــدة مــن األهال
منازلهــم، وأســفرت محاولــة الشــرطة فــض 
بيــن  اشــتباكاٍت عنيفــة  المظاهــرات عــن 
قــوات األمــن واألهالــي أدت إلــى إصابــة 
وفــاة  بالخرطــوش  األهالــي  عشــرات 
رضيعــة عمرهــا 4 أياًمــا اختناقًــا بالغــاز 

المســيل للدمــوع.

 65 علــى  القبــض  األمــن  قــوات  وألقــت 
ــر،  شــخص مــن األهالــي بينهــم نســاء وقُصَّ
وقــد أطلــق ســراحهم بعــد إذٍن مــن قســم 
شــرطة مينــا البصــل، فيمــا نُقِــَل الرجــال 
ــي مرغــم  ــن المركــزي ف ــى معســكر األم إل
تمهيــًدا لعرضهــم علــى النيابــة العســكرية 
التــى أصــدرت قرارهــا بالحبــس 4 أيــام 

علــى ذمــة التحقيــق.

أهالــي هــذه  ليــس هنــاك أي رغبــة مــن 
لتــرك  المثــال،  ســبيل  علــى  المنطقــة، 
ــد “رغــم  منازلهــم وإخائهــا نتيجــة أي تهدي
ــم  ــل”، ولكنه ــر بالفع ــض المخاط ــود بع وج
وأن  األمــر  مــع  تكيفــوا  أنهــم  يؤكــدون 
تعامــل  طريقــة  مــن  باألســاس  المخاطــر 
القــوات األمنيــة مــع األحــداث فــي المنطقــة 

ــد  ــره؛ إذن “التهدي بالقصــف العشــوائي وغي
مــن الدولــة”. هــذا كلــه ينفــي أي معنــى 

العتبــار هــذا األمــر “نــزوح”.

المصــري  الدســتور  بــأن  نذّكــر  وختاًمــا 
ــري  ــر القس ــر التهجي ــه )63( اعتب ــي مادت ف
صــوره  بجميــع  للمواطنيــن  التعســفي 
وأشــكاله جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وال 

تســقط بالتقــادم.

أحياء الفقراء يف مواجهة خطر التهجريأحياء الفقراء يف مواجهة خطر التهجري

العشــرات  الماضــي  األحــد  تظاهــر 
ــط  ــي محي ــة ف ــة الدويق ــي منطق ــن أهال م
ناصــر،  منشــية  حــي  رئاســة  مبنــى 
بســبب رفــض لجنــة التعويضــات بالحــي 
هــدم  بعــد  األســر  عشــرات  تعويــض 
منازلهــم، إذ طلبــت منهــم التظلُّــم والعــودة 

بعــد شــهرين.

كان األهالــي قــد تــردَّدوا علــى مبنــى 
األســبوع  طــوال  ناصــر  منشــية  حــي 
عــن  بتعويضهــم  للمطالبــة  الماضــي 
منازلهــم التــي تمــت إزالتهــا دون فائــدة، 
حتــى تظاهــروا أمــس أمــام مبنــى الحــي 
المحتجــون  وقــام  بحقوقهــم.  مطالبيــن 
ــل أن  ــر، قب ــق النص ــع طري ــا بقط أيًض

قهــم بعــد  تحاصرهــم قــوات األمــن، وتفرِّ
ــى  ــاء القبــض عل ــى إلق مناوشــات أدَّت إل

ــي.  ــن األهال ــدٍد م ع

وأغلقــت قــوات األمــن محيــط مزلقــان 
الدويقــة، ويشــهد كلٌّ مــن شــارع الطيــران 
ــا  ــتنفاًرا أمنيً ــد اس ــكة الحدي ــارع الس وش
ًدا تحســبًا لمحاولــة األهالــي التظاهــر  ُمشــدَّ
أمــام مبنــى الحــي مجــدًدا. وكان األهالــي 
الخميــس  يــوم  أيًضــا  تجمهــروا  قــد 
ــد  الماضــي، وفضــوا تجمهرهــم بعــد تعهُّ

ــكلتهم. ــلِّ مش ــي بح ــئولو الح مس

العرشات من أهايل الدويقة يحتجون 
ضد رفض تعويضهم بعد هدم منازلهم

من مظاهرة ألهالي مأوى الصيادين ضد إخاء منازلهم وتهجيرهم في يوليو الماضي 
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بقلم: ماجي صباغ 

أحــداث  متابعــي  مــن  الكثيــرون  فوجــئ 
جريمــة اغتصــاب جماعــي لفتــاة فــي فنــدق 
فيرمونــت نايــل ســيتي، والمعروفــة إعاميـًـا 
بجريمــة أو قضيــة الفيرمونــت، صبــاح يــوم 
31 أغســطس بالتحقيــق مــع الشــهود علــى 
ضهــم لضغــوط  الجريمــة كمتهميــن، وتعرُّ
الُمحقِّقيــن، واصــدار  شــديدة مــن جانــب 
ــى  ــاوة عل ــا، ع ــهم احتياطيً ــرارات بحبس ق
طريــق  عــن  الشــهود  بيانــات  تســريب 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــة عل ــابات مجهول حس
ــور  ــات وص ــريب فيديوه ــي، وتس االجتماع
شــخصية لهــم. وقــد ســبق التحقيــق حــاالت 
اختفــاء الشــهود فــي أماكــن غيــر معلومــة، 
وهــو إجــراء لــم يكــن معتــاًدا إال فــي القضايا 

ــية.  السياس

ــه فتــاة تعرَّضــت لاعتــداء الجنســي  إن توجُّ
ــرد  ــى مج ــا، أو حت ــدث له ــا ح ــاغ عمَّ لإلب
الحكــي والبــوح علــى المواقــع اإللكترونيــة، 
ــات  ــر إحصائي ــاًدا. وتُظِه ــًرا معت ــم يكــن أم ل
ــن  ــن بي ــدة م ــرأةً واح ــدة أن أم ــم المتح األم
تقــوم  لاغتصــاب  ضــن  تعرَّ ســيدات   10
بإبــاغ الشــرطة. وقــد تنخفــض هــذه النســبة 
فــي المجتمعــات التــي تمــارس اضطهــاًدا 
ــادًرا مــا نســمع فــي مصــر  ــى النســاء. فن عل
ــداٍء  َضــت العت ــا تعرَّ ــت أنه عــن ســيدٍة أعلن
ممارســات  مــن  خوفًــا  وذلــك  جنســي، 
المجتمــع ضدهــا مــن إلقــاء اللــوم عليهــا 
انتهــاك  المســئولية كاملــة عــن  وتحميلهــا 
الجانــي لهــا، وتعهيرهــا، إليجــاد المبــررات 
ــا أدَّى إلــى خضــوع النســاء  للمعتــدي، ِممَّ
مــا  علــى  المغتصــب  وتهديــد  البتــزاز 
ــة  ــت ضحي ــد ظلَّ ــة. وق ــي كلِّ جريم ــدو ف يب
ــنوات؛  ــت س ــوال س ــةً ط ــت صامت الفيرمون
تعانــي مــن تهديــد الجنــاة ومشــاركتهم لفيديــو 
عمليــة االغتصــاب والتباهــي بمــا فعلــوه، 
ــوة والســيطرة.  ــار الق ــي إظه ــم ف ــةً منه رغب

فــي  ظهــر  األخيــرة،  الفتــرة  فــي  ولكــن 
عالمــي  لتيــاٍر  امتــداد  هــو  اتجــاهٌ  مصــر 
المتحرشــين  فضــح  علــى  النســاء  ع  يشــجِّ
والمغتصبيــن، ومثَّلَــت منصــات التواصــل 

ــر بعــض  االجتماعــي والمدونــات مــاًذا يوفِّ
األمــان للنســاء لــدى فضحهــن الجنــاة. 

اســتمدَّت النســاء قــوةً وشــجاعة وثقــة بالنفــس 
ــي  ــن الت ــترجاع حقوقه ــى اس ــراًرا عل وإص
شــهاداٌت  وأخــذت  منهــم،  ُســلِبَت  لطالمــا 
ُمجهَّلــة وأخــرى معلنــة تظهــر مــن نســاٍء 
وتعالــت  الجنســي،  لاعتــداء  ضــن  تعرَّ
األصــوات مطالبــةً بمحاســبة المعتديــن الذيــن 
ــال  ــذه األفع ــل ه ــكاب مث ــى ارت ــادوا عل اعت

دون محاســبة. 

حــاول  المتعاليــة،  األصــوات  ســياق  فــي 
الكيــان  ذلــك  للمــرأة،  القومــي  المجلــس 
ر المشــهد وركــوب  الحكومــي المســخ، تصــدُّ
ع  يشــجِّ بيانًــا  فأصــدر  النســوية،  الموجــة 
ــم شــكاوى رســمية واعــًدا  ــى تقدي النســاء عل
وذلــك  الســبل  بــكل  ودعمهــن  بحمايتهــن 
عقــب نشــر حســاب Assult Police علــى 
َمــت  إنســتجرام شــهادة الفتــاة. وبالفعــل تقدَّ
ضحيــة الفيرمونــت بشــكوى للمجلــس، الــذي 
قــدَّم بــدوره ملــف الشــكوى للنيابــة، ومــن ثــم 
وصلــت القضيــة إلــى مــا آلــت إليــه. وســواء 
كان هــذا المجلــس متواطئًــا أم أن الســلطة 
ــا  ــة وقلبه ــى القضي ــويش عل ــتخدمته للتش اس
رأًســا علــى عقــب، فلــم يصــدر أيُّ تصريــٍح 
مــن  القضيــة  تحويــل  بعــد  رئيســته  مــن 
اغتصــاٍب جماعــي لفتــاة فاقــدة الوعــي إلــى 
حفــل جنــس جماعــي نظَّمــه مثلــي وحضــره 
عــدٌد مــن المنحرفيــن ومتعاطــي المخــدرات، 

ــة.  ــات النياب ــي بيان ــا جــاء ف مثلم

إن الدفــع بهــذه القضيــة فــي هــذا لمســار 
ــى  ــة عل ــكام أخاقي ــاق أح ــى إط ــدف إل يه
الشــهود  ســلوك  فــي  والتشــكيك  الضحيــة 
تعاطــف  ويفقدهــا  موقفهــا  يضعــف  ممــا 
ــد  ــلطة أح ــتخدم الس ــا تس ــام. وهن ــرأي الع ال
أذرعهــا اإلعاميــة الرخيصــة مــن الصحــف 
االلكتروتيــة الصفــراء لتشــويه المجنــي عليها 
والشــهود والتركيــز علــى حياتهــم الشــخصية 
وتصويرهــم كمجموعــة منحرفين يمارســون 

ــدرات.  ــون المخ ــس ويتعاط الجن

ــى  ــد ال يلق ــكل ق ــذا الش ــة به ــب القضي إن قل
ــت بعــض  ــي حقَّقَ ــات الت ــي المجتمع ــواًل ف قب
م علــى مســتوى حقــوق النســاء، ولكــن  التقــدُّ
فــي مجتمــٍع ينكــر وجــود اضطهاد للنســاء بل 
ويدَّعــي تكريمهــن، هنــاك اســتباحةٌ ألجســاد 
ــم  ــم لجرائ ــر الدائ ــق التبري النســاء عــن طري
هــذه  وإظهــار  والمتحرشــين  المغتصبيــن 
ــرأة  ــلوك الم ــل لس ــاره رد فع ــم باعتب الجرائ
وملبســها وطريقــة ســيرها ومــكان تواجدهــا 
وســاعة تواجدهــا، فــا قيمــة للمــرأة كإنســانة 
حــرة، بــل يُنظَــر إليهــا كأداٍة جنســية وعليهــا 
ــال  ــز الرج ــارة غرائ ــدم إث ــبء ع ــل ع تحمُّ

ــها.  ــن إال نفس ــن تلوم وإال فل

ــات  ــريب فيديوه ــلطة وراء تس ــع الس إن داف
ــة،  ــه بالجريم ــة ل ــهود ال عاق شــخصية للش
بــل أن تصويــر جانــب مــن الحيــاة الخاصــة 

ــظ  ــع المحاف ــم المجتم ــع قي ــارض م ــم يتع له
ــة للتعاطــف  ــاد الضحي ــه إفق ــا الهــدف من إنم
وإنقــاذ المتهميــن الســتة مــن العقــاب. وهنــاك 
فــي قانــون العقوبــات مــا يدعــم هــذه الفكــرة، 
ــت المــادة 267 الخاصــة بجرائــم  حيــث نصَّ
ــد  ــى أن “مــن الممكــن أن يَُع االغتصــاب عل
ســلوك المجنــي عليهــا قرينــةً علــى رضائهــا 

بحــدوث المواقعــة”. 

تعمــد الســلطة إلــى معاقبــة الضحيــة التــي ال 
ــظ  ــي تحاف ــر الشــرف الت تعــد شــريفة بمعايي
ــر  ــع، وتحتق ــها والمجتم ــلطة نفس ــا الس عليه
أصحــاب الميــول الجنســية المختلفــة مــن 
كشــوف  لهــم  وتجــري  المثلييــن  الرجــال 
عذريــة  كشــوف  تجــري  مثلمــا  شــرجية، 
ــا  ــًرا م ــة، وهــو ســاح كثي لشــاهدات القضي
النســاء  السيســي إلهانــة  نظــام  اســتخدمه 
كرامتهــن  وإهــدار  عليهــن  المقبــوض 
وإرهــاب وتخويــف األخريــات مــن المصيــر 
ــد الســلطة كلَّ ذلك حتــى ال تجرؤ  نفســه. تتعمَّ

ــمي، أو  ــكل رس ــان بش ــى اإلع ــاة عل أيُّ فت
ضهــا لحــادث  حتــى غيــر رســمي، عــن تعرُّ
اغتصــاب أو حتــى تقديــم شــهادة فــي قضيــة. 

ــت  ــة الفيرمون ــي قضي ــا ف ــات واضًح ــد ب لق
أن الســلطة ال تريــد ســوى اإلبقــاء علــى 
األوضــاع كمــا هــي عليــه، بــل وزيادتهــا 
ــات  ســوًءا مــن خــال كبــت أصــوات الناجي
وتحويلهــن مــن شــاهداٍت ومجنــي عليهــن 
إلــى شــريكاٍت فــي جريمٍة تســتوجب الســلطة 
ــكل  ــة ب ــت هــذه التجرب ــاب عليهــا. وأثبت العق
تفاصيلهــا المريــرة أن هــذا النظــام بشــرطته 
وقضائــه وأجهــزة إعامــه ومجالســه القومية 
ــراٍك  ــا أليِّ ح ــون، داعًم ــن يك ــن، ول ــم يك ل
ــة  ــة حري ــه الوعــي بقضي ــي مع نســوي يرتق
د  ــدِّ ــي يه ــٍر اجتماع ــى تغيي ــود إل ــاء ويق النس
منظومــة القيــم المحافظــة، التــي هــي ركيــزة 
بــل أن  القمعــي والذكــوري.  النظــام  هــذا 
النظــام يقــاوم هــذا الحــراك مقاومــةً شرســة، 
والقهــر،  القمــع  أســاليب  كلَّ  ويســتخدم 
واألســاليب الرخيصــة فــي التشــويه، وتدميــر 
حاضــر ومســتقبل كلِّ مــن تحــاول معارضــة 
وإنمــا  فحســب،  السياســية  الســلطة  ليــس 

ــا.  ــة أيًض ــلطة المجتمعي الس

ــا  ــًرا ضروريً ــوي أم ــاٍر نس ــاء تي إذا كان بن
النتــزاع بعــض المكتســبات للنســاء، فــإن 
بنــاء هــذا التيــار البــد أن يكون مســتقًا  تماًما 
ل عليــه حتــى  عــن النظــام علــى نحــٍو ال يعــوِّ
ــات  ــدٍر مــن األمــل فــي إنصــاف الناجي أيَّ ق
ونيــل حقوقهــن. فالنظــام هــو الراعــي األول 

ــاد.  ــة واالضطه للرجعي

قضية الفريمونت: النظام هو الراعي األول للرجعية واالضطهادقضية الفريمونت: النظام هو الراعي األول للرجعية واالضطهاد

»إذا كان بناء تيار نسوي 

أمرًا رضوريًا النتزاع بعض 

املكاسب، فإنه البد أن يكون 

مستقاًل متاًما عن النظام«
»بات واضًحا يف هذه 

القضية أن السلطة ال تريد 

سوى اإلبقاء عىل األوضاع 

كام هي، بل وزيادتها سوًءا 

من خالل كبت أصوات 

الناجيات«
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بقلم: حورية خالد 

مؤخــًرا اتحكــم علــى مــودة األدهــم وحنيــن 
حســام بالســجن ســنتين وغرامــة 300 ألــف 
جنيــه بتهمــة التعــدي علــى قيــم األســرة 
المصريــة. بســبب فيديوهــت ليهــم علــى 
تيــك تــوك. وبعدهــم بيــوم اتحكــم علــى منــار 
ســامي ب3 ســنين وغرامــة 300 ألــف جنيه 
التنفيــذ واتوجهــت لهــم تهــم  مــع وقــف 
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:

قانونــي وغيــر  الحكــم غيــر  إن  المفاجــأة 
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 
يمارســوا  إنهــم  وحنيــن  مــودة  قِبــل  مــن 
محصلــش  وده  مــادي،  بمقابــل  الدعــارة 
ومفيــش أدلــة والتهمــة دي مكنتــش موجــودة 
مــن ضمــن التهــم اللــي تــم توجيهــا لهمــا فــي 

المحاكــم.

تهمة غسيل األموال:

عــن  اإلعــان  أو  اتهامــات  زي  فــي  كان 
ــوال بســبب  ــم غســيل أم وجــود شــبهات بته
ــم”  ــن “الته ــن ضم ــت م ــودة، وكان ــروة م ث
ــح  ــة وشــقة. ببســاطة الرب إنهــا عندهــا عربي

وســهل،  ممكــن  شــيء  اإلنترنــت  علــى 
وممكــن يبقــى يجــي مــن أشــكال مختلفــة 
أو  الغنــا  أو  الطبــخ  زي  المحتــوى  مــن 
ــن مجــرد عــرض رأي  ــى م ــص أو حت الرق
ــن  ــج معي ــويق منت ــة أو تس ــة معين ــي حاج ف
علــى منصــات كتيــرة ومختلفــة؛ يوتيــوب 
كل  وانســتجرام.  اليكــي  و  تــوك  وتيــك 
بيزيــد كل مــا نســبة  المتابعيــن  مــا عــدد 
الفلــوس اللــي بيحصــل عليهــا المؤثــر أو 
صاحــب الصفحــة بيزيــد وبيدخــل فــي نطــاق 
التســويق واإلعانــات. فثــروة مــودة اآلدهــم 
مقارنــةً بالمتابعيــن علــى كل منصــة معقولــة 
جــدا والنيابــة ملقتــش دليــل علــى التهمــة دي 
ــل كان  ــا دلي ــو كان معاه ــا ل ــبة، إلنه بالمناس
البنــك المركــزي بيديهــا صاحيــة اإلطــاع 
علــى أرصــدة المتهــم فــي البنــوك. وإلن 
ــة أو مكنتــش موجــودة،  ــش كافي ــة مكنت األدل
ــودة  ــن م ــب م ــا تطل ــة إنه ــت النياب اضطري
ومــن حــق المتهــم إنــه يوافــق أو يرفــض فــي 

الحالــة دي.

الدعارة:

ــن بــس  اتوجهــت تهــم الدعــارة لمــودة وحني
ــة  ــا تهم ــه له ــن اتوج ــة. حني ــة مختلف بطريق
الدعــارة بســبب ڤيديــو عملتــه بتعلــن فيــه إن 
بقــى عندهــا وكالــة خاصــة بيهــا علــى اليكــي 
وبتقــول للبنــات تحمــل التطبيــق ده وإنهــم 
ــل الڤيديوهــات. ــادي مقاب ــح م ــم رب هيطلعله

طبعــا أول حاجــة هتتقــال أهيــه دي دعــارة، 
بــس القانــون بيعرف الدعــارة بإنها اســتئجار 
أو تقديــم أو ممارســة خدمــات جنســية بمقابــل 

مــادي.. وده مــش متحقــق هنــا.

يعني إيه وكالة األول؟

الوكالــة هــي إن الشــخص يبقــى مســؤول عن 
ــي  ــات وبالتال ــل ڤيديوه ــي بيعم ــد تان ــذا ح ك
بيبقــى ليــه نســبة مــن أربــاح األشــخاص 

ــارة. ــش دع ــة. ودي م التاني

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 
ــاوزات  ــش تج ــارج، “مفي ــس خ ــڤ بلب الاي
ــى  ــي داخــل عمــل حســابه عل ــا” .. “والل هن
قلــة األدب ده مــش عنــدي هنــا” وكملــت إنهــا 
ــوا  ــان يجيب ــوا عش ــات بيقلع ــزة بن ــش عاي م

ــاس. ــم ون دع

ففيــن الدعــارة هنــا؟ مفيــش. وتــم اســقاط 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــا بس ــن عليه ــة دي م التهم

ــة. أدل

التواصــل  مواقــع  علــى  المؤثريــن  كل 
ــرة  ــات كتي ــن تطبيق ــوا ع ــي، بيعلن االجتماع
وبياخــدوا فلــوس علــى إنهــم يشــجعوا النــاس 

إنهــم ينزلــوا التطبيــق ده.

اللــي  فالتهمــة  األدهــم،  لمــودة  وبالنســبة 
ــدون  ــس ب ــا هــي ممارســة الجن ــت له اتوجه
تمييــز. وإن التهمــة دي أوال غيــر دســتورية 
إن  وهــي  تانــي  قانــون  بتناقــض  عشــان 
ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج مــش 
ــا فيهــا  جريمــة فــي القانــون المصــري وثاني
تحيــز ضــد النســاء إلن الرجــل مبيخضعــش 

للعقوبــة دي.

وبــردو التهمــة اســقطت مــن عليهــا لعــدم 
ــة  ــاش أدل ــة معنده ــة، وإلن النياب ــود أدل وج
تدينهــا، طلبــت المحكمــة مــن مــودة األدهــم 
بالخضــوع لكشــف العذريــة كشــوف العذريــة 
هــو نــوع مــن االغتصــاب بــس تحــت وطــأة 
ــة فــي  القانــون. وبســبب عــدم وجــود أي أدل
ــدي  ــم بـ”التع ــم اتهامه ــات دي، ت كل االتهام

ــة” بــس. ــم األســرة المصري ــى قي عل

معاقبــة  عــدم  قيمــة  إيــه؟  دي  القيــم 
ــل  ــرو وردة؟ وال التنكي المتحرشــين زي عم
العســكري؟ وال  القمــع  بالمعارضيــن؟ وال 
ــي  ــي مصــر ف ــاد النســاء ف ــز واضطه التميي
اللــي  القيــم  والدراســة؟  والعمــل  القانــون 
بتطلــع محســن الســكري وطلعــت مصطفــى 
عفــو رئاســي؟ القيــم اللــي فيهــا معظــم النســاء 
فــي مصــر تعرضــوا للتحــرش؟ وال القيــم 
ــي  ــي 500 ج ف ــب العادل ــت حبي ــي غرم الل
ــوال.  ــى األم ــة بســبب االســتياء عل المحكم
ــم الـــ1%  ــش قي ــا م ــد إنه ــم؟ األكي ــي قي أنه
مــن أصحــاب المصانــع والشــركات والطبقــة 
الغنيــة اللــي عايشــة فــي انعــزال عــن باقــي 
اللــي  والقــذف  الســب  قيــم  وال  المجتمــع. 
بيحصــل فــي التلفزيــون مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب بــس مينفعــش أصــل دول معاهــم 
اللــي  الطبقــة  اســتغال  قيــم  وال  حصانــة 

ــخ ــت؟ ..ال تح

األحــكام مــش بــس غيــر دســتورية إلنهــا 
مطاطيــة قابــل للتأويــل. وإلن القيــم شــيء 
نســبي بيختلــف مــن أســرة ألســرة، ومينفعش 
ــي  ــر. وف ــول األفق ــا بيط ــي دايًم ــم الل التعمي
ــرأة،  ــي للم ــس القوم ــن المجل ــام م ــل ت تجاه
وده يخليهــم متواطئيــن فــي ظلــم البنــات دي، 
إلنهــم بيدافعــوا عــن الســتات اللــي علــى 

ــة. ــى الدول ــة وبرض ــزاج الدول م

الحكــم طبقــي وذكــوري وهدفــه الســيطرة 
علــى أجســاد النســاء، بــدأ مــن فكــرة انتقاميــة 
ــة  ــن طبق ــة إن إزاي واحــدة ســت م وذكوري
ــل  ــا دخ ــى عنده ــدر يبق ــرة تق ــة فقي اجتماعي
ــى  ــة ومحــدش يبق ــها بحري ــن نفس ــر ع وتعب
وصــي عليهــا وتتمتــع باالمتيــازات اللــي 
عنــد النــاس اللــي فــوق دول، بــس الحاجــات 
ــاس، الحاجــات دي  ــش بتاعــت كل الن دي م
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 عاقــة مــن قريــب 
أو مــن بعيــد بلبــس المــرأة أو تصرفاتهــا ولــه 

ــي خالــص. ــف تان تعري

ــوك  ــك ت ــتخدمات تي ــودة وكل مس ــن وم حني
ــم  ــة إنه ــق والحري ــم كل الح ــات ليه محبوس

ــهن. ــن أنفس ــروا ع يعب



ترجمة: سيد صديق 

ــر انفجــار مرفــأ بيــروت المدينــة، متســبِّبًا  دمَّ
فــي مقتــل أكثــر مــن 130 شــخص وإصابــة 
ــةٌ  ــرى؛ ضرب ــا مأســاةٌ كب ــن. إنه آالف آخري
قاصمــة لُســكَّاٍن يعانــون بالفعــل مــن أزمــاٍت 
اقتصاديــة وسياســية وصحيــة. يُلقَــى اللــوم 
علــى الفســاد وعــدم الكفــاءة، لكــن الحقيقــة 
اللبنانيــة  األحــداث  إن  ذلــك.  مــن  أفظــع 
ــدَّد للنظــام الرأســمالي  لهــي اتهــاٌم آخــر يُس
الهمجــي، الــذي ال يســتطيع تلبيــة حتــى 
للشــعب  األساســية  االحتياجــات  أبســط 

ــذا النظــام.  ــن ه ــي براث ــع ف الواق

اإلهمــال  فــي  األوضــح  القضيــة  ـل  تتمثَـّ
اإلجرامــي لســلطات الموانــئ، التــي ســمحت 
ــرات فــي  بتخزيــن هــذه األطنــان مــن الُمتفجِّ
مســتودٍع فــي قلــب العاصمــة اللبنانيــة ألكثــر 
مــن ســتة أعــوام. ال يمكــن اعتبــار ذلــك 
خطــأً بســيطًا أو تفصيــًا غفلــت عنــه أذهــان 
مديــري المرفــأ الــذي يُــِدرُّ عائــًدا وافــًرا. 
ــَل تحقيــٌق أجرتــه شــبكة الجزيــرة إلــى  توصَّ
ــت  ــائل بُِعثَ ــت رس ــل س ــى األق ــاك عل أن هن
مــن قِبَــِل مســؤولي الجمــارك إلــى الســلطات 
القضائيــة لطلــب الحســم الســريع فــي األمــر، 
ولــم تتلــقَّ أيٌّ منهــا رًدا. إنهــا ليســت مجــرد 
ـق بالقضــاة الفاســدين، بــل أن  مســألٍة تتعلَـّ
بأكملهــا  السياســية  الطبقــة  علــى  الائمــة 
لتأسيســها ثقافــٍة أصبــح التربُّــح والرشــوة 
والترقــي الشــخصي فيهــا هــم الُعــرف الســائد 
علــى  المتواصــل  التنافــس  أدَّى  -وحيــث 
ٍر  الســلطة والثــروة إلــى طمــس أيِّ تصــوُّ

ــعب.  ــة الش لخدم

أخــرى.  مجــاالٍت  فــي  ذلــك  ينعكــس 
أظهــرت الصــور التــي التُقِطَــت فــي أعقــاب 

ــل  ــا تنق ــي الشــوارع، بينم ــاًء ف ــار دم االنفج
البخاريــة  اجــات  والدرَّ اإلســعاف  عربــات 
ــا  ــن الضحاي ــيارات الخاصــة اآلالف م والس
ــار  ــن االنفج ــة. لك ــفيات اللبناني ــى المستش إل
ــيَّين كان  ــفيين رئيس ــل مستش ــَر بالفع ــد دمَّ ق
َرت  البــد مــن إخائهمــا بعــد االنفجــار. تضــرَّ
مــا  األخــرى،  المستشــفيات  مــن  الكثيــر 
المصابيــن  الســتقبال  آمنــٍة  غيــر  َجَعلَهــا 
ــذه  ــو أن ه ــك ه ــن ذل ــوأ م ــم. األس وعاجه
ــةً بأعــداٍد متزايــدة  المستشــفيات كانــت ُمكتظَّ
مــن الُمصابيــن بفيــروس كورونــا الُمســتَجد. 
وتظهــر اآلن تقاريــر عــن أنــاٍس يتلقــون 
ــن  ــي ممــرات المستشــفيات وآخري العــاج ف
أُرِســلوا إلــى عيــاداٍت إقليميــة. وأولئــك الذيــن 
عون  لحقــت بهــم إصابــاٌت طفيفــة ال يُشــجَّ
علــى اإلبــاغ عــن اإلصابــات مــن أجــل تلقي 
العــاج، إذ أن المســتودع الــذي يحتــوي على 
الكثيــر مــن اإلمــدادات الطبيــة فــي لبنــان قــد 
ــر، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك  ُدمِّ

ــة.  ــز األمريكي تايم

اء  منازلهــم جــرَّ ألــف شــخص   300 فَقَــَد 
االنفجــار، فيمــا يحــاول عــدٌد أكبــر مــن 
ــرة.  ــم الُمدمَّ ــد منازله ــاس إصــاح وتجدي الن
اإلنترنــت  علــى  فيديوهــات  وأظهــرت 
ــع عنــد النوافــذ وتضربهــم  عائــاٍت تتجمَّ
ــم مــن  موجــات الصدمــة والزجــاج الُمهشَّ
االنفجــار، رغــم الكيلومتــرات العديــدة التــي 
تبعدهــم عــن موقــع االنفجــار. يحظــى القليــل 
ــيكافحون  ــؤالء س ــن، وه ــكَّان بتأمي ــن الُس م
للحصــول علــى تأميــٍن مناســب، بالنظــر إلــى 

ــاد.  ــي الب ــح ف ــم الجام التضخُّ

ــة  ــة، المرتفع ــدَّالت البطال ــع ُمع ــوف ترتف س
االضطرابــات  بســبب  األصــل  فــي 
ألن  أخــرى،  مــرةً  األخيــرة،  االقتصاديــة 

العديــد مــن الشــركات الصغيــرة ليــس لديهــا 
ــاء  ــدة العم ــوال أو قاع ــن األم ــي م ــا يكف م
ًدا. قــدََّر  نهــا مــن إعــادة الفتــح ُمجــدَّ التــي تمكِّ
البنــك الدولــي فــي أبريــل الماضــي أن 45% 
ــد  ــا يزي ــر. وم ــي فق ــكَّان يعيشــون ف مــن الُس
ــي  ــبَّب ف ــة ستتس ــذه األزم ــة أن ه ــة بل الطين
إفقــار مئــات اآلالف غيرهــم. األقــل إلحاًحــا، 
لكنــه ذو أهميــٍة بالنســبة لليســار، هــو أن 
موطنًــا  كانــت  ــرة  الُمدمَّ المناطــق  بعــض 
لثقافــٍة شــبابية حيَّــة؛ يســارية فــي مضمونهــا. 
مــن يــدري إذا كانــت ضــواٍح مثــل الجميــزة 
ــد  ــن جدي ــث م ــن أن تُبَع ــل يمك ــار مخاي وم

كســاحاٍت منتعشــة للنشــطاء. 

عبَّــَرت ريمــا ماجــد، االشــتراكية والناشــطة 
ــة ببيــروت، عــن رثائهــا  بالجامعــة األمريكي
علــى فيســبوك، قائلــةً: “لقــد فقدنــا كلَّ شــيء، 
ــا  ــا وأملن ــوارعنا وحياتن ــا وش ــا ذكرياتن فقدن
ــؤوٌل  ــم مس ــٍد منه ــا؛ كلُّ واح ــذه المافي … ه

عــن جعــل هــذا البلــد جحيًمــا كامــًا”. 

غضب اجتماعي 

شــهد لبنــان عــدًدا مــن الحــركات االحتجاجية 
الكبــرى فــي الســنوات األخيــرة، تنامــت كلٌّ 
منهــم علــى نحــٍو واســع واكتســبت قــدًرا 
كبيــًرا مــن الشــعبية. منــذ حملــة “طلعــت 
ريحتكــم” فــي 2015 و2016 ضــد ســوء 

إدارة الشــركات فــي التخلُّــص مــن النفايــات 
ــورة تشــرين األول”،  ــى “ث ــروت، إل ــي بي ف
ضريبــة  الحكومــة  إعــان  أشــعلها  التــي 
ــات  ــى المكالم ــة 6 دوالرات شــهريًا عل بقيم
الصوتيــة علــى تطبيقــات مثــل واتســاب، 
كامــل  لتحــدي  اســتعداًدا  النشــطاء  أظهــر 

النخبــة السياســية واالقتصاديــة. 

ــاد  ــإن الب ــث، ف ــخ الحدي ــذا التاري ــبب ه بس
مســتعدةٌ للــردِّ علــى هــذه الفظائــع. ولــم يكــن 
ــى الكثيــر مــن التحفيــز،  النشــطاء بحاجــٍة إل
وعلــى الشــبكات االجتماعيــة أعــادوا إحيــاء 
إضافــةً  بالثــورة،  الُمتعلِّقــة  الهاشــتاجات 
إلــى آخــر جديــد وهــو #علقوا_المشــانق. 
واحتــوت تغريــدةٌ علــى منصة تويتــر صورةً 
ــةً  ــادة السياســيين البارزيــن مصحوب ــكلِّ الق ل
أنتــم  الصلــوات،  يقــول: “أوقفــوا  بتعليــق 
تعرفــون مــا يتعيَّــن فعلــه”، وتغريــدةٌ أخــرى 
بيــروت  فــي  لشــرفة  صــورةً  نَــت  تضمَّ
ــنقة.  ــد لمش ــط الي ــومة بخ ــة مرس ــا الفت وفيه
وإحــدى التغريــدات األوســع انتشــاًرا كانــت 
عبــارة عــن قائمــٍة بالمليارديــرات اللبنانييــن 
مصحوبــةً بتعليــق: “قبــل أن نطلــب مــن 
كايلــي أن تفتــح محفظتهــا، اطلبــوا منهــم أن 
يفِرغــوا محافظهــم” )واإلشــارة هنــا إلــى 
كايلــي جينــر، ســيدة األعمــال األمريكيــة 
الشــهيرة التــي دعــت متابعيهــا على الشــبكات 

رأساملية لبنان الفاسدة وراء انفجار بريوترأساملية لبنان الفاسدة وراء انفجار بريوت

ر البنك الدويل يف أبريل املايض أن %45 من السكَّان  »قدَّ

يعيشون يف فقر، وستتسبَّب هذه األزمة يف إفقار مئات 

اآلالف غريهم«
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ع(.  االجتماعيــة للتبــرُّ

ــح  ليــة، مــن الُمرجَّ مــع انحســار الصدمــة األوَّ
فــي  نفســه  عــن  الغضــب  هــذا  ـر  يعبِـّ أن 
االحتجاجــات  مواجهــة  وفــي  الشــوارع. 
ــعبية  ــر الش ــة غي ــت الحكوم ــة، أعلن الُمتوقَّع
ــت  ــبوعين، وَمنََح ــدة أس ــوارئ لم ــة الط حال
ــح  ســلطةً اســتثنائيةً للجيــش. مــن غيــر الُمرجَّ
فــي  الخطــوة االســتبدادية  تنجــح هــذه  أن 
ــٍد  ــوٍم واح ــد ي ــعبي. فبع ــب الش ــحق الغض س
ــرة  ــت مجموعــةٌ صغي مــن االنفجــار، هاَجَم
مــن المحتجيــن موكــب ســعد الحريــري، 
رئيــس الــوزراء الســابق والمليونيــر البــارز 
الموالــي للســعودية ذي النصيــب الكبيــر مــن 

ــروت.  ــي بي ــعبي، ف ــار الش االحتق

ــة  ــية واالقتصادي ــة السياس ــري والنخب الحري
مســؤولون عــن الوضــع الذليــل للمجتمــع 
واالقتصــاد اللبنانيَّيــن. لقــد َجَعلـَـت عقــوٌد مــن 
ــة  ــات والرعاي ــص الخدم ــة وتقلي الخصخص
االجتماعيــة الفقــراء عرضــةً ألدنــى صدمــٍة 
اقتصاديــة. وال تــزال معظــم المنــازل تحصل 
علــى كهربــاٍء باهظــة الثمــن وعليهــم شــراء 

الميــاه الُمعلَّبــة. 

ــب  ــن فــي القل ــن الماليي ولمســاعدة المضاربي
ــلطات  ــت الس ــة، قام ــمالية اللبناني ــن الرأس م
بتضخيــم الليــرة اللبنانيــة بشــكٍل ُمصطَنـَـع من 
خــال ربطهــا بالــدوالر األمريكــي. لكــن هذا 
النظــام انهــار فــي الشــهور األخيــرة، مــا أدَّى 
ــَغ أكثــر مــن 400%.  ــم بَلَ إلــى ُمعــدَّل تضخُّ
والتدهــور الشــديد فــي القــوة الشــرائية للعملــة 

قََصَمــت ظهــر معظــم الُســكَّان. 

الســماح  اآلن  اللبنانيــة  البنــوك  ترفــض 
لعمائهــا بســحب الــدوالرات األمريكيــة مــن 
ــحبوا  ــى أن يس ــراٍر عل ــي إص ــاباتهم، ف حس
البنــوك  أن  إال  بالفعــل.  الُمنهــارة  الليــرة 
مســتمرةٌ فــي التــداول باســتخدام ُمعــدَّل ســعر 
الصــرف الرســمي، مــا يعنــي أنهــا تســتطيع 
ــم،  تحميــل عمائهــا كافــة تكاليــف التضخُّ
ــن  ــتخلصون المايي ــة يس ــذه الطريق ــم به وه
مــن العمــال والفقــراء، بينمــا يُســَمح لألغنيــاء 

ــارج.  ــى الخ ــم إل ــل ثرواته بنق

نخب رأسمالية فاسدة 

كانــت بيــروت توَصــف عــادةً بـ”باريــس 
مدينــة  هــي  واليــوم  األوســط”.  الشــرق 
مــن  الكثيــر  مــن  تعانــي  كئيبــة  رماديــة 
ــج  ــر مــن الســيارات، والضجي ــر، والكثي الفق
للمســاحات  الشــديد  المزعــج، واالنحســار 
قواعــد  إلــى  الشــوارع  تفتقــر  الخضــراء. 
المــرور وممــرات المشــاة، مــا يدفــع المشــاة 
إلــى االلتفــاف حــول حطــام البنايــات وتــال 
القمامــة والســيارات الُمتخبِّطــة فــي الشــوارع 
الضيِّقــة. وفــي القلــب السياســي واالقتصــادي 
للبنــان، يعيــش حوالــي 2.5 مليــون شــخص، 
الُســكَّان، علــى هــذا  ثلــث  أكثــر مــن  أي 

ــو.  النح

اعتــادت المدينــة علــى العنــف والتفجيــرات، 
وقــد نََجــت مــن إحــدى أســوأ حــروب الشــرق 
والثمانينيــات،  الســبعينيات  فــي  األوســط 
الطائفيــة  العصابــات  َســَحقَت  حيــن 
ــفل  ــن أس ــة م ــةً حيَّ ــةً جذري ــا حرك وحلفاؤه
ــنها الطــاب والعمــال. ورغــم اســتمرار  دشَّ

َدت  المعــارك والمذابــح ألعــوام، فقــد ُجــرِّ
مــن أيِّ مضمــوٍن اجتماعــي، وغدت طقوًســا 
الحــرب  ألمــراء  وعدميــة  سياســية  غيــر 
المليونيــرات بهــدٍف وحيــٍد هــو الدفــاع عــن 

ســلطتهم وتوســيع نطاقهــا. 

عــة  ال تــزال نــدوب هــذه الســنوات الُمروِّ
ــمين  -حيــن كانــت الشــوارع والنــاس ُمقسَّ
علــى نحــٍو صــارٍم إلــى مســلمين ومســيحيين- 
واضحــة. ال تــزال ثقــوب الرصــاص غائــرةً 
ـى  وتُغطَـّ الفقيــرة،  األحيــاء  بنايــات  فــي 
أحيانـًـا بصــوٍر هائلــة لرمــوٍز طائفيــٍة مهتمــة 
بجلــب األصــوات أكثــر مــن دعــم مجتمعهــم 
ـدة  الُمتولِـّ تــزال االنقســامات  المزعــوم. ال 
ــي  ــدةً ف ــة جاس ــرب األهلي ــنوات الح ــن س ع
السياســية  الــوالءات  ـت  وظلَـّ الشــوارع، 
ــن  ــرة م ــوالت األخي ــى الج ــبيًا حت ــةً نس ثابت

االحتجاجــات. 

ـَرت منــذ  غيــر أن بعــض األشــياء قــد تغيَـّ
ــدة،  ــان بش ــي لبن ــب ف ع النخ ــوَّ ــرب. تتن الح
 100 أغنــى  قائمــة  ــن  تتضمَّ مــا  وكثيــًرا 
ــيعية.  ــنيَّة وش ــماًء س ــاد أس ــي الب شــخص ف
ُمقسَّــمة  المدينــة  تعــد  لــم  لذلــك،  ونتيجــةً 
مــن حيــث المبــدأ بيــن مناطــق األغنيــاء 
ــمة  المســيحيين والفقــراء المســلمين، بــل ُمقسَّ
الــذي كان فــي  طبقيًــا. ويَُعــدُّ حــزب هللا، 

الماضــي يمثِّــل تعبيــًرا متناقًضا عــن تطلُّعات 
المجتمــع الشــيعي المطحــون، جــزًءا راســًخا 
فــي النخبــة اللبنانيــة. وينعكــس ذلــك بأوضــح 
مــا يكــون فــي تحالفــه اإلســتراتيجي مــع 
ــة  ــر الرمــوز اليميني ميشــال عــون، أحــد أكث
تعطًُّشــا للدمــاء فــي الحــرب األهليــة. صــار 
رة مــع الكيــان الصهيوني  الصدامــات الُمتكــرِّ
ــي  ــاء دور حــزب هللا ف مجــرد مســرٍح إلخف
ــا إلــى  ــان، جنبً نهــب الطبقــة الرأســمالية للبن
ــن فــي تحالــف  ــه المزعومي ــٍب مــع أعدائ جن

آذار.   14

ــان  ــي مشــكات لبن ــوم ف ــى الل ــا يُلقَ ــًرا م كثي
ــاءة”. وبينمــا  علــى “الفســاد” و”انعــدام الكف
ــذه  ــي ه ــة ف ــن الحقيق ــل جــزٌء م ــاك بالفع هن
االتِّهامــات، تنشــأ هــذه المشــكات باألســاس 
مــن آليــات عمــل مجتمــٍع قائــم علــى الربــح 
أغلبيــة  حســاب  علــى  األقليــة  أجــل  مــن 
مثــل  يمينيــة،  الُســكَّان. صــارت صحــٌف 
تــذرف  البريطانيــة،  تايمــز  فاينانشــال 
بيــروت،  أهــل  علــى  التماســيح  دمــوع 
ــمالية  ــن الرأس ــد م ــي بالمزي ــم توص ــن ث وم
المشــكات.  لهــذه  كحــلٍّ  التكنوقراطيــة 
أن  يمكــن  الرأســمالية ال  أن  الحقيقــة هــي 
توجــد دون فســاد وعــدم كفــاءة وقتــل. النظــام 
ــه،  ــه هــو مــن ينبغــي توجيــه االتِّهــام ل بأكمل
مــن الرأســماليين اللبنانييــن الذيــن يديرونــه، 
ــون  ــن يقدم ــن الذي ــماليين العالميي ــى الرأس إل

لــه النصيحــة والتوجيــه. 

هــذه  علــى  الوحيــدة  العادلــة  االســتجابة 
بيــروت  مدينــة  بحــقِّ  الجديــدة  الجريمــة 
ــم  ــو تحطي ــه ه ــت معانات ــذي طال ــعبها ال وش
ــؤس.  ــذا الب ــرز كلَّ ه ــذي يف ــام ال ــذا النظ ه
لقــد أثبــت عمــال وطــاب وفقــراء لبنــان فــي 
ــزِّ  ــى ه ــادرون عل ــم ق ــرة أنه ــرات األخي الفت
ــام  ــت إلتم ــان الوق ــام. واآلن ح ــز النظ ركائ

هــذه المهمــة. 

- هــذا المقــال بقلــم عمــر حســن - موقــع 
“ريــد فــاج” األســترالي. 

»يُلَقى اللوم يف مشكالت 

لبنان عىل الفساد وانعدام 

الكفاءة. لكن هذه 

املشكالت تنشأ من آليات 

عمل قامئة عىل الربح من 

أجل األقلية عىل حساب 

األغلبية«

َمت السلطات اللرية  »ضخَّ

اللبنانية ملساعدة املضاربني 

املاليني. لكن هذا النظام 

انهار وبلغ التضخُّم 400%، 

وتدهورت القوة الرشائية 

للعملة«



8العدد 134 - الجمعة 18 سبتمبر 2020متابعاتاالشرتايك لبنان

ترجمة: عزيز خالد

بيــروت  فــي  المدمــر  االنفجــار  ســلَّط 
ــي،  ــي اللبنان ــام السياس ــى النظ ــوء عل الض
ذلــك النظــام الطائفــي الفاســد الــذي بنتــه 

الغربيــة. اإلمبرياليــة 

ــا واصــًا بيــن  يرســم النــاس فــي لبنــان خطً
ــر فــي العاصمــة بيــروت  االنفجــار الُمدمِّ
ــص االنفجــار  وحكــم النخبــة الفاســدة. يلخِّ
ــي  ــة. وتعان ــي أزم ــًدا ف ــيًا فاس ــا سياس نظاًم
ــي  ــن ف ــاس العاديي ــن الن ــى م ــة العظم الغالبي
لبنــان مــن عــداء والمبــاالة مــن هــم فــي 
قمــة الهــرم. حتــى قبــل وقــوع االنفجــار، 
كان لبنــان يغــرق فــي االنهيــار االقتصــادي. 
ـع أن يعيــش مــا يصــل إلــى  ومــن الُمتوقَـّ
%60 مــن ســكان هــذا البلــد فــي فقــٍر بحلــول 

ــام. ــذا الع ــة ه نهاي

كانــت األحــزاب اللبنانيــة الحاكمــة تأمــل 
التقشــف  مــن  بمزيــد  أزمتهــا  حــلِّ  فــي 
أفقــرت  التــي  الحــرة  الســوق  وسياســات 
الكثيــر مــن النــاس فــي المقــام األول. ورغــم 
أن حركــة الجماهيــر فــي العــام الماضــي 
ســعد  الســابق  الــوزراء  رئيــس  أجبــرت 
الحريــري علــى االســتقالة، ورغــم الموجــات 
االحتجاجيــة المتواصلــة، ظــلَّ النظــام حتــى 

مســاس.  دون  اآلن 

ــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المتظاهري بالنســبة للكثي
فــي  السياســي يرجــع  النظــام  فــإن فســاد 
ع  تُــوزَّ حيــث  الطائفــي،  لبنائــه  األصــل 
أســاس  علــى  الحكومــة  فــي  المناصــب 
ــام  ــؤالء أن النظ ــرى ه ــة. وي ــة الديني الطائف
الطائفــي البــد مــن التخلُّــص منــه. ولكــن 
ــات  ــرى حكوم ــر لاشــمئزاز أن ن ــن المثي م
البلــدان التــي ســاعدت فــي تشــكيل ذلــك 
النظــام ودعمــه واالســتفادة منــه تدَّعــي اآلن 

معارضتــه.

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  قــام  حيــن 
األســبوع  بيــروت  فــي  بجولــٍة  ماكــرون 
الماضــي، تأكــد مــن أنــه تــم تصويــره وهــو 
يخبــر المحتجيــن بــأن المســاعدة التــي وعــد 
بهــا “لــن تذهــب إلــى أيــدي الفاســدين”. 
و”ميثــاق  بإصاحــاٍت  ماكــرون  وطالــب 
 1 فــي  بالعــودة  ووعــد  جديــد،  سياســي” 
السياســية”  المســئولية  ــل  “لتحمُّ ســبتمبر 
ــس  ــعر الرئي ــاذا يش ــك. لم ــدث ذل ــم يح إن ل
الفرنســي بهــذه “المســئولية السياســية” تجــاه 

لبنــان؟ 

االحتال والنظام السياسي 

اإلجابــة هــي أن فرنســا لعبــت دوًرا رئيســيًا 
ــي  ــي ف ــي الطائف ــام اللبنان ــيس النظ ــي تأس ف
المقــام األول ثــم تعزيــزه علــى مــدار عقــود. 
عندمــا قامــت القــوى اإلمبرياليــة المنتصــرة 
الحــرب  بعــد  األوســط  الشــرق  بتقســيم 
العالميــة األولــى، انتزعــت فرنســا لبنــان 
وســوريا لنفســها. بحلــول ذلــك الوقــت، كان 

ــوا بالفعــل  ل الرأســماليون الفرنســيون قــد حوَّ
ــا نحــو  اقتصــاد لبنــان النامــي بالكامــل تقريبً

ــا. ــى فرنس ــره إل ــر لتصدي ــاج الحري إنت

ســيطر المســيحيون الموارنــة، الذيــن عاشــوا 
مصانــع  تمركــزت  حيــث  الجبــال  فــي 
الحريــر فــي لبنــان، علــى الطبقــة الرأســمالية 
فــي البــاد. لــذا، فـَـَرَض المســتعمر الفرنســي 
ــم المناصــب علــى أســاس  نظاًمــا سياســيًا يقسِّ
ــن  ــذا النظــام يضم ــة. وكان ه ــة الديني الطائف
الهيمنــة السياســية للرأســماليين الموارنــة، 
وتقســيم المواطنيــن إلــى مســيحيين ومســلمين 

ــل فرنســا.  ــد رحي ــى بع ودروز، حت

ــام 1943،  ــي ع ــميًا ف ــتقال رس ــَن االس أُعلِ
لكــن قبــل أيــام فقــط مــن هــذا التاريــخ اعتقلت 
فرنســا الرئيــس اللبنانــي بشــارة الخــوري 
وحكومتــه بأكملهــا لمحاولتهــم تمريــر قوانين 
تقــوِّض نفوذهــا. ظــلَّ الجنــود الفرنســيون في 
ــان  ــد إع ــرى بع ــنوات أخ ــاث س ــان لث لبن
االســتقال. وحتــى بعــد رحيلهــم أخيــًرا فــي 
ــة  ــوى اإلمبريالي عــام 1946، اســتخدمت الق
الغربيــة القــوة العســكرية لضمــان أن النظــام 

السياســي فــي لبنــان يخــدم مصالحهــا. 

وفــي عــام 1958، اندلعــت حركــةٌ جماهيرية 
ــات  ــى الحكوم ــام إل ــب باالنضم ــدة تطال جدي
القوميــة العربيــة فــي مصــر وســوريا. ورًدا 
المتحــدة  الواليــات  أرســلت  ذلــك،  علــى 
مــا يقــرب مــن 14 ألــف جنــدي لتعزيــز 
ــرب.  ــن الغ ــة م ــة المدعوم ــة اللبناني الحكوم
مهَّــد ذلــك الطريــق لمــا ســيحدث بعــد حوالــي 
17 عاًمــا، عندمــا تضافــرت المقاومــة ضــد 
حــكام لبنــان مــع نضــال التحرير الفلســطيني. 

فــرَّ عشــرات اآلالف مــن الفلســطينيون إلــى 
ــم  ــن أراضيه ــوة م ــم بالق ــد طرده ــان بع لبن
ــة إســرائيل عــام  ــد إعــان دول بفلســطين عن
ــذ ذلــك الحيــن عــاش الاجئــون  1948. ومن
فقيــرة  أخــرى  كشــريحٍة  الفلســطينيون 
ومهمشــة سياســيًا مــن ســكان لبنــان. نشــطت 
ــوف  ــي صف ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري منظم
الاجئيــن، وبــدأت منــذ العــام 1971 فــي 
اســتخدام لبنــان قاعــدةً لحــرب العصابــات 
التــي خاضتهــا ضــد الكيــان الصهيونــي فــي 
الجنــوب. كان للفلســطينيين قضيــةٌ مشــتركة 
والجماعــات  العلمانييــن  القومييــن  مــع 
اليســارية التــي نشــطت فــي أوســاط أفقــر 
ــَر القتــال  قطاعــات الشــعب اللبنانــي. وفجَّ
ــزب  ــطينية وح ــر الفلس ــة التحري ــن منظم بي
الكتائــب المســيحي الفاشــي الحــرب األهليــة 
فــي 1975، فيمــا كان التحالــف بيــن منظمــة 
ــا  ــا وجوديً ــي تحديً ــار اللبنان ــر واليس التحري
علــى النظــام السياســي فــي لبنــان، الــذي كان 
ــل الــدول الُمتنافِســة إلنقــاذه.  لينهــار لــوال تدخُّ

وبتشــجيٍع مــن الواليــات المتحــدة، قــام النظام 
ــذي أراد  الســوري برئاســة حافــظ األســد، ال
الســيطرة علــى المقاومــة الفلســطينية، بغــزو 
ــوريون  ــود الس ــزم الجن ــل، ه ــان. وبالفع لبن
ــّي  ــن غرب ــًرا م ــًما كبي ــوا قس ــار واحتل اليس

ــى  ــوا الفلســطينيين إل ــاد، ودفع ــمالّي الب وش
ــن.  العيــش فــي مخيمــات الاجئي

قــررت  و1982   1978 عامــي  فــي  ثــم 
لســحق  محاولــة  فــي  الهجــوم  إســرائيل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية. وبلــغ اجتياحها 
عــة  عــام 1982 ذروتــه فــي مجــزرة ُمروِّ
لاجئيــن  وشــاتيا  صبــرا  مخيمــّي  فــي 
ــَر  ــزرة، حاَص ــك المج ــي تل ــطينيين. ف الفلس
المخيميــن  الصهيونــي  االحتــال  جنــود 
ومنعــوا خــروج أحــد منهمــا. بعــد ذلــك، 
دخلــت ميليشــيات حــزب الكتائــب، بالتنســيق 
مــع القــوات الصهيونيــة، وبــدأت عمليــة قتــل 
ــى 3500  عشــوائي ســقط فيهــا مــا يصــل إل

فلســطيني.

ــي ردَّة  ــان. وف ــوب لبن ــرائيل جن ــت إس احتل
فعــٍل علــى ذلــك، تأسَّســت حركــة حــزب 
مقاومــٍة  بــؤرة  وأصبحــت  المســلحة  هللا 
لاحتــال اإلســرائيلي. ارتكــز حــزب هللا 
فــي قاعدتــه بشــكل أساســي علــى األقليــة 
الشــيعية فــي لبنــان، وكانــت الطائفــة الشــيعية 
إحــدى أكثــر الطوائــف تضــرًرا وإفقــاًرا 
بصــورٍة خاصــة مــن النظــام الطائفــي. ولكــن 
ــال  ــة االحت ــي محارب نجاحــات حــزب هللا ف
اإلســرائيلي وإنهــاء وجــوده فــي عــام 2000 

ــر.  ــع بكثي ــا أوس ــزب دعًم ــت الح َمنََح

إذ  ميليشــيا،  مجــرد  هللا  حــزب  يَُعــد  ال 
أنــه يمتلــك ويديــر مــدارس ومستشــفيات 
وعيــادات وبرامــج تعليميــة. ولكنــه بــداًل 
مــن أن يتحــدى أســس النظــام السياســي فــي 
لبنــان، أراد الحــزب أن يندمــج فيــه، مســتنًدا 

إلــى الدعــم مــن ســوريا وإيــران. 

خوفًــا مــن النمــو المتزايــد لنفــوذ حــزب 
لَــت القــوى الغربيــة مــرةً أخــرى  هللا، تدخَّ
إلبقــاء لبنــان تحــت ســيطرتها. فــي عــام 
ــورة  ــوا “ث ــال دعم ــبيل المث ــى س 2005 عل
قــادت  الســوري.  االحتــال  ضــد  األرز” 
تلــك “الثــورة” أحــزاٌب يمينيــة مدعومــة 
ــى  مــن الغــرب. أنهــت ســوريا وجودهــا عل
األراضــي اللبنانيــة فــي عــام 2005، وكانــت 
الواليــات المتحــدة تأمــل فــي أن يكــون ذلــك 

بدايــةً لتحجيــم حــزب هللا. 

ل  التدخُّ

كانــت هنــاك أيًضــا مظاهــراٌت حاشــدة ضــد 
ــزب  ــم ح ــاوزت دع ــي، تج ــل األمريك التدخُّ
اللبنانــي  الثــوري  االشــتراكي  وأفــاد  هللا. 
باســم شــيت، مــن بيــروت لصحيفــة “العامــل 
ــًا  ــة عــام 2005، نق االشــتراكي” البريطاني

ــن: عــن أحــد المتظاهري

“أوافــق علــى أن القــوات الســورية يجــب 
أن تغــادر البــاد، لكنــي ال أريــد أن تحــل 
القــوات األمريكيــة. اإلســرائيليون  محلهــا 
ــد  ــة. أري ــر فــي المنطق ــن األكب هــم اإلرهابيي
أن تغــادر القــوات الســورية البــاد، لكنــي ال 
أريــد أن تكــون هنــاك حــرب عنصريــة ضــد 

الســوريين أو الفلســطينيين أو المجتمعــات 
األخــرى فــي لبنــان. ال أتفــق مــع كلِّ مــا 
يقولــه حــزب هللا، لكنــي أشــعر أننــي بحاجــة 

ــي”. ــماع صوت ــى إس إل

ــات  ــد سياس ــا ض ــرات أيًض ــت المظاه لَ تحوَّ
مــن  المدعومــة  للحكومــة  الحــرة  الســوق 
ــة  ــرت أقلي ــي أث ــك السياســات الت الغــرب، تل
ضئيلــة بينمــا أفقــرت الكثيريــن. وزاد حــزب 
هللا مــن تمثيلــه فــي مجلــس النــواب اللبنانــي 
فــي انتخابــات 2005 وانضــم ألول مــرة إلــى 

ــة. الحكوم

فــي عــام 2006 اجتاحــت إســرائيل لبنــان 
مــرة أخــرى، هــذه المــرة علــى أمــل ســحق 
االجتيــاح  خطــة  نَــت  وتضمَّ هللا.  حــزب 
تدميــًرا واســًعا للمنشــآت المدنيــة والبنيــة 
ــي  ــاح فشــل ف ــن االجتي ــة. لك ــة اللبناني التحتي
ــع النطــاق  ــم واس ــة المطــاف. كان الدع نهاي
والــذي  إلســرائيل،  هللا  حــزب  لمقاومــة 
تجــاوز الســكان الشــيعة، والتضامــن بيــن 
اللبنانييــن عبــر االختافــات الدينيــة، همــا مــا 
أنــزال علــى إســرائيل أول هزيمــة ُمِذلَّــة لهــا. 

كان حــزب هللا يتمتَّــع بدعــٍم جماهيــري، لكنــه 
َوقَــَع فــي تناقــٍض جوهــري. مــن ناحيــة، 
حظــى الحــزب بدعٍم مــن ضحايــا اإلمبريالية 
والنظــام السياســي فــي لبنــان. لكــن دوره 
واعتمــاده علــى  الحكومــة،  فــي  المتزايــد 
ســوريا وإيــران، كان يعنــي أنــه ســينقلب 
ضــد الحــركات الجماهيريــة. عندمــا اجتاحت 
 2010 فــي  األوســط  الشــرق  الثــورات 
و2011، قاتــل حــزب هللا إلــى جانــب الثــورة 
الســوري.  النظــام  ــنها  التــي دشَّ المضــادة 
الحكومــة  ضــد  اللبنانيــون  اتَِّحــَد  وبينمــا 
والفســاد فــي حــراك العــام الماضــي، هاجــم 
أصبــح  مظاهراتهــم.  هللا  حــزب  بلطجيــة 
حــزب هللا فــي النهايــة جــزًءا مــن النظــام 

الــذي كان بمثابــة رد فعــل ضــده. 

إال  توجــد  ال  خاصــة  حالــةً  ليــس  الفســاد 
ــذي  ــة ليســت بالعمــق ال ــان. والطائفي ــي لبن ف
يدَّعيــه مــن يعتمــدون عليهــا. لقــد اتَِّحــَد الناس 
العاديــون مــراًرا عبــر مختلــف التيــارات 
ــوع  ــذا الن ــام. وه ــذا النظ ــدي ه ــة لتح الديني
مــن الوحــدة يأتــي مــن خــال النضــاالت مــن 

أســفل. 

ــاس  ــَب الن ــي طالَ ــام الماض ــراك الع ــي ح ف
نَــت  وتضمَّ تماًمــا.  جديــد  سياســي  بنظــاٍم 
الهتافــات الشــعبية “ثــورة” و”كلــن يعنــي 
يريــدون  النــاس  أن  يعنــي  ــا  ِممَّ كلــن”، 
التخلــص مــن كلِّ النخــب الفاســدة بغــض 
هــذا  مواجهــة  إن  طوائفهــم.  عــن  النظــر 
الفســاد ال تعنــي إنهــاء الطائفيــة فحســب، بــل 
تعنــي تحــدي النظــام والقــوى اإلمبرياليــة 

التــي تعتمــد عليــه. 

صحيفــة   – كارك  نِــك  بقلــم  المقــال   –
البريطانيــة.  االشــتراكي”  “العامــل 

إرث االستعامر الكامن وراء كارثة لبنانإرث االستعامر الكامن وراء كارثة لبنان
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بقلم: جاد بوهارون 

علينــا االعتــراف أن لــدى إيمانويــل ماكرون 
فرئيــس  المناســب.  بالتوقيــت  اإلحســاس 
فرنســا، الدولــة التــي تمــدُّ األجهــزة األمنيــة 
فــي  تُســتَعَمل  التــي  باألســلحة  اللبنانيــة 
قمــع االحتجاجــات، اســتفاد مــن الصدمــة 
غــد  بيــروت  فــي  الســائدين  واالندهــاش 
ــا دوره المفضــل؛ دور  ــب فيه االنفجــار ليلع
ــض التعاطــف  ــة، مســتنبطًا بع ــر الرحم طائ

ــا.  ــي فرنس ــا ف ــان كم ــي لبن ــص ف الرخي

ــم يعــد  لكــن بعــد الدهشــة جــاء الغضــب، ول
للدجاليــن مــن نــوع ماكــرون مــكاٌن بيــن 
ــن  ــع م ــوى القم ــة، وق ــن جه ــن م المتظاهري
أبــواق  حتــى  أن  والملفــت  أخــرى.  جهــة 
ــمي  ــي تس ــا الت ــطى ومنظماته ــة الوس الطبق
نفســها “المجتمــع المدنــي” حملــت شــعار 
المواجهــة وتعليــق المشــانق بــدل إصرارهــا 
االعتيــادي علــى التظاهــرات “الســلمية”، 
ــي  ــد الت ــمِّ الغضــب والحق ــى ك ــٍل عل ــي دلي ف
ــاس  ــوب الن ــي قل ــة ق ــة الحاكم ــه الطبق ولَّدت
ــذي  ــب ال ــار الغض ــم انفج ــن رغ ــع. لك أجم
أطــاح الحكومــة للمــرة الثانيــة عــام 2020، 
ــة بأســرها متجــذرةً  ــة الحاكم ــزال الطبق ال ت
إلــى  فــي الســلطة، مــن رجــال األعمــال 
تنتظــر  والدينييــن؛  السياســيين  الزعمــاء 
اللحظــة المناســبة لضــرب الطبقــات الفقيــرة 
والوســطى مــن جديــد برفــع الدعــم عــن 

االحتياجــات األوليــة.  

ربمــا لــن نعلــم الســبب المباشــر للحريــق 
ــذي أدَّى  ــروت، وال ــأ بي ــي مرف ــذي دبَّ ف ال
ــن  ــي طــن م ــن ألف ــد ع ــا يزي ــر م ــى تفجي إل
الخطــوط  لكــن  األمونيــة،  نيتــرات  مــادة 
ــة  ــي ترســم ســياق هــذه الكارث العريضــة الت
ــح بعــد مــرور ثاث أســابيع على  بــدت تتوضَّ

ــة  ل ــفينة الُمحمَّ ــب الس ــن صاح ــار. فم االنفج
ــل التخلي  بهــذه المــواد الخطيــرة، والــذي فضَّ
عنهــا وعــن الطاقــم فــي المرفــأ بــدل تســديد 
ــارك  ــدراء الجم ــى م ــا، إل ــف إصاحه تكالي
ــي  ــواد ف ــذه الم ــوا به ــن احتفظ ــأ الذي والمرف
ــا مــا  ــى أمــل بيعهــا يوًم ــم 12 عل العنبــر رق
بــدل إتافهــا كمــا ينــص القانــون، وحتــى 
إلــى رئاســتي الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء 
ــا تقاريــر أجهــزة األمــن التــي  اللتيــن تجاهلت
أنــذرت بهــذه الكارثــة. الصــورة األوليــة 
هــي صــورة جشــع وفســاد وعــدم كفــاءة 
صهــا بالفعــل  النــاس، يلخِّ وازدراء بأمــان 
شــعار عصــر الرأســمالية: األربــاح قبــل 
ــوء  ــة الض ــذه الكارث ــت ه ــا ألق األرواح! كم
ــوذ  ــيم النف ــي وتقس ــص الطائف ــى التحاص عل
ــف  ــى مختل ــاره عل ــع ثم ــأ وتوزي ــي المرف ف
أحــزاب الســلطة وداعميهــا مــن كبــار رجــال 
للعمــال  المفــرط  واالســتغال  األعمــال، 
المياوميــن، وأخيــًرا وليــس آخــًرا، عنصريــة 
أجهــزة الدولــة التــي لــم تحتســب الســوريين 
والبنجاديشــيين الذيــن ســقطوا بالعشــرات 

ــا! ــة الضحاي ــن قائم ضم

جــاء انفجــار المرفــأ في إطــاٍر مــأزوم للغاية، 
فســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة تدهور بشــكل 
كارثــي منــذ أكتوبــر العــام الماضــي، ومعــه 
ــن  ــى م ــة العظم ــي للغالبي ــتوى المعيش المس
ســكان البــاد. أمــا كبــار األغنيــاء والزعمــاء 
بــوا أموالهــم مــن  السياســيون والدينيــون، فهرَّ
البــاد، وأياديهــم الجشــعة ومعهــم الــدول 
ــروت  ــو بي ــد نح ــن جدي ــد م ــة تمت اإلمبريالي
ثــروات  مــن  تبقــى  مــا  علــى  لاســتياء 
ــا هــي  ــي األزمــة وم ــن تأت الشــعب. فمــن أي

ــة؟   ــاق المقاوم آف

لمحة عن االقتصاد السياسي لانهيار

ــة البكــرة  تشــكَّلَت الطبقــة الرأســمالية اللبناني
ــرن  ــف الق ــي منتص ــروت ف ــأ بي ــول مرف ح
دور  تلعــب  كانــت  حيــث  التاســع عشــر، 
الوســيط التجــاري والمالــي لتصديــر الحريــر 
)أي  لبنــان  جبــل  فــي  يُصنَــع  كان  الــذي 
المناطــق الســاحلية والجبليــة المحيطــة بمدينة 
الفرنســي.  الســوق  فــي  ويبــاع  بيــروت( 
أصبحــوا  والتجــار  الوســطاء  هــؤالء 
ــن وأسســوا أول المصــارف  ــن ماليي مقرضي
اللبنانيــة، وباتــوا يلعبــون دوًرا محوريًــا فــي 
ــات  ــة عاق ــي صياغ ــي وف ــاد المحل االقتص
لبنــان التجاريــة مــع الخــارج رغــم تدنــي 
ــام فــي  ــر وانتكاســها شــبه الت صناعــة الحري

بدايــات القــرن العشــرين.

جــاء انهيــار الدولــة العثمانيــة عقــب الحــرب 
ــر”  ــان الكبي ــس “لبن ــى، وأسَّ ــة األول العالمي
برعايــة  البرجوازيــة  لهــذه  خاًصــا  كيانًــا 
ضمــت  حيــث  الفرنســية،  اإلمبرياليــة 
ــاع  ــهل البق ــدا وس ــام” وصي ــس الش “طرابل
لوا لبنــان بحــدوده  إلــى جبــل لبنــان ليشــكِّ
المعروفــة حاليـًـا. أثَّــر الــوزن السياســي لهــذه 
الطبقــة الماليــة والتجاريــة على مســار الدولة 
واالقتصــاد اللبنانييــن تأثيــًرا بالًغــا، فعلــى 
عكــس معظــم الــدول المجــاورة لــم يتجــه 
لبنــان يوًمــا نحــو سياســات التصنيــع المحلــي 
ــت )وال  ــذا ألن كان ــواردات، وه ــال ال وإح
ــن أرباحهــا  تــزال( البرجوازيــة اللبنانيــة تؤمِّ
وتكدســها الرأســمالي مــن خــال القطــاع 
المصرفــي والتجــارة الحــرة، وليــس مــن 
ــي  ــاد السياس ــة االقتص ــع. بلغ ــال التصني خ
الماركســي، نعنــي أن الطبقــة الرأســمالية 
اللبنانيــة ال تســتخرج القيمة المضافة مباشــرةً 
ــي  ــتخرجة ف ــة مس ــةً مضاف ــل تخطــف قيم ب
مــكاٍن آخــر، مــن خــال ســيطرتها علــى 
ــس  ــة والمصــارف. هــذا لي ــق التجاري المراف
فقطاعــاٌت  “شــذوًذا”،  أو  اســتثنائيًا  نمطًــا 

َصــت  كاملــة مــن البرجوازيــة العالميــة تخصَّ
وول  مثــل  مضافــة  قيمــة  اختطــاف  فــي 
ســتريت فــي نيويــورك والســيتي فــي لنــدن، 
لكــن هــذا النمــط لديــه تأثيــره علــى التوجهات 

االقتصاديــة والعاقــات االجتماعيــة.

ــة فــي النصــف  اســتفادت المصــارف اللبناني
تدفــق  مــن  العشــرين  القــرن  مــن  الثانــي 
أمــوال البرجوازيــة الفلســطينية بعــد النكبــة، 
ــن  ــى أنهــا لعبــت دور الوســيط بي عــاوة عل
ــذ  ــن مناف ــة ع ــج الباحث ــرول الخلي ــوال بت أم
ــم  ــة. فل ــة العالمي اســتثمارية واألســواق المالي
يكــن مــن المفاجــئ أن تعكــس سياســات إعادة 
ــي  ــة، الت ــرب األهلي ــد الح ــاد بع ــار الب إعم
انتهــت عــام 1990، ســيطرة البرجوازيــة 
فــرض  إطــار  فــي  والتجاريــة،  الماليــة 
الليبراليــة الجديــدة حــول العالــم، وســنلخِّص 
معضلــة تلــك السياســات كالتالــي: فــي غيــاب 
االســتثمارات فــي القطاعــات المنتجــة التــي 
للرأســماليين  الكافيــة  األربــاح  تجنــي  ال 
المحلييــن، يجــد لبنــان نفســه فــي حالــة عجــز 
تجــاري بنيــوي، أي أنــه يســتورد بضائــع 
بقيمــة أعلــى بكثيــر مــن قيمــة صادراتــه. 
ـٍق  هــذا يعنــي أن البــاد بحاجــٍة إلــى تدفُـّ
ــادرة  ــدة الق ــة، الوحي ــات األجنبي ــٍم للعم دائ
علــى تمويــل هــذا العجــز. وتدفــق العمــات 
ــن أربــاح البرجوازيــة.  هــو نفســه الــذي يؤمِّ

ــات ؟ ــان العم ــذب لبن ــف إًذا يج كي

االســتثمارات  جــذب  خــال  مــن  أواًل، 
األجنبيــة، وخصوًصــا الخليجيــة منهــا، إلــى 
قطاعــاٍت غيــر منتجــة مثــل التجــارة وبعــض 
أفضــل  يكــون  قــد  الخدمــات والعقــارات. 
ــار  ــادة إعم ــج إع ــو نه ــك ه ــى ذل ــز عل رم
وســط بيــروت، إذ صــودرت عقاراته قســريًا 
لصالــح شــركة خاصــة نالــت حصــة األســد 
ل وســط بيــروت إلى  مــن االســتثمارات لتحــوِّ
ســوٍق تجاريــة لكبــار األغنيــاء، بينمــا تركــت 
ــتفاد  ــا، اس ــا. ثانيً ــي نكبته ــق ف ــي المناط باق
لبنــان من تحويــات العمالــة اللبنانيــة المقيمة 
فــي أوروبــا والخليــج، وهــي عمالــة مؤهلــة 
ل  ــى أجــوٍر مرتفعــة نســبيًا تحــوِّ تحصــل عل
قســًما منهــا الــى أهلهــا وأقاربهــا فــي لبنــان. 
ــى تشــكيل  ــات إل ــت هــذه التحوي ــد وصل وق
مــا يقــارب ربــع الناتــج المحلــي عــام 2008، 
قبــل أن تركــد نتيجــة االنكمــاش االقتصــادي 

ــي. العالم

ــة واألهــم لجــذب العمــات  ــة الثالث ــا اآللي أم
األجنبيــة إلــى لبنــان فهــي التــي تربــط الديــن 
ــن  ــي م ــي العالم ــة بالســوق المال ــام للدول الع
ــرة  ــذه األخي ــة، فه خــال المصــارف اللبناني
)ال  الخــارج  مــن  اآلتيــة  الودائــع  تجــذب 
ــة فــي  ــة اللبناني ســيما مــن أمــوال البرجوازي
إفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة( مــن خــال فوائــد 
عاليــة جــًدا قــد تصــل الــى أضعــاف الفوائــد 
ل  ــوِّ ــف تم ــن كي ــة. لك ــوق العالمي ــى الس عل
المصــارف هــذه الفوائــد؟ إنهــا بــكل بســاطة 
تقــرض الدولــة اللبنانيــة مســتخرجةً منهــا 
ــة يجنــي القطــاع  ــى. بهــذه الطريق ــد أعل فوائ
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المصرفــي اللبنانــي أرباًحــا رهيبــة علــى 
حســاب خزينــة الدولــة، فوصلــت ربحيــة 
مجمــوع  )أي  اللبنانيــة  المصــارف  كبــار 
أرباحهــا الصافيــة نســبةً لرأســمالها الذاتــي( 
ــدل  ــف مع ــوق ضع ــا يف ــى م ــام 2018 إل ع
ــة.  ــة واألمريكي ــة المصــارف األوروبي ربحي
ــوق 40%  ــا يف ــت م س ــد كرَّ ــة، فق ــا الدول أم
لخدمــة  العــام  نفــس  فــي  ميزانيتهــا  مــن 
تذهــب  األمــوال  هــذه  كل  العــام.  الديــن 
إلــى المصــارف اللبنانيــة وأصحابهــا مــن 
رأســماليين لبنانييــن وأجانــب، وال تنفــق على 
االجتماعيــة  والخدمــات  التعليــم والصحــة 
والعامــة، أو علــى البنيــة التحتيــة التــي باتــت 

ــة. ــبه منعدم ش

انكمشــت مصــادر العمــات تدريجيًــا مــع 
ــى مــن  ــا تبق ــآكل م ــا ت الركــود العالمــي، كم
الصناعــة المحليــة فــي غيــاب االســتثمارات 
ــد  ــم تع ــاري، ول ــز التج ــزاد العج ــة ف المنتج
ــي اســتفادت  ــة الت ــة المتتالي دورات المضارب
منهــا المصــارف تكفــي إلخفــاء الطبيعــة 
غيــر المســتدامة لهــذه التركيبــة االقتصاديــة. 
إال أن ذلــك لــم يمنــع، فــي طبيعــة الحــال 
ومعهــا  المصــارف  أعــاه،  رأينــا  وكمــا 
ــي  ــا الت ــق أرباحه ــن تحقي ــاء م ــار األغني كب
تضخمــت مــع تضخــم األزمــة، فكمــا كتــب 
كل  يعلــم  مضاربــة  كل  “عنــد  ماركــس: 
شــخص أن العاصفــة ســتنفجر يوًمــا مــا، 
رأس  أصحــاب  )مــن  شــخص  كل  ولكــن 
فــوق رأس  بأنهــا ســتنفجر  يأمــل  المــال( 
ــن هــو مــن جنــي المطــر  جــاره بعــد أن يتمكَّ
الذهبــي وإخفائــه فــي مــكان أميــن. “مــن بعــد 
أرباحــي ليأتــي الفيضــان!” ذلــك هــو شــعار 

كل رأســمالي وكل أمــة رأســمالية”.

َي بالهندســة المالية،  وتبيَّــن بالفعــل أن مــا ُســمِّ
وهــي جملــة مــن اإلجــراءات المعقــدة اتخذها 
ــداًء مــن عــام  ــان المركــزي ابت مصــرف لبن
ــم  ــة، ل ــة األجنبي ــن ســيولة العمل 2015 لتأمي
تكــن ســوى حيلــة محاســبتية مبتذلــة أعطــت 
أوضاعهــا  لترتيــب  مهلــةً  البرجوازيــة 
ــرت موعــد االنهيــار الحتمــي، كمحكــوم  وأخَّ
إعــدام يتباطــأ فــي تدخيــن آخــر ســيجارة قبــل 

الصعــود إلــى المشــنقة. 

ولكن.. ماذا عن الفساد؟ 

ال شــك أن الفســاد يعــم فــي لبنــان، وال أحــد 
ــيين  ــار السياس ــى كب ــًا. حت ــك أص ــر ذل ينك
يســمى  مــا  يترأســون  الذيــن  اللبنانييــن 
بذلــك،  يعترفــون  الفاســدة”  بـ”المنظومــة 
ومحاربــة  اإلصــاح  شــعار  ويرفعــون 
الفســاد، ويتفقــون علــى ذلــك الشــعار الجميــل 
مــع المؤسســات الدوليــة والرئيــس الفرنســي 
وأصحــاب  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
اللبنانــي  الشــيوعي  والحــزب  المصــارف 
ــوارع  ــي ش ــرات ف ــن والمتظاه والمتظاهري
بيــروت. لكــن كلمــة “فســاد” تفتــرض وجــود 
ــا  ــره، أو كان صحيً ــي جوه جســم صحــي ف
يوًمــا مــا وتــم إفســاده. فمــا هــو هــذا الجســم 
ــد  ــٌد بع ــا أح ــم يجبن ــده؟ ل ــن نج ــي، وأي صح
ــح  ــة، يفت ــة ثاني ــن جه ــذا الســؤال. م ــى ه عل
التركيــز الحصــري علــى ظاهــرة الفســاد 
ــة للصــراع  ــات األخاقي ــاب أمــام المقارب الب

السياســي التــي تحجــب العاقــات االجتماعية 
ــذي  ــر ال ــة. فيوضــع الفقي ــات الطبقي والفروق
ب مــن دفــع فاتــورة كهربــاء فــي خانــة  يتهــرَّ
“الفاســد” علــى حــد ســواء مــع مقاول أشــغال 
مــع صاحــب  أو  الماييــن  يســرق  عامــة 
مصــرف يســرق الميليــارات! مــن هنــا يأتينــا 
ــن  ــا م ــم غالبً ــم، وه ــاق والقي ــراس األخ ح
ــتنتاجاتهم  ــتعلية، باس ــطى المس ــة الوس الطبق
الغبيــة التــي ال تخــدم ســوى الطبقــة الحاكمة، 
مثــل “الشــعب اللبنانــي بطبيعتــه فاســد”، أو 

ــه”. ــتاهل حكَّام ــد يس ــعب الفاس ــذا الش “ه

ــل عــارض  ــس الفســاد أصــل المشــكلة، ب لي
مــن عــوارض التركيبــة الطبقيــة فــي لبنــان، 
وغالبًــا مــا يلعــب دور المســهِّل والمنظِّــم 
لعمليــة التراكــم الرأســمالي كمــا تتجلَّــى علــى 
ــم أحــٌد عــن “فســاد”  ــم يتكل ــع. ل أرض الواق
طــول الثــاث عقــود التــي اعتمــدت فيهــا 
ــت  ن ــي أمَّ ــام الت ــن الع ــات الدي ــة سياس الدول
ــم الرأســمالي ألصحــاب المصــارف،  التراك
علــى العكــس، فقــد حــاز حاكــم مصــرف 
الدوليــة  الجوائــز  عشــرات  علــى  لبنــان 
وتــم  النقــدي،  لاقتصــاد  إدارتــه  لحســن 
تكريمــه فــي بورصــة وول ســتريت وفــي 
قصــر الرئاســة الفرنســية. ألــم ينتبــه أحــٌد فــي 
تلــك المؤسســات العالميــة الراقيــة أن رؤســاء 
الحكومــات المتعاقبــة، الذيــن وضعــوا حاكــم 
وجــددوا  منصبــه  فــي  لبنــان  مصــرف 
واليتــه علــى مــدار ثاثيــن عــام، كانــوا هــم 
أنفســهم مــن المســاهمين فــي المصــارف؟ 
أمــا مــا يُعــَرف بالمحاصصــة، وهــو توزيــع 
المناصــب الكبــرى فــي الدولــة واإلدارات 
العامــة خصوًصــا علــى المرافــئ الجويــة 
ــوالء السياســي-الطائفي  ــة حســب ال والبحري
وليــس الكفــاءة، فهــو يعطــي الرأســماليين 
التجارييــن مدخــًا إلــى المراكــز الحيويــة 
ــلطة،  ــن خــال أحــزاب الس ــذه م ــم ه للتراك
وينظِّــم التنافــس الفوضــوي بينهــم. طبًعــا 
يســتفيد المــدراء والضبــاط مــن مواقعهــم 
ليكدســوا ثــرواٍت ألنفســهم مــن خال الفســاد، 
لكــن األهــم ومــا يحاســبهم أســيادهم عليــه هــو 
ــال  ــم رأس الم ــد لتراك ــى التمهي ــم عل قدرته

ــاح. ــة األرب ــت عجل وتزيي

ــي  ــار الوطن ــا كان حــزب “التي ــًا، لطالم مث
الحــر” وهــو حــزب أسســه الرئيــس ميشــال 
الفســاد  بمحاربــة  ــد  يتوعَّ تنظيًمــا  عــون، 
وباإلصــاح اإلداري، وكان هــذا الخطــاب 
يتناســب مــع ركيزتــه الشــعبية مــن الطبقــات 
الوســطى والبرجوازيــة الصغيــرة. وليــس 
ــى الســلطة  ــا أن صعــوده التدريجــي إل غريبً
بــه  فــي الســنين األخيــرة تزامــن مــع تقرُّ
مــن كبــار الرأســماليين ورجــال األعمــال 
ــة  ــاركته الكامل ــة، ومش ــن جه ــيحيين م المس
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة م ــام المحاصص ــي نظ ف
ــة “مصلحــة المســيحيين  تحــت ذريعــة حماي
ككل”، حتــى أصبــح رئيــس الحــزب جبــران 
ــر  ــد أكب ــي، أح ــٍت قياس ــال وق ــيل، وخ باس
ــزب هللا،  ــا ح ــان. أم ــي لبن ــاد ف ــوز الفس رم
الشــعبية  الفئــات  علــى  يســتند  كان  الــذي 
ــرة  ــي الســنين األخي ــد واكــب ف ــرة، فق والفقي
ــة شــيعية –خصوًصــا فــي  صعــود برجوازي
ــو  ــح ه ــارات– وأصب ــارة والعق ــال التج مج

“المنظومــة  مــن  أ  يتجــزَّ ال  جــزًءا  أيًضــا 
ــة  ــات الدول ــل مؤسس ــا داخ ــدة”، مدافًع الفاس
البرجوازيــة،  مــن  “فئتــه”  مصالــح  عــن 
“الطائفــة  مصالــح  عــن  الدفــاع  بداعــي 
األزمــة  زادت  وكلمــا  ككل.  الشــيعية” 
بيــن  التنافــس  زاد  حــدةً،  االقتصاديــة 
ــي  ــا ف الرأســماليين ومعــه الفســاد، كمــا رأين

الســنين األخيــرة.  

مــن هنــا فــان الفســاد ليــس ورًمــا ينمــو فــي 
ــل هــو وســيلةٌ مــن وســائل  جســٍم صحــي، ب
توزيــع الحصــص بيــن الرأســماليين ويشــكِّل 
كارل  إليهــا  أشــار  التــي  للنزعــة  تجليًــا 
الشــيوعي: “ســلطة  البيــان  فــي  ماركــس 
الدولــة الحديثــة ليســت ســوى هيئــة تديــر 
البرجوازيــة  للطبقــة  المشــتركة  المصالــح 

بأســرها”.  

نحو تجذير الصراع؟

األولــى،  الســنوية  ذكــراه  اقتــراب  مــع 
مفتــرق  إلــى  الثــوري  الحــراك  وصــل 
فــي  واالحتجاجــات  التظاهــرات  طــرق. 
بيــروت والمناطــق أطاحــت حكومتيــن عــام 
ــى  ــا ال يدعــو للشــك عل ــدل بم ــا ي 2020، م
أن الطبقــة الحاكمــة تمــر بأزمــٍة سياســية 
عميقــة، باإلضافــة إلــى األزمــة االقتصاديــة. 
بــات واضًحــا أن غالبيــة الشــعب لــم تعــد 
ــل  ــا ح ــى نيته ــا أو حت ــى إمكانيته ل عل ــوِّ تع
األزمــة الراهنــة. هــل يعنــي ذلــك أن الطبقــة 
الحاكمــة ســتعترف بعجزهــا وبعــدم كفاءتهــا، 
ــا تاركــةً المجــال أمــام “حكومــٍة  فتقــف جانبً
ــن  ــتثنائية تؤمِّ ــاٍت اس ــتقلة” ذات صاحي مس
االنتقــال إلــى نظــاٍم جديــد، كمــا يطالــب 

الكثيــرون؟ 

ــة  ــة الحاكم ــتقيل الطبق ــن تس ــة، ل ــي الحقيق ف
وجودهــا  ســبب  ألن  نفســها،  تلقــاء  مــن 
وركيــزة قوتهــا ليــس إدارة أمــور المواطنيــن 
ــاةً  ــن حي ــادي يضم ــكٍل حي ــات بش والمواطن
كريمــةً للجميــع. إن ســبب وجودها األساســي 
فــي المقــام األول هــو تأميــن أربــاح أصحــاب 
ــة  ــذه طبيع ــال، فه ــال األعم ــاميل ورج الرس
وهــي  الرأســمالية.  عصــر  فــي  الســلطة 
طائفيــة  أهليــة  حربًــا  تشــعل  أن  مســتعدةٌ 
والوصــول بالبــاد والشــعب إلــى الهاويــة 
ــى  ــل أن تتخلَّ ــي الماضــي( قب ــت ف ــا فعل )كم
ــاح.  ــا األرب ــن له ــي تؤمِّ ــب الت ــن المناص ع
ــل  ــتقلة” تمثِّ ــة “مس ــكَّلَت حكوم ــو ش ــى ل حت
تطلُّعــات الحراك بشــكٍل أو بآخر، فسنكتشــف 
ســريًعا أن قــرارات هــذه الحكومــة لــن تطبَّــق 
ألن الســلطة متجــذرةٌ فــي اإلدارات العامــة، 
فــي القــوى األمنيــة وكبــار ضبــاط الجيــش، 
فــي القضــاء ووســائل اإلعــام، ناهيكــم عــن 
المصــارف والمرافــق الحيويــة والتجاريــة 

ــلطة. ــزاب الس ــف أح ــيات مختل وميليش

ــذه الســلطة  ــف تضــرب ه ــا الحــل إًذا؟ كي م
السياســية والماليــة -وهــي وجهــان لعملــة 
واحــدة، وهــي ســلطة رأس المــال– وتتخطى 
ــة  ــي ســتحاول الطبق ــة الت التقســيمات الطائفي
ــر  ــي تجذي ــا؟ الحــل ف ــا به ــة محاربتن الحاكم
ــإن  ــم نفســها. ف ــز التراك ــي مراك الصــراع ف
كان الفســاد يســهِّل عمليــة التراكــم وينظِّــم 

فوضويـًـا التنافــس بيــن الرأســماليين أنفســهم، 
فــا مفــر لهم مــن اســتغال اليد العاملــة لجني 
أرباحهــم. فمــن ينقــل البضائــع فــي المرافــئ 
ــة؟ مــن  والمطــارات والمســتودعات التجاري
ــن  ــارف، وم ــل المص ــات داخ ــؤدي العملي ي
هائلــة  أرباًحــا  تــدرُّ  التــي  األشــغال  ينفــذ 
المستشــفيات  فــي  يعمــل  مــن  للمقاوليــن؟ 
ــة؟  ــات الخاصــة والعام ــدارس والجامع والم
ــص،  ــة والتحاص ــاد والمضارب ــع كل الفس م
العمــال  اســتغال  دون  مــن  أربــاح  ال 
والعامــات، لبنانيــة كانــت أو أجنبيــة. وخيــر 
بالمياومــة  يُعــَرف  مــا  ذلــك  علــى  دليــل 
فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، حيــث ال 
ــد  ــات وال عق ــال والعام ــت للعم ــب ثاب رات
ــام  ــك نظ ــي، كذل ــان اجتماع ــل وال ضم عم
ـد العمــال  “الكفالــة” العنصــري الــذي يقيِـّ
والعامــات غيــر اللبنانييــن واللبنانيــات فــي 
ــم  ــٍز، ناهيك ــاد مخ ــتغال واضطه ــع اس موق
عــن كل المخادعــات “العاديــة” التــي تســمح 
لرجــال األعمــال بتفــادي قانــون العمــل. تلــك 
لتأميــن  ضروريــةٌ  االســتغالية  التركيبــة 

ــة. ــة الحاكم ــاح الطبق أرب

ــا،  ــك تماًم ــي ذل ــها تع ــة نفس ــة الحاكم الطبق
ــا خــرق النقابــات وإفســاد  فهــي تحــاول دائًم
قياداتهــا والتقســيم بيــن اللبنانييــن واألجانــب 
مختلــف  مــن  أنفســهم  اللبنانييــن  وبيــن 
ليــس  مــاٍض  فــي  رأينــا  وقــد  الطوائــف. 
بعيــًدا إمكانيــة توحيــد الطبقــة العاملــة ومعهــا 
المتعــددة  بطوائفهــا  الوســطى  الطبقــات 
خلــف المطالــب المعيشــية، كمــا حصــل مــع 
“رابطــة األســاتذة” عــام 2015-2014 رغم 
الخطــاب الطائفــي الســائد آنــذاك علــى خلفيــة 
تدخــل حــزب هللا في ســوريا إلى جانــب نظام 
ــر”  ــة “التطهي ــرت حرك ــا أظه ــد. وكم األس
فــي مصــر التــي اســتهدفت المدراء الفاســدين 
عشــية  مبــارك  نظــام  مــن  والمقربيــن 
ــال  ــات العم ــر 2011، أو إضراب ــورة يناي ث
ــال  ــي خ ــاع المصرف ــي القط ــات ف والعام
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  الســودانية  الثــورة 
ل  ــة أن تتحــوَّ فبإمــكان النضــاالت االقتصادي
إلــى نضــاالٍت سياســية تربــط مــا بيــن أماكــن 

ــارع. ــة والش ــل المختلف العم

مــن هنــا فــإن العمــال والعامــات ليســوا فقــط 
ضحايــا هــذا النظــام، بــل إنهــم يمســكون 
ويمســكن فــي أياديهــم/ن إمكانيــة إســقاطه 
وأن يحلــوا محلَّــه نظاًمــا يضــع أرواح النــاس 
مــن صحــة وتعليــم وســكن  واحتياجاتهــم 
وعمــل وخدمــات، قبــل أربــاح األقليــة. لكــن 
هــذا لــن يحصــل بيــن ليلــٍة وضحاهــا، ولــن 
ــوة  ــل “كل الق ــة مث ــعارات الرنان ــي الش تكف
للعمــال” إن لــم تكــن مبنيــةً علــى عمــٍل 
ع النقابــات المســتقلة  تنظيمــي دؤوب يشــجِّ
ويتجنَّــب فــخ الفصــل ما بيــن النضــال النقابي 
والسياســي مــن جهــة، وفــخ العنصريــة تجــاه 
جهــة  مــن  األجانــب  والعامــات  العمــال 
ــي،  ــان ه ــي لبن ــة ف ــة العامل ــرى. فالطبق أخ
ــددة  ــيات ومتع ــددة الجنس ــا، متع ــئنا أم أبين ش
ــد وتنقــذ البــاد وإمــا أن  الطوائــف؛ إمــا تتوحَّ
ــا منقســمةً عاجــزةً بينمــا يســتولي  تقــف جانبً

ــان.  ــن لبن ــى م ــا تبق ــى م اللصــوص عل
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ــاز  ــا، ف ــذ خمســين عاًم ــي هــذا الشــهر من ف
آينــدي  ســيلفادور  االشــتراكي  الُمرشَّــح 
فــي  تشــيلي  فــي  الرئاســية  باالنتخابــات 
ظــلِّ موجــٍة مــن النضــال العمالــي. لكــن 
ــاٌب  ــاث ســنوات، جــاء انق ــي غضــون ث ف
ــب الجنــرال  عســكري مدعــوم أمريكيـًـا لينصِّ
أوجســتو بينوشــيه فــي الســلطة ويُغــِرق 

آمــال الجماهيــر فــي الدمــاء. 

لعــلَّ قصــة إطاحــة ســيلفادور آينــدي مــن 
الســلطة بمثابــة تــذكاٍر لمعارضــة اإلمبريالية 
ورأس المــال محــاوالت التحــدي الجــذري 
ــي أن  ــم ف ــا درٌس مه ــه أيًض ــا. إن لمصالحهم
التراخــي فــي كســر ســلطة رجــال األعمــال 
ودولتهــم ال يســفر إال عــن الكــوارث ألولئــك 

ــر المجتمــع.  ــدون تغيي ــن يري الذي

فــي  الرئاســية  االنتخابــات  وضعــت 
الُمرشَّــح   ،1970 ســبتمبر  فــي  تشــيلي، 
االشــتراكي آينــدي ضــد المصرفــي اليمينــي 
الُمرشَّــح  وكان  أليســاندري.  خورخــي 
ــزب  ــن الح ــش م ــرو توميت ــث، رادومي الثال
ــد  ــذاك، ق ــم آن ــيحي الحاك ــي المس الديمقراط
َوَعــَد بإصاحــاٍت محــدودة إلرضــاء مطالب 
ــر. كان  ــل التغيي ــن أج ــن م ــال والفاحي العم
ــًحا عــن جبهــة الوحــدة الشــعبية،  آينــدي ُمرشَّ
االشــتراكي  الحزبيــن  بيــن  تحالــٌف  وهــو 
األحــزاب  مــن  وغيرهمــا  والشــيوعي 

األصغــر.  اليســارية 

آيندي يفوز بالرئاسة 

َوَعــَد برنامــج جبهــة الوحــدة الشــعبية بقطيعٍة 
أن  علــى  ونــصَّ  الماضــي،  مــع  جذريــة 
ــث  ــم”، حي ــوك والشــركات ســوف “تؤمَّ البن
ســتنتقل إلــى الملكيــة العامــة دون أيِّ تعويٍض 

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

فــي  المســيحي  الديمقراطــي  الحــزب  كان 
الســلطة لســتة أعــوام قبــل انتخابــات 1970. 
فــي العــام 1964، كان الرئيس إدواردو فري 
ــة”،  ــي الحري ــورٍة ف ــَد بـ”ث ــد َوَع ــا ق مونتالب
وعلــى أمــل تطويــر الرأســمالية التشــيلية 
ـَد بإصاحــاٍت زراعيــة وغيرهــا مــن  تعهَـّ
ــر عــن كاهــل الشــعب  ــع الفق ــرات لرف التغيي
للواليــات  االقتصاديــة  التبعيــة  وإنهــاء 

المتحــدة. 

ــت  ــة كان ــك السياســات المعتدل ــى تل لكــن حت
ثقيلــةً للغايــة علــى األغنيــاء. شــرع الحــزب 
للزراعــة  الوطنيــة  والجمعيــة  الوطنــي 
ك األرض -والتــي َدعَمــت  التابعــة لكبــار ُمــاَّ
خورخــي أليســاندري- فــي تنظيــم صفوفهمــا 
اإلصاحــات.  لهــذه  التصــدي  أجــل  مــن 
ورغــم كلِّ مــا َوَعــَد بــه مونتالبــا، لــم يتغيَّــر 
ــت  ــد ظلَّ ــن، فق ــاس العاديي شــيٌء بالنســبة للن
ــَل االقتصــاد فــي  ــاع، وَدَخ ــة فــي ارتف البطال
حالــٍة مــن الركــود، ولــم تنــه تشــيلي اعتمادها 
ــار.  ــب االنهي ــة لتجنُّ ــى األمــوال األمريكي عل

ــة والفقــراء إلــى  ــَع الطبقــة العامل هــذا مــا َدفَ
أخــذ زمــام األمــور بيــن أيديهــم بموجــٍة مــن 
ــى األراضــي.  ــتحواذ عل ــات واالس اإلضراب
وبحلــول العــام 1970، نظَّــم العمــال 5,295 
إضــراب شــارك فيهــم مئــات اآلالف مــن 
ــر،  ــن التجذي ــياق م ــذا الس ــي ه ــال. وف العم
ــه العمــال أنظارهــم إلــى آينــدي أمــًا فــي  وجَّ

ــر.  التغيي

مــن  بـــ37%  االنتخابــات  آينــدي  تصــدَّر 
تاليًــا  أليســاندري  جــاء  فيمــا  األصــوات، 
بـــ%35. ومــن أجــل التماشــي مــع الغضــب 
ــار الحــزب  ــة، اخت المتصاعــد ضــد الحكوم

الديمقراطــي المســيحي الُمرشَّــح “اليســاري” 
توميتــش، الــذي َحَصــَل علــى %28 مــن 
األصــوات. وألن آينــدي لــم يفــز باالنتخابــات 
فــوًزا حاســًما، كان علــى نــواب البرلمــان 
فــي  انتخابــه  علــى  قــوا  يُصدِّ أن  التشــيلي 

تصويــٍت برلمانــي. 

ــى حــلٍّ وســيط. فمــن  ــل حينهــا إل ــم التوصُّ ت
أجــل أن يصبــح رئيًســا، كان آينــدي بحاجــٍة 
المســيحيين،  الديمقراطييــن  إلــى أصــوات 
ووقَّــع “وثيقــة ضمانــات” لهــم. وافـَـَق آينــدي 
علــى أن حكومــةً مــن جبهــة الوحــدة الشــعبية 
ــلطة  ــات س ــن مؤسَّس ــي أيٍّ م ــل ف ــن تتدخَّ ل
ــة،  ــش والكنيس ــك الجي ــي ذل ــا ف ــة، بم الدول
وقــد أثبــت هــذا القــرار الحقًــا أنــه قــراٌر 
ــن أذرع  ــا، لك ــدي رئيًس ــح آين ــي. أصب كارث
إصاحاتــه  إيقــاف  أرادت  التــي  الدولــة 
فــي  االســتمرار  بمقدورهــا  كان  الجذريــة 

ــا.  ــو له ــا يحل ــل م فع

أوفـَـت حكومــة آينــدي ببعــٍض مــن وعودهــا، 
ــَمت أكثــر مــن ألــف  إذ أُِمــمَّ 90 مصنًعــا، وقُسِّ
ــة،  ــت البطال ــرة، وانخفض ــة أرض كبي قطع
عــاوة علــى زيــادة أجــور العمــال اليدوييــن 
الياقــات  ذوي  والعامليــن   ،38% بنســبة 

ــبة 120%.  ــاء بنس البيض

عملــت الواليــات المتحــدة مــن أجــل تقويــض 
وقــٍت  وفــي  البدايــة.  منــذ  آينــدي  جهــود 
عمــاٍء  مــن  وثائــق  عــن  أُفــِرَج  الحــق، 
المركزيــة  االســتخبارات  لوكالــة  تابعيــن 
األمريكيــة أفــادت بــأن تلــك كانــت “سياســةً 
آينــدي  يُطــاح  بــأن  ومتواصلــة  حازمــة 
بواســطة انقــاٍب عســكري”. وقــال مستشــار 
األمــن القومــي آنــذاك، هنــري كيســنجر: 
ــح  ــًدا يصب ــدع بل ــا أن ن ــاذا علين ــم لم “ال أفه

ماركســيًا لمجــرد أن شــعبه مســتهتر”. 

مــن  أعمــق  كانــت  آينــدي  مشــكلة  لكــن 
الواليــات المتحــدة والجيــش. كانــت المشــكلة 
الرئيســية هــي “إصاحيــة” آينــدي؛ تلــك 
الفكــرة القائلــة بأنــه يمكــن تحقيق االشــتراكية 
مــن خــال اســتخدام البرلمان والدولــة. تتمثَّل 
المشــكلة، كمــا اكتشــف آينــدي الحقـًـا، فــي أن 
الدولــة ليســت محايــدة. إنهــا دولــةٌ رأســمالية، 
-مــن  المختلفــة  عناصرهــا  عملــت  وقــد 
الجنــراالت إلــى الشــرطة إلــى االســتخبارات 
إلــى أجهزتهــا البيروقراطيــة غيــر الُمنتََخبــة- 
علــى إطاحتــه. لــذا، بينمــا حظــى آينــدي 
بدعــٍم فــي البرلمــان، كانــت الســلطة الحقيقيــة 
تكمــن خــارج هــذا البرلمــان؛ فــي يــد الجيــش 
ــت  ــي حارب ــة الت ــال، والدول ــال األعم ورج

مــن أجــل مصالحهــم. 

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 

اســتعداٍد  علــى  التشــيليون  العمــال  كان 

»كانت املشكلة الرئيسية 

لدى آيندي يف فكرة تحقيق 

االشرتاكية من خالل الربملان 

والدولة هي أن الدولة ليس 

محايدة«
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للنضــال، لكــن رؤيــة آينــدي للتغييــر وضعته 
فــي مســاٍر تصادمــيٍّ مــع الحركــة. لقــد تبنَّــى 
ـق فيــه الحكومــة االشــتراكية،  نظاًمــا تطبِـّ
المدعومــة مــن حركــة العمــال، التغييــر مــن 
أعلــى. وهــذا مختلــٌف تماًمــا عــن الرؤيــة 
الثوريــة لاشــتراكية، التي تســتند إلــى العمال 
الذيــن ينتزعــون الســلطة ويديــرون المجتمــع 
ــدي عــن  ــم آين ــى خــاف مفاهي بأنفســهم، عل
ملكيــة الدولــة. وبينمــا تنظــر اإلصاحيــة 
الجذريــة إلــى البرلمــان والشــارع مًعــا، يظــلُّ 
ــان.  ــى البرلم ــا عل ــز الرئيســي ُمنصبًّ التركي

انتشــرت   ،1971 العــام  نهايــة  بحلــول 
اإلضرابــات واالســتياءات علــى األراضــي 
بــدأ  البــاد.  أرجــاء  عبــر  قياســي  بعــدٍد 
ــع لتشــكيل مــا أُطلـِـَق عليــه  العمــال فــي التجمُّ
“الكوردونــات”. كانــت تلــك مجموعــاٍت مــن 
عــوا  العمــال مــن مواقــع عمــل مختلفــة، تجمَّ
ســويًا مــن أجــل تنظيــم أنفســهم ضــد رجــال 
األعمــال ولضمــان مواصلــة اإلنتــاج فــي 
لرجــال  االقتصــادي  التخريــب  مواجهــة 

األعمــال هــؤالء. 

حاَولَــت  العمــال،  دعــم  مــن  بــداًل  لكــن 
الحركــة.  تهدئــة  الشــعبية  الوحــدة  جبهــة 
ــس،  ــط النف ــال ضب ــن العم ــدي م ــَس آين التََم
ــأن عليهــم “إنهــاء  وحــذََّر اليســار الثــوري ب
لألراضــي  القانونيــة  غيــر  االســتياءات 

والممتلــكات”. 

وفــي حــواٍر أُذيــَع علــى الراديــو، قــال: “البــد 
أن يحافــظ الشــعب علــى هدوئــه، وأننــي 
الُمخلِصــة  القــوى  بــأن  ثقــٍة كاملــة  علــى 

ســوف تضبــط تــوازن الموقــف”. 

خوٌف وتخريب 

ــاب  ــل أصح ــطى، مث ــات الوس ــت الطبق كان
الكبــار،  والموظفيــن  الصغيــرة  األعمــال 
ـع  تفتقــر إلــى الســلطة والثــروة التــي تمتَـّ
ك األرض.  بهــا رجــال األعمــال وكبــار ُمــاَّ
الــذي ســوف  التهديــد  لكنهــم خافــوا مــن 
له ســلطة العمــال علــى امتيازاتهــم. ومن  تشــكِّ
ــن، جــاَدَل  ــى اليمي ــاف انجرافهــم إل أجــل إيق
ــة أن  ــى الحكوم ــأن عل ــيوعي ب ــزب الش الح

ــال.  ــد العم ــةً ض ــةً صارم ــج سياس تنته

االشــتراكيون  تظاهَــَر   ،1972 مايــو  فــي 
اليميــن  نظَّمهــا  مســيرٍة  ضــد  والعمــال 
ــب  ــا، أَذَن النائ ــة كونسيبســيون. وحينه بمدين
البرلمانــي الشــيوعي، والقيــادي بالحــزب 
تشــافيز،  فاديميــر  التشــيلي،  الشــيوعي 
ــن  ــف. وحي ــضَّ المظاهــرات بعن للشــرطة ف
ــال مناجــم النحــاس -الصناعــة  أضــَرَب عم
بأجــوٍر  للمطالبــة  تشــيلي-  فــي  الرئيســية 
بـ”الخونــة”  آينــدي  َوَصفَهــم  أفضــل، 
و”الفاشــيين”. وحيــن ذهبــوا إلــى العاصمــة 
بشــرطة  قوبِلــوا  لاحتجــاج،  ســانتياجو 

الشــغب.  مكافحــة 

تصعيــد  الوســطى  الطبقــات  واَصلَــت 
العماليــة.  الحركــة  وجــه  فــي  احتجاجهــا 
ك الحكومــة لقمــع  قالــوا إنــه إذا لــم تتحــرَّ
ــي ســياٍق  ــد مــن اســتبدالها. وف ــال، فاب العم

متصــل، تســبَّب تخريــب رجــال األعمــال 
فــي تدهــور الوضــع االقتصــادي وزيــادة 
األســعار، وفَقَــَدت جبهــة الوحــدة الشــعبية 

بعــض التأييــد لصالــح اليميــن. 

يتَّجــه  أن  مــن  بــداًل  الوضــع،  هــذا  وفــي 
ــه أنظــاره  آينــدي إلــى الحركــة العماليــة، وجَّ
إلــى الدولــة مــن أجــل إرســاء االســتقرار 
ــن  ــن اثني ــه عيَّ ــى أن ــة، حت ــز الحكوم وتعزي
مــن كبــار الجنــراالت فــي حكومتــه. ولكــن، 
كمــا حــذََّرت صحيفــة “العامــل االشــتراكي” 
البريطانيــة فــي العــام 1971، فــإن “الجيــش 
نفســه الــذي كان يُســتَخَدم لإلجهــاز علــى 
الُمضِربيــن لــن يقــف مكتــوف األيــدي ويــدع 

ــا”.  ــن وجوده ــى ع ــة تتخلَّ ــة الحاكم الطبق

الجنــرال  ــَن  دشَّ  ،1973 11 ســبتمبر  فــي 
أوجســتو بينوشــيه والجيــش انقابـًـا عســكريًا 
إلطاحــة آينــدي. وبدعــٍم كامــٍل مــن الواليــات 
المتحــدة -والطائــرات المقاتلــة التــي اشــتراها 
قََصــَف  بريطانيــا-  مــن  التشــيلي  الجيــش 
آينــدي  ولقــى  الرئاســي،  القصــر  الجيــش 
فتــرة  بالداخــل. وخــال  ُمحاَصــًرا  حتفــه 
الفظائــع الكبــرى فــي أعقــاب االنقــاب، قُتـِـَل 
َض آالٌف آخــرون  30 ألــف شــخص، وتعــرَّ
ت  واســتمرَّ الوحشــي.  والتعذيــب  للســجن 
ــام 1990.  ــيه حتــى الع ــة بينوش ديكتاتوري

موجاٌت من الصدمة 

للحركــة  هائلــة  صدمــةً  االنقــاب  ـَد  ولَـّ
االشــتراكية. اســتنتََج بعــض االشــتراكيين أن 
آينــدي تمــادى بعيًدا بســرعٍة بالغــة. وقد رأوا 
ــتراكيين  ــى االش ــرت أن عل ــيلي أظه أن تش
مــع  تحالفــاٍت  إلــى  يســعوا  أن  والعمــال 
الطبقــات الوســطى. لكــن هــذا كان مــن شــأنه 
ــل المعركــة مــن أجــل تغييــٍر حقيقــي  أن يؤجِّ
إلــى األبــد. وانتَقَــَد آخــرون آينــدي بشــدة 
ــةً أجــرأ  ــوا إن إصاحي علــى تنازالتــه، وقال
ــه إلــى الحركــة العماليــة  مــن ذلــك تتوجَّ

ــا.  ــق نجاًح ــت لتحقِّ كان

ــه أكثــر  لكــن األمــر ال يتعلَّــق بمجــرد التوجُّ
أســوار  خــارج  كاٍت  تحــرُّ صــوب  قليــًا 
البرلمــان. فلقــد َوقَــَع حــزب العمــال فــي 
ــان،  ــي اليون ــاف ســيريزا ف ــا، وائت بريطاني
وحــزب بوديمــوس فــي إســبانيا، وبيرنــي 
تحــت  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســاندرز 
ضغــوٍط مختلفــة، لكنهــم جميًعــا فشــلوا حيــن 
ــة،  ــال والدول ــال األعم ــلطة رج ــوا س واجه

ومنظماتهــم السياســية نفســها. 

تحــدي  أجــل  مــن  الحقيقيــة  القــوة  إن 
ــكٍل  ــوارع، وبش ــي الش ــن ف ــمالية تكم الرأس
ــة  ــة النهائي ــع العمــل. والغاي حاســٍم فــي مواق
مــن القــوة التــي يحوزهــا العمــال بيــن أيديهــم 
ليســت فــي تعزيــز هــذه المشــروع االنتخابــي 
اليســاري أو ذاك، وإنمــا أن يســتحوذوا علــى 
ــروا  ــال وأن يدي ــال األعم ــن رج ــلطة م الس

ــم.  ــع دونه المجتم

ــة  ــكوير - صحيف ــي س ــم صوف ــال بقل - المق
“العامــل االشــتراكي” البريطانيــة 

»يف أعقاب انقالب بينوشيه، قُِتَل 30 ألف شخص، وتعرَّض 

آالٌف آخرون للسجن والتعذيب، واستمرت الديكتاتورية 

حتى عام 1990«

سلفادور آينديأوجستو بينوشيه
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االشــتراكية  للمنظمــات  مشــترك  بيــان 
المتوســط شــرق  بلــدان  فــي  الثوريــة 

ال للحــرب. نطالــب بالســامة فــي شــرق 
المتوســط. ال للطاقــة القــذرة، نعــم للطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح فــي البحــر األبيــض 

ــط. المتوس

ــأن  ــة بش ــن دول المنطق ــر بي ــد التوت يتصاع
ــي  ــي ف ــاز الطبيع ــن الغ ــث ع ــن البح كا م
ــاء خــط  ــر المتوســط وخطــط بن شــرق البح

ــا. ــى أوروب ــاز إل ــذا الغ ــل ه ــب لنق أنابي

ــب  ــط األنابي ــة خ ــت اتفاقي ــن حظي ــي حي وف
ــان  ــرص واليون ــرائيل وقب ــا إس ــي وقعته الت
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــر واإلم ــم مص بدع
وفرنســا. تثيــر قضيــة الســيادة علــى البحــار 
ومعاهــدات الحــدود البحريــة بيــن تركيــا 
توتــرات  واليونــان  مصــر  وبيــن  وليبيــا 
وتزيــد مــن خطــر نشــوب صــراع عســكري 

ــة. ــي المنطق ف

مــا دفــع بالقــوى اإلمبرياليــة مثــل الواليــات 
ــي،  ــاد األوروب ــة، واالتح ــدة األمريكي المتح
وفــي مقدمتهــا فرنســا وألمانيــا، إلى ممارســة 
لطــرح  منهــا  محاولــة  فــي  الدبلوماســية 
“حــل” لــكل مــن النزاعــات فــي المنطقــة 

ــا. ــي ليبي ــرب ف وايضــا للح

األبيــض  البحــر  شــرق  فــي  نشــهده  مــا 
الهيمنــة  ألزمــة  انعــكاس  هــو  المتوســط 
اإلمبرياليــة. حيــث جميــع الحكومــات تدافــع 
والسياســية  االقتصاديــة  مصالحهــا  عــن 
والعســكرية الخاصــة . فالشــقاق بيــن القــوى 
العظمــى هــو مــا مكــن القــوى األصغــر مــن 
للمنــاورة ألنفســها.  محاولــة خلــق مجــال 
ــرة  ــا خطي ــمالية اوضاع ــة الرأس ــق أزم تخل
الحاكمــة  للطبقــات  يمكــن  بحيــث  للغايــة 
ماييــن  تجــر  أن  بينهــا  فيمــا  المتنافســة 

العمــال إلــى مســتنقع الحــرب المميــت.

شــركات  ســتجنيها  التــي  األربــاح  فــإن 
ــى  ــب إل ــن تذه ــاز ل ــط والغ ــن النف ــة م الطاق
ــذرة  ــة الق ــات الطاق ــال. وسياس ــوب العم جي
ــاخ وتهــدد مســتقبل  انمــا تعمــق أزمــات المن
كوكبنــا. ونفــس الحكومــات التــي ترفــض 
وتتخــذ  النظيفــة  الطاقــة  فــي  االســتثمار 
ــع  ــي تدف ــة الازمــة هــي الت ــر المناخي التدابي

شــعوب المنطقــة إلــى أعتــاب الحــرب.

ــب  ــن تجل ــي ل ــف ضــد الحــروب الت ــا نق انن
أننــا  كمــا  والدمــار.  والبــؤس  الجــوع  إال 
ــرات  ــتخدم التوت ــي تس ــات الت ــاوم السياس نق
الشــوفينية  لتعزيــز  كذريعــة  العســكرية 
القوميــة فــي داخــل كل دولــة. مثلمــا أننــا 
ــي تســتهدف  ــة الت ــاوم الحمــات العنصري نق
ــرب  ــا الح ــم ضحاي ــن ه ــن. فالاجئي الاجئي

ــي  ــم ف ــم مرحــب به ــم إنه ــول له ــر ونق والفق
ــرات  ــف التوت ــه لتخفي ــا نحتاج ــا. إن م بادن
ــع  ــال جمي ــن عم ــي بي ــن األمم ــو التضام ه
القــوى  “دبلوماســية”  وليــس  البلــدان، 
اإلمبرياليــة الكبــرى. يجــب وقــف سلســلة 
التوتــرات - النزاعــات - العمليات العســكرية 
- الســفن الحربيــة التــي تهــدد بعضهــا البعض 

ــور. ــى الف عل

فــي كل بلــد، يحاولــون جعــل العمــال يدفعون 
ــا أن  ــة. كم ــة االقتصادي ــم األزم ــورة تفاق فات
األزمــة  أحدثتــه  الــذي  والدمــار  الخــراب 
ــر مــن غيرهــم.  ــراء أكث ــب الفق ــة يصي البيئي
بينمــا كشــفت أزمــة الوبــاء عــن بهتــان وظلــم 
الرأســمالية كنظــام، اذ يحــاول الرأســماليون 

ــاء. جعــل العمــال يدفعــون ثمــن الوب

فــي مواجهــة كل هــذه المشــاكل، ال أحــد منــا 
لديــه أي مصلحــة فــي صــراع عســكري. 
مصلحــة  بلــد  كل  فــي  والفقــراء  للعمــال 
مشــتركة فــي مقاومــة النظــام الــذي يولــد 
أظهــرت  والحــرب.  والعنصريــة  الفقــر 
صــور المظاهــرات فــي شــوارع بيــروت 
تــزال حيــة  العربــي مــا  الربيــع  أن روح 
ــر  ــك تظه ــا. وكذل ــا جميًع ــام لن وتبعــث اإلله
فــي  الاجئيــن  مــع  التضامــن  مظاهــرات 
المــدن الكبــرى فــي أوروبــا أننــا لســنا وحدنــا 

ــال.  ــذا النض ــي ه ف

باتحادنا يمكننا االنتصار:

- ال للحرب! نطالب بالسام! 

كل شعوب المنطقة اخوات واخوة.

ــة  - دعــاة الحــرب يشــنون حمــات عنصري
وقوميــة. ال للعنصريــة والشــوفينية القوميــة!

- يجــب علــى كل الــدول وقــف التنقيــب عــن 
الغــاز الطبيعــي ووقــف العمليــات العســكرية 

فــي شــرق المتوســط!

- يجــب أن يبقــى الفحــم والغــاز والنفــط تحت 
األرض!

التيــار  فــي  األعضــاء  المنظمــات  نحــن، 
االشــتراكي األممــي فــي المنطقــة، نعلــن أننــا 
ســنضاعف جهودنــا لرفــع رايــة االشــتراكية 

ــي. ــد العالم ــى الصعي والســام عل

فــي  الثــوري  االشــتراكي  العمــال  حــزب 
تركيــا 

حزب العمال االشتراكي )اليونان(

التضامن العمالي )قبرص(

االشتراكيون الثوريون )مصر(

تيار اليسار الثوري )سوريا(

ُوقَِّعــت يــوم الثاثــاء الماضــي اتفاقيــة الســام 
بيــن إســرائيل واإلمــارات والبحريــن لتطبيــع 

العاقــات والتعــاون فــي شــتى المجــاالت.

نظــام اإلمــارات الــذي قــاد الثــورة المضــادة 
نضــال  إلجهــاض  العربيــة  المنطقــة  فــي 

ــتبداد  ــن االس ــرر م ــل التح ــن أج ــعوبها م ش
واإلفقــار يكلــل اليــوم جهــوده باتفــاق بــدأ 
تنفيــذه بالفعــل قبــل ســنوات مــع إســرائيل 
للتعــاون العلنــي فــي قهــر واضطهــاد شــعوب 
ــا الشــعب الفلســطيني  ــي مقدمته ــة وف المنطق
ــام  ــه نظ ــه ونضال ــى حقوق ــاوم عل ــذي يس ال

ــن المســتبد  ــذا نظــام البحري اإلمــارات. وح
ــارات.  ــام اإلم ــذو نظ ح

اتفــاق العــار ليــس األول فقــد ســبقت النظــام 
ــد  ــب ديفي ــة كام ــي أنظم ــي والبحرين اإلمارت
وأســلو ووادي عربــا، ومــع كل اتفاقيــة كانت 

إســرائيل تتنفــس الصعــداء متوهمــة اإلجهــاز 
علــى القضيــة الفلســطينية، لتســتيقظ علــى 

نضــال الشــعب الفلســطيني.

النضــال الــذي لــم تتمكــن تحالفــات إســرائيل 
اإلجهــاز  العربيــة  واألنظمــة  وأمريــكا 
ــا  ــل به ــدة، تكل ــة جدي ــه اتفاقي ــن تنهي ــه ل علي
اإلمــارات دورهــا فــي إجهــاض الثــورات 
ويحفــظ بهــا ترامــب مــاء وجهــه بعــد فشــل 
ــر  ــا إســرائيل أكث ــرن وتتوســع به ــة الق صفق
فــي المنطقــة، ويهلل لهــا السيســي، الذي كان 
أول مــن أعلــن تأييــده لاتفاقيــة، وغيــره مــن 
األنظمــة التــي تقتــات علــى دعــم االمبرياليــة 

ــج. ــح الخلي ومن

الصــراع  فــي  األخيــرة  الكلمــة  ســتظل 
الشــعب  لنضــال  الصهيونــي  العربــي 
الفلســطيني ونضــال الكادحيــن فــي المنطقــة 
ضــد االســتبداد واالســتغال واالســتعمار.

برعاية أمريكية برعاية أمريكية 

اتفاقية عار جديدة بني اإلمارات والبحرين والكيان الصهيويناتفاقية عار جديدة بني اإلمارات والبحرين والكيان الصهيوين

ال للحرب.. نطالب بالسالم يف رشق املتوسطال للحرب.. نطالب بالسالم يف رشق املتوسط
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@ www.RevSoc.me
Facebook.com/revsoc.me
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أسس االشتراكية التي نتبناها

علــى  مبنــي  الرأســمالي  النظــام 
الرأســماليين  ثــروة  االســتغال 
والفقــر  العمــال،  عــرق  مصدرهــا 
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى 

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصاح الرأسمالية مستحيل

علــى  قضــت  الجديــدة  الليبراليــة 
الجزئــي،  اإلصــاح  إمكانيــة 
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال 
ــدالت  ــع مع ــل ترف ــدم إصاحــات ب تق

النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

يتــم  أن  يمكــن  المنشــود ال  التغييــر 
بيــد أقليــة، بــل بالنضــال الجماهيــري 

الديمقراطــي. الجماعــي 

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

ــادة  ــى قي ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي الطبق
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة 
العامليــن  كل  تضــم  التــي  العاملــة، 
بأجــر الخاضعيــن الســتغال وســلطة 

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

ال  دولــة  نرتضيهــا  التــي  الدولــة 
يحكمهــا الرأســماليون أو ممثلوهــم، 
ــون،  ــا الكادح ــرر فيه ــة يق ــا دول وإنم
القاعديــة  مجالســهم  خــال  مــن 
ومســتقبلهم. مصيرهــم  المنتخبــة، 

الثورة تحرر كل المضطهدين 

ــن  ــامل م ــر ش ــة تحري ــورة العمالي الث
االضطهــاد القومــي والعرقــي والديني 

والجنســي.

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

واحــدة  سلســلة  الرأســمالي  النظــام 
ــة  ــا، واألممي ــا كله ــن تحطيمه ــد م الب
ــى مخططــات  ــرد عل ــي ال ــة ه الثوري
مجالــس إدارة العالــم فــي قمــة الثمانيــة 

ــة. ــارة العالمي ــة التج ومنظم

الحزب العمالي ضروري 

إلــى  الظلــم  المعركــة ضــد  تحتــاج 
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب 

ثــوري  يقودهــا إلــى النصــر.

ملــوك  يــا  وينكــن  العــرب..  ملــوك  “يــا 
العجــوز  صرخــة  كانــت  العــرب؟”.. 
ــم  ــه العال ــتفاق علي ــا اس ــي م ــطينية ه الفلس
ــاح 18 ســبتمبر 1982. إال أن الصرخــة  صب
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 

فلســطيني ولبنانــي. 3000 شــهيد  عــن 

ما قبل المذبحة

ــي  ــاع الصهيون ــر الدف ــدم وزي ــأت ق ــذ وط من
أرييــل شــارون أرض ثانــي عاصمــة عربيــة 
تقــع تحــت االحتــال، بيــروت، عــام 1982، 
اللبنانيــة  الوطنيــة  المقاومــة  شــكلت جبهــة 
ــل  ــف الفصائ ــت مختل ــي ضم ــول”، الت “جم
ــدو  ــأة للع ــة، مفاج ــة اللبناني ــارية والقومي اليس
مــن  لبيــروت  وصــل  الــذي  الصهيونــي، 
ــرة تحــت  ــة دون مقاومــة كبي الحــدود الجنوبي
الموالــي  الجنوبــي”  لبنــان  غطــاء “جيــش 
ــظ  ــوات حف ــادة ســعد حــداد، وق إلســرائيل بقي
ــة مــن األمــم المتحــدة.  ــة المكلف الســام الدولي
إال أن وصولــه بيــروت كان بدايــة لمواجهــات 
ــا،  ناريــة مــع القــوى المقاومــة المشــكلة حديث
التــي خاضــت حــرب شــوارع بطوليــة رغــم 
الحصــار المطبــق علــى بيــروت الغربيــة، 
ــي  ــن اللبنان ــوى اليمي ــه ق ــاعدت في ــذي س وال
خاصــة حــزب الكتائــب اللبنانيــة، بقيــادة بيــار 

ــل. ــير الجمي ــه بش ــل وابن الجمي

يُدفــع  أن  ثمــن البــد  ثمــة  كان  دبلوماســيا، 
الســير  فتــم  بيــروت.  عــن  الحصــار  لفــك 

عســكري  األول  متوازييــن.  خطيــن  علــى 
الفلســطينيين  المقاتليــن  كل  انســحاب  وهــو 
مــن لبنــان، وهــو مــا حــدث بضغــط أمريكــي 
ولبنانــي مباشــر مــن رئيــس الحركــة الوطنيــة 
وليــد جنبــاط. والثانــي سياســي وهــو انتخــاب 
ــرائيل  ــد زار إس ــذي كان ق ــل، ال ــير الجمي بش
عــدة مــرات للتنســيق العســكري والمخابراتــي 

ــان. ــا للبن ــا، رئيس معه

الفلســطينيين،  المقاتليــن  انســحاب  عقــب 
األمريكــي  المارينــز  مــن  قــوة  تمركــزت 
والجيشــين الفرنســي واإليطالــي فــي بيــروت 
ــك  لضمــان أمــن عائــات المقاتليــن. وكان ذل
قبــل أيــام مــن مقتــل بشــير الجميــل فــي انفجار 
مقــر حــزب الكتائــب وســط بيــروت بعــد أقــل 
مــن أســبوعين مــن انتخابــه، تحديــدا يــوم 14 
ســبتمبر 1982.. وفجــأة أعلنــت القــوة الدوليــة 
لحفــظ الســام انتهــاء مهامهــا فــي لبنــان رغــم 

ــررة بســتة أشــهر. ــت مق ــا كان أنه

بداية المجزرة

بحجــة لبنانيــة باالنتقــام لمقتــل بشــير الجميــل، 
مــن  عــدد  بماحقــة  إســرائيلية  وأخــرى 
ــم  ــي مخي ــن ف ــن الفلســطينيين المختبئي المقاتلي
صبــرا وشــاتيا.. بــدأ حصــار المخيــم مســاء 
15 ســبتمبر 1982، الــذي يســكنه الجئــون 
ــى الرغــم  ــن. وعل ــراء لبنانيي فلســطينيون وفق
مــن غمــوض الكثيــر مــن تفاصيــل المجــزرة، 
أن  علــى  تجمــع  القصــص  معظــم  أن  إال 
الحصــار وإضــاءة المخيــم بالقنابــل المضيئــة 
القــوات اإلســرائيلية بقيــادة ميدانيــة  نفذتــه 
إيتــان  رفائيــل  األركان  قائــد  مــن  مباشــرة 

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

ــة. ــي حبيق ــادة إيل ــة” بقي اللبناني

ــا..  ــي المشــهد ثابت ــن 72 ســاعة، بق ــر م ألكث
مقاتلــو القــوات اللبنانيــة يغتصبــون النســاء 
ويقتلــون  والرجــال  األطفــال  ويعذبــون 
الجميــع.. ثــم يهدمــون البيــوت علــى الجثــث. 
ــا،  ــة م ــه معلوم ــد يكــون لدي ــن ق ــون م ويعتقل
فيســلموه للقــوات اإلســرائيلية المرابطــة عنــد 
حــدود المخيــم. وانتهــت المجــزرة، مخلفــة 
و3000   2500 بيــن  يتــراوح  مــا  ورائهــا 
الخطــف  تفاصيــل  مــن  والكثيــر  شــهيد.. 
ــا  ــى يومن ــه حت ــة أن ــل. لدرج ــل والتنكي والقت
هــذا ال زالــت العديــد مــن األســر تأمــل معرفــة 

مــكان بعــض المفقوديــن فــي المجــزرة.

على جثث الضحايا

 انتهــت المجــزرة بعــد األيــام الثاثــة بمــا 
ــات الشــجب  ــر مــن خطاب ــه.. الكثي ــدأت علي ب
ــم يتحــرك أي مســئول  ــر. ل ــة، وال أكث واإلدان
العجــوز  صرخــة  مــألت  عندمــا  عربــي 
األجنبيــة.  اإلعــام  شاشــات  الفلســطينية 
نفســها  المحتلــة  فلســطين  فــي  أن  حتــى 
ــن  ــا م ــن اإلســرائيليين خوف ــد م تظاهــر العدي
أن يكــون لحومتهــم “يــد فــي المجــزرة”.. 
وقــام الكنيســيت اإلســرائيلي بتشــكيل لجنــة 
“كاهــان” التــي حّملــت شــارون والمتعاونيــن 
ــان،  ــي لبن ــا ف ــئولية. أم ــه المس ــن مع اللبنانيي
فتــوج إيلــي حبيقــة، وزيــرا عامــي 1992 
و1996، قبــل أن يلقــى حتفــه إثــر انفجــار 

.2002 عــام  اســتهدفه  غامــض 

رغــم مــرور 38 عامــا علــى مجــزرة صبــرا 
وشــاتيا إال أن الاجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان ال زالــوا يعانــون األمريــن. مــن حصــار 
الحلــوة”  “عيــن  مثــل  المخيمــات  لبعــض 
ــى  ــداوي”. إل ــارد” و”الب ــر الب ــاض “نه وأنق
ــل  ــن العم ــم م ــي تمنعه ــة الت ــن المحلي القواني
فــي عشــرات الوظائــف، غيــر اســتبعادهم 
ــان  ــن والضم ــوق التأمي ــن حق ــد م ــن العدي م
ــة  ــن المجــزرة هــي البداي ــم تك االجتماعــي. ل
فــي  كمــا  لبنــان  ففــي  النهايــة.  تكــن  ولــم 
مصــر، يٌصــور الشــعب الفلســطيني كشــيطان 
يســعى لســلب حقــوق اآلخريــن واســتيطان 
أراضيهــم.. رغــم  أن العــدو الحقيقــي واضــح 

ــا. ــا جميًع ــر منّ ــى حج ــى مرم وعل
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