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سمير عادل

لــم يكــذب وألول مــرة هــادي
العامــري زعيــم تحالــف
مليشــيات الحشــد الشــعبي بــأن
هنــاك طــرف ثالــث وراء
المحاولــة الفاشــلة الغتيــال
الكاظمــي صبــاح يــوم األحــد
الماضــي .والطــرف الثالــث
هــو نفــس الطــرف الــذي قــام
بقتــل متظاهــري انتفاضــة
تشــرين/اكتوبر ،مــع فــارق
واحــد هــو أن المجنــي عليــه
فــي هــذه المــرة هــو الكاظمــي
الــذي قفــز مــن ســفينة الطــرف
الثالــث فــي الوقــت المناســب ووقــف ضــد مشــروعه وهــو مشــروع تأســيس دولــة
اإلســام السياســي الشــيعي علــى غــرار دولــة واليــة الفقيــه فــي إيــران.
محاولــة اغتيــال الكاظمــي اكبــر مــن ممــا تقــوم وتفكــر بــه مــا تســمى بالمليشــيات
الوالئيــة التــي فــي اقصــى مــا تذهــب إليــه القيــام باالغتيــاالت الجبانــة للناشــطين
وفعالــي انتفاضــة اكتوبــر او اســتغالل مناصبهــم الحكوميــة للصعــود علــى اســطح
االبنيــة القتنــاص المتظاهريــن ،فأعمــال هــذه المليشــيات ال تخــرج مــن دائــرة
عصابــات المافيــا .اي بعبــارة اخــرى ان محاولــة االغتيــال تقــف ورائهــا مخابــرات
دولــة لهــا إمكانيــات كبيــرة علــى الصعيــد اللوجســتي واالســتخباراتي والعســكري،
ولربمــا وظفــت واحــدة مــن تلــك المليشــيات او عناصــر منهــا كــي تكــون ادوات تنفيــذ
فــي عمليــة االغتيــال ،وليــس أكثــر مــن ذلــك.
ان الترويــج لمحاولــة اغتيــال الكاظمــي بذريعــة انتقاميــة او بحجــة تزويــر نتائــج
االنتخابــات التــي جــاءت بمــا ال تشــتهي ســفن جنــاح االســام السياســي الشــيعي ،هــو
تصــور ســطحي ومــن شــأنه تضليــل الجماهيــر التــي خرجــت فــي انتفاضــة عظيمــة
لتطالــب بالحريــة والمســاواة ودولــة المواطنــة ،ودفعــت ثمنــا غاليــا مــن دمائهــا علــى
يــد الطــرف الثالــث ،وهــي نفــس الجماهيــر التــي غيــرت شــكل نضالهــا عبــر مقاطعتها
المليونيــة لالنتخابــات ،وقالــت كلمــة الفصــل للعمليــة السياســية ومجمــل النظــام
السياســي  -االجتماعــي المجــرم والفاســد .وال يقــف ذلــك التصــور الســطحي عنــد
هــذه الحــدود ،بــل مــن شــأنه تتويــج الكاظمــي بطــا قوميــا ورمــزا وطنيــا مــن اجــل
تمريــر كل المظالــم االقتصاديــة وتوســيع مســاحة الفقــر وطمــس ماهيــة النظــام العــازم
علــى ترســيخه فــي العــراق ،وهــو نظــام صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ،نظــام
الليبراليــة الجديــدة الــذي فشــل بــول بريمــر فــي تأسيســه فــي العــراق ،النظــام الــذي
غــض الطــرف عــن كل قتلــة متظاهــري انتفاضــة اكتوبــر وتحــت عنــوان ومبــررات
ســخيفة بأنــه منــع الحــرب االهليــة ،وكان يمســك بمزمــاره ويراقــص الثعابيــن كمــا
قــال فــي لقائــه مــع احــدى القنــوات االعالميــة .ولــن يــرى النظــام الــذي يريــد الكاظمــي
تأسيســه النــور دون فــرض االســتبداد والقمــع..... ،
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* فارس محمود :
ضجيج وصخب!
غــدت األزمــة الســعودية-اللبنانية الشــغل الشــاغل لإلعــام العربــي والعالمــي
اجمــاالً .أزمــة ألقــت وتلقــي بضاللهــا علــى المجتمــع اللبنانــي علــى وجــه الخصوص
بصــورة واضحــة ومؤثــرة .اندلعــت هــذه االزمــة بحجــة ،نعــم بحجــة ،تصريحــات
االعالمــي الشــهير ووزيــر االعــام اللبنانــي الحالــي ،جــورج قرداحــي ،حــول
حــرب الســعودية فــي اليمــن .اذ ســحبت دول الخليــج ســفرائها مــن لبنــان ،وطــردت
الســعودية الســفير اللبنانــي ،ومنعــت الصــادرات اللبنانيــة الــى الســعودية وقامــت
الحكومــة الكويتيــة بوضــع العراقيــل امــام حصــول اللبنانييــن علــى تأشــيرة الدخــول
(الفيــزا) ،وبلــغ االحتقــان الســعودي (الخليجي)-اللبنانــي اقصــى مــداه ،وذهــب
نجيــب ميقاتــي ،رئيــس الحكومــة ،متوس ـاً لماكــرون إليجــاد حــل لهــذه االزمــة.
بثــت هــذه القضيــة االرتبــاك والهلــع فــي الحكومــة اللبنانيــة الحديثــة التشــكيل مفجــرة
لصراعــات حــادة داخــل الحكومــة والقــوى السياســية فــي لبنــان .دخــل حــزب هللا
وايــران والقــوى المؤيــدة لهــم علــى الخــط ودافعــوا عــن موقــف «قرداحــي» ،ونبــذه
الكثيــرون وذلــك للمشــاكل التــي ســيجلبها للحكومــة واللبنانييــن.
ورأينــا هجومــا ً اعالميــا ً شرســا ً علــى قرداحــي ينضــح بالتخلــف متهمــا ً ايــاه
بـ»نكــران الجميــل» وان «خيــره مــن اكتــاف الســعودية وام بــي ســي» كمــا لــو ام
بــي ســي كانــت تمنحــه راتبــه ذلــك مــن اجــل عيــون قرداحــي ،بيــد ان مــا نالــه هــو
مــن جــراء عملــه وجهــده كإعالمــي ،وال فضــل ألحــد عليــه فــي ذلــك .ومضــى
البعــض ليكشــف ان لــدى قرداحــي ابنــة تعمــل لحــد االن فــي ام بــي ســي مطالب ـا ً
بطردهــا!!! دون ان يســأل نفســه ان الفتــاة تعمــل هنــاك بجهدهــا ،ومــا هــو ذنبهــا فــي
كل مــا يجــري بحيــث تدفــع ثمــن راي والدهــا؟!
ان مفــاد رأي القرداحــي هــو ببســاطة ان هــذه الحــرب «عبثيــة» ،وباألخــص طالمــا ان
الســعودية لــم تحقــق اهدافهــا بســبعة اعــوام ،فــان مــن غيــر المنطقــي ان تتمكن مــن ذلك
بعــام او عاميــن آخرييــن ،وان علــى الســعودية ان توقــف عدوانهــا علــى الحوثيين.
ببســاطة ،انهــا حجــة .الن هــذا الحديــث قــد جــرى قبــل فتــرة طويلــة نوعــا مــا،
ضمــن برنامــج ترفيهــي حيــن كان القرداحــي شــخصا ً اعالميـا ً فقــط ،وقبــل ان يكــون
لــه أي دور رســمي او حكومــي .وال زالــت القصــة تتفاعــل وتتفاعــل .ولكــن مــا
الــذي جعــل مــن قضيــة ليســت بقضيــة اساسـا ً كهــذه تأخــذ كل هــذه االبعــاد السياســية
الواســعة ،وهــذا الــرد الســعودي-الخليجي الشــرس؟!
البرجوازية وفن تضليل الحقائق!
ان البرجوازيــة هــي «اســتاذ» فــي تضليــل االمــور ،فــي ابعــاد انظــار المجتمــع
عــن حقيقــة االمــور .إذ راينــا دورهــا فــي ابعــاد انظــار المجتمــع عــن «اصــل
القضايــا» فــي كل ممارســتها السياســية .إذ شــنت الحــرب علــى العــراق كــي
تطيــح بالديكتاتوريــة وتحقيــق الحريــة والرفــاه ،كمــا شــن صــدام الحــرب علــى
الكويــت دفاعـا ً عــن «عــرض الماجــدات» (الكويتيــون الذيــن تحدثــوا بالســوء عــن
العراقيــات ،وعلــى انهــم سيشــترون «الماجــدة العراقيــة» بعشــر دنانيــر»!
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أزمة المهاجرين ،أم
المهاجرون في األزمة ؟

عادل أحمد

من «مبادئ الشيوعية»

« منصور حكمت »
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* سمير عـــادل :
وقــد رأينــا تباشــيره تلــوح باألفــق عندمــا غــض الطــرف
عــن مليشــيات الصــدر وهــي تقــوم بالهجــوم علــى
متظاهــري ســاحة الحبوبــي فــي الناصريــة وفــي ســاحة
الصدريــن فــي النجــف وفــي ســاحة التحريــر فــي بغــداد،
وراينــا كيــف هاجمــت قواتــه االمنيــة ،االحتجاجــات
الجماهيريــة مــن اجــل مطالبهــا العادلــة.
لنعــود الــى محاولــة اغتيــال الكاظمــي ،والتــي تذكرنــا
باغتيــال رفيــق الحريــري فــي بيــروت عــام ،2005
ولكــن كانــت بآليــة مختلفــة ،وهــي تفجيــر ســيارات
مفخخــة عنــد مــرور موكبــه ،بينمــا تــم محاولــة اغتيــال
الكاظمــي الفاشــلة بمســيرات مفخخــة بهجــوم منســق
علــى منزلــه فــي الســاعات االولــى مــن الصبــاح.
ان السياســة التــي وقفــت خلــف قتــل الحريــري هــي
نفســها فــي محاولــة اغتيــال الكاظمــي مــع فــارق زمنــي.
وتلــك السياســة كانــت وراء احبــاط مشــروع رجليــن
يمثــان تيــار سياســي واحــد .كان مشــروع الحريــري
هــو محاولــة لفــك االرتبــاط بيــن لبنــان ومــا ســمي
بمحــور “المقاومــة والممانعــة” اي محــور ايران-ســورية
فــي المنطقــة وبنــاء دولــة قوميــة مرتبطــة بالمحــور
العربــي ،وبدعــم مــن الغــرب بقيــادة الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .وهــو نفــس مشــروع الكاظمــي الــذي أســس
لــه علــى أكتــاف انتفاضــة اكتوبــر .لقــد تــم اغتيــال
الحريــري فــي وضــح النهــار بينمــا فشــلت عمليــة
اغتيــال الكاظمــي.
علــى اثــر ضربــات انتفاضــة أكتوبــر فــرض التراجــع
علــى مشــروع دولــة االســام السياســي الشــيعي،
المرتبطــة عقائديــا وسياســيا واقتصاديــا مــع الدولــة
األم فــي ايــران ،وهــذا هــو ســر كراهيــة كل جماعــات
اإلســام السياســي الشــيعي وميليشــياتها للتشــرينيين،
فتحــتَ ضربــات معاولهــم تكســرت هيبــة واعتبــار تلــك
الجماعــات وتقهقــرت اجتماعيــا ،وجــاءت االنتخابــات
لتفــرض عليهــا خطــوة اخــرى بالعــودة الــى الــوراء.
إن محاولــة االغتيــال ،كان يبغــي مــن ورائهــا ايقــاف
عجلــة تقــدم المشــروع القومــي الــذي يمثلــه الكاظمــي،
بــدءا مــن مشــاريع االســتثمار الســعودي واالماراتــي
بقيمــة  ٣مليــار دوالر لــكل واحــد منهــا وربــط الكهربــاء

ما وراء اغتيال الكاظمي
بالخليــج ،والمشــرق الجديــد مــع األردن ومصــر ،وتقوية
الشــراكة مــع فرنســا والواليــات المتحــدة االمريكيــة ،و
توجــت كل خطــوات الكاظمــي تلــك بعقــد قمــة التعــاون
والشــراكة فــي بغــداد عشــية االنتخابــات .وتكشــف
بيانــات االدانــة التــي صــدرت ضــد محولــة االغتيــال
وخاصــة مــن قبــل الســعودية واإلمــارات ومجلــس
التعــاون الخليجــي والجامعــة العربيــة ومصــر ،اضافــة
الــى االردن التــي عرضــت خدماتهــا االســتخباراتية
تحــت إمــرة الكاظمــي للتحقيــق ،عــن مــدى عمــق وتقــدم
المشــروع الــذي يمثلــه الكاظمــي على حســاب المشــروع
القومــي االيرانــي بشــكله االســامي وبعــده السياســي فــي
العــراق والمنطقــة .لقــد كان يرمــى مــن وراء ســيناريو
االغتيــال التخلــص مــن الكاظمــي اوال ،وبعــد ذلــك
ينتشــر الفوضــى السياســية واالمنيــة ،ومــن ثــم تتقــدم
مليشــيات الحشــد الشــعبي للســيطرة علــى المفاصــل
الحكوميــة واالمنيــة تحــت عنــوان الحفــاظ علــى األمــن
وإحبــاط المؤامــرة االمريكيــة علــى العــراق ،ليتبعــه
إلغــاء نتائــج االنتخابــات أو تجميدهــا وترحيلهــا الــى
اشــعار اخــر ،وبالتالــي جــر االنفــاس ولينتهــي بإيقــاف
المنحنــي التنازلــي للمكانــة السياســية لإلســام السياســي
الشــيعي والمشــروع القومــي االيرانــي ونفوذهــا فــي
العــراق ،كان هــذا هــو الســيناريو االكثــر احتمــاال ،الــذي
اعــد لــه بعقليــة اســتراتيجية وجهنميــة إلعــادة عقــارب
الســاعة الــى الــوراء ،ونقصــد عقــارب مشــروع االســام
السياســي الشــيعي المتمثــل بدولــة القانون-مليشــيات
الحشــد الشــعبي الــذي يخــدم بالتالــي الحفــاظ علــى النفــوذ
االقليمــي االيرانــي فــي العــراق.
وفــي خضــم هــذه االوضــاع ،فــان مــا يثيــر الضحــك هــو
وضــع “محــور المقاومــة والممانعــة” الــذي ال يحســد
عليــه .فــإذا مــا نجحــت عمليــة اغتيــال الكاظمــي ،فــكان
خيــرا بهــا وهــي مــن اجــل انقــاذ مشــروع المقاومــة
والممانعــة ،وإذا مــا فشــلت فكمــا نراهــا ونســمعها
فالغايــة هــي فبركــة عمليــة االغتيــال كمــا ســماها
الخزعلــي وحــزب هللا علــى ســبيل المثــال هــي مــن
أجــل ضــرب المقاومــة والممانعــة .وهــذا يقودنــا إلــى إن
الطرفيــن سيســتفيدون مــن المحاولــة الفاشــلة لالغتيــال
خــال األيــام القليلــة القادمــة ،فالكاظمــي ســيقدم نفســه
بــأن حياتــه مشــروع “بنــاء وطــن” ،وســيزيد حظوظــه
إقليميــا ودوليــا ومحليــا فــي اختيــاره لرئاســة الــوزراء

 ،بينمــا سيســتغل الجنــاح االخــر المشــهد السياســي بعــد
االغتيــال إلعــادة انتــاج خطابــه المتهــرئ والتأكيــد بــأن
كل مــا جــرى مــن فبركــة هــي مــن أجــل تمريــر تزويــر
االنتخابــات وأنهــا تعرضــت الــى مظلوميــة ســافرة،
وإن قــدر الشــيعة هــو حياكــة المؤامــرات عليهــم محليــا
ودوليــا ،إلجهــاض مشــروع المقاومــة والممانعــة الــذي
تقــوده فــي المنطقــة.
ان مــن يدفــع ثمــن هــذه الفوضــى هــو المجتمــع ،هــو
مــن أمــن وســامة الجماهيــر ،وســتطلق يــد القــوى
األمنيــة فــي قمــع ايــة احتجاجــات جماهيريــة خــال
المرحلــة المقبلــة مــن أجــل المطالــب العادلــة مثــل
فــرص عمــل وتوفيــر الخدمــات والضمــان الصحــي
ومواجهــة مشــروع قانــون االمــن اإللكترونــي والضمــان
االجتماعــي وتخفيــض ســعر المــواد الغذائيــة ..وتحــت
عنــوان فــرض القانــون  .وهــا هــي ترتفــع االصــوات
لدعــوة ســيطرة الجيــش علــى مقاليــد الســلطة فــي
العــراق بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بــدءا مــن اشــادة
الكاظمــي بالقــوات االمنيــة (البطلــة)
كمــا ســماها التــي أســقطت مســيرتيين مــن أصــل ثالثــة
التــي اســتهدفت منزلــه ،ومــرورا بدعــوة الصــدر لنــزول
الجيــش وانتهــا ًء بتصريحــات عــدد ليــس قليــل مــن
السياســيين المواليــن للكاظمــي .وتصــب هــذه الدعــوات
مــن اجــل تعبئــة الــرأي العــام لتقليــم أظافــر المشــروع
المناهــض للتيــار القومــي الــذي يمثلــه الكاظمــي
ومحاولــة لدحــره بشــكل نهائــي.
ان تداعيــات اغتيــال الكاظمــي ســتلقي بظاللهــا االمنــي
والسياســي علــى االوضــاع السياســية واالمنيــة ،و
ســيخيم بشــكل مخطــط ومــدروس أجــواء مــن الضبابيــة
علــى ذهــن المجتمــع مفادهــا بــان مــا حــدث أي عمليــة
االغتيــال هــي صــراع بيــن مــن يرفــع رايــة األمــن
واألمــان ومحاربــة الفســاد والقضــاء علــى المليشــيات
وبيــن قــوى تــدار عبــر ريمــوت كونتــرول مــن خــارج
العــراق وتريــد الخــراب وانتهــاك ســيادته .اال ان الحقيقــة
التــي تحــاول كل االطــراف اخفائهــا هــي أن الصــراع
هــو بيــن جناحيــن علــى الســلطة فــي العــراق وليــس لــه
أيــة عالقــة بتحقيــق الحريــة والمســاواة والرفــاه ،وكانــت
الورقــة البيضــاء وهــي الرؤيــة االقتصاديــة لحكومــة
الكاظمــي هــي أفضــل مثــال.

السعودية وحجة «قرداحي» !
* فارس محمود :
ورأيناهــم يدافعــوا عــن الورقــة البيضــاء ،ورقــة افقــار
الجماهيــر فــي العــراق ،بوصفهــا خطــوة لتطويــر
الصناعــة العراقيــة وكــي تنافــس البضاعــة المســتوردة!
و....
ورأينــا كيــف ان «اعــداء الحســين والشــيعة» منعــوا
هــادي العامــري مــن بنــاء العــراق واالعمــار» و ان
قتــل الشــباب العراقــي الجائــع والمفقّــر فــي ســوريا
مــن اجــل الدفــاع عــن «المقدســات» و»زينــب» و...
وبوســعك ان تــرى هــذا فــي كل خطــوة تــروج لهــا
الطبقــة البرجوازيــة واحزابهــا السياســية .واصبحــت
السياســة واالعــام واالفــكار ،علــى يــد الطبقــة الحاكمــة،
هــي اســهل واكثــر الســبل نجاعــة فــي خــداع الجماهيــر

وابعــاد االنظــار عــن الحقيقــة.
ما هو اساس القضايا ،وما هي االهداف الواقعية؟!
ليــس لهــذه الخطــوات والموقــف الســعودي-الخليجي اي
ربــط او صلــة بقرداحــي او حتــى بلبنــان .إذا اردنــا ان
نعــرف اســاس االمــور ،علينــا عــن ان نبعــد انفســنا عــن
المواقــف والتحليــات الســائدة والرائجــة ،ونذهــب الــى
اصــل المعضلــة التــي تمســك بخناق الســعودية اليــوم .ان
القضيــة تبعــد بــآالف الكيلومتــرات عــن لبنــان .انهــا فــي
بغــداد .انهــا مرتبطــة بالمفاوضــات الســعودية-االيرانية
التــي تشــهد ،باعتــراف مســؤولي طرفيهــا ،فتــورا ً وعــدم
تقــدم علــى جميــع االصعــدة.
ان الســعودية وايــران فــي مفاوضــات منــذ نيســان هــذا
العــام ،وجــرت  4جــوالت فــي بغــداد لحــد االن .يتعقــب
كل طــرف منهــم اهدافــا ً محــددة .تتطلــع الســعودية

مــن ايــران مســاعدتها علــى تهدئــة الجبهــة الجنوبيــة
(الحوثييــن) وتهدئــة الوضــع فــي اليمــن والضغــط علــى
الحوثييــن للقبــول بالتفــاوض حــول الحــرب وانهائهــا،
هــذه الحــرب المندلعــة منــذ  2015دون اي افــق يذكــر
للحــل واالنتهــاء .امــا ايــران ،فتتطلــع الــى تخفيــف
الضغوطــات االقتصاديــة الهائلــة التــي تمســك بخناقهــا،
هــذه الضغوطــات التــي رمتهــا بحــرب شــعواء يشــنها
كادحــو ومحرومــو المجتمــع يومي ـا ُ بحــد قــد تدفــع الــى
االطاحــة بســلطة نظــام الجمهوريــة االســامية .ولكســر
هــذا الفتــور ،يســعى كال الطرفيــن االيرانــي والســعودي
لتقويــة اوراقهــم التفاوضيــة .اذ يقــوم االول بالتصعيــد
فــي دعــم الحوثييــن وتقدمهــم العســكري للســيطرة علــى
اخــر قــاع اليمــن الشــمالية،
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السعودية وحجة «قرداحي» !
* فارس محمود :
مدينــة مــأرب ،وبالتالــي ميــل ميــزان القــوى التفاوضــي
لصالــح ايــران وشــروطها .اي انهــا ال تتعجــل وتتمهــل
بالمفاوضــات كســبا ً للوقــت او تأجيــل هــذا التفــاوض
لحيــن تحقيــق الهــدف العســكري ذاك ،وبالتالــي،
الدخــول فــي المفاوضــات مــن موقــع اقــوى لتملــي اكثــر
مــا يمكــن مــن الشــروط علــى الســعودية فــي صراعهــم
االقليمــي القديــم.
بالمقابــل ،مضــت الســعودية الــى اســتالل ورقــة هامشــية
و»قديمــة» وحتــى عديمــة الصلــة لتخلــق منهــا قضيــة.
وقصــدي هــو مــا رد عليــه قرداحــي فــي برنامــج شــبابي
افتراضــي باســم مــع الشــعب فــي قنــاة الجزيــرة ،حيــث
يقــوم جمــع من الشــباب ،بوصفهــم برلمانييــن افتراضيين
بتوجيــه اســئلة الــى مســؤول افتراضــي (قرداحــي)
رد فيــه علــى العديــد مــن االســئلة ومنهــا ســؤال عــن
الســعودية وحــرب اليمــن .وبالتالــي ،اســتغالل هــذه
الحجــة لخلــق قضيــة ،وبالتالــي لـ»لخبطــة» وضــع

لبنــان ،والضغــط مــن هنــاك علــى ايــران.
ان الدعــم المالــي الســعودي -الخليجــي يمثــل عصــب
مهــم لالقتصــاد اللبنانــي الغــارق فــي االزمــات لحــد
االنهيــار اساسـاً .هــذا الدعــم الــذي تعهــدت بــه الســعودية
والخليــج منــذ اتفــاق الطائــف عــام  1990والــذي اوقفــت
علــى اساســه الحــرب االهليــة فــي لبنــان .إذ ســعت،
عبــر ورقــة قرداحــي ،للضغــط علــى حكومــة نجيــب
ميقاتــي المتشــكلة حديثــا ً (ايلــول الماضــي) والمؤتلفــة
مــن حــزب هللا والتيــار المســيحي-الماروني (المــردة)
بزعامــة ســليمان فرنجيــة .وبالتالــي ،احــراج الحكومــة
واصابتهــا بالشــلل لحــد انهيارهــا وافشــال الحكومــة
ونســفها ،ووضــع حــزب هللا ومــن خلفــه ايــران تحــت
ضغــط االزمــة االقتصاديــة المقبلــة وتبعاتهــا الكارثيــة
علــى المجتمــع اللبنانــي .وبالتالــي ،رمــي المجتمــع
فــي صراعــات اجتماعيــة خانقــة تطيــح بهــذه الحكومــة
وحــزب هللا.
ولهــذا ،عبّــر المســؤولون الســعوديون ،وعلــى اعلــى
المســتويات ،مــراراً ،عــن ان الموضــوع يتعــدى كثيــرا ً
موضوعــة قرداحــي .إن أســاس «خيبــة املـ»هــم تكمــن

فــي خيبــة املهــم مــن الســلطة الحاكمــة فــي لبنــان وعــدم
اجراءهــا لـ»اإلجــراءات االصالحيــة» .ان االجــراءات
االصالحيــة ،مــن منظــور الســعودية ،هــي محاصــرة
حــزب هللا «المنظمــة االرهابيــة الداعمــة للحوثييــن
تدريبــا ً وســاحا» الــذي يتحكــم بالبلــد ،ولجــم حــزب
هللا مــن ان يكــون لــه اليــد الطولــى فــي اوضــاع لبنــان.
الن ال شــيء جديــد فــي تصريحــات قرداحــي ،وقالهــا
الكثيــرون مــن قبلــه.
ورغــم قيــام قرداحــي نفســه بالحديــث عــن ان كالمــه
الســابق هــو قبــل ان يكــون وزيــراً ،وهــو «يكــن حــب
كبيــر للســعودية واالمــارات» ويعتبرهمــا بلــده الثانــي،
وان رايــه الحالــي هــو راي حكومتــه التــي تــرى فــي ان
الســعودية تدافــع عــن مصالحهــا وامنهــا مــن تطــاوالت
الحوثييــن وخطــر الحوثييــن ،وانهــا تقــف الــى جنــب
الســعودية فــي حربهــا ضــد الحوثييــن «االنقالبييــن»
(!!) .اال ان كل ذلــك لــم يخفــف خواطــر الســعوديين،
الن قضيتهــم فــي مــكان اخــر .المــكان الــذي مــن النــادر
ان تجــده فــي وســائل اعــام الرســمية والحكوميــة
المتملقــة والمرائيــة والخانعــة.

أزمة المهاجرين ،أم المهاجرون في أزمة ؟
* عادل أحمد :
ان مــا حــدث أخيــرا مــن وصــول اآلالف مــن المهاجريــن،
األطفــال والنســاء والشــباب مــن العــراق وســوريا
وأفغانســتان الــى الحــدود البيالروســية  -البولنديــة منــذ أيــام
وفــي طقــس بــارد أحيانــا يكــون تحــت الصفــر المئــوي،
هربــا مــن جحيــم بلدانهــم تاركيــن ورائهــم بقيــة عوائلهــم
واصدقائهــم وعالقاتهــم االجتماعيــة للبحــث عــن مــكان
آمــن يضمــن مســتقبل أطفالهــم وعوائلهــم … وخلقــت هــذه
الحالــة أزمــة متفاقمــة بيــن الدولتيــن األوروبيــة مــن جهــة
والدولــة البيالروســية مــن جهــة أخــرى.
ان الهجــرة والتنقــل مــن مــكان الــى مــكان اخــر طــوال
التاريــخ فــي البحــث عــن تحســين الحيــاة والمعيشــة؛ هــي
ظاهــرة اجتماعيــة و تعتبــر مــن الحريــات اإلنســانية التــي
يجــب ان تمنــح لــكل فــرد أينمــا وجــد .ولكــن بعــد تشــكيل
الــدول البورجوازيــة وحدودهــا القوميــة وترســيم الحــدود،
جعلــت مــن هــذه الحريــة والحقــوق اإلنســانية منحــة ومنــة
تفتخــر بهــا الــدول الرأســمالية وان توســيعها وتضيقهــا
مرهــون بشــروط االقتصاديــة والحالــة السياســية لهــذه
البلــدان او تحــت ضغــط التيــار اإلنســاني واالجتماعــي
وخاصــة الحركــة العماليــة طــوال القرنيــن الماضييــن.
واليــوم بعــد دخــول النظــام الرأســمالي فــي أزمتــه
االقتصاديــة والتــي تعمقــت اكثــر بعــد وبــاء كورونــا ،
فــان مســالة المهاجريــن اصبحــت مشــكلة كبيــرة للطبقــة
الرأســمالية العالميــة وتحــارب بشــتى اإلشــكال لمنــع
وصــول المهاجريــن الــى الــدول الغربيــة الصناعيــة،
والتــي هــي أصــا تعانــي مــن صعوبــات توفيــر فــرص
عمــل لمواطنيهــا ،وتريــد ان تعلــل مشــاكل وتناقضــات
ومشــاكل نظامهــا المزمنــة ،وتناقضــه مــع متطلبــات
المجتمــع المعاصــر اصبــح النظــام البرجــوازي عاجــزا
امــام تطــور المجتمــع الحــر وامــام الســعادة البشــرية …
ولهــذا تُرجــع مشــكلتها االقتصاديــة إلــى وجــود اعــداد
هائلــة مــن المهاجريــن علــى أبوابهــا علــى الرغــم مــن
إن هــؤالء المهاجريــن يوفــرون ألنظمــة هــذه البلــدان
أربــاح عاليــة ،بســبب رخــص أجورهــم ،وخلــق نوعــا

مــن التنافــس علــى األجــور والمســتحقات الماليــة األخــرى
تجعــل مــن عمــوم األجــور الوطنيــة أرخــص نســبيا .ان
الــدول الغربيــة حتــى وان تســد البــاب بوجــه المهاجريــن
بشــكل صــارم ،فهــذا لــن ينفــع بشــيءٍ فــي تحســين أمورهــا
االقتصاديــة والتــي هــي فــي ازمــة خانقــة دوريــة ومزمنــة.
ولكــن لكــي تغطــي هــذه المشــكلة فــان عليهــا خلــق أســباب
أخــرى مثــل أمــور المهاجريــن والتــي ال دور لهــا بتاتا في
مشــكلتها االصليــة الن ســوق العمــل والتنميــة االقتصاديــة
مرتبــط بعــرض وطلــب الســلع واالســتهالك البشــري…
ولهــذا مــن الســخف تعليلــه بوجــود اعــداد هائلــة مــن
المهاجريــن .فــي حيــن عندمــا تحتــاج الســوق قــوة العمــل
واليــد العاملــة الكبيــرة فــان كل هــذه الــدول تفتــح أبوابهــا
للمهاجريــن وتمنحهــم حــق اللجــوء واإلقامــة وتســهل
أمــور المهاجريــن  ،كمــا شــاهدناها بعــد الحــرب العالميــة
األولــى والثانيــة والتــي اســتقبلت مئــات االف مــن العمــال
مــن الــدول األفريقيــة واآلســيوية والشــرق األوســطية
الــى الــدول الغربيــة وســاعدوا فــي نمــو وتطــور حركــة
الرأســمال فــي هــذه الــدول … وان مســالة المهاجريــن
االن فــي بيالروســيا وبولونيــا وقضيتهــا يجــب بحثهــا فــي
هــذا الســياق أي فــي ســياق خدمــة الرأســمال .يجــب ان
يُنظــر اليهــا مــن زاويــة بــأن :هــل القادمــون والمهاجــرون
يفيــدون االقتصــاد والربــح فــي الــدول األوروبيــة
واألمريكيــة ام ال؟ وفــي حالــة ،يخــدم المهاجــرون عمليــة
األربــاح فاألبــواب مفتوحــة ومرحــب بهــم كمــا حصــل فــي
المانيــا قبــل خمســة ســنوات مــع المهاجريــن الســوريين.
واذا لــم يخــدم الرأســمال فــان التشــديد فــي منعهــم وســد
األبــواب بوجــه المهاجريــن تصبــح سياســة عامــة للــدول
الغربيــة .عــاوة علــى ذلــك فــان الــدول مثــل بيالروســيا
وروســيا تلعــب بورقــة المهاجريــن كضغــط علــى االتحــاد
األوروبــي لتخفيــف العقوبــات االقتصاديــة عليهــم و تقــوم
بتســهيالت التأشــير والدخــول وتنقــل المهاجريــن الــى
أبــواب وحــدود االتحــاد األوروبــي .وفــي المقابــل يكــون
رد فعــل االتحــاد األوروبــي قاســيا بحــق طالبــي اللجــوء
والمهاجريــن ،وتخلــق المشــاكل وارســال الجيــش لمنــع
عبورهــم وبهــذا العمــل مــن الجانبيــن خلقــت مشــاكل

إنســانية وســببت بمــوت المهاجريــن فــي الغابــات وانتشــار
األمــراض والتعذيــب الجســدي والنفســي خــال عبــور
االســاك الشــائكة.
ان الهجــرة والســفر والبحــث عــن االمــان االقتصــادي
والسياســي مــن ابســط الحقــوق اإلنســانية ،وليــس مشــكلة
بحــد ذاتهــا ولكــن اذا جعلــت مــن مســالة الالجئيــن
والمهاجريــن مشــكلة سياســية واقتصاديــة  ،فــان هــذا
يرجــع الــى الطبيعــة غيــر اإلنســانية للنظــام الرأســمالي
والتــي تتاجــر حتــى بحيــاة نــاس يبحثــون عــن حيــاة كريمة
أي يُجعــل مــن قضيــة المهاجريــن مشــكلة عويصــة تنفــق
امــوال وجهــود كثيــرة علــى الحواجــز لمنــع دخولهــم
اليهــا .ان العالــم مســتيقظا ويــرى بــأم عينيــه مــا يــدور فــي
بلــدان عديــدة مــن المآســي والويــات وخاصــة أفغانســتان
وســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والســبب هــي تدخــل
الــدول الغربيــة وامريــكا فــي شــؤون هــذه البلــدان وخلقــت
مشــاكل وحــروب وانشــاء جماعــات إرهابيــة وبربريــة
خبيــرة بالقتــل واإلرهــاب .ولــم يتركــوا طريقــا اخــر
تســلكه جماهيــر هــذه الــدول فــي اللجــوء الى أماكــن أخرى
بحثــا عــن مــكان آمــن .وان اإلنســانية والحركــة التحرريــة
والمســاواتية واعيــة لمنــع حــدوث مأســاة بشــرية كمــا فــي
الســابق ولهــذا تتعاطــف مــع األطفــال والنســاء والشــباب
وتحــاول مــد يــد اإلنســانية لهــؤالء المهاجريــن عــن طريــق
توفيــر الغــذاء والمالبــس وتحــاول الضغــط علــى بلدانهــا
لكــي تســاعد علــى تخلــص المهاجريــن مــن المعانــاة كمــا
ارســل مواطنــون ألمــان حافــات لنقــل المهاجريــن اليهــم
ومســاعدتهم .وعلــى كل اإلنســانية أينمــا يكــون ان تضغــط
علــى حكوماتهــم مــن اجــل قبــول المهاجريــن وتوطينهــم
فــي البلــدان التــي يرغبــون العيــش فيهــا  ،علينــا ان نجعــل
عــن طريــق قضيــة المهاجريــن اتحــادا امميــا وندافــع عــن
اإلنســان وقضايــاه وعــن كل األمــور المتعلقــة باإلنســانية
… وعلــى البشــرية ان تهــزم شــر وكراهيــة النظــام
الرأســمالي المتعطــش الــى الربــح وتراكــم األمــوال.
أظهــرت مســالة المهاجريــن بــان اإلنســانية اقــوى مــن
القوميــة واقــوى مــن التعصــب الدينــي واقــوى مــن الحــدود
الوهميــة المرســومة للبشــرية المعاصــرة.
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مقطع من "مبادئ الشيوعية"
لفريدريك انجلز
 .1ما هي الشيوعية؟
الشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا.
 .2ما هي البروليتاريا؟
البروليتاريــا هــي الطبقــة التــي -مــن بيــن كل طبقــات
المجتمــع -تعيــش كليــا مــن بيــع عملهــا فقــط ,ال مــن
أربــاح أي نــوع مــن أنــواع رأس المــال .و ال تتوقــف
معيشــتها بــل وجودهــا ذاتــه ,علــى مــدى حاجــة المجتمــع
إلــى عملهــا ,أي أنهــا رهينــة فتــرات األزمــة و االزدهــار
الصناعــي و تقلبــات المنافســة الجامحــة .بإيجــاز إن
البروليتاريــا هــي الطبقــة الكادحــة لعصرنــا الراهــن.
 .3هل وجدت البروليتاريا منذ القدم؟
كال .لقــد وجــدت دائمــا طبقــات فقيــرة كادحــة بــل إن
الطبقــات الكادحــة كانــت فــي أغلــب األحيــان فقيــرة .أمــا
الفقــراء و العمــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف كالتــي
أشــرنا إليهــا ســابقا -أي البروليتاريــا -فهــم لــم يكونــوا
موجوديــن فــي كل األزمنــة .كمــا لــم تكــن المنافســة حــرة
و بــا أي حــدود.
 .4كيف ظهرت البروليتاريا؟
لقــد نشــأت البروليتاريــا فــي إنجلتــرا خــال النصــف
الثانــي مــن القــرن الماضــي (الثامــن عشــر) علــى إثــر
الثــورة الصناعيــة التــي قامــت منــذ ذلــك الحيــن فــي
جميــع البلــدان المتحضــرة فــي العالــم.
كان الحافــز لهــذه الثــورة الصناعيــة هــو اختــراع اآللــة
البخاريــة و مختلــف أنــواع آالت الغــزل و األنــوال اآللية
و عــددا كبيــرا مــن األجهــزة الميكانيكيــة األخــرى ,التــي
بحكــم ثمنهــا الباهــض لــم يكــن قــادرا علــى شــرائها
ســوى كبــار الرأســماليين ,ممــا أدى إلــى تغييــر شــامل
لنمــط اإلنتــاج الســابق و إلــى إزاحــة الحرفييــن القدامــى
نظــرا ألن هــذه اآلالت أصبحــت تنتــج ســلعا أفضــل
و أرخــص مــن تلــك التــي أنتجهــا أولئــك الحرفييــن
بأنوالهــم اليدويــة و أدواتهــم البدائيــة.
و هــذا مــا يفســر كيــف أدى دخــول اآللــة علــى النشــاط
الصناعــي برمتــه إلــى تحويلــه بيــن أيــدي كبــار
الرأســماليين و إلــى إفقــاد الملكيــة الحرفيــة الصغيــرة
(أنــوال ,أدوات عمــل )...كل مــا لهــا قيمــة ,ممــا م ّكــن
الرأســماليين مــن الســيطرة علــى كل شــيء فــي حيــن
فقــد العمــال كل شــيء.
و لقــد أدخــل نظــام المانيفاكتــورة -أول األمــر -فــي
صناعــة النســيج و المالبــس ثــم مــا أن كانــت االنطالقــة
األولــى لهــذا النظــام حتــى انتشــر ســريعا ليشــمل ســائر
الفــروع الصناعيــة كالطباعــة و صناعــة الخــزف
و المعــادن و أصبــح العمــل مقســما أكثــر فأكثــر بيــن
مختلــف فئــات العمــال ,بحيــث أن العامــل الــذي كان فــي
الســابق ينجــز عملــه كامــا صــار ال يــؤدي إال جــزءا
فقــط مــن هــذا العمــل .و قــد ســمح تقســيم العمــل هــذا
بإنتــاج ســلع علــى نحــو أســرع و بالتالــي بكلفــة أقــل و
صــار دور العامــل مقتصــرا علــى أداء حركــة آليــة جـ ُّد
بســيطة و مكــررة باســتمرار تســتطيع اآللــة أداءهــا ليــس
فقــط بنفــس الجــودة بــل بأفضــل منهــا.
و ســرعان مــا ســيطرت المكننــة و الصناعــة الكبيــرة
علــى جميــع فــروع اإلنتــاج الواحــد تلــو اآلخــر تمامــا

مثلمــا حصــل بالنســبة للغــزل و النســيج و هكــذا وقعــت
كل الفــروع الصناعيــة بيــن أيــدي كبــار الرأســماليين و
فقــد الع ّمــال بذلــك هامــش الحريــة الــذي كانــوا يتمتعــون
بــه ســابقا .و زيــادة عــن المانيفاكتــورة ذاتهــا وقعــت
األنشــطة الحرفيــة شــيئا فشــيئا تحــت ســيطرة الصناعــة
الكبيــرة ,إذ تمكــن كبــار الرأســماليين مــن إزاحــة
المنتجيــن الصغــار المســتقلين و ذلــك بإنشــاء الورشــات
الكبــرى حيــث المصاريــف العامــة أقــل و إمكانيــة تقســيم
العمــل أوفــر .و هــذا مــا يفســر اإلفــاس المتزايــد مــن
يــوم آلخــر للطبقــة الحرفيــة الوســطى و التغييــر الشــامل
فــي وضعيــة العمــال و نشــوء طبقتيــن جديدتيــن ســرعان
مــا انصهــرت فيهــا بقيــة الطبقــات شــيئا فشــيئا أال و هــي:
 طبقــة كبــار الرأســماليين الذيــن يحتكــرون فــي كلالبلــدان المتحضــرة ملكيــة وســائل العيــش و المــواد
األوليــة و أدوات العمــل (اآلالت و المصانــع) الالزمــة
إلنتــاج وســائل العيــش .إنهــا طبقــة البرجوازييــن أو
البرجوازيــة.
 طبقــة الذيــن ال يملكــون شــيئا و المضطريــن إلــىبيــع عملهــم للبرجوازييــن مقابــل الحصــول علــى
الضروريــات إلبقائهــم علــى قيــد الحيــاة .إنهــا طبقــة
البروليتاريــا أو البروليتارييــون.
 .5مــا هــي الظــروف التــي يبيــع فيهــا البروليتارييــون
عملهــم للبرجوازيــة؟
إن العمــل ســلعة كغيرهــا مــن الســلع و بالتالــي يتحــدد
ســعرها علــى أســاس نفــس القوانيــن المعمــول بهــا
بالنســبة أليــة ســلعة أخــرى .و فــي ظــل ســيادة الصناعــة
الكبــرى أو المنافســة الحــرة (ممــا يعنــي نفــس الشــيء
كمــا ســنبين فيمــا بعــد) يســاوي ســعر أي بضاعــة مــا
دائمــا -مــا يعــادل كلفــة إنتاجهــا .و بالتالــي يكــونســعر العمــل هــو أيضــا مســاو لكلفــة إنتــاج العمــل .لكــن
كلفــة إنتــاج العمــل تتمثــل فــي كميــة وســائل العيــش
الضروريــة لجعــل العامــل قــادرا علــى اســتئناف و
مواصلــة عملــه و إلبقــاء الطبقــة العاملــة بصفــة عامــة
علــى قيــد الحيــاة .فالعامــل إذن ال يتقاضــى مقابــل عملــه
ســوى الحــد األدنــى الضــروري لتأميــن تلــك الغايــة .و
هكــذا يكــون ســعر العمــل -أو األجــر -هــو الحــد األدنــى
الضــروري إلبقــاء العامــل علــى قيــد الحيــاة .و بمــا أن
األحــوال االقتصاديــة قــد تســوء تــارة و تزدهــر تــارة
أخــرى فــإن العامــل يتقاضــى مقابــل عملــه أقــل أو أكثــر
حســب تلــك األحــوال ,تمامــا مثلمــا يتقاضــى الرأســمالي
مقابــل بيــع ســلعة ثمنهــا قــد يرتفــع أو ينخفــض حســب
األحــوال االقتصاديــة.
و هكــذا ,كمــا يتقاضــى الرأســمالي -إذا عادلنــا بيــن
ازدهــار األحــوال و كســادها -مــا يســاوي كلفــة اإلنتــاج
ال أكثــر و ال أقــل ,فــإن العامــل لــن يتقاضــى كذلــك أكثــر
أو أقــل مــن الحــد األدنــى إلبقائــه علــى قيــد الحيــاة .و
مــع تغلغــل التصنيــع الكبيــر فــي جميــع فــروع اإلنتــاج,
يتعاظــم التطبيــق الصــارم لهــذا القانــون االقتصــادي
لألجــور.
 .6مــا هــي الطبقــات الكادحــة التــي وجــدت قبــل الثــورة
الصناعية؟

عرفــت الطبقــات الكادحــة مختلــف الظــروف و احتلــت
مواقــع متباينــة فــي مواجهــة الطبقــات المالكــة و
المســيطرة و ذلــك الختــاف مراحــل تطــور المجتمــع.
و قديمــا كان الكادحــون عبيــدا للمالكيــن مثلمــا يــزال
الحــال فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان المتخلفــة و حتــى فــي
القســم الجنوبــي مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة .و
فــي القــرون الوســطى كان الكادحــون هــم األقنــان الذيــن
تملكهــم األرســتقراطية العقاريــة كمــا هــو حتــى اآلن فــي
المجــر و بولونيــا و روســيا .و عرفــت المــدن طــوال
القــرون الوســطى و حتــى قيــام الثــورة الصناعيــة مــا
يســمى بـــ "الصنــاع" الذيــن يعملــون تحــت إمــرة حرفيين
بورجوازييــن صغــار .و مــع تطــور المانيفاكتــورة ,بــرز
شــيئا فشــيئا العمــال الذيــن أصبحــوا يشــتغلون فيمــا بعــد
لــدى كبــار الرأســماليين.
ما هي نتائج األزمات االقتصادية الدورية؟
أوال :إن الصناعــة الكبيــرة ,رغــم كونهــا هــي التي ولدت
نظــام المنافســة الحــرة أثنــاء المرحلــة األولــى لنموهــا,
لــم يعــد يالئمهــا هــذا النظــام .ثــم إن المزاحمــة الحــرة,
و بصفــة عامــة ممارســة النشــاط الصناعــي مــن قبــل
مختلــف األفــراد ,أصبحــا يشــكالن بالنســبة للصناعــة
الكبيــرة عقبــة مطــروح عليهــا تجاوزهــا .و طالمــا بقيــت
الصناعــة الكبيــرة تمــارس علــى هــذا األســاس فإنــه ال
يمكــن لهــا أن تبقــى و تســتمر دون أن تــؤدي كل خمــس
أو ســبع ســنوات إلــى حالــة مــن الفوضــى العامــة تهــدد
فــي كل مــرة بدمــار الحضــارة البشــرية بأســرها و ال
تقتصــر فقــط علــى إلقــاء مالييــن العمــال فــي مهــاوي
البــؤس و الشــقاء ,بــل تلقــي قســما كبيــرا مــن العمــال
علــى حافــة اإلفــاس و الخــراب .و هكــذا فإمــا أن
تدمــر الصناعــة الكبيــرة نفســها بنفســها  -و هــذا محــال
إطالقــا  -و إمــا أن تعمــد إلــى تركيــز تنظيــم جديــد تمامــا
للمجتمــع ال يكــون فيــه اإلنتــاج الصناعــي موجهــا ال مــن
قبــل بضعــة صناعييــن قالئــل يزاحــم بعضهــم بعضــا
بــل مــن طــرف المجتمــع بأســره وفقــا لخطــة مرســومة
حســب حاجيــات كل أفــراد المجتمــع
ثانيــا :إن الصناعــة الكبيــرة و مــا تتيحــه مــن إمكانيــة
ال متناهيــة لتوســيع اإلنتــاج ,تفســح المجــال إلحــال
نظــام اجتماعــي ســيبلغ فيــه إنتــاج وســائل العيــش حــدا
يم ّكــن كل فــرد فــي المجتمــع مــن إمكانيــة تنميــة قدراتــه
و مؤهالتــه الخاصــة و اســتخدامها بــكل حريــة .بحيــث
أن الصناعــة الكبيــرة التــي عودتنــا علــى خلــق األزمــات
االقتصاديــة و نشــر البــؤس فــي المجتمــع الراهــن ,يمكــن
توظيفهــا بفضــل تنظيــم اجتماعــي آخــر فــي ســبيل إلغــاء
البــؤس و كل األزمــات .و مــن هنــا يتضــح مــا يلــي :
أ -أن جميــع هــذه األمــراض اليــوم ليــس لهــا مــن ســبب
ســوى النظــام االجتماعــي القائــم الــذي لــم يعــد يســتجيب
لحاجيــات المجتمــع.
ب -إن وســائل القضــاء علــى جميــع هــذه األمــراض
أصبــح اآلن متوفــرا و ذلــك بفضــل بنــاء نظــام اجتماعــي
جديــد

