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ماركس ضد سبنسر

النبي  -العالم الذي يعود دومًا
غسان ديبة

حسابات «الفضيحة»
ّ
حزبيون أعضاء
مجلس اإلدارة
الجديد!
ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،تـ ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار
حـ ــزب ـ ـيـ ــن ملـ ـجـ ـل ــس إدارة
«كازينو لبنان» ،وذلــك على
أس ـ ــاس م ـب ــدأ املـحــاصـصــة
ّ
ّ
والطائفية ،منهم
السياسية
 3أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـ ــن امل ـج ـل ــس
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـض ــع
لتحقيقات أمام ّ
املدعي العام
املالي ،وهم:
روالن خ ـ ـ ـ ــوري (رئـ ـيـ ـس ــا
ملـ ـجـ ـل ــس اإلدارة – ت ـي ــار
وط ـ ـنـ ـ ّـي حـ ـ ـ ـ ّـر) ،واألع ـ ـضـ ــاء
بيارو خويري (تيار وطني
حـ ّـر) ،شارل غسطني (تيار
وط ـنــي ح ـ ـ ّـر) ،ك ــاري ــن إيـلـيــا
(تـ ـي ــار وط ـن ــي حـ ـ ـ ّـر) ،رام ــي
مجذوب (تيار وطني ّ
حر)،
رونـ ـ ــي ع ـب ــد الـ ـح ـ ّـي (ق ـ ــوات
ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة) ،م ـح ـمــد شـعـيــب
(إنترا وحركة أمل – عضو
سـ ــابـ ــق) ،غ ـس ــان ش ـك ــرون
(حــركــة أم ــل) ،ولـيــد النقيب
(تـ ـي ــار مـسـتـقـبــل – عضو
س ـ ــاب ـ ــق) ،م ـج ـي ــد ج ـن ـبــاط
(الحزب التقدمي االشتراكي
– عضو سابق).

لـلـمـطــاعــم ف ــي عـ ــام  2015إلـ ــى نحو
 15م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن نـسـبــة
أعباء الــرواتــب واألجــور وملحقاتها
ضمن كلفة املطاعم املـبــاشــرة بلغت
ضعفي مجمل إيـ ــرادات املـطــاعــم في
عــام  ،2011لتصل إلــى ستة أضعاف
ف ــي عـ ــام  ،2015ف ــي ح ــن ت ـج ــاوزت
أعباء الفرق الفنية للمسارح ضعفي
اإليرادات املتأتية من نشاط املسارح
م ـن ــذ عـ ــام  ،2011وذلـ ـ ــك رغـ ــم أن مــا
صــرف من بــدالت إعــانــات وتسويق
ّ
على العروض الفنية تخطى ضعفي
قيمة هذه العروض( ،استفادت منها
محددة) ،وهو ما ّ
ّ
ردته اإلدارة
شركة
ّ
إلــى "أع ـبــاء تـخــص نـشــاطــات أخــرى،
ال ي ـم ـكــن ت ـح ــدي ــده ــا ح ـس ــاب ـي ــا" ،أي
بمعنى أوضـ ــح ،ال ـح ـفــات والــوالئــم
املـجــانـيــة واس ـت ـخــدامــات املــرافــق من
قبل املحظوظني.

إيرادات األلعاب والسلوت

ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـ ــإي ـ ــرادات األلـ ـع ــاب
وال ـس ـلــوت ،فـقــد تــراجـعــت مــن 241.5
مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2010إل ــى
 152.7م ـل ـيــار ل ـي ــرة ف ــي عـ ــام ،2016
كنتيجة مباشرة لسياسة "تنشيف"
الكازينو من زبائنه الكبار ملصلحة
ّ
القبرصية ،لقاء تقاضي
الكازينوات
م ــدي ــري ــن م ــراق ـب ــن عـ ـم ــوالت هــائ ـلــة،
على مــا تفيد الـشـهــادات املـ ّ
ـدونــة في
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـج ــاري ــة لـ ــدى املــدعــي
الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــال ـ ــي .وتـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى ذل ــك
مصاريف بمبالغ الفـتــة مــدرجــة في
خانة "مصاريف أخرى" ،من دون أي
تحديد ،وإيجارات ،وبدل ّ
زي رسمي
(ب ـل ــغ ف ــي عـ ــام  2016ف ـقــط ن ـحــو 29
مليون ليرة)

أرقام ّ
تورط الجميع!

ّ
ّ
العمومية ،فيما ّ
خصص
الجمعية
إلى
مجلس اإلدارة مبلغًا مقطوعًا بقيمة
ّ
ّ
مليون ليرة لكل عضو بدل حضور كل
جلسة مجلس إدارة.

الرواتب واألجور
إلى ذلك ،بلغ مجموع الرواتب واألجور
وملحقاتها بــن عــامــي  2011و2016
نـحــو  623.7مـلـيــار ل ـيــرة ،إذ ارتـفـعــت
من  86.9مليارًا في عام  2011إلى 110
م ـل ـي ــارات ف ــي ع ــام  ،2016وذلـ ــك على
الــرغــم مــن ال ـقــرار املتخذ بـعــدم تعيني
مــوظ ـفــن جـ ــدد وع ـ ــدم زيـ ـ ــادة األجـ ــور
وال ـتــرق ـيــات .بــن عــامــي  2015و2016
ارتفعت األجــور من  108مليارات إلى
 110مليارات ،رغم صرف  191موظفًا،
ّ
ّ
كذلك وظف نحو  244موزع ألعاب منذ
عــام  ،2015إضافة إلــى إعــادة أكثر من
 50موظفًا طردوا خالل موجة الصرف
ف ــي عـ ــام  ،2015وقـ ــد ت ــراف ــق ذلـ ــك مع
ارتـفــاع بــدالت الطبابة والتعويضات
ّ
االجتماعية واملدارس.

كلفة المطاعم والمسارح
ع ـن ـص ــر ال ـك ـل ـف ــة األكـ ـ ـث ـ ــر إث ـ ـ ـ ــارة هــو
املتصلّ بقسمي املـطــاعــم وامل ـســارح،
إذ ت ـحــف ـظــت ع ـل ـيــه ت ـق ــاري ــر م ـفـ ّـوض
الرقابة "ديلويت أند توش" و"إرنست
ويــونــغ" خــال السنوات الـســت؛ ففي
ّ
اإلجمالية
عام  2011بلغت الخسائر
للمطاعم واملسارح ما مجموعه 7.4
مليارات ليرة و 2.4مليار ليرة على
ّ
اإلجمالية
التوالي ،لتصل الخسائر

تـقــول مـصــادر املساهمني إن توزيع
تـ ـق ــري ــر م ـج ـل ــس اإلدارة وبـ ـي ــان ــات
املالية وتقارير ّ
ّ
مفوض
«الكازينو»
الرقابة قبل أيــام قليلة من الجمعية
العمومية ،هو عمل مقصود بهدف
إعاقة عملية دراستها التي تتطلب
وق ـتــا وج ـه ـدًا ،وال سـيـمــا أن الكثير
م ـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام غـ ـي ــر واضـ ـ ـح ـ ــة وغ ـي ــر
مـفـ ّـســرة ،وتـحـتــاج الــى فـ ّـك شيفرتها
(ع ـل ـمــا ب ــأن ت ـقــريــر م ـف ـ ّـوض الــرقــابــة
عــن سنة  2016لــم يـصــدر حتى يوم
بوجود
السبت املــاضــي) ،مــا يوحي
ّ
ن ــوع مــن الـتـحــايــل عـلــى حـســاب حــق
االطــاع على املعلومات وخرق مبدأ
ّ
الشفافية ،اللذين يتيحان فهم تلك
األرقـ ـ ـ ــام واالس ـت ـف ـس ــار ع ـن ـهــا وأخ ــذ
ال ـ ـقـ ــرار املـ ـن ــاس ــب ،وه ـ ــو م ــا اع ـت ـبــره
ً
ب ـعــض ص ـغ ــار امل ـســاه ـمــن «م ــدخ ــا
ل ـق ـطــع إم ـك ــان ـ ّـي ــة امل ـح ــاس ـب ــة ،وإبـ ـ ـ ً
ـراء
لـ ّ
ـذمــة مجلس اإلدارة وتـعـيــن بديل
ّ
م ـنــه ب ـســرعــة ،ب ـع ـي ـدًا م ــن أي عـلـمــيــة
وش ـ ـفـ ــافـ ـ ّـيـ ــة» ،ف ـي ـم ــا ي ـش ـي ــر خـ ـب ــراء
مــال ـيــون إل ــى أن «عـ ــدم وجـ ــود شــرح
وت ـف ـص ـي ــل لـ ـه ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ــام ،امل ـن ـف ــوخ
ّ
ّ
لتتحول
شرعيتها،
بعضها ،يفقدها
ّ
إل ــى م ـجـ ّـرد حـســابــات وهـمــيــة ،يبدو
أن الـهــدف منها تأمني غطاء شكلي
ألع ـم ــال امل ـج ـلــس ال ـس ــاب ــق ،وه ــو ما
ّ
إشكالية فقدان الجلسة
يطرح تاليًا
ملـشــروعـ ّـيـتـهــا وقــانــونـيـتـهــا ،ويفتح
املـجــال للطعن فيها وتـقــديــم دعــوى
مشروعية لرفض إبراء ّ
ّ
ذمة املجلس
الحالي ورفــض تعيني أعضاء جدد،
قبل تصحيح األرقام».

َّ
«أال تتعجب مــن أن عليهم أن يعلنوا
موتي دائمًا وتكرارًا؟»
ماركس في سوهو
ّ
«ق ـبــل  150عــامــا حــلــل مــاركــس وإنـجـلــز
الــرأسـمــالـيــة بشكل جـيــد جـ ـدًا ،وأستطيع
الـقــول إنــه فــي كثير مــن األح ـيــان بشكل
أفضل من االقتصاديين الكالسيكيين»
جورج سوروس
ف ــي ع ــام  1999ك ـتــب املـ ـ ــؤرخ األم ـيــركــي
هوارد زن مسرحية "ماركس في سوهو".
تحكي املـســرحـيــة ع ــودة ك ــارل مــاركــس،
ليس إلى سوهو لندن حيث عاش وكتب
"رأس املال" ،بل إلى سوهو نيويورك .يقول
ماركس في البداية" :شكرًا لله ،إن هناك
جمهورًا! جيد أنكم أتيتم وأنكم لم تتأثروا
بكل هؤالء البلهاء الذين قالوا َّإن ماركس
قــد مـ ــات" .وأضـ ــاف" :حـسـنــا ،إن ـنــي ميت
كما أنني لست كذلك ...هذا هو الديالكتيك
إذا أردت ــم!" .في تلك األي ــام ،كانت الحرب
الباردة قد انتهت للتو ،واعتقد أكثر العالم
ً
فعال لن يعود َّ
ألن الرأسمالية
َّأن ماركس
قــد انـتـصــرت إل ــى غـيــر رج ـعــة .لـكــن على
ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،وح ـتــى ف ــي تـلــك الـفـتــرة،
ظ ـهــرت ك ـتــابــات لـغـيــر املــارك ـس ـيــن تـنـ ّـبــه
الـعــالــم إلــى َّأن تــوديــع مــاركــس نهائيًا قد
يكون مبكرًا ،وحتى مبكرًا جدًا.
فـ ــي شـ ـب ــاط  ،1991فـ ــي م ـج ـل ــة ال ـع ـل ــوم
األم ـي ــرك ـي ــة ()Scientific American
ال ــرص ـي ـن ــة جـ ـ ـ ـدًا ،وف ـ ــي عـ ـم ــوده ــا آن ـ ــذاك
ً
"االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـت ـح ـل ـي ـلــي" ،ك ـت ــب م ـق ــاال
ب ـع ـنــوان "ال تـسـتـبـعــدوا م ــارك ــس" ،وفــي
عــام  1997فــي مجلة الـنـيــويــوركــر)New
ً
 )Yorkerالـشـهـيــرة كـتــب م ـقــاال بعنوان
"ع ـ ـ ــودة مـ ــاركـ ــس" ،ذكـ ــر ف ـي ــه امل ــؤل ــف َّأن
صــديـقــا لــه يعمل فــي شــركــة استثمارية
كـبــرى قــال لــه" :كلما قضيت وقـتــا أطــول
ُ
اقتنعت أكثر
في العمل في وال ستريت،
فأكثر َّ
بأن ماركس كان محقًا ...أنا مقتنع
َّ
بأن مقاربة ماركس هي األفضل لدراسة
الرأسمالية ".في تلك الفترة أيضًا ،انتخب
ماركس في عام  ،1999على أبواب القرن
الواحد والعشرين ،كأعظم مفكري األلفية،
مـتـقــدمــا عـلــى جـمـيــع املـفـكــريــن والـعـلـمــاء
الــذيــن شملهم االستطالع الــذي أجــرتــه الـ
"بــي بــي س ــي" ،ومنهم ألـبــرت أينشتاين.
وفي عام  2005في استطالع آخر للـ "بي
بــي س ــي" ،اح ـتــل مــاركــس املــرتـبــة األول ــى
كــأهــم فـيـلـســوف ،مـتـقــدمــا عـلــى فالسفة
كأرسطو وسـقــراط وأفــاطــون وديـكــارت
وغيرهم.
لقد كــانــت ع ــودة مــاركــس إلــى نـيــويــورك،
وليس إلى لندن ،تأكيدًا من هوارد زن أنه
ال يكتب مسرحية تاريخية ،بل يريد أن
يقول ،ويستشرف في آن واحدَّ ،إن أفكار
مــاركــس ال ت ــزال مفاهيم أســاسـيــة لفهم
ما يحدث في الرأسمالية اليوم ،وفي عقر
دار الــرأسـمــالـيــة األمـيــركـيــة ،حـيــث كانت
ّ
وتتهيأ الـظــروف
فــي تلك الـفـتــرة تعتمل
االقتصادية واملالية لالنفجار الكبير في
 .2008وعندما انفجرت األزمة انكشفت
هشاشة "النصر الرأسمالي" في الحرب
ال ـبــاردة ،وه ــرول الرأسماليون إلــى كينز
إلنقاذهم مرة أخرى بعد أن صلبوه ،لربما
أك ـثــر م ــن م ــارك ــس ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان.
ولكن بعضهم عــرف َّأن األمــر أعمق من
ذلك بكثير ،وشعروا َّ
بأن الناس يذهبون
إل ــى مــاركــس لفهم مــا ي ـحــدث ،حـتــى بني
بعض الرأسماليني منهم .بعد ذلك توالت
إشارات عودة ماركس :أصبح كتاب رأس
املــال مطلوبًا بكثرةُ ،
وص ـ ِّـور ســاركــوزي

وهو يقرأه ،وقال وزير املالية األملانية بيير
س ـتــاي ـن ـبــروك َّإن ب ـعــض أف ـك ــار مــاركــس
"ل ـي ـســت ب ـس ـي ـئــة" .وأصـ ـ ــدر ت ـل ـفــزيــون الـ ـ
 BBCثالثية وثائقية "أسـيــاد املــال" لكل
من ماركس وكينز وهايك.
أخيرًا ،في وال ستريت ،حيث كان انفجار
األزم ـ ــة م ــدوي ــا ،ك ـتــب جـ ــورج مــاغ ـنــوس،
وهـ ــو م ـس ـت ـشــار رف ـي ــع ف ــي ب ـنــك ،UBS
ً
مقاال على موقع بلومبرغ في عام 2011
ب ـع ـنــوان "أعـ ـط ــوا كـ ــارل م ــارك ــس فــرصــة
لينقذ االقتصاد العاملي" .قال في مقدمته:
َّ
"إن صانعي السياسات الذين يحاولون
بصعوبة فهم السيل الكبير مــن الرعب
املالي واالعتراضات الشعبية وغيرها من
العلل التي تصيب العالم اآلن ،سيؤدون
ألن ـف ـس ـه ــم خ ــدم ــة إذا درس ـ ـ ـ ــوا أعـ ـم ــال
اقتصادي مات منذ زمن بعيد ،أي كارل
ماركس".
لقد كانت عــودة مــاركــس إذًا بعد 2008
م ــدوي ــة ،وه ــي عـ ــودة ال ـعــالــم ل ـشــرح م ــاذا
يحدث في العالم .يقول جوزيف شومبيتر
االقتصادي النمساوي الشهير ،في فصل
"م ــارك ــس ال ـن ـبــي" فــي كـتــابــه الــرأسـمــالـيــة
واالشتراكية والديمقراطية ،إنــه "لــو كان
ماركس فقط من يزود العالم بلغة مميزة،
لكان في عداد األموات اآلنَّ .إن اإلنسانية
ال ت ـقـ ِّـدر ه ــذه ال ـخــدمــة ،وتـنـســى بسرعة
أسماء الذين يكتبون النصوص الكالمية
ألوبــراهــا السياسية" .وكـمــا فــي السابق
كــذلــك ال ـي ــوم ،فــاملــارك ـس ـيــون ال يعملون
لتزويد الناس كالمًا مميزًا .وللمناسبة،
ال ـش ـيــوع ـيــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون ل ــم يـخـتــرعــوا
وال يــؤيــدون الـشـعــار الـشـعـبــوي "كـلـهــم"،
بــل هــم يسعون الـيــوم إلــى أوســع تحالف
ي ـضــم ق ــوى املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي وأط ــراف ــه
ضد النظام الراسمالي-الطائفي من أجل
التقدم والتطور وضد الرجعية والتخلف
ال ــذي أغــرقــت الطبقة الحاكمة الـبــاد في
غياهبها.
أيـضــا هـنــاك مــن عـلــم َّأن ع ــودة مــاركــس
هي ليست فقط إلى عالم األفكار والعلوم،

عودة ماركس ليس
فقط إلى عالم األفكار
والعلوم ،بل إلى الحقل
السياسي أيضًا

ب ــل إل ــى ال ـح ـقــل ال ـس ـيــاســي أي ـض ــا ،وفــي
ظ ــل األزم ـ ـ ــة تـ ـط ــورت ش ـع ـبــويــة يـمـيـنـيــة
كـحــركــة جـنـيـنـيــة لـفــاشـيــة ج ــدي ــدة ،على
الــرغــم مــن َّأن ظاهرها عنصري وديني
ضــد املهاجرين ،لكن جوهرها كجوهر
الفاشية دومــا ،وهــو الـعــداء لالشتراكيني
والـشـيــوعـيــن .يـقــول ج ــون جــوديــس في
كتابه "االنفجار الشعبوي" حول الظهور
األول للفاشيةَّ :
"إن هــدف الفاشيني كان
األحـ ـ ـ ــزاب االش ـت ــراك ـي ــة وال ـش ـي ــوع ـي ــة ،ال
لهزيمتهم انتخابيًا فقط ،بــل لتدميرهم
عبر العنف املسلح".
كــذلــك َّإن الـصــراع االجتماعي يكمن في
بعض األحيان على دور الدين فيه .يقول
كارل ماركسَّ :
"إن الدين هو ُّ
تأوه اإلنسان
املظلوم وقلب لعالم بال قلب وروح لعالم
ب ــا روح .إنـ ــه أفـ ـي ــون ل ـل ـن ــاس" .إذًا رأى
مــاركــس َّأن الــديــن يعطي األم ــل ويخفف
مــن الــوجــع فــي عــالــم الـظـلــم .ويمكننا أن
نقارن رؤية ماركس للدين هذه مع الذين
يدعون تمثيل املسيحيني ويريدون للدين

أن يؤجج التطرف والــامـســاواة وإدخــال
املـسـيـحـيــة ف ــي أت ـ ــون ال ـع ـنــف ف ــي خــدمــة
الرأسمال .هــؤالء ال يقولون ألتباعهم َّإن
أعدادًا من الكهنة الكاثوليكيني في أميركا
الالتينية قتلتهم "ف ــرق امل ــوت اليمينية"
ألن ـهــم وق ـف ــوا م ــع ف ـقــرائ ـهــا ومهمشيها
ورف ـ ـضـ ــوا ح ـك ــم ال ـط ـغ ــم األول ـي ـغ ــارش ـي ــة
فاتهموا باملاركسية والشيوعية ،ومنهم
مطران سان سلفادور أوسكار روميرو
والكهنة كاميلو توريس ولويس اسبينال.
األول ط ــوب ــه ال ـب ــاب ــا فــرن ـس ـيــس ف ــي عــام
 ،2015واألخـيــر أوقــف موكبه فــي مكان
اكتشاف جثته في بوليفيا ،وقال" :تذكروا
أحــد إخوتنا الــذي سقط ضحية على يد
املصالح التي أرادت منعه من القتال من
أجــل حرية بوليفيا" .فــي هــذا اإلط ــارَّ ،إن
أحد مؤشرات َّأن فكر ماركس ال يموت،
ه ــو االت ـ ـهـ ــام امل ـت ـك ــرر ل ـل ـي ـمــن امل ـت ـطــرف
للبابا فرنسيس بأنه ماركسي .بالطبع،
ه ــو ن ـفــى ذل ـ ــك ،وق ـ ــال إنـ ــه ع ـلــى الـعـكــس،
إذ َّ
"إن الـشـيــوعـيــن ه ــم ال ــذي ــن يـفـكــرون
ُّ
كــاملـسـيـحـيــن" .ات ـهــم ال ـبــابــا بــاملــاركـسـيــة
ألن ــه ك ـه ــؤالء الـكـهـنــة ال ـش ـهــداء وق ــف مع
فقراء العالم َّ
ومهمشيه ،وألنه في اإلرشاد
الرسولي األول في عام  2013أطلق أربع
الءات :ال القـتـصــاد اإلق ـص ــاء؛ ال لـعـبــادة
املـ ــال؛ ال لـنـظــام مــالــي يـحـكــم وال يـخــدم؛
وال لعدم املساواة التي تنتج العنف .هذه
ال ـ ــاءات األربـ ــع كــانــت فــي الـصـمـيــم ضد
الــرأسـمــالـيــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة ال ـتــي نظامها
مبني عـلــى مــا رفـضــه ه ــذا اإلرشـ ــاد في
هذه الالءات األربع.
َّإن الـشـيــوعـيــن واملــاركـسـيــن فـخــورون
ب ـتــاريــخ حــركـتـهــم الـعــاملـيــة األم ـم ـيــة كما
ب ـح ــاض ــره ــا ،أمـ ــا ال ـف ــاش ـي ــون فـيـخـفــون
تاريخهم ويتلونون بأشكال مختلفة في
حاضرهم .يقول شي جني بينغ رئيس
جمهورية الصني الشعبية واألمــن العام
ألك ـبــر ح ــزب شـيــوعــي ف ــي ال ـعــالــم يضم
 89مليون عـضــوَّ ،إن "املــاركـسـيــة يجب
أن تكون املـ ِّ
ـوجــه األســاســي ...وعلينا أن
نتذكر أنه منذ نشوء حزبنا ،كان التوجه
األس ــاس ــي دومـ ــا ه ــو ال ـن ـضــال م ــن أجــل
االشتراكية ومن أجل الشيوعية".
في  1أيار عام  1945رفع جنود سوفيات
راية الكتيبة  150من الجبهة البيلوروسية
للجيش األحمر على قمة البرملان األملاني
أو الرايشتاغ ليعلنوا انتصار الشيوعية
على الـفــاشـيــة ،بعد حــرب اسـتـعــرت بني
االتـحــاد السوفياتي وأملانيا النازية ملدة
أرب ـعــة أعـ ــوام وسـبـقـتـهــا س ـنــوات عــديــدة
من الصراعات والـحــروب بني الشيوعية
كإيديولوجية التحرر اإلنساني والتقدم
التكنولوجي والعلمي واملساواة واإلخــاء
والـ ـس ــام ب ــن ال ـش ـع ــوب ،وب ــن الـفــاشـيــة
كإيديولوجية الكراهية والعنف العقالني
واإلبادة والعنصرية والرأسمالية املنظمة
املؤسساتية الديكتاتورية .وال يــزال إلى
ال ـيــوم يسير عـلــم الـنـصــر ه ــذا مــع العلم
الــروســي رمـ َـزيــن لروسيا االتـحــاديــة في
عرض النصر في موسكو على وقع أنغام
"الحرب املقدسة" أللكسندر الكسندروف
التي تقول فــي أحــد مقاطعها" :انهضي
أي ـت ـهــا ال ـب ــاد ال ـك ـب ـي ــرة ...ان ـه ـضــي إنـهــا
حــرب حتى امل ــوت ...ضــد الـقــوة الفاشية
السوداء".
ن ـ ـعـ ــم ،لـ ـق ــد كـ ــانـ ــت حـ ــربـ ــا حـ ـت ــى املـ ـ ـ ُـوت،
وف ــي نـهــايــة ال ـح ــرب انـتـحــر هـتـلــر وقـتــل
م ــوس ــول ـي ـن ــي ،والـ ـ ـي ـ ــوم ال يـ ـج ــرؤ حـتــى
ال ـفــاش ـيــون ال ـج ــدد ع ـلــى أن يــذكــروه ـمــا.
وهنا العبرة للذين قالوا َّإن ماركس مات:
صـحـيــح َّأن الـشـيــوعـيــن ي ـم ــوت ــون ،لـكـ ّـن
الفاشيني الذين يرددون َّأن ماركس مات
يموتون هم وأفكارهم.

