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رأي

نحو القوة
ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ف ــي ت ـص ـن ـي ـفــه ك ـت ـهــديــد لــأمــن
القومي ال سيما ملا ينتجه من موجات لجوء
حــول العالم .وبــدل ذلــك يجري التركيز على
الحاجة لتحقيق ّ
«تفوق طاقوي».
األمن السايبري :تزايد اهتمام االستراتيجية
واملـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة
بـ ــاألمـ ــن الـ ـس ــايـ ـب ــري ِ
والبيانات كجزء من مسائل األمــن القومي،
ح ـي ــث إن اسـ ـتـ ـخ ــدام األدوات ال ـســاي ـب ــريــة
سمح للمنافسني من دول وغير دول بإيذاء
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي مـ ـج ــاالت م ـت ـع ــددة،
بحسب االسـتــراتـجـيــة .وتعتبر الــوثـيـقــة أن
األس ـل ـحــة الـســايـبــريــة تـمـثــل ت ـهــدي ـدًا جــديـدًا
ألن في إمكانها أن تضرب «من دون العبور
فيزيائيًا عبر ال ـحــدود» ،كما أنها تعني أن
«تـحـقـيــق الـ ــردع ال ـيــوم أص ـبــح أك ـثــر تعقيدًا
بكثير مقارنة بحقبة الحرب الباردة».

6ــ الشرق األوسط
ب ـح ـســب االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ت ـه ــدف ال ــوالي ــات
املتحدة إلى أن ال يكون الشرق األوسط «مالذًا
آمنًا أو أرضًا خصبة لإلرهابيني الجهاديني،
وأن ال تهيمن عليه أي قوة معادية للواليات
املتحدة ،وأن يبقى مـصــدرًا الستقرار سوق
الطاقة العاملي» .فيما تكمن مصادر األزمــة،
كـمــا ي ــرد فــي ال ـنــص ،فــي املـنـطـقــة بالتوسع
اإلي ــران ــي ،وانـهـيــار الــدولــة ،واأليــديــولــوجـيــة
الجهادية ،والركود اإلجتماعي االقتصادي،
والـ ـ ـع ـ ــداوات اإلق ـل ـي ـم ـيــة .وف ـي ـمــا ي ـب ــدو نـقـدًا
ملذهبي بوش وأوباما ،تشير االستراتيجية
إلى أنه «ال التطلعات للتحول الديموقراطي
وال عدم االنخراط يمكن أن يعزلنا عن أزمات
اإلقليم».
تسعى االستراتيجية إلــى استغالل مشهد
ال ـ ـح ـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة داخـ ـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة ل ـلــدفــع
بــال ـصــراع الـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى الخلف
وال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن دوره فـ ــي أزمـ ـ ـ ــات امل ـن ـط ـقــة.
ف ــأزم ــات املـنـطـقــة ،بـحـســب الــوثـيـقــة ،سببها
اإلره ــاب وإي ــران ،فيما الـصــراع الفلسطيني
اإلسرائيلي مجرد عارض لهذه األزمات.
تــرى الوثيقة أن موقف الشركاء في املنطقة
ملواجهة اإلره ــاب يشكل فرصة تعاون أكبر
لتحقيق االستقرار وإلقــامــة تــوازن قــوى في
صالح الــواليــات املتحدة .وتتحدث الوثيقة
ع ــن دعـ ــم اإلصـ ـ ــاح ال ـت ــدري ـج ــي وامل ـس ــاع ــدة
ع ـل ــى قـ ـي ــام م ـج ـلــس تـ ـع ــاون خ ـل ـي ـجــي ق ــوي
ومتكامل ،وإقامة شراكة استراتيجية بعيدة
األم ــد م ــع ال ـع ــراق ك ــدول ــة مـسـتـقـلــة ،وإي ـجــاد
ت ـس ــوي ــة ل ـل ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ت ـض ـم ــن عـ ــودة
الالجئني ،وتسهيل عملية سالم شاملة بني
الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن ،ومـنــع إيــران
بــال ـت ـعــاون م ــع الـحـلـفــاء م ــن ح ـي ــازة الـســاح
ال ـ ـنـ ــووي ،وت ـش ـج ـيــع ت ـحــديــث االق ـت ـص ــاد ال
سيما فــي الـسـعــوديــة ومـصــر ،وتـعــزيــز فتح
األس ــواق واملجتمعات .وعسكريًا ستحافظ
الــواليــات املتحدى على التواجد الـضــروري
ل ـح ـمــايــة أم ـي ــرك ــا وال ـح ـل ـف ــاء م ــن الـهـجـمــات
اإلرهــابـيــة ولـضـمــان ت ــوازن قــوى فــي صالح
أمـ ـي ــرك ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي قـضــايــا
مكافحة اإلرهاب وأنظمة الدفاع الصاروخي.
تـتـســم لـغــة ال ـخ ـطــاب ت ـجــاه ال ـشــرق األوس ــط
بــاإلقــرار بتوازنات القوى الحالية وبحدود
الـ ـق ــوة األم ـي ــرك ـي ــة وغـ ـي ــاب أيـ ــة ن ـيــة لـتــدخــل
عسكري واسع واستمرار تفويض القضايا
للحلفاء .فبحسب الوثيقة «ينبغي أن نكون
واقـعـيــن فــي توقعاتنا لإلقليم مــن دون أن
ّ
يشوش على مصالحنا
نسمح للتشاؤم أن
ورؤيتنا لشرق أوسط حديث».
نـشـيــر إل ــى جـمـلــة ت ــأث ـي ــرات مـحـتـمـلــة لـهــذه
اإلستراتيجية على الشرق األوسط في حال
التزمت إدارة ترامب بمضامينها:
 -1املقاربة الحذرة للتدخالت العسكرية حول
الـعــالــم ستستمر فــي فــرض ضـغــوط وقيود
ع ـلــى دور أوس ـ ــع ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة داخ ــل
املنطقة ،ما يعني أن املـبــادرة األميركية في
الـشــرق األوس ــط ستبقى منضبطة إلــى حد
بعيد ضمن سقف التوازنات القائمة.
 -2العالقة املشروطة واالنتهازية مع الحلفاء،
س ـتــزيــد م ــن اح ـس ــاس ال ـح ـل ـفــاء اإلقـلـيـمـيــن
لواشنطن بالحاجة إلى االستمرار في تطوير
أدوار خاصة بهم واالنـفـتــاح على مزيد من
ال ـقــوى الــدولـيــة .وه ــذه االنـتـهــازيــة يمكن أن
تعزز من االنقسامات داخل املحور التقليدي
مــع تعميق الـتــوتــر الـسـعــودي – اإلمــاراتــي/
القطري – الـتــركــيُ .يــاحــظ فــي هــذا السياق
غياب أي ذكر لتركيا وقطر في الوثيقة التي
تشير للحلفاء في مصر والسعودية.
 -3يخلو التقرير مــن الـعــداء التقليدي ضد

ّ
ويتحدث فقط عن عودة
«النظام السوري»،
الــاج ـئــن إل ــى وط ـن ـهــم ،وم ــن دون اإلشـ ــارة
إل ــى «امل ـع ــارض ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة» .ورب ـم ــا يعكس
هـ ــذا الـ ـح ــذر غ ـي ــاب ال ـت ــواف ــق داخ ـ ــل اإلدارة
األميركية حــول األزم ــة الـســوريــة فــي مرحلة
ما بعد داعــش ،أم أنه غموض متعمد كي ال
تلزم اإلدارة األميركية نفسها بأية خيارات
في ظل القيود املتعددة عليها داخل امليدان
ال ـس ــوري بفعل جملة مــن الـتـنــاقـضــات مثل
املوقف من األك ــراد بما يثير حفيظة تركيا،
أو املوقف من النظام بما يثير قلق روسيا.
إذًا ،فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ال يـبــدو أن اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر مـقــاربـتـهــا
ال ـح ــال ـي ــة .وهـ ــي م ـق ــارب ــة ت ــري ــد م ــن خــالـهــا
امتالك حق «فيتو» على أي مسار للتسوية،
ومـنــع الــدولــة الـســوريــة مــن اسـتـعــادة بعض
املناطق املفتاحية سواء شرق الفرات أو في
الـتـنــف واملـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ،واب ـقــاء النظام
الـ ـس ــوري ضـعـيـفــا م ــن خـ ــال م ـنــع عـمـلـيــات
اعــادة اعمار واسعة ،وابقاء تواجد عسكري
م ـب ــاش ــر ك ــرس ــال ــة إليـ ـ ـ ــران وح ـل ـف ــائ ـه ــا أن ـهــا
قـ ــادرة عـلــى ف ــرض بـعــض الـخـطــوط الـحـمــر،
م ــع م ـح ــاول ــة ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ح ــد أدنـ ـ ــى مــن
التفاهمات مــع الــاعــب الــروســي ،ومحاولة
منع وقوع مواجهة كردية – تركية مفتوحة
في الشمال السوري.
 -4إن تأكيد الوثيقة على «الحرب الطويلة»
امل ـج ـمــوعــات ال ــم يـجــب أن تـسـتـمــر لضربها
ف ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــده ـ ــا» ال سـ ـيـ ـم ــا عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى
االيــديــولــوجــي وقـنــوات التمويل والتجنيد.
ما ُيشير أن اإلدارة األميركية ستستمر في
شرعنة تدخالتها الحالية في املنطقة تحت
حــة اإلرهـ ــاب
ع ـن ــوان رئ ـي ـســي ع ـنــوانــه مـكــافـ ّ
«ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وهـ ــو عـ ـن ــوان ي ـمــثــل ف ــي ذات
ً
الوقت مدخال لتعزيز املواجهة مع إيران التي
أصبحت أولوية مطلقة من الناحية العملية.
 -5ال ـس ـيــاق ال ـع ــام لـلــوثـيـقــة ال ُي ـب ــرز الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر األس ـ ــاس ـ ــي
للتحديات والتهديدات بل منطقة «آسيا –
الباسيفيك» حيث الصني وروسـيــا وكوريا
الشمالية .وهــذا األمــر مرتبط بــأن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة أصـ ـبـ ـح ــت ت ـع ـت ـب ــر أن «امل ـن ــاف ـس ــة
اإلستراتيجية بــن ال ــدول ،ولـيــس اإلره ــاب،
ه ــي حــال ـيــا ال ـه ــاج ــس األس ــاس ــي ف ــي األم ــن
«استراتيجية
الـقــومــي األم ـيــركــي» ،بحسب
ُ
ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي» األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ن ـشــرت
مؤخرًا .وهذا يؤشر أن مبدأ أوباما بالتحول
نحو شــرق آسـيــا ال ي ــزال لــه آث ــاره باعتباره
ل ــم يـكــن م ـجــرد «خ ـي ــار» إلدارة أمـيــركـيــة بل
«ض ــرورة» فرضتها اخـتــاالت تــوازن القوى
في النظام الدولي على إدارة ترامب أيضًا.
 -6إن الـلـهـجــة ال ـح ــادة وال ـعــدائ ـيــة ت ـجــاه كل
من روسيا والصني ،قد يكون من شأنها أن
تحفز سياسات كــا الــدولـتــن داخــل الشرق
األوس ـ ــط ف ــي سـبـيــل ت ـعــزيــز الـ ـت ــوازن بــوجــه
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .مــن غـيــر املـمـكــن أن تقبل
الصني أن تحصر نطاق التنافس مع أميركا
في شرق آسياّ ،أي املحيط الحيوي املباشر
للصني ،بل ستفضل الصني أن تــوازن القوة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي س ــاح ــات ح ـيــويــة لــواشـنـطــن
يأتي الشرق األوسط في مقدمتها.
 -7بخصوص «إسرئيل» ،هي لم ترد إال ثالث
مرات وضمن فقرة واحدة مرتبطة بالصراع
«الفلسطيني – اإلســرائ ـي ـلــي» ذكــرنــاهــا في
معرض النص .وباملقارنة مع استراتيجية
أوبــامــا  ،2015تبدو االستراتيجية الحالية
أقــل حماسة إلســرائـيــل ،خطابيًا على األقــل.
رب ـم ــا ت ـع ـ ّـمــدت إس ـتــرات ـي ـج ـيــة أوب ــام ــا إب ــراز
هــذه الـتــأكـيــدات المـتـصــاص الـتــوتــرات التي
كــانــت تعصف حينها بــن إدارت ــه وحكومة
نتنياهو.
باملجمل تسعى الوثيقة في ما يخص الشرق
األوسط إلى اعادة تقديم الصراع في املنطقة
على أنه بني محورين ،بني «حلفاء وشركاء»
الواليات املتحدة بقيادة واشنطن من جهة،
وإيــران وحلفائها واإلرهــاب «الجهادي» من
ناحية أخــرى ،في حني كانت مقاربة أوباما
أن الصراع هو مجرد حرب مذهبية وصراع
ق ــوى إقليمية تـقــف ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
هــام ـشــه .ف ــي ال ـع ـمــق ،م ــا تـ ــزال إدارة تــرامــب
ت ـل ـتــزم إلـ ــى ح ــد ب ـعـيــد ب ـم ـبــدأ «الـ ـقـ ـي ــادة من
الـخـلــف» ال ــذي أرس ــاه أوبــامــا ،إال أنـهــا تقدم
ً
نفسها ج ــزءًا أص ـيــا داخ ــل ال ـص ــراع وليس
على هامشه وذلك باعتبار أن التوازنات مع
محور املقاومة في مرحلة «مــا بعد داعــش»
توجب مثل هذا االنزياح األميركي.
* باحث لبناني
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تجميع قوى االعتراض :خطوة مهمة
لبناء المعارضة الوطنية الديموقراطية
حسن خليل
ّ
تأتي االنتخابات النيابية املقبلة كمحطة جديدة في
ّ
املحاصة
معركة سياسية مفتوحة في وجه سلطة
الطائفية واملذهبية ،وهــي تشكل تحديًا ّ
جديًا لكل
قوى االعتراض والتغيير الديموقراطي حول مدى
قــدرت ـهــا ع ـلــى خ ــوض ه ــذه امل ـعــركــة ب ـن ـجــاح ،وراء
بــرنــامــج مـشـتــرك ،ولــوائــح مــوحــدة ،ضـمــن ائـتــاف
ً
سياسي فــي الــدوائــر االنتخابية كــافــة .واستكماال
لـلـمــواجـهــات الـتــي سـبــق أن خــاضـتـهــا تـلــك الـقــوى،
ّ
الست املنصرمة ،في بيروت
على امتداد السنوات
وامل ـنــاطــق اللبنانية املـخـتـلـفــة ،سعيًا ّ وراء قضايا
ومـطــالــب سياسية واجـتـمــاعـيــة مـحــقــة ،وانـتـصــارًا
لحقوق املوظفني واألجراء وأصحاب الدخل املحدود،
كــان نــداء الـحــزب الشيوعي اللبناني إلــى كــل قوى
االع ـتــراض والتغيير الــديـمــوقــراطــي فــي لبنان بأن
للتغيير» .ذلك
«ات ـحــدوا وكــونــوا معًا صوتًا واح ـدًا ّ
أنــه ال خيار للنجاح في هــذه املواجهة إل بالوحدة
والوحدة فقط ،وعلى الجميع ّ
تحمل هذه املسؤولية
ّ
ّ
التاريخية وما تتطلبه من تضحياتّ ،والتوجه نحو
خ ــوض ه ــذا االس ـّت ـح ـقــاق بــروح ـيــة تـغــلــب املـقــاربــة
ّ
املجسدة للمصالح املشتركة
الديموقراطية الكلية
ّ
للكتلة الشعبية املتشكلة ،بــدل الـغــرق فــي متاهات
امل ـقــاربــات الـجــزئـيــة والـضـ ّـيـقــة ال ـخـ ّ
ـاصــة ،مــا يعني
ضــرورة انـخــراط كل ّ
مكونات هــذه الكتلة الشعبية
في العمل على بناء تفاهمات انتخابية بالتعاون مع
حيثيات سياسية واجتماعية لها ثقل شعبي على
املستويني الوطني واملحلي وغير مرتبطة بأطراف
النظام السياسي.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـح ــزب
بانعقاد اللقاء الوطني لـقــوى االع ـتــراض والتغيير
الديموقراطي ،نهار األحد في  2018/2/4في مسرح
املدينة في بيروت ،الذي ّ
ضم  45هيئة حزبية ونقابية
واجتماعية وشبابية ونسائية ومدنية ،وشخصيات
سـيــاسـيــة وطـنـيــة وأس ــات ــذة جــام ـعــات وصـحــافـيــن
وفـنــانــن ،بـحـضــور تخطى  300م ـشــارك ،لتشكل
خ ـط ــوة وط ـن ـيــة مـهـمــة ع ـلــى ط ــري ــق تـجـمـيــع ال ـقـ ّـوى
الديموقراطية على امتداد مساحة الوطن ،متسلحة
ب ـبــرنــامــج م ـش ـتــرك ي ــؤس ــس ل ـق ـيــام ج ـب ـهــة وطـنـيــة
ّ
ديموقراطية منظمة ّ
ضد قوى السلطة املتنفذة من
أجل إنقاذ لبنان من األزمــة السياسية االقتصادية
االجتماعية التي يعاني بسببها ،والتي لم ولن تجد
ً
حال لها إذا ما أعادت هذه السلطة إنتاج نفسها من
جديد .وقد جاء اإلعالن الصادر عن اللقاء معبرًا في
بنوده األساسية عن أهداف اللقاء لجهة:
ـ ـ اعـتـبــار االنـتـخــابــات النيابية استحقاقًا ملحاسبة
ّ
املحاصة الطائفية واملذهبية،
أطراف السلطة على نهج
وهدر املال العام ،وإفقار اللبنانيني ،وتعميم الفساد
واإلفساد ،وتعطيل املرافق والخدمات العامة للدولة.
ـ ـ ـ ال ـ ـتـ ــزام ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوح ـي ــد الـ ـجـ ـه ــود ل ـخــوض
االن ـت ـخــاب ــات ف ــي ال ــدوائ ــر ك ــاف ــة ف ــي مــواج ـهــة قــوى
السلطة ،تحت شعارات وبرامج ولوائح موحدة ،وأن
تكون كل الترشيحات في خدمة تحقيق هذا الهدف.
ـ تنظيم حالة االعتراض والتغيير الديموقراطي من
خالل بناء أطر عمل تنسيقية ،ووضــع برامج عمل
مشتركة لها على صعيد كل منطقة من املناطق.
ـ وضع االنتخابات النيابية في خدمة بناء معارضة
دي ـمــوقــراط ـيــة لـفـتــح اآلف ـ ــاق أمـ ــام تــأس ـيــس ائ ـتــاف
سياسي على الصعيد الوطني.
ـ رفــض وإدان ــة الخطاب السياسي املذهبي الهادف
إلى تقسيم اللبنانيني والعمل على تحضير تحرك
شعبي يهدف إلــى توحيدهم على أســاس حقوقهم
ومطالبهم االقتصادية واالجتماعية.
ـ تشكيل لجنة متابعة مفتوحة من املشاركني ملواكبة
مرحلة ما قبل االنتخابات النيابية وما بعدها لبلورة
البديل الديموقراطي.
«ال يكفي أن نعترض دون أن نـبــادر إلــى التغيير
بأنفسنا» ،بـهــذا الشعار واإلرادة ،ج ــاءت بــاكــورة
إطــاق األطــر الديموقراطية املناطقية يــوم السبت
 10شـبــاط مــن «ن ــوار امل ــن» ك ــأول تــرجـمــة فعلية
لعملية التجميع عـلــى مـسـتــوى املـنــاطــق ،فــأخــذت
ع ـل ــى عــات ـق ـهــا وضـ ــع امل ــدامـ ـي ــك األول ـ ـ ــى ف ــي ب ـنــاء
ّ
املحصنة بقوى
املعارضة الوطنية الديموقراطية،
وش ـخ ـص ـي ــات س ـي ــاس ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ون ـقــاب ـيــة
ومدنيةّ .
لتكر السبحة بعدها بتأسيس تجمعات
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ــاط ــق ،ومـ ــن ضـمـنـهــا إع ــان
التجمع الديموقراطي فــي قضاء بنت جبيل ،إلى
لـقــاء األم ــان ــدا فــي منطقة مــرجـعـيــون ـ ـ حاصبيا،

ً
وصــوال إلــى إعــان لقاء التجمع الديموقراطي في
مدينة صور يوم األحد في  11شباط في منتدى
ص ــور الـثـقــافــي بــاســم «ص ــور وال ــزه ــران ــي مـعــا».
وتستمر عمليات التحضير لتأسيس تجمعات
دي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ــاط ــق األخ ـ ــرى،
فــي النبطية والــزهــرانــي وال ـشــوف وعــالـيــه وجبيل
ً
والبقاع ،وصــوال إلــى الشمال وعـكــار ...هــو قوس
قـ ــزح ب ـ ــدأت أل ــوان ــه وم ــام ـح ــه تــرت ـســم ب ــوض ــوح،
وسـيـكـتـمــل قــريـبــا ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق ،حـيــث يعمل
حزبنا بالتعاون والتنسيق مع مروحة واسعة من
الـقــوى والشخصيات املدنية والديموقراطية ،كي
يصار إلى تتويج ذلك في مؤتمر وطني يشمل كل
هــذه التجمعات الديموقراطية على صعيد لبنان
ككل ،تأسيسًا لبديل من السلطة الفاسدة.
مع تبلور هذا البديل ،يصبح الخيار الشعبي حاسمًا
وشديد الوضوح :التصويت معًا وبصوت واحد في
الشارع كما في صناديق االقـتــراع ،انتصارًا للقمة
العيش وتأمينًا للحقوق ومستقبل األبناء...
إن هـ ــذه األط ـ ــر ،وع ـل ــى تـ ـع ـ ّـدد م ـنــاط ـق ـهــا وق ــواه ــا،
تـجـمـعـهــا أســاس ـيــات مـشـتــركــة :أول ـه ــا ب ـنــاء الــدولــة
الوطنية املـقــاومــة للغطرسة اإلسرائيلية املستمرة
في احتاللها ،وفي إطالق التهديدات للبنان بالتعدي
على حــدوده البرية والبحرية ونهب ثروته النفطية
وب ـنــاء ال ـج ــدار ،وثــانـيـهــا الــدولــة ال ـق ــادرة عـلــى تأمني
مستلزمات معيشة وحقوق الشعب بالديموقراطية
والحرية والعدالة االجتماعية ،وهي بديهيات لم ولن
تؤمنها الدولة الطائفية وسلطتها الفاسدة ،سلطة
يـتـحـكــم ب ـهــا أص ـح ــاب رأس املـ ــال وأمـ ـ ــراء امل ــذاه ــب
وأصحاب الريوع العقارية واملصرفية.
مــن هـنــا ض ــرورة إك ـمــال ق ــوس املــواج ـهــة ه ــذا ضد
القانون االنتخابي وأحزاب السلطة التي ّ
أقرته بغية
إح ــداث الـخــرق املطلوب فــي بنية النظام السياسي
الـحــاكــم واملتحكم فــي كــل مفاصل الـحـيــاة .لقد آن
األوان لكل تلك األطــر ألن تجتمع على ضفة واحدة
فــي مــواجـهــة تحالف السلطة والــزعــامــات الطائفية
ورأس امل ـ ــال ال ـك ـب ـيــر؛ م ــواج ـه ــة ال ل ـبــس ف ـي ـهــا ،وال
ت ــردد فــي خــوضـهــا ،فــا مــراهـنــات ستنفع مــع من
رهن القرار السياسي للخارج والقرار االقتصادي
ملـمـتـهـنــي ال ـف ـســاد واإلفـ ـس ــاد ال ـس ـيــاســي وش ــروط
البنك الدولي ومؤتمرات باريس بنسخها املتعددة.
إن االنـحـيــاز إل ــى مـصــالــح الـشـعــب اللبناني ليست
وجهة نظر ،والدفاع عن حقوق العمال واملستخدمني
واألجراء ليست وجهة نظر ،وكذلك الدفاع عن البيئة
والصحة والخدمات واملواصالت والتعليم ...ليست
قضايا تتحمل أكثر مــن وجهة نـظــر ...هــي حقوق
مكتسبة واالنحياز إلى جانبها هو أمر طبيعيّ ،أما
عكس ذلك فهو ما يجب مواجهته.
ه ــي ان ـت ـخ ــاب ــات س ـيــاس ـيــة عـلـيـنــا أن ن ـظـ ّـهــر فيها
حجم ودور قوى االعتراض الوطني الديموقراطي،
كــي نتمكن مــن تأسيس املـعــارضــة الديموقراطية،
ونترجم موقفنا من القانون االنتخابي الذي ضرب
صـحــة التمثيل .فعندما تـخــوض ق ــوى االع ـتــراض
الديمقراطي معركتها موحدة وفي كل الدوائر ،فإنها
ترمي ،ليس إلى تحقيق خروقات محددة هنا وهناك
ف ـقــط ،بــل إل ــى احـتـســاب أصــوات ـهــا فــي كــل الــدوائــر
وتـتــرجـمـهــا إل ــى مـقــاعــد ـ ـ ال عـلــى أس ــاس الـقــانــون
ّ
الحالي ـ بل على أساس ما كنا ننشده ونكافح من
ّ
التحرر من
أجله :قانون انتخابي قائم على أســاس
القيد الطائفي في الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس
الكبرى ،وذلك كي ّ
نبي للناس ،كل الناس ،أن القوى
السياسية الـحــاكـمــة لــم تكتف بـســرقــة لقمة عيش
شعبنا ورواتبه وأجوره وصحته وبيئته ومدرسته،
ب ــل إن ـه ــا س ــرق ــت أي ـض ــا ص ــوت ــه ووزنـ ـ ــه الـتـمـثـيـلــي
لسنوات وسنوات.
املجاالتً ،وتبقى الثقافة
بكل
مفتوحة
هي مواجهة
ً
عنوانًا أساسيًا فيها .ضــريـ َـبــة مكلفة أن تـكــون ال
طــائـفـيــا ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد؛ فـخـطــاب اس ـت ـثــارة الـغــرائــز
امل ــذه ـب ـي ــة ض ـ ـ ــرورة َت ـفــرض ـهــا م ــوج ـب ــات الـسـلـطــة
والتسلط .موجبات أطلقت منذ  31عامًا رصاص
ظالمها وظالميتها على رأس النور والعلم والثقافة.
عذرًا أبا نزار ،ال يزال صدى تلك الطلقات يدوي في
شارعنا الوطني والعربي ،وغيوم الطوائف واملذاهب
ملبدة فــي فضائنا وعــواصــف التكفير والرجعية
تسود وتتحكم بالعقول.
تحية ووردة حـمــراء مــن حزبك ورفــاقــك ،وهــم على
العهد والوعد بالوطن الحر والشعب السعيد.
* عضو مكتب سياسي ومسؤول العالقات
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

