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محمد شقير *
ف ــي خـضــم ال ـح ــرب عـلــى امل ـقــاومــة ف ــي لـبـنــان،
يسعى الـبـعــض إل ــى تحميلها مـســؤولـ ّـيــة ما
ً
آل إليه الــوضــع االقـتـصــادي فيه ،وصــوال إلى
امل ـطــال ـبــة ب ـن ــزع الـ ـس ــاح ،وت ـص ــوي ــره بـمـثــابــة
أساس لإلنقاذ االقتصادي.
سوف أعمد في هذه املقالة إلى إثارة أكثر من
نـقـطــة تـشـيــر إل ــى الـ ــدور اإلي ـجــابــي للمقاومة
فــي االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ،بـمــا فـيــه االقـتـصــاد
االج ـت ـمــاعــي ،مـتـعـ ّـرضــا إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى نــزع
س ــاحـ ـه ــا ،واس ـ ـت ـ ـغـ ــال املـ ـط ــال ــب امل ـع ـي ـشـ ّـيــة
ً
للتصويب عليها ،وصوال إلى تقديم توصية
إلى الحراك في هذا الشأن.
لــإشــارة إل ــى ال ــدور اإليـجــابــي لـلـمـقــاومــة في
االقتصاد اللبناني ،من املجدي لفت االنتباه
إلى النقاط التالية:
 .1أم ـك ــن ل ـل ـم ـقــاومــة ع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،أن
تحمي لبنان من العدوان
توجد معادلة ردع
ِ
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـم ـعـنــى أنـ ـه ــا ت ـج ـعــل م ــن هــذا
ال ـ ـعـ ــدوان أم ـ ـرًا ص ـع ـبــا وم ـك ـل ـفــا ل ـل ـغــايــة عـلــى
ومن
الكيان
اإلسرائيلي ،بما يؤدي إلى ردعهّ .
ّ
الواضح أن العدوان اإلسرائيلي املحتمل يمثل
ّ
خطرًا كبيرًا على لبنان واقتصاده ،في حني أن
تكريس معادلة ردع فاعلة لعدوانه ،توفر بيئة
مناسبة ،ومناخًا مساعدًا الزدهــار االقتصاد
وتعافيه.
ّ
 .2لــو فــرضـنــا أن الــدولــة اللبنانية أمـكــن لها
أن تأخذ الـقــرار لتوفير بنية عسكرية رادعــة،
ميزانيات ّ
ّ
مالية قادرة على تحقيق ذاك
وتاليًا
ُ
الردع؛ فكم كانت ستنفق الدولة على مدى ما
يقرب من نصف قرن ،من مرحلة اإلمام الصدر
إلى ما بعدها ،من عشرات مليارات الدوالرات
ّ
على هذا األمر؟ وخصوصًا في ظل ما تعانيه
من ضعف وأزمات وفساد وغير ذلك.
تحمل هذه ّ
ّإن مبادرة املقاومة إلى ّ
املهمة ،قد
ّ
وف ــرت عـلــى الــدولــة ه ــذا املـسـتــوى الكبير من
اإلنفاق العسكري ،وتلك املبالغ الضخمة ،لو
ك ــان هـنــاك ق ـ ٌ
ـرار بتحقيق ق ــدرة ردع مــن ِقبل
الدولة للعدو اإلسرائيلي.
ّ
واملصداقية واملكانة
 .3تملك املقاومة من الدور
وال ـع ــاق ــات ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وخ ــارج ــه
العربي واإلقليمي ،ما يمكن توظيفه في خدمة
االقتصاد اللبناني ومعالجة أزماته الحالية،
وخصوصًا مع الجوار العربي ،وكونه منفذًا
تجاريًا حصريًا إلــى أس ــواق واع ــدة ،وهــو ما
س ــوف ي ـكــون ل ــه أث ــر إي ـجــابــي بــالــغ عـلــى هــذا
ّ
االقتصاد وحل أزماته.
 .4ســاهـمــت املـقــاومــة ،بشكل فــاعــل ،مــن خــال
مـ ّ
ـؤسـســاتـهــا امل ـت ـنـ ّـوعــة وإم ـكــانـ ّـيــات ـهــا املــالـ ّـيــة

ّ
وصحي
في أكثر من دور اجتماعي وتربوي
وغـ ـي ــره ،ب ـمــا ي ـف ـضــي إلـ ــى تـنـشـيــط أك ـث ــر من
ّ
ّ
محلية ،واإلسهام في تحريك
اقتصادية
دورة
ّ
عـجـلـتـهــا ،وه ــو م ــا ي ـصــب ف ــي نـهــايــة املـطــاف
ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وم ـعــال ـجــة األزمـ ــات
التي يعاني منها املجتمع اللبناني من الفقر
ّ
واألمية وغيرها من األمور
والبطالة واملرض
ّ
التي تترتب على تدهور الوضع االقتصادي.
هذا لو كان الحديث على املستوى االقتصادي
عمومًا ،واالقتصاد االجتماعي خصوصًا.
 .5ع ـط ـفــا ع ـل ــى ال ـن ـق ـط ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ـق ــد ك ــان
ل ـل ـم ـقــاومــة ـ ـ ـ ـ وم ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ب ـع ــض امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
ّ
ّ
ّ
الجمعيات التعاونية
التنموية ،والعديد من
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
ّ
الزراعية في األريــاف
وخصوصًا في التنمية
وغيرها ،وقد كان لها العديد من اإلسهامات
في هذا املجال.
 .6لقد كان للمقاومة في لبنان دور أساس في
الحفاظ على االستقرار الداخلي فيه ،من خالل
ّ
النهج السياسي املعتمد لديها ّ ،في الحرص
ع ـلــى ال ـت ــواف ــق ال ــوط ـن ــي ،وت ـج ــن ــب االنـ ـج ــرار
إل ــى ال ـن ــزاع ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،واع ـت ـم ــاد ال ـح ــوار
واإلنـ ـص ــاف وال ـع ـقــانـ ّـيــة وال ــواق ـ ّع ـ ّـيــة والـبـعــد
ّ
عن جميع عوامل التوتر والتشنج والتأزيم،
وهو ما يترك أثرًا حاسمًا في االقتصاد ،الذي
ـؤات ،وإلــى بيئة
يحتاج إلــى مناخ سياسي م ـ ٍ
س ـيــاسـ ّـيــة أقـ ــرب إل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ،وأب ـع ــد عن
االحتراب.
ّ
ّ
األساسية في
 .7إن املقاومة هي من األطــراف
الداخل اللبناني التي تمتلك رؤية ومشروعًا،
بما في ذلك في اإلطار االقتصادي واالجتماعي
واملالي ،وهي تملك من الرصيد القيمي ومن
ّ
ّ
ّ
واملسؤولية والعقالنية
واملصداقية
الجدية
والعلمية ،ما يجعلها طرفًا موثوقًا ومعتمدًا
ً
عليه ـ ـ فضال عــن فــرقــاء آخــريــن ـ ـ فــي مشروع
اإلن ـق ــاذ الــوط ـنــي عـلــى امل ـس ـتــوى االق ـت ـصــادي
واالجتماعي واملالي .وبالتالي ،يمكن أن يكون
لها ّإسهامها الفاعل في هذا امليدان ،ودورها
املــؤثــر فــي الــدفــع نـحــو نـجــاح تـجــربــة اإلنـقــاذ
االقتصادي واملالي ،بما ينعكس إيجابًا على
املستقبل االقتصادي واملعيشي للوطن وأهله.
ّ
 .8وهـنــاك أمـ ٌـر ال بـ ّـد مــن ذك ــره ،وإن كــان محل
ّ
ن ـقــاش ،م ـفــاده أن وج ــود امل ـقــاومــة فــي لبنان
كطرف أساس وفاعل ،قد يدفع أكثر من جهةٍ
دولية وغير ّ
ّ
دولية ،لإلسهام في دعم مستوى
من مستويات اإلنـقــاذ االقتصادي ،أو بالحدّ
األدنى دعم عدم االنهيار االقتصادي واملالي،
لـحـســابــات تــرتـبــط بـمــا يـمـكــن أن يـتــركــه هــذا
االنهيار من ارتدادات وتبعات قد تطال الكيان
اإلسرائيلي وأمنه.

المقاومة من
تملك
ّ
الدور والصدقية
والمكانة والعالقات
الداخلية والعربية
واإلقليمية ما يمكن
توظيفه في خدمة
االقتصاد اللبناني
ومعالجة أزماته الحالية
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ـزل عــن أي نـقــاش تفصيلي فــي أي من
وب ـم ـعـ ٍ
النقاط السالفة وغيرها ،يمكن القول ،وبيقني
ّ
ثــابــت ،إن املـقــاومــة فــي لـبـنــان ،وبــاملـقــارنــة مع
ّ
ّ
جميع األطراف السياسيني وغير السياسيني
من دون استثناء ،هي الطرف األفضل من حيث
انعكاس مشروعها ونهجها وفعلها وأدائها
بشكل أكثر إيجابية على املجالني االقتصادي
واالجتماعي في لبنان ،وهي الطرف الذي كان
له ،وما زال ،أكثر من إسهام إيجابي وأفضله
في تلك املـجــاالت ،باملقارنة مع أطــراف أخرى
م ـســؤولــة ع ـ ّـم ــا آل إل ـي ــه ال ــو ّض ــع االق ـت ـصــادي
ً
وغـ ـي ــره .ويـكـفـيـهــا ف ـض ــا أنـ ـه ــا ت ـحـ ّـم ـلــت عن
ّ
ّ
لبنان ،كــدولــة ،وعــن جميع اللبنانيني ،مهمة
تنوء بها الدول ذات الثقل ،وما زالت تفعل ،في
الدفاع عن الوطن والتحرير والردع.
إذًا ،يطرح السؤال التالي :ملاذا التصويب على
املقاومة من ّ
البوابة املعيشية واالقتصادية؟
ّ
الجواب هو بكل وضوح :املشروع اإلسرائيلي
ّ
واألميركي ،الذي ال هم له وال هدف يصبو إليه
ّ
إل العمل على إضعاف املقاومة وتشويهها،
ّ
ّ
وت ــوظـ ـي ــف أي م ـع ـط ــى ،ول ـ ــو ك ـ ــان م ـع ـي ـشــيــا
واقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــا ،م ــن أجـ ــل اإلضـ ـ ـ ــرار بــامل ـقــاومــة
واإلساءة إليها.
وس ـ ـ ـ ــوف يـ ـج ــد ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
ً
َّ
الـلـبـنــانــي ،مــن ارت ـضــى أن يـكــون أداة تــوظــف
ُ
لتحقيق هــدفــه ،ومـطـ ّـيــة تــركــب لبلوغ وطـ ّـره؛
وا ّخـتــار أن ينحاز إلــى ع ــداوة املـقــاومــة ،ألنها
هشمت أسـطــورة الكيان اإلســرائـيـلــي ،وخــاب
به حلفاؤه.
ّ
إن استغالل الحراك من ِقبل بعض املجموعات
أو الجهات للمطالبة بنزع سالح املقاومة ،لن
ّ
ينتج ّإل ّ
مجرد عراضة إعالمية ،ال تصلح إل
معاد ملشروع املقاومة
بائس،
إعالم
كخبر في
ٍ
ٍ
ٍ
في املنطقة.

ولنا على ّهذا التوظيف أكثر من مالحظة:
-1لـ ـ ــن ي ــؤث ــر ع ـل ــى مـ ـش ــروع املـ ـق ــاوم ــة ،ول ــن
يضعف فعلها أو يوهن من دورها.
ّ
ويقوي
-2ســوف يزيد من االلتفاف حولها،
ّ
ّ
التشبث بقيمها ،وتصلب قاعدتها بنهجها.
-3سـ ـ ــوف ي ـس ـهــم ف ــي م ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم لـهــا،
ّ
واسـ ـتـ ـجـ ـم ــاع عـ ـن ــاص ــر الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة ل ــديـ ـه ــا ،ألن
ّ
التجارب تفيد الناظر بــأن املقاومة يصلب
ّ
ـزال ،وت ـج ـتــرح عـنــاصــر قــوتـهــا
ع ــوده ــا ب ــال ـن ـ ّ
بــاالخ ـت ـبــار ،وأن ـه ــا بــالـتـحـ ّـديــات ـ ـ ـ هــزلــت أو
عظمت ـ ـ تستولد اإلنجاز.
ّ
-4أقصى ما ينتجه ذاك التوظيف أنه يفضح
أدواتهُ ،
ويسفر عن خوائها.
ّ
ّ
-5إن استغالل املطالب املعيشية للتصويب
على املقاومة هو بمثابة عدوان على الشعب
اللبنانيّ ،وذلك من جهتني:
األولـ ــى ،أن ــه يـنـطــوي عـلــى دع ــوة إل ــى تعرية
اإلسرائيلي.
لبنان وإضعافه أمام العدوان
ّ
ّ
الـثــانـيــة ،إن مــن يـمــارس ذاك االسـتـغــال إنما
ي ـس ـت ـهــن ب ـف ـقــر ال ـ ـنـ ــاس ،ويـ ـه ــزأ ب ـحــاج ـت ـهــم،
ويسيء إلى مطالبهم ،ويعتدي على حقوقهم،
ّ
وي ـ ــدوس ع ـلــى أوج ــاع ـه ــم ،ويــت ـخــذ م ــن أملـهــم
ّ
مطية له إلــى مــآرب ّ
خاصة وغايات رخيصة.
ّ
وبيان ذلك ،أنه من خالل فعله هذا:
 -1ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـ ــرف الـ ـ ـح ـ ــراك عـ ــن أه ــداف ــه
ّ
ّ
واإلصالحية ،ويدعو إلى تضييعها.
املعيشية
 -2يـسـهــم فــي إحـ ــداث ش ــرخ فــي ال ـح ــراك ،بما
ّ
يؤدي إلى تشتيته وإفشاله.
ّ
 -3يــدفــع بــاتـجــاه الفتنة الطائفية واملذهبية
واالحـ ـت ــراب ال ــداخ ـل ــي ،بـمــا ي ــؤدي إل ــى تفاقم
املشكلة االقتصادية واملعيشية ،وهــو خالف
هدف الحراك.
قويًا
ًا
ر
ظهي
الصادق
الحراك
إفقاد
 -4يدعو إلى
ّ
ّ
ملطالبه وأهدافه املحقة والصحيحة ،واملتمثل
ـ ـ ـ أي الظهير ـ ـ ـ فــي أكـثـ ّ
ـريــة الـشـعــب اللبناني،
والقوى املقاومة ،والداعمة لها في لبنان.
ّ
املعيشية وتفاقم
 -5يسهم في زيــادة املشكلة
األزم ــة االقـتـصـ ّ
ـاديــة مــن خــال مــا يقوم بــه من
ّ
اسـتـفــزاز ،ومــا يحدثه مــن فــوضــى ،أو يسببه
ّ
من توتر أو آخــر ،يسيء إلى االستقرار ،الذي
يحتاج له االقتصاد.
وع ـل ـي ــه ،ه ــو يـ ـم ــارس عـ ــدوانـ ــا ع ـل ــى الـ ـن ــاس،
وعـلــى الـفـقــراء ،وعـلــى ال ـحــراك ،وال ــذي عليه ـ ـ
تقدم ـ ـ أن ّ
بناء على ما ّ
ً
يحدد موقفه بوضوح
ّ
وحــزم مــن أي جـهــةٍ  ،أو شخصية ،تعمل على
رك ــوب ال ـح ــراك ،لتنفيذ أج ـنــدة ت ـخــدم الـعــدو
اإلسرائيلي ،وعدوانه على لبنان وعلى شعبه
واقتصاده.
ّ
اللبنانية
* أستاذ الفلسفة في الجامعة

ّ
تعقيدات األزمة الليبية ...حرب االستقطابات اإلقليمـية والدولية
محمد سيد رصاص *
ّ
يبدو أن أربعة عقود من حكم معمر القذافي لم
تكن أكثر من قشرة رقيقة على سطح البنية
االجتماعية الليبية .ظهر ذلك في فترة ما بعد
مقتل القذافي ،في 20تشرين األول  /أوكتوبر
 ،2011عندما ّ
ّ
السياسيان
تحول الثقل والصراع
ّ
في «ليبيا ما بعد القذافي» إلــى املهمشني في
عـهــده ،أي مصراتة فــي الـغــرب ومعها الــزاويــة
وال ــزن ـت ــان ،ضــد ال ـشــرق الـلـيـبــي .ك ــان الـقــذافــي
قد حكم من خالل تحالف ثالثي أفــرز القاعدة
االجتماعية لسلطته عند قبائل الـقــذاذفــة في
َ
مدينتي سرت وسبها وورفلة في مدينة بني
ول ـيــد وامل ـقــارحــة فــي منطقة فـ ــزان ،ال ـتــي ّ
تعد
سبها مدينتها الرئيسية .كــان حكمًا ملنطقة
الوسط والجنوب الليبيني ،مع استبعاد الغرب
والشرق ،وخصوصًا مع إبعاد املصراتيني ،عام
 ،1975إثر املحاولة االنقالبية الفاشلة لعضو
مجلس قيادة الثورة عمر املحيشي.
ف ــي «ل ـي ـب ـيــا م ــا ب ـعــد الـ ـق ــذاف ــي» ،ه ـن ــاك غ ـ ٌ
ـرب
َ
بـ ــان ثـقـلــه ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي مــديـنــة
طرابلس (التي هي مثل الكثير من العواصم
الـتــي تنحني للمنتصر ،ال ــذي غــالـبــا هــو من
خ ــارجـ ـه ــا) ،م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى م ــع تـ ّ
ـوجــه
إســامــي ،مقابل منطقة الـشــرق (بــرقــة) ،التي
أحـ ّـســت بــأن مــن سيطر على طرابلس الغرب،
سيتابع سياسة التهميش للشرق التي بدأها
ً
ال ـق ــذاف ــي ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ب ــرق ــة ق ــاع ــدة للحكم
امل ـل ـكــي ال ـس ـنــوســي م ـنــذ اس ـت ـقــال ع ــام 1951
وحتى يوم األول من أيلول  /سبتمبر ،1969

عـنــدمــا حـصــل ان ـقــاب ال ـقــذافــي .ك ــان الفـتــا أن
يـتـ ّ
ـزعــم أحــد أبـنــاء عــائـلــة الـسـنــوســي «مؤتمر
ب ــرق ــة» ،ف ــي ي ــوم 6آذار  /م ــارس  ،2012ال ــذي
دعا إلى الفدرالية الليبية بأقاليمها الثالثة:
طرابلس ،برقة وفــزان ،والتي كانت في ليبيا
مـنــذ االس ـت ـق ــال ،حـتــى ع ـ ـ ــام .1963عـنــدمــا تـ ّـم
انتخاب «املؤتمر الوطني الـعــام» ،عــام ،2012
كــان الـتـ ّ
ـوجــه اإلســامــي مــوجــودًا عند أكثرية
أعـ ـض ــاء هـ ــذا امل ـج ـلــس ال ـتــأس ـي ـســي ،وع ـنــدمــا
ق ــام ال ـلــواء خليفة حفتر بحركته العسكرية
الفاشلة ضد هذا املجلس والحكومة املنبثقة
عـنــه ،القــى تــأيـيـدًا فــي ال ـشــرق ،ثــم عندما كـ ّـرر
ذلك في «عملية الكرامة» ،بعد ثالثة أشهر في
أيــار  /مايو  ،2014كانت قاعدته ممتدة بني
قـبــائــل ال ـشــرق (الـعــواقـيــر وال ـع ـب ـيــدات) وعند
الــورفـلــة وعند أتـبــاع الـقــذافــي فــي ف ــزان .تحت
ضغط حركة حفتر ،جرت انتخابات شهر آب
 /أغسطس  2014ملجلس الـنــواب الــذي خلف
«املؤتمر الوطني الـعــام» ،وكانت أكثريته من
غـيــر اإلس ــام ـي ــن ،وق ــد ق ــام املـجـلــس بتعيني
حـفـتــر قــائ ـدًا لـلـجـيــش الـلـيـبــي ،فــي شـهــر آذار
 /م ــارس  .2015عمليًا ،كــان اإلســامـيــون في
«املــؤتـمــر» ،وفــي «املـجـلــس» ،مــن الـغــرب ،فيما
كــان الليبراليون و«املـعـتــدلــون» والفدراليون
وم ـم ـث ـل ــو الـ ـقـ ـب ــائ ــل ،مـ ــن ال ـ ـشـ ــرق والـ ـجـ ـن ــوب
والـ ـ ــوسـ ـ ــط .كـ ـثـ ـي ـ ٌـر مـ ــن اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن رفـ ـض ــوا
ّ
«املـجـلــس» ،ورفـضــوا حــل «املــؤتـمــر» ،وأقــامــوا
ح ـكــومــة «اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،بــرئــاســة خـلـيـفــة الـغــويــل
ف ــي ط ــراب ـل ــس الـ ـغ ــرب ،وكـ ــان يـسـيـطــر عليها
ُ
«اإلخـ ــوان املـسـلـمــون» ،و الـتــي لــم تـنــه نفسها

سوى عام  ،2016بعد اعترافها بحكومة فايز
ّ
السراج التي انبثقت عن «اتفاق الصخيرات»
(17كانون األول  /ديسمبر  )2015الذي وافق
عليه مجلس األم ــن ال ــدول ــي ،ثــم ن ــال ال ـسـ ّـراج
اعـتــراف رئيس مجلس الـنــواب عقيلة صالح
ف ــي  31كـ ــاون األول  /ديـسـمـبــر  ،2015وثـقــة
ال ـبــرملــان ف ــي 12آذار  /م ــارس  ،2016قـبــل أن
يـسـحــب املـجـلــس اع ـتــرافــه بـحـكــومــة «ال ــوف ــاق
الــوط ـنــي» فــي صـيــف  ،2016بـعــد انـتـقــالــه من
طرابلس نحو الشرق ملدينة طبرق ،فيما كان
حفتر قــد أعلن تـمـ ّـرده على الـسـ ّـراج ،فــي آب /
أغسطس  ،2016بالتزامن مع البرملان.
في يوم ،2020 / 6 / 6قال حفتر العبارة التالية
فــي ال ـقــاهــرة ،وك ــان ب ـجــواره الــرئـيــس املـصـ ّـري
عبدالفتاح السيسي ،وعقيلة صالح« :التدخل
العسكري التركي يقود إلى استقطابات داخلية
فــي لـيـبـيــا ،وكــذلــك إل ــى اسـتـقـطــابــات إقليمية
ودول ـيــة» .عبارة حفتر صحيحة ،ولكن يمكن
االنطالق منها لرسم الزاوية الثانية ،عندما قاد
االنقسام الليبي الداخلي السياسي ـ ـ ـ املجتمعي،
مـنــذ صـيــف  ،2014إل ــى اسـتـقـطــابــات إقليمية
(مصر والسعودية واإلمــارات) ودولية (فرنسا
ـ ـ ـ ـ روسـ ـي ــا) م ــع حـفـتــر ،ف ــي وج ــه اسـتـقـطــابــات
إقليمية (تــركـيــا ـ ـ ـ قـطــر ـ ـ ـ ال ـج ــزائ ــر) ،ودول ـيــة
(ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ـ ـ ـ بــريـطــانـيــا ـ ـ ـ إيـطــالـيــا)،
وقفت مع حكومة ّ
السراج .يلفت النظر في هذه
ّ
االستقطابات ،إلــى أن هناك حلفاء أوروبـيــن
لواشنطن ،مثل باريس ،وإقليميني مثل القاهرة
والرياض وأبوظبي ،ليسوا على الخط ذاته مع
األميركيني في املوضوع الليبي ،كما الخالف

الليبي بني باريس وروما التي كانت تستعمر
ليبيا فيما سيطر الفرنسيون على إقليم فزان
بعد هزيمة اإليطاليني في الصحراء الليبية،
بني عامي  1943و ،1951وكذلك الخالف الروسي
ـ ـ ـ التركي في ليبيا ،فيما موسكو وأنقرة على
توافق في األزمة السورية .الجزائر التي حاربت
سلطتها اإلســام ـيــن فــي مــواج ـهــات دمــويــة،
بــن عــامــي 1992و ،2002تتحالف مــع حكومة
ّ
السراج التي يساندها اإلسالميون ،في صورة
ّ
ال يمكن تفسيرها سوى بالتوجس الجزائري
ّ
ـداد
مــن أن تـتـحــول ليبيا ،عبر حفتر ،إلــى امـتـ ٍ
ّ
للنفوذ املـصــري ،وهــو مــا يفسر قــول الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون ،في يوم  5كانون
الثاني  /يناير  ،2020عقب استقباله ّ
السراج،
ّ
بــأن «طرابلس خط أحمر» ،وذلــك عندما كانت
الليبية،
قوات حفتر على أبوابها .في الصورة ّ
هـنــاك مشهد يـجــب التنقيب فـيــه ،يـتـمــثــل في
ّ
واشنطن التي فكت تحالفها مع اإلسالميني،
وه ــو مــا ظـهــر مــع تــأيـيــدهــا الن ـقــاب السيسي
على الرئيس املـصــري السابق محمد مرسي،
عــام  ،2013وفــي التباعد األمـيــركــي ـ ـ ـ التركي،
م ـن ــذ ذل ـ ــك االن ـ ـقـ ــاب الـ ـق ــاه ــري لـلـعـسـكــر ضــد
حكم اإلسالميني املصريني ،ولكن التي نراها
تستند
فــي ليبيا تــدعــم حكومة ال ـســراج الـتــي
ّ
إل ــى اإلســام ـيــن ،ول ــم تقل كلمة ضــد التدخل
العسكري التركي في ليبيا ،منذ خريف ،2019
الذي قلب الطاولة العسكرية ضد حفتر املدعوم
مــن حـلـفــاء واشـنـطــن املـصــريــن والـسـعــوديــن
ّ
وضد حلفاء حفتر الروس الذين
واإلماراتيني،
َ
رضيت واشنطن بوجودهم في سوريا ،ولكن

على ما يبدو ال ترضى بامتدادهم إلى الشواطئ
ً
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ال ـت ــي ال ت ـب ـعــد إال ق ـل ـيــا ع ــن ب ـلــدان
«ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ال ـج ـنــوب أوروب ـي ــة.
أيـضــا ،هناك اللغز التركي ،الــذي يريد القول،
مــن خــال اتـفــاق  28تشرين الثاني  /نوفمبر
 2019مع الـسـ ّـراج ،الخاص بالحدود البحرية
التركية ـ ـ ـ الليبية ،إن املنطقة البحرية الفاصلة
بـ ــن ج ــزي ــرت ــي قـ ـب ــرص وك ـ ــري ـ ــت ،هـ ــي حـ ــدود
بحرية تركية ـ ـ ـ ليبية ،حيث سيمر خط الغاز
اإلســرائـيـلــي إلــى أوروب ــا عبر قـبــرص وكــريــت،
رئيس
وم ــن ثــم الـيــونــان حتى إيـطــالـيــا .وك ــان
ّ
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو قد وقع
ّ
االتفاق املتعلق به مع القبارصة واليونانيني،
يوم  2كانون الثاني  /يناير  ،2020فيما كانت
تركيا تريد ربطه مع «توركيش ستريم» ،الذي

ّ
يلفت النظر إلى أن هناك
حلفاء أوروبيين لواشنطن
وإقليميين ليسوا على
الخط ذاته مع األميركيين
في الموضوع الليبي

ينقل ال ـغــاز الــروســي عـبــر تــركـيــا إل ــى أوروب ــا،
مــن خ ــال م ـسـ َ
ـربــن ،واح ــد مــن ال ـيــونــان وآخــر
عـبــر بـلـغــاريــا ،وه ــو مــا رفـضــه اإلســرائـيـلـيــون
والقبارصة .يمكن ،أيضًا ،أن يكون هدف رجب
طيب أردوغان ،عبر ليبيا ،إسقاط السيسي في
اإلسالميني إلى مصر،
القاهرةّ ،من خالل إعادة ُ
الشباك الليبي ،بعدما أخرجوا من الباب
عبر
ال ـقــاهــري ،مــن خ ــال ان ـقــاب العسكر املـصــري
فــي  3تـمــوز  /يــولـيــو  .2013الـسـعــوديــة تدعم
حـفـتــر ،م ــن خ ــال صــراع ـهــا ض ــد اإلســامـيــن
بعد االنشقاق الوهابي ـ ـ ـ اإلخــوانــي ،الــذي بدأ
فــي عهد املـلــك عبدالله ،ثــم تـكـ ّـرس مــع صعود
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .ف ــي 22ن ـي ـس ــان /
أبريل  ،2020قــال فتحي باشاغا وزيــر داخلية
حكومة السراج ،الكالم التالي في تفسير الدعم
اإلم ــارات ــي ال ـقــوي لحفتر« :اإلمـ ـ ــارات ت ــرى في
صالحها ع ــدم اسـتـقــرار ليبيا ،كــونـهــا تشكل
خ ـط ـرًا اقـتـصــاديــا كـبـيـرًا عـلـيـهــا ،إذا اسـتـقـ ّـرت
ّ
ّ
بتفسيرات عن أن
وحصل فيها نمو» ،بما يذكر
ٍ
الحرب األهلية اللبنانية  1975ـ ـ ـ 1990قد نقلت
العاصمة املالية للشرق األوسط من بيروت إلى
دبي .ولكن لتفسير كالم الوزير باشاغا ،يجب
ّ
الـقــول إن النفط الليبي يمكن أن ينافس نفط
يحتاج للوصول إلى
دول الخليج ،وهو الذي ال
َ
الغرب األوروبــي ،املرور بمضيقي هرمز وباب
املندب ،حيث طهران وحلفاء إيــران اليمنيون.
لكل مــا سبق وألس ـبــاب أخ ــرى ستبقى ليبيا
محور إستقطابات استراتيجية خطيرة.
* كاتب سوري
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يوم الشهيد الشيوعي

على درب التحرير والتغيير
ّ
حنا غريب *
هو  ٢١حزيران ،يوم «الشهيد الشيوعي» ،يوم شهداء الحزب الذين سقطوا على درب النضال الطويل،
درب التحرير والتغيير ،درب فرج الله الحلو وجورج حاوي وأحمد املير األيوبي ...وكل الشهداء .يوم
ّ
نوجه فيه أسمى التحيات إلى قوافل شهداء الحزب ،الذين سقطوا في مسيرته الطويلة تحت التعذيب
والخطف واالغتيال ،وفي مقاومة االحتالل الصهيوني ومشاريع التقسيم والفدرلة الطائفية ،ومن
أجل الخبز والعلم والحرية.
ّ
ّ
ولكل الــوطــن ،وسقطوا في كـ ّـل ميادين النضال ّ
مجسدين
إنهم الشهداء الذين أتــوا من كل الوطن
ّ
التحرر الوطني واالجتماعي ،من
بدمائهم تاريخ حزبهم ونضال شعبهم من أجل تحقيق أهدافه في
الهيمنة اإلمبريالية والنهب االستعماري ،ومن االستغالل الطبقي الذي تمارسه البرجوازية الداخلية
ّ
وتبعيته لإلمبريالية.
عبر نظامها السياسي الطائفي
وفي هذه املواجهة الطويلة والشاقة التي ال تــزال مفتوحة ،حصلت إخفاقات ووقعت خسائر ،كما
ّ
تحققت إنجازات بفضل دماء هؤالء الشهداء وكل الشهداء املناضلني ومن مختلف القوى واألحزاب
ّ
فتتجسد راهنًا
املقاومة ،وكان إنجاز التحرير أبرزهاّ .أما معاني االحتفال بيوم الشهيد الشيوعي،
تحت عنوان وحيد وواضــح هو متابعة املواجهة املفتوحة التي بدأها هــؤالء األبطال ،حتى تحقيق
ّ
ّ
التحرر الوطني واالجتماعي .إنه عنوان للمسؤولية التاريخية
ُالتغيير املطلوب واإلنجاز الكامل ملهام
ّ
امللقاة على عاتقنا ً
وفاء لتضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ،ومن أجل تحقيق ما حلموا به وضحوا
من أجله واستشهدوا.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فيكفي أن نرى أمام ناظرينا املشاهد املخزية لسلطة سياسية تابعة ومرتهنة ،تلهث إلعادة جثث
القتلى الصهاينة إلى العدو الصهيوني ،وتسرع في اإلفراج عن العميل عامر الفاخوري ،وتعمل لعودة
العمالء تحت مسمى َ
«املبعدين» في قانون «العفو» العام ،في حني ال ّ
تحرك ساكنًا إلعادة جثامني
شهدائنا املقاومني املحتجزة لــدى العدو الصهيوني وعمالئه :جمال ساطي ،إيــاد قصير ،ميشال
صليبا ،إلياس حرب ،فرج الله فوعاني ،حسام حجازي ،يحيى الخالد ،حسن موسى وحسن ضاهر،
وتترك املناضل جورج إبراهيم عبد الله محتجزًا ظلمًا وعدوانًا في سجون السلطات الفرنسية.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
ّ
ّ
ووجوده وطنًا
ناظرينا هذا الواقع املتردي للبنان الذي أصبح مهددًا بمصيره
ّ
• ويكفي أن نرى أمام ّ
ّ
وتفجرها دفعة واحــدة بــدءًا من سقوط كل صيغ
وكيانًا ،بفعل استحقاق كل مظاهر أزمــة نظامه
املحاصصة السياسية الطائفية املتعاقبة ،إلى انهيار النظام االقتصادي والنقدي واملالي واملصرفي،
ً
ُ
ووصــوال إلى األزمة االجتماعية التي تنذر بعواقب وخيمة ُوبخطر املجاعة والفوضى بفعل انهيار
سعر ًصرف الليرة وتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر األجراء واملوظفني واملتعطلني عن العمل،
إضــافــة إلــى انهيار نظم التأمينات وشبكات األم ــان االجتماعي ،وازدي ــاد مـعـ ّـدالت البطالة والفقر
واستشراء الغالء وإقفال مئات املؤسسات.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فالسلطة السياسية ورأسماليتها التابعة التي بدل أن تعلن فشلها وتتنازل لشعبها الذي يطالبها
بدفع الثمن ،تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتقديم التنازالت وتدفيع شعبها ووطنها
الثمن ،وأخطر ما في هذا القرار السياسي هو ما قد ينتج عنه من مخاطر الخضوع لشروط الدول
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،التي تطرحها هذه الدول وفي مقدمها تنفيذ «صفقة
«املانحة» ّ
ّ
وإبقاء
القرن» بشقها اللبناني في ضم مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وتوطني الالجئني الفلسطينيني،
ّ
النازحني السوريني وترسيم الحدود ونهب النفط والغاز ونزع سالح املقاومة وقانون قيصر ،وكل
ما يتعلق بالشروط املالية والتقشفية والخصخصة التي ّ
عبرت عنها خطة الحكومة االقتصادية إلى
ٍّ
كبير.
حد ّ ٍ
ُ
ّ
فلكل ما تقدم ،وأمــام ما ارتكبته هذه السلطة السياسية ونظامها من جرائم تكاد تطيح بإنجاز
التحرير وبمصير الـبــاد على وجــه الـعـمــوم ،تتأكد الحاجة اآلنـيــة واملوضوعية وفــي هــذه اللحظة
التاريخية لقيام نظام سياسي جديد ينقذ لبنان من نظامه الحالي ويقيم نظامًا جديدًا يصيغ ويبني
الدولة الوطنية الديموقراطية املقاومة على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة.
ّ
ّ
هذه التحديات واملخاطر ،والذي يشكل القسط املطلوب الذي علينا القيام
إنه التغيير املطلوب ملواجهة ّ
العربي واإلقليمي ،والذي يجعل من هذا التغيير
به إلسقاط «صفقة القرن» بشقها اللبناني وببعدها
ّ
فعل ّ
تحرر وطني يتكامل مع كل املواجهات الجارية في كل الساحات العربية ضد هذه الصفقة وال
سيما في فلسطني وسوريا واألردن والعراق ومصر.
ومهام التغيير املطروحة أمامنا تتمحور حول نقطة واحدة تتعلق في تغيير موازين القوى وخريطة
الطريق لقيام أوســع ائتالف وطني للتغيير ،وذلــك انطالقًا ّ
مما أنجزته االنتفاضة والتي بقدر ما
ً
ّ
ّ
شكلت ذروة املواجهات الشعبية ضد هذا النظام ،لكنها بالنتيجة أظهرت خلال واضحًا تمثل في تعدد
السقوف السياسية ملكوناتها وغياب البرنامج والقيادة ّ
املوحدة القادرة على طرح البديل وتعديل
موازين القوى.
وما نعنيه بمهام تثوير االنتفاضة هو العمل ملعالجة هذه النقطة بالذات عبر االرتقاء إلى مستوى
امل ـبــادرة وطــرح مـشــروع سياسي بــديــل وسلطة بديلة ق ــادرة على ممارسة الحكم وإدارة املرحلة
االنتقالية إلفساح ّ املجال أمام الناس لتحقيق مطالبها الحيوية واملشروعة.
وما هذه املبادرة إل إحدى الثمار السياسية األساسية التي أنتجتها االنتفاضة ،فما تطرحه يجب أن
ّ
ّ
املضي في عملية تفعيل وتصعيد وتنظيم املواجهة
يشكل قوة دفع لها ،كما للمجتمع عمومًا ،لجهة
ّ
الشعبية ،لتشكل مرتكزًا إلى جانب مرتكزات أخرى متمثلة في لقاء التغيير والتحالف االجتماعي
النقابي والشعبي ومجموعات الشباب والشابات في الساحات وسائر لجان العمل البلدي والشعبي
ً
ّ
القوى علىً األرضً .
ّوالثقافي أبرز مكونات االئتالف الوطني املطلوب تعزيزًا وتعديال ملوازين ّ
كل ذلك يضع هذه املهام في مصاف األولويات ألن اآلتي أعظم ،فنحن ال نتوقع حلوال سحرية لألزمة
وال ضبطًا ّ
خروقات إيجابية وازنة
للتردي االجتماعي
والبطالة والفقر ال بل انعدام األمل ،بتحقيق ّ
ّ
ّ
على أيدي هذه الحكومة ،وهو ما يعزز موضوعيًا استمرار االنتفاضة ويتطلب تثويرها ،لتتمكن
من مواجهة التحديات التي تنتظرها وفي مقدمها ما تمارسه السلطة من قمع ضد املنتفضني ،ومن
محاوالت لدفع البالد نحو الفوضى والصدامات عبر ما ُيطرح من مشاريع تحت عناوين الفدرلة أو
املثالثة أو ّ
التمسك الشكلي بالطائف بهدف تعديل نظام املحاصصة الطائفية واملذهبية تحت سقف
النظام السياسي.
*األمني العام للحزب الشيوعي ّاللبناني –
ّ
االفتتاحية بالتزامن مع مجلة «النداء»
تنشر

