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ألليندي َّرئيسًا:
انتخاب
على
عامًا
50
ُ
تحليل ماركسي للهزيمة المحتمة
سعيد محمد
ّ
ّ
الشعبية في سانتياغو،
تفجرت االحتفاالت
مـ ـس ــاء الـ ــرابـ ــع مـ ــن أي ـ ـلـ ــول  /س ـب ـت ـم ـبــر قـبــل
ُ
خ ـم ـس ــن عـ ــامـ ــا ،بـ ـع ــدم ــا ان ــتـ ـخ ــب ال ـط ـب ـيــب
والـ ـن ــاش ــط الـ ـيـ ـس ــاري س ـي ـل ـف ــادور أل ـل ـي ـنــدي
ّ
لجمهورية
(مــن الـحــزب االشـتــراكــي) رئيسًا
تشيلي على رأس تحالف ّ
ّ
يسارية
ست قوى
ّ
ّ
ورادي ـك ــال ـ ّـي ــة (ال ــوح ــدة ال ـش ـع ـبــيــة) ،مـتـفــوقــا
ب ـ ــ %2م ــن األصـ ـ ــوات ع ـلــى مـنــافـســه الــرئـيــس
الـســابــق خيرخو ألـيـســانــدري .كــان ألليندي
يصف نفسه بـ«املاركسي» ،ولذا فقد شعرت
ّ
الطبقة العاملة بأن وقتها قد حان لتصحيح
ال ـف ـســاد الـهـيـكـلــي امل ـ ّ
ـؤس ــس وإنـ ـه ــاء هيمنة
النخبة والبرجوازية على موارد البالد ،كما
ّ
حــالــة الـتـبـعـ ّـيــة ال ـتـ ّ
ـامــة لــواشـنـطــن .ل ـكــن حلم
ّ
ّ
الـيــوتــوبـيــا الـجـمـيــل تـحــطــم بـقـســوة دمــويــة
الفتة في  11أيلول  /سبتمبر  ،1973بعدما
ّ
نفذ الجيش انقالبًا على السلطة بالتنسيق
املباشر مع االستخبارات املركزية األميركية،
ُ
فــق ـتــل ال ــرئ ـي ــس أل ـل ـي ـنــدي ف ــي ق ـصــف قـصــره
ال ـج ـم ـه ــوري ،وتـ ـع ـ ّـرض عـ ـش ــرات اآلالف من
مــؤيــدي الرئيس وق ــادة الطبقة العاملة إلى
أسوأ مذبحة في تاريخ االنقالبات األميركية
ّ
ّ
اليسارية
عبر العالم .هزيمة مذلة للتجربة
ّ
النبيلة ،دفعت بشيوعيي أوروبا إلى التعقل
ّ
ّوالتخلي عــن مـبــدأ الـثــورة االشـتــراكـيــة ،رغم
أنها كانت ـ ـ ـ وفق التحليل املاركسي ـ ـ ـ هزيمة
مـحـ ّـتـمــة مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول ،تـنـتـظــر نهايتها
بالنظر إلى الخلل النظري الرئيس الذي رافق
التجربة منذ يومها ّ
األول ،س ــواء مــن طرف
الــرئـيــس الشهيد وحــزبــه االش ـتــراكــي ،أم من
طرف حلفائه الشيوعيني التشيليني.
األدوار ،التي لعبتها االستخبارات املركزية
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـن ـخ ـب ــة ال ـت ـش ـي ـلـ ّـيــة وص ـب ـيــان
شـيـكــاغــو (تــام ـيــذ مـيـلـتــون ف ــري ــدم ــان رائ ــد
الفكر االقـتـصــادي النيوليبرالي) والجيش
الـتـشـيـلــي ،ف ــي تـنـفـيــذ االن ـق ــاب ال ــدام ــي يــوم
أيلول  11 /سبتمبر  ،1973وإسقاط الحكومة
ّ
ّ
الشرعية املنتخبة باغتيال رئيسها
التشيلية
ـاق ــه ،وتــالـيــا
س ـي ـل ـفــادور أل ـل ـي ـنــدي ،وذبـ ــح رف ـ ِ
انـتـقــال السلطة عـنــوة إل ــى الـجـنــرال الفاسد
ّ
أوغ ـ َّس ــت ب ـي ـنــوش ـيــه ،كــل ـهــا صـ ــارت مـعــروفــة
ومــوث ـقــة وال طــاقــة ألح ــد مــن املـنـتـصــريــن أو
ّ
حـتــى الـخــاســريــن عـلــى إن ـكــارهــا .ل ـكــن هناك
ّاتـجــاهــا عـ ّ
ـامــا عند اليسار العاملي ـ ـ ـ املعتاد
أبدًا على ّ
تجرع الهزائم ـ ـ ـ لالكتفاء عند مرور
الذكرى الحزينة ،بلعن اإلمبريالية األميركية
وأذنابها ،ومسح التجربة اليسارية القصيرة
لحكومة «الوحدة الشعبية» ( 1970ـ ـ ـ )1973
بـلـمـســة رومــان ـس ـيــة ال ـطــابــع ،ورثـ ــاء الشعب
ّ
ضحية لــواحــدة
التشيلي ال ــذي وقــع بعدها
مــن أقسى تـجــارب النيوليبرالية ،على نحو
م ــا زالـ ـ ــت ت ـع ــان ــي م ـن ــه الـ ـب ــاد ب ـن ـيــويــا بـعــد
نصف قرن .هذه النظرة التبسيطية الثنائية
ُ
األلــوان ـ ـ ـ أبيض أســود ـ ـ ـ تبقي فكرة العدالة
ّ
محتجزة في حيز اليوتوبيا غير
االشتراكية ّ
ّ
وتضيع من
القابلة للتحقق في هذا العالم،
أي ــدي الـشـعــوب املـضـطـهــدة دروس ــا حقيقية
وثمينة فــي تأسيس ال ــدول ،دفــع رفاقنا في
ً
دماء غزيرة.
تشيلي ثمنها
الحقيقة بالطبع أعقد من ذلك بكثير .وهناك
ّ
لديناميكية الثورة والثورة
جانب طبقي مهم
املضادة وأدوار مختلف الطبقات االجتماعية
في الصراع ،منذ ما قبل عهد ألليندي وأثناءه
وبعده ،وتلك أبعاد ال ينبغي إهمالها قط في
ّ
أي محاولة لفهم املناخ الذي أتاح لألميركي
ممارسة دوره التقليدي في تنظيف حديقته
الخلفية من املشاغبني .واألهم من ذلك ،قراءة
ّ
منهجية
مواضع الخلل النظري الـفــادح في
الرئيس ألليندي ،والرمادية التي حكمت أداء
الحزب الشيوعي التشيلي وأحــزاب اليسار،
محصلتها خيانة ّ
ّ
تامة
عـمــومــا ،فكانت فــي
لـنـضــاالت الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وال ـتــزامــا ـ ـ ـ غير
م ـبـ ّـرر مــاركـسـ ّـيــا ـ ـ ـ بـقــواعــد لـعـبــة الـبــرملــانــات
البرجوازية ،في الوقت الذي تشحذ الرجعية
التشيلية فيه السكاكني للذبح ،وتعمل وفق
خـطــة مـتــدحــرجــة ـ ـ ـ ـ ـ بــالـتـنـسـيــق الــوث ـيــق مع
ّ
األم ـيــركــي ـ ـ ـ إلن ـهــاء الـتـجــربــة كــلـهــا بمحض
العنف املطلق.
ان ـت ـخ ــاب أل ـل ـي ـن ــدي ،ف ــي أيـ ـل ــول  /سـبـتـمـبــر
ّ
محصلة تراكمية لتنامي الغضب
 ،1970كان

وال ـ ــوع ـ ــي فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـسـ ـك ــان األص ـل ـي ــن
ّ
وال ـ ـفـ ــاحـ ــن وال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة الـتـشـيـلـيــة
ّ
ـف حـكــومــة
ع ـم ــوم ــا ،وال ســي ـمــا ب ـعــدمــا ل ــم ت ـ ِ
ّ
اليمينية بوعودها
الديمقراطيني املسيحيني
ّ
إصــاح نظام ملكية األراضــي ـ ـ ـ التي تركزت
ّ
تــاريـخـ ّـيــا فــي أي ــدي حفنة م ــا ٍك ك ـبــار .ول ــذا،
ش ـهــدت سـنـتــا  1968و 1969مــوجــة واسـعــة
ّ
ّ
املطلبية (قــادهــا الـطــاب)
مــن االحـتـجــاجــات
واإلضــراب ــات (الـعـ ّـمــال) واح ـتــاالت األراضــي
(الفالحون) تعاظمت بداية عام  ،1970الذي
شهدت األشهر األولى منه قبل فوز ألليندي
بالرئاسة أكثر من  5000إضراب على امتداد
تشيلي .هذا الغضب املتراكم والوعي الطبقي
املتصاعد ،منحا اتحادات ّ
العمال واألحــزاب
ال ـي ـس ــاري ــة ش ـع ـبـ ّـيــة مـ ـت ــزاي ــدة ،س ـم ـحــت لـهــا
بـتـشـكـيــل كـتـلــة عــريـضــة ب ـق ـيــادة سـيـلـفــادور
أل ـل ـي ـن ــدي تـ ـح ـ ّـدت ه ـي ـم ـنــة ال ـي ـم ــن الــرج ـعــي
التشيلي على السلطة ،على أســاس برنامج
ط ـمــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـضـ ّـمــن تــأم ـيــم ص ـنــاعــة الـنـحــاس
ّ
ملكية
أهــم صناعات الـبــاد ،وإع ــادة تــوزيــع
األراضـ ــي ،وتــوسـيــع الـقـطــاع الـعــام وتحسني
م ـس ـتــوى امل ـع ـي ـشــة وإنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـخـضــوع
للهيمنة األميركية ـ ـ ـ ودفعت الطبقة العاملة
لالنخراط بكثافة بالعملية االنتخابية ،فكان
انتصار  4أيلول  /سبتمبر التاريخي .لكن
مــا لــم تــدركــه تلك الطبقة حينها ،وال يعرفه
ّ
الـ ّكـثـيــرون ال ـي ــوم ،أن الــرئـيــس املـنـتـخــب كــان
وقــع اتفاقًا سـ ّـريــا مكتوبًا مــع الديمقراطيني
ّ
املسيحيني ،يسمحون له فيه بتولي السلطة
شــري ـطــة مـنـحـهــم ض ـم ــان ــات ب ـع ــدم امل ـســاس
بأعمدة الدولة البرجوازية :الجيش والشرطة
والـتـعـلـيــم واإلع ـ ـ ــام ،فـيـمــا ك ــان ــت خـطــابــاتــه
العلنية تقول شيئًا آخر عن بزوغ فجر ّ
ّ
«قوة
الشعب» .وفي الحقيقة ،كانت تلك املساحات
ـروع في
األربـ ــة ت ـحــدي ـدًا أدوات الـنـخـبــة ل ـل ـشـ ّ
خطتها السـتـعــادة السلطة ،فلم تـتــأخــر عن
تهريب رؤوس األمــوال من البالد ،والتالعب
باملواد األساسية ،وحاولت الشركات العابرة
الجنسية التي تمتلك مصالح النحاس وقف
تصديره ،وتم التنسيق مع الجانب األميركي
ّ
لــوقــف ك ــل ال ـت ـعــاون م ــع تـشـيـلــي ،باستثناء
ّ
املـ ّ
ـؤس ـســة الـعـسـكــريــة واألم ـن ــي ــة ،ومـنـتـجــات
شركة «ديــزنــي» ـ ـ ـ التي أغرقت أطفال البالد
ّ
لصغار السن.
املوجهة
بمواد تزييف الوعي
ّ
ّ
ومــع ذلــك ،فــإن حكومة ألليندي نفذت حزمة
ـات التي كانت قانونيًا
واسـعــة مــن اإلصــاحـ ّ
ضمن صالحياتها ،لكنها لــم تكن مشروعًا
اشتراكيًا حقيقيًا ،فب ِقي االقـتـصــاد مختلط

ّ
أن
ما ال يعرفه الكثيرون ّ
المنتخب كان وقع
الرئيس
ّ
اتفاقًا سريًا مكتوبًا مع
الديمقراطيين المسيحيين
منحهم فيه ضمانات

ُ
الـطــابــع ،ولــم تـمــس رؤوس األّم ــوال الكبرى،
وعمدت إلى محاولة تعديل كفة التوازن بني
الطبقات عبر تقوية مؤسسات القطاع العام
والتقليل مــن االعتماد على قطاع التعدين،
ودع ــم ال ــزراع ــة الـحــديـثــة والـتـصـنـيــع .وحتى
ع ـنــدمــا زار الــزع ـيـ ّـم ال ـكــوبــي ف ـيــدل كــاسـتــرو
ســان ـت ـيــاغــو ،وه ــن ــأ أل ـل ـي ـنــدي ع ـلــى نـجــاحــه
ّ
فــي تـســلــم الـسـلـطــة ـ ـ ـ ـ ـ بــوســائــل سـلـمـ ّـيــة عبر
صـنــدوق االقـتــراع والديمقراطية البرملانية،
ّ
فإن اليمني الرجعي لم يشعر بالتهديد على
اللتزام حكومة اليسار
اإلطالق وكان مرتاحًا ّ
بشروط اللعبة لدرجة أنه شرع (نهاية) عام
 ،1971في إطالق موجة احتجاجات متتابعة
بــدأت في تشرين الثاني  /نوفمبر بمسيرة
ّ
البرجوازيات (وخادماتهن)،
لسيدات البيوت
ّ
وه ــن يقرعن الطناجر واملــواعــن الـفــارغــة ـ ـ ـ
على الرغم من ّأن املعاناة الحقيقية من شحّ
األصناف وارتفاع األسعار ،كانت من نصيب
الطبقة الـعــامـلــة وكنتيجة مـبــاشــرة لسلوك
مـصــالــح الـتـجــارة واألع ـم ــال الـتــي كــانــت بيد
ً
ّ
البرجوازية .وبدال من الضرب بحديد
الطبقة
على يد تلك املصالح ،اكتفت حكومة ألليندي
بتأسيس لجان لتوزيع املــواد األساسية في
األحياء ،وتجاهلت كذلك التعاون العسكري
امل ـت ـصــاعــد ب ــن ال ـج ـيــش الـتـشـيـلــي ونـظـيــره
األم ـي ــرك ــي ،وأع ـم ــال الـتـطـهـيــر املـتــاحـقــة في
امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات األمـ ـن ـ ّـي ــة ض ـ ـ ّـد امل ـت ـع ــاط ـف ــن مــع
اليسار.
ض ـع ــف اس ـت ـج ــاب ــة ال ـح ـك ــوم ــة السـ ـتـ ـف ــزازات
اليمني ،منح األخير مزيدًا من الثقة لتصعيد
املعركةُ ،
فحجبت الثقة في البرملان عن وزير
ُ
ال ــداخ ـل ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ّ الـ ـيـ ـس ــاري ،وع ــرق ـل ــت م ـشــاريــع
التأميم ،وشنت وسائل اإلعــام حربًا الذعة

ضــد ألليندي وفــريـقــه ،ودع ــت علنًا إلسقاط
نـ ـظ ــام ــه .وقـ ـ ــد تـ ـع ـ ّـرض ــت ق ـ ـي ـ ــادات الـ ــوحـ ــدة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،طـ ــوال أش ـه ــر ،إل ــى ض ـغــط شــديــد
م ــن ق ــواع ــده ــا ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ل ـت ـح ـج ـيــم ال ـي ـمــن
ّ
التحول الجذري نحو ّ االشتراكية،
واستكمال
ّ
لكن القيادات كانت ملتزمة بتجنب املواجهة
ّ
السلمية
م ــع ال ـي ـمــن ،واس ـت ـخ ــدام الــوســائــل
وال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـق ــان ــون .ول ـ ــذا،
عـقــدت ال ـكــوادر ّ
العمالية والشعبية مؤتمرًا
لها ،منتصف عام  ،1971واعتبرت إنجازات
ّ
شكلية ،وال تمس
حكومة «الوحدة الشعبية»
بــأســس هـيـكـلـ ّـيــة ال ـق ــوة ف ــي ال ـب ــاد ،ودعـتـهــا
ّ
حقيقية ّ
للعمال،
إلى تأسيس سلطة جديدة
دون فائدة .لقد كان ألليندي برملاني
لكن من َ
الهوىّ ،وق ِبل اللعب داخل الخطوط الحمراء
الـ ـت ــي وق ـ ـ ــع ع ـل ـي ـه ــا ،ف ـي ـم ــا دفـ ـع ــت األح ـ ـ ــزاب
ال ـش ـي ــوع ـي ــة واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر إل ــى
االمتناع عن العنف وإدارة الخد اآلخــر ،عند
ّ
تلقي صفعة من قبل الطرف اآلخر.
ّ
نـقـطــة ال ـت ـح ــول ح ــدث ــت ف ــي ت ـشــريــن األول /
أكتوبر  ،1972عندما امتنع مالكو شاحنات
النقل عن العمل ـ ـ ـ بإيحاء من صقور اليمني ـ ـ ـ
وأغلقوا بشاحناتهم طرقات رئيسة ،ونشروا
ّ
م ـســل ـحــن مل ـنــع م ـص ــادرت ـه ــا .وق ـت ـه ــا ،كــانــت
اس ـت ـجــابــة أل ـل ـي ـنــدي م ـحــاولــة ال ـض ـغــط على
ه ــؤالء مــن خــال الـقــانــون .لكن صبر الطبقة
ّ
نفد بالفعل ،ولم
العاملة والفلحني كــان قد ِ
ي ـن ـت ـظــروا ب ـه ـلــوان ـيــات أل ـل ـي ـنــدي ،فـسـيـطــروا
ّ
ّ
عـلــى ال ـشــاح ـنــات ،وحــط ـمــوا ب ــواب ــات م ـحــال
السوبرماركت التي أوقفت أعمالها ،وألقوا
بــأصـحــاب املـصــانــع الـتــي ق ـ ّـررت الـتــوقــف عن
اإلنتاج إلى قارعة الطريق ،واستأنفوا تشغيل
املــاك ـي ـنــات .كــانــت تـلــك حــالــة ث ـ ّ
ـوري ــة مكتملة
وفــق املنطق اللينيني :فالطبقة العاملة لم
ت ـعــد ت ـق ـبــل ب ـعــدهــا بـ ــاألوضـ ــاع ال ـق ــائ ـم ــة ،أو
الخضوع لهيمنة النخبة ،وشرعت بتشكيل
م ـج ــال ــس ثـ ــوريـ ــة (عـ ـل ــى ن ـس ــق ســوف ـي ـت ـيــات
روسيا ّ ،1917
سميت في تشيلي «كوردونز»)
ّ
وأصــدرت ،الحقًا ،صحيفة «املهمة العاجلة»
للتعبير عــن مــواقـفـهــا .ألـلـيـنــدي وحكومته
في مواجهة ّ
القوة الشعبية الصاعدة ،اختار
ّ
مجددًا الحفاظ على تعهداته للديمقراطيني
املـسـيـحـيــن ،واالس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـح ـكــم ضمن
أطــر الــدولــة الـبــرجــوازيــة ،فاستدعى الجيش
إلعــادة فرض النظام ،ودعــم نفوذ االتحادات
العمالية في مواجهة نشطاء الـ«كوردونز».
ّ
ومــع ذلــك ،فــإن الطبقة العاملة كانت ال تــزال
م ــوه ــوم ــة ب ـم ــارك ـس ـ ّـيــة أل ـل ـي ـن ــدي امل ــزع ــوم ــة،
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ّ
وتبقى «جمول» عنوان العقد الدائم
حنا غريب *
وه ـ ـكـ ــذا شـ ـه ــدت ان ـت ـخ ــاب ــات آذار  /مـ ــارس
ّ
الشعبية»
 1973حـصــول تـحــالــف «ال ــوح ــدة
ع ـلــى أك ـثــر م ــن  %50م ــن م ـج ـمــوع األصـ ــوات
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان (مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ــ %36س ــابـ ـق ــا) ،مــا
م ـن ــح ح ـك ــوم ــة أل ـل ـي ـن ــدي ت ـف ــوي ـض ــا شـعـبـيــا
وبــرمل ــان ـي ــا ل ـف ــرض ت ـغ ـي ـيــرات ح ـق ـي ـقـ ّـيــة .لكن
تلك الحكومة ـ ـ ـ وتحديدًا أطرافها الشيوعي
واالشتراكي ـ ـ ـ كانت مصابة بالشلل اإلرادي
ف ــي مــواج ـهــة ال ـي ـمــن ،وعـمـلــت ب ــا كـلــل على
تفكيك كــوردونــات الطبقة العاملة ومكافحة
ّ
دعواتها للتسلح واالستعداد للدفاع الذاتي.
بــل وشــرع الـحــزب الشيوعي فــي نشر كثيف
لـبــوسـتــرات تحمل نـ ــداءات مـثــل «ال للعنف:
ّ
ال م ــن ال ـي ـمــن وال م ــن الـ ـيـ ـس ــار» .ل ـكــن كــلـمــا
زاد تـ ـ ّ
ـردد ألـلـيـنــدي وحـلـفــائــه وضـعـفـهــم في
ّ
واستمر
مواجهة اليمني ،زاد صلف األخـيــر
في التصعيد .لقد كانت الطبقة الوسطى قد
أحـ ّـســت بالخطر مــن ملمح ال ـقـ ّـوة فــي ثورية
الطبقة الـعــامـلــة وسعيها الـصــريــح لتعديل
ميزان القوى ،ولذا فقد رفضت غصن الزيتون
الـ ــذي لـ ـ ّـوح ب ــه ألـلـيـنــدي م ــن خ ــال مـشــروعــه
ـدولــة وطـنـ ّـيــة عــابــرة لـلـطـبـقــات ،وانـخــرطــت
لـ ّ
بقضها وقضيضها في حرب النخبة املضادة
للتجربة املـعـنــونــة بــاالشـتــراكـيــة ،فسيطرت
ت ـظ ــاه ــرات ـه ــا االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــوارع،
وتـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـي ـســاريــن ب ـ ــاإلي ـ ــذاء ،وق ـ ّـدم ــت
أبناءها جـنــودًا للخطة التي كانت تحبكها
االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة األمـيــركـيــة إلسـقــاط
ال ـن ـظ ــام ب ــال ـق ـ ّـوة وم ـن ــع ت ـح ـ ّـول ــه إلـ ــى مـصــدر
إل ـهــام لـشـعــوب أخ ــرى فــي أمـيــركــا الالتينية
والعالم .ولــذا ،عندما بدأ الجنرال بينوشيه
بتنفيذ انقالبه ،كان زعــران الطبقة الوسطى
شركاء العسكر في أعمال العنف الدامي ضد
اليساريني وقيادات الطبقة ٍّالعاملة ،فخطفوا
ّ
وعذبوا وقتلوا بقسوة وتشف بال محاكمات
وفق قوائم ُم ّ
عدة مسبقًا ،ما أسفر خالل أقل
من سنة عن سقوط ما بني  30ـ ـ ـ  50ألف قتيل،
ع ــدا عــن ع ـشــرات آالف املـفـقــوديــن واملـغـ ّـيـبــن
واملنفينيُ ،
ّ
ومسحت طبقة كاملة من الكوادر
الـسـيــاسـيــة والـفـكــريــة والـثـقــافـيــة والـنـقــابـيــة
املنحازة لليسار.
سـ ـق ــوط ال ـت ـج ــرب ــة ال ـت ـش ـي ـل ـيــة ،واس ـت ـش ـه ــاد
الرئيس ألليندي بعد رفضه تسليم السلطة
لالنقالبيني واعتصامه بالقصر الجمهوري
ّ
م ــع ثــلــة صـغـيــرة م ــن رف ــاق ــه ،ك ــان ذل ــك حــدثــا
تراجيديًا ورمزيًا من دون شك ،ودفع األحزاب
الـشـيــوعـيــة فــي أوروب ـ ــا ـ ـ ـ إيـطــالـيــا وفــرنـســا
ً
مثال ـ ـ ـ إلــى نبذ املشروع الثوري االشتراكي
ملـصـلـحــة س ـيــاســات واق ـع ـيــة عـمـلـيــة ،تسعى
إلى استقطاب الطبقة الوسطى البرجوازية،
واالنخراط في تحالفات مع اليمني للوصول
إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،عـ ـب ــر ص ـّ ـنـ ــاديـ ــق االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
ولـعـبــة ال ـبــرملــانــات ،وتـجــنــب ال ـع ــداء املـبــاشــر
لإلمبراطورية األميركية.
ُ
ّ
لكن الحقيقة ،أن التجربة لم تقرأ كما يجب ،إذ
ّ
ّ
أن تجربة تشيلي  1970ـ ـ  ،1973تشير إلى أن
العاملة يمكنها بالفعل امتالك أدوات
الطبقة ّ
ال ـق ــوة ،وأن ـه ــا وح ــده ــا قـ ــادرة عـلــى تأسيس
دي ـم ـقــراط ـيــة حـقـيـقـيــة إلـ ــى أق ـص ــى ال ـح ــدود
ّ
املمكنة إنسانيًا ،وأن الطبقة الحاكمة ال يمكن
ّ
أن ّ تتخلى ُمطلقًا عــن امـتـيــازاتـهــا بسهولة،
وأن ـهــا فــي لحظة الحقيقة ،ليست معنية ال
بالديمقراطية وال بالعدالة ،وفــي حمايتها
ملصالحها مـسـتـعـ ّـدة للتحالف ضــد الــوطــن
ّ
وال ـف ـق ــراء م ــع ال ـش ـي ـطــان ن ـف ـســه ،وأن أفـضــل
جنودها دائمًا الطبقة الوسطى البرجوازية،
الـ ـت ــي َي ـ ْـس ـ ُـه ــل اسـ ـتـ ـع ــداؤه ــا ضـ ــد ال ـط ـب ـقــات
الـشـعـبـ ّـيــة ،بـتـصــويــر امل ـش ــروع الــوط ـنــي عبر
أدوات السياسة واإلع ــام والتعليم تهديدًا
ّ
وجوديًا لها .وفوق ذلك كله عداء اإلمبريالية
ّ
األميركية السرمدي لكل محاولة استقاللية
عبر العالم ّ
سيان ،إن جاءت بالعنف الثوري
أو بالديمقراطية البرملانية .لقد كان ماركس
واضـحــا بشأن ذلــك قبل مئة عــام مــن انقالب
 ،1973فـعـنــدمــا ت ـت ـعـ ّـرض الـطـبـقــة املـهـيـمـنــة
لـلـتـهــديــد مــن قـبــل وع ــي ث ــوري مـتـصــاعــد ،ال
يكون على األجندة التاريخية وقتها سوى
ّ
التامة
طريقني ال ثــالــث لهما :االشـتــراكـيــة ـ ـ ـ
ّ
الصريحة مــن دون رمـ ّ
البربرية.
ـاديــات ـ ـ ـ أو
لقد فشل مشروع رفاقنا لتأسيس اشتراكية
ّ
ّ
البربرية
حقيقية في تشيلي ،فكان انتصار
ّ
محتمًا.

تـجـسـيـدًا ل ـت ــازم الـتـحــريــر والـتـغـيـيــر عـلــى درب ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي
واالج ـت ـمــاعــي ،انـطـلـقــت «جـبـهــة امل ـقــاومــة الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة» ضـ ّـد
االحتالل الصهيوني ،في  16أيلول  /سبتمبر من عام  .1982ثمانية
ّ
نستعد اليوم إلحياء
وثالثون عامًا مضت على هذه املناسبة التي
ً
وحزبنا في ّإطالق هذه الجبهة،
شعبنا
ذكراها ،تقديرًا ووفاء لتاريخ ِ
ِ
ولقائدها الرفيق الشهيد جــورج حــاوي ،الــذي خط بيده مع الرفيق
محسن إبراهيم نداءها ّ
األول.
ّ
نتوجه بالتحية إلــى قوافل الشهداء والجرحى
وفــي هــذه املناسبة،
واألسرى واملفقودين واملقاومني ،الذين لم تزل جثامني البعض منهم
ّ
نتوجه إلى عائالت الشهداء
محتجزة لدى العدو الصهيوني ،كما ّ
وننحني أمام عظيم تضحياتهم ،وإلى كل الذين لم يرفعوا األعالم
البيضاء ،بل وقفوا بصالبة في هــذه املعركة إلــى جانب املقاومني
من مختلف القوى واألحزاب ،فساهموا بذلك في مسيرة التحرير.
ّ
وإذ نحيي هذه املناسبة ،فإننا ال نقوم بذلك فقط من أجل استذكار
املــاضــي والـتــاريــخ ،الـلــذيــن حفال بتجربة الـحــرس الشعبي وقــوات
األنصار وقبلهما بالعديد من املواجهات ّ
ضد املشاريع االستعمارية
ّ
املستمرة ،بــدءًا مــن تــداعـيــات «وعــد بلفور» و«اتفاقية سايكس ـ ـ ـ
بيكو» ،بــل مــن أجــل إع ــادة تجديد االل ـتــزام بتحقيق األه ــداف التي
انطلقت مــن أجلها «ج ـ ّـم ــول» ،بتحقيق التغيير الــديـمـقــراطــي عبر
ّ
والتحركات النقابية والشعبية ،والتي أنضجت
املواجهات السياسية
ّ
املتجسدة في االنتفاضة الشعبية العارمة في
حالة الوعي العارمة
 17تشرين ،لتبني مع انتفاضات شعوبنا العربية ومقاومة الشعب
الفلسطيني لــاحـتــال الصهيوني ،مـشــروع االرت ـقــاء بمسيرتها
مقاومة عربية شاملة على املستوى القومي عمومًا،
إلــى مصاف
ّ
وعلى مستوى كــل بلد عربي ،لتتكامل هــذه املقاومة في ّمشروع
للتحرر الوطني واالجتماعي ّ
ضد «صفقة القرن» وكل َ
ّ
صيغ
واحد
مشروع «الشرق األوسط الجديد».
َ
املتعاقبة على املنطقة قد ّ
عبرت،
الصيغ القديمة ـ ـ ـ الجديدة
ّإن هذه
ِ
ّ
ِّ
من ّزاويتنا ،وال تزال تعبر ،عن أشكال محددة للصراع الطبقي الذي
يتجلى في أكثر من مجال:

اليوم ،لم يعد للفقراء ما يخسرونه بعدما خسروا
ّ
ولقمة العيش
العمل
فرصة
خسروا
شيء.
كل
وسقف البيت والمدرسة واألمان ّ
الصحي
ــ ّ
ضد النهب اإلمبريالي والصهيوني لخيرات وثروات شعوبنا ،الذي
ّ
واالحتالل
يتوسل االستتباع والسيطرة
ّ
ّ
ـ ـ وضد ّاألنظمة الرأسمالية التبعية املحلية ومنظوماتها السياسية،
الـتــي تـتــولــى تنفيذ ّ
مهمتني اثـنـتــن :اسـتـغــال شعوبها وإفـقــارهــا
وتهجيرها ،وحماية مصالح اإلمبريالية.
ّ
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه املـنـطـلـقــات ،فــإنـنــا نـ ّحـيــط عـ ّـن كـثــب بـتــاريــخ
االرتهان والتبعية ملنظوماتنا السلطوية املحلية املتنقلة من وصاية
إلــى وصــايــة ،والتي ال نتفاجأ بقبولها بهذا القدر من اإلذالل أمام
إيمانويل ماكرون في الحالة اللبنانية ،عندما ّقدمت له قوى السيادة
والحياد واملمانعة السمع والطاعة وكل أشكال التنازالت املطلوبة.
كـيــف ال ،وم ــاك ــرون ي ـعــرف بــاملـلـمــوس حقيقة حـســابــاتـهــم املــالـيــة
املنهوبة واملـهـ ّـربــة ،ويـعــرف بالتالي كيف ّ
يبتزهم لينال مــآربــه ،مع
دعمهم في الوقت ذاته إلنقاذ النظام الطائفي املتهالك الذي صنعته
بالده والذي ال مصلحة لفرنسا في إلغائه .فالرئيس الفرنسي ،لم
يخف حرصه على ّ
سعيه إلعادة
التمسك
ِ
بجوهر النظام القائم ،مع ِ
ّ
إنـتــاج عقد سياسي جــديــد يــؤســس النطالقة املئوية الثانية على
قواعد املئوية األولى نفسها:
ّ
أي على قواعد محكومة بعالقة التابع باملتبوع ،حيث يتولى املتبوع،
تحت غطاء ما يسمى «املساعدات» ،تسمية رئيس الحكومة اللبنانية
ِّ
ويوزع برنامجها الوزاري ،ويمهل التابع أسبوعني لتشكيل الحكومة،
ّ
وشهرين إلقــرار ما يسمى بــ«اإلصــاحــات» ،التي يستهدف جزء
أساسي منها تحميل الشعب اللبناني كلفة االنهيار املالي ،ويعيد
الحاكمة بوجوه جديدة تبقي ُب َنية عالقات
إنتاج املنظومة السياسية ّ
وإل «يكون لبنان َّ
مهددًا باالختفاء» كما
التبعية على سابق عهدها،
ذكر وزير خارجية فرنسا.
ّ
إنه الوقت املستقطع الذي أعطاه األميركي للفرنسي ،بسبب انشغاله
ّ
بانتخاباته الرئاسية وبتجميع أوراقــه االنتخابية .ولكن هذا الوقت
املستقطع ال يمنع دونــالــد تــرامــب مــن تــوجـيــه هـ ّـمــه األســاســي في
لبنان ،الـيــوم ،نحو صيانة أمــن الكيان الصهيوني لكسب أصــوات
اليهود ،والسيطرة على نفط لبنان من خالل فرض اتفاق ترسيم
الحدود البحرية والنهرية ،عبر ما يقوم به املبعوث األميركي ديفيد
شينكر ،حيث تشير املعطيات إلى ّأن االتفاق بات ُم َ
نجزًا وينتظر
ّ
التوقيت األميركي املناسب إلعالنه .ويركز ترامب ،خصوصًا ،على
ً
الصواريخ الدقيقة لحزب الله ،استكماال ملندرجات «صفقة القرن»
واتفاق التطبيع الصهيوني ـ ـ ـ اإلماراتي ،الذي قد تليه عقد سلسلة
اتفاقات شبيهة مع دول الخليج األخرى.
في اإلطار ذاته ،يسعى رجب طيب أردوغان ،من جهته ،إلى ّ
التوسع
ّ
ب ـ ّـرًا وب ـح ـرًا فــي ك ــل أرج ــاء املـنـطـقــة ،فــي مـحــاولــة السـتـعــادة أحــام

اإلمبراطورية العثمانية .وهو ّ
يتمدد عسكريًا في قطر وليبيا والعراق
وســوريــا ،ويسعى اآلن ملــلء الفراغ الــذي أحدثه االنكفاء السعودي
ّ
«السنية» في لبنان ،ويعمل على تأجيج صراع
الراهن عن الساحة
األخوين سعد وبهاء الحريري ،الذي بدأ يأخذ طابعًا عسكريًا في
بـيــروت .وقــد بــات هــذا الـتـمـ ّـدد ّ
جليًا على األرض ،وخصوصًا في
طرابلس والشمال ،مرتديًا شكل مجموعات تحاول ركــوب موجة
االنتفاضة وافتعال واستثمار الصدامات.
ّ
ّ
لقد ّ
عرضت املنظومة السياسية الحاكمة لبنان لكل أنواع التدخالت
ّ
واملشاريع الخارجية ،التي لطاملا قوضت مفهوم الــدولــة تاريخيًا،
وسلبت اللبنانيني ثرواتهم وقـ ّـوة عملهمّ ،
وأدت إلــى تهجيرهم في
بحثًا عن فرصة للحياة .وها هي املنظومة نفسها
أصقاع األرض
اآلن ،بالرغم من ّكل صراعاتها الفوقيةّ ،
البينية والداخلية ،تتناغم في
ً
ما بينها بحثًا عن َ
صيغ جديدة للمحاصصة الطائفية ،تارة باسم
ً
الالمركزية ّ
املوسعة ،وتــارة أخــرى بإجراء انتخابات نيابية مبكرة
وفقًا للقانون االنتخابي الراهن ،وهكذا يبقى لبنان الكبير يدور في
حلقة مفرغة ملئة عام مقبلة.
عالّ ،إن اآلتي سيكون أعظم ،واملواجهة ستكون
إننا نقول
ٍ
بصوت ٍ
ّ
أشد وأشرس ،بعد توافق معظم أطراف السلطة على تشكيل حكومة
مصطفى أديب وعلى تنفيذ ما عجزت عن تنفيذه حكومتا الحريري
وديـ ــاب ،وذل ــك تـحــت سـتــار حــاجــة لـبـنــان إل ــى مـســاعــدات وق ــروض
خارجية موعودة من صندوق النقد الدولي و«مؤتمر سيدر».
ّ
ّإن الحكومة الجديدة سوف تنفذ التحرير الكامل لسعر الصرف،
ّ
وتوقف دعم السلع الحيوية ،كالقمح واملحروقات واألدوية ،كما أنها
وتعرفات
ستزيد الضرائب غير املباشرة (ضريبة
القيمة املضافة) ِ
ِّ
الـخــدمــات الـعـ ّـامــة األســاسـيــة (الـكـهــربــاء) ،وتـقــلـ ّـص ع ـطــاءات أنظمة
التقاعد والتقديمات االجتماعية ،وتبيع مــا تبقى مــن ّ
مؤسسات
ّ
ّ
عامة ملصلحة املصارف والقطاع الخاص املحلي والخارجي .كما
َّ
يرجح أن تصرف النظر عن اسـتــرداد املــال العام املنهوب ،وفرض
الـضــريـبــة الـتـصــاعــديــة عـلــى أص ـحــاب ال ــري ــوع ّواألرب ـ ــاح وال ـث ــروات
الكبيرة ،وعن تحميل الخسائر للفئات التي حققت الثروات الطائلة
ونـهـبــت امل ــال ال ـعــام وال ـخ ــاص .كــذلــك ،س ــوف تتغاضى عــن حماية
ال ـقـ ّـوة الـشــرائـيــة لـلــرواتــب واألجـ ــور ،وعــن توفير التغطية الصحية
ـ«كورونا»
الشاملة ـ ـ ـ وخصوصًا في مواجهة االنتشار املخيف لل
ّ
ّ
العام والسكن الشعبي .وهذه كلها
ـ ـ ـ والتعليم ّ املجاني الجيد والنقل ّ
أهداف ملحة ومشروعة ،لن تتحقق إل بحكومة وطنية انتقالية ذات
صالحيات استثنائية من خارج املنظومة الحاكمة.
وتحضيرًا للمواجهات املرتقبة ،نجد أنفسنا اليوم مؤتمنني على
ّ
التصدي ّ
ملهمتني أساسيتني :املهمة األولى ،هي املساهمة في بناء
ّ
التحالف االجتماعي مع شركاء وحلفاء وقوى سياسية وتجمعات
وفئات وشرائح اجتماعية وشعبية وعمالية نقابية وبلديةّ ،
ممن
ِّ
أهمية كبرى على
دفع وال يــزال ثمن االنهيار املالي،
ونحن نعول ّ
ّ
هذه ّ
املهمة .فالتحالف االجتماعي ،يشكل في خطتنا السياسية
أحــد األرك ــان األســاسـيــة لبناء االئ ـتــاف الــوطـنــي الــواســع الحامل
لبرنامج التغيير ،والـقــادر على تغيير مــوازيــن القوى في املرحلة
االنتقالية.
ّأم ــا املـهـ ّـمــة الثانية ،فهي ترتبط بـعــدم وج ــود ّأي إمكانية لتحقيق
ّ
التطور الطبيعي للبنان ،وإخراجه من ّ األزمات والكوارث املتالحقة،
ّ
ّ
إل بتحرره الوطني واالجتماعي من كل من اإلمبريالية والرأسمالية
ّ
ّ
ّ
الـتــابـعــة .وهــاتــان املـعــركـتــان هما قضية واح ــدة ال تـتـجــزأ :التحرر
الوطني واالجتماعي من الوصايات األجنبية وتهديدات أساطيلها
وضغوطاتها املالية واالقتصادية ،واالنعتاق من النظام السياسي
التبعي ومنظومته السياسية املرتهنة والفاسدة.
ّإن هذا الدرب ،هو الذي مشى عليه حزبنا وكتب فيه تاريخًا مجيدًا
وص ـف ـحــات مـشـ ّـرقــة ب ــدم ــاء ش ـهــدائــه ،ف ـكــان م ــن ضـمـنـهــم امل ـقــاوم
بالسالح الذي حقق إنجازات ّ
ضد االحتالل الصهيوني ومشاريع
العامل
التقسيم واألحالف العسكرية ،كما كان من ضمنهم أيضًا ّ
الكادح والنقابي الذي قاوم االستغالل ُالطبقي واالجتماعي ،وحقق
ِ
مكاسب ّ
مهم ّة للطبقة العاملة وسائر األجراء واملوظفني ،بمن فيهم
ّ
املعلمون واملثقفون.
ّ
اليوم ،لم يعد للفقراء ما يخسرونه ،بعدما خسروا كل شيء .خسروا
ّ
الصحي.
فرصة العمل ولقمة العيش وسقف البيت ّواملدرسة واألمان
وما من شيء ّ
يعوض كل هذه الخسائر ،إل اإلطاحة بهذه املنظومة
الـفــاســدة .وبـقــدر مــا تعي الطبقة العاملة وســائــر الفئات الشبابية
ّ
ّ
والطالبية واملهنية والعاطلني عن العمل مصالحهم ،بقدر ما نتمكن
من تحويل االنتفاضة إلــى ثــورة وطنية ديمقراطية ترسي أسس
الدولة الوطنية والديمقراطية ،وتقطع الطريق على أخذ الفقراء إلى
ّ
التعصب واالستتباع،
اإلحباط واليأس والهجرة والخضوع لثقافة
مــا ّ
يسهل جـ ّـر االنتفاضة إلــى فــوضــى وصـ ّـدامــات مذهبية تخدم
املصالح املشتركة لإلمبريالية والرأسمالية املحلية التابعة لها.
ّإن احتفالنا بالذكرى الثامنة والثالثني النطالقة «جبهة املقاومة
ٌ
حافز لنا إلعادة استنهاض الهمم والطاقات
الوطنية اللبنانية» ،هو
والقدرات الشعبية من أجل تحرير بلدنا من القوى الطائفية والطبقية
ّ
والخراب ،مع قناعتنا
والتدخالت األجنبية ،التي أودت به إلى
االنهيار ّ
ّ
ّ
ّ
املترسخة بــأن عملية التحرير هذه لن تتحقق إل بفرض االنتقال
من الدولة الطائفية البائسة إلى الدولة الوطنية الديمقراطية ،وتبقى
ّ
ّ
املتجدد دومًا.
«جمول» طريقنا وعقدنا
* األمني العام للحزب الشيوعي اللبناني

