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أربع كذبات أميركّية ضخمة

ال��ن��ف��ط م��ن ب��ئ��ره��ا البحرية(،  امل��ك��س��ي��ك ب��ت��س��رب 
لتفرج  البريطانية  ال��ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ضغطت  ق��د 
ع����ن ال��ل��ي��ب��ي ع���ب���د ال���ب���اس���ط امل���ق���رح���ي. ك�����ان هذا 
األخ���ي���ر ي��م��ض��ي ح��ك��م��ًا ب��ت��ه��م��ة ت��ف��ج��ي��ر طائرة 
»بان أميركان«، التي أودت بحياة 271 شخصًا، 
فوق قرية لوكربي االسكتلندية، سنة 1988. أما 
سبب ضغط الشركة لإلفراج عن املقرحي، فهو، 
 

ّ
كما يقول األميركيون الغاضبون، يعود إلى أن
الشركة كانت تريد في املقابل امتيازًا نفطيًا في 

ليبيا.
إذًا فالحكومة البريطانية، حسبما يقول حلفاؤها 
اسكتلندا،  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  األم��ي��رك��ي��ون، ضغطت 
مثلما  إنسانية،  املقرحي، ال ألسباب  لتفرج عن 
ع������وا، ب���ل مل��ص��ال��ح م��ال��ي��ة وت��ج��اري��ة ن��ف��ط��ي��ة ال 

ّ
اد

الطائرة  ض���ح���اي���ا  األم���ي���رك���ي���ن  أرواح  ت��ه��ّم��ه��ا 
املنكوبة.

 ه���و ال����ذي ف��ّج��ر طائرة 
ً
ل��ك��ن، ه���ل امل��ق��رح��ي ف��ع��ا

أطلقها  التي  األول���ى،  الكذبة  ه��ي  ه��ذه  لوكربي؟ 
 في 

ّ
األميركيون، وذلك ألنهم كانوا يحسبون أن

إم��ك��ان��ه��م اس��ت��غ��ال ه���ذه ال��ك��ذب��ة للحصول على 
هم 

ّ
نت األميركيون:  ق��ال  ليبيا.  في  نفطي  امتياز 

نفطي.  امتياز  على  ن��س��اوم  ث��م  بلوكربي،  ليبيا 
 البريطانين اقتنصوا ذلك االمتياز من بن 

ّ
لكن

أيديهم.
وامل��ق��رح��ي ب����ريء، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق���رار املحكمة 
ة كذب اإلدانة، 

ّ
التي أدانته بالجريمة. وإليكم أدل

كما يذكرها األميركي أندرو كوكبرن الذي حقق 
الثياب  بيع  محل  فصاحب  القضية.  في   

ً
طويا

 ثيابًا ابتيعت 
ّ

املالطي، الذي شهد في القضية أن
من محله ووجدت في حقيبة املتفجرة، لم يؤكد 
 فريقًا من 

ّ
 الذي اشتراها هو املقرحي. كما أن

ّ
أن

ك��ب��ار م��وظ��ف��ي وزارة ال��ع��دل األم��ي��رك��ي��ة ع��م��ل مع 
ب��ص��ف��ة »إشراف«.  ال���ع���ام االس��ك��ت��ل��ن��دي،  امل���دع���ي 
 الشاهد السري، عبد املجيد 

ّ
إلى جانب ذلك، فإن

م من 
ّ
للمقرحي، تسل جيالقة، وه��و زميل سابق 

وكالة االستخبارات املركزية األميركية راتبًا بلغ 
مجموعه، في سنوات املحاكمة، 320 ألف دوالر، 
ث���م ك���وف���ئ ع��ن��د اإلدان�������ة ب���أرب���ع���ة م���اي���ن دوالر. 
 ص��ان��ع س��اع��ة التفجير 

ّ
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، ف���إن

ب���اع منها ألملانيا  ال��س��وي��س��ري إدوي����ن ب��ول��ي��ي��ه، 
ال��ش��رق��ي��ة، وك��ان��ت وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارت املركزية 

فكتور سحاب*

إذا  ال��ل��ه!  ف��ي ح��زب  محمد زهير الصديق عضو 
ك����ان ق�����رار االت���ه���ام امل���زم���ع إع���ان���ه ق��ري��ب��ًا، يتهم 
رفيق  الشهيد  الرئيس  قتل  بجريمة  ال��ل��ه  ح��زب 
الحريري، فهذا يعني أمورًا كثيرة. من أهم هذه 
 محمد زهير الصديق 

ّ
األم��ور على ما أعتقد، أن

ال��ذي شهدوا  اآلخرين  ورفاقهما  سام 
ُ

ه سام 
ُ

وه
 

ّ
أن أو  ال��ل��ه،  ف��ي ح���زب  أع��ض��اء  زورًا، ه��م جميعًا 

الحزب هو الذي دفعهم إلى الشهادة زورًا.
كيف حدث ذلك؟

 حزب الله هو الذي دّبر اغتيال 
ّ

فلننطلق من أن
ال��ح��ري��ري، حسبما ي��ق��ول ق���رار االتهام  ال��رئ��ي��س 
 أصابع االتهام كانت، 

ّ
ر به. نحن نعرف أن

َّ
املبش

ف���ي ال���ب���دء، اس���ت���ن���ادًا إل����ى ش���ه���ادة ش��ه��ود الزور 
املذكورين، موّجهة إلى سوريا، ثم الى الضباط 
أرب��ع س��ن��وات. وحن  األرب��ع��ة، لنحو  اللبنانين 
عي 

ّ
يكون حزب الله هو مدّبر االغتيال، كما سيد

 الحزب هو الذي 
ّ

قرار االتهام، فاملنطق يقول إن
����ب ش���ه���ادات ال�����زور ل��ي��دف��ع ب��ال��ت��ه��م��ة ف���ي غير 

ّ
رت

اتجاهه، نحو متهمن آخرين.
 حبل الكذب قصير، لكن حن يكون للواليات 

ّ
إن

 السلطة والنفوذ، 
ّ

ف��إن املتحدة يد في املوضوع، 
 حبل الكذب ومغطه 

ّ
وربما »الكرم«، يسمح بمد

على غاربه، فيتواصل الكذب من دون محاسبة، 
مهما افتضح الكذب. الكل سيساير واشنطن مع 

علمهم بأنها كاذب كبير.
نحن اآلن في خضم النقاش الدائر حول الكذبة 
األميركية الكبرى الرابعة، على األقل، في غضون 
ليبيا في  األول���ى، كانت تجريم  م��ع��دودة.  عقود 
الثانية،  أم��ا  لوكربي سنة 1988.  ط��ائ��رة  ح��ادث��ة 
فكانت تجريم أفغانستان في حادثة هجمات 11 
الدمار  أسلحة  كذبة  كانت  الثالثة   .2001 أيلول 
ال��ع��راق��ي��ة س��ن��ة 2003، وال���راب���ع���ة كذبة  ال��ش��ام��ل 
امل���س���ؤول ع���ن اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق الحريري 

.)2010 – 2005(
فلنبدأ بالكذبة األول��ى، أي لوكربي. هناك جدال 
والبريطانين،  األم��ي��رك��ي��ن  ب���ن  ال���ي���وم  ش���دي���د 
البريطانية  النفط   شركة 

ّ
أن ع��ن  قيل  م��ا  بسبب 

 اليوم في حال 
ّ

»بريتيش بتروليوم«، )التي تعد
اشتباك مع اإلدارة األميركية، بعد تلويث خليج 

اذا كان حزب اهلل هو مدّبر 
اغتيال الحريري فالمنطق 

يقول إّنه هو الذي رّتب 
شهادات الزور

لم يجد األميركيون أسلحة دمار شامل في العراق )صباح عرار ــ أ ف ب(
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السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

 شاهد العيان 
ّ

األميركية تستخدمها أيضًا. ثم إن
 طوله 

ّ
لب منه وصف املشتبه فيه، قال إن

ُ
الذي ط

نحو 182 سنتمترًا، وعمره نحو  50 سنة، فيما 
ال يزيد طول املقرحي على 170 سنتمترًا، وكان 

عمره سنة وقوع الحادثة 36 سنة.
بت كل شيء.

ّ
لكن النفط واملصالح األميركية رت

نصل إلى الكذبة الثانية، أي 11 أيلول 2001. من 

 كل الحقيقة عن هجمات 11 أيلول 2001 
ّ

يقول إن
ل. الشكوك 

َّ
باتت معروفة جاهل أو كاذب أو مضل

األميركية  ال��رواي��ة  القوية تحوم وال ش��ك، ح��ول 
فرانشسكو  السابق  إيطاليا  فرئيس  الرسمية. 
املركزية  االستخبارات  وكالة   

ّ
أن يزعم  كوسيغا 

ال���ه���ج���وم. وي���ق���ول الصحافي  األم��ي��رك��ي��ة رت���ب���ت 
 في 

ً
الفرنسي تييري ميسان، بعدما حقق طويا

��ه ال 
ّ
إن اليوم نفسه،  البنتاغون في  الهجوم على 

أثر لهجوم بالطائرة على البنتاغون.
لكن أخ��ط��ر م��ص��ادر ال��ش��ك ف��ي ال��رواي��ة الرسمية 
األميركية تأتي من امرأة تركية األصل، أميركية 
فت هذه 

ِّ
ُوظ إدم��ون��دز.  الجنسية، اسمها سايبل 

االتحادي  التحقيق  في مكتب   2003 امل��رأة سنة 
أن  وظيفتها  وك��ان��ت  آي.«.  ب���ي.  »إف.  األم��ي��رك��ي 
ت��س��ت��م��ع إل����ى أش���رط���ة ت��س��ج��ي��ل ال��ت��ج��س��س على 
املكاملات الهاتفية، وتكتب تقارير إلى رؤسائها، 
إذا وج��دت م��ا يستحق اإلف���ادة. ذات ي��وم، كانت 

نقابة واحدة ال تكفي
سحب  إل��ى  وب���ادرت  الرسمي  النقابي  التنظيم 
 هذه 

ّ
ال��ث��ق��ة م��ن��ه ف���ي م���واق���ع ك���ث���ي���رة. ال ش���ك أن

لت 
ّ
ال��ع��وام��ل وغ��ي��ره��ا ذات أه��م��ي��ة ق��ص��وى، ومث

استقال  لظهور حركة  الخصبة  التربة  بالفعل 
ال��ن��ق��اب��ات ف���ي م��ص��ر ب��م��ا ض��خ��ت��ه م���ن دم����اء في 

عروق الحركة العمالية.
ول���ك���ن، ال ي��م��ك��ن إغ���ف���ال وج�����ود ع���ام���ل آخ����ر هو 
لقد  العمل.  ط��رأت على عاقات  التي  التحوالت 
ظلت الدولة على مدار نصف قرن صاحب العمل 
واملؤسسات  للمشروعات  بامتاكها  الرئيسي 
االق��ت��ص��ادي��ة وك����ان ال���ج���زء األع���ظ���م م���ن الطبقة 
ل����دى الدولة،  ��م��ة ه���م ال��ع��ام��ل��ون 

ّ
ال��ع��ام��ل��ة امل��ن��ظ

العام.  ال���ق���ط���اع  أو  اإلداري  ال���ج���ه���از  ف���ي  س�����واء 
ك��ان��ت ع��اق��ات ال��ع��م��ل ب��م��ا فيها ح��ق��وق العمال 
العمل،  ت��ش��ري��ع��ات  ف��ي  تفصيلي  بشكل  م��ق��ررة 
 املساحة املتروكة للتفاوض كانت 

ّ
بما يعني أن

ض��ي��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة أو م���ع���دوم���ة. إل����ى ج���ان���ب ذلك، 
ف��ي دعم  املتمثل  للدولة  االجتماعي  ال���دور  ك��ان 
ال���غ���ذاء وال���ع���اج وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ك���س���اء والسكن 
وغيرها يقلل من تأثير انخفاض األجور وتدني 

مستويات املعيشة للعمال.
نقابات   مسألة وج��ود 

ّ
أن بالطبع  ه��ذا  ال يعني 

مصطفى بسيوني* 

استمرت خال أكثر من ثاثن عامًا مسألة بناء 
سيطرة  ع��ن  مستقلة  عمالية  نقابية  تنظيمات 
ال��دول��ة وم��ع��ّب��رة ع��ن مصالح العمال ف��ي مصر. 
القيادات  ب��ن  النقاش  ي��دور حولها  وه��ي فكرة 
العمالية والنقابية واملهتمن بالحركة العمالية. 
وب��ق��در م��ا ك��ان��ت ال��ف��ك��رة ق��ري��ب��ة م��ن ع��ق��ول قادة 
عن  بعيدة  ك��ان��ت  م��ا  ب��ق��در  وناشطيها،  الحركة 
الواقع الذي يهيمن فيه التنظيم النقابي التابع 

للحكومة مدعومًا بأجهزة الدولة.
كان االنطاق األخير للحركة العمالية في نهاية 
ل���خ���روج قضية  امل��ن��اس��ب��ة  ال���ف���رص���ة  ع����ام 2006 
والحلقات  التفكير  حّيز  من  النقابات  استقال 
ها 

ّ
الفعل. هذا ليس فقط ألن الى حّيز  النقاشية 

الحركة العمالية األكبر واألقوى منذ أربعينيات 
القرن العشرين، فهي امتدت زمنيًا لتستمر أكثر 
م��ن أرب��ع س��ن��وات وام��ت��دت جغرافيًا لتشمل كل 
م��ح��اف��ظ��ات م��ص��ر، وق��ط��اع��ي��ًا أي��ض��ًا لتشمل كل 
التي  الفئات  العمال واملوظفن وحتى  قطاعات 
ل���م ت���م���ارس االح���ت���ج���اج م���ن ق���ب���ل. ك��م��ا ال يعود 
��ه��ا ب���دأت ف��ي ص���دام مباشر مع 

ّ
ذل��ك فقط إل��ى أن

إّن استمرار النقابة المستقلة 
مرهون بصعود نقابات أخرى 
جديدة تندمج معها لتكوين 

اتحاد عمالي مستقل

عمالية مستقلة ومعبرة عن العمال لم تكن مهمة 
التي طرأت  التحوالت  أي لحظة. ولكن فهم  في 
النقابي  ال��ف��راغ   حجم 

ّ
يبن العمل  على عاقات 

الذي انكشف في الحركة العمالية وجعل مسألة 
ال��ع��م��ال وتنظم  وج���ود م��ن��ظ��م��ات ن��ق��اب��ي��ة تمثل 
وأجهزتها  ال��دول��ة  سيطرة  ع��ن  بعيدًا  حركتهم 

جزءًا ال يتجزأ من شروط العمل.
وعلى  ال��دول��ة،  ب��دأت  التسعينيات،  مطلع  فمنذ 
ن��ط��اق واس�����ع، ف���ي ت��ح��ري��ر ع���اق���ات ال��ع��م��ل عبر 

ل��ه��ا وامل��ش��م��ول بدرجة  ال��ق��ط��اع ال��ت��اب��ع  تقليص 
التحرير  ه��ذا  وال��ت��وس��ع. وانعكس  الحماية  م��ن 
في نمو القطاع الخاص الذي أخضعت عاقات 
العمل فيه للعرض والطلب بموجب تشريعات 
ال��ع��م��ل ال���ج���دي���دة. وب���ال���ت���ال���ي، أص��ب��ح��ت حقوق 
ال���ع���م���ال خ��اض��ع��ة ل����ت����وازن ال���ق���وى ب���ن العمال 
وأص���ح���اب األع���م���ال ال��ذي��ن ح��ص��ل��وا ع��ل��ى مزايا 
التشريعات، أو غير  واسعة، سواء رسمية عبر 
امل��س��ؤول��ن ودوائ����ر اتخاذ  رس��م��ي��ة بقربهم م��ن 

القرار.
هكذا توافرت اإلمكانية والضرورة لبناء نقابات 
ف���ي وج����ود حركة  اإلم��ك��ان��ي��ة متمثلة  م��س��ت��ق��ل��ة. 
ع��م��ال��ي��ة ص���اع���دة وم��م��ت��دة وواس���ع���ة االنتشار. 
وال�����ض�����رورة ف��رض��ت��ه��ا ال���ت���ح���والت ف���ي عاقات 
العمل التي رهنت مكاسب العمال بقدرتهم على 
العمالية  الحركة   

ّ
أن أنفسهم. وما حدث  تنظيم 

اتجهت النتزاع حقها في التنظيم منذ انطاق 
ال���ح���رك���ة. ف��ق��د اق���ت���رن إض�����راب ع��م��ال امل��ح��ل��ة في 
من  الثقة  بسحب   2006 ديسمبر  األول/  كانون 
التنظيم النقابي وتقديم آالف العمال استقاالت 
جماعية من عضوية التنظيم، وهي االستقاالت 
ال��ت��ي ت��ج��اه��ل��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ح��ك��وم��ي. املحاولة 
ق���ررت لجنة قيادة  ن��ج��اح��ًا.  أك��ث��ر  ك��ان��ت  التالية 
ف��ي مطلع  العقارية  ال��ض��رائ��ب  إض���راب موظفي 
عام 2008 أن تتحول إلى لجنة تأسيسية لنقابة 
مستقلة عن التنظيم النقابي الرسمي. وبالفعل 
نجحت في ضم أكثر من 30 ألف عضو من بن 
ح��وال��ى 50 أل���ف م��وظ��ف واس��ت��ط��اع��ت تأسيس 
نقابي  تنظيم  هيمنة  بعد  مستقلة  نقابة  أول 
واح����د م�����واٍل ل��ل��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ال��ح��رك��ة النقابية 
ل��ن��ص��ف ق����رن ك���ام���ل. ك���ان���ت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة هي 
األبرز لاستقال النقابي، تلتها تجارب أخرى 
املعلمن  املعاشات ونقابة  اتحاد أصحاب  مثل 
املستقلة، اللذين كانا على درجات متفاوتة من 
النجاح، باإلضافة الى عدد من املحاوالت األقل 
النقابات  استقال  قضية  تحولت  لقد  نجاحًا. 
ها لم تتحّول إلى 

ّ
من مجرد فكرة إلى فعل. ولكن

واق��ع بعد، فوجود نقابة مستقلة واح��دة مهما 
الدائم  للهجوم  هدفًا  يجعلها  متماسكة  كانت 
ال��دول��ة. ومهما  الحكومي وأج��ه��زة  التنظيم  من 
 استمرارها مرهون 

ّ
بلغت درجة صمودها، فإن

معها  تندمج  جديدة  مستقلة  نقابات  بصعود 
لتكوين اتحاد عمالي مستقل. 

ل��ق��د ن��ج��ح��ت ن��ق��اب��ة ال��ض��رائ��ب ال��ع��ق��اري��ة ف���ي أن 
تصبح رم��زًا لاستقال النقابي في مصر، لكن 
تحويل اس��ت��ق��ال ال��ن��ق��اب��ات م��ن م��ج��رد رم��ز إلى 
واقع فعلي أمر يفوق قدرات نقابة واحدة. النقابة 
أل��ف عضو  ال��ت��ي تضم اآلن أك��ث��ر م��ن 40  الفتية 
أدت دورًا عظيمًا بأن فتحت الباب لبناء نقابات 
ع��م��ال��ي��ة ال ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ال����دول����ة. ول���ك���ن هذا 
الباب سيصبح با قيمة ما لم يمر منه آخرون. 
يترك مفتوحًا  لن  االستقال  ب��اب   

ّ
أن  عن 

ً
فضا


