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ــيدية»
الـعـكــاريــن ّالــذيــن ال يـجــدون حــزبــا أو
ّ
وتكر السبحة؛
شخصًا يفش خلقهم.
فــال ـص ـنــاعــي الـ ـ ــذي أق ـف ـل ــت ال ـفــوضــى
االق ـت ـص ــادي ــة مـصـنـعــه ه ـن ــا ،وبـعــض
املـ ــزارعـ ــن ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون تـصــريــف
ّ
إن ـت ــاج ـه ــم أتـ ـ ــوا عـ ــل ص ــوت ـه ــم ي ـصــل،
ومـ ـ ــن ي ـم ـن ـع ــه املـ ـخـ ـف ــر مـ ــن أن يـبـنــي
ً
منزال فيما يسمح لجاره رغم تشابه
ظــروفـهـمــا .وف ــي الـســاحــة حـشــد ممن
ال ي ـجــدون ف ــرص عـمــل أو ال تكفيهم
أج ـ ــور وظ ــائ ـف ـه ــم ل ــدف ــع املـسـتـحـقــات
الكثيرة ،كذلك حضر كثيرون ممن ال
يـشـعــرون بــانـقـطــاع الـكـهــربــاء لكنهم
يريدون «مترو» وحقوقًا لحيواناتهم
وخ ـفــض سـعــر ب ـطــاقــات الـسـفــر وحــل
أزمــة زحمة السير وغيرها .وكــان في
هذا الحشد الشعبي أعضاء مجالس
بـلــديــة يبحثون عـمــن يـقــودهــم أخـيـرًا
إلى تغيير جوهري في طريقة عملهم،
إض ــاف ــة إلـ ــى نــاش ـطــن ف ــي جـمـعـيــات
اع ـت ــادوا الـخـمــول املـكـتـبــي والـتـعــامــل
بخفة مع البؤس االجتماعي .وها هي
ال ـس ـيــارة املـجـهــزة بـمـكـبــرات الـصــوت
ت ـج ـتــاح امل ـت ـظــاهــريــن بــال ـه ـتــاف ضد
سوليدير التي تحتل وســط بيروت،
تتبعها سيارة أخرى تهتف بأصوات
عـكــاريــة ضــد تـحــويــل عـكــار إل ــى مكب
نـ ـف ــاي ــات ،وي ـل ـي ـه ـمــا ن ـق ــاب ــي ب ـيــروتــي
يهتف بمكبر صــوت عتيق «مطلبية
مطلبية ،ال سياسية وال كيدية» ،فيما
ترتاح سيارة برجا الهاتفة أبـدًا ضد
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط على جانب الطريق.
هذا كله ال يوحي بأن حكومة ستسقط
ً
غ ـ ـدًا أو أن ت ـغ ـي ـي ـرًا ه ــائ ــا سـتـشـهــده
صناديق االقتراع في حال فتحت على
عـجــل أو أن السياسيني سيهرولون
ب ـطــائــرات ـهــم ال ـخ ــاص ــة صـ ــوب إح ــدى
دول ال ـل ـجــوء؛ تـظــاهــرة الـسـبــت كانت
أشبه بــوالدة اتحاد الشغل التونسي
وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة
ال ـت ــي ن ـش ــأت ق ـبــل ب ـض ـعــة أع ـ ــوام فــي
إس ـب ــان ـي ــا وال ـ ـيـ ــونـ ــان الـ ـت ــي ت ــواص ــل
املطالبة بحقوق املواطنني بمعزل عن
األجندات السياسية ملختلف األفرقاء.
والــرهــان الرئيسي بعد السبت يكمن
ف ــي ارت ـف ــاع األص ـ ــوات الـجــريـئــة أكـثــر
فأكثر داخل األحزاب السياسية لسؤال
الــزعـمــاء عــن نتائج مــا يفعلونه هنا
وهناك ،وسؤال أنفسهم عن الخيارات
املتوافرة أمامهم في حال كان الزعماء
«ما طالع بإيدهم شي» ،مع العلم بأن
تحقيق انتصارات سياسية أمر وارد
رغــم صعوبته ،أمــا تحقيق أي فريق
سياسي انتصارًا اقتصاديًا أو إنجازًا
فهو أمر مستحيل.

سياسة

«الحفلة» :عن نظرة الطبقة الوسطى إلى نفسها
عامر محسن
ٌ ّ
في الحقل االجتماعي ،هناك واقــع يعقد التحليل،
ولكن ال مناص مــن مواجهته ،وهــو ّأن «الطبقة»،

كمفهوم توصيفي وسـيــاســي ،ليست «غــرضــا»
( )objectمـ ّ
ـاديــا ،مــوضــوعـيــا ،ضــروريــا ،يفرض
ذاته بذاته؛ بل هي ـ كباقي التشكيالت االجتماعية،
ّ
ٌ
مفهوم ثقافي قبل أي
كاألمة ،اإلثنية ،الطائفة ،الخ ـ
ّ
شيء آخر ،يبنيه املثقفون والسياسيون ،وينظرون
ّ
وتحوله الى
له ،وينجح عبر انتشاره في املجتمع
أيديولوجيا وهوية.
م ــن ه ـن ــا ،فـ ــإن م ـفــاه ـيــم ك ــ»ال ـط ـب ـق ــة»« ،الً ـش ـع ــب»،
«الفقراء»« ،الناس العاديون» ليست ثابتة وال هي
تــوصـيــف ل ـشــيء مـعـطـ ًـى سـلـفــا ،بــل هــي تخضع
ل ـل ـت ـش ـك ـيــل ،واإلبـ ـ ـ ـ ــراز واإلخ ـ ـف ـ ــاء ،ع ـب ــر ال ـن ـقــاش
ال ـس ـيــاســي ،وه ــي لـيـســت ع ـصـ ّـيــة ع ـلــى الـتــزيـيــف
والتسطيح .معنى «الطبقة الوسطى» في بريطانيا،
ً
مـثــا ،يختلف تمامًا عــن «الطبقة الــوسـطــى» في
اإلطـ ــار األم ـيــركــي (ح ـيــث تـحـيــل ،ف ــي ب ـلـ ٍـد ّ
يتميز
تاريخيًا بانعدام الوعي الطبقي ،الــى شــيء يشبه
«عـمــوم ال ـنــاس») ،وعصر الهيمنة الليبرالية الــذي
نعيش فيه حـ ّـث ،منذ عـقــود ،على تسطيح معنى
الطبقة وتمييعه ،وطــرح ّ
تخيل مختلف للمجتمع،
ّ
ّ
تعتبر كل فئ ٍة فيه أنها «ملح األرض» وسواد الناس.
ً
الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ت ـق ـ ّـدم م ـث ــاال واض ـح ــا على
ّ
العملية ،حيث ي ــروج فــي الــوســط السياسي
هــذه
(منذ أيــام لـنــدون جونسون) خطاب عــن «الطبقة
ّ
هيولي وغير مـحـ ّـدد ،يمكن أن يجمع
الــوسـطــى»،
ً
ت ـح ـتــه ك ــام ــل ال ـش ـعــب األمـ ـي ــرك ــي ،م ـت ـجــاهــا كل
ال ـف ــوارق واالخ ـت ــاف ــات وال ـت ـمــايــزات ،فــي مجتمع
بشكل حـ ّـاد وقــاس .منذ سنوات،
مقسوم طبقيًا
ٍ
ً ٍ
مثال ،أقام السياسي الصاعد جون أدواردز (قبل
ّ
أن تفتضح عالقته بإحدى موظفات حملته ،التي
ً
تصارع السرطان،
أنجب منها طفال فيما زوجته ً
وتـنـتـهــي حـيــاتــه الـسـيــاسـيــة) حـمـلــة «شـعـبــويــة» ـ
باملقاييس األميركية ـ تقوم على فكرة تخليص
«ال ـن ــاس»« ،ن ـحــن»« ،الطبقة الــوسـطــى» ،مــن طغمة
ّ
«الواحد باملئة» التي تتحكم بأميركا .هنا تصير
ّ ّ
«الطبقة الوسطى» ً
رداء فضفاضًا ،يضم كل الناس،
ّ
ويمحو (أو يخفي) كل الفروقات والتناقضات في
محام مدخوله
املجتمع .إن كان جون إدواردز ،وهو ّ ٍ
 150أو  200ألف دوالر في السنة ،يتكلم عن نفسه
كجزء من «الناس العاديني» فمن،
ـ بثقة وصدق ـ
ٍ
غير بيل غايتس ،ينتمي الى النخبة؟
ّ
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـعـتـبــر ك ــل إن ـس ــان أن مــوقـعــه
ّ
االج ـت ـمــاعــي ه ــو «الـ ــوسـ ــط» ،وأن ي ــرك ــز ع ـلــى ما
ينقصه ،وأن ينظر دومًا الى من هو أثرى منه .في

تجربة طريفة في جامعة «بيركلي» عن الفارق بني
نظرة الفرد الى نفسه وبني موقعه «اإلحصائي»،
ُ
ّ
طـلــب مــن الـتــامــذة أن يـصــنـفــوا أنفسهم طبقيًا،
فاعتبر ثلثا املستطلعني أنهم ينتمون إلى «الطبقة
الوسطى» .ثـ ّـم ّتمت مقارنة هــذه النتيجة ببيانات
ّ
الـتـسـجـيــل فــي الـجــامـعــة ،حـيــث يـبــلــغ ال ـطــاب عن
مــداخـيــل أهـلـهــمّ ،
فتبي أن ثلثي الجسم الطالبي
ينتمي الــى الطبقة الوسطى ـ العليا أو الثرية (أي
ُ
الخمس األعلى في املجتمع).
هــذا «الوعي الــزائــف» هو الــذي انعكس في خطاب
الكثير من الناشطني اللبنانيني ،الذين ـ حتى بعد
«حادثة الخندق الغميق» وما تبعها ـ ّإما تجاهلوا
ّ
القضية الطبقية في وسطهم ،أو سطحوها عبر
تـ ــرداد «ن ـحــن ال ـنــاس أي ـض ــا»« ،ن ـحــن ن ــرزح تحت
قـ ــروض»« ،نـحــن نـعــانــي» .أو اإلصـ ــرار ،كـمــا فعل
«ي ـس ــاري ع ـت ـيــق» ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ،ب ــأن ال ـحــراك
ّ
ّ
ّ
جــذب كــل الطبقات ومثل الجميع (كــل من يعتبر
أن تظاهرة ساحة الشهداء كانت ّ
متنوعة طبقيًا
وتـمـثـيـلـ ّـيــة ،ال ي ـعــرف شـيـئــا عــن الـطـبـقــات أو عن

ساحة االحتجاج لم
تشهد «غزوًا» من الطبقات
الشعبية ،بل بضع عشرات من
الشبان الفقراء

املجتمع اللبناني) .املسألة ،أبناء الطبقة الوسطى،
ّ
هــي لـيـســت أن ـكــم أث ــري ــاء أو مــرف ـهــون أو س ـعــداء؛
املسألة هي أن الغالبية العظمى من شعبكم أفقر
منكم بكثير .االنتماء الطبقي ليس عيبًا ،باملعنى
السياسي ،العيب هو عدم الوعي باملوقع الطبقي.
ـدار وغـيــر فـ ّـعــال هو
وأن يـكــون «الـيـســار» فــي ان ـحـ ٍ
شيء ،أما أن يكون ـ كما شاهدنا في األيام األخيرة
ـ طبقيًا ،فهي مصيبة.
عام  ،1988في أسوأ أيام الحرب األهلية ،قامت
تـظــاهــرة ضخمة عـلــى جــانـبــي خـطــوط التماس
مشهد «مــدنــي» يحدث
فــي بـيــروت ،كانت أكبر
ٍ
فــي البلد منذ عـقــود (ولــم يسفر ،لــأســف ،عن
نتيجة) .املقارنة بــن الحراكني تعطينا صــورة
ّ
عن ّ
تغير الطريقة التي ّ
يتم بها تمثل «املجتمع»
وف ـئــاتــه ،وع ــن ال ـت ـحــول امل ـط ــرد لـلـبـنــان ال ــى بلد

أثرياء وفقراء خالل السنني املاضية.
في تظاهرة الـ  ،88كانت «الفئات الشعبية» يدعوها
ّ
االتحاد العمالي العام ،فينزل املعلمون ،باآلالف مع
نقابتهم ،ومثلهم املــوظـفــون ،وسائقو السيارات،
ّ
وبــاقــي الـفـئــات الـتــي كــانــت تـشــكــل ،مـعــا ،جمهورًا
تــرب ـطــه م ـصــال ـحــه امل ـه ـن ـيــة وم ــوق ـع ــه االج ـت ـمــاعــي
أكثر مــن الشعور الطائفي أو استتباع إقطاعيي
السياسة .املجتمع السياسي اللبناني ،في التكوين
وفي الخطاب ،قد ّ
تغير بالكامل اليوم.
ّ
فلنتذكر ّأن ســاحــة االحـتـجــاج لــم تشهد «غ ــزوًا»
من الطبقات الشعبية األسبوع املاضي ،بل بضع
عشرات من الشبان الفقراء ،جاؤوا أساسًا بسبب
ال ـقــرب الـجـغــرافــي ،ال ألنـهــم ينتمون ال ــى شبكات
ال ـح ــراك ،وكــانــوا أكـثــر عــدوانـيــة تـجــاه ق ــوى األمــن
وأكـثــر فعالية فــي االشـتـبــاك معهم مــن الجمهور
الحاضر ،ألسـبــاب ال داعــي لشرحها .فأنتج هذا
ّ
االخ ـتــاط البسيط ك ــل ه ــذه الـضـ ّـجــة ،واالرت ـب ــاك،
ّ
والـكــام العنصري ،ثــم االع ـتــذارات ،قبل أن ترتب
ّ
«التظاهرة النظيفة» يوم السبت .الحل هو ليس في
أن ّ
ّ
وترحب بهم
تحول هؤالء الشباب الى «فيتيش»،
وتلتقط الصور معهم؛ األساس هو في أن يصير
هؤالء ومن مثلهم ،بصوتهم وأجندتهم وقضيتهم
(وه ــي تختلف عــن قضيتك) ،ج ــزءًا حقيقيًا في
ّ
الـحــراك .األس ــاس هــو فــي أن تفهم أنـهــم األكثرية،
ّ
وأنك األقلية.
ليس الهدف هنا الترويج لطبقية أخالقوية ،أو الدفاع
كهدف بذاته ،بل هي مسألة
عن «دمقرطة» الحركة
ٍ
ّ
استراتيجية لكل حراك اجتماعي في منطقتنا .ال
داعــي ألن نشرح أن «حــزب الله» و»حـمــاس» ،وكل
الحركات الناجحة في ظروف منطقتنا ،قد تماهت
واجتذبت مناصريها من جماهير تشبه «الخندق
الـغـمـيــق» ،ال الطبقة الــوسـطــى .وال داع ــي للتكرار
ّ
بأن يساريًا ال يكلم الناس عبر تراثهم أو دينهم،
ّ
وال يكلمهم عبر مصالحهم الطبقية ،ال سبب له.
ّ
سنضع املسألة على النحو اآلت ــي :كــل مــن أعرفه
على هذا الكوكب قد ذهب الى تظاهرة يوم السبت.
حتى معارفي ـ في لبنان ـ الذين يعارضون الحراك
ّ
ذهبوا كـ»مراقبني» أو «متفرجني» .بمعنى آخر ،كل
الجمهور املحتمل للحراك قد جاء ولن تكبر الحفلة
أكثر :الطبقة الوسطى املسيسة و»غير املرتهنة»،
النشطاء املحترفون ومحبو التظاهر ،الصحافيون
وأص ــدق ــاؤه ــم ،جـمـهــور املـنـظـمــات ال ــذي يمكن أن
نسميه (حـتــى نـكــون مهذبني) «املجتمع املــدنــي»،
ّ
املساكني الذين يعيشون على الفايسبوك .كلهم
ّ
أتــوا ،وكــان املجموع أقــل من تسعة آالف متظاهر.
بــإمـكــانــك ،هـنــا ،إم ــا أن تقبل بالعمل ضـمــن هــذه
الحدود ،أو أن تبدأ بـ»اكتشاف» مجتمعك.

درس الخطوات التصعيدية اليوم وإعالنها غدًا
هديل فرفور
"نمهل السلطة اللبنانية  72ساعة
لتحقيق املطالب التالية قبل إعالن
خياراتنا التصعيدية :استقالة وزير
ال ـب ـي ـئــة مـحـمــد امل ـش ـن ــوق ،مـحــاسـبــة
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـهــاد
املـ ـشـ ـن ــوق وك ـ ــل مـ ــن اص ـ ـ ــدر االوام ـ ـ ــر
ب ــاط ــاق الـ ـن ــار ،ح ــل بـيـئــي مـسـتــدام
ملـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ي ـت ـض ـم ــن ت ـحــريــر
أمــوال بلديات من الصندوق البلدي
املـسـتـقــل وإجـ ــراء انـتـخــابــات نيابية
ج ــدي ــدة" .ه ــذا م ــا ورد ف ــي الـخـطــاب
املشترك الــذي أ ُعــدتــه مكونات حــراك
 22آب ،والـ ــذي أع ـلــن خ ــال تـظــاهــرة
أول من أمس.
غ ــدا ،تنتهي املـهـلــة امل ـحــددة لتنفيذ
امل ـط ــال ــب ،ف ـي ـمــا ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات ان
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ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـي ـســت بـ ــوارد
تنفيذ ّ
أي منها بسرعة .فــي الــواقــع،
ان القيمني على الـحــراك ال ّ
يعولون،
ضـ ـمـ ـنـ ـي ــا ،عـ ـل ــى ت ـ ـج ـ ــاوب ال ـس ـل ـط ــة
حاليا" .هــو بمثابة امتحان للطبقة
ال ـح ــاك ـم ــة" ،ي ـق ــول امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـ ـ "امل ـ ـف ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة" امل ـح ــام ــي
ن ــزار صــاغـيــة ،الف ـتــا ال ــى الـكـثـيــر من
"الوسائل املشروعة واملتاحة امامنا
ملـتــابـعــة خ ـط ــوات ال ـت ـح ـ ّـرك" .ينطلق
صاغية من مبدأ تحديد هذه املطالب
ليرسي فكرة ان الحراك يتجه ليكون
ذا عـمــق وبـعــد واض ـحــن" ،فــالـحــراك
ال ــذي اسـتـطــاع ان يستقطب بشكله
االولــي هــذا الـعــدد ،عليه ان يستفيد
م ـ ــن الـ ـغـ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي الـ ـح ــاص ــل،
ليستمر ويحقق االه ــداف املــرجــوة"،
فـيـمــا ي ـق ــول األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ ـ "ات ـح ــاد

الشباب الديموقراطي" عمر ديب ان
تحديد املطالب يعني "إعطاء فرصة
لـلــدولــة لـتـتـجــاوب مـعـنــا ،كـمــا يعني
اننا نعتمد استراتيجية للتصعيد
تدريجيا".
ثـ ـم ــة ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــس سـ ــائـ ــد م ـ ــن ت ـح ــدي ــد
اه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك واخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا
بمطالب م ـحــددة ،كحصرها بازمة
ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـ ــورط الـ ـق ــوى االم ـن ـيــة
ب ـق ـمــع امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ف ـق ــط ،وهـ ــو مــا
قــد يـكــون محبطا لــدى الكثير ممن
ط ــال ـب ــوا ب ـتــوس ـيــع اه ـ ـ ــداف ال ـح ــراك
ن ـح ــو ثـ ـ ــورة ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام بــأك ـم ـلــه.
يدحض ديب هذه الهواجس ويقول
"ان السقف السياسي لن يتوقف عند
ازم ــة ال ـن ـفــايــات ،الـكـثـيــر مــن املـلـفــات
ال ـح ـيــات ـيــة م ـط ــروح ــة ف ــي ن ـقــاشــات
الـلـجـنــة امل ـش ـتــركــة :ازمـ ــة ال ـك ـهــربــاء،

سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،التغطية
الصحية الشاملة" ،الفتا الى "تطور
الـحــراك شكال ومضمونا" ،ومشيرا
ال ـ ــى "ال ـب ـح ــث ف ــي اشـ ـك ــال مـخـتـلـفــة
للخطوات التصعيدية".
تـ ــرفـ ــض م ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك إع ـ ــان
طبيعة التصعيد الذي سيترجم عند
انتهاء املهلة ،وسبق للوزير األسبق
شــربــل نـحــاس أن أص ـ ّـر على أنــه "لن
ُيعلن شكل التصعيد قبل انتهاء مدة
الـ ـ  72ســاعــة" .تـقــول بعض مكونات
الـ ـح ــراك ان "ال ـت ـظــاهــر ل ـيــس الـشـكــل
االوحد لالحتجاج" ،دون ان تستبعد
ام ـكــان ـيــة ان ـت ـش ــار هـ ــذه ال ـت ـظــاهــرات
ونقلها الــى مختلف املناطق ،سعيا
الــى "الضغط على القواعد الشعبية
ال ـتــي ي ـعــول عـلـيـهــا زع ـم ــاء االحـ ــزاب
الطائفية".

مـنــذ يــومــن ،أعـلــن وزي ــر الــداخـلـيــة
والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد ي ـ ــات نـ ـ ـه ـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ان
نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـقـ ـض ــائ ــي فــي
ق ـض ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة امل ـف ــرط ــة
لقمع املتظاهرين ستكون جاهزة
ُ
االر بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،وأ نـ ـ ـ ـ ــه " سـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـعـ ـل ــن
ن ـتــائ ـجــه ،وس ـت ـجــري مـحــاسـبــة كــل
مـ ـس ــؤول ايـ ــا كـ ــان ع ــن االس ـت ـخ ــدام
امل ـ ـفـ ــرط ل ـل ـق ــوة ا لـ ـ ــذي ح ـص ــل ل ـي ـلــة
املاضي".
السبت ّ
هـ ـ ــل ي ـ ـمـ ــثـ ــل هـ ـ ـ ــذا االمـ ـ ـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ـق ــا
مل ـط ـلــب "م ـحــاس ـبــة م ــن اط ـل ــق ال ـنــار
ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن"؟ ي ـقــول صــاغـيــة
"ف ـل ـن ـن ـت ـظــر ن ـت ــائ ــج ه ـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق
"وعـ ـ ـل ـ ــى ضـ ــوئـ ــه س ـن ـع ـل ــن امل ــوق ــف
امل ـنــاســب" ،الف ـتــا ال ــى "أن ال ــرواي ــات
الــرس ـم ـيــة وال ـتــاعــب بــالـتـحـقـيـقــات
ّ
التحركات".
لن تقنع هذه

