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منبر
م ــع الـسـلـطــة كـمــا حـصــل ف ــي م ـصــر .وق ــد ال
ت ـك ــون ه ــذه «الـ ـح ــرب» مـضـمــونــة ال ـعــواقــب
ّ
وعدم وجود
في ظل انهيار هياكل السلطة ّ
ب ــرمل ــان أو رئ ـيــس جـمـهــوريــة ي ـمــثــان على
ّ
األق ـ ــل رم ــزي ــة ال ــدول ــة ال ـت ــي يـخـشــى ال ـنــاس
ّ
مــن «زوال ـه ــا» ،وهــو مــا يفسر على األرجــح
ب ـعــض «ال ـت ــراج ـع ــات» ال ـت ــي حـصـلــت عقب
يــوم الـثــاثــاء املــاضــي .والـتــراجــع هنا ليس
فـ ــي املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة بـ ــل فـ ــي األعـ ـ ــداد
التي أبــدت خشيتها الواضحة من العنف،
ورغبتها في الحفاظ على الطابع السلمي
لــاحـتـجــاج ،وهــو كما قلنا سـلــوك محافظ

سياسيًا ولكنه ّ
يعبر عن «أكثرية» شعبية
تخشى على املجتمع وال تريد له أن ينجرّ
إلى صدام مفتوح مع السلطة كما حدث في
باقي االنتفاضات العربية التي انتهت إلى
مصير مأساوي.
ّ
بـهــذا املعنى ف ــإن يــوم السبت (ك ــون املقالة
ّ
كتبت قبل التظاهرة) سيكون اختبارًا جديًا
ّ
مل ــدى قـ ــدرة ال ـح ــرك ــات امل ـنــظ ـمــة لــاحـتـجــاج
وبــال ـت ـحــديــد ال ـي ـســاريــة مـنـهــا ع ـلــى تـبــديــد
ال ـهــواجــس ال ـتــي تملكها «أك ـثــريــة معينة»
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن تـ ـج ــاه ال ـ ـحـ ــاالت الـعـنـفـيــة
ال ـتــي ي ـقــودهــا امل ـهـ ّـم ـشــون .وه ــي حـ ــاالت ال
يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا «أع ـم ــال ش ـغــب» باملعنى
ُ
السائد ،غير أنها اعتبرت كذلك فــي لبنان
ب ـف ـعــل س ـط ــوة ال ـخ ـط ــاب امل ـه ـي ـمــن وق ــدرت ــه
على التالعب بحساسيات طبقية تمتلكها
شــريـحــة ال ب ــأس بـهــا مــن الـلـبـنــانـيــن .هــذه
ال ـش ــري ـح ــة س ـي ـت ـظ ــاه ــر ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء ك ـب ـي ـ ٌـر مـنـهــا
ي ــوم الـسـبــت بـفـعــل التصحيح ال ــذي قامت
ب ــه حــركــة «ب ــدن ــا ن ـحــاســب» ،وال ــى جانبها
املهمشون الذين ّ
ّ
يعبرون بخالفها
سيوجد
عــن سخط حقيقي وواض ــح تجاه السلطة.
ّ
والتحدي هنا يكمن في صمود التصحيح
الـ ــذي ق ــام ب ــه الـشـيــوعـيــون أمـ ــام االشـتـبــاك
ال ــذي قــد يـحــدث فــي ّ
السلطة
أي لحظة بــن ٌ
َ
وامل ـهـ ّـم ـشــن ،إذ ال ُي ـعــقــل أن ت ـقــوم ف ـئــة من
املـحـتـ ّـجــن بــاالش ـت ـبــاك م ــع الـسـلـطــة بينما
الفئة األخ ــرى تــديــن هــذا الفعل أو ال تبدي
ّ
تضامنًا معه في أقل تقدير.
هذا جزء فحسب من املشهد ،وقد ال يحدث
ً
ً
أص ــا ولـكـنــه يعطي فـكــرة س ــواء حـصــل أم
لــم يحصل عــن طبيعة الفعل االحتجاجي
وم ــدى اق ـتــرابــه مــن ال ـص ــورة ال ـتــي تـكـ ّـونــت
ل ــديـ ـن ــا ج ـ ـ ـ ـ ّـراء ال ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة عــن
ّ
«التغيير» وممكناته االجتماعية .وسأذكر
ّ
خاصة باملجتمع
بأن هذه املمكنات ليست
الـلـبـنــانــي وحـ ــده رغ ــم ان ــه يـمـتـلــك بــالـفـعــل
«خ ـص ــوص ـي ــة» ت ـم ـ ّـي ــزه ع ــن س ـ ـ ــواه ،وه ــذه
«الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة» قـ ــد تـ ـك ــون هـ ــي امل ـف ـت ــاح
لنجاح التجربة أو فشلها.
* كاتب سوري

مــن الــرأسـمــالـيــات املـحـلـيــة الـعــربـيــة القديمة
فــي النصف األول مــن الـقــرن العشرين .هناك
إره ــاص ــات ع ـلــى أن ه ــذا االن ـق ـس ــام الـطـبـقــي
سيبدأ في ترجمة نفسه إلى السياسة العربية
فــي بـلــدان ع ــدة ،مثلما نجد فــي ع ــراق صيف
 ،2015ع ــاب ـرًا امل ــذاه ــب واألدي ـ ـ ــان واإلث ـن ـيــات
للتحدد فكريًا  -سياسيًا عبر إيديولوجيات
عابرة لتلك التحديدات.
« -4التحديث» :قامت أنظمة «طريق التطور
الالرأسمالي» بعمل صفقات مع رجال الدين
قادت إلى عدم التحديث في «الدستور» وفي
القوانني ومنها قانون األحــوال الشخصية.
ه ـنــاك ت ـم ـي ـيــزات دس ـت ــوري ــة وقــانــون ـيــة ضد
املرأة واألقليات الدينية واملذهبية واإلثنية.
وهـنــاك عــدم تناسب بــن الــواقــع الدستوري
 الـقــانــونــي وب ــن الــواقــع الـثـقــافــي والتقنيللمجتمعات العربية (مــا عــدا تــونــس) .كان
أتــاتــورك وشــاه ايــران وبورقيبة أكثر تطورًا
من العروبيني في هــذا الصدد .هناك حاجة
إل ـ ــى ع ـل ـمــان ـيــة تـ ـح ــدد ال ـف ـص ــل ب ــن ال ــدول ــة
والــديــن ،ولكن ليس السياسة والــديــن حيث
يـمـكــن تـحــت خـيـمــة الــدس ـتــور الـعـلـمــانــي أن
يـسـمــح ألح ـ ــزاب ذات إيــديــولــوج ـيــة تستمد
من الدين منهجها الفكري – السياسي ،مثل
األح ــزاب الديموقراطية املسيحية أو حزب
العدالة والتنمية في تركيا أو حزب بهاراتيا
ج ــان ــات ــا ال ـه ـن ــدوس ــي ف ــي ال ـه ـن ــد ،بــالـنـشــاط
سياسيًا.
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع« :ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ــة» –
«الديموقراطية» – «االقتصادية -االجتماعية»
– «الـتـحــديــث» تـحــدد طبيعة املــرحـلــة عربيًا
ومــن ثم تتحدد املهام وفقًا لطبيعة املرحلة.
وب ــال ـت ــال ــي الــوظ ـي ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة املــرحـلـيــة
للتيار املاركسي العربي :هذا التيار هو التيار
السياسي الوحيد الذي يمكن أن يتبنى هذه
املهام األربع معًا.
االس ــامـ ـي ــون ي ـت ـب ـنــون امل ـه ـم ــة األولـ ـ ـ ــى ،ول ــو
أنهم في حاالت معينة تجاه الخارج الدولي

واالقليمي يستعينون بالخارج كما في سوريا
 2015-2011ولـيـبـيــا  ،2011ول ـكــن ي ـت ــرددون
تجاه الثانية أو يتعاملون معها بمصلحية،
فيما هم ليبراليون في االقتصاد ،ومحافظون
وغير حداثيني في مجالي الدستور وقانون
األح ــوال الشخصية .الـلـيـبــرالـيــون حــداثـيــون
وديموقراطيون ولكن غالبًا غير وطنيني في
طبعتهم القديمة (الـنـحــاس بــاشــا ملــا فرضه
االنـكـلـيــز رئـيـســا لـ ــوزراء مـصــر ي ــوم  4فبراير
 1942ضد إرادة امللك فــاروق عندما اقتحمت
الــدبــابــات االنكليزية قصر عــابــديــن مــن أجل
ذلـ ـ ــك) وف ـ ــي ط ـب ـع ـت ـهــم الـ ـج ــدي ــدة (ل ـي ـبــرال ـيــو
الدبابة األميركية فــي بـغــداد  9نيسان 2003
وأص ـح ــاب نـظــريــة «ال ـص ـفــر االس ـت ـع ـمــاري»)،
ومناصرون للفروق الطبقية وضــد الحقوق
االقـتـصــاديــة  -االجتماعية للفقراء والفئات
الـبـيـنـيــة .ال ـعــروب ـيــون امل ـع ــارض ــون وطـنـيــون
وه ــم مـثــل االســام ـيــن ت ـجــاه الــديـمــوقــراطـيــة
ومـحــافـظــون فــي وجــه الـتـحــديــث وغــامـضــون
ف ــي امل ـج ــال االق ـت ـص ــادي  -االج ـت ـمــاعــي فيما
الــذيــن فــي السلطة وطـنـيــون ولـكــن يفتقدون
النزوع الديموقراطي والحداثي ووحشيون
في رأسماليتهم.
يحدد هذا تالقيات املاركسيني مع التيارات
األخــرى والتباعدات حسب املرحلة وحسب
تطورات اللحظات السياسية للمرحلة .أيضًا
املرحلة عربيًا في طبيعتها ومن خالل املهام
املتحددة عبر طبيعة املرحلة تقول بأن املهام
أمام املاركسيني ليست ذات مهام اشتراكية،
وبـ ـ ــأن م ــا ق ـ ــام ب ــه ل ـي ـنــن ف ــي «م ــوض ــوع ــات
نيسان» كما كــان غير صحيح روسـيــا ،كما
أظ ـهــر ع ــام  1991ضــد ع ــام  ،1917ف ــإن مهام
املاركسييني عربيًا لن تتجاوز مرحليًا ،زائد
املهمة الوطنية – القومية ،ما طرحه ماركس
في «البيان الشيوعي» ( )1848ألملانيا وما
طرحه لينني لروسيا في «خطتا االشتراكية
 الديموقراطية».* كاتب سوري

هذا القرف العظيم
أياد المقداد
كــان خليطًا غير متجانس مــن طبقات اجتماعية شــد ّيــدة الـتـفــاوت ،ومــن رؤى سياسية واجتماعية أشـ ّـد
ّ
ولكن ما ّ
وحــد تلك
اختالفًا ،وبطبيعة الحال من مذاهب لم تجتمع يومًا إل على نقض بعضها البعض.
الجموع في ساحة واحدة هو ذلك الشعور الذي تتشارك به كل الكائنات ،وهو الشعور باملهانة واملذلة ...وقبل
كل هذا بالقرف .فلقد استطاع القرف أن يعبر الزوايا املعتمة التي تفصل بني أبناء الكيان الواحد ويتخطى
اختالفاتهم العميقة ليجمعهم في هتاف واحد وفي مسيرة واحــدة طغت عليها للمفارقة صبغة «مدنية»
واضحة ،في مؤشرات ذات مغزى عميق لحضور الفت لبورجوازية متوسطة في مسيرة ّ
همها األساس
مطالب معيشية يتحمل وزرها في الحقيقة الفقراء وأبناء الطبقات املسحوقة .لوهلة بدا أن املحتجني ينتمون
إلى طبقة أخرى مغايرة تمامًا لجموع البروليتاريا البائسة ،حتى إن وجود األخيرة في املكان كاد أن يثير
ّ
ّ
مشهدية حفلت بالتناقضات ،لكنها
«بالثورة» .فالتفاوت الطبقي كان فاضحًا في
حفيظة املنظمني والقائمني
ّ
تناقضات من نوع آخر بعيدة كل البعد عن تلك التي نعرفها والتي اعتدنا على تردادها في مجتمع طائفي
مذهبي لم يتجاوز املفهوم البدائي للصراع ،وهو القائم على أبعاد االنتماء الديني.
ً
ما شهدته ساحة الشهداء في تتبع لتحركات املحتجني ونمط وطريقة تعبيرهم عن الغضب ال يترك مجاال
للشك في أن وسائل التعبير اختلفت باختالف الطبقة والبيئة االجتماعية وحتى ّ
الحي الــذي يخرج منه
ّ
الطبقي عينه ،في وقت كانت فيه اإلشــارات
املحتجّ ،ثم ّإن مطالب العامة كانت تختلف وتتفاوت بالتفاوت
ّ
املذهبية شبه غائبة .وهي مؤشرات بمجملها تشير إلى أننا أمام جيل جديد يحمل مفردات حديثة بعيدة
كل البعد عن املنطق التقليدي السائد ،في صياغة تتجاوز بكثير الخطاب السياسي املعروف وتتخطاه إلى
رؤية حقوقية ال يلبيها إال نظام ّ
مدني حديث ،وهو ما يضع التركيبة السلطوية برمتها في مرمى الغاضبني.
ً
الغربية مثاال ُيحتذى به ،لديها من
الليبرالية
في
ترى
والتي
ـ«التغريب»
فالطبقة املتوسطة الشابة الحاملة ب
ّ
ّ
االلتحاق بركب عشاق التغيير،
إل
املعدمني
بروليتاريا
تجد
ال
بينما
القديم.
الطموحات ما يدفعها إلى تحطيم
ّ
ً
أمــا بتغيير الواقع بعدما يئس الفقراء من االنسياق في مسيرة لم تحمل لهم إل املزيد من البؤس ،وهم
يجرجرون سالسلهم الثقيلة على أعتاب وطن لم يمنحهم سوى شرف التضحية والتضحية فقط .دائمًا،
ما هو غير متوقع يحدث تبدالت عميقة وجذرية في حركات التاريخ .وما يجري اليوم ال ّبد من أن يثير
خوف وهلع «القديم» .فمن املكابرة بمكان عدم االعتراف ّ
بأن هناك انهيارًا كبيرًا يحصل في البيئة املؤسسة
للسلطة وفي الجماعات التي تقوم عليها هذه السلطة ،بل في األسس ذاتها للنظام .وسيكتشف القائمون
ً
عطال ما خطيرًا طرأّ ،
وأن بعض الجمهور لن يستجيب لألوامر ،فهناك إرهاصات
على هذا النظام ّأن هناك
تمرد واملنشقون قد أخذوا في بناء كيانهم ،وهو كيان له من حظوظ البقاء واالرتقاء الشيء الكثير .فليس
لدى الجمهور ما يخسره سوى قيوده والكثير من القرف .فلقد أصبح هذا النظام خارج العصر تمامًا بل
ّ
خارج الخدمة ،وليس عليه إال الرحيل فهو في حالة موت سريري ،لكنه وفي نزعه األخير سوف يستجدي
البقاء وسوف ّ
يتوسل باملذهب طبعًا وباستدعاء كل اآللهة والقديسني وبما تبقى من «أوفياء» في معسكرات
ّ
ّ
ّ
التجهيل .غير أنه يبدو أن الرياح قد غيرت اتجاهها تمامًا والغضب الواعي يتأهب ملسلسل جديد من صراع
ّ
بدأت تباشيره جلية بوضوح وفي ساحة الشهداء بالذات ،وهو الصراع الذي سيأخذ طريقه نحو حتمية
تاريخية هي نهاية التاريخ.

«وينيي» القوى المناضلة
هبه الخطيب بدرالدين
يشهد لبنان منذ أسبوع تظاهرات وتحركات شعبية مطلبية ّ
ضمت جميع أطياف املجتمع ،وهــي بلغت
ذروتها يوم السبت الذي انتهى باشتباكات بني املتظاهرين و«املندسني» من جهة ،والقوى األمنية من جهة
أخرى.
لألسف نتج عن هذا اإلحتجاج عدد من الجرحى ،أكثرهم خطورة محمد قصير الذي ما زال في املستشفى
في وضع حرج ،إال أن هذه التحركات أدت ،كالعادة ،إلى إنقسام الرأي ّ
العام بحجة أن التظاهرات مشبوهة
ومن صناعة السفارات ،وخاصة األميركية.
ُ
مواقع ُالتواصل االجتماعي اشتعلت طيلة األسبوع املنصرم .وتيرة النقاشات ارتفعت ،فإنقسم الشعب حول
الجهة املنظمة والتوقيت واألهداف ،بعدما كان مقسومًا بني حركتي  8و 14آذار.
لم يعهد لبنان في تاريخه الحديث أي تظاهرات شعبية ،سوى تلك التي دعت اليها األحزاب والقوى السياسية.
ّ
أهم تحرك مطلبي شهدته البالد هو تظاهرة ُع ّمال معامل «غندور» في الشياح ،والبالغ عددهم  1200في
تشرين الثاني  .1972أطلقت الشرطة حينها النار عليهم عند مدخل املعمل فسقط عضو «اللجان العمالية»
املرتبطة بمنظمة العمل الشيوعي يوسف العطار ،وعضو الحزب الشيوعي فاطمة الخواجة وجرح  14آخرين.
على األثــر ،نظم االتحاد العمالي العام إضرابًا عامًا للتضامن معهم ،فيما ّ
عمت موجة من الغضب أنحاء
البالد .أما رسميًا ،فرفضت حكومة صائب سالم التحقيق في ظروف إطالق النار (علينا االنتظار لنعرف
ً
اذا كان األب على خطى والــده)ُ ،مصدرة قانونًا ُيجبر القوى اليسارية على االستحصال على إذن مسبق
ّ
للتظاهر من وزارة الداخلية .التظاهرة كانت تجمعًا عارمًا في ساحة البرملان حيث هتف املتظاهرون99« :
لص و 17حرامي !» ( نسبة الى عدد نواب املجلس النيابي وأعضاء الحكومة) .الجدير ذكره في هذا اإلطار،
ً
هو تعليق امللحق العمالي في السفارة األميركية على الحدث قائال إن التظاهرة واإلضراب العام كانا بمثابة
«نجاح متواضع» ملصلحة اليسار الذي نجح في االنتقال الى الهجوم وربح «الحرب الدعائية» ،مضيفًا أنه ال
اليسار وال الحركة النقابية حققا أي إنجاز ملموس للعمال في نهاية املطاف.
أما حاليًا ،فمن املهم التركيز على بعض الوقائع والحقائق حول هذه التحركات التي ينتقدها البعض ،إما
بحجة أن هذا التحرك مشبوه ،أو أنه لن يؤدي الى التغيير املرجو .اعتبار هذا التحرك مشبوها كالم ُيرمى
ّ ُ
صحة «التهمة» ،وهي فرضية قد
عشوائيًا لتغطية تقصير كبير لدى القوى السياسية اليسارية .فلنفترض
تكون صحيحة ،فلتتفضل هذه القوى اليسارية املناضلة وتشارك املتظاهرون مطالبتهم بأدنى حاجاتهم.
فلتحاول أن تسحب البساط من تحت السفارات لتعيده الى املسار الصحيح .فلتستغل هذه الفرصة النادرة،
فلتخطف هذا الحدث الجوهري وتحتضنه وتضع عنوانًا كبيرًا له ،وهو قانون إنتخاب على ّأساس النسبية
ملنع عودة رموز النظام الفاسد الحالي .هكذا تكون هذه القوى قد ربحت املعركة بوجه من نظم التظاهرات.
املوضوعي ،ولكن مواصلة الرشق على هذا التحرك دون
صحيح أن الظرف الذاتي لم ينضج بقدر الظرف
ّ
تقديم أي بديل ،أو على األقل تقديم خطة ملواجهته ليس ال كالما ُيرمى جزافًا.
من الواضح أن الشعب اللبناني لم يعد قــادرًا على ّ
تحمل هذا الوضع املأساوي .ومن الواضح ّأن الحكومة
مربكة وغير قادرة على إيجاد «ابرة املورفني» التي اعتادت أن تستعملها عندما يعلو الصوت .لذلك هناك
ضرورة ُملحة لنضج سياسي وإيجاد الظرف الذاتي لقيادة املرحلة املقبلة حتى ال يغرق لبنان .أخيرًا ،البعض
يعد لبنان بلدًا موجودًا على الخارطة الجغرافية والسياسية ،والبعض يعده وطنًا ينتمي اليه ...اعطونا فرصة
ملحاولة بناء وطن .اعطونا فرصة للحلم.

