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ع ـي ـنــه عـ ـب ــارة يـعـتـبــرهــا م ـم ـرًا إج ـب ــاري ــا الــى
ال ـس ـيــاســة« :الـ ــدم وال ــوح ــل والـ ــدمـ ــوع» .هـنــا،
في العالم العربي ،ما زال هناك عدم تطابق
م ــع ال ـن ـظــرة ال ـس ــائ ــدة لـلـسـيــاســة ف ــي ال ـغــرب
بيمينه وي ـس ــاره .ورغ ــم قـيــام اســرائـيــل على
ال ـق ــوة ال ـعــاريــة ال ـتــي ان ـت ـصــرت بــدعــم غــربــي
عـلــى الـحــق الفلسطيني ،مــا زال هـنــاك لــدى
ال ـ ـعـ ــرب نـ ـظ ــرة ح ـق ــوق ـي ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــة ت ــراه ــا
بوصفها عــاملــا لـلـصــراع بــن الـحــق والباطل

ولكنها ال تستطيع تفسير الصمت العاملي،
شــرقــا وغــربــا ،عــن تلك الـعـبــارة الـتــي أطلقها
أفيغدور ليبرمان في التسعينيات من على
منبر الكنيست االسرائيلي ضد النائب أحمد
الـطـيـبــي« :اخـ ــرج م ــن وط ـن ــي» .ع ـب ــارة قالها
م ـهــاجــر ي ـه ــودي أت ــى ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات من
مولدافيا الى أرض فلسطني ،متوجهًا إلى ابن
عائلة تمتد جــذورهــا الفلسطينية الــى أكثر
ُ
من ألف عام .ال تفسر تلك العبارة أو تدحض
عبر الحق ،بل من خالل عبارة توماس هوبز
فــي كتابه «الليفياثان» (ص ــادر عــام :)1651
«االنسان ذئب» .والعالقات الدولية واملحلية
واالقليمية غابة من الذئاب تقوم على القوة
ُ
ّ
بمسطرتي
العارية .أما الحقوق فتقاس فقط
القوة واملصالح .وال يحفظ ويصان ويدافع
عــن الـحــق إال عبرهما .مــا زال ــت تلك النظرة
ال ـح ـقــوق ـيــة س ــائ ــدة ع ـنــد ال ـع ــرب رغ ــم الــزمــن
الطويل الــذي يفصلنا عن نكبة  ،1948وهو
ما يدل على أن العرب لم يستخلصوا العبر
من قيام دولة اسرائيل .الى جانب تلك النظرة
الحقوقية للسياسة ،هناك ينظر الكثير من
ُ ّ
املثقفني وكــتــاب الصحف العربية للسياسة
ّ
مــن منظار ثقافي ،على اعتبار أن السياسة
م ـيــدانــا ل ـص ــراع األفـ ـك ــار وال ـث ـق ــاف ــات ،وأن ـهــا
م ـي ــدان ل ــ«امل ـج ــرد» الـ ــذي ُيـمـثــل تـلــك األف ـكــار
وال ـث ـقــافــات .وبــال ـتــالــي ،هــي ت ـقــاس باملنطق
ُ
والحجة ،وتحلل بهما أيضًا.
ٌ
كما أنها ،بالنسبة الى هؤالء ،ميدان لإلرادات
لــذلــك تـتـضـمــن ك ـتــابــات هـ ــؤالء الـسـيــاسـيــة -
التحليلية بعبارات مثل :أرى ،أعتقد ،أظــن...
وال ـت ــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ال تـنـتــج أك ـثــر م ــن نـ ّـص
ُ ّ
ذات وليس عن
تحليلي  -رغـبــوي ي ّعبر عــن ٍ
موضوع ،فيما نرى أن «أنا» الكاتب اليساري
وال ـي ـم ـي ـنــي ال ـغ ــرب ــي تـخـتـفــي وال ت ـظ ـهــر في
ّ
الـنـ ّـص السياسي باعتبار أن السياسة هي
«مملكة لألفعال املوضوعية».
* كاتب سوري

لقد كشفت هــذه االح ــداث املتتالية أن خطر
جـمــاعــات الـعـنــف فــي الـخـلـيــج لــم تـكــن مجرد
مـ ـخ ــاوف ،وال ي ـم ـكــن تـصـنـيـفـهــا ك ـم ـحــاوالت
ازعـ ـ ـ ــاج س ـي ــاس ــي ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة،
وإنما أصبحت حقيقة ماثلة ،وتمتلك حزمة
مــن األه ــداف السياسية املـحــددة ،وأن مناهج
التكفير في املدارس ،ومشاريع تجهيز الغزاة،
والخطب التحريضية فــي املساجد ووسائل
االعالم ،لم تكن مجرد حالة حماسية عابرة ،أو
دعوية حسنة النية ،وإنما هي حركة منظمة
تستهدف تقويض النظام الخليجي والسلم
األهلي.
إن سـ ـي ــاس ــة االخ ـ ـت ـ ـبـ ــاء خـ ـل ــف ق ـ ــوة االم ـ ــن
الخليجي ،وتساهل االنظمة الخليجية مع
أنشطة وجـهــود الخاليا الدينية املتشددة،
وحديثها املستمر عن السيطرة على الوضع
األم ـن ــي ،يـثـيــر الـكـثـيــر مــن عــامــات الـحـيــرة،
فـكـيــف يـمـكــن ت ـصــديــق ادع ـ ـ ــاءات الـحـكــومــة
ب ـ ـفـ ــرض األمـ ـ ـ ــن م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد أع ـ ـ ـ ــداد األفـ ـ ـ ــراد
املتسربني من الدولة إلــى جماعات العنف؟
إذ إن أحد ابرز صور التناقض التي تكشف
ه ـش ــاش ــة ال ـت ـف ـك ـيــر األمـ ـن ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي هــو
تغاضيها أو صمتها عــن اص ــوات التأييد
واالح ـت ـفــاء بـجــرائــم الـعـنــف الـتــي يـقــوم بها
مواطنون ينتمون لها في دول أخرى ،بينما
تدينهم لذات الفعل إذا وقع منهم في بلدهم،
فهل ثمة فــرق بــن تفجير مناطق آمـنــة في
العراق أو سوريا أو أفغانستان أو باكستان،
وبــن تفجير مناطق آمنة ودور عـبــادة في
الخليج؟

عـ ــن ال ـ ــدواف ـ ــع الـ ـت ــي ج ــذب ــت ه ـ ــؤالء الـفـتـيــة
إل ــى مـســرح الـجــريـمــة ،وه ــذا ال يـتــم فــي ظل
سياسات الصمت التي تفرضها الحكومات
عند مناقشة مثل هــذه املـشـكــات ،فتجاهل
جـمــاعــات الـعـنــف ،وغ ــض الـنـظــر عــن دعــاتــه
ومــؤيــديــه ،والـتــراخــي مــع االث ــارات املذهبية
التي تشعل الصدور ضد نظراء الوطن ،من
شــأنــه أن يعمق مــن ال ـنــزوع نحو الجريمة،
وي ـس ـمــح بـنـمــو خــاي ــا ال ـع ـنــف الـســرطــانـيــة
تـحــت رع ــاي ــة أج ـه ــزة ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا
الرسمية .من السهل إلقاء تبعات الجريمة
على اسباب واهية كاتهام دول الجوار ،ومن
السهل تمييع مناقشة السبب وراء تزاحم
امليادين املتوترة بأبناء الخليج ،وتحولهم
إلى مفخخات خطرة تسرق أحالم االستقرار
م ــن ال ـش ـعــوب األخـ ـ ــرى ،اال ان ــه م ــن الـصـعــب
التخلص من ارتدادات الجريمة على الداخل
الــوطـنــي ،ومــن الـصـعــب إع ــادة ضـبــط ايـقــاع
حــركــة تـلــك الـجـمــاعــات م ــرة أخ ــرى .فالقليل
جـدًا من املتورطني في حفالت الــدم قــادرون
على العودة واعالن التوبة بعد أن تتخضب
ايــاديـهــم بــدمــاء االب ــري ــاء ،أمــا األغـلــب فإنهم
س ـي ـع ـي ــدون ت ــرت ـي ــب ف ــروضـ ـه ــم ال ـج ـه ــادي ــة
لتستهدف األرض التي نشأوا عليها .دول
الخليج اليوم ،وكما بينت أحداث االسابيع
املــاض ـيــة ،ل ــم تـعــد مـحـصـنــة م ــن ال ـع ـنــف ،بل
أص ـب ـحــت ه ــدف ــا واضـ ـح ــا ل ـج ـمــاعــات الـقـتــل
والـتــدمـيــر ،وال يـبــدو أن ثمة مخرجًا اليوم
أمامها ســوى عبر بوابة التأسيس الواعي
«للمواطنة املنتجة» ،وإع ــادة االعـتـبــار إلى
دول ــة امل ــواط ــن ،وه ــي الــدولــة ف ــوق الكيانات
واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات وال ـ ـ ـ ـ ــوالءات ،الـ ـت ــي ال تـشـعــر
مـكــونــاتـهــا أن ـهــا عــرضــة لـلـعـبــث الـحـكــومــي
لتمرير مـصــالــح خــاصــة ،وال بــأنـهــا رهينة
سياسات الهيمنة .هذه الدولة هي الوحيدة
القادرة على االستفادة من أبنائها ،والقادرة
على تسخير عقولهم وامكاناتهم للمصلحة
ً
الـعــام بــدال مــن دفعهم دفعًا إلــى البحث عن
ح ــاض ــن آخـ ــر ،رب ـم ــا ي ـك ــون أك ـث ــر دف ـئ ــا على
املستوى الشخصي ،ولكنه أكثر دمــارًا على
مستوى الدولة واملنطقة.
* باحث كويتي

تفكيك مولدات العنف الداخلية
ال يكفي دول الخليج أن تحصن نفسها من
تسرب افراد داعش إلى دولها ،وإنما عليها
اليوم أن تبذل جهدًا أكبر في كشف مولدات
العنف الكامنة في أرضها ،ويبدو لي أن هذا
تحديدًا هو مكمن الصعوبة في حل معضلة
تناسل جماعات العنف في الخليج ،إذ يجب
على حكومات هذه الدول أن تتجاوز مقوالت
التغرير ،بحكم السن او االقــران او مؤثرات
وسـ ــائـ ــل االت ـ ـصـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة ،ال ـ ــى مــرح ـلــة
أع ـم ــق م ــن ال ـب ـح ــث ،ي ـتــم خــال ـهــا الـتـنـقـيــب

رأي
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أكبر من حراك ،أقل من ثورة:
من الهواية الى االحتراف
عامر مالعب *
يشهد لبنان موجة من التحركات املتتالية كتعبير
عن ضغط اجتماعي وسياسي وثقافي يعتمل في
جـســد بـقــايــا الــوطــن الـلـبـنــانــي املـنـهــك .وباملناسبة
سـتـنـطـلــق ،أو رب ـمــا انـطـلـقــت ،امل ـق ــاالت وال ــدراس ــات
واملنشورات لتأتي بعدها املؤتمرات وورش العمل
املـمــولــة مــن ج ـهــات م ـت ـعــددة ،وجـمـيـعـهــا سـيـحــاول
قراءة حراك الشارع اللبناني والتأثير فيه.
فــي الـبــدء ال بــد مــن تأكيد أن ش ــرارة الـحــراك عفوية
وج ــاءت كــردة فعل طبيعية مــن مواطنني أنهكتهم
فترات طويلة من الفساد املنظم واملمنهج على مر
عقود من التركيبة اللبنانية .هذا إذا لم نعد بالدرس
والـتـمـحـيــص ال ــى الـلـحـظــات األول ــى ل ــوالدة الكيان
فــي عهد القائمقامية واملتصرفية ولـبـنــان الكبير
وصيغة ال ـ  43واتفاق الطائف والدوحة ،وما بينهم
وخاللهم من نفوذ للقوى األجنبية ال بل معظم أمم
األرض.
ويأتي الحراك في لحظة ّ
تحول كبير في املنطقة من
حــول لبنان ،وباملناسبة لــم يكن لبنان بــأي لحظة
خارج تحوالت املحيط ،ليتطابق تحول الخارج مع
أزم ــات الــداخــل ،وتتفاعل البنيات االجتماعية في
مخاض عسى أن يبقى ضمن األطر التي رأيناها.
وربـمــا فــي هــذه اللحظة كأننا على شفير الـســؤال
عــن كــل املـنـظــومــة الـتــي قــامــت بـعــد انـهـيــار االتـحــاد
السوفياتي وسيادة الليبرالية املتوحشة في معظم
دول ال ـعــالــم وأول ـه ــا ل ـب ـنــان .وه ــذه األس ـئ ـلــة جــاءت
عـلــى خلفية ال ـك ــوارث امل ـت ـعــددة ال ـتــي تــركـتـهــا هــذه
الليبرالية على ارض الواقع ،فهل يمكن السؤال عن
بيئة وقوانني وحريات وفقر وسيادة بعد اجتياح
رؤوس األموال وحيتان النهب كل القطاعات.
وهنا يحضرنا السؤال األهم في واقع اليوم ،ونحن

الحراك ،أو أي حراك آخر ،بحاجة
الى منهجية عمل متقدمة
تحت رحمة منظومة مرعبة تحكم بلدًا مثل لبنان،
وهــي :هل يمكن مواجهة هــذه العصابة بمجموعة
تحركات شكلية؟ هل يمكن مواجهة عتاة الصيغة
اللبنانية بمجموعة من الـهــواة او املتطوعني؟ هل
يـمـكــن ف ـصــل امل ـ ـسـ ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـصــادي ــة
والثقافية واالجتماعية في مثل هكذا حــراك؟ كيف
يمكن مواجهة الواقع بمجموعة عناوين وشعارات
ف ـض ـف ــاض ــة مـ ــع مـ ــن ت ـم ـك ــن مـ ــن ص ـي ــاغ ــة ال ـق ــوان ــن
واملـ ـش ــاري ــع وكـ ــل ال ـتــرك ـي ـبــات ب ـمــا تـقـتـضـيــه حــالــة
استمراريته وديمومته في الحكم والتسلط؟
وهـ ـن ــا ال ب ــد أن ن ــاح ــظ ال ـك ـث ـيــر م ــن االي ـج ــاب ـي ــات
والسلبيات التي يمكن أن نضعها في النقاط التالية:
من حيث الشكل:
 -1عودة النبض الى الشارع بروح شبابية وعصرية.
-2سـيــادة مصطلحات وعـبــارات جــديــدة ،وان كانت
مشتقة من قاموس الزمن السابق من قبيل طبقة،
فساد ،عدالة اجتماعية.
 -3شعور عام بأن القرار للناس والشارع أمر ممكن.
 -4فرض أمر واقع جديد كما في مناقصات النفايات
أو أماكن طمرها.
 -5عــودة املصطلحات الوطنية العامة على حساب
السائد منها في املذهبية والطائفية.
 -6التجرؤ على أماكن ورموز فساد عديدة.
 -7بــروز شخصيات ورمــوز وطنية شبابية تطرح
قضايا الناس بعدما كنا في األيام القليلة املاضية
مــع رمــوز العنف والـتـطــرف وميليشيات الــزواريــب
والـفـتــاوى وقبضايات القتل املجاني على طرقات
وشوارع مدننا وقرانا.
 -8نــزع القدسية جزئيًا عــن أمــاك عامة صادرتها
عصابات السرقة كما «زيـتــونــة بــاي» او «الــدالـيــة»
حد ما وسط بيروت حيث الــ»النهبة الكبرى».
والى ٍ
 -9صدمة الــرأي العام وتخويف الطبقة السياسية
او باألصح شكلت لها «نقزة» صغيرة أنه من املمكن
أن تهب الناس للمحاسبة يومًا.
 -10إع ـ ــادة ال ـق ـضــايــا االن ـس ــان ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة الــى
واجهة الحياة العامة بعدما حولها ملوك الطوائف
وال ـت ـش ـب ـيــح ون ـه ــب الـ ــدولـ ــة الـ ــى صـ ــراعـ ــات ديـنـيــة
ومذهبية وحروب شوارع واستنزاف قدرات الشباب
في حروب ال طائل منها.
 -11س ـقــوط شـ ـع ــارات (أو خ ـف ــوت) م ـثــل «الـطــائـفــة
بخطر» عند كل الفرقاء (مبدئيًا) ،وسيادة عناوين
جامعة.
 -12مساهمة االع ــام الــى حـ ٍـد مــا فــي فضح الكثير
مــن امللفات مــا ساعد فــي تأجيج املــواجـهــة وضبط
خروقات السلطات األمنية وتحجيمها.
 -13عودة امللفات ً البيئية الى الواجهة كأولوية في
حياة الناس عامة وربط الخاص بالعام ،وبالتالي

دمج ً التصرفات الفردية الخاصة بأزمات املجتمع
عامة.
 -14تـعــدديــة الجمعيات والـحــركــات تحت عناوين
شتى ما يسهم في إغناء الحراك وتطوره.
 -15كشف الحراك بشكل جدي فــراغ أدوات السلطة
وأحــزابـهــا اذا مــا واجـهــت ك ــوادر ذات طاقة وتحمل
مشاريع بديلة.
اال أن هــذه العناوين ورغــم أهميتها تبقى قاصرة
عن مواجهة أسئلة أكثر عمقًا وأخطر على مستقبل
الـحــراك والـنــاس والــوطــن ،ويمكن تـعــداد مجموعة
نقاط تشكل مواطن ضعف:
 -1غياب الرؤية الواضحة عند كل التجمعات.
 -2ال ـه ــروب م ــن املــواج ـهــة الـحـقـيـقـيــة ف ــي كـثـيــر من
األمكنة ،تحت هاجس فرط الحراك.
 -3اإلكثار من االستعراض على حساب املضمون.
 -4عـ ــدم طـ ــرح ًال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـش ـكــل عـلـمــي
واالعتماد كلية على شعارات فضفاضة وعناوين
غير ذات قيمة على أرض الواقع.
 -5ال يـ ـج ــوز ال ـت ـل ـط ــي خ ـل ــف ش ـ ـعـ ــارات ال ـب ـع ــد عــن
السياسة كي ال نتحدث عن امللفات االساسية ،فكل
امللفات سياسية وحياتية وضرورية.
 -6كيف يمكن مواجهة سلطة متجذرة منذ عقود
طويلة وتمتلك كــل أدوات اللعب بـشـعــارات واهية
وشباب هواة.
 -7ال ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــراك أن يـسـتـكـمــل م ـش ــروع ــه دون
الوضوح في القضايا الكبرى وعلى رأسها املقاومة
واملوقف من املشاريع اإلقليمية.
 -8ال يمكن للحراك أن ينجح دون مواجهة مشاريع
الخصخصة ووص ـفــات الـبـنــك الــدولــي الـتــي دمــرت
بنية االقتصاد الوطني.
 -9يجب التوجه أكثر فأكثر نحو األرياف واملناطق
اللبنانية كافة والخروج من مركزية بيروت ،وهذه
املناطق يجب أن تؤسس ملرحلة جديدة تكون هي
خ ــزان التعبئة والتحشيد تحت ش ـعــارات مطلبية
وح ـيــات ـيــة ف ــي بــوت ـقــة وط ـن ـيــة وأن ال تـبـقــى الــرافــد
األس ــاس ــي ل ـن ــزع ــات ال ـس ـل ـطــة وأح ــزابـ ـه ــا ،واألرض
م ـن ــاس ـب ــة ت ـم ــام ــا ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـفـ ــراغ ال ـح ــزب ــي
والتعبوي وثقل التمييز املناطقي والطبقي مع هذه
السلطة الحاكمة.
 -10الـخــروج مــن تــرهــات الحركات االعتراضية من
قبيل االضراب عن الطعام ،ألنها تثقل كاهل الحراك
وال توجع السلطة.
 -11ي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــراك أن يـ ـط ــرح بـ ــدائـ ــل أو
فلنفترض أن يـحــاول درس الـحـلــول البديلة حتى
يكسب ثقة الجمهور وليس التعامل مــع القضايا
بالرفض فقط كما حصل فــي الخطة التي قــام بها
ً
وزير الزراعة أكرم شهيب مثال وهو قد استند الى
تقرير من خبراء ،فالقضايا ال تحتمل ترف الرفض
من أجل الرفض فقط.
 -12رغ ــم صـعــوبــة الـبـحــث بــاإليــديــولــوج ـيــة راهـنــا
ولكن كل مشروع تغييري بحاجة الى مستند علمي
وبحثي وأن ال تترك األمور على عواهنها.
 -13م ــاذا عــن قـضــايــا كـبــرى مـثــل الـكـهــربــاء واملـيــاه
وال ـن ـقــل وال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة والـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة ومستقبل ال ـبــاد فــي ظــل ه ــذا التدمير
الــذي أصــاب كل البنية التحتية ،ال تستأهل عصفًا
فكريًا في خلق البدائل والعمل على تحقيقها؟
م ــن هـنــا وف ــي م ـعــرض الـبـحــث ع ــن أس ـب ــاب الـحــدث
ً
ومآله ،ال بد من العودة قليال الى كثير من األدبيات
التنموية في لبنان والعالم التي يمكن االستفادة
منها .وهــذا ليس كــامــا فــي مـعــرض الــذم أو ُالقدح
بالحراك بقدر ما هو محاولة للبناء على ما أنجز،
فقد كانت هناك محطات مهمة في التاريخ الوطني
من اإلنجازات التي حققتها الحركة املطلبية وليس
أقـلـهــا الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة وال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي
وكثير من املشاريع التنموية األخرى.
لـكــن عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر هـنــاك الكثير مــن املـشــاريــع
التي أضحت قاب قوسني من النصر أحبطتها هذه
الـسـلـطــة الـحــاكـمــة واسـتـطــاعــت أن تقتل أي انـجــاز
يهدد مصالحها ،وال بد من التنبه الــى أن السلطة
الحاكمة فعليًا هي التي تختبئ خلف االحتكارات
مــن األدوي ــة الــى النفط وامل ــواد الـغــذائـيــة والـتـجــارة
مع الخارج وأصحاب الوكاالت الحصرية واالقطاع
املــالــي وال ـس ـيــاســي ،ه ــذا ع ــدا عــن الــدعــم الـخــارجــي
املفتوح بكل ارتباطاته واحتماالته باإلضافة الى
الـغـطــاء الــديـنــي واملــذهـبــي بشخوصه ومؤسساته
وزواريبه الخفية .وعطفًا على ما سبق ،الحراك ،أو
أي حــراك آخــر ،بحاجة الــى منهجية عمل متقدمة،
تدرس مكامن الضعف والقوة لدى الطغمة الحاكمة،
وتعمل على فتح ثغرات في حائطها.
املـســألــة بالغة التعقيد ،لكن ليس على االرادة من
مستحيل ،اليوم أحــوج ما نكون الــى محترفني في
السياسة والعمل امليداني للمواجهة وترك سياسة
الهواة للمترفني ومحبي النوع.
* صحافي لبناني

