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املشكلة ليست في هذه النقطة بالذات التي
تحتاج إلى نقاش ملعرفة كيفية استجابة
ّ
التحديني ،بل في الفكرة التي
لبنان لهذين
ّ
ّ
تأسس عليها وظن مبتدعوها واملدافعون
عنها أنها صالحة لكل زمان.
لـبـنــان ف ـكــرة لـيـســت لـشـعـبــه .ف ـكــرة ل ــم يتم
إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ل ـش ـع ــب ي ـس ـع ــى نـ ـح ــو ال ـح ــري ــة
والعدالة ويتطلع إلى املشاركة في الحياة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ع ـل ــى م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة فــي
املواطنية.
لبنان صيغ وفق موازين خاصة بمصالح
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــري ــن وأت ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل.
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــرون أرادوا ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
الطبيعة وأتـبــاعـهــم أرادوا السيطرة على
البشر .فكانت هذه املعادلة القاسية التي
ّ
تحمل معها اللبنانيون املآسي والويالت
والـ ـح ــروب واألزم ـ ـ ــات ع ـلــى أن ــواع ـه ــا .بيد
ّ
أن ك ــل م ــا ح ـصــل ب ـعــد ذل ــك م ــن ت ـعــديــات
ّ
س ــة
وتـ ـ ـب ـ ــدالت وخ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـروج عـ ــن األطـ ـ ــر امل ــؤس ـ ّ
ل ـل ـك ـي ــان الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،هـ ــو فـ ــي إط ـ ـ ــار س ــن ــة
الـتـغـيـيــر ال ـتــي ال يـسـتـطـيــع ال االسـتـعـمــار
وال أذنابه إبطالها .ومنذ لحظة التأسيس
األولـ ــى وح ـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ال ـتــي يطغى
َ
الاليقني دخل املجتمع اللبناني في
عليها
صــراع حــاد بــن الــدولــة الطائفية العميقة
ومن يحاول اشتقاق مبادئ وقواعد لعقد
اجتماعي جديد.
صــراع يــزداد تعقيدًا فــي مـســارات العيش
وم ـ ـفـ ــارقـ ــات امل ـ ـكـ ــان ومـ ـن ــاه ــج ال ـت ـح ــدي ــث
وأنماط السيطرة ووسائل التغيير ،وإذا
م ــا رب ـط ـنــا ذل ــك ك ـلــه ب ــال ـق ــراء ات املـتـبــايـنــة
ّ
لـلـتـطــورات فــي املـنـطـقــة ،فـسـيـتـبــن لـنــا أن
الـ ـخ ــرق ق ــد اتـ ـس ــع ع ـل ــى الـ ــراتـ ــق ،ول ـب ـنــان
الــذي قيل فيه الكالم الكثير في مسوغات
وج ـ ــوده وش ـ ــروط ب ـقــائــه ي ـه ـتــز م ــن داخ ــل
ب ـنــاه وس ـيــاســاتــه وي ــواج ــه أزم ــة مـعـنــويــة
تـكـبــر يــومــا ب ـعــد ي ــوم لـتـلـتـقــي م ــع الـسـيــل
ال ـع ــارم ال ــذي يـجـتــاح املـنـطـقــة ويـنـبــئ عن
موتها التاريخي ووالدة شكل جديد من
أش ـكــال الـتـنـظـيــم الـسـيــاســي ال ــذي يحتمل
أن ّ
يقسم الــوحــدات السياسية الحالية أو
يـضـ ّـمـهــا إل ــى بـعـضـهــا الـبـعــض عـلــى هــدي
مــا سـتــرســو عليه تــوازنــات مــا بـعــد عصر
ســاي ـكــس ـ ـ ـ ب ـي ـكــو .ث ـمــة ع ــام ــات جــوهــريــة
عـ ـل ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ج ـغ ــراف ـي ــات
البلدان العربية والــذي ليس إال انعكاسًا
لـتـغـيـيــر أع ـم ــق ي ـط ــال امل ـع ـن ــى .وامل ـق ـصــود
ّ
ه ـن ــا :أن ال ـت ـغ ـي ـيــر اس ـت ــول ــى ع ـلــى طــرائــق
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر وخ ـ ـ ـ ــرق ج ـ ـ ـ ـ ــدران اإلي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــات
واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــات والـ ـقـ ـي ــم وكـ ـ ــل أوجـ ــه
الـنـشــاط ال ـخــاص وال ـع ــام .فــي لـبـنــان على

ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،ف ــإن االس ـت ـق ـطــاب الـطــائـفــي
أع ـل ــى رت ـب ــة ف ــي ال ــوج ــود وال ـف ــاع ـل ـي ــة مــن
أي م ـس ــار إص ــاح ــي ،واخ ـ ـتـ ــزال تـطـلـعــات
الشباب بالعمل للحصول على لقمة عيش
أو بالهجرة للخروج من جحيم الزبائنية
واالسـتـتـبــاع الــوظـيـفــي يـسـ ّـد أب ــواب األمــل
قهر لـلــذات ،والنهم الذي
ويشكل كابوس ٍ
ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ــى رج ـ ـ ــال امل ـ ـ ــال وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ي ـك ـش ــف ع ــن ق ـ ــوى ع ـم ـي ـقــة ت ـت ـح ــرك داخ ــل
املـجـتـمــع خــالـيــة مــن الــرحـمــة واإلنـســانـيــة.
ّ
كــل ذل ــك يـحـيــل إل ــى أن ال ـنــزاعــات الـقــائـمــة
حــالـيــا عـلــى مـخـتـلــف امل ـيــاديــن هــي تعبير
عن ميكانيزم املتناقضات البنيوية ،التي
ال ي ـجــوز أن نـطـلــق عـلـيـهــا بــأنـهــا نــزاعــات
ع ــاّب ــرة أو ت ـع ـكــس ح ــال ــة م ــرض ـي ــة ط ــارئ ــة
وإنما نزاعات من النوع املستمر واملتحرك
الــذي ضــرب قواعد اللبنانيني في العيش
اإلنساني املشترك.
نــزاعــات ناشئة حكمًا مــن الخلل الجسيم
في التعليم والفكر والوعي واملعرفة .لقد
انـ ـط ــوى ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
واالج ـت ـمــاعــي الـلـبـنــانــي الـكــاسـيـكــي على
الئـ ـح ــة ط ــوي ـل ــة مـ ــن املـ ـشـ ـك ــات ال ـي ــوم ـي ــة.
ـدر كـبـيـ ٍـر م ــن الـتـنــاقـضــات الـفـ ّـجــة
وع ـلــى ق ـ ٍ
خ ـص ــوص ــا الـ ـت ــي ت ـق ــف ع ـن ــد ال ـع ــاق ــة بــن
الــوســائــل وال ـغ ــاي ــات ،وق ــد ب ــرز ذل ــك جليًا
لحظة نقاش االستراتيجية الدفاعية في
ق ـصــر ب ـع ـبــدا ب ــن ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ومــا
ي ـت ـصــل ب ـت ـلــك االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن أه ــداف
كالسيادة واالستقالل والـقــرار الحر التي
تتحرك جميعها ّ في فضاء من الطوباوية
والشعاراتية ،ألنــه ال جـ ّـديــة فــي استخدام
الــوســائــل الكفيلة بتحقيق هــذه األه ــداف
إال للبعض من هذه القوى .على كل حال،
ّ
ف ــإن األزمـ ــات امل ـت ـكــررة ال ـتــي يـعــانــي منها
الـلـبـنــانـيــون هــي أزم ــات بــالـقـلــب ،بــالــروح،
بــالـضـمـيــر ،وهـ ــذه األزم ـ ــات ال تـكـشــف عن
سـ ـ ـ ــوء ات الـ ـنـ ـظ ــام وسـ ـي ــاس ــات ــه امل ـع ـت ـم ــدة
وحــالــة ال ـت ـمــزق الــداخ ـلــي فـحـســب ،بــل عن
ك ــون ال ـب ـنــاء الـفـلـسـفــي ل ـلــوطــن ع ــاج ــز عــن
ح ـم ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن وت ـط ـل ـعــات ـهــم أك ـث ــر مــن
ذلك ،وعن عمق التحوالت التي تجري اآلن
فــي القيم األخــاقـيــة األســاسـيــة ،وعــن ذلك
ال ـتــدافــع ال ـح ـضــاري ال ـعــاملــي امل ـهــول الــذي
ً
ّ
خضمه ليرسم سؤاال
يقع اللبنانيون في
حــاسـمــا عــن الـكـيــان انـفــاشــا أو انكماشًا.
فإذا كان انفالشًا في جغرافيات الغير َ
فمن
ي ـقــود ه ــذا ال ـتـ ّـوســع وف ــي أي س ـيــاق ،وإذا
كــان انـكـمــاشــا فــي جـغــرافـيــا ال ــذات فضمن
أي ظروف تاريخية داخلية وخارجية!
*كاتب وأستاذ جامعي

وهي مرشحة لتصل إلى نحو  23تريليون
دوالر فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ،مـ ــا يــوســع
ال ـه ــوة ب ــن ح ـجــم نــاتـجـهــا ال ـقــومــي الـكـلــي
البالغ  14,5تريليون دوالر ،ونسبة الدين،
ويزيد من عبء فوائده املرهقة لالقتصاد،
ويـجـعـلـهــا ت ـغــرق أك ـثــر فــي أزم ــة مــديــونـيــة
غـيــر مـسـبــوقــة فــي ال ـتــاريــخ ،مــا يــؤشــر إلــى
انـتـهــاء وتــاشــي عصر الـقــوة االقتصادية
األميركية املهيمنة على االقتصاد العاملي،
بعد أن أصـبــح مــن املستحيل على أميركا
أن ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن أزم ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ــع اح ـت ـف ــاظ ـه ــا
بــاملــرت ـبــة األولـ ـ ــى ،ف ــي ظ ــل ت ـصــاعــد وت ـيــرة
املـنــافـســة االقـتـصــاديــة الــدولـيــة لالقتصاد
األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وف ــي
الـســوق األمـيــركـيــة على حــد س ــواء ،وباتت
واش ـن ـطــن ت ــواج ــه اسـتـحـقــاق اإلق ـ ــرار بـهــذا
الواقع ،والعمل على أساس أن إمكانياتها
وقــدراتـهــا االقـتـصــاديــة لــم تعد تسمح لها
بــالـتـصــرف بــاعـتـبــارهــا الــدولــة األق ــوى في
العالم ،وبالتالي عليها التسليم بالتعاون
مع روسيا والصني لحل املشكالت العاملية،
وه ــو مــا يــدفــع الــرئـيــس األمـيــركــي الجديد
دونــالــد تــرامــب إلــى التركيز على التعاون
مع روسيا ،وعدم التورط في حروب جديدة
والقول إن أولويته في سوريا هي محاربة
"داعـ ــش" ول ـيــس اإلط ــاح ــة بــالــرئـيــس بـشــار
األس ـ ــد ،وك ــذل ــك ال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــادة الـنـظــر
ب ــاس ـت ـم ــرار انـ ـخ ــراط أم ـي ــرك ــا ف ــي سـيــاســة
الـعــوملــة الـتــي يعتبرها الـسـبــب فــي تــراجــع

االقتصاد وازديــاد البطالة وارتفاع إعداد
الفقراء وتدني مستوى حياة األميركيني.
وألن مـقـيــاس ال ـق ــوة ألي دول ــة ف ــي الـعــالــم
ي ـب ـن ــى ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـ ـق ــوة االق ـت ـص ــادي ــة،
فإننا نشهد هذه األيام تقدمًا ملحوظًا في
النفوذ السياسي الدولي للصني وروسيا،
في مقابل انحسار ،وتراجع نفوذ الواليات
املـتـحــدة عـلــى امل ـســرح الـعــاملــي ،وظـهــر ذلــك
بــوضــوح فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،فــي مجلس
األم ــن الــدولــي ،مــن خــال اسـتـخــدام الفيتو
املــزدوج أكثر من مرة في مجلس األمن من
قبل الصني وروسـيــا ،فــي مواجهة أميركا
وحـلـفــائـهــا م ــن دول ال ـغ ــرب ،ال ـتــي عـجــزت
ع ــن اس ـت ـص ــدار قـ ـ ــرارات ع ــن مـجـلــس األم ــن
تسمح لـهــا بــالـتــدخــل فــي ســوريــا إلسـقــاط
نظامها الرافض ملشاريع الهيمنة الغربية،
على غرار ما حصل في ليبيا والعراق ،في
محاولة لإلبقاء على هيمنتها على العالم،
ومنع إقامة نظام دولي يقوم على التعددية
وال ـت ـشــارك ـيــة واحـ ـت ــرام س ـي ــادة واسـتـقــال
الـ ــدول .وعـلـيــه يـمـكــن ال ـقــول ،وبـكــل تــأكـيــد،
أن أميركا لم تعد قوة عظمى مهيمنة على
ال ـعــالــم ،وه ــي أصـب ـحــت ف ــي م ـي ــزان ال ـقــوى
الدولي الحالي واحدة من عدة دول كبرى،
إلى جانب الصني ،وروسيا ،إلخ .ولهذا فإن
اإلمـبــراطــوريــة األميركية دخلت فــي مسار
تراجعي لتصبح واحدة من الدول الكبرى
املقررة ،وليست القوة الوحيدة.
*صحافي لبناني

الكومندانتيه:
األساطير ال تموت
زياد منى
لــم أتـشــرف يــومــا بلقاء الــزعـيــم الـكــوبــي والـعــاملــي الــراحــل ،لكنني أعــدهــا من
دواعي الشرف أني عشت في زمن فيدل كاسترو وعايشته ،رغم أني كنت
حدثًا عندما انتصرت ثورة الشعب الكوبي بقيادته هو ورفيقه املغدور تشي
غيفارا على نظام الدكتاتور باتيستا ،نظام الظلم والتبعية لواشنطن.
في ذلك الوقت ،هافانا ،إلى جانب هانوي ،كانت في ستينيات القرن املاضي
وسبعينياته مركز إشعاع ثــورات الضعفاء على األقوياء ،ثــورات املظلومني
على الظاملني ،والضحايا على املعتدين.
تلك كانت ثــورة فيديل كاسترو وتشي غيفارا ،اللذين ألهم اسماهما ثوار
العالم على اإلمبريالية العاملية بقيادة واشنطن وأذنابها الناتويني ،في الغرب
االستعماري وفي بقية أنحاء العالم وعلى نحو خاص في دول أعراب العمولة
والعمالة.
في تلك املرحلة من تاريخ العالم ،التي أعقبت الحرب األوروبية األهلية الثانية،
املسماة ،كما األولــى ،الحرب العاملية ،انطلقت حركات التحرر العاملية لتطرد
َ
املستعمرة
االسـتـعـمــاريــن الـبــريـطــانــي والـفــرنـســي الـلــذيــن فتكا بــالـشـعــوب
وببالدها وثرواتها وتواريخها ومواضيها .لكن تلك املرحلة شهدت أيضًا
حلول الواليات املتحدة األميركية محل اإلمبراطورية التي توقفت الشمس
عن الشروق عليها ،بعدما كانت «التي ال تغيب عنها الشمس»! واستحالت
واشنطن مركز الـعــدوان فــي العالم ،ورمــزه األول ،مــن تولي قـيــادة املشروع
الصهيو ـ إمبريالي الغتصاب فلسطني وطــرد أهلها من بالدهم وبيوتهم
وحقولهم ومراعيهم ،إلى التآمر على إيران واإلطاحة بحكومة الزعيم املناضل
املنتخب محمد مصدق ،ودعم االنقالبات العسكرية في شرق املتوسط وكان
أولهما في شرق املتوسط في سورية ،مسرح عدوانها املستمر علينا وعنوان
برطعتها املستمرة.
لم تتوقف واشنطن عن شن الـحــروب في مختلف أنحاء العالم ،حتى قبل
اندالع الحرب في أوروبا وآسيا وقبل انتهائها .فشنت العدوان تلو اآلخر في
ّ
آسيا ،أكثرها دموية وأقلها معرفة بتفاصيلها ،حرب اإلبادة بحق مسلمي
الفيليبني املعروفني ب ــ«مــورو» ،ثم انتقلت لتدعم عــدوان فرنسا في جنوب
شرقي آسيا وفي شمالي أفريقيا ،إضافة إلى دعم التكفيريني من آل سعود،
ضد نجد والحجاز وعسير ،والقائمة تطول وتطول.
خمسينيات القرن املاضي وستينياته شهدت أيضًا صعودًا غير مسبوق
َ
املستعمر ،وظـهــور شخصيات فــذة فيه ،منهم
لحركات التحرر فــي العالم
املناضل الكونغولي املغدور باتريس لومومبا وأحمد سيكو توري في غينيا،
وكوامي نكروما في غانا ،وعبد الناصر في مصر ،وجواهر الل نهرو في
الهند ،وفــي سيالن بندرنايكة ،أول رئيسة دولــة في العالم الحديث ،وأحمد
سوكارنو في إندونيسيا ،وهو شي منه في فييتنام ،وأحمد بن بلله ورفاقه
فــي الـجــزائــر ،وجــولـ ُـيــس نـيــريــري فــي تـنــزانـيــا ،ونـلـســون منديال فــي جنوب
أفريقيا ،وبيرون في األرجنتني ،وأخيرًا وليس آخرًا فيدل كاسترو ورفيقه
إرنستو تشي غيفارا.
تلك كــانــت أيـقــونــات ثــوريــة وأس ـمــاء تلهم شـعــوب الـعــالــم املـنــاضــل مــن أجل
ّ
الـتـحــرر .لكن كــوبــا فـيــدل كــاسـتــرو وتـشــي غـيـفــارا شكلت استثناء .فرغم
قوة واشنطن العسكرية واالقتصادية وانتشار قواتها في مختلف أطراف
املعمورة ،إال ّأن تحدي هافانا لها كان استثنائيًا ألن كوبا لم تكن تبعد عن
ّ
شواطئ والية فلوريدا أكثر من مئة كيلومتر ،ومن منا ينسى مغامرة خليج
الخنازير الفاشلة!
ال ـثــورة الكوبية بـقـيــادة زعيمها الــراحــل ،كــانــت املـخــرز فــي عـيــون واشنطن
العمياء عن حقوق الشعوب ،ولم تفلح كافة محاوالتها التخلص منه ،رغم
نجاح جرائمها ضد محمد مصدق وأحمد سيكو تــوري وكوامي نكروما
وباتريس لومومبا وأحمد سوكارنو .ينقل عن الرئيس الكوبي الراحل قوله:
لو كانت النجاة من محاوالت االغتيال إحدى مبارزات األلعاب األوملبية لفزت
بامليدالية الذهبية 638 .محاولة اغتيال خططت لها واشنطن وأذنابها ضد
الزعيم الكوبي لكنه نجا منها جميعها ،من دون أن يتراجع ولو خطوة عن
مبادئ ثورته ،إلى أن اضطر أوباما للحضور أخيرًا إلى هافانا معلنًا هزيمة
َ
املستعمر.
مشاريع بالده للقضاء على روح الثورة في العالم
ولفلسطني مكانة خــاصــة فــي كــوبــا فـيــدل كــاسـتــرو .فقد أخـبــرنــي صديق
عزيز حظي بزيارة تلك البالد وباللقاء بالقائد ،الكومندنتيه ،بأنه زار ضمن
وفــد فلسطيني ،مدرسة في هافانا تحمل اســم «فلسطني» ،وفوجئ بعمق
معارف التالميذ املفصلة عن وطننا املغتصب ومدنها .وملا استفسر عن سر
تلك املعارف أخبره املضيفني أن تالميذ املدرسة قسموا إلى مجموعات كل
واحدة تحمل اسم مدينة من مدن فلسطني املحتلة ،وكان معرفة كل ما توافر
من معلومات عن تلك املدينة جزء ال يتجزأ من منهاج الدراسة ،وكانوا في
نهاية الفصل الدراسي يجتمعون ويتبادلون معارفهم عن فلسطني لتتكامل
الصورة عندهم.
فـلـنـتــذكــر كــاس ـتــرو «الـفـلـسـطـيـنــي» ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـت ـبــارز فـيــه زعــامــات
ميليشيات رام الله (ومن قبلها في بيروت) فما بينها ،على التنازل عن وطننا
وتغيير املناهج لتبني الرواية الصهيونية ،وتتقاتل في ما بينها وتتهالك عند
قدمي العدو لنيل تنصيبه لها ملنصب املندوب السامي للعدو الصهيوني على
ً
أبناء شعبنا وفي وطننا ،من رأس الناقورة شماال إلى أم الرشراش جنوبًا.
ألم أقل إني محظوظ حقًا ألني عشت في زمن هؤالء العظماء وفيديل وتشي
في املقدمة منهم!

