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سياسة

سياسة

ّ
أبو الياس وحيدًا ...يبحث عمن يرشحه!
تقرير

يبدو أن النائب ميشال المر سيكون
أول ضحايا القانون النسبي ،بعدما
بقي ألربعين سنة ّ
عراب كل اللوائح
االنتخابية .تنفض األحزاب المسيحية يدها
من «الزعيم البتغريني» ،فيما تضاءل
نفوذه البلدي إلى ّ
حده األدنى ،وباتت
الدولة والسلطة بكامل مؤسساتها
وتفرعاتها خارج يديه
رلى إبراهيم
لطاملا كــان النائب ميشال املــر الزعيم
األوح ــد لغالبية رؤس ــاء بـلــديــات املنت
الشمالي .حتى في ذروة دخول التيار
الــوطـنــي الـحــر إل ــى الـقـضــاء قـبــل نحو
 11عــامــا ،لــم يتمكن العونيون مــن ّ
لي
ذراع امل ــر ،وال اسـتـطــاعــوا خــرق شبكة
ّ
«ري ـ ــاس ـ ــه» ومـ ـخ ــاتـ ـي ــره الـ ـت ــي حــافــظ
عليها فــي كــل االسـتـحـقــاقــات البلدية
بـ ـع ــد  .2005ول ـ ـطـ ــاملـ ــا شـ ـك ــل ه ـ ــؤالء
«ال ـ ّ
ـري ــاس» واملـخــاتـيــر ماكينة النائب
األرثــوذك ـســي االنـتـخــابـيــة الـتــي كانت
ت ـص ـن ــع م ـن ــه «ح ـ ــزب ـ ــا» ي ـن ــاف ــس بـقـيــة

األح ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـي ــة .كـ ــل ذل ـ ــك ي ـبــدو
اليوم من املاضي .عقب إقــرار القانون
النسبي وآلية االقتراع بحسب الصوت
الـتـفـضـيـلــي ،اه ـتــزت إم ـبــراطــوريــة املــر
للمرة األول ــى .وبعدما كانت األحــزاب
تلهث وراء انـضـمــام «زعـيــم الـعـمــارة»
ً
إلــى الئحتها ،بــات األخير عبئًا ثقيال
عـلــى أي الئـحــة حــزبـيــة .فيما ال قيمة
فعلية بعد اآلن لشبكة رؤساء البلدية
الــذيــن ك ــان باستطاعتهم املــونــة على
ناخبهم بتشطيب أحد األسماء مقابل
وض ــع اس ــم امل ــر م ـكــانــه .وال ق ــدرة لهم
عـلــى الـتــأثـيــر كـثـيـرًا فــي النتيجة كما
فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،إذ ب ـ ــات ي ـف ـت ــرض بـهــم
حسم خيارهم بوضوح بعد أن وضع
الناخب أمام خيار صعب يجبره على
انـتـخــاب الئـحــة والتقيد بـهــا ،فانتفت
ن ـق ـط ــة ق ـ ــوة امل ـ ــر الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتـمـثــل
ب ــال ـن ــاخ ـب ــن املـ ـل ــون ــن« :كـ ـت ــائ ــب م ــر»
و«ق ــوات مــر» و«ت ـيــار م ــر» .إذ سيعود
هــؤالء في نهاية املطاف إلــى أحزابهم
ع ـن ــد ت ـخ ـي ـيــرهــم بـ ــن وه ـ ــب صــوت ـهــم
التفضيلي للحزب أو للنائب ميشال
املر.
فــي امل ـيــزان االنـتـخــابــي ،كــل الـلــوائــح ال
تــريــد «أبـ ــو الـ ـي ــاس» .فــالـكـتــائــب ال ــذي
ي ـس ـعــى ج ــاهـ ـدًا ل ـط ــرق بـ ــاب املـجـتـمــع

امل ــدن ــي ،ل ــم ت ـعــد ت ـنــاس ـبــه ص ـ ــورة املــر
إلــى جــانـبــه ،وح ــزب ال ـقــوات غـيــر قــادر
فعليًا على تأمني الحاصل االنتخابي
وي ـخ ـشــى ف ــي ح ــال تــأم ـي ـنــه ع ـبــر ضـ ّـم
املر إليه ،أن يفوز املر بفارق األصــوات
التفضيلية ويسقط مرشحه الخاص.
أما التيار الوطني الحر ،فلديه مرشحه
ال ـ ـخـ ــاص عـ ــن املـ ـقـ ـع ــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي،
ويفضل إن أراد إنجاح مرشح أن يكون
حــزبـيــا أو يـنـضــم إل ــى تـكـتــل التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح ،وه ــو م ــا ال يـنـطـبــق على
وضع املر .فيما يعجز الطاشناق ،هذه
املرة ،عن منح ولو صوتًا واحدًا لحليفه
ّ
لصب كل
التاريخي ،نظرًا إلى حاجته

بإمكان التيار تجريد
المر من آخر أسلحته،
أي رؤساء البلديات باسم
العهد القوي

أصواته في مصلحة مرشحه الخاص.
لذلك ال أفــق الـيــوم للنائب البتغريني
ســوى تشكيل الئحة مستقلة والعمل
ج ــاه ـدًا ع ـلــى ال ـت ـحــالــف م ــع مــرشـحــن
يضيفون إلى رصيده رصيدًا كي ينال
الحاصل االنتخابي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ـ ــات امل ـ ـ ــر ي ـف ـت ـقــد
عـ ـن ــاص ــر قـ ــوتـ ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة :ال ـس ـل ـط ــة،
رؤس ــاء البلديات واملخاتير .فبعد أن
كــان يسيطر عـلــى كــل مــؤسـســات املــن
العامة وإدارات ــه وقائمقاميته ،قضت
التشكيالت األخـيــرة على رجــالــه ،ولم
يبق لــه ســوى اتـحــاد بـلــديــات القضاء
الـ ـ ــذي ت ــرأس ــه اب ـن ـت ــه م ـي ــرن ــا ورئ ـي ــس
ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ــدنـ ــي م ـي ـش ــال امل ـ ــر الـ ــذي
يـتـشــاركــه وال ـت ـيــار .كــذلــك خـســر أخـيـرًا
املوقع الرئيسي له في وزارة الداخلية،
املـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ــرئـ ـيـ ـس ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة األح ـ ـ ـ ــوال
الشخصية سوزان خوري ،بعد أن حل
مكانها العميد الياس خوري .وأهمية
هـ ــذا امل ــوق ــع ت ـك ـمــن ف ــي ق ـ ــدرة الـتــأثـيــر
ب ــامل ـخ ــاف ــر وقـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن .وه ـ ــو خـســر
قضائيًا مع دخــول األحــزاب املسيحية
إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا ومـ ــا راف ـ ــق ذلــك
مــن تـشـكـيــات قـضــت عـلــى ج ــزء كبير
مــن نفوذ املــر .على املقلب الـبـلــدي ،إذا

(هيثم الموسوي)

رغــب التيار الوطني الحر فــي خوض
مـعــركــة شــرســة ف ــي ال ـق ـضــاء (وه ــو ما
يـتــوقــع أن يـفـعـلــه) ،فــإنــه سـيـجــرد املــر
من آخر أسلحته ،أي رؤســاء البلديات
الــذيــن يــدركــون جـيـدًا معنى أن يكون
رئ ـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر الـســابــق
ميشال عون رئيسًا للجمهورية ومدى
ارتباط موقعهم ومصالحهم بالعهد.
أم ــا امل ـخــات ـيــر ،فـمــا عـ ــادوا يخضعون
لهيبة املر بعد أن كان يديرهم بواسطة
مــأمــوري النفوس .فهؤالء خرجوا من
دائرة نفوذه ،وآخر مأمورة نفوس من

الرأسمالية والعولمة ،من كاتالونيا الى بالد العرب
عامر محسن
أنصاره في بلدة الجديدة أحيلت منذ
ّ
مدة على التقاعد وحل مكانها مأمور
ينتمي إلى التيار الوطني الحر.
رغـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،يـ ـجـ ـم ــع خـ ـب ــراء
االس ـت ـطــاع عـلــى أن ق ــوة امل ــر الـفــرديــة
تــراوح بني  2500و 3000صــوت ،إذ إن
ه ـنــاك م ــن ال يـ ــزال يــؤمــن بــزعــامــة املــر
وإرث األربعني عامًا الذي راكمه طوال
وج ــوده فــي السلطة .وهــذه األص ــوات،
ع ـل ــى م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـت ـن ـيــة ،هــي
أصواته الخاصة التي ال يتشاركها مع
أحد .أضف إلى ذلك أن معركة الصوت
الـتـفـضـيـلــي املـقـبـلــة س ـت ـكــون مذهبية
صـ ـ ــرفـ ـ ــا ،مـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي حـ ـص ــر الـ ـص ــوت
األرث ــوذك ـس ــي بــاملــرشــح األرثــوذك ـســي
ف ـقــط .وه ــو م ــا سـيــؤمــن لـلـمــر عـ ــددًا ال
يستهان به من األص ــوات نتيجة عدم
وج ــود منافسة فعلية عـلــى املقعدين
األرثوذكسيني اللذين يترشح عليهما
اليوم الوزير السابق الياس بو صعب
وه ـ ــو .ول ـك ــن ح ـتــى إن ص ــح ذل ـ ــك ،فال
قيمة للصوت التفضيلي بغياب الئحة
تؤمن للمر الحاصل االنتخابي للفوز
بمقعد ،مــا يجعل معركته الرئيسية
اليوم هي البحث عن داعــم أو تشكيل
الئحة يتمكن أعضاؤها من إفــادة املر
ال االستفادة منه.

ّ
ّ
أصحاب المولدات يهددون الحكومة :سنغرق لبنان في العتمة!
تقرير

تضع ُ
لبنان نفسها في
في
لطة
الس
ّ
مواقف «بايخة» .كأن ّه ينقصها .فعلتها
ّ
الكهربائية
أخيرًا مع أصحاب المولدات
ّ
ّ
الخاصةّ .
فتحدوها ،هددتهم
تحدتهم
ّ
فهد ّدوها ،انتصروا هم فيما خسرت
هي .إن ّهم فرع ِمن «الدولة العميقة».
ّ
لقد تجذرواّ .
معيشية أخرى
قضية
تذهب في المجهول
محمد نزال
ّ
فــي الـشـكــل ،أص ـبــح مــالـكــو امل ــول ــدات
ّ
الكهربائية الخاصة (تبع االشتراك)
ُ
أق ـ ـ ــوى ِمـ ـ ــن ال ــسـ ـلـ ـط ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة فــي
ل ـب ـنــان .ه ــذه ل ــم ت ـعــد م ـج ــازًا ل ـغـ ّ
ـويــا.
ل ـق ــد ث ـب ـتــت عـ ـي ــان ــا ...وعـ ـل ــى الـ ـه ــواء
ُ
م ـب ــاش ــرة .ك ـي ــف ح ـص ــل ذل ـ ــك؟ ت ـق ـ ّـرر
وزارتـ ـ ــا ال ـطــاقــة واالق ـت ـص ــاد ،نـهــايــة
آب الفائت ،أن تفرضا على أصحاب
ّ
املولدات «استبدال القواطع ّ
بعدادات
الـكـيـلــوواط» ل ــدى جميع املشتركني
ُ
(امل ــواط ـن ــن) .تـمـهـلـهــم ش ـه ـرًا واحـ ـدًا
طائلة «اتخاذ التدابير
للتنفيذ تحت
ُ
ال ــرادع ــة» .انـتـهــت امل ـه ـلــة ،قـبــل ّأي ــام،
بـنـهــايــة أي ـل ــول .م ــا كــانــت النتيجة؟
ص ـلــوا ،على
ال ش ــيء .لــم يمتثلوا .أو
طريقتهم ،إل ــى املعنيني ّأن ــه ُ
«يمكن
ّ
ُ ّ
للدولة أن تبلّط البحر» .لقد بلطته
ً
فـ ـ ـع ـ ــا .ت ـض ــخ ـم ــت ذوات أصـ ـح ــاب
ّ
امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدات ،عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ح ــد أن أصـ ـب ــح ل ـكــل
ِم ـن ـه ــم وك ـي ـل ــه ال ـق ــان ــون ــي وا ّل ـن ــاط ــق
باسمه َ
ومن ينوب عنه ويمثله أمام
ّ
ُ
حضر وكــاؤهــم قبل أي ــام،
الــسـلـطــةُ .
بعد انتهاء املهلة ،واجتمعوا بوزير
الطاقةّ .
ّ
تتضمن
قدموا أمامه مذكرة
اعـتــراضـهــم ورفـضـهــم تنفيذ الـقــرار
(رقـ ـ ــم  .)135ط ـل ـب ــوا ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
ّ
مشتركة ،مؤلفة ِمــن مندوبني عنهم
وم ـن ــدوب ــن ع ــن الـ ُـس ـل ـطــة ،لـلــوصــول
ّ
إلـ ــى ح ـ ــل .أص ـب ـح ــت ال ـع ــاق ــة ن ـ ّـدي ــة.
هـ ــذا م ــا أذاعـ ـ ــه ِمـ ــن هـ ـن ــاكِ ،مـ ــن قلب

ّ
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وك ـي ــل أصـ ـح ــاب امل ــول ــدات
املحامي محمود بعلبكي .طار القرار
ا ُلـ ـحـ ـك ــوم ــي .ط ـ ــار املـ ـل ــف إل ـ ــى ال ـع ــام
املقبل .خــرج الوفد منتصرًا ،أذعنت
ال ـ ُـس ّـل ـط ــة ،ف ـظ ـه ــرت م ـن ـك ـس ــرة .ب ــدت
وكأنها «أرنب».
ال ع ــاق ــة مل ــا آل إل ـي ــه ه ــذا امل ـل ــف ّ بما
ح ـص ــل ف ــي صـ ـي ــدا ق ـب ــل ّأي ـ ـ ـ ــام .إن ـه ــا
ّ
ال ـصــدفــة! أص ـحــاب امل ــول ــدات أقــويــاء
ّ
جدًاّ ،أقوى ِمن ُسلطة دولة ،أقوى إلى
ّ
ح ــد أن ـهــم يـتـعــاركــون فــي مــا بينهم،
فيقتلون َ
مـعــارك نـفــوذَ ،
ويـجــرحــون.
ق ـت ـيــان وج ــرح ــى ح ـص ـي ـلــة امل ـعــركــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ّ ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا
أسلحة رشــاشــة .ليست امل ـ ّـرة األولــى
ال ـتــي تـحـصــل فـيـهــا «م ـع ــارك نـفــوذ»
ِمن هذا النوع جنوبًاَ .من أقوى ِمنهم
وهــم ُينيرون عتمة لبنان؟ الكهرباء
ّ
الحكومية فيها تقنني ،أما كهرباؤهم
ّ
فــدائـمــة ،وأحــدهــم يتعهد فــي حديث
م ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ـ ـ ـ ّـد املـ ـشـ ـت ــرك ــن
بالكهرباء على مدار الساعةُ ّ .يدركون
مــدى «عجز» ُ
السلطة هنا .إنها اليد
التي تؤملها .بمعنى أدق «تفضحها».
قبل نحو ثالث سنوات أطلق هؤالء،
فرعهم البقاعي هذه ّ
املرة ،النار على
ّ
أح ـ ــد املـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ال ــرئ ـي ـس ــي ــة ل ـشــركــة
ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة .ت ـ ّـم تـعـطـيـلــه .حصل
هذا أكثر ِمن ّ
مرة وفي أكثر ِمن نقطة.
والدة ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي زح ـل ــة،
الـتــي ع ــادت وول ــدت بمعجزة ،تعني
«قطع أرزاقـهــم» .بعضهم كــان يخرج
مـكـشــوف ال ــوج ــه ،فــي وض ــح الـنـهــار،
ّ
وي ّ
ُ
هدد أمام وسائل اإلعالم بحرق كل
ّ
محوالت الشركة إن جرى القفز فوقه.
ف ــي ال ـن ـهــايــة كـ ــان ال بـ ـ ّـد ِمـ ــن صـفـقــة.
حصل ذلــك .فرعهم الشمالي يجتمع
ب ــاملـ ـح ــاف ــظ فـ ــي قـ ـض ــاء زغـ ــرتـ ــا قـبــل
«مــن أعلى».
نحو عامنيُ .يفاوضون ِ
لــم يـنـ َـس سـكــان منطقة الصفير في
الضاحية الجنوبية لبيروت حادثة
«حــرق املبنى» .كــان ذلــك على خلفية
ّ
نـ ـف ــوذ أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات .لـ ــم تـكــن
حــادثــة عــابــرة او فــريــدة ِم ــن نوعها.
ّ
َمــن يجرؤ على مـ ّـد نفوذ مــولــده إلى
ّ
زاروب محسوب على مولد آخر؟ هذه

ّ
ما غاية الحكومة ِمن «التطبيع» مع أصحاب المولدات طالما أنها تعد بـ«كهرباء كاملة» قريبًا (هيثم الموسوي)

ّ
الخوة تنفع أحيانًا .تكون
فيها قتل.
آالف الدوالرات ( 350ألف
بمئات
هذه
ً
مثال)ّ .إنه قطاع ّ
«ربيح»ُ .يقال
ّدوالر
إنـ ــه ُي ـن ـتــج ف ــي ل ـب ـنــان ن ـحــو مـلـيــاري
ّ
سنويًا (البنك الدولي).
دوالر
في االجتماع األخير لوكالء أصحاب
ّ
املــولــدات مــع وزيــر الطاقة ،قبل ّأيــام،
قـ ـ ــال أحـ ــدهـ ــم ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر« :ع ـل ـي ـك ــم أن

يقترح أصحاب
ّ
المولدات تلزيمهم
الكهرباء في لبنان
بال تقنين وبإشراف
الحكومة

ّ
حال
تعرفوا ،ونحن ال نمزح ،أنه في ّ
ُح ّرر ضبط مخالفة بحق أحدنا فإننا
ّ
جماعيًا بقطع الكهرباء
سنأخذ قرارًا
التي ّ
نقدمها فــي جميع املحافظات.
س ـن ـغ ــرق ل ـب ـن ــان ف ــي ال ـع ـت ـم ــة» .ه ــذه
ي ـن ـق ـل ـهــا وكـ ـي ــل أص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات،
مـ ـحـ ـم ــود ب ـع ـل ـب ـك ــي ،ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار».
ويضيف« :نحن وحــدنــا مــن نجحنا
ف ــي خ ـل ــق وحـ ـ ــدة وط ـن ـ ّـي ــة (م ـم ــازح ــا
ّ
س ــاخـ ـرًا) ،فـنـحــن ِم ــن ك ــل ال ـط ــوائ ــف،
ِم ــن ال ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع وج ـب ــل لـبـنــان
والجنوب وبـيــروت ،نحن عـبــارة عن
سبعة آالف عائلة نعيش بفضل هذا
القطاع .أحدنا اقترح على الحكومة
ُ ّ
أن ت ـ ـلـ ــزم الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ك ــامـ ـل ــة ،إل ـي ـنــا
ّ
كــأصـحــاب م ــول ــدات ،عـلــى أن تشرف
ّ
املعنية على عملنا ،وعلى
ال ــوزارات
ـازوت ال ــذي نستخدمه،
ـ
ـ
مل
ا
ـم
أن ُي ــدع ـ
ّ
وعندها لكم منا بأن تكون الكهرباء
في منازل املواطنني على مــدار الـ 24
ساعة» .ما يقوله واقعي ّ
جدًا .أكثر ِمن
ّ
 27عامًا على انتهاء الحرب األهلية
ووعـ ـ ـ ــود الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـك ــام ـل ــة تـجـتــر

فل َم ال؟
وعودًا .إن كان هؤالء هم الحلِ ،
تجربة جديدة على مستوى العالم.
ِلـ ـ َـم ال ،ول ـب ـنــان ب ـلــد ال ـ ـفـ ــرادة! عـنــدئــذ
سـ ُـي ـسـ ّـدد امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي فــاتــورة
واح ــدة ال فــاتــورتــن .هــذا هــو منطق
«الخصخصة» اآلتـيــة ِمــن «الـشـ ّـبــاك»
ّ
هذه ّ
«املتحدث الرسمي»
املرة .يكشف
عــن خـبــرة اقـتـصـ ّ
ـاديــة أيـضــا ،فيقول:
ّ
«ه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل ي ـب ـق ــي األمـ ـ ـ ـ ــوال داخـ ــل
لبنان ،بني املواطنني ،بــدل أن تذهب
إل ــى ش ــرك ــات خــاصــة وبـعـضـهــا إلــى
ال ـخ ــارج ،وب ــدلّ ال ـحــديــث عــن بــواخــر
ومــا شــاكــل» .إنـهــم ُيتابعون نشرات
األخبارُ .
ويكمل بعلبكي« :نحن ّلسنا
مالئكة ،نعرف هــذا ،والبعض منا ال
يلتزم بالتسعيرة التي ُت ّ
قررها وزارة
الطاقة ،والبعض اآلخــر يتسبب في
م ـش ــاك ــل ونـ ـ ــزاعـ ـ ــات ،ولـ ـك ــن ال ـب ـعــض
ُاآلخــر يلتزم وال أحــد يشكو منه .لو
ّ
ن ــظ ــم ه ــذا ال ـق ـطــاع ف ـلــن ت ـعــود هـنــاك
مشاكل».
في االجتماع مع الوزير ،أيضًا أيضًا،
حاول األخير أن يضغط عليهم مذكرًا

ّ
ّإي ــاه ــم« :أن ـت ــم غ ـيــر م ـنــظ ـمــن ،يعني
عملكم باألصل غير شرعي ،وتعملون
ب ـح ـكــم ال ـ ـض ـ ــرورة ،وب ــال ـت ــال ــي لـيــس
لكم أن تشترطوا»ّ .
رد عليه أحدهم:
َ
«لـسـنــا شــرع ـيــن؟ إذًا ِل ــم تتعاملون
مـ ـعـ ـن ــا ،ف ـ ـت ـ ـحـ ــددون لـ ـن ــا ال ـت ـس ـع ـيــرة
ال ـتــي يـجــب أن نــأخــذهــا ِم ــن املــواطــن
املشترك ،ول َم تفرضون علينا ّ
عدادات
ِ
الكيلوواط؟ تفرضون علينا أيضًا أن
نضعها ِمن مالنا الخاص .ما عجزتم
أنتم كدولة عن فعله ،تريدوننا اآلن
أن نـفـعـلــه نـ ـح ــن؟» .ال ُي ـح ـســد وز ّي ــر
فــي لحظة كـهــذهَ .مــن ُيغالطهم؟ إنــه
ليس جرم وزير بعينه .إنها سياسة
ُسلطة ،منذ أمــد بعيدّ ،أسـســت لهذا
ال ــواق ــع امل ـس ــخ والـ ـي ــوم ت ــأت ــي لحظة
ّ
تسديد الفاتورة .أصحاب املــولــدات،
ّإيــاهــم ،مــا ع ــادوا يعتبرون أنفسهم
«غ ـي ــر ش ــرع ـي ــن» .لــدي ـهــم ِمـ ــن الـثـقــة
بأنفسهم ما يدفعهم لتقديم طعون
في قــرار الــوزيــر أمــام مجلس شورى
الــدولــة .فعلوها أخيرًا أكثر ِمــن مـ ّـرة.
ُيشبه هذا ،إلى ّ
حد ما ،حال أصحاب
ّ
توزيع «اشتراك الستااليت» .وضعية
غـيــر شــرعـ ّـيــة ،لـكــن ب ــواق ــع أقـ ــوى ِمــن
القانون ،تجعلهم يقبلون ويرفضون
وي ـع ـتــرضــون وي ـت ـح ـ ّـدون ال ـ ـ ــوزارات،
ّ
ب ــل ي ـب ـتــزون ال ـح ـكــومــة ،ودوم ـ ــا هــذه
األخيرة ترضخ .باملناسبة ،ما غاية
الحكومة ِمن السعي إلى «التطبيع»
م ــع أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات ،أخـ ـيـ ـرًاِ ،مــن
خـ ــال ت ـكــريــس ّ وضـ ــع عـ ـ ـ ـ ّـدادات ومــا
ش ــاك ــل ،ط ــامل ــا أن ـه ــا ت ـعــد ب ــ«ك ـهــربــاء
كاملة» قريبًا؟ مسألة مريبة .الظاهر
ّأن األزم ــة أبـ ّ
ـديــة .هـ ّـل ّ
ثمة َمــن ال يــزال
ّ
يعتقد أن أصحاب املولدات بعيدون
عن أصحاب النفوذ الحكومي؟
ّ
أص ـح ــاب امل ــول ــدات أص ـب ـحــوا «دول ــة
ُ
ع ــاصـ ـي ــة» .فـلـتـعــاقـبـهــم ال ــس ـل ـط ــة إن
ّ
العتمة ،وسيعود
استطاعت .ستحل
ّ
الناس إلى الشارع ،كما كنا نشهد قبل
سنوات ،فتقطع الطرقات باإلطارات
ّ
املطاطية املشتعلة وينطلق الشغب.
ّ
الـ ـن ــاس اآلن م ـ ـخـ ــدرون ب ـفــاتــورتــن.
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون يـ ـع ــرف ــون ه ـ ـ ــذا ،ول ـه ــذا
«يلبدون» على ...خوائهم.

يــذكــر سمير أمــن فــي كتابه األخـيــر عــن روسـيــا («روس ـيــا واالنتقال
الطويل من الرأسمالية الى االشتراكية»2016 ،؛ وهو عبارة عن مجموعة
دراسات ومقاالت كتبها أمني على مراحل متباعدة بني  1990و)2015
ّأنه كان قد أصدر مع اندريه غوندر فرانك ،في أواخر السبعينياتّ ،
نصًا
ّ
ّ
يوصف خصائص املرحلة النيوليبرالية التي كانت بوادرها تحل في
ّ
ّ
الحجة األساسية فيه هي أن ثورة املعلومات والتواصل ستتيح
الغرب.
ّ
معولم غير مسبوق،
بشكل
ع
تتوس
أن
الكبرى
التجارية
لالحتكارات
ٍ
ّ
ّ
ّ
«املوردين»
وتوزعها على عشرات ومئات
وأن «تفكك» سلسلة االنتاج
بالد مختلفة (التكنولوجيا الحديثة تسمح بالتنسيق
املنتشرين في
بني مئات وحــدات ٍاالنـتــاج ومتعاقدين مـ ّ
ـوزعــن حــول العالم ،وتحقيق
ً
ٌ
جسد واحد ،وهو ما كان مستحيال
التواصل بينهم وادارتهم كأنهم
في ّ
السابق) .أبرز نتيجة لهذه «التجزئة» في عملية االنتاج ـ ـ وتوسيع
ّ
ّ
عاملي غير مسبوق ـ ـ هي أن أنماط التنمية
االحتكارات الــى مستوى
ّ
دول كفرنسا أو املانيا أو
في
تاريخيًا
ـادت
ـ
س
«املميزة» التي
الوطنية
ٍ
ّ
ُ
اسبانيا لن تعود ممكنة .ال يظل هناك تلفزيون «صنع في هولندا»،
يقول الكاتبان ،فإنتاج أبسط ّ
السلع يصبح سلسلة متناثرة بني أكثر
مــن بـلــد (م ـئــات امل ـ ّ
ـوردي ــن يـصـنـعــون هــاتــف «آب ــل» أو طــائــرة «بــويـنــغ»
ً
ويـصـ ّـمـمــون اج ــزاءه ــا ،م ـثــا ،وإن كــانــت الـشــركــة صــاحـبــة االحـتـكــار
تحجز لنفسها الجزء األكبر من قيمة الفائض) .ال تعود هناك «سيارة
يابانية» لها خصائص تختلف نوعيًا عن «السيارة األميركية»؛ وال
ّ
تظل هناك مساحة لـ «نموذج وطني» للتنمية واالقتصاد ،حني تكون
ّ
معولم مترابط ال تتحكم به الدولة
سوق
شركاتك ومصارفك جزءًا من
ٍ
ٍ
الوطنيةّ .
كل هذا بما يجري حاليًا في كاتالونيا؟ أنا أقول ّ
بأن العالقة
ما عالقة
وطيدة ،بل ّ
االنفصال الكاتالوني ـ ـ في شكلها الحالي ـ ـ هي
حركة
إن
ّ
التوتر ّالــذي يعتري الرأسمالية الـيــوم ،والــذي ّ
تنبأ به
تعبير عــن
أبلغ
ٍ
سمير أمــن وغــونــدر فــرانــك ،بــن الـ ّـســوق املـعــولــم والــدولــة الــوطـنـيــة .لو
مرحلة سابقة ،من القرن
ّأن كاتالونيا قد طالبت باالنفصال في ّأي
ٍ
الـتــاســع عشر حــن ب ــدأت نهضتها الصناعية وتميزها االقـتـصــادي
ً
الــى عشرينيات القرن العشرين ،وصــوال الــى ّأيــام فرانكو ،لكان قرار
ً
االس ـت ـقــال عــن اسـبــانـيــا يـعـنــي أمـ ـرًا ج ـلــا .االس ـت ـقــال ك ــان سيعني
االنفصال عن السوق الوطني االسباني ،وعن نموذج التنمية املوجود
في اسبانيا والذي ّ
تتطور كاتالونيا في كنفه ،وستقطع األوصال التي
ّ
تــربــط املـقــاطـعــة بــاالقـتـصــاد األوس ــع ال ــذي يـغــذيـهــا .بمعنى آخ ــر ،كــان
خيار االستقالل الكاتالوني يعني ،تاريخيًا ،خسارة االمتداد االسباني
بديل ضمن حدود املقاطعة واالكتفاء بحجمه الصغير (أو
وبناء
سوق ٍ
ٍ
ُ
االنــدمــاج تحت سـيــاد ٍة بديلة ،كفرنسا مـثــا) .هــذا مــا جعل القوميني
الـكــاتــاالن ،حــن وجــدوا أنفسهم أمــام املنعطف (فــي الثالثينيات وفي
ّ
أواخــر السبعينيات) ،يفضلون الحقوق الثقافية والحكم الذاتي على
االنفصال واالستقالل ـ ـ فيما ّ
عبر الكثيرون غيرهم في كاتالونيا عن
ّ
وتقدمية غالبًا ،على مستوى
عبر حركات سياسية تغييرية،
أنفسهم ّ
ككل.
اسبانيا ّ
اليوم ،في ظل الرأسمالية الجديدة ،أصبح الوضع مختلفًا بالكامل .لم
ً
يعد انفصال كاتالونيا يعني زلــزاال اقتصاديًا في املقاطعة ودخولها
فــي س ـيــاق جــديــد غـيــر مـضـمــون ال ـعــواقــب .عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،فـ ّ
ـإن
ٍّ
ٍ
ٌ
عضو في االتحاد األوروبــي ،يمكنها أن تستكمل
كاتالونيا مستقلة،
كاملعتاد» في الصباح التالي لالستقالل :عالقاتها التجارية مع
«العمل
ّ
اسبانيا ستظل كما هي ،قد تخرج بعض الشركات من املقاطعة وتنقل
شــركــات أخ ــرى مـقـ ّـراتـهــا اليها ولـكــن ّ
عملية االن ـتــاج والـبـيــع وال ـشــراء،
ً
باالجمال ،لن ّ
تتغير ،وهي أصال مدمجة باالقتصاد االوروبي والعاملي
ّ
وليس «االقتصاد الوطني االسباني» .كما أن نفاذ الشركات الكاتالونية
ّ
الى اسبانيا ـ ـ وبالعكس ـ ـ لن ّ
عليهم
اإلسبان
غضب
ولو
ى
حت
يتغير،
ّ
وتـ ّ
ٌ
مجبر على معاملة كل
ـرصــدوا لهم (ففي االتـحــاد األوروب ــي ،انــت
الشركات االوروبية في بلدك على قدم املساواة ،ومن املحظور عليك أن
تفرض حصارًا أو عقوبات ّ
ضد جيرانك على هواك).
ٍ ّ
النظر الى استقالل كاتالونيا كمحض ّ
عملية
من هنا ،أصبح ّمن املمكن
ّ
«هـ ّ
ّ
تتضمن
ـويــاتـ ّـيــة» ،تتعلق بــاالنـتـمــاء والـثـقــافــة وتــوكـيــد الــنـفــس ،وال
ً
ّ ً
ّ
«ثورة» وتحوال في نمط املعاش وال تجبرك ـ ـ ككاتالوني ـ ـ على الدخول
ّ
القومي من ّ
ّ
الصفر .هذا حتى ال نبالغ ونقول
في املجهول وبناء قدرك
ّ
ّ
ّإن مطلب االستقالل لــن يعدو أن يكون أكثر مــن عملية «تجميلي ّة»،
ّ
العملية ،ال
لن يعني بالنسبة الى العديد من أهل
املقاطعة ،من الزاوية ً
تخفيفًا للعبء الضريبي عن املقاطعة ّ
الثرية (وأنــا ،صــراحــة ،ال أفهم
ّ
ّ
ما الذي يتوقع الكاتالونيون الحصول عليه من االنفصال؛ فالسلطات
صالحيات واسعة ّ
ّ
جدًا .وفي وسع
املحلية في اسبانيا لديها ـ ـ بالفعل ـ ـ
أهــل كاتالونيا أن يطلقوا أسـمــاء أبطالهم التاريخيني على الساحات
وال ـشــوارع ،وأن يكتبوا األغــانــي بلغتهم البائدة ويجبروا األطـفــال في
ـدارس على تــردادهــا .بــل ،وهنا املفارقة ،ما معنى «تقرير املصير»
املـ
ّ
وال ـت ـحــقــق ال ـقــومــي ،عـمـلـيــا وف ــي الـ ـق ــرارات األس ــاس ـي ــة ،وان ــت تخضع
ملـنـظــومــات االت ـح ــاد االوروب ـ ــي والـ ـ «ن ــات ــو» واالق ـت ـصــاد امل ـعــولــم؟ اقــامــة
العروض العسكرية؟).

ّ
الدولة ّ
والسوق
بناء على ما سبق ،لو حصل ـ ـ فرضًا ـ ـ االستقالل في كاتالونياّ ،
ً
فإن
ّ
ال شــيء أساسيًا سيتغير على مستوى االتـحــاد االوروبـ ــي ،وال على
مـسـتــوى عــاقــات االن ـت ــاج فــي الــرأسـمــالـيــة املـعــوملــة ـ ـ الـخــاســر الوحيد
سيكون الدولة الوطنية االسبانية .هنا تحديدًا يقع أحد مصادر التناقض
ّ
والسوقّ :
حتى في الغرب الثري ،بني ّالدولة ّ
السوق أصبح معوملًا
اليوم،
وانتفى «النموذج الوطني» ،ولكن ال توجد ـ ـ في الوقت ذاتــه ـ ـ «حكومة
ّ
عاملية» تدير األم ــور .كما ّأن ّ
السياق الديمقراطي في اوروب ــا يزيد من
ً
ٌ
ّ
وضــع الــدولــة الوطنية حــراجــة .يكفي أن يجد بلد كاسبانيا نفسه في
ّ
ّ
لحظة ما تحت تأثير
في
انفصالية ،قد
حركة
وجه
ٍ
ٍ
تحوز على ّ شعبي ٍة ّ
ُ
ّ
بمطلب قصووي
ارع
الش
الى
اس
الن
خرج
ت
وأن
،
اقتصادي
هبوط
أو
أزمة
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
صعب للغاية (واألحــزاب
موقف
في
نفسها
تجد
ى
حت
(كاالستقالل)،
ٍ
ٍ
التي تحكم كاتالونيا اليوم قد جاءت على أجندة االستقالل ،وال وجود
ّ
سياسيًا لها خارجها ،وال حافز لديها لعدم التصادم مع الحكومة أو
ً
ّ
ٌ
مطلب «قومي» يمكن للحركة
التواضع في املطالب ،ولم يتبق هناك أصال
ّ ّ
ّ
الكاتالونية أن تفاوض عليه غير االستقالل) .ستقع املشكلة بغض النظر
ّ
ّ
عن قانونية العملية أو االستفتاء ،ببساطة ألن الدولة االوروبية ال تملك
ّ
حركة من هذا النوع.
أدوات في وجه
ٍ
العالج التقليدي للحكومات في وجــه االنفصاليني ـ ـ العنف ّ والقمع ـ ـ
ليس ممكنًا في السياق االوروبي اليوم ،بل ّإن ّ
مجرد وضع الشرطة في
ّ
محتجني مدنيني (ونساء وأطـفــال) ،ولو كانوا يخرقون القانون
وجه
مواجهة خاسرة للحكومة ،وسيتعاطف
بداية
سيكون
التقني،
باملعنى
ٍ
ّ
املحتجني ،وسيتم وصــف الحكومة بالفاشية،
الــرأي العام العاملي مع
ّ
وتذكيرهم بفرانكو ،بــل قــد يــزيــد املـنــع مــن شعبية مطلب االنفصال
ّ
مصيرية (في اميركا،
لحظة سياسية
كاتالونيا حوله في
والتفاف أهل
ٍ
ّ ّ ّ
بــاملـقــابــل ،ف ــإن ك ــل ال ــنــاس الـ ّـذيــن رأيـتـمــوهــم فــي ص ــور الـصـحــافــة في
ّ
سيتم اعتقالهم ،وسيقضون
برشلونة يتصادمون مع الشرطة ،كان
ّ
ليلتهم في ّ
ّ
ويكرسون األشهر املقبلة من حياتهم للدفاع عن
السجن،
أنفسهم فــي املـحــاكــم ضـ ّـد تـهــم مـتـعـ ّـددة ،مــن مـقــاومــة الـشــرطــة وعــدم
ـات عـ ّـامــة أو التحريض على الـنـظــام .في
االمـتـثــال الــى احـ ّتــال مـســاحـ ّ ٍ
ّ
ّ
اميركا ،فهم الحكام ّأن ما يحقق االنضباط والردع في الدولة الحديثة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وي ـب ـ ّـث ال ـخ ــوف ف ــي ق ـلــوب امل ــواط ـن ــن ،ه ــو لـيــس البطش
والس ّياف والخازوق بل البيروقراطية والشرطة ّ
ّ
واملدعي العام) .املشكلة
ّ
ّ
ّ
هنا ال تتوقف على اسبانيا وكاتالونيا ،بل إن هذا النموذج ،لو نجح
وتـعـ ّـمــم ،فمن املمكن ّ
مستقبل افـتــراضـ ّـي ال يعود فيه أمــام أي
تخيل
ٍ
مقاطعة ثـ ّ
ّ
اوروب ــا ،تدفع ضــرائــب للحكومة الوطنية أكثر مما
ـريــة فــي
ّ
ّ
تتلقى ،مــن حــافــز لـعــدم اكتشاف ّ
القلتية واحـيــاء مشاعرها
هويّتها
ٍ
ّ
القومية واملطالبة باالنفصال .هذا ،بالطبع ،ليس أمرًا سيئًا من وجهة
ّ
ّ
ّ
توزيع
عمليًا ،لن يعني غير إعــادة
نظر «حــق تقرير املصير» ولكنه،
ٍ
لخارطة ال ـ ّـدول على أســاس الـ ّـدخــل ،تزيد مــن االستقطاب بــن الفقراء
ّ
في اوروبا ،من االندلس الى جنوب
واألثرياء (الحظوا أن األقاليم األفقر ً
ّ
ايطاليا الى اوكسيتانيا ،ال تميل عادة الى املطالبة باالنفصال ،بغض
ّ
النظر عن تاريخها والقمع الذي ّ
تعرضت اليه في املاضي).
خاتمة
ّ
ّ
جهة أخرى ،فإن املعادلة أعاله عن عوملة السوق وانحسار
ّأما في بالدنا ،من ٍ
ّ
الوطنية لها نتائج أكثر عمقًا وتأثيرًا :في املرحلة النيوليبرالية،
الـ ّـدولــة
ّ
الطرفية الخيار الــذي اعتمدته أكثر
يكتب سمير أمــن ،ليس أمــام الـ ّـدول
ٌ
متمحور حول
أنظمة االستقالل في القرن العشرين ـ ـ مشروع تنمية
ّ
االمبريالية والسيطرة
الذات« ،برجوازية وطنية» لها مصلحة في معاداة
ٌ
ونظام «ثوري» (ولو كانت ثورية «من فوق») .في
سوقها الوطني،
على ّ
ّ
ّ
ّ
وطنية» ،حتى بمعنى النخب
دولنا الطرفية اليوم ،لن تجد «برجوازية
ّ
ّ
تنتجها األنظمة الهزيلة ،بل ّإن الطابع الكمبرادوري ،التابع،
الفاسدة التي
ّ
ّ
ّ
البرجوازية في
للنخب أصبح هو الطاغي في عصر العوملة .االرتباط بني
بالدنا وبني الرأسمالية الغربية أصبح مباشرًا وعميقًا ،ولم يعد مقتصرًا
ّ
في القرن العشرين .فكرة أن تكون
على
ٍ
فئات صغيرة ،متحكمة ،كما ً
مرتبطة مباشرة بــأن تنال موقعًا تابعًا
«ناجحًا» في بالدنا أصبحت
ّ
املوظف في ّ
املؤسسة الدولية أو الجامعة
في كنف «البرجوازية املعوملة»:
ّ
ّ
ـرى« ،املـتـنـ ّـور» الــذي
غربية كـبـ
األميركية ،االداري فــي شركة ّاحتكارية
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية تقوم،
يمثل الغرب في
مجتمعه «املتخلف» ،الخ… ّبل إن املنظمات ّ
ّ
ّ
تصاعديًا ،بتمويل الفنانني والفرق املوسيقية واإلعالم «املستقل» ،مثلما
ّ
ّ
ّ
وستقرر لنا في املستقبل ـ ـ عبر نخبها ـ ـ
القضايا والناشطني،
تمول
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
يستحق
مقاييس ّالذوق الرفيع والفن الذي يستحق أن ينتج والفكر الذي ّ
القراءة .الرهان على «برجوازية وطنية» و«مشروع عاملثالثي» تنظ ّر له
مبسطة ،رهـ ٌ
وتقوده هو ،بكلمات ّ
ٌ
خاسر منذ البداية والنخبة ،كلها،
ـان
ّ
هي ّ
ّ
سياق كهذا؟ وما
إمكانيات ـ ـ أو معنى ـ ـ التحرر في
العدو .ما هي
ٍ
ً
الفائدة من أن تصمد وتنتصر في الحرب وأنت ال تملك مشروعًا بديال،
ً
معنى للحرب وللتضحيات والخسائر؟ وهل
مختلفًا ،ملا بعدها ،يعطي
يكون ّ
الصمود والتحرير ّ
جسر لتسليم مقدرات البلد ،من جديد،
د
مجر
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
السوق املعولم الذي يسلبنا السيادة ويحكم علينا
الى النخبة اياها ،والى ّ
بالفقر والتهميش؟ ستمثل هذه التساؤالت ،تحديدًا ،محور النقاش في
املقال القادم.
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