6

الخميس  29تشرين الثاني  2018العدد 3626

الخميس  29تشرين الثاني  2018العدد 3626

سياسة

سياسة

ّ
ّ
دبلوماسية «االنتشار» اللبناني :أبناء ست وجارية؟
قضية اليوم

ّ
اهتمام الدولة اللبنانية «الطبيعي» بقضية كارلوس غصن ،كشف عن تقصير سياسي في متابعة ملفات مغتربين
ألسباب سياسية .تقصير ينتج أحيانًا من عقلية
آخرين ،في فرنسا واإلمارات ودول أميركا الالتينية ،يجري التضييق عليهم
ٍ
الدولة التي ال تحمل ّ
أحيان أخرى عن ضعف وعدم القدرة على المواجهة دوليًا وإقليميًا
هم «أبنائها» ،وفي
ٍ
ليا القزي
ّ
رد ال ـف ـع ــل ال ـل ـب ـنــانــي ال ــرسـ ـم ــي ،بـعــد
ان ـت ـشــار خـبــر تــوقـيــف رئ ـيــس مجلس
إدارة شركة «نيسان» كارلوس غصن
فــي طــوكـيــوُ ،ي ـعـ ّـد ـ ـ دبـلــومــاسـيــا ـ ـ أم ـرًا
ّ
«طبيعيًا» .فمن أقل واجبات أي دولة أن
تقف إلى جانب مواطنيها ومغتربيها،
ُ
وت ـتــابــع الـقـضــايــا ال ـتــي يــواجـهــونـهــا،
ح ـتــى ول ــو ك ــان امل ـع ـنـ ّـي شـخـصــا مثل
ُغصن ،التصق به عار زيــارة األراضــي
املحتلة عام  ،2008ومصافحة ُمجرمي
الـ ـح ــرب واملـ ـس ــؤول ــن ع ــن م ـق ـتــل آالف
الـلـبـنــانـيــن والـفـلـسـطـيـنـيــن ،مــن أجــل
مصالحه التجارية .املشكلة ليست هنا،
ّ
وال فــي أن لبنان أبــدى اهتمامًا بهذه
ّ
القضية ،بل في أن املعاملة التي حظي
ب ـهــا غ ـص ــن ُ
«ح ـ ِـجـ ـب ــت» ع ــن مـغـتــربــن
آ ّخ ـ ــري ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــؤالء «ن ـق ـط ــة ض ـع ـف ـهــم»
أن ـه ــم ل ــم ُي ـس ـ ّـوق ــوا أنـفـسـهــم بوصفهم
«ق ـ ّـص ــة ن ـج ــاح لــان ـت ـشــار ال ـل ـب ـنــانــي»،
أو ال يملكون فــي حساباتهم ماليني
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي تـضـعـهــم ف ــي ّمــرتـبــة
ُ
ّ
واألهم أنهم لم
«متقدمة» على غيرهم،

يقول أهالي الموقوفين
ّاللبنانيين في اإلمارات
إن عدد المعروفين منهم
هو  7وليس 6
يعملوا على إرضــاء الــواليــات املتحدة
األمـيــركـيــة و«إس ــرائ ـي ــل» وحلفائهما.
على العكس من ذلــك ،نموذج املغترب
النقيض لـكــارلــوس غصنُ ،يـعـ ّـد عامل
إزعاج لـ«املجتمع الدولي» ،وأحد أعداء
األميركيني ومن يدور في فلكهم .يكفي
ذلك حتى ترفع الدولة اللبنانية يدها
مستسلمة ،فينكشف «عـجــزهــا» أمــام
الدول الكبرى ،وغياب أي استراتيجية
لحماية اللبنانيني.
خارجية
ّ ّ
املـلـفــات بـحــق ك ــل مــن ج ــورج إبــراهـيــم
عـ ـب ــد الـ ـ ـل ـ ــه ،نـ ـ ـ ــادر ف ـ ــرح ـ ــات ،م ـح ـمــود
بـ ــركـ ــات ،أسـ ـع ــد بـ ــركـ ــات ،ع ـل ــي ف ـ ــواز،
أحـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ـمـ ــر صـ ـ ـب ـ ــح ،ع ـ ـبـ ــد ال ــرحـ ـم ــن
ط ــال ش ــوم ــان ،ح ـســن مـحـمــد ب ــردى،
جـهــاد محمد علي ف ــواز ،محسن عبد
ال ـح ـس ــن ق ــان ـص ــو وحـ ـس ــن إب ــراه ـي ــم
زع ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ...ط ــاب ـع ـه ـ ّـا س ـي ــاس ــي ب ـحــت،
ّ
إال أن م ـتــاب ـعــة م ـل ــف ــات تــوق ـي ـف ـهــم لــم

ّ
تقول مصادر وزارة الخارجية إنه في حال عدم تحقيق نتيجة فهذا «ال يعني أننا ال نتحرك» (بالل جاويش)

ّ
تاج الدين وزكا ...االستثناء
ألسباب سياسية ،من الذين ال يجدون
عند الحديث عن مغتربني معتقلني
ّ
من ُيتابع ملفاتهمُ ،يستثنى من الالئحة كل من قاسم تاج الدين (املوقوف
في الواليات املتحدة األميركية بعد خطفه واعتقاله في املغرب) ،وكذلك
نزار زكا (املوقوف في إيران) .األخير على تواصل دائم مع املسؤولني
السياسيني واألمنيني ،وقد التقى املدير العام لألمن العام عباس إبراهيم
في سجنه ،وهو يحظى باهتمام فريد من نوعه .قام أخيرًا «بواجباته» في
املباركة للرؤساء الثالثة بعيد االستقالل .أما تاج الدين ،فقد سافر اللواء
إبراهيم إلى واشنطن ،ملتابعة قضيته تحديدًا ،مع ما ُيحكى عن ّأن ً
لقاء
جمع اللواء مع تاج الدين .وأشيع ّأن الدولة اإليرانية طرحت إجراء صفقة
تبادل مع الواليات املتحدة ،بني زكا وتاج الدين وآخرين ،يكون إبراهيم
ّ
عرابها.
ّ
ّ
ُيشار إلى أن البعض يروي «حكاية» مفادها أن تاج الدين رفض أن يخرج
بتسوية إيرانيةُ ،متمسكًا ببراءته.

ت ـك ــن ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى املـ ـطـ ـل ــوب .األم ــر
ال يتعلق ب ــإص ــدار بـيــانــات اسـتـنـكــار،
غالبًا مــا تنتهي فــي األدراج .ال يكفي
َ
أن ُيطلب مــن البعثات الدبلوماسية،
في البلدان املعنية ،التحرك والتواصل
مـ ــع املـ ـس ــؤول ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن .تـبـقــى
ه ــذه ال ـخ ـطــوات نــاقـصــة م ــا ل ــم تقترن
ُ
ب ـ ـض ـ ـغـ ــوط س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس مــن
أعـلــى املـسـتــويــات ،تـمــامــا كـمــا فرضت
بــري ـطــان ـيــا ح ـص ــول مــواط ـن ـهــا مــاثـيــو
ه ـيــدجــز ع ـلــى ع ـف ــو ،ف ـع ــاد إل ــى ل ـنــدن،
بعد أن كانت السلطات اإلمــاراتـيــة قد
حكمت عليه باملؤبد بتهمة التجسس.
كـ ــذلـ ــك شـ ـم ــل قـ ـ ـ ــرار الـ ـعـ ـف ــو عـ ـ ـ ــددًا مــن
امل ـس ـجــونــن األردنـ ـي ــن ف ــي اإلم ـ ــارات.
هذا وال روايــة موحدة حول املوقوفني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ُالـ ـسـ ـت ــة ف ـ ــي أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي،
ح ـي ـل ــوا ع ـلــى املـحــاكـمــة
إن ك ــان ــوا ق ــد أ ُ
«الـعــادلــة الـتــي نتابعها فــي ال ــوزارة»،
كما تقول مصادر «الخارجية» ،أو ما
زالوا يخضعون للتحقيق في فرع أمن
ال ــدول ــة ،كـمــا يــؤكــد ذووهـ ــم .حـتــى رقــم

ّ ّ
تبي أنه غير دقيق .فبحسب
املوقوفني
عائالتهم ،هم «سبعة أشخاص وليس
سـ ـت ــة ،مـ ــع احـ ـتـ ـم ــال أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
موقوفون آخرون لم ُيعرف بهم بعد».
آخــر تحركات األهــالــي كــان يــوم أمــس،
حيث الـتـقــوا ضابطًا فــي األم ــن الـعـ ّـام،
ال ــذي «أبـلـغـنــا أن ال جــديــد فــي امل ـلــف،
ّ
سوى املعلومات املعروفة بــأن التهمة
املوجهة إليهم هي اإلخالل باألمن».
تظهر املعلومات املتضاربة أيضًا في
حــالــة مــوقــوف لبناني فــي سريالنكا،
ألقي القبض عليه قبل أشهر ،بوصفه
مطلوبًا لـلــواليــات املتحدة األميركية.
أح ــد امل ـســؤولــن فــي وزارة الـخــارجـيــة
اللبنانية يـقــول« :تـبــن وج ــود تشابه
فـ ــي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ف ــال ـش ـخ ــص امل ـط ـل ــوب
أوقــف في واشنطن ،من دون أن ُيفرج
ّ
عن الرجل في سريالنكا» .في حني أن
ّ
«يشك» في أن يكون
مديرًا في الــوزارة
هناك تشابه فــي األس ـمــاء ،ذلــك «ألننا
طلبنا ع ــددًا مــن املـسـتـنــدات مــن أهـلــه،
من دون أن يتجاوبوا معنا» ،هــذا مع

تأكيد «متابعتنا للملف» .ذاك الرجل
َ
في سريالنكا لم يحظ ببيان يوضح ما
ً
حصل ويحصل معه ،أسوة بما انتشر
حــول قضية كــارلــوس غـصــن ،وحالته
ُ
تشبه وضع اللبنانيني في دول «املثلث
الحدودي» في أميركا الالتينية ،الذين
يـتـعــرضــون لـظـلــم سـيــاســي وتضييق
ع ـل ـي ـه ــم ألنـ ـه ــم ي ـح ـم ـل ــون ال ـج ـن ـسـ ّـيــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة أو مــن «الـبـيـئــة ال ـتــي تدعم
ح ــزب ال ـلــه» .تــاجــر ال ـهــواتــف الخلوية
م ـح ـم ــود ب ــرك ــات أوقـ ـ ــف ف ــي ح ــزي ــران
املاضي في الباراغوايً ،
بناء على طلب
ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـي ــة ف ــي أســان ـس ـيــون
ّ
ّ
(ال ـب ــاراغ ــواي) ،رغــم أن سجله العدلي
نظيف .الرجل انتقل األسبوع املاضي
إل ــى واش ـن ـطــن ،بـعــد أن أصـ ـ ّـر عـلــى أن
ّ
َّ
ُيـ َـســلــم إل ــى الـسـلـطــات األمـيــركـيــة ،عله
ي ـح ـظــى «ب ـم ـحــاك ـمــة ع ــادل ــة» وي ـخــرج
ُ
م ــن ال ـس ـجــن ،وم ــن امل ـف ـتــرض أن تعقد
أول جلسة محاكمة في كانون الثاني
املقبل .أما نــادر فرحات ،فأوقف أيضًا
فــي حــزيــران املــاضــي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طلب

الـسـفــارة األمـيــركـيــةُ ،
ويـتـهــم بالتهرب
ّ
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــيُ .ج ـ ـ ـ ــل م ـ ــا ف ـع ـل ـت ــه وزارة
الخارجية اللبنانية هو املساهمة في
ُ
وضع دراسة قانونية ،تساعد في منع
تـسـلـيــم ف ــرح ــات لــواش ـن ـطــن .ونـتـيـجــة
األوضـ ــاع األمـنـيــة الـسـيـئــة فــي محيط
السجن ،حيث يوجد ،انقطعت زيارات
القنصل العام اللبناني حسن حجازي
لـفــرحــات .الـقــاســم املـشـتــرك بــن غصن
وفــرحــات ،مواجهتهما لتهمة التهرب
ُ
ال ـض ــري ـب ــي .ف ـل ـم ــاذا اس ــت ــدع ــى سـفـيــر
اليابان ،في قضية غصن ،ولم ُيستدعَ
سفير ال ـبــاراغــواي فــي قضية فرحات
ومثيالتها؟ ملــاذا ُيترك األخير خمسة
أشـهــر فــي الـسـجــن مــن دون أي تحرك
ج ـ ّـدي ،بــا ضـغــوط سياسية مــن أجل
ُ
اإلفراج عنه ،فيما ت ِقلق املسؤولني في
ّ
«الخارجية» خبرية أن كارلوس غصن
األرض؟ األس ـئ ـل ــة نفسها
ُي ـن ــام ع ـلــى ّ
ت ـط ــرح ف ــي م ـلــف أس ـعــد ب ــرك ــات ،ال ــذي
أوقفته السلطات البرازيلية ً
بناء على
صادرة في الباراغواي.
مذكرة توقيف ّ
ُ
«ج ـ ــرم» أس ـعــد أن ــه ج ـ ّـدد ج ــواز السفر
الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـلــه «رغـ ـ ــم س ـح ــب جـنـسـيــة
ال ـب ــاراغ ــواي مـنــه ع ــام  ،2003بموجب
ق ـ ــرار ق ـض ــائ ــي» (فـ ــي م ــرك ــز ال ـش ــرط ــة،
ً
وب ـش ـكــل ق ــان ــون ــي ،م ــع إب ـ ـ ــرازه سـجــا
ع ــدل ـي ــا) ،وذل ـ ــك ب ـح ـســب م ــا صـ ــدر عن
املدعية العامة في الباراغواي .لم تجرؤ
ُ
ّ
الدبلوماسية اللبنانية على أن تطالب
ب ـب ــرك ـ ّـات ،وهـ ــو رجـ ــل أعـ ـم ــال ،وسـبــب
ذلــك أن ــه ُم ــدرج على الئـحــة العقوبات
األم ـيــرك ـيــة بـتـهـمــة تـمــويــل ح ــزب الـلــه.
ُ
وأمـ ـ ــام «ال ـب ـع ـب ــع» األمـ ـي ــرك ــي ،تـصـبــح
ال ـس ـي ــادة الـلـبـنــانـيــة غ ـيــر ذات فــائــدة.
األم ـ ــر ن ـف ـســه يـنـطـبــق ع ـلــى لـبـنــانـ َّـيــن
َّ
أرجنتينيني أوقفا في األرجنتني قبل
أي ــام ،بتهمة االن ـت ـمــاء إل ــى ح ــزب الـلــه.
وم ــن األدل ـ ــة ال ـتــي ســاقـتـهــا الـسـلـطــات
ً
ضدهما حيازة أحدهما صــورة لراية
ُ
الحزب! حاليًا ،تركز وسائل اإلعالم في
األرج ـن ـتــن عـلــى رج ــل األع ـم ــال و .س.
ُ
ال ــذي ال يـمـ ّـر يــوم مــن دون أن تـحـ ّـرض
عليه ،عبر التهمة نفسها :دعــم حزب
ال ـل ــه .ف ـهــل س ـي ـت ــدارك ل ـب ـنــان ال ــوض ــع،
قبل أن ُيصبح هناك سجني سياسي
إضافي في «املثلث الحدودي»؟
أم ــا فــي فــرن ـســا ،وم ـنــذ كــانــون الـثــانــي
ُ
ـوكــم لـبـنــانـ ّـيــون بتهمة
ع ــام  ،2016فـحـ ِ
تبييض أم ــوال ،وهــؤالء ِمــن الذين «لم
َيسمع بهم أحد» في الدولة اللبنانية.
ّ
ث ـم ــة مـ ــؤشـ ــرات ك ـث ـي ــرة ت ـ ــدل ع ـل ــى أن
قضيتهم مبنية عـلــى رغ ـبــة أميركية
ب ـت ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ول ـك ــن
اللبنانية معهم كان
تواصل السفارة ّ
أق ــل مــن «ع ـ ــادي» .إن ــه ت ـكــرار للموقف
ّ
نفسه :إن البعثة ال تتدخل في القضاء
الفرنسي.
ينفي مـســؤولــون فــي «الـخــارجـيــة» أن
يـكــون غـصــن قــد حـ ّظــي بـ ّـاهـتـمــام أكثر
مــن غـيــره ،ولـكــن «ألن ــه حــقــق نجاحات
كثيرة وثــورة في مجال عملهُ ،
ويمثل
ّ
وج ــه لـبـنــان ،فـمــن الطبيعي أن ُيظهر
االهتمام بــه .أمــا في الحاالت األخــرى،
ُ
إن ل ــم ن ـح ـقــق نـتـيـجــة ،ف ـه ــذا ال يعني
نتحرك» .ويضيف املسؤولون
أننا ال
ّ
أن ـف ـس ـه ــم ،أن ـ ــه ف ــي ق ـض ـيــة غ ـص ــن «ال
ً
تـ ــزال امل ـتــاب ـعــة ف ــي ب ــداي ــات ـه ــا ،وأص ــا
م ــن ُيـ ــراجـ ــع ف ــي م ـل ـفــه ه ــو ال ـس ـل ـطــات
ـاب ــع» .أم ــا
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أمـ ــا ن ـح ــن فـ ـنـ ـت ـ ِ
بالنسبة إلى امللفات األخرى ،فيقولون:
«نعرف أنها سياسية ونتعامل معها
على هذا األســاس .هناك متابعة مللف
نزار زكا في إيران .وطلبنا من السفير
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ب ــاري ــس زي ـ ــارة ج ــورج
إبراهيم عبد الله ومتابعة القضية».
م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ف ـ ــي «امل ـث ـل ــث
ال ـحــدودي»؟ الـجــواب« :القنصل حسن
حجازي يزورهم ُ
ويتابع معهم» .هكذا،
أم ـ ــام «ضـ ـع ــف» ال ــدول ــة دب ـلــومــاس ـيــا،
ّ
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ي ـ ـبـ ــدو أن «اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التقليدية» أقصى ما ُيقدر عليه .وفي
ّ
ظــل «عقدة النقص» التي تظهر تجاه
املغترب «الناجح» أو ،بتوصيف أدق،
ّ
الغربية عمومًا،
الذي يوالي السياسات
ي ـب ــدو أن ل ـب ـنــان سـيـبـقــى يـسـتـشــرس
فــي الــدفــاع عــن أمـثــال كــارلــوس غصن،
الـقــادر بــأمــوالــه وعــاقــاتــه على الدفاع
ّ
ع ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ،أم ـ ــا املـ ـغـ ـت ــرب «املـ ـع ــت ــر»
فيستمر التعامل مع قضاياه بمنتهى
الخفة.
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من اين يأتي «التغيير»
عامر محسن
«الطريق االحتجاجي»

ٌ
ّ
على هامش ما يجري في فرنسا هذه ّ
ـؤال شائك ّ
يتكرر مع كل
األيــام ،هناك سـ
تظاهرات كبيرة حول العالقة بني االحتجاج والعنف« .العنف» هو املعيار األساسي
ٍ
ّ
الذي ّ
الشرعية عن حركة احتجاج (والعنف هنا ليس بمعنى
يتم استخدامه لنزع
االعتداء وحــده ،بل ايضًا بمعنى تعطيل الناس وقطع الطرقات واقامة الحواجز
ّ
والخروج عن القانون وسلطة الدولة عمومًا) ،و«السلمية» وااللتزام بالقانون و«حق
ّ
التظاهر» هي الشعار املقابل .حني يريد اإلعالم إضعاف حركة تظاهر ،فهو يركز
على الجانب العنفي فيها« :الغارديان» كمثال ،وهي الصحيفة التي كانت  -يومًا ما،
بمعنى ما ُ -تعتبر صوتًا «يساريًا»ّ ،
خبرت عن االحتجاجات في فرنسا بعناوين
من نمط «قتيل ومئات الجرحى في مظاهرات معادية ملاكرون» أو «املتظاهرون
ّ
ذوو السترات الصفر يهددون بشل فرنسا»؛ فيما الصحافة اليمينية (للمفارقة)
ّ
ّ
شرعية
تركز على ّأن ثالثة أربــاع الشعب الفرنسي يؤيد التظاهرات ويعتبرها
ّ
استطالع من يوم الجمعة املاضي) ،وأن شعبية ماكرون قد هبطت الى
(بحسب
ٍ
ما دون ربع الناخبني.
املشكلة هــي ّأن الكثيرين يربطون بــن فكرة «االحـتـجــاج» و«التغيير» ،واال ملــاذا
يـخــرج ال ـنــاس ال ــى ال ـش ــوارع؟ ولـكــن االحـتـجــاج «ال ـقــانــونــي» ،فــي الــوقــت ذات ــه ،من
ّ
تؤثر إن لم ّ
ّ
تمس
الحتجاجات أن
حقيقي .كيف
املستحيل أن يوصل الى تغيير
ٍ
ّ
ٍ ُ
وتحتل ّ
الساحات وتجبر السلطة على التفاوض أو السقوط؟ الثوار
حياة الناس
ً
ّ
ّ
الفرنسيون لم يصلوا الى «التغيير» ألنهم كانوا كثرًا وشكلوا مشهدًا جميال ،بل
ّ
ّ
واحتلوا املــدن واملــرافــق ّ
العامة وبــدأوا بانشاء املؤسسات
ألنهم اقاموا املتاريس
ً
السيادية على هواهم .وفي الوقت ذاته ،كيف تصنع قاعدة ّ
عامة حول التسامح مع
«العنف الجماهيري» في حاالت كهذه؟ هل هناك ّ
«حد مقبول» من العنف؟ هل هو
ٍ
مرتبط بشرعية الحركة التي تمارسه؟ هل يجب أن نكون تلقائيًا مع كل حركة
ً ّ
ألنه حالة احتجاج شعبية ّ
ضد
شعبية تعارض الدولة؟ هل ندعم الفرهود ،مثال،
السلطة؟ ما ّ
يسهل األمر في هذه الحاالت هو ّأنك ،في حالة األحداث ٍ ّ
ّ
الجارية ،ال يهمّ
ّ
من «تدعم» وما هو رأيك إن كنت مراقبًا عن بعد ،بل إن املعنى الحقيقي لألحداث
ّ
لن يتبلور ونفهمه ال بعد مرورها.
ٌ
ـاج
في لبنان منذ سـنــوات ،كــان هناك نقاش مشابه حني تـ ّـم تحطيم
واجهة زجـ ٍ
ّ
لفندق فخم اسمه «لو غراي» في قلب بيروت ،في خضم حركة احتجاجية شعبية.
ّ ٍ
َ
ّ
ّ
تحول زجــاج «لــو غــراي» الــى محور النقاش كله .منذ «كريستالناخت» لم تحظ
ّ
ّ
األهمية واالهتمام .الفكرة هنا هي أنه ،إن
واجهة زجاجية في العالم بهذا القدر من

لم يكن في وسعك تحطيم لوح زجاج في احتجاجات ،فماذا يمكنك بالضبط أن
حاالت مثل «لو غراي» ،يستطيع لبنان أن يبدو بلدًا محافظًا
تفعل؟ استطرادًا ،في
ٍ
قريب مذابح بني
زمن
وحساسًا و«راقيًا»
بشكل غريب ،بالنسبة الى ٍ
ٍ
ٍ
بلد شهد منذ ٍ
أهله تشيب لها الولدان ،وواحدة من أكثر الحروب األهلية عنفًا في القرن العشرين
ّ
ٌ
(حصل عنف في لبنان قد يوازي في مقداره العنف الذي ُسلط في سوريا ،ولكن
على كتلة سكانية أصغر بستة أضعاف .وهذا األتون هو الذي خرج منه أو ولد
فيه أكثر ابناء شعبي الحبيب .ولهذا السبب يصعب أن تجد لبنانيا فوق العاشرة
ّ
«سويا» باملعنى النفسي ،ولهذا ايضًا ال يستحسن أن تعبث مع اللبنانيني).
ً
عودة الى موضوعنا ،ربط «االحتجاج» بـ«التظاهر» بـ«التغيير» ليس اوتوماتيكيًا
بشكل اعتباطي .علينا أن نرجع الى تيموثي ميتشل وكالمه عن
وال يجب أن ُيقام
ٍ
ّ
ّ
بشكل تدريجي ،منذ بداية القرن ووصوال
«النفوذ» الذي حازه العمال في اوروبا،
ٍ
ّ
الى املرحلة التي تلت الحرب العاملية الثانية (حيث تحققت أكبر املكاسب للعمال في
اوروبا الغربية) ،وهو «النموذج» الذي يستوحي منه العديد فكرتهم عن االحتجاج
والتنظيم وقيمة التظاهرة .كما يشرح ميتشل (في كتابه «ديمقراطية الكاربون»)
ّ
ّ
فإن سبب نجاح ّ
الصناعية،
العمال يومها كان اقتصاديًا وتقنيًا :في بدايات الثورة
ّ
وبخاصة في اقتصاد الفحم الحجري ،كان في سلسلة االنتاج أكثر من مفصل،
ٌ ٌ
ّ
قليل من ّ
واحد منه،
العمال في وسعهم ،ان اضربوا عن العمل في
يتحكم به عدد
ٍ
أن يخنقوا االقتصاد بأكمله (املناجم ،سكك الحديد ،مصانع الطاقة ،املوانئ ،الخ).
ّ
ٌ
وهـنــاك معامل ضخمة مــن املمكن أن يقفلها مشغل أو اثنني لــو تنظم عمالهما
وأضربا .التنازالت التي حصل عليها ّ
العمال لم تكن بالسلمية وال بالتظاهر بل،
حرفيًا ،عبر االبـتــزاز وألنهم كانوا يمسكون البلد من خناقه (لــو أردنــا املبالغة،
فأنت تجد منذ العشرينيات في أكثر من بلد اوروبي شيئًا يقترب من مثال الدولة
التي ّ
تخيلها لينني في املرحلة االشتراكية «الوسيطة» :بيروقراطية برجوازية تدير
ّ
الدولة ولكنها تقع تحت الرقابة الدائمة لحركة شعبية مسلحة  -والدولة وجهازها ال
يمكن اال أن يكونا برجوازيني ،فطاقمهما مكون من «مدراء» ال يعملون بأيديهم وال
ّ
ينتجون) .حتى اليوم ،في دول اوروبا الغربية ،وبعد أن اختفت هذه «االمكانيات»
من يد ّ
العمال وتغير شكل االقتصاد ولم يعد لالضراب ،ما زالت القطاعات األقدر
على تعطيل الحركة واالقتصاد (كالنقل العام) هي األنجح في التفاوض مع السلطة.
املشكلة األكبر هي في املقلب اآلخر ،أي في النموذج «الصحيح سياسيًا» لالحتجاج
ٌّ
والـتـظــاهــر .فــي املـبــدأ الليبرالي ،حـ ّـق التظاهر هــو مـتـ ٌ
ـاح لــك مــن حيث هــو حــق «في
التعبير» وليس في التغيير ،والفارق مهم .بل ّإن االيديولوجيا الليبرالية ذاتها ّ
تحصن
ّ ّ
نفسها من فكرة التغيير عبر االحتجاج الشعبي ،أي انه ولو خرج كل الشعب الى
ّ
الشارع ،فهذا ال يلغي نتيجة انتخابات ،وعلى التغيير أن ينتظر االنتخابات املقبلة
ّ
(هذا كل مبدأ «اللعبة الديمقراطية» التي نتغنى بها) .بكلمات أخرى ،الليبرالية تسمح
لك بالتظاهر ،التظاهر «في املكان املسموح به» ،وأن تقول ما تريده ،وبحماية الشرطة،
ولكن هذا تحديدًا هو ما يضمن أن «التظاهرة» ال يمكن أن تنتج «تغييرًا» .قد يكون
عــدد الـنــاس الــذيــن تـظــاهــروا فــي ًســان فرانسيسكو وم ــدن امـيــركــا واوروبـ ــا ،ضد
حرب العراق عام  ،2003أكبر نسبة وعددًا من الذي نزلوا الى الشوارع خالل الثورة
الفرنسية ،وهؤالء املاليني قد تظاهروا غاضبني وبحماس ٍة وباستقتال ،في «األمكنة
املخصصة» وتحت حماية الشرطة ،ولم يتمكنوا من تغيير سياسة الدولة قيد أنملة.

ّ
«الطريق الشعبوي» (اليميني  -اذ ال يوجد بعد يسار شعبوي يستحق
شرف التسمية)

استمعت أخيرًا الى مقابلة للمؤرخ والكاتب السياسي األميركي فيكتور دايفيس
هانسون (تحول الى أحد شخصيات املحافظني الجدد املعروفة ايام بوش) يدافع

فيها عــن تــرامــب وعــن «ض ــرورت ــه» .كــان بعض كــام هــانـســون عــن «املــؤسـســة»
و«النخب» و«الهيمنة الليبرالية» يشبه تمامًاَ كالم اليساريني بعد الحرب العاملية ،من
التوسير الى ماركوزه الى رورتي ،الذي فهموا أن الدولة «الديمقراطية» ومؤسساتها
قد أصبحت هي املهيمن والحاجز أمــام التغيير ،وكتبوا عن «التسامح ّ
القهار»
الــذي تنتجه .يقول هانسون ،اليميني الى ّ
حد العنصرية ،أن املؤسسة (االعــام،
االكاديميا ،الــدولــة واملـخــابــرات) كانت قــد خلقت «حائطًا» يمنع التغيير ويخلق
زعيم
اجماعًا نخبويًا ال يمكن اختراقه ،وأن الوسيلة الوحيدة لكسره كانت عبر
ٍ
ً
ّ
شعبوي مثل ترامب ،قادر على الوصول مباشرة الى الناس وتحفيز االنقالب (أنا
هنا أتفق مع هانسون وستيف بانون ّ
بأن ترامب ،مهما حاول اعداؤه في اميركا
استصغاره ،هو ٌ
ّ
تاريخي« ،ستسمع عنه بعد عشرين وثالثني عامًا» بتعبير
زعيم
بانون .وهو ،مهما حصل ،سيغير بانقالبه «الشعبوي» الحزب الجمهوري ،ومعه
ّ
جذري والى األبد).
بشكل
السياسة األميركية،
ٍ
مثل هانسون ،حني تسمع خطاب ستيف بانون عن اليمني األميركي الشعبوي
ّ
ّ
حزب
(هو يسميه كذلك) ،فإن مقدماته ،التي تشرح غضب الناس ،تشبه مقدمات ٍ
ّ
يساري %50 :من العمال األميركيني يعيشون حياة فقيرة %60 ،من العائالت
ّ
األميركية ال تملك  400دوالر لو احتاجت الى املبلغ في حالة أزمة ،كل النمو في
الـسـنــوات املــاضـيــة ذهــب الــى امل ـصــارف والـنـخــب وتقلصت مــداخـيــل الـعـ ّـمــال .بل
هو يذهب الى الكالم عن التغريب واملخاوف التي يعيشها الفرد في الرأسمالية
املتأخرة «أكثر الناس في بلدنا يعرفون أنهم دائمًا على مسافة راتبني من الخراب
الكامل» (االقتباسات هي من خطاب ألقاه بانون أخيرًا في اوكسفورد ،وهو فعليًا
ّ
قد ّ
أعد خطابًا واحدًا يعيد تدويره في كل محاضرة).
ّ
ّ
الفارق بني اليميني واليساري هنا هو أن اليساري يستخدم هذه املقدمات ليقول
للناس إن سبب املشكلة هو ّأن األرباح كبيرة وتتعاظم فيما األجور تنخفضّ ،
وأن
ّ
حتى ّ
نغيره أو يوصلنا
السبب هو النظام الرأسمالي ،الذي سيزيد األمور سوءًا
جميعًا الــى الـخــراب واالذالل .بينما اليميني يخبر الناخب أن املشكلة هــي في
الدول األجنبية و«النخبة املعوملة» والهجرة املنفلتة .اميركا تنحدر ،بحسب بانون
ّ
واليمنيّ ،
ألن الصني واوروبــا وغيرها «تستغلها» وتسرق الوظائف من طبقتها
العاملة ،والنخب «املعوملة» تستفيد من الوضع وال تدافع عن الحقوق القومية،
وتسمح للهجرة بتغيير طبيعة البلد .هنا ،بالطبع ،املفارقة الطريفة هي ّأن أمثال
ً
فعال ّ
بأن اميركا ،القوة االمبريالية األولى في العالم ،هي
بانون وترامب مقتنعون
«ضحية» للنظام العاملي.
ّ
املشكلة في هذا الطريق الــذي يجتاح دول الغرب ،وسبب خطورته ،هو أنــه يملك
ّ ّ
ّ
هامشيًا ،أو لكان شيئًا محمودًا).
السؤال الصحيح واإلجابة الخاطئة (وال لظل
بــانــون يشتكي مــن نتائج الرأسمالية ولكنه يــؤمــن بها ويــريــد ،فحسب ،تغيير
ّ
توزعها في العالم .بل ّإن حركة بانون تتباهى بأنها تنفر من الدولة وال تريد لها
ّ
ّ
دورًا اقتصاديًا ،وهو يعني أنها لن تتمكن  -يومًا  -من تحقيق وعودها للفقراء.
ّ
فاشيو القرن العشرين ،على األقــل ،استخدموا الدولة من أجــل التوزيع وتثبيت
ّ
حلفهم الطبقي (وفي ايطاليا أكثر من أملانيا) ،فيما ترامب يقدم اعفاءات ضريبية
واصالحات قانونية تزيد من ّ
توسع وأرباح القطاع املصرفي واملالي الذي يعتبره
ّ
بانون  -عن حق  -سببًا لألزمة.
ّ
املشكلة الثانية في هذا الخطاب هو أنه ،إن حكم ،ستنحو عالقته مع «املنافسني»
ً
ّ
الخارجية .حني ال يكون الشعبوي
في العالم ،ضرورة ،صوب العسكرة والحروب
قادرًا على الفعل في االقتصاد الداخلي ،وهو يلوم األجانب على مشاكله ،فال
طريق لهذا النمط من «القومية االقتصادية» سوى التصعيد ّ
ضد هؤالء األجانب،
ً
ومزاحمة املنافسني وحصارهم ،وصوال الى استخدام القوة العسكرية .قد يقبل
بخطاب يلتزم
اليمني الشعبوي ،ان اقترب من السلطة كما حصل في اميركا،
ٍ
بالقيم املدنية ويرفض العنصرية ويتجنب تفجير «الغضب األبيض» داخليًا
(وهو ما يفعله بانون على الدوام ،زاعمًا بأن «قوميته االقتصادية» ال تميز بني
املواطنني وال يهمها لونك أو دينك) ،ولكن ال سبب لدى هذا اليمني حتى يكون
لطيفًا ورحـيـمــا وغـيــر عـنـصـ ّ
ـري مــع الـعــالــم االســامــي أو الـصــن أو غيرها من
«األعداء» األجانب.

خاتمة« :الطريق الجنوبي»
ّ
الغربية هو مكان الجنوب العاملي  -أي نحن -
الحاضر الغائب في النقاشات
الذي
امللعب
هو
الجنوب
ولكن
الغرب،
في
يحصل
منها .التغيير السياسي قد
ٌّ
حجة
ستدور فيه املواجهة وما يخرج منه هو ما سيقرر مصير العالم .هناك
ّ
قوية فــي أن الـصــدام بــن اميركا والـصــن كــان سيحصل فــي كــل األح ــوال ،مع
ترامب أو مع غيره ،وذلك ببساطة ألن استراتيجية واشنطن تجاه الصني  -منذ
الثمانينيات  -كانت تؤمن باحتمالنيّ :امــا أن الصني سـ ّ
«تتغير» سياسيًا بعد
ّ
االنفتاح وتصبح «حليفًا طبيعيًا» للغرب ،أو ّأن النمو الصيني سيتوقف وينهار
ّ
بعد برهةّ ،
ّ
املوجه سيثبت ،كما في االتحاد السوفياتي ،انه
ألن اقتصاد الدولة
ـادر على منافسة الرأسمالية الـحـ ّـرة .لم يحصل هــذا وال ذاك .ومــن هنا،
غير قـ ٍ
صني صاعدة لم يعد ممكنًا بالنسبة الى االميركيني بصرف
فإن التعايش مع
ٍ
النظر عن الرئيس.
يقول الراحل سمير أمــن أن أزمــة عــام  1873العاملية أفضت الــى ّ
توس ٍع حثيث
في االستعمار االوروبي واغتنام املوارد من الخارجّ .أما األزمة التي ابتدأت عام
ّ
التوسع املضطرد في منظومة «العوملة»
 ،1973يضيف أمني ،فهي أوصلت الى
واختراق اقتصاديات دول الجنوب ودمج مؤسساتها واسواقها ورساميلها .ما
يحدث اليوم ،من منظورنا كعرب ،هو ّأن بعض الجمهور الغربي ،الذي أفقرته
ّ
ّ
ّ
الرأسمالية وتم «عصره» بني تضخم أرباح املصارف وتجذر برامج «التقشف»،
قد يكون ينوي االرتداد عن املنظومة املعوملة التي اعتدنا أن ُيحكم العالم عبرها.
أمــا املؤسسات الدولية والقانون ووهــم االنفتاح والتنافس الـحـ ّـر ،فهذه لم تعد
مرغوبة فــي زمــن األزم ــة .هــذا الجمهور ،ربـمــا ،يريد االرت ــداد ًالــى النمط األقــدم
ٌ
ّ
مــن الـتـ ّ
ـوســع االمـبــريــالــي ،كـمــا بـعــد  ،1873نـمــط أكـثــر شــراســة وبــدائـيــة :النهب
املباشر .مــاذا سنفعل نحن؟ هذا هو السؤال .قبل أن تسخر من الحلول التي
ّ
يطرحها اليمني الشعبوي على ناسه في الغرب ،وتشعر بالفوقية تجاهه ،تذكر
ّأن نظريته ،على مشاكلها ،تـظـ ّـل أكـثــر ّ
بكثير مــن اغـلــب اإلجــابــات التي
تقدمًا
ٍ
ُت ّ
قدم حول االشكاليات نفسها في بالدنا  -حيث األزمة أكثر عمقًا من الغرب،
واالفقار أكثر قسوة ،والحاجة الى التغيير أكثر إلحاحًا.

