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الحراك اللبناني ...نافذة التغيير الجذري
في المنطقة العربية

مسارات أزمة ال أفق دستوريًا لها
وسام اللحام *
دستور لبنان الفعلي هو توافق زعماء الحرب
وامل ــال بــاســم املـيـثــاقـيــة مــن دون اعـتـبــار ألي
منطق دسـتــوري وقــانــونــي .هــذا هــو دستور
لبنان السياسي الذي أبصر النور سنة 1992
عـنــدمــا تـسـلــم تـحــالــف أمـ ــراء ال ـحــرب ورج ــال
األع ـمــال السلطة وسـيـطــروا على مؤسسات
الدولة عبر املحاصصة والزبائنية املمنهجة.
يتعايش هذا الدستور السياسي في الظروف
ال ـعــاديــة مــع الــدس ـتــور الـقــانــونــي ،أي النص
ال ــذي ي ــدرس ال ـيــوم فــي ال ـجــام ـعــات بوصفه
دستور لبنان وفقًا للتعديالت التي أدخلت
عليه سنة  .1990وهنا تكمن وظيفة الدستور
ال ـق ــان ــون ــي االي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،إذ ه ــو يـسـمــح
بإسباغ شرعية قانونية على سلطة أمر واقع
نشأت خالل الحرب األهلية ،وفرضت نفسها
بالسالح واملال وبتبعيتها لجهات خارجية
مختلفة.
هنا تكمن أهمية األزمة التي يعيشها لبنان،
فاألزمات السياسية الكبرى تؤدي إلى انهيار
الوظيفة االيديولوجية للدستور القانوني
وظهور الدستور السياسي مجردًا عاريًا من
دون مــواربــة بوصفه سلطة أمــر واقــع قائمة
ع ـل ــى ت ـ ـ ــوازن س ـي ــاس ــي ف ـع ـلــي ف ــي امل ـج ـت ـمــع.
هذه هي نظرية املفكر والفقيه األملاني كارل
شميت الذي ّ
طور فكره خالل صعود النازية
فــي أملانيا واألزم ــة السياسية العميقة التي
ضربت النظام القانوني األملاني حينها .فقد
أكد شميت أن القانون هو مجرد أحكام عامة
تخفي في طياتها قرارًا سياسيًا محددًا ،وفي
األزمات يتحرر القرار السياسي من القانون
وي ـظ ـهــر ع ـلــى حـقـيـقـتــه كـسـلـطــة أم ــر واقـ ــع ال
ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـبــريــر .م ــن ه ـنــا نـفـهــم تعريفه
الشهير للسيادة بأنها الـقــدرة على الحسم
فــي ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ،أي ال ـق ــدرة على
اتخاذ القرار حول الطبيعة الحقيقية للنظام
السياسي في دولة ما.
من ّ
جراء ما تقدم ،يتبني لنا أن الصراع اليوم
فــي لبنان هــو صــراع يــدور حــول تحديد من
هي السلطة السيدة ،هل هي زعماء الطوائف
ودستورهم السياسي أم الشعب ودستوره
ال ـقــانــونــي؟ لــذلــك تـشـكــل ه ــذه الـلـحـظــة الـتــي
يعيشها لبنان مرحلة مفصلية كونها تعني
فعليًا مـطــالـبــة الـشـعــب بــاسـتـعــادة سـيــادتــه

التي سلبت منه من قبل الزعماء .فاملطالبة
بــإسـقــاط الـحـكــومــة ومـجـلــس ال ـن ــواب ليست
مطالبة بتغيير أفــراد الحكام فقط ،وال حتى
مـجــرد إسـقــاط الـنـظــام بــل هــي ص ــراع يهدف
مــن خــالــه الـشـعــب إل ــى تــأكـيــد سـيــادتــه عبر
إرساء دستور سياسي ال مكان فيه للزعماء
أي إن الهدف هو تحويل الدستور القانوني

ال يمكن الحديث عن
المخارج الدستورية لألزمة
الحالية قبل حسم مسألة
استعادة الشعب لسيادته
وإسقاط سلطة الزعماء

إل ــى الــدس ـتــور الـسـيــاســي الـفـعـلــي ،مــا يــؤدي
إلــى املطابقة بني الشرعية والقانونية وفقا
لتعبير الشهير الذي أطلقه ماكس فيبر ،أي
االنتقال من الشرعية امليثاقية إلى الشرعية
القانونية.
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ال يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن املـ ـ ـخ ـ ــارج
الدستورية لألزمة الحالية قبل حسم مسألة
اسـتـعــادة الشعب لسيادته وإس ـقــاط سلطة
ال ــزع ـم ــاء إذ حـيـنـهــا ف ـقــط يـصـبــح الــدس ـتــور
ً
القانوني مؤهال للعب دوره الفعلي وتنظيم
ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات ب ـش ـك ــل ط ـب ـي ـع ــي .وق ـ ــد ال
نـسـتـغــرب أن مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـحــالــي بعد
سقوط سلطة الزعماء هو الذي سيوافق على
تشكيل حكومة جديدة ال عالقة لها بتحالف
أمراء الحرب ورجال املال املهيمن اليوم على
لبنان.
من جهة أخرى ،تظهر األزمة أيضًا محدودية
دستور لبنان القانوني الذي نتج عن اتفاق
الطائف وعــدم قــدرتــه على تأمني أي وسيلة
فعلية تسمح بحل النزاع السياسي من دون
الحاجة إلــى تــوافــق الــزعـمــاء .وهــذا ليس من
قبيل الـصــدفــة ،بــل هــو ق ــرار سياسي يهدف

إلــى منع أي حل مؤسساتي قد يفرض على
الزعماء .على سبيل املثال ،يعتبر حل مجلس
ال ـن ــواب مــن اّلـحـلــول الطبيعية الـتــي تسمح
لنظام ما بفض نزاع سياسي عبر االحتكام
إلــى الـشـعــب ،أي إن حــل املجلس هــو وسيلة
كي يمارس فيها الشعب سيادته ،وهــذا هو
تحديدًا ما ال يمكن القيام به في لبنان ،لكون
الـسـيــادة كما شرحنا هــي فــي قبضة زعماء
ال ـطــوائــف ال ــذيــن ال يـقـبـلــون بــاالح ـت ـكــام إلــى
صناديق االقـتــراع إال عندما يتوافقون على
ذلــك ،وأيضًا فقط في الظرف الــذي يناسبهم
من أجل إضفاء شرعية قانونية على سلطة
األمر الواقع التي يمارسونها على لبنان.
فكما هو معلوم ،يفرض الدستور مجموعة
من الشروط التعجيزية التي تجعل من حل
ً
مجلس ن ــواب مستحيال فعليًا ،إذ ال يمكن
حل املجلس إال في الحاالت التالية:
• إذا امـتـنــع مـجـلــس ال ـن ــواب ،لـغـيــر أسـبــاب
ق ــاه ــرة ،ع ــن االج ـت ـمــاع طـ ــوال عـقــد عـ ــادي أو
ط ــوال عقدين استثنائيني متواليني ال تقل
مدة كل منهما عن شهر (املادة )65
• في حال ّ
رده املوازنة ّ
برمتها بقصد شل يد
الحكومة عن العمل (املادة .)65
• إذا أص ـ ّـر املـجـلــس عـلــى تـعــديــل الــدسـتــور
بأكثرية ثــاثــة أرب ــاع مجموع أعـضــائــه رغم
رفض الحكومة لهذا التعديل.
وهـ ـ ـك ـ ــذا نـ ــاحـ ــظ أن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـق ــان ــون ــي
يـخــدم مـصــالــح الــدسـتــور الـسـيــاســي ،أي إنــه
يمنع إيـجــاد املـخــارج املؤسساتية لــأزمــات
السياسية ،بــل يـفــرض بـقــاء مجلس الـنــواب
والحكومة ،أي بقاء الغطاء القانوني لزعماء
ال ـط ــوائ ــف ال ــذي ــن ي ـض ـعــون الـلـبـنــانـيــن أم ــام
خ ـيــار وح ـي ــد :إم ــا ال ـتــوافــق بــاســم املـيـثــاقـيــة
وال ـت ـع ــاي ــش ال ـط ــائ ـف ــي أو ش ـل ــل امل ــؤس ـس ــات
وانهيار الدولة أو حتى الحرب األهلية.
لـيـســت أزمـ ــة ل ـب ـنــان ال ـي ــوم أزمـ ــة دس ـتــوريــة،
بــل أزم ــة س ـيــادة ،وحسمها سـيـحــدد مصير
نظامنا السياسي ،أي سيفضي إلــى معرفة
م ـ ــن ه ـ ــي الـ ـجـ ـه ــة الـ ـسـ ـي ــدة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان :هــل
س ـي ـس ـت ـمــر ال ــزعـ ـم ــاء ف ــي ف ـ ــرض دس ـت ــوره ــم
السياسي أم سيتمكن الشعب من استعادة
سـيــادتــه السليبة بعد سنني مــن سلطة أمر
واقع فرضت نفسها بالسالح واملال والتبعية
للخارج.
أستاذ جامعي

حيدر عيد *

بيان بكركي :محاولة فاضحة لخنق صوت الشعب
خريستو ّ
المر *
ّ
أخ ـي ـرًا ،كـمــا ه ــو م ـتــوقــع أدلـ ــى رجـ ــال الــديــن
امل ـس ـي ـحـ ّـيــون بــدلــوهــم مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة وبـبـيـ ّـان
واحد ،بيان بكركي الذي -كما أتى فيه  -يمثل
َّ
َّ
واألرثوذكسية
الكاثوليكية
رؤساء الكنائس
ّ
َّ
واإلنجيلية .يبدأ البيان بأن «الكنيسة لطاملا
وقـ ـف ــت إل ـ ــى ج ــان ـب ــه [الـ ـشـ ـع ــب] واح ـت ـض ـنــت
حاجاته ...وهي تلتزم ...املزيد من الخدمات»،
املفهوم هنا ما الذي ّيريده واضعو
ومن غير
ّ
ال ـب ـي ــان؟ أن م ـ ّـن ـن ــوا ال ـش ـعــب أن ـه ــم خ ــدم ــوه؟
أن يـ ـغ ــروه ب ــأن ـه ــم س ـي ــزي ــدون امل ـس ــاع ــدات؟
َ
ّ
ِّ
ويـتــابــع الـبـيــان أن «ال ُـمسكنات ال تـمـ ّـر بعد
ُ
ّ
اآلن» فالشعب بـلــغ «وجــعــه ح ــده األقـصــى»
والسلطة «أمعنت فــي االن ـحــراف والـعـنــاد»،
وه ــذا الــوضــع "العمل الـفــوري على معالجة
ّ
َّ
تاريخية وتدابير
أسبابه" ،و«اتخاذ مواقف
ّ
اسـتـثـنــائـ َّـيــة» .ه ــذا طبعًا إيـجــابـ ّـي وجــيــد أن
ُيعترف به.
ٍّ
فمن يـقــرأ الـبـيــان ب ـتــأن ،بعيدًا عن
رغــم ذلـّـك ّ
ّ
العاطفية فإنه يالحظ سريعًا بأن هذا البيان
ّ
ّ
املـ ّ
الجيد يشكل محاولة لقمع
ـدبــج بالكالم
ّ
الثورة التي اندلعت في لبنان ،ولتخدير همة
ّ
ال ـنــاس حــتــى يـخـمــدوا مــن جــديــد ،وي ـعــودوا
لإلحباط والتهميش .فما هي هذه "املواقف
ّ
التاريخية" التي دعا إليها املجتمعون؟
ً
ّ
الجمهورية «فـ ً
ـورا
أوال ،يدعو البيان رئيس
ِّ
باملشاورات مع القادة السياسيني ورؤســاء
ِّ
ال ـطــوائــف الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات ال ــازم ــة بـشــأن
مـطــالــب ال ـش ـعــب» .ه ـكــذا وف ــي جـمـلــة واح ــدة

ّ
ينصب املجتمعون أنفسهم والة على رقاب
ال ـن ــاس ،فـهــم ي ــري ــدون م ــن رئ ـيــس ال ـب ــاد أن
يستشيرهم في ما يجب أن يفعله ،ويضعون
هـكــذا أنـفـسـهــم فــي صـلــب الـلـعـبــة الـطــائـفـ ّـيــة،
ويـشــاركــون بــاسـتـمـ ّ
ـراريــة الـنـظــام ال ــذي ّأدى
إلــى هــذه ال ـكــوارث املتتالية واإلف ـقــار الـعــام،
والــذي تحاول ثــورة الناس أن تطيح بــهّ .
ثم
ّ
الجمهورية بأن يستشير
هو بدعوته رئيس
ّ
ّ
البيان في ّأفضل األحــوال
السياسيني يعبر ُ َ
ّ
ع ــن ق ــل ــة ح ـك ـمــة ال ت ـع ــق ــل إذ أنـ ـه ــا تـ ــرى في
ّ
ّ
هؤالء السياسيني الذين سطوا على مقدرات
ّ
ّ
َ
مصدر الحل؛ ّأمــا في
البالد وفككوا الدولة،

هذه «الحقيقة» يعرفها
أبناء وبنات الكنيسة
الذين يموتون على
أبواب مستشفياتها
ويشعلون أجسادهم
أمام أبواب مدارسها

ّ
ّ
أسـ ــوأ األح ـ ــوال فـ ــإن ه ـكــذا دعـ ــوة م ــا ه ــي إال
محاولة انقالب على طموح الناس والفقراء
ت ـح ــدي ـ ًـدا ،وتـعـبـيــر ع ــن رغ ـبــة ل ــدى واض ـعــي
ال ـب ـي ــان ب ــاس ـت ـم ــرار ن ـظ ــام ل ــم ُي ـف ـق ــره ــم ول ــم
يضعف أجسادهم أو أقلق نفوسهم أو ّ
مس
بكرامتهم.
يقول البيان «ال بـ َّـد أيضًا من احترام
ثانيًا،
ُّ
حـ ِّـر َّيــة التنقل للمواطنني لتأمني حاجاتهم
َّ
وال سـ َّـيـمــا الـصـ ِّـحـ َّـيــة والـتــربـ َّ
واملعيشية
ـويــة
َّ
واالقتصادية" .هكذا إذًا ،يريد كاتبو البيان
واملوافقون عليه أن يعود الناس إلى بيوتهم
ّ
الطبيعية» إلــى البالد
وعــودة الحياة «غير
ّ
ّ
لينكب رجال الدين مع السياسيني الفاسدين
بإيجاد الحلول التي لم يجدوها يومًا .وما
الــذي يبقى عندها من اإلضــراب العام ،ومن
انتفاضة الناس التي تضغط على الطغمة
الحاكمة لتستقيل مــن الحكومة فــي خطوة
أولـ ــى لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفـ ّـي ن ـحــو بـنــاء
دول ــة مــدنـ ّـيــة الطــائـفـ ّـيــة؟ أل ــم يسمع واضـعــو
ّ
ال ـب ـيــان بـ ــأن الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة الــاعـنـفـ ّـيــة
ِّ
ُ
التي يملكها الفقراء للضغط على املستغلني
ـيء من العدالة هي اإلض ــراب؟ أم
لتحقيق شـ
ّ ّ
يعتقدون حقًا أن مقالة مــن هنا (وضمنها
هذه املقالة) ،أو عظة من هناك كفيلة بإيقاظ
العنف
الضمائر ،وتغيير القلوب ،وقلب ُبنى
ِ
امل ـ ّ
ـؤس ـس ـ ِّـي ال ـقــائ ـمــة ف ــي ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســيّ
َ
ّ
ّ
االق ـت ـص ــادي فــي أي ب ـلــد؟ لـكــن م ــن ال يتعب
ليكسب لقمة عيشه ،وال يقلق بأن يجد ّ
براده
ّ
ً
ّ
َ
ليالي وهو يفكر من أنــى له
فارغا ،وال ينام
ّ
يعلم أوالده فــي مــدرســة ،مــن صعب جـ ّـداً
أن

بيروت (مروان بوحيدر)

عليه أن يفهم مــا الــذي يعيشه الـنــاس ،ولن
يفهم ما لم يعش بتعبه ،ويخرج من التركيز
عـلــى مـصــالــح أصــدقــائــه وأع ــوان ــه وحلفائه،
املستفيدين معه من النظام القائم.
ّ
ثالثا -يقول البيان إن «الئـحــة اإلصــاحــات
ِّ
ً
التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرا ...تشكل
إيجابية" هذا ّ
َّ
بحد ذاتــه كارثة.
خطوة أولــى
ّ
يـكـفــي أن يـسـمــع اآلب ـ ــاء األجـ ـ ــاء شـيـئــا ولــو
ّ
ً
قـلـيــا ،مــن املـحــلـلــن االقـتـصــاديــن ليعرفوا
ّ
ّ
أن "اإلصـ ــاّحـ ــات" ال ـتــي يــدعــون ـهــا ه ــي ّغير
ّ
ٌ
نهب ما تبقى
واقعي ّة ،وأنها استمرار لنهج ِ
مقدرات البالد ،لنصبح ُمرتهنني تمامًا
من
ضــر واملـسـتـقـبــلَ .م ــن يـقــول عن
ـا
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـم
لـهـ
ّ
ّ
تـلــك ال ــورق ــة بــأن ـهــا تـشــكــل "إص ــاح ــات" هو
ّ
ّإما غير مطلع ،أو جاهل ،أو يتجاهل لغاية

في نفسه تتعارض بشكل نافر مع مصالح
ال ـش ـعــب ا ّمل ـن ـه ــوب واملـ ــوجـ ــوع ،رغـ ــم ّادع ــائ ــه
ًّ
ّ
يتحسس ألوجاعه.
كالميا بأنه
رابـ ـع ــا -يــدعــو ال ـب ـيــان إل ــى «ت ـعــديــل الـفــريــق
ّ
ّ
وزاري؟ تـعــديــل وزاري!
ـوزاري» .تـعــديــل
ال ـ ـ ـ ـ
ّ
كــم مــن تعديل وزاري حــدث مــن طقم الحكم
نفسه هــذا على مــدى عـشــرات الـسـنــوات؟ ّ
أي
ت ـقـ ّـدم ّأدى إل ـيــه ّ
أي مــن ه ــذه ال ـت ـعــديــات؟ ال
شــيء .السادة املطارنة يدعوننا إلــى وصفة
نتيجتها صفر ،يدعون الشعب الذين ّ
يدعون
ّ
ّ
"التحسس ألوجــاعــه" إلــى ال شــيء ،يقدمون
ل ــه ال ــوه ــم ع ـلــى ط ـبــق ال ـك ــام امل ـع ـس ــول .هل
ّ
ّ
نسي اآلبــاء األج ــاء أن مشكلة الفساد التي
ّ
ّ
يتشدقون بالرغبة بحلها اليوم (وقد أفاقوا
ً
فـجــأة) هــي أســاســا بسبب ه ــؤالء الــذيــن في

الحكم منذ عشرات السنوات ،بسبب هؤالء
الــذيــن يــريــد اآلب ــاء األج ــاء أن يـبـقــوا عليهم
ّ
وزاري لن يـ ّ
ّ
ـؤدي إال إلى استمرار
مع تعديل
النهب.
أخـيـرًا يـقــول البيان «الكنيسة لطاملا وقفت
إلى جانبه [الشعب] واحتضنت حاجاته»...
هذه «الحقيقة» يعرفها بنات وأبناء الكنيسة
ال ــذي ــن ي ـمــوتــون عـلــى أبـ ــواب مستشفياتها
ويشعلون أجسادهم أمــام أبــواب مدارسها،
ويغتصبون فــي أديــرت ـهــا ،أم ــام أع ــن رجــال
الدين ومعرفتهم وصمتهم ،بل ومحاوالت
قمع من يواجهها.
ّ
إن أس ـ ــاس ا ّل ـف ـس ــاد ه ــو ن ـظ ــام املـحــاصـصــة
ّ
الـطــائـفــي ،إن ــه الـنـظــام نفسه ال ــذي ينتج هذ
الفساد ولكن عوض أن يكون اآلبــاء األجالء
جـ ّ
ـذري ــن وي ـض ـع ــوا أص ـب ـع ـهــم ع ـلــى ال ـجــرح
ّ
ويدعوا بجرأة إلى تعديل جذري في النظام
ن ـف ـســه ،مل ـعــال ـجــة ج ـ ّــذور امل ـش ـك ـلــة ،كـ ــان هــذا
ّ
تغيير،
البيان تأكيدًا على أنهم ال يريدون أي ّ
ّ
وأنـ ـه ــم ي ـح ــاول ــون ال إنـ ـق ــاذ ال ـش ـعــب وإن ـم ــا
ان ـقــاذ أصــدقــائـهــم الـسـيــاسـ ّـيــن الــذيــن بــدأت
نجومهم باألفول تحت صرخات الشعب .في
هذا الصدد ،موقف رجال الدين األرثوذكس
ال يـخـتـلــف كـثـيـرًا ع ــن امل ــواق ــف امل ـعـ ّـبــر عنها
ف ــي ال ـب ـي ــان ،ف ـمــوقــف امل ـج ـمــع األرث ــوذك ـس ــي
الصادر قبل أسبوع من انــدالع االنتفاضات
ً
ّ
الحال
مزدوجا
الشعبية كان موقفًا
بطبيعة ّ
ّ
ّ
فـهــم عــبــروا عــن رغبتهم الـكــامــيــة بـ"تجنب
فرض املزيد من الضرائب" ّو"تطهير اإلدارة
الـعـ ّ
ـامــة مــن الفاسدين" ولكنهم وافـقــوا على

ّ
الطائفي فطلبوا
استمرار نظام املحاصصة
" االحترام التام للتوزيع الطائفي" ولم يدعوا
ّ
ّ
الطائفي الذي يشكل
أبدًا إلى تغيير النظام
ّ
الحقيقي لفرض املزيد من الضرائب
السبب
ّ
ّ
العامة بالفاسدين ،وبهذا فإن
اإلدارة
ومــلء
ّ
أمانيهم بتجنب فــرض املزيد من الضرائب
ووقـ ــف ال ـف ـســاد تـبـقــى ك ـ ً
ـام ــا غـيــر جـ ـ ّـدي بل
ّ
يـ ـب ــدو فـ ــي ّ ظـ ـ ــل م ـط ــال ـب ـت ـه ــم بــامل ـحــاص ـصــة
ّ
الطائفية أنــه ُيـقــال رفـعــا للعتب .هـنــاك مثل
قديم يقول "مــع هكذا أصدقاء لست بحاجة
ُ
إلى أعداء"؛ لو ُيعفي رجال الدين املسيحيون
الذين من طينة واضعي هذا البيان الشعبَ
اللبناني من صداقاتهم يكونون قد ّ
ّ
قدموا
ّ
للشعب مساعدة جلى.
الـشـعــب ينتصر ال ـيــوم لنفسه وسينتصر.
ّ
ّأما رجال الدين الذين يريدون لكل تغيير أن
ّ
وتستمر األوضــاع
يفشل لتبقى ّمصالحهم
القائمة ،فنتمنى لهم أن يعودوا إلى إنجيل
ّ
وضد
يسوع املسيح الواقف أبدًا مع املظلوم
ّ
املسيحي
ظلم الظالم ،والذي بحسب اإليمان
االستعباد
يناهض بـقـ ّـوة قيامته مـشــاريـ َـع
ِ
ّ
ـي َيـحــوكـهــا سـيــاســيــون
وامل ـ ـ ِ
ـوت الـعـمـيـ ِـم ال ـتـ ّ
ورج ـ ــال دي ــن ي ـبــدو أن ـه ــم ف ـق ــدوا اإلح ـســاس
بأوجاع اآلخر ،أو باتت أوجاع اآلخر عندهم
َ
ّ
ّ
ٍّ
يتحول إلى
سطحي ال
عاطفي
شعور
مجال
ٍ
ّ
عـمــل فـعـلـ ّـي مــن أج ــل رف ــع ه ــذه األوجـ ــاع عن
ّ
طريق معالجة جذورها ،واكتفوا باملسكنات
عن طريق "املزيد من الخدمات" على عكس ما
قاله بيان بكركي.
* أستاذ جامعي

كنا ،ولفترة اعتبرناها دهرًا ،قد فقدنا األمل في قدرة الحراك الشعبي في لبنان على إحداث
تغيير جــذري في طبيعة النظام الطائفي الحاكم وكأنه قــدر محتوم ال يتغير .في النصف
الثاني من القرن املنصرم كنا قد تعلمنا معنى «الكرامة» والحرية من خالل كلمات الرئيس
الناصر ،وفهمنا أننا في العالم العربي ،نستطيع أن «نرفع رؤوسنا» ألن
امللهم جمال عبد
ّ
«عصر االستعمار قد ولــى» .وأكمل الشهداء العظام معروف سعد وكمال جنبالط ومهدي
عامل الدرس عمليًا.
وبرحيلهم ،شهد الوطن العربي أصعب فترات التاريخ املعاصر ،يحيث تحول معنى الكرامة
ُ
إلى التقرب وبقدر اإلمكان من االستعمار .وطلب من الشعوب العربية أن تخفض رؤوسها
ألن  %99من أوراق الحل في يد أميركا .وألن لبنان له خصوصيته الطائفية التي ال يفهمها إال
اللبنانيون ،كان عليه أن ُيماشي تلك الحلول ،والقبول بها بما تحتويه من عنصرية إقصائية
تجاه اللبناني اآلخر من غير طائفته ،او األجنبي ،وبالتحديد الفلسطيني الالجئ في لبنان،
وبشكل ينافي الحد األدنى من حقوق اإلنسان.
واألنجزة ،أي الرضوخ لشروط أوسلو ومتطلباته
أما نحن ،الفلسطينيني ،فقد اخترنا «األسلوة»
ّ
ً
األمنية ،والسير في قافلة املنظمات األهلية التي تتلقى تمويال غربيًا مشروطًا ،واالنتفاع منها.
وتم إقناعنا ،وإقناع غيرنا من الشعوب ،بأهمية السالم مع «اآلخر» ومصافحته .وكانت الحجة
ً
تخلي العرب عنا ،وبأن التغيير في العالم العربي ،ومنه لبنان ،بات مستحيال.
جادل الكثير من املحللني أن ثورة تونس العظيمة ضد نظام زين العابدين بن علي القمعي قد
بدأت ككرة الثلج املتدحرجة في العالم العربي .ولكن هذا الطرح يفتقر إلى خلفية تاريخية .مما
ال شك فيه أن الثورات تأتي نتاج تراكمات نضالية على ّ
مر الزمن ،ولكن هناك دائمًا مفاصل
ً
تاريخية تعطي زخمًا هائال للتحرك الثوري.
فاالنتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  2006بنتائجها ّ
املخيبة آلمال
ً
ً
النظام العربي ّالرسمي والفلسطيني ،كــانــت قــد أحــدثــت زل ــزاال هــائــا ،ليس فقط إلبــرازهــا
خيارًا غير متوقع ونهاية حل الدولتني العنصري ،ولكن أيضًا لتفكيكها الفكرة العنصرية
االس ـت ـشــراق ـيــة ع ــن ع ــدم م ــاءم ــة الــديـمـقــراطـيــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة لـلـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وتـفـكـيــك الـفـكــرة
عندما يتحرك لبنان فإن
الصهيونية بــوجــود واحــة و ّحـيــدة للديمقراطية
في الشرق األوسط .ومن املتوقع اآلن أن إمكانية
العالم العربي يحبس أنفاسه
انتخابات ديمقراطية تحت حراب االحتالل هي
انتظارًا لنتائج هذا الحراك
ضــرب مــن الـخـيــال .ولـكــن ال ـســؤال ال ــذي ُيـطــرح،
وبشكل محرج جدًا للنظام العربي الرسمي ،هو
أنــه إذا كــان الفلسطينيون الــرازحــون تحت االحتالل قد استطاعوا أن يختاروا ديمقراطيًا،
فلماذا ال يتم تطبيق الديمقراطية فــي بــاقــي العالم الـعــربــي؟ وج ــاءت االنـتـخــابــات الرئاسية
التونسية لتعزز الخيار الديمقراطي واملناهض للصهيونية فــي الــوقــت نفسه ،ومــن خالل
ّ
اختيار التونسيني لرئيس أكد مرارًا وتكرارًا معارضته املبدئية للتطبيع مع دولة األبارتهيد
واالستعمار االستيطاني .ومن هنا نستطيع فهم العداء الشديد لنتائج أي حراك ديمقراطي
من قبل النظام العربي الرسمي «املعتدل» وتنفيذه لتعليمات الواليات املتحدة األميركية.
إن خوف إسرائيل من سيادة قيم الديمقراطية في العالم العربي هو خوف وجودي .بمعنى
أن الديمقراطية هي النقيض الرئيس للصهيونية تمامًا كما كانت نقيض نظام األبارتهيد في
جنوب أفريقيا العنصرية .املعادلة إذًا هي ،عالم عربي ديمقراطي بالضرورة سيكون معاديًا
إلسرائيل الصهيونية.
ال شك أن محمد بوعزيزي عندما أشعل النار بجسده ضد ظلم النظام الديكتاتوري الذي
حكم تونس لعقود من الزمن ،قد أنار الطريق لثورة لم َنر نهايتها بعد ،وإن كنا قد نختلف
ديمقراطيًا على بداياتها .ولكن من الواضح أيضًا أن هناك إجماعًا عامًا ،مع وجــود بعض
األصــوات االنهزامية ،على أن الكرامة الجمعية والشخصية هي الهدف الرئيس لهذه الثورة
العارمة .كرامة ّ
جسدها الفلسطيني ،وبالرغم من كل أدوات القمع الصهيونية بحملة مقاطعة
وعدم استثمار وفرض عقوبات تأخذ زخمًا دوليًا لم ولن يشعر به النظام الرسمي العربي.
ّ
كرامة ّ
جسدها دم اآلالف من شهداء غــزة خــال ثــاث حــروب إبادية شنتها إسرائيل على
القطاع الصامد ،ومئات من شهداء حراك مسيرة العودة الكبرى املستمر منذ أكثر من عام،
بالقرب من السلك الشائك.
وعندما يتحرك لبنان فإن العالم العربي يحبس أنفاسه انتظارًا لنتائج هذا الحراك .فالحراك
اللبناني ،في ّ
مكوناته ،يجسد أكثر من تغيير ومطلب ضد القهر والظلم والطائفية والطبقية
واالستغالل والفساد .وفلسطني كانت حاضرة بقوة أيضًا في مطالب املتظاهرين في ميادين
بيروت وطرابلس وصور وصيدا .ولكن بالرغم من أن هذا الحراك هو تجسيد عملي ملموس
للثورة االجتماعية ،إال أنه أيضًا جزء من محيط عربي يؤثر ويتأثر به ،محيط مأسور بالهم
الفلسطيني.
إن تكريس مفهوم القدرية الحتمية للنظام الطائفي البغيض وكأنه قدر محتوم ال يتغير على
اإلطالق من خالل االدعاء أنه براغماتية ضرورية وفهم "للواقع" السياسي في املنطقة ،ومن
باب عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي بلد ،يساهم وبشكل واضح في تبييض وجه هذا
النظام وتقويته واستمراره .إن إحدى الخطايا الهائلة للقيادات الفلسطينية ،بأطيافها املختلفة،
هي عدم قدرتها على فهم معنى الثورة والتحرير والتعامل مع ما تعتبره هي «العالم» ،أي
الواليات املتحدة والغرب فقط ،من منطلق أنها حكومة ،دولــة ،سلطة ،وليست حركة تحرر.
وأصبحت املعادلة السائدة أن النضوج السياسي يكمن في القدرة على التعاطي مع الحكومات
الغربية والعربية "املعتدلة" بعيدًا عن املجتمع املدني والحركات الشعبية واملعارضة لها .لكن
هذا ليس يعكس بالطبع موقف القيادات الشعبية التي أبــدت التضامن مع الثورات املصرية
والتونسية ،والسورية من قبل ،والحراك اللبناني حاليًا ،ومن منطلق أنه من األجدر أن نتضامن
مع من يتضامن معنا وليس مع من يتحالف مع مضطهدينا.
إن مــن يعيش فــي قصور رئاسية ،وفـيــات خرافية ،ومــن يتنقل بــن فـنــادق  7نـجــوم ،ومن
يحمل بطاقات ،VIPومن يدفع املاليني من الدوالرات لصفقات خاصة ومتعات شخصية ،ومن
يتخلى عن مسؤولياته القومية ويتربع على عرش التوريث السياسي ،سواء أكان طائفيًا أم
مذهبيًا ،ال مكان له في هذا العالم العربي بعد اليوم .هذا العصر هو عصر الحكومات املدنية،
وال ــدول العلمانية الديمقراطية العابرة للطوائف واملــذاهــب ،والخالية من التوريث السياسي
وأيديولوجيا عصور الظالم!
* محلل سياسي في شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة»

