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لبنان

لبنان

على الغالف

بين جولتين

ّ
يملك حتى أن يبني خطابًا حقيقيًا في
وجه هذا الواقع ،فهو بالطبع لن يفهم
هذه األمور ومعناها).
ه ـ ـ ـ ــذا ،عـ ـل ــى ّ
أي ح ـ ـ ـ ــال ،لـ ـي ــس خ ـب ـرًا
ّ
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ف ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان .كـ ــل ـ ـنـ ــا ن ــذك ــر
سنوات التسعينيات ،حني كــان أهل
«الـجـبـهــة» يعيشون فــي عــالــم ،حيث
ال يـمـكــن أن ي ـمـ ّـر عـلـيــك يـ ـ ُ
ـوم ،ف ــي أي
ـان ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ال ت ـس ـمــع فـيــه
مـ ـك ـ ٍ
قصفا وهــديــر طـيــران ،وفـئــات كاملة
مختلف
في بيروت تعيش في عالم
ٍ
ومـ ـ ـع ـ ــزول ع ـن ــه (هـ ـ ــذا الـ ـت ـ ٍ ّ
ـوج ــه عـ ّـبــر
ٍ
عـنــه رف ـيــق ال ـحــريــري م ـ ّـرة بــوضــوح،
فـ ّـي مقابلة فــي اوائ ــل التسعينيات،
بأنه يريد عــزل «الجزء املريض» عن
«الجزء ّ
الصحيح» من لبنان ،لكي ال
ّ
ّ
تؤثر املقاومة والحرب ضد اسرائيل
على «ا ّلـبــزنــس» و«اعـ ــادة اإلع ـمــار»).
أذك ــر أن ــه ي ــوم تـحــريــر ال ـج ـنــوب ،عــام
ً
 ،2000حني كنت ترى حولك رجــاال -
راشدين ّ
أشداء  -يجهشون ً
بكاء وهم
يشاهدون على التلفزيون مواطنيهم
يــدخ ـلــون ق ــراه ــم ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى منذ
ربع قرن ،أو ّ
للمرة األولى منذ ولدوا،
ذهبت الى الجامعة ألجد العديد من
ّ
متجهمني واجمني ،يشتمون
زمالئي
ّ
امل ـقــاومــة وي ـعــبــرون عــن قـلـقـهــم على
مصير عناصر لحد.
ّ
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ق ـ ـلـ ــب امل ـ ـسـ ــألـ ــة ه ـ ـنـ ــا هـ ـ ــو فــي
ّ
محدودية هؤالء .انت يمكنك أن «تعيد
ّ
تثقيف» أفــراد ،أو حتى فئة كاملة في
ّ
طبقية قبل أيّ
العاصمة (املسألة هنا
شيء) ،وأن تصبح لهم مصالح جديدة
وأولــويــات جديدة ويعيشون في ٍّ
جو
مـخـتـلــف ،وتـضـحــي امل ـقــاومـ ّـة عندهم
عبئًا أو ّ
عدوًا .ولكن ،كم من الناس من
املمكن أن تتم «اعــادة تثقيفهم» بهذه
ّ
الطريقة؟ هــل ستعرض على كــل أهل
األري ــاف وظــائــف وجــامـعــات أميركية
ّ
و«شـ ــلـ ــة» ،وت ـج ـع ـل ـهــم ج ـ ــزءًا م ــن هــذه
ّ
ّ
الشبكة؟ قد تتمكن من شراء ّكل نخب
ولكنك ،على
اإلعالم واملال واألكاديميا ّ
امل ـس ـتــوى ال ـش ـع ـبــي ،ل ــن ت ـجــنــد ســوى
ّ
القلة.

عامر محسن
هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،هـ ـ ـن ـ ــاك ش ـ ـهـ ـ ُ
ـود
ّ
ـدون ل ـكــم بــأن ـنــي وض ـع ــت عن
سـ ـي ــؤك ـ ً
ـال ســابــق،
ق ـصــد ك ـل ـمــة ع ــاب ــرة ف ــي م ـق ـ ٍ
عـ ــن لـ ـط ــف أحـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــوادر «أم ـ ـ ـ ــل» عـلــى
امل ـس ـتــوى ال ـش ـخ ـصــي ،م ــع أن ـنــي كنت
أع ـلــم أن الـبـعــض سـيـقـفــز عـلـيـهــا ولــن
ّ
يفهم معناها وسيتناسى كل ما يأتي
ب ـع ــده ــا ،وك ـ ـ ُـان ف ــي وس ـع ــي بـسـهــولــة
وب ـســاطــة أن أخ ـف ــي ه ــذا ال ـجــانــب وال
أذكـ ــره .ليست املـســألــة فـقــط فــي عامل
«الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدق» ،أي أن ع ـل ـي ــك أن تـنـقــل
أمـ ـ ــورًا ك ـمــا ه ــي ول ـي ــس ل ـكــي تـنــاســب
املـنـظــور االيــديــولــوجــي الـضـ ّـيــق ألحـ ٍـد
م ــا ،بــل املـشـكـلــة هــي تـحــديـدًا فــي هــذا
املـنـظــور االيــديــولــوجــي ال ــذي ال يقبل
ب ــأن مـنــاصـرًا ل ــ«أم ــل» يمكن أن يكون
«لطيفًا» ،وال يقدر عقله على استيعاب
املفارقة.
سأشرح :في ّ
األيام التي سبقت االعتداء
عـلــى املـتـظــاهــريــن ف ــي وس ــط ب ـيــروت،
ّ
يتعمم ،بني الناشطني،
الحظت خطابًا
ف ــي االع ـ ــام االج ـت ـمــاعــي ،وع ـنــد أكـثــر
أصدقائي ،وهــو يتعامل مع «أمــل» ال
ّ
ّ
ٌ
خصم فحسب ،بل وكأن كل من
كأنها
فيها ليسوا «ناسًا» وبشرًا مثلنا .ومن
دون بــذل أي جـهـ ٍـد للتفريق :هــل انت
ّ
ضد نبيه ّبري واألثرياء الذين حوله،
ّ
أم انــت ضــد الفقراء امللحقني بــ«أمــل»،
ّ
ّ
وضد املوظف والكادر القروي وكل من
ّ
يحب موسى الصدر؟ تدخل الى قرية
فـتـجــد أن نصفها مــع «أمـ ــل» ،هــل هم
ّ
كلهم أعــدائــي؟ وهــل من طريقة أفضل
لخلق وحد ٍة وتماسك بني املستفيدين
الـ ـكـ ـب ــار (وه ـ ــم أقـ ـلـ ـي ــة) وب ـ ــن مـ ــن هــو
مـسـتـعـ ّـد لــاع ـتــداء عـلــى ال ـن ــاس ألجــل
ق ـيــادتــه (وه ــم اي ـضــا أقـلـيــة صـغـيــرة)،
وب ــن ال ـ ّـس ــواد األع ـظــم لـلـمـ ّ
ـؤيــديــن ّ ،من
أن تـعـ ّـيــرهــم جميعًا وتـصـفـهــم بأنهم
ّ
 كــلـهــم « -ف ــاس ــدون وزع ـ ـ ــران»؟ (وق ــدشارك بعض ناشطي «حزب الله» في
هــذا الـسـلــوك ،فــا ضـيــر لــديـهــم مــن أن
ً
يتم توجيه الهجوم على «أم ــل» بــدال
منهم).
ال مـشـكـلــة ع ـنــدي ف ــي جـعــل «أمـ ــل» أو
غيرها كبش فداء ،ومن يعرفني يعرف
موقفي من هذه التنظيمات .ولكن ،إن
عاديت فقراء «أمــل» ،وأنــت قد عاديت
ّ
ايضًا فقراء «حــزب الـلــه» ،فمن سيظل
ً
مـعــك بــالـتـحــديــد ،وهــي سـتـكــون ثــورة
ب ـ َـم ــن وألج ـ ــل مـ ــن؟ وهـ ــل ت ــري ــده ــا فــي
لبنان ومجتمعه ،أم فــي بـلـ ٍـد آخ ــر ،أم
على ّالتلفزيون؟ ّأمــا الخطاب األبــوي
عــن أن ـهــم أن ـ ٌ
ـاس مـغـ ّـيـبــون وب ــا ارادة،

ّ
ّ
قد تتمكن من شراء كل
نخبّ اإلعالم والمال واألكاديميا
المستوى الشعبي،
ولكن ّك ،على ّ
لن تجند سوى القلة

ّ
و«ان ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ــزل مـ ــن أجـ ـل ــك يـ ــا ح ـق ـي ــر»،
ّ
فهذا هو الوجه اآلخــر للفوقية ذاتها.
ً
بديهية ّ
ّ
وأولـ ّـيــة في
ّأوال ،هناك قاعدة
صــة إن كنت
الـعـمــل الـسـيــاســي ،وبـخــا ٌّ
تدعو لـ«التغيير» ،هي «حق» أساسي
لـ ـلـ ـم ــواط ــن ي ـش ـب ــه ح ـ ـقـ ــوق ّاالنـ ـ ـس ـ ــان،
وعـلـيــك أال تـنـســاه ،وهــو حــق املــواطــن
بــأن ال يــأخــذك بـجـ ّ
ـديــة وأن ال يتبعك.
وال يمكنك أن تـلــومــه إن ف ـعــل ،بــل أن
ت ــراج ــع ان ــت ن ـف ـســك .ل ـيــس م ــن واج ــب
ّ
ّ
االنـســان الت ِعب أن ينزل خلف كــل من
يزعم التغيير بــل ،كما يقول محمود

ٌّ
ٌ
ّ
حقيقي واحد
حلول كثيرة وحل

(مروان طحطح)

ّ ّ
املعتصم ،فــإن حقه  -وواجبه  -هو أن
يـمـ ّـيــز وع ــد الـتـغـيـيــر ال ــزائ ــف ويبتعد
عنه ،وأن ينتظر التغيير الحقيقي.
ث ــان ـي ــا ،أبـ ـن ــاء هـ ــذه األحـ ـي ــاء ال ـف ـق ـيــرة
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت لـ ـيـ ـس ــوا كـ ـم ــا ي ـق ـ ّـدم ـه ــم
الـ ـن ــاش ــط ال ـ ـ ـبـ ـ ــرجـ ـ ــوازي :بـ ــا صـ ــوت،
ويسهل شراؤهم أو رشوتهم ،ويمكن
لـلـمـســؤول ال ـحــزبــي أن يـحـ ّـركـًهــم كما
يشاء .في هذه األحياء ،حقيقة ،نسبة
ع ــالـ ـي ــة مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـ ـ ــذي ال يـمـلــك
تأطيرًا ،وال أحــد يـقـ ّـدم لــه شيئًا ،وهو
ُّ
معتد بذاته ويعتبر
 ّ وإن كان فقيرًا -أنه (كما يصف أحد األصدقاء نفسه)
ّ
«ال يملك غـيــر كــرام ـتــه» ،فــاألفـضــل أل
ّ
ـرب مـنـهــا .ه ــم ،فــي الـحـقـيـقــة ،أق ــل
تـقـتـ ً
عرضة لالرهاب والتخويف من أبناء
ال ـط ـب ـقــة ال ــوسـ ـط ــى ،ه ــم ك ــان ــوا وق ــود
االحتجاجات في أيامها األولــى ،وهم
م ــن أخـ ــاف الـجـمـيــع وج ـعــل املــؤسـســة
بأكملها تـخــرس .وهــم ،إن
السياسية
ّ
وقـفــوا معك حــقــا وشــاركــوك قضيتك،
ق ــادرون على حمايتك مــن ّ
أي تنظيم.
ّ
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،حـ ـ ــن تـ ـقـ ـي ــم الـ ـ ـ ــى ج ـ ــواره ـ ــم
مشهدًا غريبًا ال يشبههم (أنــا نفسي
أش ـعــر بــالــدونـيــة الطبقية حــن أكــون
ح ــول هـ ــؤالء ال ـن ــاس ال ــذي ــن يــرطـنــون
باالنكليزية ،وأنــا بــرجــوازي ودرســت
ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،فـ ـم ــا بـ ــالـ ــك ب ــال ـف ـق ـي ــر؟

والـ ّـصــور الجميلة فــي االع ــام ليست
لـهــم وال تـهـ ّـمـهــم ،والـبـنــات الجميالت
ّ
مــن الجامعات الـخـ ّ
ـاصــة الـلــواتــي ركــز
ّ
ّ
املصورون بشراهة لن ينظرن
عليهن
ً
ٍّ
أصال الى شاب من الخندق الغميق)،
ّ
ّ
ّ
ثم تعيرهم بفوقية  -من غير تمييز -
بأنهم زعــران وفــاســدون ،فقد تحصل
ً
امل ـفــارقــة ال ـك ـبــرى :ب ــدال مــن أن يـنــزلــوا
م ـع ــك ل ـك ــي ي ـح ـم ــوك ويـ ـك ــون ــوا رأس
حربتك كما حصل فــي الـبــدايــة ،ينزل
ال ـحـ ّـي بأكمله للمشاركة فــي ضــربــك،
ّ
الحي
وال تتمكن مــن «الـتـعــايــش» مــع
الفقير الذي يجاورك.

عن المقاومة ّ
مرة أخرى

كتب حسن الخلف ّ
نصًا عن السياسة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــا ًضـ ـ ــات ف ـ ــي بـ ـ ــادنـ ـ ــا ،ذكـ ــر
ف ـيــه ن ـظ ـ ّ
ـري ــة ع ــنّ م ـف ـهــوم «ال ـح ـمــايــة»،
ّ
ّ
بالد تعرضت
مختصرها أن الناس في ٍ
وتهجير وخسائر
ـروب متواصلة
ٍ
لـحـ ٍ
شخصية وجـمــاعـيــة هــائـلــة (كـمــا في
لـبـنــان وال ـع ــراق وســوري ــة وفلسطني)
ح ـ ــن تـ ـق ـ ّـي ــم الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
ّ
أمامها ،فــإن مفهوم «الحماية» لديها
يــدخــل ف ــي ال ـح ـس ـبــان .ه ــم ال يــريــدون
ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى زم ـ ــن ال ـق ـص ــف ال ـيــومــي
ّ
وال ـهــروب مــن قــراهــم كــل بضع سنني،
ّ
ويعرفون معنى أن يتم انتهاكك وأن

ت ـك ــون ضـعـيـفــا ب ــن أق ــوي ــاء« .م ــا هي
ٌ
ّ
خــط ـتــك ل ـكــي ت ـح ـم ـي ـنــي؟» ،ه ــو س ــؤال
ّ
ّ
مشروع
العربي ضمنيًا لكل
سيطرحه
ٍ
سياسي ّ
يمر أمامه .هذا من األسباب
الـ ـت ــي ت ـج ـعــل م ــن ال ـف ـص ــل ب ــن األم ــن
وال ـخ ـب ــز وه ـم ــا خ ـط ـي ـرًا .هـ ــذا الـفـصــل
ّ
يسميه الباحث األميركي ماكس آيل
ّ
«اقـ ـتـ ـص ــادوي ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة» ،ألن ـهــا
ً
ّ
فوقية ألهل املستعمرات
تحاكي نظرة
ت ـع ـت ـب ــر أن «ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة» ال ــوحـ ـي ــدة
بالنسبة اليهم هي أن يأكلوا ،وألنها
ت ـخ ـفــي ال ـع ــاق ــة امل ـب ــاش ــرة ب ــن األم ــن
وال ـس ـيــادة مــن ج ـهــة ،وال ـخ ـبــز وحـيــاة
الناس من جهةٍ أخرى.
ّ
النظرية ليست
ولكن رأيي هو أن هذه
شاملة وال تنطبق على الجميع .هي
ب ــدي ـه ـ ّـي ــة بــال ـن ـس ـبــة مل ــن ي ـع ـيــش ق ــرب
ال ـخ ـط ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــد ،وق ـ ــد ع ــان ــى فــي
ّ
ـاالت
املــاضــي مــا عــانــاه ،ولـكــن  -فــي حـ ٍ
ك ـث ـي ــرة  -ف ــال ـن ــاش ــط الـ ـب ــرج ــوازي فــي
ب ـي ــروت ،أو املـثـقــف أو الـصـحــافــي أو
مــوظــف ال ــوك ــاالت الــدول ـيــة ،ال يحتاج
حــر ّفـ ّـيــا ال ــى ه ــذه «ال ـح ـم ــاي ــة» .ه ــو قد
ي ـف ــض ــل ب ـ ـيـ ــروت «ك ــوزم ــوب ــول ـي ـت ـي ــة»
تـســود فيها الـتــأثـيــرات الـغــربـيــة على
املـقــاومــة وكلفتها .بــل ،بالنسبة اليه،
فإن انتصار االسالميني قد يكون عنده
قدرًا أسوأ بكثير من أن نخسر الحرب

أو أن ت ـعــود اس ــرائ ـي ــل ال ــى ال ـج ـنــوب.
وهو يعرف ،في نهاية األمر ،أنه حتى
ل ــو ضــربــت اســرائ ـيــل ل ـب ـنــان ،فـهــي لن
تضربه هــو .الفئات التي تعتمد على
املـقــاومــة للحماية ،وتعتبرها مسألة
وجودية ،هي التي ال خيارات أمامها:
اسرائيل،
بيته يقع في مرمى تهديف
ً
ولـ ــن ي ـع ــرض ع ـل ـيــه أحـ ــد وظ ـي ـف ــة فــي
ً
ً
ّ
جمعية أو تـمــويــا خــارجـيــا أو حياة
على الطريقة الغربية في رأس بيروت.
ّأمــا مــن «يــدعــم» املقاومة وال مصلحة
ـار» نـبـيــل أو جمالي
لــه فـيـهــا ،ك ــ«خ ـي ـ ٍ
أو اي ــدي ــول ــوج ــي ،ف ـهــو م ــن الـ ّـس ـهــل أن
ينتقل الى خيارات أخرى (والخيارات
األخــرى ،في العالم األوســع ،هي دائمًا
أك ـثــر ربـحـ ّـيــة واق ــل تـكـلـفــة) .مــن يدعم
ـاب عــاط ـف ـيــة ع ــن بعد
امل ـق ــاوم ــة ألسـ ـب ـ ٍ
ق ــد يـعــاديـهــا ألس ـب ــاب عــاط ـفـ ّـيــة ،ومــن
ّ
كهوية
يحمل مــوقــف «دعــم املـقــاومــة»
اجتماعية فــي محيطه (كـحــال بعض
ّ
النسويني الـيــوم) سيتخلى عنهّ حني
يصبح مزعجًا أو يـتـعــارض حــقــا مع
رأي أو مـصـلـحــة .ك ـمــا ك ــان «الــرف ـيــق
ٍِ
فـ ـه ــد» يـ ـق ــول ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،ل ــن يـحـمــل
ّ
القضية ،فــي ساعة الحقيقة ،ويدافع
ع ـن ـه ــا س ـ ــوى أهـ ـلـ ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن يـعـتـمــد
وجودهم على وجودها (ومــن يعيش
ّ
نظام عميل ،وال
بلد محتل وتحت
في ٍ
ٍ

ّ
ف ــي ال ـ ّـس ـي ــاس ــة ،ن ـحــن م ـعــل ـقــون ال ـيــوم
ـادم يحمل الكثير
بــن مرحلتني ،وال ـقـ ّ
مــن االح ـت ـم ــاالت .بـ ّـالــنـسـبــة ل ــي ،طــاملــا
ّ
أن ال ـحــراك لــم يتمخض بعد عــن رأي
ـوح بـ ـع ــدم دف ــع
ص ـل ــب ي ـط ــال ــب بـ ــوضـ ـ ٍ
ال ـ ّـدي ــن ال ـع ــام ،بــأكـمـلــه وب ــا مـســاومــة،
ّ
ف ــأن ــا ال أرى ت ًـق ـ ّـدم ـ ّـا .قـ ــل أن ت ـجــد في
ّ
ّ
لشعب غاضب،
التاريخ ّقضية محقة ّ ٍ
ويكون حلها واضحًا وبينًا الــى هذه
الــدرجــة .تــريــدون اس ـتــرداد السرقات؟
ّ
أل ـ ـغـ ــوا الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ف ـه ـن ــا ك ـ ــل م ــال
ال ـســرقــات .فلتفشل بـعــض امل ـصــارف،
ّ
ّ
أو ح ــت ــى ك ــلـ ـه ــا ،وت ــؤم ـم ـه ــا الـ ـ ّـدولـ ــة،
ول ـي ـت ـح ـ ّـم ــل كـ ـب ــار امل ـ ــودع ـ ــن ال ــثـ ـم ــن.
ت ــري ــدون مـعــاقـبــة املـ ـص ــارف؟ طــالـبــوا
بالغاء ّ
الدين العام ،فهذا يؤذيهم أكثر
من التظاهر ،وبعد ذلك ّ
نتفرغ ملشاكل
الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـه ــدر
والـفـســاد ،فهي  -مجتمعة  -ال تــوازي
ّ
الكلفة السنوية لخدمة الـ ّـديــن .أحلل
أكثر أحداث األشهر املاضية على أنها
ّ
للتهرب من هذا الخيار
أساسًا وسائل
ّ
شعار
الى
ل
التحو
من
ومنعه
الواضح
ٍ
للشعب املنتفض.
ّ
حتى الكالم عن «إعادة هيكلة ّ
الدين»،
ٌ
وهـ ــو خـ ـي ــار سـ ـي ــئ ،أصـ ـب ــح مـمـنــوعــا
وم ـح ـ ّـرم ــا .يـجــب أن ت ـح ــذروا هـنــا من
ـي يـتـ ّـم طرحها،
«الـحـلــول الــوســط» الـتـ ّ
الـ ـ ّت ــي ت ـب ـغــي ص ـ ــرف ال ــنـ ـظ ــر ع ــن ه ــذا
ال ــش ـع ــار .ال ـك ــام الـ ــذي أص ـب ــح رائ ـجــا
بـ ــن الـ ـج ــذري ــن عـ ــن «قـ ـص ــة ال ـش ـعــر»
أو فـ ــرض ض ــري ـب ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة عـلــى
ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة ق ــد تـ ـب ــدو ي ـس ـ ّيــرة
وسـهـلــة وتنجينا مــن خـيــار الـتــوقــف
عن الـ ّـدفــع ،ولكن الحقيقة أنها ليست
ك ــذل ــك ف ــي الـ ــواقـ ــع .ن ـظ ــري ــا ،ف ــي وســع
مجلس الـنــواب أن يصدر قانونًا ّ
يقر
هــذه األم ــور ،أو ّ
يقر أي شــيء ،غير أن
أي م ـص ــادرة أو تـعــديــل ف ــي اتـفــاقــات

سـتـكــون مـســألــة صـعـبــة وشــائ ـكــة وال
ّ
سيتم تحديها من
ضمانة لنجاحها.
ّ
قـبــل الــرأسـمــالـيــن بـكــل الــوســائــل ،في
الــداخــل وال ـخ ــارج ،وه ــم عـلــى األرج ــح
س ـي ـف ــوزون .ق ــوم ــوا بـمــراجـعــة ح ــاالت
تاريخية سابقة حتى تتأكدوا ،اذ لن
تجدوا الكثير من الحاالت الناجحة .ما
أقصده هو ّأن ّ
الصراع مع الرأسمالي
ّ
ليتخلى عن عشرة أو عشرين في املئة
من ودائعه ّ لن يكون أسهل أو أصعب
من أن تتوقف ببساطة عن دفع ّ
الدين
ّ
بأكملهّ .
شيء غير ذلك لن يكون ال
أي
ٍ
تمديدًا للنظام الحالي وانقاذًا له ،وان
ّ
ّ
تغيرت كل األسماء.
ّ
م ــا ي ـح ـصــل الـ ـي ــوم ه ــو أن امل ـص ــارف
ّ
مليارات
مستعدة ألن تــدفــع بنفسها
ٍ
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة (م ـ ـ ـ ــن أربـ ــاح ـ ـهـ ــا
الـفــاحـشــة ،بالطبع) لكي تحمي كبار
ندفع لهم كامل
مودعيها وتضمن بأن ُ
ّ
الدين وفوائده .هناك مــأزق في لبنان
وأي تقييم «ديـمـقــراطــي» للموضوع
ّ
س ـي ـح ـكــم بـ ــأن الـ ـح ــل ال ـ ـعـ ــادل ه ــو فــي
أن تــدفــع امل ـص ــارف وك ـبــار مــودعـيـهــا،
حـ ـصـ ـرًا ،ث ـمــن م ــا اقـ ـت ــرف ــوا .امل ـص ــارف
ّ
تـعـلــم ب ــأن ه ــذا ال ـح ــل  -أو ح ـتــى تــرك
األمور في مسارها  -قد يعني موتها،
وه ــي تـقــايــض حـيــاتـهــا بـحـيــاتـنــا في
ه ــذه األثـ ـن ــاء .الـ ّـسـلـطــة الـحـقـيـقـيــة في
لـبـنــان لـيـســت فــي ال ـ ــوزارة واملـنــاصــب
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ،بـ ــل هـ ــي ه ـن ــا ت ـح ــدي ـدًا:
امل ـص ــارف وامل ــودع ــن ال ـك ـبــار خلفها،
ّ
االحـ ـتـ ـك ــارات ال ـت ــي ت ـت ـحــكــم بــالـ ّـســوق
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،شـ ـبـ ـك ــة رج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
ّ
ال ــذي ــن تـظــلـلـهــم «أم ـ ــل» ف ــي ال ـج ـنــوب،
ّ
وال ـغ ــاء ال ـ ّـدي ــن ال ـعــام هــو املـفـتــاح لكل
ه ــذه األمـ ــور .قــريـبــا سـنــواجــه املفصل
ال ـح ـق ـي ـقــي ح ــن ت ـب ــدأ سـ ـن ــدات ال ـ ّـدي ــن
باالستحقاق ،وستحتاج الــدولــة الى
قروض جديدة لدفعها ،ولن يكون ذلك
ٍ
مـتــاحــا (أو سـتـعــرض علينا مـعـ ّـدالت
فائدة ّ
فلكية ال يمكن احتمالها) ،حني
ن ـصــل الـ ــى ه ـنــا ت ـك ــون ّل ـح ـظــة ال ـق ــرار
الفعلي ،وعلينا أن نتحضر لها.

خاتمة

ّأم ــا عــن «أمـنـنــا» ،فمن الغباء بالطبع
أن نـتـعــامــل مــع املــوقــف وك ــأن امـيــركــا
لـيـســت م ــوج ــودة بـيـنـنــا ،وك ــأن لبنان
«اك ـ ــواري ـ ــوم» .ه ـنــاك ف ــي األصـ ــل أم ـ ٌ
ـور
كثيرة حصلت في االسابيع املاضية
ال يمكن تفسيرها عبر ّ
شكل آخر
أي
ٍ
ً ّ
(ملاذا يقف ،مثال ،كل ٍّالفريق األميركي
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــف واحـ ـ ـ ـ ــد ع ـلــى
تـنــاقـضــاتــه ،مــن جـنـبــاط ال ــى جعجع
الـ ــى ري ـف ــي\ال ـس ـن ـي ــورة الـ ــى مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ـمــويــل
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش؟ وملـ ــاذا
ً
يـنـضـ ّـم جـنـبــاط ،مـثــا ،بـحـمــاســةٍ الــى
ث ــورة ض ـ ّـد الـفـســاد ويـ ّ
ـوجــه محازبيه
ّ
لقطع الطرقات؟ هل يعتبر أن الثورة
س ـت ـقـ ّـدم ،ح ــن تـنـتـصــر ،مـكــانــا مميزًا
ل ــاق ـط ــاع؟) .ول ـكــن ال ّـخــوف مــن هــؤالء
هــو أســاســا عـلــى ال ــن ــاس وقـضــايــاهــم
وليس على املـقــاومــة .املـقــاومــة ليست
نظامًا استبداديًا انفصل عــن شعبه،
ويـمـكــن تــوجـيــه نــاســه ضـ ـ ّـده ،األع ــداء
سيظلون هــم ذاتـهــم األع ــداء الـقــدمــاء،
والنادي املعروف وإن ّ
ضم باستمرار
ً
أعضاء جددًا ،وهي عداوة «بنيوية» ال
ّ
حل لها.
ٌ
ّ
يخبرني صديق من العراق أن مصير
املقاومة في لبنان بالنسبة اليه ليس
مـ ـج ـ ّـرد ق ـضـ ّـيــة ي ـتــاب ـعـهــا ويـشـ ّـجـعـهــا
عـ ــن بـ ـع ــد ،بـ ــل هـ ــي أص ـب ـح ــت م ـســألــة
تعنيه شخصيًا وتـمـ ّـس حياته .مــاذا
ُ
س ـي ـح ـصــل لـ ـلـ ـع ــراق ،ي ـ ـقـ ــول ،لـ ــو هـ ــزم
«حـ ــزب ال ـل ــه» وخ ـس ــرن ــا ل ـب ـنــان؟ م ــاذا
سـيـحـصــل ل ـس ــوري ــة؟ وال ـ ـسـ ــؤال ذات ــه
يمكن أن ت ـقــرأه بــاملـعـكــوس :إن سقط
العراق في يد أميركا أو هاوية الحرب
األهلية ،فكيف يصبحّ شكل املنطقة؟
ال ـ ّـراب ــط ب ــن ه ــؤالء ال ــن ــاس ه ــو ايـضــا
مـ ـ ـ ّـاد ُّي وحـقـيـقــي وقـ ــوي ف ــا خ ـيــارات
أم ــام ـه ــم ،ول ـه ــذا الـ ّـس ـبــب ف ـهــم  -مهما
حصل  -لن يضيعوا ولن ُيهزموا.

لؤي شبلي وإخوانه...
وخوفنا العتيق
محمد نزال
هـ ــذه ّ
األيـ ـ ـ ــام ،إذا م ــا ش ــاه ــدن ــا أحــدهــم
ً
يـعـتــذر ،مـضــروبــا مـكـســورًا ذل ـيــا ،وقد
ج ــرى تسجيل الـلـحـظــة ،فليس علينا
إال أن نخشى وجود اعتذارات كثيرة لم
ُت ّ
سجل .لم تصلنا .أصحابها اآلن في
مـكــان مــا ،وقــد زواه ــم ال ـخــوف ،يبكون
ّ
ذلهم مع أنفسهم .ما حال الشاب لؤي
تسجيالت
شبلي اليوم؟ رأينا صورًا ـ
ّ
ل ــه ،وال ـق ـهــر ف ــي عـيـنـيــه ،ث ــم ق ــال ــوا إن ــه
فــي الـيــوم نفسه تـعـ ّـرض لـحــادث سير،
ّ
بـعــد الـ ـ ــذل ،ورقـ ــد ف ــي مـسـتـشـفــى .هــذه
واق ـعــة حـصـلــت .ليست إشــاعــة .لكثرة
ال ـت ـس ـج ـيــات ال ـت ــي راجـ ـ ــت ،ف ــي ّ
األي ـ ــام
األخيرة ،لم نعد نعلم ّ
أي واحــدة ِمنها
تـعــود ل ــذاك ال ـشــاب .أحــدهــم يتلو فعل
ال ـن ــدام ــة ،وآخـ ــر ي ـخ ــرج الـ ــدم ِم ــن فـمــه،
ّ
وثــالــث ُيـجــز شـعــره ،وراب ــع وخــامــس...
َمن هم هؤالء؟ غالبًا بال أسماء .كائنات
ُ ّ ُ
تـ ـ ــذل ،تـن ـت ـهــك ،ث ــم ن ـن ـســى .ل ــوال ح ــادث
ّ
السير لكان شبلي ظل رقمًا .ابن حارة
صـ ـي ــدا ،ال ـ ــذي ارتـ ـك ــب جـ ــرم ال ـت ـظــاهــر،
سلطة ســرقــت أحــامــه،
جــرم النيل ِمــن
َ
ّ
حطمته ،واآلن لم يبق ِمنه إال لحمه...
ُ
وهذا اآلن يسحق.
فــي التحقيقات ،ونـحــن فــي بــاد فيها
ّ
تـحـقـيـقــات ط ـب ـعــا ،ال ي ـب ــدو أن ح ــادث
الـسـيــر ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه م ـ ّ
ـدب ــر .حصل
فــي مـكــان آخــر بعيد عــن مـكــان اإلذالل.
ّ
ّ
ل ـعــل الـ ـح ــادث ص ــدف ــة ،ت ـح ـصــل ،ول ـعــل
ُ ّ
ال ـشــاب ك ــان ي ـفــكــر فــي مــا ج ــرى عليه،
ُ
ـص ــر،
ف ــام ـت ــأت ع ـي ـن ــاه دمـ ـ ّع ــا ،ف ـل ــم ي ـب ـ ِ
فانقلبت الـسـيـ ّـارة .لعله فقد أعصابه،
ّ
لحظة تذكر ،وأنى له أن ينسى ،فانفعل
ّ
ّ
ثــم فقد السيطرة فتدهور .لعل ولعل.
وحده هو َمن سيحفظ في رأسه أشياء،
تفاصيل ،لن يبوح بها ألحد في حياته.
ُ
َ
ست ّ
ّ
غيره تلك اللحظة
وحده ،ربما ،م ُن َ
إلى األبد .كيف تصنع الوحوش؟ هكذا
تقريبًا .كأن ال أحد في هذه البالد ُيريد
ّ
ّ
أن ّ يتعلمّ ،أن هــذه األســالـيــب ال تنفع،
وأن ـه ــا ،حــقــا ،وإن كــانــت تـنـفــع أحـيــانــا
لبعض الــوقــت ،فستعود وتظهر على
ش ـك ــل انـ ـفـ ـج ــارِ .ل ـ ـ َـم ال ـس ـك ــوت ع ـل ــى مــا
ّ
يحصل؟ ِلـ َـم يغيب اإلع ــام ،حتى الذي

يــرفــع راي ــة االنتفاضة هــذه ّ
األي ــام ،عن
هذه الحكايات؟ ِل َم يقفز فوق ما يجري؟
ّ
في هذه املآسي تكمن كل الحكايةِ .منها
ُيمكن االنطالق لتفسير املشهد الجاري
ّ
التحدي .هنا ال
اآلن في الشوارع .هنا
ّ
ّ
بهلوانيات واستعراضات وسلميات.
هنا «يكون البكاء وصرير األسنان».
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب فتحت
محضرًا بالحادثة ،إثر شيوع خبرها،
ّ
األمنية
وأصدرت برقيات إلى األجهزة
(استخبارات الجيش وفرع املعلومات
واالستقصاء في قوى األمن الداخلي)...
مل ـعــرفــة ه ـ ّ
ـوي ــة امل ـع ـتــديــن ع ـلــى شـبـلــي.
عــرفــوا اس ــم الـشـخــص الــرئـيـســي الــذي

توارى المعتدون
على شبلي عن
األنظار ويستمر البحث
بموجب بالغ
عنهم
ّ
البحث والتحري

ك ـ ــان وراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج امل ـع ـت ــدى ع ـل ـيــه.
تـ ّ
ّ
دوري ـ ـ ــات إل ــى م ـكــان إقــام ـتــه،
ـوج ـهــت
لكنها لــم تعثر عليه ،أصـبــح متواريًا
عن األنـظــار .صاحب الجرم لديه محل
ّ
«كــوافـيــر» فــي ح ــارة صـيــدا .املـحــل اآلن
مقفل .الـنــاس هناك يعرفون مــا جــرى.
ال أس ـ ــرار تـ ــدوم ب ــن «األه ـ ـ ــل» .الـبـحــث
عنه ما زال قائمًا تنفيذًا لبالغ البحث
ً
ّ
والتحري ،شامال الذين عاونوه .يرقد
شـبـلــي ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى ،ب ـعــدمــا وضــع
تحت املراقبة ّ
ملدة  48ساعة ،وبانتظار
خروجه سيكون لديه ما يقوله للقضاء.
ال ّ
بد أن يكون لديه الكثير ليقوله .هل
سيمنعه الخوف؟ ماذا عن الخوف؟
ّ
ّ
ُ
أسباب
الحظ كل «الكبار» أن أحد
ألم ي ِ
ّ
ّ
انتفاضة الناس ،في كل الساحات ،إنما

ّ
الشبان جدارًا إال
هو الخوف؟ لم يترك
وكـتـبــوا عليه لعنهم لـلـخــوف .جيل ال
آباؤهم
ُيريد أن يرث
الخوف الذي ورثه ّ
ُ
وأجدادهم .ال يريد هذه التركة .كأنهم
ّ
ب ـ ـ ــدأوا يـ ــدركـ ــون أن ف ــي ه ـ ــذه امل ـســألــة
ت ـح ــدي ـدًا ،ف ــي ك ـســر الـ ـخ ــوف ،اح ـت ـمــال
خالصهم .هذا جيل مختلف .ال تحصل
ال ـت ـح ـ ّـوالت االج ـت ـمــاعـ ّـيــة الـعـمـيـقــة بني
ليلة وضحاها ،حتمًا ،لكن َمــن ال يرى
ظهور تلك اإلشــارات اآلن ،ال يقرأها ،ال
يتعامل معها كحقيقة ،سيكون عليه
الحقًا أن يدفع الثمن .ما الذي ُ
سيجنى
ِمــن إذالل شبلي ،وآخــريــن نعلمهم وال
ن ـع ـل ـم ـهــم؟ وكـ ـي ــف س ـي ـح ـفــظ ال ـت ــاري ــخ
ن ـك ـتــة م ـقــرفــة بـ ــات ل ـهــا اس ـم ـه ــا« :قـبــل
السحسوح ،وبـعــده»؟ يحصل هــذا في
الجنوب! تلك البقعة التي ّ
شعت على
ّ
ال ـعــالــم عـ ــزة نـفــس وك ــرام ــة ،وق ــد نــزف
ّ
ّ
أهلها حتى ال تنقص حبة ِمن ترابها،
واآلن علينا أن نـصـمــت! يـحـصــل هــذا
والناس ما زالت في الشوارع ،فما بالنا
الحقًا ،إن هــدأت الحناجر؟ ّ
أي رسائل
ُ ّ
أجن «العقالء»؟
ُيبعث بها إلى ّ الناس؟
ّ
ّ
أليست هــي «إنـمــا ســب بـســب ،أو عفو
ً
عــن ذن ــب»؟ هــذا إن كــان هنا أص ــا ِمن
ذنب.
ك ـتــب ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـك ــواك ـب ــي يــومــا:
«ال ـعــوام هــم ق ـ َـوة املستبد وقــوتــه ،بهم
ي ـصــول ويـ ـط ــول .يــأســرهــم فيتهللون
لشوكته ،ويغصب أموالهم فيحمدونه
عـلــى إبـقــائــه حـيــاتـهــم .يـغــري بعضهم
ب ـب ـعــض ف ـي ـف ـت ـخ ــرون ب ـس ـي ــاس ـت ــه .إذا
أسرف في أموالهم ّيقولون كريم ،وإذا
قـتــل مـنـهــم ول ــم يـمــثــل بـهــم يعتبرونه
رحـيـمــا» .الـيــوم ،وبـعــد هــذا الـعـمــر ،هل
س ـي ـكــون عـلـيـنــا أن ن ـس ـتــذكــر «طـبــائــع
االستبداد ومصارع االستعباد»؟ ّ
ربما
ال تـكــون ال ـصــورة بتلك الـقـتــامــةّ ،
ربما
ّ
نـبــالــغ ،ولـكــنــه هــو الـخــوف م ـ ّـرة أخــرى.
خوفنا ِمن أن نكون أمام موجة ّ
ونيات
ّ ُ
«امل َ
مبيتة .في ّ
ّ
لك قد
أدبيات أسالفنا أن
ي ــدوم مــع الـعــدل والـكـفــر ،وال ي ــدوم مع
ّ
الظلم» .أعلينا اليوم أن نذكر بكل ذلك؟
ّ
أعلينا أن نستذكر اآلي ــة« :فــأمــا الزبد
ف ـيــذهــب ج ـف ــاء وأم ـ ــا م ــا ي ـن ـفــع ال ـنــاس
فيمكث في األرض» ...ما ينفع الناس!
(مروان طحطح)

