2

اإلثنين  17تشرين األول  2016العدد 3009

سياسة
قضية اليوم

في ذكرى  13تشرين :عون «راجع» ...إلى بيت الشعب
غيره من السنين ّالسابقة .تحمل هذه السنة ،بالنسبة إلى العونيين،
االحتفال بذكرى  13تشرين هذا العام مختلف عن ّ
ً
ّ
حقيقيًا بأن يعاود عمادهم دخول بيت الشعب ببزة رسمية ،وتحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه منذ  26عامًا .ينتظر
أمال
ّ
تبني الحريري لترشيح العماد عون ،والموعد ُ
المنتظر هذا األسبوع
هؤالء
فيفيان عقيقي
ما من مكان ّ
محبب إلى قلب العونيني
أكثر من «بيت الشعب»؛ فالطريق إلى
هناك ال يشبه طريقًا آخر .هناك كانت
ب ــداي ــة ال ـن ـضــال ،وال ـح ـلــم بـبـنــاء دول ــة.
أمس عاد العونيون إلى الطريق نفسه
الذي افترشوه منذ  27عامًا ،وقائدهم
على قاب قوسني من العودة إلى القصر
رئ ـي ـســا .ل ــم يـنـتـظــروا ال ـحــاديــة عـشــرة
م ــن ص ـب ــاح أمـ ــس ل ـب ــدء الـ ـت ــواف ــد إل ــى
طــريــق القصر الـجـمـهــوري فــي بعبدا،
كـمــا هــو ُمـعـلــن فــي بــرنــامــج االحـتـفــال
ّ
الـشـعـبــي ال ــذي نــظـمــه الـتـيــار الــوطـنــي
ال ـحـ ّـر بــذكــرى  13تـشــريــن ،بــل قادتهم
حماستهم إلى هناك منذ ليل السبت.
ُافترش بعضهم األرض بانتظار اللقاء
املنتظر ،والقاهم اآلالف فجر أمس.

خطاب عون عكس قرار التهدئة
الذي اتخذته الرابية منذ بدء جولة
المفاوضات الرئاسية األخيرة
م ـن ــذ الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا ،اس ـت ـن ـفــرت
ّ
التنظيمية لتستقبل الــوفــود
اللجان
ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ،وت ــرش ــده ــم إل ـ ــى م ــواق ــف
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارات ،وت ـس ـ ّـه ــل وص ــول ـه ــم إل ــى
الـتـجـ ّـمــع الـكـبـيــر ،فـيـمــا يـتـجـ ّـول أف ــراد
م ـ ــن «ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب» ل ـت ـع ـب ـئ ــة
استمارات ملن يـ ّ
ـودون إعــان التزامهم
حــزبـيــا .عـنــد الـســابـعــة وال ـن ـصــف ،بــدأ
«ش ـعــب عـ ــون» بــال ـتــوافــد .لـ ّـبــى ه ــؤالء
ال ـن ــداء م ـج ـ ّـددًا ،ليمتلئ الـطــريــق بهم
ق ــراب ــة ال ـحــادي ــة ع ـش ــرة ،م ــع اس ـت ـمــرار
الـحـشــود فــي التجمهر حـتــى الثانية

ّ
عشرة ،موعد انطالق االحتفال .كلهم
قــدمــوا بوصفهم عسكرًا ،ســواء كانوا
ّ
الحزبية أو موالني
معارضني للقيادة
لـ ـه ــا أو حـ ـت ــى مـ ـن ــاص ــري ــن ل ـل ـج ـن ــرال
حصرًا ،ال تعنيهم األمــور األخ ــرى .لم
يكترث هــؤالء إن جلسوا على األرض
أو ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـط ــري ــق أو ت ـسـ ّـم ــروا
وق ــوف ــا ل ـس ــاع ــات ،ف ـقــد أرادوا تــأكـيــد
ً
دعـمـهــم لـعــون أوال ،وأح ـقـ ّـيــة وصــولــه
إلـ ـ ــى سـ ـ ــدة الـ ــرئـ ــاسـ ــة األول ـ ـ ـ ــى ث ــان ـي ــا،
واس ـت ـع ــداده ــم لـتـلـبـيــة ن ــدائ ــه م ـج ـ ّـددًا
ّ
ثالثًا .بعضهم حمل صور العماد ببزة
ّ
ّ
ّ
رسمية،
عسكرية تقابلها ّصورة ببزة
عسى الحلم يتحقق قريبًا ،فيما حمل
آخرون صور الشهداء ،وصور تشرين
ً
ـاال ف ــارغ ــة ّ
وج ـ ـهـ ــوا بـهــا
 ،1990وس ـ ـ ـ
رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري ،صاحب شعار «سلة التفاهمات
ّ
املحلية
قـبــل الــرئــاســة»ّ .أم ــا الـهـيـئــات
وال ـل ـج ــان امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة ف ـلــم ت ـجــد أمــامـهــا
سوى التباري بحجم األعالم املرفوعة
بــأسـمــائـهــا ،ف ـفــاز فــي الـتـحــدي مكتب
ّ
املهنيات في قطاع الشباب.
ّ
«لـ ـق ــد ت ـخ ــط ــى ع ـ ــدد املـ ـش ــارك ــن ه ــذه
السنة عدد املشاركني السنة املاضية»،
ّ
ب ـح ـســب ال ـل ـج ـنــة امل ـن ــظ ـم ــة ،بــاع ـت ـبــار
أن «عـمــل الـهـيـئــات املـحـلـ ّـيــة ك ــان أكثر
تنظيمًا ،وهي بدأت بالحشد منذ أكثر
مــن شـهــر ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلى
الـبــرامــج اإلذاعـ ّـيــة والــدعــوات املتلفزة
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـلــى
امل ـشــاركــة»ّ .أم ــا الــافــت فــي هــذا العام
فهو التغطية املباشرة التي ّ
خصصها
تلفزيون املستقبل لالحتفال ،وهو ما
ّ
الشعبية بقرب
زاد من تفاؤل القاعدة
التسوية الرئاسية.
بـ ـع ــد تـ ــأخـ ــر س ـ ــاع ـ ــة ،ب ـ ـ ــدأ االحـ ـتـ ـف ــال

بعد  26عامًا لم ّ
يتغير العماد وال مناصروه؛ هو على مبادئه وهم على وفائهم (مروان بوحيدر)
بــوصــات أوبــرالـ ّـيــة جامعة بــن «الله
أك ـبــر واألب ــان ــا» ،يقطعها بــن الـحــن
واآلخـ ـ ـ ــر ص ـ ــوت بـ ـي ــار رف ـ ـ ــول ل ـي ـســرد
بعضًا مــن قصص  13تشرين ،1990
وحبيب يونس لـيـ ّ
ّ
شعرية
ـردد أبياتًا

ت ـح ـ ّـمــس امل ــوج ــودي ــن ،ق ـب ــل أن يـلـقــي
رئيس الحزب ،الوزير جبران باسيل،
ك ـل ـم ـ ّتــه الـ ـت ــي لـ ــم ت ـح ـم ــل مـ ــا لـ ــم يـكــن
مـتــوقـعــا ،إذ أت ــت مـكـ ّـمـلــة ملــا سـبــق أن
صـ ـ ّـرح ب ــه ف ــي إطــال ـتــه الـتـلـفــزيــونـ ّـيــة

األخ ـ ـيـ ــرة ،أي ت ــأك ـي ــد أن «ل ـب ـن ــان بــا
ميثاق ليس وطنًا» ،وأن «امليثاق ليس
ثنائيًا وال ثالثيًا بل محوره مصلحة
ل ـب ـن ــان»ّ ،أم ـ ــا «وصـ ـ ــول ال ـع ـم ــاد عــون
إل ــى قـصــر بـعـبــدا فـسـيـحـ ّـولــه أب ــا لكل

تقرير

ً
قاموس اإلعالم في اليوم «البرتقالي»« :الستربتيز» أوال
منطقي جدًا أن تحظى التظاهرات العونية
المطالبة بوصول النائب ميشال عون إلى
رئاسة الجمهورية بتغطية إعالمية واسعة.
ولكن ،ما ليس منطقيًا ،ويتكرر ،ويتواتر حتى
يصير «صيغة» ثابتة ،هو عدم رقابة إعالم
على نفسه ،وعلى قاموسه الذي يستخدمه
في «األحداث الكبيرة» .هذا القاموس الذي
ينهل من السياسيين ،ومن السائد ،بال أي
تدقيق أو مراجعة
أحمد محسن
ال ـب ــداي ــة م ــن «الـ ــزحـ ــف»« .ال ــزح ــف إلــى
ُ
بعبدا» .أول مرة استخدم فيها تعبير
«ال ـ ــزح ـ ــف إلـ ـ ـ ــى» ،ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ك ــان
إل ـ ــى روم ـ ـ ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــات ع ـشــري ـن ـيــات
ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي .ف ـل ـن ـقــل ل ـع ـل ـهــا أبـ ــرز
املـ ـحـ ـط ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،الـ ـت ــي سـ ــارت
ّ
شعبية «م ــؤث ــرة» في
فيها تـظــاهــرات
امل ـش ـهــد وف ــي ال ـت ــاري ــخ ل ـلــوصــول إلــى
السلطة بــا م ــوارب ــة .ك ــان ذل ــك عندما
حـشــد الــديـكـتــاتــور اإلي ـطــالــي الشهير
بنيتو موسوليني عشرات اآلالف من
مناصريه ،وساروا مرتدين «القمصان
السود» إلى أبواب العاصمة اإليطالية،

م ـطــال ـبــن بـحـكــم ال ـف ــاش ـي ــة .لــأمــانــة،
الترجمة العربية للمصطلح اإليطالي
املستخدم للتعبير عن التظاهرة ليس
دقـيـقــا تـمــامــا ،بـحـيــث يـمـكــن ال ـقــول إن
«مارشيا سو رومــا» قد تعني حرفيًا،
امل ـس ـي ــر إل ـ ــى رومـ ـ ــا ،غ ـي ــر أن الـ ـع ــارف
بــالـتــاريــخ اإليـطــالــي يـعــرف أن القصد
ك ــان «ال ــزح ــف» بـمـعـنــاه «ال ـك ـفــاحــي»،
وهــذا مــا درج فــي الترجمات العربية،
ً
لالستدالل على الحدث التاريخي فعال.
ً
بيد أن ما درج فعال هو فعل «الزحف»
نفسه ،واسـتـخــدام املصطلح إعالميًا،
حتى صار راسخًا ،من دون أي إشارة
إل ــى مــرجـعـيـتــه الـتــاريـخـيــة املـعــاصــرة
عـلــى األق ــل« .ال ــزح ــف» فـعــل فــاشـ ّـي في
األس ــاس .وإن كــان استخدامه من قبل
م ـس ـت ـخــدم ـيــه ق ــد ي ـك ــون «أبـ ـس ــط» مــن
ذلــك بكثير ،إال أن اإلع ــام الــذي يقذف
املصطلحات ويعممها كحقائق ،أو من
ب ــاب «الـسـتــربـتـيــز» ،م ـســؤول منهجيًا
ع ــن ال ـتــوض ـيــح وعـ ــن األمـ ــانـ ــة .ه ـكــذا،
اس ـت ـخ ــدم أمـ ــس ب ـك ـثــافــة ،ف ــي اإلعـ ــام
املـحـلــي الـلـبـنــانــي ،مـصـطـلــح «الــزحــف
إل ــى بـعـبــدا» فــي أكـثــر مــن م ـكــان .وهــو
يأتي في سياق استخدام عربي طويل
للعبارة مــن دون تدقيق بالخلفية أو
فــي ال ــدالل ــة الـتــاريـخـيــة .ورب ـم ــا ،يجب
ال ـتــوض ـيــح ،أن ه ــذا االس ـت ـخ ــدام ليس

«ع ــونـ ـي ــا» حـ ـصـ ـرًا ،ب ــل ه ــو اس ـت ـخ ــدام
«إعـ ــامـ ــوي» ع ــرب ــي دارج .وبـطـبـيـعــة
الحال ،يضمر هذا االستخدام الرتيب
من الخفة أكثر مما يضمر من املعنى.
وب ــا ش ــك ،يـجــب الـتـنــويــه بــاإلضــافــات
اللبنانية «الفذة» للتعبير ،كاستخراج
اشتقاقات لغوية منه .فيصير مرتدو
«القمصان البرتقالية» ،هم «الزاحفون
إلى بعبدا» ،وتصير بعبدا نفسها هي
الجمهورية!
وعلى سيرة الجمهورية ،كثر الحديث
أمــس عــن «املـيـثــاق» وعــن «امليثاقية».
حديث مجرد بال أي شــروح أو أبعاد.
والحال أن امليثاق األول ،األصلي ،هو
م ـي ـثــاق «ش ـف ـهــي» ب ــن الــرئ ـيــس األول
للجمهورية اللبنانية بشارة الخوري،
ورئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ـت ــه ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
ول ـل ـم ـن ــاس ـب ــة ،ه ــو «مـ ـيـ ـث ــاق» ت ـعــرض
لنقد هــائــل مــن املــؤرخــن األكاديميني
ٍ
الـجــديــن ،لـشــدة ضحالته ،والخـتــزالــه
ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي ط ـ ــوائ ـ ــف ،مــا
أس ـهــم فــي اب ـت ــذال الـجـمـهــوريــة ،ومنع
والدة أي صيغة «وطـنـيــة» ،إذ تجري
العودة إلى مفردة «ميثاق» كمرجعية
تأسيسية للجمهورية ال ـيــوم .يذهب
مـ ـ ــؤرخـ ـ ــون ،كـ ـمـ ـسـ ـع ــود ض ـ ــاه ـ ــر ،فــي
كـتــابــه «ل ـب ـنــان :االس ـت ـق ــال ،الـصـيـغــة،
وامليثاق» إلى نقد صيغة هذا امليثاق

ما الذي يعنيه
«الميثاق» ،سوى
الصيغة الشيحاوية ،التي
لكيان طائفي؟
أسست
ٍ

ب ـق ـس ــوة ،إذ إنـ ــه «لـ ــم ي ـخ ـتــزل الـشـعــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي طـ ــوائـ ــف وح ـ ـسـ ــب ،بــل
اختزل بشارة الخوري املسيحيني في
شـخـصــه ،وكــذلــك فـعــل ري ــاض الصلح
مع املسلمني» .هذا «امليثاق السحري»
الذي يتناول إعالميًا من دون أي نقد،
وعلى شفاه السياسيني ،واملتظاهرين،
و«الزاحفني» ليس سوى نتاج لصيغة
طائفية تأسس عليها الكيان اللبناني،
يحلو لبعض أنصار املفكر الليبرالي
م ـي ـش ــال ش ـي ـحــا ت ـس ـم ـي ـت ـهــا «امل ـي ـث ــاق
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى جـمــع
األقـلـيــات ،ال على بـنــاء وط ــن .وإن كان
ش ـي ـحــا ق ــد اج ـت ـهــد مل ـنــح هـ ــذا امل ـي ـثــاق
ب ـع ـدًا فـلـسـفـيــا وقــانــون ـيــا ،م ــن دون أن
يــوفــق فــي ذل ــك ،ف ــإن اإلع ــام اللبناني

ال يـجـتـهــد ب ـش ــيء .ع ـلــى «أم ت ــي فــي»
اجتهدت املذيعة في التوجه إلــى أحد
املراهقني بسؤال عن امليثاق ،بنبر ٍة ال
تخلو من التكبر ،حتى أنها كــادت أن
ت ـضــع امل ــاي ـك ــروف ــون ف ــي ف ـمــه ،وه ــو ال
يـجــد إجــابــة واض ـحــة .كــل مــا استطاع
املراهق املحاصر بهجوم املراسلة هو
ترداد بضع جمل عن «استعادة حقوق
املسيحيني» .ولكن املــراهــق البرتقالي
ليس ملومًا ،فهو متحمس والتلفزيون
لـ ـي ــس م ـه ـن ـت ــه .كـ ــذلـ ــك ،عـ ـل ــى «أن بــي
أن» كـ ــان أحـ ــد امل ـح ـل ـلــن الـصـبــاحـيــن
الشهيرين يــردد كليشيهات «عميقة»
عن ضرورة «حماية الطائف» وحماية
«املـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى س ـي ــل مــن
املصطلحات األخ ــرى الـتــي يستسهل
املستسهلون قذفها في الهواء ،كما لو
أنهم يعرفون أن أح ـدًا لــن يسألهم ،ما
ً
الذي يعنيه هذا؟ فعال ،ما الذي يعنيه
«امليثاق» ،سوى الصيغة الشيحاوية،
ـان طــائـفــي؟ يجب أن
الـتــي أسـســت لـكـيـ ٍ
ن ـس ــأل مــراس ـلــة «أم ت ــي ف ــي» ال ـعــارفــة
واملتحمسة لتطبيق «امليثاق»!
ي ـ ـسـ ــايـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ف ــي
«التضليل» .وإن افترضنا حسن النية،
يمكن القول إنه يتقاعس عن تصحيح
مــا يــرمــون بــه مــن مصطلحات .الــوزيــر
جبران باسيل ،يحلم أن «يقف ميشال

