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محمد مطر *
"الــرئـيــس ال ـقــوي" ع ـبــارة ي ـتـ ّ
ـردد صــداهــا في
ُ
ك ــل م ـك ــان .جــاذبـيــتـهــا تـكـمــن ف ــي بساطتها
ووض ـ ــوح مـطـلـبـهــا ،بـحـيــث يـمـكــن للجميع
أن يتخذها شـعــارًا سياسيًا للمرحلة .لكن
رغم ذلك ،ثمة التباسات كثيرة تحيط بهذه
الـعـبــارة ،وتجعل منها بــؤرة ّ
ملعان
تخيلية
ٍ
ّ
ُ
يصعب تظهيرها فــي ص ــورة واحــدة
شــتــى
ُ
جـلـيــة .فـهــي إم ــا أن يـحـمــل عـلـيـهــا م ــا ليس
ُ
فيها ،أو أن تــرفــع هـكــذا بضربة واح ــدة الى
مقام متوهم بعد أن يتم نزعها من سياقها
ٌ
أخطاء كبيرة تقع
التاريخي .وفي الحالتني،
ّ
عن وعي أو عن غير وعي ،كلما دار السجال
بني األفرقاء اللبنانيني حول العهد الجديد:
إمكاناته وآفــاقــه .يحتاج األم ــر إذًا إلــى رفع
االل ـت ـب ــاس ــات ،وتـخـلـيــص ّ امل ـع ـنــى الـحـقـيـقــي
م ــن ظـ ــال امل ـع ــان ــي الـ ـح ــاف ــة ،وذل ـ ــك بتفكيك
العبارة املذكورة واستيضاح مشروطياتها
ً
ورهـ ــانـ ــات ـ ـهـ ــا .ثـ ـم ــة أوال فـ ـ ــروقـ ـ ــات دق ـي ـق ــة
ينبغي إظـهــارهــا" :الرئيس الـقــوي" ال يعني
بالضرورة "العهد القوي" ،وال األخير يعني
بالضرورة أيضًا "لبنان الـقــوي" .مستويات
ع ــدة لـلـقــوة ينبغي لـنــا ع ــدم الـخـلــط بينها،
ت ـف ـصــل ب ــن ك ــل عـ ـب ــارة وأخ ـت ـه ــا :تــاريـخـيــة
وثـقــافـيــة وحـتــى "تـضـحــويــة" .وال ـحــق يـقــال،
بمعزل عن أي اصطفافات محلية ،إن العبارة
األخـ ـي ــرة (ل ـب ـنــان الـ ـق ــوي) تـسـبــق فـعـلـيــا كل
عبارة أخرى ممكنة في القاموس السياسي
اللبناني .وهي كذلك مذ أن سقطت باألمس
القريب مقولة شديدة التهافت تزعم أن "قوة
لبنان في ضعفه"! أما اليوم ،فال مراء أن قوة
لبنان ثابت هندسي فــي أي عـمــارة وطنية،
ُ
جديرة بأن َيسكن إليها االجتماع اللبناني
بكل تالوينه أو تناقضاته حتى ،وأن يحتمي
بـهــا فــي مــواج ـهــة أي عـ ــدوان خــارجــي داهــم
أو محتمل .ولنقلها بصراحة ومــن دون أي
مواربة ،هكذا شهادة ّ
حية للتاريخ ،إن لبنان
صار قويًا ،حصينًا وذا منعة ،قبل أن يحظى
ال ـيــوم بـفــرصــة "الــرئـيــس ال ـق ــوي" .ك ــان يكفي
الــرئـيــس أن ي ـكــون راع ـيــا ملــا سـ ّـمــي مـعــادلــة:
"جـيــش ،شعب ومـقــاومــة" لكي يصبح قويًا،
م ـتـ ّ
ـدرعــا ب ــإن ـج ــازات مـلـمــوســة عـلــى األرض،
ّ
أقله بعيون الخارج وفي مواجهة تدخالتهم
ونفوذهم .مجرد التمثيل الطائفي وحده لم
يكن آن ــذاك شرطًا تأسيسيًا لنجاح معادلة
ُ
كتبت بالدم والــدمــوع ،وســواء أحضر اليوم
أم غاب ،على ما في ذلك من فرق طبعًا ،فإنه
ل ـيــس م ــن ش ــأن ذل ــك أن ي ـغـ ّـيــر جــوهــريــا في
مضمون تلك املعادلة بلحاظ االستراتيجية
ال ــدف ــاعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ك ـ ّـرس ـت ـه ــا عـمـلـيــا
ووجدانيًا (وال تــزال مثار جــدل نظريًا) ،في
أعقاب التحرير عام  .٢٠٠٠وعليه ،فإن املتاح
هو توفير سقف أعلى للبنيان الوطني القائم
حــال ـيــا ع ـلــى أرض ص ـل ـبــة ،أو رف ــد امل ـعــادلــة
ّ
حركية
املذكورة بمتغيرات إضافية تمنحها

َ
الرئيس أن يكون راعيًا لما ّ
سمي معادلة «جيش ،شعب ومقاومة» لكي يصبح قويًا (هيثم الموسوي)
كان يكفي

أك ـب ــر ف ــي ظ ــل ت ـح ــوالت جـيــوسـيــاسـيــة غير
مسبوقة في املنطقة ودول الـجــوار .بتعبير
أك ـث ــر وض ــوح ــا وح ـس ـم ــا :يـنـبـغــي لـلــرئــاســة
ّ
محصلة القوة
القوية أن تبني نفسها على
الـتــي لـلـبـنــان ال ـي ــومُ ،بـغـيــة اسـتــدمــاجـهــا في
ّ
لصد كل
خطابها الوطني واالرت ـكــاز إليها
إمالء خارجي .عن غير هذا الطريق ،يتقهقر
الرئيس الـقــوي تدريجًا ليتحول فــي نهاية
املطاف إلى مجرد "طرف قوي" من بني أطراف
أخـ ـ ــرى ،مـحـتـفـظــا م ــع ذلـ ــك بـ ــ"ق ــوة شـعـبـيــة"
ضاغطة ،قد يصعب الحقًا ،في ظل استنزاف
ّ
سياسي أكـيــد ،التحكم بمزاجها الـعــام إزاء
ّ
مــزاجــات متضاربة ملكونات طائفية أخــرى.

الناس ّ
تواقة إلى ما ُيصلح
حياتها التي أفسدتها
«كوليرا الطائفية»

م ــاذا اآلن عــن عـبــارة "الـعـهــد ال ـقــوي"؟ وكيف
يـ ـك ــون كـ ــذلـ ــك؟ وتـ ـح ــت أي شـ ـ ـ ــروط؟ ال شــك
أن الــرئ ـيــس ال ـقــوي بــاملـعـنــى ال ــذي وضحنا
خطوطه العريضة ،هو شرط ضــروري ،هذه
املــرة ،الستيالد عهد رئاسي جديد ،يتصف
ً
ً
قوال وعمال ،بالقوة والصالبة والقدرة على
الصمود ،على قاعدة اإلصالح والتغيير .أي
الـقــدرة على إع ــادة ترتيب البيت السياسي
الداخلي ،واستقطاب ّ
مكوناته املختلفة نحو
ب ــؤرة تــركـيــز عــالـيــة ال ـج ــودة ،اسـمـهــا الــدولــة
باملعنى املؤسسي الضابط إليقاع االجتماع
ّ
التعددي أو ما يوصف باملوزاييك
اللبناني
الـطــائـفــي .م ـصــداق الــرئـيــس ال ـقــوي املستند

صار للمكتئبين رئيس
أياد المقداد
ال نـتــوقــع مــن مـيـشــال ع ــون أن يقيم الــدولــة
الحديثة ،وال نتوقع منه أن يؤسس لشبكة
إن ـت ــاج ـي ــة ت ـن ـقــل ل ـب ـن ــان م ــن ب ـل ــد ال ـخ ــدم ــات
املـنـســي إل ــى مـصــاف ال ــدول الـصـنــاعـيــة ،وال
حتى نرجو منه أن يسير فــي نهج العدالة
االجـتـمــاعـيــة أو أن يطيح الـنـظــام الطائفي
الـتــوافـقــي الـفــريــد والـعـجـيــب ،فــذلــك كـلــه من
امل ـس ـت ـح ـي ــات ،إذ ال ي ـم ـكــن ل ـع ــاق ــل شــاهــد
وعــايــن هــذا املـكــان أن يحلم بشيء مــن هــذا.
فـمــاذا يستطيع أن يفعل رئـيــس جمهورية
فــي جمهورية ال تشبه فــي التكوين وال في
املواطنني أي مكان أو أي تجربة في العالم؟
ل ـقــد أن ـتــج ه ــذا امل ـك ــان ت ـحــت وطـ ــأة أم ــراض
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ونـ ـفـ ـسـ ـي ــة م ـس ـت ـع ـص ـي ــة ون ـه ــج
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ي ـم ـك ــن وص ـ ـمـ ــه بـ ـ ــأي ه ــوي ــة
مـ ـجـ ـم ــوع ــات بـ ـش ــري ــة غ ــريـ ـب ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات
واأله ـ ـ ــواء ،وح ـتــى ط ــرق عـيــش وأن ـم ــاط من
التفكير ال تنتمي إلى أي من مفاهيم العالقة
بني الحاكم واملحكوم .فالرئيس الــذي طال
انتظاره ليصل إلــى قصر الشعب سيواجه
ّ
متحولة
فــي حقيقة األم ــر كــائـنــات بـشــريــة

وليس شعبًا باملفهوم الحديث للكلمة .لقد
كــان على هــذه الـكــائـنــات البائسة والسيئة
الحظ أن ّ
تطور عبر عقود ميكانيسم دفاعي
كي تستمر في البقاء بعدما انقرضت مجرد
فكرة الحياة الكريمة فــي هــذا املـكــان ،وهــذا
املـيـكــانـيـســم ب ــال ــذات س ـي ـكــون ع ـلــى مـيـشــال
عون بالذات مواجهته .فأي شعب سيخاطب
الرئيس من على شرفة بيت الشعب طاملا أنه
ليس هناك إال مجموعات ال تتلقى األمر إال
من حظائر مذهبية ذات تركيبة وتعقيدات
عائلية وعشائرية .وكيف سيتمكن الرئيس
ً
من الــوصــول إلــى أنــاس نسوا أصــا مفهوم
الــدولــة ومـبــدأ الحقوق والــواجـبــات ،فهم لم
ي ـعــودوا يطلبون حــاجــاتـهــم مــن مؤسسات
النظام وال حتى يخطر ببالهم.
لـقــد مــاتــت مـنــذ أم ــد بـعـيــد ف ـكــرة اآلل ّــة الـتــي
ّ
ت ـنــظــم ال ـع ــاق ــات والـ ـت ــوازن ــات ال ـه ــش ــة بني
ّ
طبقات املجتمع ،وحلت مكانها توازنات ال
تنتمي باملطلق إلــى أي مرحلة مــن مراحل
ما بعد الـثــورة الفرنسية .الذين رفضوا أن
يتحولوا غادروا ،والذين ال يزالون يرفضون
في طريقهم إلى املغادرة لو استطاعوا .لقد
ّ
تسلم الرئيس بلدًا يائسًا فاض فيه منسوب

كيف سيتمكن الرئيس من ً
الوصول إلى أناس نسوا أصال
مفهوم الدولة
الـقــرف حتى وصــل إلــى الـحـ ّـد األقـصــى وهو
ال ـحـ ّـد ال ــذي ال ت ـعــود تـنـفــع مـعــه أي وسيلة
ل ـل ـت ــواف ــق بـ ــن ب ـش ــري ــة الـ ـك ــائ ــن و"حـ ـي ــون ــة"
املكان .هنا تكمن أزمة الرئيس ،وهنا تكمن
عبقريته في إعــادة خصب الحياة إلــى هذه
البقعة الجرداء الحزينة من شاطئ املتوسط.
ليس بإمكان عون أن يكون رئيسًا اعتياديًا
ّ
ليتربع
طــاملــا أن ــه لـيــس ه ـنــاك دول ــة فعلية
رئيسًا عليها .على الـجـنــرال أن يعيد خلق
ال ــدول ــة ،أن يـخـلــق شـيـئــا م ــن ه ــذه األش ـيــاء
املبعثرة ،أن يبني بنيانًا متينًا مــن وعلى
هذا الحطام ،أن يؤسس لحديقة على مزبلة.

ليس بإمكان عون أن يكون ّرئيسًا اعتياديًا طالما أنه
ليس هناك دولة فعلية ليتربع رئيسًا عليها (هيثم
الموسوي)

