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ّ
في مديح القوة
«ع ـل ـي ــك أن تـ ـه ــرب ُب ـس ــرع ــة ِم ـ ــن ه ــذا
االت ـج ــاه» .يسأله املـعـتــدى عليه :ألن
ّ
توقفهم؟ أقله سيارتهم الخالية ِمن
لــوحــات التسجيلُ ،
فيجيبه« :اسمع
ّ
مني واهرب» .طائفة يكسر «حزبها»
كإسرائيل ،ويسير الرعب أمامه
عدوًا
َ
مسيرة َسنة في عيون اآلخرين ،هو
أعجز عــن كسر ،ال عشيرة ،بــل أفــراد
ِم ــن ع ـش ـيــرة داخـ ــل طــائ ـف ـتــه .ه ــل ِمــن
داع للحديث عــن ال ـخ ـ ّـوات عـلــى املــاء
ٍ
وال ـك ـهــربــاء واإلن ـتــرنــت والـسـتــااليــت
الـتــي ُيمارسها ه ــؤالء منذ سـنــوات؟
ُحكي كثيرًا عن هذا .السجون مليئة،
وص ـ ــدارة ال ـع ــدد ،ب ــا م ـن ــازع ،ألبـنــاء
ّ
ُه ــذه الـطــائـفــة .ك ــل ه ــذا ،ورغ ــم م ــرارة
امل ـكــابــرة عـنــد ال ـفــرد الـشـيـعــي ،تجده
ّ
األســرع لبذل دمه عند كل استحقاق
ُ
ّ
وطني .إنـجــازات «أحــزابــه» ال تقرش
فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ــه ،وإن ح ـ ـصـ ــل ،وهـ ــذا
حـصــل ،فلحفنة ِم ــن «ال ـبــرجـ ّ
ـوازيــات
ّ
الشيعية» الصاعدة حصرًا.
ّ
«املعترون» في لبنان تجدهم داخل
ّ
كــل طائفة ،بفارق عــددي ،نسبي ،إال
ّ
أن «ت ـع ـت ـيــر» الـلـبـنــانــي الـشـيـعــي له
ّ
ـاص« .املعتر» في لساننا
شكله الـخـ ُ
العامي مفردة نشير بها إلى املسكني
ومـ ــا ش ــاك ــل .ه ــي ع ـلـُـى األرج ـ ـ ــح ،في
َ
عتر» (بال ّ
ّ
العربية ّ
شدة
لفظة «امل
األم،
ُ َ
على التاء) .هذا املعتر ،في القاموس،
هــو الــذي َ
«يظهر ِمنه الرغبة فــي أن
ّ
ُيعطى ولكنه ال َيرفع يده وال َيسأل».

ـزب ّالله
«االتـجــاه العام أن نكون مع حـ ُ
على لوائح واحدة .األرجح أن ال نرشح
أحدًا».
الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي أي ـض ــا ل ــم ي ـن ـتــهِ من
تـحــديــد خ ـيــاراتــه االن ـت ـخــاب ـيــة« ،ول ــن
تتضح ال ـصــورة قـبــل نـهــايــة الـسـنــة»،
كما ُيشير رئيس الحزب الوزير علي
ق ــانـ ـص ــو ،م ــؤكـ ـدًا أن «ل ــديـ ـن ــا ح ـل ـفــاء
ثــاب ـتــن ،وبــإم ـكــان ـنــا أن نـلـعــب دورًا،
عـ ـس ــان ــا ن ـت ـم ـك ــن مـ ــن خـ ـل ــق م ـســاحــة
تحاور بني التيار الوطني الحر وتيار
امل ــردة ،فنكون معًا» .القانون الجديد
«ف ــرض تكتيكات مختلفة؛ ُمـمـكــن أن
يـتــوزع الحلفاء على أكثر مــن الئحة،
خــافــا للتحالفات التقليدية» .يقول
ّ
قــان ـصــو إن الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وغ ـيــره
مــن الـقــوى «ستتحالف على القطعة،
ألن لـكــل دائـ ــرة خـصــوصـيـتـهــا .األم ــر
حوار مع الجميع».
بحاجة إلى
ّ
ّ
تقدم بــأوراق ترشحه إلى االنتخابات
داخـ ّــل ال ـح ــزب ال ـقــومــي «أك ـث ــر م ــن 45
ُم ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــا .سـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا ُم ــرشـ ـح ــون
ف ــي دوائ ـ ـ ــر ب ـن ــت ج ـب ـيــل ـ ـ ـ ال ـن ـب ـط ـيــة ـ ـ
مرجعيون ـ حاصبيا ،بعلبك ـ الهرمل،
املــن الشمالي ،الـكــورة ،عـكــار ،عاليه ـ
الشوف .ونــدرس ترشيح أحد الرفقاء
أو األص ـ ــدق ـ ــاء فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا» .أم ـ ــا فــي
َ
دائرتي زحلة وراشيا ـ البقاع الغربي،
«فـلــديـنــا كـتـلــة نــاخ ـبــة ،ن ــدرس كيفية
االستفادة منها».
مــاذا عــن التيار الوطني الـحــر؟ «هناك
ث ــواب ــت ُم ـش ـت ــرك ــة :اق ـت ـص ــاد اإلنـ ـت ــاج،
امل ـقــاومــة ،الـعــاقــة مــع س ــوري ــا ،الــدولــة
املــدنـيــة .»...هــذه النقاط ،تعلو فــوق ّ
أي
ّ
ح ــرج قــد ُيـشــكـلــه الـتـبــاعــد االنـتـخــابــي.
وح ـت ــى م ــواج ـه ــة «الـ ـق ــوم ــي» ل ـج ـبــران
باسيل في دائرته األم لن تنعكس سلبًا
ً
على دوائــر أخــرى .أوال ،ألن التحالفات
ستكون بحسب خصوصية كل دائرة.
وثــان ـي ــاّ ،ي ـقــول قــان ـصــو« ،سـمـعـنــا من
ال ـت ـي ــار ،أنـ ــه ت ـ ّقــدي ـرًا لـلـعــاقــة املـمـتــازة
مـعـنــا ،ل ــن ُي ــرش ـح ــوا أحـ ـدًا ض ـ ّـد أسعد
حردان».

عامر محسن
ٌ
فارق كبير بني أن تكون ضعيفًا ّ
متمردًا ،أو أن تتماهى مع الضعيف
يوجد
وتحاول تمكينه ،وبني تحويل الضعف الى قيم ٍة ،أو الى حال ٍة مستحبةّ
ّ
ّ
ورومانسية .بل ّإن واجــب ّ
بشكل
القوة وامتالكها يقع على الضعيف
ٍ
املقاومة في لبنان،
أقسى ،وأكثر الحاحًا ،من ًغيره .في خطابات قــادة
ّ ّ
على مــدى عقود ،تجد الزمــة ّ
يتسلح الضعيف
أن
تتكرر عن ضــرورة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
عالم ظالم ال عبر القوة،
شيئًا ّفي ٍ
بالقوة ،وأنك لن تحرر أرضًا ولن تغير ً
وأن أحدًا لن يستمع اليك أو يلقي اليك باال حتى تثبت نفسك في ميدان
الـصــراع واملهابة .هــذا يعود جزئيًا الــى ّأن هــؤالء قد خرجوا في لبنان
ّ
ـاس ،أقنعهم بأنه ال فائدة من أخذ شعبك
من تجارب صعبة
وتاريخ قـ ٍ
ٍ
فــي طــريـ ٍـق غير م ــدروس ،وال شــرف لقضيتك وال ألهلك فــي أن تكون
الضعيف النبيل الساذج ،الذي ُيهزم ُويسحق ثم ُينصفه ّ
املؤر ٌّخون.
ّ
للناس في لبنان وخارجه ٌ
أعني وهي ترى ،وقد أصبح هناك سجل ًوتاريخ
ٌ
نموذج ّ
حرر لبنان ،وفعل ما كان مستحيال .كان
وتجربة معاشة :أمامنا
ّ
الجيش االسرائيلي يتعامل ّمع جانبنا من الحدود على أنه حقل رماية،
ّ
يتحسب مــن كــل حركة يقوم بها ،فيما الجنوبيون يبنون
وهــو الـيــوم
ّ
ّ
خوف ـ ـ على ّحواف السياج الفاصل .كانت الحرب ضدنا
بيوتهم ـ ـ بال
ٍ
سهلة فأضحت كابوسًا .وملا وقعت الحرب في سورياّ ،أمنت املقاومة
حــدود البلد وحمته مــن األس ــوأ ،كما حصل فــي ال ـعــراق؛ وحــن دخلت
ّ
الحدود هزمتها املقاومة بسهولة وطردتها
واستقرت داخل
«القاعدة»
ّ
من البلد (معارك الجرود لم تكن ال الفصل األخير ،العلني ،في املواجهة.
التنظيم داخــل لبنان كان
ـ«القاعدة» و«داعــش» حني حاولوا
ُ
ما حصل ّ ل ّ
ّ
أدهى وأمر :كل مجموعاتهم تم تفكيكها ،قادتهم قتلوا أو اعتقلوا ،ولم
ّ
تفخيخ واحد في طول البالد وعرضها).
يتمكنوا من حيازة مشغل
ٍ
على مــدى عـقــود ،كــان الـكـيــان الصهيوني ق ــادرًا على ابـقــاء املنطقة
مفرغة ال تنتهي :اسرائيل قــادرةّ ،
العربية بأكملها في دور ٍة ّ
دوريــا،
بلد حولها ومنع حركات املقاومة في مهدها،
على ضرب او اجتياح ّأي
ٍ ّ
وه ــي تـسـتـخــدم ال ــوالي ــات املــت ـحــدة مــع «األع ـ ــداء األب ـع ــد» ،فيضربون
ّ
األنظمة الثورية أو يحاصرونها ويمنعونها من أن تشكل ،يومًا ،خطرًا
فعليًا على الكيان .هذه ّالدورة لن ّ
يتم كسرها عبر املناورات و«الذكاء
السياسي» وتصديق ضمانات اآلخرين ،بل عبر مراكمة ّ
القوة ،حني
ال تعود اسرائيل ق ــادرة على حــربــك ،وال أميركا تستسهل اجتياح
ّ
ألنك تملك ما يقلقها ويردعهاّ .
القوة هنا ،باملناسبة ،هي أساسًا
بالدك
ّ
ّ
ّ
واملعدات :الجيش
في الناس وفي التنظيم ،أكثر بكثير من الصواريخ
الرسمي قد ينكسر ويتراجع ويتفكك؛ وحني يسقط البلد أو ّ
تتغي ًر
ّ
ينقلون والء ّه ــم أو ي ـنــزوونّ .ولـكــن مجموعة
السلطة ،فالضباط قــد
ّ
ّ
يعرفون
عقائدية من عشرات آالف الشبان ،كلهم مدربون ومسلحونّ ،
رتبهم ولن يتوقفوا
بعضهم البعض ويقاتلون معًا؛ هؤالء لن يخلعوا
ّ
عــن القتال مهما حـصــل ،ولــو خـســرت صــواريـخــك وك ــل شــيء آخــر،
معاد باالستقرار في البلد ـ ـ ومطالعة هذه
نظام
ولــن يسمحوا ألي
ٍ
ٍ
ّ
اجتياح جديد هو ،تحديدًا ،ما
السيناريوهات والحدود السياسية ألي
ٍ
يثير كآبة املخططني الصهاينة.
مقاومة اسالمية

ً
ّ
ّ
اسالمية ،وهذا ليس صدفة وال يمكن عزله ،ككل أحداث
املقاومة في لبنان
ّ
ّ
ّ
لبنان ،عن السياق في املحيط األعم .كتب محمد سيد رصاص ،ضمن
دراسات عن األحزاب
عمل عن «األحزاب والحركات اليسارية العربية»،
ٍ
ٍ
ّ
ّ
العربية الشيوعية في الـســودان والـعــراق وســوريــا .القصة التي تتكرر
ـزاب حــازت صعودًا وشعبية هائلة داخــل مجتمعاتها
هنا هي عن أح ـ ٍ
ّ
استبدالها وخالفتها في
فــي الخمسينيات وبــدايــة الستينيات ،ثــم تــم
ّ
املرحلة التالية عبر حركات ّ
واسالمية في ّكل مكان تقريبًاٌ .
جزء
قومية
ٍ
ٍ
اساسي من هذا ّ
ّ
التحول كان سببه ّأن القوميني قد استنسخوا «البرنامج
املرجعية السوفياتية
الشيوعي» ،أو أخــذوا عناصره «الجاذبة» وتركوا ّ
وشبهة االلحاد .لو أردنــا التبسيط واالختصار :الفلح سيتعاطف مع
الشيوعيني ألنهم يعدونه باصالح زراعــي ،وتوزيع األرض ،واشتراكية
الدولة؛ فحني يأتي الناصري أو البعثي ويعرض السياسات ذاتها تمامًا،
مــع ايــديــولــوجـيــا مـسـتـمـ ّـدة مــن ت ــراث الـعــربــي وقــومـ ّـيـتــه ،فـلـمــاذا يختار
املاركسي على القومي؟ ًاخالصًا للمادية الجدلية؟ بل ّإن الناصريني
والبعثيني في الـعــراق مثال ،حتى استالم صـ ّـدام حسني للحكم ،كانوا
يزايدون على عهد عبد الكريم قاسم في االجراءات االشتراكية ،وخطوات
ّ
ّ
في ملفات ٌذات أهمية وطنية كبرى كتأميم النفط.
حصل تبادل مشابه لـ«املهمة التاريخية» بني االسالميني و«الثوريني»
في العقود التالية .املسألة ليست فقط في ّأن أغلب األنظمة الثورية قد
فشلت فــي تحقيق وعــودهــا التنموية ،ونخبها ّامــا ُهــزمــت أو تراجعت
ّ
وانقلبت على تراثها ،وال ألنــه قد ظهر الخميني .األســاس كــان في ّأن
االســامـ ّـي فــي لبنان ،وغـيــره ،أضحى ق ــادرًا على محاججة «الـثــوري»:
ّ
كشعار ومشروع؟ مقاومة الغرب واسرائيل؟ أنا أنفذ
ومــاذا ظل لديك
ٍ
أفضل وأفعل منك ،وســأكــون أكثر حزمًا وجـ ّ
هــذه ّ
ـذريــة،
بشكل
املهمة
وسأوصل الى ّالت ٍحرير ،والى نتائج مادية يلمسها الناس ،ومراكمة فعليةّ
للقوة واملنعة (بعض «اليسار السابق» اللبناني الذي يلوم املقاومة ،بعد

ّ
ّ
ويصر على أنها زاحمته و«حرمته» من القتال
أن حـ ّـررت وانتصرت،
ّ
ّ
ضد الصهاينة يثبت لنا أنــه ال ّ
الذين
يهتم لقضية أو
ٍ
ألرض أو ّللناس ٌ
يعيشون عليها ،وال يرى االنتصار وتحرير الجنوب على أنه استكمال
يأت عبر تنظيمه
لهدفه األسمى ،بل هو يعتبر التحرير «هزيمة» إن لم ِ
وبفضله هو ـ ـ ّ
وكأن من ضعف أمام رفيق الحريري وماله كان سيصمد
في وجه «تساحال»).
الدولة والمقاومة

ّ
في لبنان اليوم (وخارجه) ّ
الحجة الجديدة ألعداء املقاومة هي أنها حركات
ّ ُ
ّ
قومية) وأنـهــا تضعف ال ــدول ومؤسساتها،
دون ـ ـ قومية (أو فــوق ـ ـ
ّ
وتنتهك احتكارها للعنف املسلح ،وتؤسس النقسامات في املجتمع.
ٌ
نفاق على مستوينيّ ،أو ًال ّ
ألن املجتمع لم يخرج بهذه
الخطاب فيه
هذا
ّ
ّ
الحركات ال بسبب عجز ّالدول وغياب املشاريع الوطنية ،وخيانة النخب
ّ
وخذالنها ّلقضاياها وألهلها .ثانيًا ،هــؤالء الناقدون ـ ـ في األغلب ـ ـ ال
ٌ
جيش ق ـ ّ
ـوي ،ودول ــة حقيقية ،ووط ـ ٌـن يقاوم؛
يــريــدون حقًا ان يكون لنا
ّ
ببساطة ـ ـ كاألميركيني
هم يعجبهم الوضع القائم ولكنهم منزعجون ّ
علينا.
يريدونه
ما
كل
والصهاينة ـ ـ ألنهم لم يعودوا قادرين على فرض
ٌ
ٌ
يريدون أن يكون لنا جيوش ال تقاتلُ ،ويقال لنا هذا جيشك ،ودولــة ال
ٌ
ٌ
ٌ
مفقر ضعيف
وشعب
وال تحميُ ،ويقال لك هذه هي «الشرعية»،
تبني ّ
ٌ
واقتصاد استهالكي ُمخترق وينزف
غير منظمُ ،ويقال هذا هو شعبك،
ويقال لنا هذه قواعد السوق فالعب ضمنها .املشكلة في لبنان ليست
املقاومة ،بل ّالدولة ،وسبب مأساة البلد هو ما صنعه رفيق الحريري ،ال
ما صنعه املجاهدون.
أمامنا هنا نموذجان عمل ٌّكل في مجاله ،والنتائج ـ ـ بعد ربع قرن ـ ـ ّ
جلية
ً
سنة من «إعادة اإلعمار» أثمرت طبقة ثرية جديدة،
وساطعة .عشرون ٍ
ودولة مفلسة ،والوحيد الذي نجح واقتنص الفرص في تلك املرحلة لم
يكن من أصحاب األعمال أو مشاريع الصناعة والتكنولوجيا ،بل من
الروشة ومناطق ّ
افتتح باكرًا املقاهي واملطاعم الفخمة في ّ
السهر .هناك
ّ
من بنى نموذجه على أننا ق ــادرون على االستمرار ونحن نستورد
كـ ّـل ش ــيء ،وال ننتج شيئًا تقريبًاّ ،
وأن هــذه املـلـيــارات مــن ال ـ ّـدوالرات
سنحصلها دائمًا عبر ّ
ّ
السياحة ،وعبر تحويالت املغتربني ،واألرصدة
ّ
التي تــودع في مصارفنا لالستفادة من الفوائد على الدين العام (بل
مرحلة نستدرج فيها ّالدين باملليارات للحفاظ على دفق
وصلنا الى
ٍ
ّ
الدوالرات وتغطية االستيراد ـ ـ وهي ممارسة تشبه ما يسمى «استهالك
ّ
النفس»  cannibalizationفي األدبيات العسكرية ،حني تأخذ قطعًا من
ً
طائرة لتصلح طائرة أخرى وستنتهي هكذا ،بالضرورة ،بال طائرات).
هذا هو النموذج الخطر واملكلف والــذي ال يمكن التعايش معه ،وهو ما
ّ
ّ
ّ
يدمر اليوم حياة الــنــاس .حتى باملقياس العسكري واألمـنــي ،اقتصاد
الكباريه وتبييض األموال والعقارات واالغتراب هو آخر ما يمكن أن ينتج
مجتمعًا مقاومًا .ملــاذا تدافع عن األرض وانــت ال تزرعها ،وهــي ليست
ً
دخل لك وال تعني لك رفاهًا وعمال وانتاجًا ال تريد ألحد أن يسلبه
مصدر ٍ
ّ
ّ
منك (بل هي مجرد سلعة عقارية ،تتركز باضطراد في يد األثرياء)؟
كيف تفكر باالستقالل وانت ال تنتج أبسط ما تحتاجه؟ وكيف تغضب
الغرب أو الخليج وهم مصدر الريع الذي تعتاش منه؟ أنا أصبحت على
قناعة ،منذ زمنّ ،
بأن انتظار اإلصالح في لبنان لم يعد مجديًا ،بل من
ٍ
ّ
السياسيون في لبنان مشاريع
يطرح
حني
«االنهيار».
انتظار
ـرب
األقـ
ّ
ّ
ّ
ّ
واقتراحات بكل جدية ،ال أفهم الهدف من كل هذا النقاش ،أو إن كانوا
ٍ
ّ
هل لدى
ذاهبون؟
كم
ان
تعتقدون
اين
الى
االنكار:
من
ة
حال
في
ٍ
ّيعيشون ّ
ّ
أي منكم خطة منطقية ،خريطة طريق ،تشرح لنا كيف سندفع كل هذا
ّ
ّ
ّالدين ،أو ّكيف سينمو االقتصاد حتى يقدر على التحكم بكلفته ،وانت
ونحن
تسحب كل هذه املليارات منه؟ وكيف سنفعل ّأيًا من هذه األمور
ّ
االستثماري وللتنمية؟ باملصادفة والحظ
ال نملك دوالرًا واحدًا لإلنفاق ّ
ّ
الحسن؟ وماذا سيحصل لو توقفت ،لسبب خارجي ال يمكننا التحكم
أو التنبؤ به ،التحويالت املالية التي ّ
تسد عجزنا التجاري ّ
وتمول ّالدين
العام؟
ّ
املفارقة هي ّأن االنهيار املالي قد يكون العامل الوحيد الذي يسمح بعودة
األمور الى نصابها .حني تصير كلفة االستيراد باهظة ،ويتضاعف ثمن
اللحوم والحليب والسيارات التي تشتريها من الخارج ،ستفهم ٌ ّان نمطنا
ّ
يستمر .عندها ،فقط ،ستصبح هناك قيمة وجدوى
الحالي ال يمكن أن
ّ
ّ
لالنتاج وللزراعة ،ولسد حاجات بلدك من الداخل ،وفهم األولويات في
االنفاق واالستهالك (وسيخسر أصحاب العقارات واملصارف وسندات
ّالدين بالعملة اللبنانية كثيرًا ،وهذا وحده ٌ
كاف للتفاؤل) .في العالم
سبب ٍ
الحقيقي ،لألسف ،ال توصل األزمات دائمًا الى بدائل ّ
تقد ّمية أو إصالح،
ّ
بل هي ّ
مشروع وطموح .أزمة
تتحول الى ّبوابة تسمح بدخول كل ذي
ٍ
ّ
 1992في لبنان جاءت برفيق الحريريٌ ،وليس بحكوم ٍة اشتراكية ،وحني
تقع ٌاالزمــة القادمة ،ستكون تلك فرصة إلدخــال ّأي وج ـ ٍه جديد خلفه
ٌ
بلد فيه مقاومة مجيدة
وتنظيم ودعاية .املفارقة هي أن
تمويل
تعيش في ٍ
ّ
ّ
ٌ
حيل
ونظام يحتضر ،ولكن ما
الخوف هو أنك لم تعد ضعيفًا بال ٍ
يدفع ّ
ّ ٌ
األنواء ،بل في شعبك قوة ستظل الى جانبك وتحميك ،ولو انهار من
أمام ّ
حولك كل شيء.

