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أسعد أبو خليل *
ّ
اللبنانية  -قبل
الــذي أعلن والدة الحكومة
ّ
والدتها  -هو سفير دولــة اإلمــارات العربية
ِ
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت .هـ ــو عـ ـ ِـلـ ـ َـم ب ـه ــا ق ـب ــل أن ي ـع ـلـ َـم
بـهــا ش ـعـ ُـب لـبـنــان (الـعـظـيــم ف ــي املـنــاسـبــات
ّ
الوطنية) .لو أن السفير اإليراني أو السوري
َ
هو الذي أعلن والدة الحكومة  -قبل والدتها
َ
َ
ّ
ّ
لكان ّ
والحرية قد نــزل إلى
السيادية
تيار
َ
َ
ال ـس ــاح ــات ،ول ـك ــان اسـتـنـجـ ّـد بـحـلــف شـمــال
األطلسي لنصرته ّ
ضد التدخل الصفيق من
ّ
ِقبل سفراء دول أجنبية في شأن كان يجب
لبنانيًا محض  -حسب ّ
ّ
أدبيات ذلك
أن يكون
ّ
يتعلق بما ال يروقه من
ما
في
فقط
الفريق
ّ
َّ
السفير
وتصريح
ه.
صف
في
تكون
ال
الت
تدخ
ّ
ّ
يدل ُل ّ
مرة أخرى إلى أن الحديث عن التدخالت
في الشأن اللبناني يغفل دومًا فريقًا إقليميًاّ
ّ
ّ
عامليًا عريضًا ألن تدخله يكون ُمباركًا من
ّ
ِق ـبــل اإلع ـ ــام ال ـســائــد وامل ـن ـظ ـمــات الــدولــيــة.
ّ
ودي ـف ـي ــد ه ـيــل ف ــي زي ــارت ــه إلـ ــى ل ـب ـنــان أكـ ـ َـد
ّ
مهتمة بـ«نوع»
بصريح العبارة أن حكومته
الـحـكــومــة فــي لـبـنــان .ه ــذه لــو قــالـتـهــا دولــة
معادية ألميركا لكان مجلس األمن قد انعقد
فــي جلسة طــارئــة .وبـعــد تشكيل الحكومة،
«الجمهورية» بعنوان ّ
ّ
(رددته
طلعت جريدة
ّ
الدولية على
محطة «إل.بي.سي»)« :الرقابة
لبنان ستكون هــذه املـ ّـرة جـ ّ
ـديــة» .ملــاذا تبرع
ّ
وســائــل إع ــام فــريــق الـسـيــادة وال ـحــريــة في
إهانة كرامة لبنان وسيادته أكثر من غيرها؟
لــم يكن تأليف الـحـكــومــات بـهــذه الصعوبة
ّ
ّ
اللبنانية:
للجمهورية
في التاريخ املعاصر
َ
قبل الطائف كــان الرئيس يختار مــن يشاء
بــال ـتــوافــق -أح ـيــانــا  -م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة،
ُوإذا خالف رئيس الحكومة مشيئة الرئيس
ُ
َ
رئيس
املستبد كان األخير يستبدل بسهولة
ّ
الحكومة بــواحــد أكـثــر مـطــواعــيــة (ك ـَـان هذا
املسار حتى أزمــة  ١٩٧٣عندما توافق نادي
رؤس ـ ــاء ال ـح ـكــومــات ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى رفــض
اخ ـت ـي ــار س ـل ـي ـمــان فــرن ـجـ ّـيــة ألم ــن الـحــافــظ
ْ
الــذي لم تطل رئاسته للحكومة إال أسابيع
م ـ ـعـ ــدودة ،ك ـمــا أن ال ـي ــاس ســرك ـيــس وأم ــن
ّ
ّ
الجميل اكتشفا أن شفيق الــوزان هو تكرار
الصلح مع كميل شمعون :أي
لتجربة سامي
ّ
رئيس الحكومة السني الذي ،مقابل كرسي
ال ـح ـكــم ومـ ـك ــرم ــات ،ي ــواف ــق ع ـلــى م ــا يــريــده
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ول ــو أت ــى عـلــى حـســاب
مـ ــزاج أك ـث ـ ّ
ـري ــة أب ـن ــاء وب ـن ــات طــائ ـفــة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة) .ب ـعــد ال ـط ــائ ــف ،ل ــم ي ـعــد رئـيــس
ّ
ال ـج ـم ـهـ ّ
عملية
ـوريــة ال ـحــاكــم ب ــأم ــره .كــانــت
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ت ـطــول ألن امل ـخــابــرات
السورية وعبد الحليم ّ
ّ
خدام كانا يضغطان
على كل األطــراف للمضي بتشكيلة يتوافق
عليها حلفاء النظام السوري.
ُ
ـطــر
ل ـ ّيــس ه ـنــاك ف ــي ل ـ ٌب ـنــان ال ـي ــوم ِم ــن مـسـيـ ِ
ك ــل ــي ،وهـ ــذا ح ـس ــن .ول ــو أن ل ـب ـنــان يخضع
ّ
لسيطرة حزب الله  -كما ّ
العدو
يكرر إعــام
اإلســرائ ـي ـلــي وك ـمــا يـ ـ ّ
ـردد وراءه إع ــام دول
ّ
الخليج والـيـمــن اللبناني  -لكانت عملية
التشكيل تـتـ ّـم فــي خ ــال أســاب ـيــع( .وف ــارس
سعيد يربط تأخير تشكيل الحكومة بامللف
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،ويــربــط إع ــان الحكومة
ّ
ب ــامل ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ولـ ـع ــل ــه يــربــط
خسارته في االنتخابات  -بعد زمن سيطرة
النظام السوري  -بامللف النووي اإليراني).
لكن وتيرة تشكيل الحكومة باتت ّ
تعبر عن
حقيقة التناقضات والصراعات في لبنان،
وه ــي تــرتـبــط أي ـضــا بــاح ـتــدام  -أو تـهــدئــة -
ّ
ال ـت ـ ّـوت ــرات وال ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة .الـشــرخ
الشيعي يزيد من تفاقم الصراعات
السني -
ّ
ّ
عملية التشكيلّ .إن
فــي لبنان ويــؤثــر على
حصول هدنة أو مصالحة بني قيادات السنة
والـشـيـعــة عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة مــن شأنه
تسهيل التوافق اللبناني لكن على حساب
ّ
للمسيحيني .إن
الوزن السياسي  -الطائفي
ّ
ّ
ّ
للمسيحيني في
ة
ارتباط التي َارات السياسي ّ
لبنان بـطــرفـ ْـي ال ـصــراع الـســنــي أو الشيعي
َّ َ
ّ
للمسيحيني
ق ــل ــل م ــن ال ـض ـعــف ال ـس ـيــاســي
(وهـ ــو ضـعــف دي ـمــوغــرافــي ف ــي جــانــب منه
وسياسي في جانب آخــر ،مرتبط برهانات
خــاطـئــة أقــدمــت عليها ق ـي ــادات شـعـبـ ّـيــة في
ال ــوس ــط امل ـس ـي ـحــي ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي س ـن ــوات
الـحــرب) فــي املرحلة الحالية .قــد يــأتــي يوم
تـ ـق ـ ُ
ـوم ف ـي ــه الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـن ـ ّـي ــة وال ـش ـي ـعـ ّـيــة
بتشكيل حكومة مع التجاهل التام للدروز
واملـسـيـحـ ّـيــن (ه ـكــذا م ـ ّـرت عــرضــا معارضة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ال ـقــاط ـعــة ل ـت ــوزي ــر ســريــان
ّ
ّ
ّ
لبنانيني  -وقــال ،زعيم
علويني
لبنانيني أو

ّ
ّ
يسجل سابقة
التيار «املــدنــي» هــذا ،إنــه لــن
ّ
ّ
في توزير العلويني .والعلويون هم أضعف
طائفة فــي لبنان .وهـنــاك مــن يكتب بحنني
ـوديــة ف ــي ل ـب ـنــان َ
ع ــن ال ـجــال ـيــة ال ـي ـه ـ ّ
ومـ ــن ال
ي ــرى فـظــاعــة الـتـمـيـيــز وتـحـقـيــر واضـطـهــاد
ّ
العلويني).
ال يعرف الشعب اللبناني وزراءه الجدد ألن
الزعماء يختارون ال ــوزراء بناء على أسس
الــروابــط والـعــاقــات .بعضهم يصبح وزيـرًا
ألن ــه اب ــن الــزع ـيــم ،وآخ ــر يـصـبــح ألن ــه صهر
الزعيم ،وأخ ــرى تصبح وزي ــرة ألنها زوجــة
زعـ ـي ــم ،والـ ـب ــاق ــون ي ـص ـب ـحــون وزراء ألنـهــم
ّ
الذاتية
تابعون وتــابـعــات للزعيم .والـسـ َـيــر
ل ـ ـلـ ــوزراء ال ت ـك ـفــي لـلـحـكــم عـلـيـهــم م ــن ِقـبــل
ّ
َ
الذاتية في لبنان
السير
الـنــاس .ومضمون
م ـتــروك لـكــل وزي ــر مــن دون ضـبــط املعايير
والكفاءات ،فيما يمكن أن ُ ّيترك األمر لهيئة
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي كــي تــدقــق فــي مضامني
َ
سيرته ّ
ِّ
مواد غير
يضمن
السير ألن هناك من
دقيقة أو صحيحة خصوصًا أن وزراء في
سيرهم شهادات َّ
املاضي ّ
ضمنوا َ
مزورة (في
أميركا ،يراجع «مكتب التحقيقات الفدرالي»
ال ـس ـيـ َـر ال ــذات ـ ّـي ــة لـلـ ُـمـعـ ّـيـنــن وامل ـع ـ ّـي ـن ــات في
إدارات الدولة) .فالوزيرة فيوليت الصفدي،
ً
ُ
تذكر في سيرتها أنها نالت «شهادة
مثال،
ّ
ّ
تـنـفـيــذيــة ف ــي ال ـق ـيــادة ال ـع ــام ــة» (وهـ ــي غير
تنظيم أحـمــد جـبــريــل) مــن جامعة هــارفــرد.
ّ
جامعية ،بل هي ورقة
لكن هذه ليست شهادة
«إف ــادة» يحصل عليها مــن يدفع مبلغًا من
املال لحضور دورة في الفرع غير األكاديمي
للجامعة .والوزير ريشار قيومجيان ،وهو
ط ـب ـيــب أس ـ ـنـ ــان ،ذكـ ـ ـ َـر ف ــي س ـي ــرت ــه أن ـ ــه ن ــال
ّ
«مؤسسة السياسة
شهادة دراسات عليا من
ّ
ّ
ّ
املؤسسة ليست أكاديمية وقد
العاملية» .لكن
َ
قطعت جامعة بوسطن صلتها بها بسبب
ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــي ت ـخ ـت ـ ّـص ب ـت ـخــريــج ع ـس ـكـ ّ
ـريــن
ّ
ّ
أميركيني ّ
(أسسها موظف يميني رجعي في
إدارة رونالد ريغان) .أما محمد داوود فيذكر
في سيرته أنه حاز «املرتبة األولى في جميع
ّ
ّ
بمتوسط .»٢٠\١٦
الثانوية
سنوات دراستي
ـات ــه فــي
ل ـيــس م ــأل ــوف ــا أن ي ــذك ــر امل ـ ــرء ع ــام ـ ِ
ّ
ّ
الذاتية (كانت
الثانوية في سيرته
املدرسة
ُّ
ُ
عالماتي  -الحق يقال  -شنيعة في املدرسة
ّ
الثانوية).
ّ
ْ
وتـعـيــن الـ ـ ــوزراء فــي لـبـنــان لــم يـتـغــيــر عبر
السنوات .االختصاص غير مطلوب ،والوالء
ّ
الخارجية هو
للزعيم أو الـحــزب أو الجهة
الـشــرط الــوحـيــد للتوزير .وت ــروي الصحف
أن ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري ي ـح ـف ــظ فـ ــي ج ـي ـب ــه أسـ ـم ــاء
وزرائ ــه حتى اللحظة األخـيــرة ،وال يكونون
عـلــى درايـ ــة ب ـتــوزيــرهــم .أي أن تــوزيــرهــم ال
ّ
بخطة سياسة ّ
عامة ّ
معينة.
يكون مرتبطًا
وهــذه ترجمة للفهم السياسي لـلــوزارة ،أي
أنـهــا مـجــال لتقديم الـخــدمــات للناخبني ،ال
أكثر .وحــزب الله كــان صريحًا في أنــه يريد
ّ
ّ
الصحة .أي أن الحزب يدخل
بقاعيًا لــوزارة
السياسة من بابها التقليدي النفعي ،وليس
إصالحي يكافح فيه الفساد.
من باب
َ
وحــزب الله أعلنها حربًا على الفساد ،لكن
تـبــاشـيــرهــا ل ــمّ تـصــل إلـيـنــا ب ـعــد .وال ـح ــزب،
َ
مثل غيره ،تدخل لحماية مصنع «ميموزا».
ّ
وال ـت ـحــال ـفــات ب ــن األحـ ـ ــزاب والـ ـت ــي ــارات في
نية جـ ّ
لبنان تقضي على أي ّ
ـديــة بمحاربة
الـ ـفـ ـس ــاد .ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــزب أن ي ـح ــارب
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ف ـي ـم ّــا ه ـ ــو مـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ح ــرك ــة
ُ
«أم ـ ـ ــل» ،امل ـت ـعــش ـشــة ف ــي ال ــدول ــة وامل ـش ــارك ــة
مــع الـحــريـ ّ
ـريــة وجـنـبــاط فــي اغـتـنــام الــدولــة
والــرأسـمــالـ ّـيــة فــي لـبـنــان مـنــذ الـطــائــف؟ هل
ّ
ي ـم ـكــن ل ـل ـحــزب أن ي ــول ــي م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
على تحالفه االنتخابي والسياسي؟ وهذه
تسري على تحالف ّ
التيار الوطني الحر مع
سعد الحريري :أليس هذا التحالف هو الذي

َ
حزب الله أعلنها
حربًا على الفساد
لكن تباشيرها لم
تصل إلينا بعد

(داالتي ونهرا)
جعل من اإلب ــراء املستحيل ممكنًا؟ وحافظ
الحزب على توزير محمد فنيش ،لكن ما هي
إنجازات فنيش في سنوات وزارته الطويلة
(غ ـيــر اإلنـ ـج ــازات الـسـيــاسـ ّـيــة ف ــي الـتـصـ ّـدي
للسنيورة في حكومته خصوصًا في حمأة
عدوان ّ
تموز)؟ هل هناك إنجاز واحد له في
َ
أي وزارة؟ وقد اقترن اسمه في وزارة الطاقة
ّ
الحريرية
بمشروع للخصخصة حاز إعجاب
ّ
الصحة الجديد هو طبيب،
في لبنان .ووزير
مداو بقدر ما
طبيب
إلى
تحتاج
والوزارة ال
ّ ٍ
ّ
عامة أو إدارة
صحة
هي تحتاج إلى خبير
ّ
ّ
األطباء من الخبراء في
عامة (وهناك بعض
ّ
ّ
الصحة العامة) .ولو أن الحزب أراد بالفعل
م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ل ـك ــان أص ـ ـ َّـر ع ـل ــى تـعـيــن
ّ
ّ
«الصحة:
سكرية الذي (في كتابه
إسماعيل
حـ ــق وكـ ـ ــرامـ ـ ــة») لـ ــه ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل واضـ ــح
إلصــاح ال ــوزارة والـتـصـ ّـدي لفساد شركات
األدوي ـ ـ ــة (وزيـ ـ ــر ال ـص ـ ّـح ــة ال ـج ــدي ــد مـتـعــاقــد
حاضر مع شركات األدوية كما ورد
بصفة ُم
ِ
ّ
في سيرته) .إسماعيل سكرية كان يمكن له
تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار األدوية
ل ـكــن ش ــرك ــات األدوي ـ ـ ــة مــرت ـب ـطــة بــاملـصــالــح
ّ
ّ
االقتصادية الحاكمة.
السياسية -
ّ
وأصبح للنساء أربع وزيــرات ،وأصبح لهن
وزارة ل ــ«تــأه ـيــل ال ـن ـس ــاء والـ ـشـ ـب ــاب» .لكن
االس ــم تـغـ َّـيـ َـر إلــى «تمكني امل ــرأة والـشـبــاب»،
ُ
ـريــة ال ــذك ـ ّ
ك ــأن الـعـنـصـ ّ
ـوري ــة تـكـمــن فـقــط في
عـ ـ ـب ـ ــارة «تـ ــأه ـ ـيـ ــل» ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي رب ـ ــط ش ــأن
ال ـن ـس ــاء ب ــال ـش ـب ــاب واألط ـ ـف ـ ــال ،ع ـل ــى ع ــادة
أب ـش ــع ال ـت ـقــال ـيــد ال ــذك ـ ّ
ـوري ــة ا ٌل ـت ــي تـتـعــامــل
م ــع امل ـ ــرأة ع ـلــى أن ـه ــا م ـخ ـلــوق غ ـيــر مكتمل
ال ـت ـك ــوي ــن ويـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى إشـ ـ ـ ــراف ورع ــاي ــة
ّ
النسائية
الــرجــل .واالح ـت ـفــال بالتعيينات ّ
ف ـقــط كـ ــون صــاح ـبــات ـهــا ن ـس ــاءّ ي ـمــثــل فهمًا
ّ
للنسوية .لكن هل نتوقع من ساسة
مغلوطة
ّ
لبنان ،ومــن إعالمه املختص بتسليع املــرأة
وتـشـيـيـئـهــا ،فـهـمــا لـلـنـسـ ّ
ـويــة؟ حـتــى بعض
ّ
النسويات في لبنان  -ومعهم سفراء الدول
الـغــربـ ّـيــة  -ابتهجوا لتعيني أرب ــع نـســاء من
قبل زعماء رجال .وليست بني النساء واحدة
ّ
نسوية .على العكس،
تحمل فكرًا أو عقيدة
ّ
ّ
هــن ينتمني إلــى أحــزاب وتــيــارات بعيدة كل
ّ
النسوية .وهناك من ابتهج أكثر
البعد عن
ّ
ألن وزارة الــداخـلــيــة بــاتــت فــي أي ــدي ام ــرأة.
ـرات
وه ــل نبتهج أيـضــا لــو أن جـهــاز مـخــابـ ٍ
عــربـيــا ب ــات فــي يــد ام ـ ــرأة؟ ّهــل ق ـيــادة امل ــرأة
ّ
نسويًا
ألجهزة القمع والتعذيب يمثل نصرًا
ّ
إنسانيًا؟ وفكرة أن النساء يضفني ملسة
أو
ّ
حنان وإنسانية على مناصبهن هــي فكرة
ـريــة ذك ـ ّ
عـنـصـ ّ
ـوري ــة تنتمي إل ــى فـكــر الفصل
ّ
ال ـع ـق ـلــي ب ــن «ال ـط ـب ـي ـع ــة» ال ــذك ــوري ــة وب ــن
«ال ـط ـب ـي ـع ــة» ال ـن ـس ــائ ـ ّـي ــة .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،إن
ّ
البطريركية
تعيينات النساء في املجتمعات

تدفع بالنساء اللواتي يصلن إلــى مناصب
ّ
ّ
حربية
صقورية
رفيعة إلى انتهاج سياسة
ّ
ّ
الخارجية (كما فعلت
عدوانية في السياسة
ّ
ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون) إلث ـب ــات ذك ــوري ــة امل ــرأة
ّ
السياسية .وليس صدفة أن النساء اللواتي
ُ َ
وصلن إلى أعلى املناصب في بالدهن عرفن
بــالـعــدوانـ ّـيــة فــي السياسة الـخــارجـ ّـيــة ،مثل
غــولــدا مئير أو مارغريت ثاتشر أو بنازير
بــوتــو أو أن ــدي ــرا غ ــان ــدي .وتـسـتـطـيــع امل ــرأة
ّ
للنسوية كما كانت
القائدة أن تكون معادية
ً
غولدا مئير ومارغريت ثاتشر مثال.
وبــدخــول الــوزيــر ريشار قيومجيان ُي َّ
سجل
مـ ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ـ ــرى وصـ ـ ـ ــول مـ ـق ــات ــل ق ـ ـ ّـوات ـ ــي إل ــى
ّ
الحكومة (له صورة يتقل ُد فيها وسامًا من
ّ
الجميل) .وقد وصل مقاتلون من ِقبل
بشير
ّ
ع ــن ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وال ـق ــوات
وح ــزب الـلــه إلــى الـحـكــومــة .لكن الحكومات
لم تشهد وصول مقاتلني من أحزاب الحركة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ــزب
ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي .ك ــان النظام
السوري يمنع وصــول هــؤالء فيما احتضن
وص ــول مقاتلني قـ ّـواتـ ّـيــن ممن شــاركــوا في
امل ـج ــازر وتـعــامـلــوا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي،
مثل إيلي حبيقة الذي فرضه رفيق الحريري
ّ
اللبنانية
والنظام السوري على الحكومات
وعلى مجلس ّ
النواب .وبوصول قيومجيان
ّ
ّ
تتضح سمة للحرب األهـلــيــة اللبنانية :إن
مقاتلي فريق اليمني االنعزالي الذي تحالف
مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي يــزهــون بتجربتهم
الـقـتــالـ ّـيــة فيما يظهر عـلــى مقاتلي الحركة
ّ
الوطنية املتقاعدين  -أو على الكثير منهم
 الـشـعــور بــالـنــدم أو الـخـجــل مــن الـتـجــربــة.ّ
سردية الطرف الــذي انهزم شـ ّـر هزيمة -
إن
ّ
أي فريق التعاون مع الـعــدو  -ســادت بفعل
اع ـت ـنــاق ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة وحـلـفــائـهــا،
ِ
َّ
بما فيهم محسن إبراهيم الــذي قــدم خدمة
ّ
ّ
االنعزالية عن
للسردية
كبيرة قبل سنوات
ّ
الـحــرب عندما ق ـ ّـدم اعـتــذاريــة عــن أفـضــل ما
ّ
ّ
الوطنية ،أي الدفاع عن
ميز تجربة الحركة
ّ
املقاومة الفلسطينية.
وت ـك ـ ّـرس الـحـكــومــة الـثـنــائـ ّـيــة ال ـجــديــدة بني
ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر وت ـ ّـي ــار ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة.
لـكــن ت ـب ـ ّـوء سـعــد ال ـحــريــري ملـنـصــب رئــاســة
الحكومة كــان يجب أن يكون محظورًا .هذا
ّ
األهلية
رجــل ارتـضــى أن يتلو بـيــان الفتنة
من الرياض كي ينقذ نفسه من حفلة صفع
َوضرب من ِقبل أتباع محمد بن سلمان .هذا
َ
ُ
ـدور
قـ ِـبــل ،كما كتب من قبل ّعامر محسن ّ ،بـ ٍ
ك ــان مــرســومــا لــه أن يـفــجــر حــربــا أهـلــيــة في
لبنان .ولم يعتذر الحريري عن فعلته بل هو
يضحك عندما يشير ابــن سلمان أو غيره
ّ
الشخصية التي لم يخرج منها
محنته
إلى
ّ
ّ
ّ
إل بـتــدخــل دول ــة مــن ال ــدول األجـنـبــيــة التي

تــرعــاه فــي الـحـكــم ،كما رعــت أب ــاه مــن قبل -
وكل هذه الرعاية هي باسم السيادة طبعًا.
إن تجربة الحريري في الرياض ،واحتجازه
ُ
رهـيـنــا ،كــانــت يـجــب أن ت ـح ـ ِّـرم عـلـيــه الحكم
ألن ـنــا ال نـعـلــم طـبـيـعــة الـصـفـقــة ال ـتــي جــرت
بينه وبــن محمد بن سلمان ،خصوصًا أن
هناك موضوعًا ّ
ماليًا بينهما ،باإلضافة إلى
اعـتــراض ابــن سلمان على مسلك الحريري
ال ـس ـيــاســي (وق ـ ــد أدت غ ـض ـبــة ولـ ــي الـعـهــد
السعودي إلى إجراء تغيير شامل في فريق
سعد الحريري) .لكن االرتهان صفة متالزمة
لـلـحـكــم ف ــي ل ـ ّب ـنــان ،وال ـح ــري ــري ،الـ ــذي ُرب ــط
بـكــرســي وت ـلــقــى الـصـفــع واإله ــان ــة  -حسب
وص ــف دي ـف ـيــد إغ ـنــاط ـيــوس ف ــي «واش ـن ـطــن
ّ
أقل ّ
بوست»  -ليس ّ
حرية
حرًا في قــراره ،أو
ف ــي قـ ـ ــراره م ــن ب ـعــد اح ـت ـج ــازه .ل ـكــن جميع
األط ــراف ،بما فيها حــزب الـلــه ،أص ـ ّـرت على
رئاسة الحريري وهي تقبل به حتى لو كان
يحمل  -جهارًا  -أجندة من اعتقله وضربه
وشتمه في الرياض.
لكن ّ
ّ
الحر يبقى منتصرًا من
التيار الوطني
خالل األحد عشر وزيرًا  -ال كوكبًا .صحيح أن
ّ
ّ
ّ
اختصاصيني
يتميز أنه يأتي بوزراء
التيار
كـفــوئــن فــي مـجــاالتـهــم لكنهم  -كـمــا تقول
ّ
صديقة خبيرة فــي ش ــؤون الـتـ ّـيــار  -يــولــون
الوالء لباسيل على االختصاص .وهوّ ،مثل
ُ
نبيه ّ
بري كما تقول الصديقة ّإياها ،يفضل
ّ
سياسيًا
الوزراء غير النجوم كي ال يصعدوا
ع ـلــى ح ـســاب الــزع ـيــم األوحـ ـ ــد .ل ـكــن بــاسـيــل
ّ
سياسية ذات
يوحي أنه يخطو نحو قيادة
معالم تختلف عــن طريق ميشال عــون إلى
ّ
الرئاسة منذ عام  .٢٠٠٥جبران باسيل شكل
َ
ثـنــائـ ّـيــة مــع سـعــد ال ـحــريــري ،وف ـصــل قص ُدًا
مع حزب الله في االنتخابات ،ثم بدأ يطلق
ت ـصــري ـحــات م ـت ـنـ ّـوعــة وشـ ـ ـ َ
ـارك ف ــي تمجيد
الجميل .باسيل ِّ
ّ
يعبر عن رجوع (غير
بشير
ّ
ّ
مـحـمــود) لــانـعــزالــيــة الـلـبـنــانــيــة وللترويج
ل ـهـ ّ
ـويــات سـيــاسـ ّـيــة لــم يـ ُعـتــرف بـهــا دسـتــور
الـطــائــف ال ــذي ك ــان مــن املـفـتــرض أن يحسم

االحتفال بالتعيينات
ّ
كون
فقط
ة
النسائي
ّ
ل
يمث
صاحباتها نساء
ّ
فهمًا مغلوطًا للنسوية

الصراع حول ّ
هوية لبنان.
ثـ ـ ــم هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ج ـ ـبـ ــران
ُ
باسيل املـت ـكـ ِّـررة عــن ال ـصــراع مــع إســرائـيــل،
وه ــي تـخـتـلــف ع ــن خـطــب مـيـشــال ع ــون في
مناصرة الشعب الفلسطيني ّ
وذم االحتالل
اإلســرائـيـلــي .وال يمكن تجاهل تصريحات
ب ــاسـ ـي ــل  -كـ ـم ــا ي ـت ـج ــاه ـل ـه ــا ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
ويتجاهلها صديق باسيل ،قائد حزب الله.
ت ـتــراكــم خ ـطــب وت ـصــري ـحــات بــاس ـيــل وهــي
ّ
اعترافًا بحق إسرائيل في الوجود
تتضمن ّ
ت ــارة وبـحــقـهــا فــي األم ــن ت ــارة أخ ــرى (وفــي
كلمته في ذكرى  ٦شباط نسب عبارة «أمن
ّ
العربية» مع
إسرائيل» إلى مبادرة «السالم
أن العبارة لــم تــرد فيها) .وقبل أسـبــوع من
الكلمة األخ ـيــرة ،ذك ـ َـر باسيل حــق إسرائيل
فــي األم ــن وك ــان ذل ــك فــي مـقــابـلــة مــع «ســي.
َ
إن .إن» ،وقيل يومها على وسائل التواصل
ّ
اإلنكليزية خانته .وفي الحديث
إن العبارة
ّ
ّ
استراتيجية دفاعية للبنان فــي سياق
عــن
البيان ال ــوزاري ،ذكــرت محطة «أو .تي .في»
ُّ
ّ
«لغوية» ستحل املــوضــوع .أي
أن تخريجة
وتحرير أرضه
لبنان
عن
الدفاع
أن موضوع
ّ
بـ ــات لـعـبــة ل ـغ ـ ّ
ـوي ــة .ه ـك ــذا ي ـس ـت ـخــف معظم
القوى في لبنان بالخطر اإلسرائيلي.
لكن املــوضــوع لــم يعد يحتمل النقاش .لقد
تـسـ ّـر َب حديث املجلس األعلى للدفاع وفيه
ُّ
يقر مدير مخابرات الجيش بما هو معروف
لـكــل الـلـبـنــانـ ّـيــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات ،وب ـمــا ثـبــتَ
للعيان في عدوان ّ
تموز :أن الجيش اللبناني
لــن يـصـمـ َـد ألكـثــر مــن  ٢٤ســاعــة أم ــام الـعــدوّ
ُ
اإلســرائ ـي ـلــي .ت ـق ــارن ذل ــك بـمـقــاومــة صمدت
ّ
صمدت ثالثة جيوش
أمــامّ العدو ّأكثر مما ً
عربية نظامية مجتمعة .ونفي حقيقة عدم
ُّ
ّ
يحمل قائد الجيش الحالي،
أهلية الجيش
ّ
ّ
جــوزيــف ع ــون ،مـســؤولــيــة أم ــام اللبنانيني،
ُّ
ينفك يـكـ ّـر ُر الزمــة أن الجيش على
إذ هــو ال
«جهوزية ّ
ّ
تامة» ملواجهة إسرائيل (مستفيدًا
على ما يبدو من طائرات رش املبيدات وما
ّ
ّ
أميركية).
إنكشارية
شاكلها من مساعدات
أي إن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ي ـ ـصـ ــارح ال ـش ـعــب
بحقيقة عدم قدرة الجيش على ّ
صد عدوان
ّ
ردتــه مقاومة ُم ّ
تطوعة ،فيما الجيش الذي
يـتـلـ ّـقــى أم ــوال ال ـضــرائــب الـلـبـنــانـ ّـيــة خــاضــعٌ
لسقف الضعف ال ــذي تفرضه عليه أميركا
(وأم ـي ــرك ــا ه ــي ال ـتــي تــريــد ال ـتــرويــج لكذبة
جـ ـه ـ ّ
ـوزي ــة ال ـج ـي ــش مـ ــن أج ـ ــل ن ـس ــف حـ ّـجــة
املقاومة).
تــرافــق هــذه الحكومة وع ــود كـثـيــرة ،وسعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وعـ ـ ــد ب ـخ ـل ــق  ٩٠٠،٠٠٠ف ــرص ــة
عمل وه ــذا الــوعــد يحمل مــن املـصــداقـ ّـيــة ما
حـمـلــه وع ــد إل ـيــاس امل ـ ّـر فــي األيـ ــام األخ ـيــرة
ّ
النيابية بــأن يـ ّ
ـؤسـ َـس فرعًا
من االنتخابات
لـ«اإلنتربول» في بتغرين (ملــاذا بتغرين ،ال
ن ــدري) .وحــزمــة وع ــود «سـيــدر» ستزيد من
إمساك دول الغرب بخناق الدولة واملجتمع
ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــي سـتــزيــد م ــن اخ ـت ــراق دول
الغرب للدولة واملجتمع في لبنان .ما ُي ّ
سمى
ّ
بــاإلصــاحــات الـتــي هللت لها الحكومة لن
تـخـتـلــف ع ــن ســاب ـقــات ـهــا م ــن «إص ــاح ــات»
ّ
غربية برفع شأن
ومن «مساعدات» ووعــود
اللبناني.
االقتصاد
ّ
سـ ٌ
ـاذج مــن يـتــوقــع تغييرًا فــي لـبـنــان .ليس
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـط ــائـ ـف ــي ال ـ ـهـ ــرم هــو
وحــده املـســؤول ،بل التوازنات والصراعات
ّ
ّ
الداخلية هي حامية للفساد بقدر
الطائفية
ّ
ما أن التوازنات والصراعات اإلقليمية هي
أي ـضــا حــامـيــة وراع ـي ــة لـلـفـســاد .فـلـنـتـصـ َّـور
ماذا سيكون ّ
رد فعل ما ُي َّ
سمى بـ«املجتمع»
ّ
الــدولــي لــو أن حملة مكافحة الفساد قــررت
فتح دفاتر فؤاد السنيورة في الحكم .عندها،
ّ
ستتشكل حملة عاملية إلنقاذ ً«رجل الدولة»
(ال ي ـجــد ال ـس ـن ـي ــورة غ ـض ــاض ــة ف ــي وصــف
نفسه بــ«رجــل الــدولــة» فــي بعض املقابالت
ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــة) .هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة ل ــن تـخـتـلــف
عــن سابقاتها ،ووع ــود اإلص ــاح ومكافحة
الفساد ستنضم إلــى حـمــات سباقة بــاءت
بــالـفـشــل .لـكــن ال ـجــديــد فـيـهــا ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ،أن
ّ
ّ
يتعرض
اللبنانية يمكن أن
رئيس الحكومة
ِّ
للضرب والصفع واإلهانة إذا لم ينفذ أوامر
ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ب ـح ــذاف ـي ــره ــا .لكن
ٌ
الحريري رجل ذو صداقات :يستطيع حينها
أن يستنجد برؤساء دول أجانب ،وفي هذا
مفخرة  -وأية مفخرة  -للبنان وشعبه.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ّ
تقدم العامل االقتصادي
االجتماعي
سعد الله مزرعاني *
بني العناوين التي ّ
تقدمت في السنوات املاضية عمومًا ،وفي األشهر األخيرة خصوصًا ،عنوان
األزمــة االقتصادية والتوتر االجتماعي الناجم عنها ،وبــدء تحولهما ،على األقــل في األذهــان
والهواجس واملعاناة (وفي الشارع مؤخرًا) ،إلى مرتبة لم يبلغاها منذ حقبة طويلة .في بداية
التسعينات عانى اللبنانيون ،معظمهم بالتأكيد ،من تدهور سعر صرف الليرة .املتضررون
كــانــوا أكثرية املــواطـنــن .لكن ،حصول ذلــك بعد حــرب أهلية دامــت حــوالــى  15سنة ،ثـ ّـم إقحام
املضاربة املالية (ذات االستهداف السياسي) من أجل إسقاط رئيس الحكومة وحكومته واملجيء
بسواهما ،قد ّبررا ،نسبيًا ،تلك القفزة ،في سعر صرف الليرة ،التي تراجعت سريعًا بعد تحقيق
الهدف من ورائها! ثم إن طبيعة املرحلة آنذاك (أي االرتياح لوقف االحتراب األهلي واالتفاق على
تسوية «الطائف» وتكريسها) ،قد طغيا على كل ما عداهما ،سـ ً
ـواء كان بحجم اغتيال رئيس
الجمهورية املنتخب رينيه معوض ،أو بحجم تدهور سعر صرف الليرة إلى درجة مأساوية.
َّ
خفف من ذلك أيضًا ،ما راهن عليه املزاج الشعبي ،بأكثريته ،من أن مجيء رجل األعمال اللبناني
ّ
ُّ
السعودي رفيق الحريري رئيسًا للحكومة سيؤدي إلى إحداث تحول انعطافي إيجابي ملصلحة
ّ
نتذكر أن ضجيجًا كبيرًا كان قد َّ
مهد
معالجة سريعة لبعض كوارث الحرب إن لم يكن ملعظمها!
لذلك عبر مبادرات الحريري :رفع األنقاض من شوارع العاصمة ،املنح الدراسية آلالف الطالب
اللبنانيني ،وعــود اإلعمار وإنــارة البالد بالبواخر األسـطــوريــة ...كذلك فقد ساهمت املحادثات
املنفردة بني ممثلي الكيان الصهيوني وممثلي بعض «دول الطوق» والفلسطينيني في تعزيز
ً
أوهام تبلور تسوية شاملة استكماال لـ اتفاقية «وادي عربة» مع األردن ،واتفاقية «أوسلو» مع
السلطة الفلسطينية...
األزمة االقتصادية االجتماعية ،آنذاك ،تبعثرت وضاعت إذن وسط ضجيج أكبر حول شعارات
مواجهة «االحـتــال الـســوري» بالنسبة لفريق لبناني ،وبـلــورة «املـشــروع اإلع ـمــاري» بالنسبة
لفريق كبير آخــر ،واسـتـبــدال هيمنة بــأخــرى بالنسبة لفريق ثالث كــان يعمل تحت اإلشــراف
الـســوري املباشر ويثابر على ممارسة نـفــوذ حــاســم فــي مـجــاالت السلطة واإلدارة وتقاسم
املكاسب في ميزان قوى جديد كان عنوانه «ترويكا الحكم» وصناديق اإلنفاق والنهب املوزعة
طائفيًا ،والسيطرة على القطاعات الناشئة ،الخاضعة أيضًا ملنطق االحتكار والتقاسم ،كاإلعالم
ومرافق ومؤسسات الدولة ما بعد الحرب ...هذا طبعًا باإلضافة إلى استمرار املقاومة ضد العدو
ُ
اإلسرائيلي وحصول محطات عدوانية واتفاقيات مهمة في مجرى ذلــك ت ّوجت باالنسحاب
الذليل عــام  ،2000والحـقــا ،بنتائج عــدوان تموز لعام  2006حني ُهــزم الـعــدو ،مــرة جديدة في
لبنان ،رغم كل جبروت أسلحته وضخامة الدعم وآمال األميركيني التي كانت معقودة على ذلك
العدوان :بنشوء «شرق أوسط جديد» ،وبتدارك اإلخفاقات األميركية في العراق ،وبالقضاء على
ما تبقى من مقاومة في لبنان وسوريا واملنطقة عمومًا ملصلحة واشنطن وتل أبيب وحلفائهما
املعلنني واملضمرين...
تـقـ ّـدم العامل االجتماعي واالقـتـصــادي بــدأ يبرز تباعًا منذ بــدأت تتراكم سلبيات «النموذج
ّ
االقتصادي» الذي بشر به واعتمده وقاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري .تفاقمت هذه السلبيات
ً
ابتداء من ربيع عام  .2011وحيث أن
مع تطورات الوضع في املنطقة عمومًا وسوريا خصوصًا
النموذج املذكور قد تأسس على الريع دون اإلنتاج وعلى إقامة «جنة ضريبية» ملصلحة كبار
املتمولني واملضاربني وعلى الفوائد العالية للتوظيف في سندات الخزينة لتمويل ًالعجز والدين
ً
الـعــام ...فضال عن النهب والصفقات وتدهور البنية الخدماتية في جوانبها كــافــة ...فقد أدى
ّ
الفلتان و«الشطارة» وعدم املحاسبة إلى بروز نوع من الجشع املتوحش تمثل في االستهتار
ّ
كثف ّ
وجسد كل ذلك ملف أزمة النفايات التي
بمصالح الناس وبشروط الحفاظ على البيئة...
اندلعت في أواسط عام  .2015كانت تلك األزمة بداية انكشاف النموذج السياسي واالقتصادي
على خلل عظيم لجهة االستهتار بصحة املواطنني وسالمة البيئة وإخضاعهما آلليات الصفقات
والسمسرة التي ترتدي ،كالعادة لبوسًا طائفيًا ومذهبيًا .لكن هذه األزمة التي جرى امتصاص
النقمة الشعبية بشأنها باملناورات والتدابير الجزئية والقمع والبلطجة وكذلك بضعف وتشتت
قـيــادة التحركات الشعبية ،كانت رأس جبل الجليد فــي خلل أوســع وأشـمــل ،عــاد إلــى البروز
مع تدهور املؤشرات االقتصادية جميعها ووصــول لبنان إلى حافة هاوية وإفــاس يتهددان،
خصوصًا ،ماليني اللبنانيني من ذوي الدخل املحدود في الفئتني الشعبية واملتوسطة .هؤالء ،مع
احتمال انهيار سعر صرف الليرة وفرض ضرائب ورسوم جديدة(عليهم باألساس) وإفالس
الخزينة والعجز عن سداد الديون وارتفاع الفوائد ،فيما يستمر النهب والهدر والصفقات ،هؤالء،
ّ
استشعروا مخاطر غير مسبوقة ضاعفت لديهم القلق ،وحفزت جزئيًا حتى اآلن ،االستعداد
للمشاركة في االحتجاج كما برز في املظاهرات والتحركات التي حصلت في األسابيع املاضية.
لقد ساهمت مرحلة االنتخابات وقانونها ومــا رافقها مــن تسعير طائفي اضطلع بــه التيار
العوني خصوصًا ،في صرف األنظار ،ولو مؤقتًا ،عن األزمــة االجتماعية واالقتصادية .لكن
التعثر في تشكيل الحكومة كشف الكثير من زيف الوعود وخطأ التوجهات التي تؤكد املضي
في النهج ذاتــه ،كما في مؤتمر «سيدر» ،وتوصيات «ماكينزي» ّ
املجملة ببعض الوعود والتي
ّ
لن يعتمد منها إل األســوأ مشفوعًا باملضي في الفئوية والتحاصص واالستهتار بمصالح
ومصير البلد والناس .تجلى ذلك سريعًا في البيان الوزاري وفي التصريحات املتالحقة لرئيس
ّ
الوزراء املكلف وفي اإلجماع املريب والسريع على البيان الوزاري .ثمة اتجاه حاسم لدى أطراف
السلطة نحو تدفيع املواطنني ثمن خطأ نهجهم وهدرهم وفئويتهم ونهبهم ملوارد البالد دون
حسيب أو رقيب .يجري الحديث عن «تدابير مؤملة» (ملن!) منها زيادة رسم خمسة آالف ليرة
على صفيحة البنزين ،ورفــع الضريبة على القيمة املضافة ( )TVAإلــى حــدود ال ــ 15باملئة،
وتخفيض رواتــب العاملني واملتقاعدين في القطاع العام  ...بــدوره ،ناقوس الخطر الــذي دقته
جهات دولية متضررة أو متابعة ،أعاد إلى الواجهة املخاطر َّ
وعزز لدى فئات واسعة من املواطنني
شعور الخوف ،وبالتالي التحرك للمساهمة في درء مخاطر سعي أطراف السلطة لتدفيع الفئات
الضعيفة واملتوسطة ثمن األزمة من لحمها الحي.
األزم ــة االقتصادية االجتماعية تفرض نفسها بقوة فــي عــداد األولــويــات .لــم يعد مــن املمكن
حجبها أو التخفيف مــن وقعها أو مــن إمكانية استخدامها مــن قبل جهات مشبوهة ،لدفع
ّ
األمور في البالد نحو الفوضى الشاملة ...املعارضة والجهات والفئات املتضررة مطالبة بالتحلي
بالوعي واملسؤولية ملتابعة هذه املتغيرات ولتنظيم مواجهة تأخد بعني االعتبار جانبي املعركة:
الوطني واالجتماعي في الوقت عينه.
* كاتب وسياسي لبناني

