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إبراهيم علوش *

ّ
خ ــال معظم ف ـتــرات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،شكل
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وال ـع ـم ــل الـ ـس ـ ّـري وح ــرب
ال ـع ـص ــاب ــات وح ـ ــرب ال ـش ـعــب سـ ــاح ال ـقــوى
ّ
املـنــاهـضــة لإلمبريالية واألنـظـمــة والـحــكــام
ال ـت ــاب ـع ــن لـ ـه ــا ،أو إح ـ ــدى أدوات ح ــرك ــات
التحرر القومي ضد االستعمار ،وكان َديدن
اإلمبريالية خالل تلك الفترة هو دعم أنظمة
ديكتاتورية أو احـتــاالت لتثبيت وجودها
ف ــي مــواج ـهــة الـكـتـلــة االش ـتــراك ـيــة وحــركــات
التحرر القومي.
ً
لكن ت ـحـ ّـوال كبيرًا طــرأ على طبيعة الـحــراك
ّ
ال ـش ـع ـب ــي ،ومـ ــن ث ــم ال ـع ـم ــل ال ـ ـسـ ــري وح ــرب
كتل
الـعـصــابــات وح ــرب ال ـش ـعــب ،مــع ن ــزول ٍ
جـمــاهـيــريــة ضـخـمــة ل ـل ـشــارع إلس ـق ــاط دول
املنظومة االشتراكية فــي بــدايــة تسعينيات
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،وم ـ ــن ث ــم درج مـصـطـلــح
«الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات املـ ـ ـل ـ ـ ّـون ـ ــة» لـ ــوصـ ــف ال ـ ـحـ ــراكـ ــات
ّ
الجماهيرية التي تستهدف الــدول والحكام
ال ـ ـخـ ــارجـ ــن عـ ــن طـ ـ ــوع م ـن ـظ ــوم ــة ال ـه ـي ـم ـنــة
اإلم ـبــريــال ـيــة ،ك ـمــا ح ــدث ف ــي يــوغــوســافـيــا
الـســابـقــة تـمـهـيـدًا لتفكيكها رس ـم ـيــا ،وكـمــا
ح ــدث ف ــي أوك ــران ـي ــا وج ــورج ـي ــا وقــرغـيــزيــا
الحقًا لتأسيس أنظمة موالية لإلمبريالية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وكـ ـم ــا ح ـ ــدث الحـ ـق ــا ف ــي لـيـبـيــا
وســوريــة قبل ثماني سـنــوات ،وهــو الـحــراك
ـرب أهـلـيــة
ال ـ ــذي س ــرع ــان م ــا ي ـن ـحــل إلـ ــى ح ـ ـ ٍ
وم ـشــاريــع انـفـصــالـيــة أو م ـشــاريــع إضـعــاف
وتفكيك.
بــاخـتـصــار ،لــم تـعــد «الـج ـمــاه ـيــر» ،كمفهوم
ـون س ـي ــاس ـي ــا ي ـخ ـ ًت ـل ــف عـ ــن م ـف ـهــوم
مـ ـشـ ـح ـ ٍ
«ال ـش ـعــب» األك ـث ــر ح ـي ــادي ــة ،الـحـصــن املنيع
لحركات التحرر والقوى التقدمية ،ولم تعد
بــوصـلــة الـجـمــاهـيــر تـشـيــر دائ ـم ــا بــاالتـجــاه
ال ـص ـح ـيــح ،وت ـب ـ ّـن م ـنــذ ب ــداي ــات م ــا يسمى
«الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ت ـحــدي ـدًا أن اإلمـبــريــالـيــة
ّ
تمكنت ب ـجــدارة مــن اخ ـتــراق وعــي قطاعات
م ــن الـجـمــاهـيــر امل ـت ـحـ ّـركــة امل ـسـ ّـي ـســة ،وتـبــنّ
أن بـ ـعـ ـض ــا م ـ ــن «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ب ــات
مـغـ ّـيــب الــوعــي تـحـ ّـركــه (أو ال ت ـحـ ّـركــه) قــوى
وشخصيات غيبية ظالمية قادمة من جحور
م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ ،وأن ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة
املـ ــدارة بمعظمها مــن جـهــات إمـبــريــالـيــة أو
رجعية عربية باتت تفعل فعلها فــي عقول
وق ـلــوب املــواطـنــن ال ـعــرب الــذيــن لــم يـعــودوا
ً
اجتماعيًا كتال شبه متماسكة قادمة حديثًا
مــن الــريــف والـبــاديــة كما كــانــت عليه الحال

في الخمسينيات والستينيات .كما ّ
تبي أن
شبكات التواصل االجتماعي املسيطر عليها
إم ـبــريــال ـيــا بــاتــت أه ــم أداة تـعـبـئــة وتنظيم
وتـحــريــض ال يملك حـتــى مــن يــدركــون ذلــك،
ويـتـعـ ّـرضــون للعقوبة والـحـظــر والتهميش
مــن إدارات ـه ــا املـتـحـيــزة ،أن يتخلوا عنها إن
هــم أرادوا الـبـقــاء على صلة بما يـجــري في
«الواقع» من حولهم.
وق ــد تـمـ ّـيــز «ال ـح ــراك الــرب ـي ـعــي» ،و«ال ـث ــورات
امل ـل ـ ّـون ــة» م ــن ق ـب ـلــه ،ف ــي أن ــه ي ـهـ ّـمــش قضية
ّ
ال ـت ـخــلــص م ــن الـتـبـعـيــة ،وضـ ـ ــرورة تحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة ع ــن م ـن ـظــومــة الـهـيـمـنــة
اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الدولية ،وأنه ال يناهض العدو الصهيوني،
بــل يتعاون معه علنًا أحيانًا (هـنــري برنار
ليفي نموذجًا ،والــدعــم الصهيوني املباشر
لـ ــ«ث ــوار ج ـنــوب سـ ــوريـ ــة» ،)..وأنـ ــه ال يـطــرح
ّ
م ـطــالــب تـتـعــلــق بــال ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال
ي ـن ـط ـلــق م ــن مـ ـش ــروع وطـ ـن ــي أو ق ــوم ــي أو
يساري ،بل تتميز هذه الحراكات بأنها تركز
بشكل شبه حصري ،مع بعض الرتوش هنا
أو هناك ،على مسائل ذات طابع «دستوري»
أو ق ـضــايــا «تـ ـ ــداول ال ـس ـل ـطــة» أو «م ـحــاربــة
الفساد» أو «الحريات» أو «الديموقراطية»
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ن ـس ــخ ول ـص ــق ف ـ ــوري ل ـبــرنــامــج
«اإلصالح األميركي» في الوطن العربي بعد
انـهـيــار االت ـح ــاد السوفييتي وغ ــزو الـعــراق
وتدميره.
تتميز ال ـحــراكــات «الــربـيـعـيــة العربية»
كـمــا
ّ
بأنها تتلقى دعمًا إعالميًا وسياسيًا وماليًا
واستخبارتيًا (وعسكريًا مباشرًا أحيانًا) من
ِقبل الــدول الغربية من جهة ،أو من األنظمة
الخليجية العربية التي ًال تخجل من كونها
ّ
أكثر تخلفًا وديكتاتورية بما ال يقاس من أي
نظام عربي ترميه بالديكتاتورية!
وت ـت ـم ـيــز الـ ـح ــراك ــات «ال ــرب ـي ـع ـي ــة ال ـعــرب ـيــة»
بـتـســاهـلـهــا ال ـشــديــد م ــع ال ـتــدخــل األجـنـبــي،
حني ال تدعو له صراحة عسكريًا أو بالدعوة
ملطالب مثل «انتخابات بإشراف دولي» وما
شــابــه ،كـمــا تتميز بـتــركـيــزهــا الـشــديــد على
ت ـفــاص ـيــل الـ ـش ــأن امل ـح ـلــي س ـيــاســي ال ـطــابــع
مــن دون ربـطــه بــالـشــأن االقـتـصــادي (إال من
ب ــواب ــة الـ ـفـ ـس ــاد) ومـ ــن دون رب ـط ــه بــال ـشــأن
القومي العربي أو بالتناقض الرئيسي مع
اإلمبريالية والعدو الصهيوني.
ه ـنــا وجـ ــد ب ـعــض ث ــوري ــي الـ ـق ــرن الـعـشــريــن
املخلصني والصادقني أنفسهم ينجرفون مع
ٌ
حراك شعبي ،وألنهم
«الحراك الشعبي» ،ألنه

المعركة مع اإلمبريالية
والرجعية العربية باتت
على الشعب العربي ،على
وعيه وعلى اتجاه حراكه
السياسي ،وليست معركة
مع الشعب
وجد بعض ثوريي
القرن العشرين أنفسهم
«الحراك
ينجرفون مع
ٌ
الشعبي» ،ألنه حراك
شعبي ،وألنهم تعلموا من
ماوتسي تونغ أن «الشعب
دائمًا على حق»

تعلموا من ماوتسي تونغ أن «الشعب دائمًا
على حق» ،على الرغم من أن برنامج الحراك
وقـيــادتــه (حــن تكون واضـحــة) هــو برنامج
ثــورة مضادة سرعان ما ينحل إلــى مطالب
ً
وعرقية وجهوية تصب مباشرة في
طائفية ِ
جيب مشروع التفكيك في الوطن العربي.
ووجـ ــد ق ـس ـ ٌـم آخ ــر م ــن ال ـث ــوري ــن املـخـلـصــن
وال ـص ــادق ــن أن ـف ـس ـهــم ،م ـمــن ش ـع ــروا بـخـلـ ٍـل
كبير فــي تـ ّ
ـوجـهــات الـحــراك الشعبي ومــآلــه،
ٍ
يعيشون حالة رهيبة من اإلحباط والغربة،
وراح بـعـضـهــم يـهــاجــم «ال ـش ـعــب» ويـتـ ّ
ـرحــم
على روحه ،من دون أن يدركوا أن الشعب هو
كل ما تملكه الطليعة الثورية ،وأن الطليعة
املـنـفـصـلــة ع ــن ال ـش ـعــب س ــرع ــان م ــا ينتهي
ّ
أمــرهــا سياسيًا ،وأن تمكن اإلمبريالية من
ال ـتــاعــب ب ـق ـطــاعــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـش ـعــب من
خ ــال «ح ــروب الـجـيــل ال ــراب ــع» (ان ـظــر مجلة
«طـلـقــة ت ـنــويــر» ال ـع ــدد  )32ال يـعـنــي فـقــدان
األمل منه ،بعد أن انخرط في أطر وحراكات

م ـض ــادة ملـصـلـحـتــه ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ب ــل تعني
تطوير أدواتـنــا ،وممارسة العمل التثقيفي
والجماهيري ال ــدؤوب والصبور لالشتباك
ف ـكــريــا وس ـيــاس ـيــا م ــع ال ـش ـع ــب ،واألهـ ـ ــم من
ذلــك هــو عــدم تضليل أنفسنا بــاالعـتـقــاد أن
انخراطنا فــي حــراكــات مشبوهة ومخترقة
«ي ـ ـهـ ــدف إلعـ ــادت ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى جـ ـ ـ ــادة م ـنــاه ـضــة
اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـص ـه ـي ــون ـي ــة» ألن ال ـق ــوى
والشبكات واآلليات التي أنتجت هذه ّ
الردة
ال تمكن محاربتها بوسائلنا القديمة ،بل
تـتـطـلــب مـنــا أن نـتـعـلــم دروس ـن ــا ج ـي ـدًا وأن
نطور وسائل جديدة ملواجهتها.
باختصار ،املعركة مع اإلمبريالية والرجعية
الـعــربـيــة بــاتــت عـلــى الـشـعــب ال ـعــربــي ،على
وعيه وعلى اتجاه حراكه السياسي ،وليست
معركة مع الشعب ،وال هي معركة نقوم بها
بعيدًا عن الشعب ،ونقطة البدء في مثل هذه
امل ـعــركــة ه ــي الـ ـع ــودة إل ــى ال ـبــدي ـه ـيــات الـتــي
حاولت ترسيخ بعضها في سلسلة مقاالت
منذ بداية عام  ،2011وهي ال تزال موجودة
على موقع «الـصــوت العربي الـحــر» وغيره،
ّ
وه ــي ت ــرك ــز عـلــى ف ـكــرة أن م ـحــاربــة الـفـســاد
واالس ـت ـبــداد ،عندما تصبح مطية للتدخل
اإلمبريالي وتدمير ال ــدول ،وعندما تستند
ل ـحــراكــات مــدعــومــة إمـبــريــالـيــا وصهيونيًا،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ـكـ ــون مـ ـق ــدم ــة ل ـل ـف ــن ال ــدم ــوي ــة
وال ـح ــروب األهـلـيــة وم ـشــاريــع االن ـف ـصــال ،ال
تـعــود مـشــروعــا إصــاحـيــا على اإلط ــاق ،بل
تصبح يافطة الثورة املضادة التي يجب أن
نحاربها بال هوادة.
من البديهي طبعًا أن مبدأ محاربة الفساد
واالستبداد ليس هو املرفوض ،ومن البديهي
أن مــن حــق الـنــاس أن يحتجوا على املظالم
التي يتعرضون لها ،وهــذا أمــر طبيعي وال
يستطيع أحــد أن يمنعهم منه ،لكن املوقف
مـ ــن م ـث ــل ه ـ ــذه االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ي ـف ـت ــرض أن
يحتكم بالحد األدنى لشرطني أساسيني)1 :
أن ال يكون مثل ذلك الحراك مرتبطًا بأجندات
وقوى خارجية )2 ،أن يكون محكومًا بسقف
استقالل الوطن وبالتالي أن يكون مناهضًا
لإلمبريالية والصهيونية.
وم ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــن ي ـ ـطـ ــرح مـ ـش ــروع
تغيير أي ن ـظــام يـجــب أن يـثـبــت أن ــه أفضل
ً
م ـنــه بــامل ـقــاي ـيــس الــوط ـن ـيــة وال ـقــوم ـيــة أوال،
وبمقاييس الـنــزاهــة واتـســاع الـصــدر ثانيًا،
وإال فكفوا عن تدمير البالد...
* كاتب وأستاذ جامعي عربي
(فاديم غيردا ــ أ ب)
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عن الذاكرة والحرب والمقاومة
عامر محسن
نجد في النقاشات التي تثور ّ
دوريًا في لبنان ،حول تاريخ الحرب
جهة ،على
األهلية وشخصياتها ورموزها ،أكثر من مفارقة .من ٍ
الــرغــم مــن ال ــدور املــركــزي للحرب فــي تأسيس الــواقــع القائم في
لبنان ،ورغم مرور عقود على اختتامهاّ ،
فإن الذاكرة حول الحرب
ٍ
ّ
ضبابية ،مثقوبة ،تعتمد على «روايــات شعبية»
في البلد ال تزال
و«قناعات» األفرقاء الذين شاركوا فيها وهم اليوم يدافعون عن
ماضيهم .هذا على الرغم من ّأن هذا التاريخ ليس بعيدًا ،وهناك
ٌّ ٌ
والتوثيق والشهادات التي يمكن جمعها (من
كم هائل من الوثائق
ً
اختبرها
أصعب األمــور أن تقنع امـ َـرأ ّأن روايته عن الحرب كما
ًّ
هو ،أو شهادة أقربائه والرواية العائلية عن األحداث ،ليست حجة
ّ
وبخاص ٍة حني تتعارض مع مصادر متعددة ووقائع
في التأريخ،
ّ
ّ
ّ
موثقة) .مع ذلك كله ،يندر أن تجد كتابًا تحليليًا ،شموليًا ،ذا قيمة
صدر عن الحرب األهلية في السنوات املاضية؛ وأغلب الكتب التي
ُ
ّ
تنشر هي من نمط املــذكــرات أو الــروايــة الصحافية السردية ،أو
تلك التي تعتمد على أرشيفات وأوراق شخصيات قيادية ،وتروي
األحداث من وجهة نظرهم.
«حرب أهلية» على الماضي
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ـ ّ
ـإن «ال ـج ــدال» الــداخ ـلــي ،عـلــى مـسـتــوى كتابة
ٍ
ّ
وبخاص ٍة مع تواتر املذكرات
جانب واحد؛
من
يكون
يكاد
الذاكرة،
ٍ
والـســرديــات التي تــروي الـحــرب مــن وجهة نظر اليمني اللبناني،
وتــأخــذ راحتها فــي التالعب بالتاريخ والحقائق (كـتــاب مــارون
ً
مشعالني  -الــذي صــدر مــؤخـرًا  -م ـثــاال) .فــي املـقــا ّبــل ،ال توجد
ّ
تقريبًا «روايــة مخالفة» في ظــل استنكاف أكثر مثقفي الحركة
الوطنية وقياداتها عن الدفاع عن موقفهم في الحرب ،وبعضهم
ّ
ّ
سردية اليمني عبر االعتذاريات والنقد الذاتي،
يفضل أن يواجه
ً
وال ـب ـعــض ق ــد ان ـت ـقــل ،أصـ ــا ،إل ــى «ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر» ،ل ــو حصلت
الـحــرب الـيــوم لوقف مــع الكتائب .ولــوال مالحقة أسعد أبوخليل
لهذه األدبـيــات ،ملا كــان هناك من ّ
يمحص خلفها وينقدها .على
ّ
الوطنية الذين «انتفضوا»
الهامش ،بالحديث عن قيادات الحركة
ّ
على ماضيهم( :أنا ال مشكلة ّ
لدي في أن يتحول قيادي يساري
ّ
ّ
ف يتمول من الغرب والخليج ،فهذا
إلى سياسي يميني ،أو إلى مثق ٍ
ّ
خياره الـفــردي وهــذه حياته ،وأغلب هــؤالء ال يقدم في األحــداث
ّ
ّ
سياق
اليوم وال يؤخر .األمــر الوحيد الــذي يزعجني هو أنــه في
ٍ
ٌ
شباب صادقون وفقراء ،أخذوا هؤالء
زمن ما ،كان هناك
ما ،في ٍ
ّ
ّ
الناس على محمل الجد ،وحملوا السالح وســاروا خلفهم حتى
ّ
املــوت .مــاذا سيقولون لهم لو أنهم عــادوا إلــى عاملنا وواجهوهم
اليوم؟ هذا هو األمر الوحيد الذي يخطر في بالي حني ّ
يمر ذكرهم،
ُ
ّ
ولو كان لي ّ
أحبة وأقرباء قتلوا تحت قيادة هؤالء ،لفعلت ضدهم
ما هو أكثر من الكتابة).
ثالثًاّ ،إن هذا الجدال عن الذاكرة والحرب ،وإن كان ال يــزال يثير
العواطف والخالف بني أولئك الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها
وما زالوا في حاالت كثيرة ،وهذا طبيعي ،يعيشون فيهاّ ،
فإن هناك
ٍ
أكثري ًة في لبنان ال تنظر إلى املاضي بهذه ّ
ّ
ترث أحقاد
ولم
ة
الحد
ِ
ً
ّ
الحرب ومنطقها .الحرب انتهت في حالتي ،مثال ،قبل السن التي
أمر ّ
كان الشباب فيها يبدأ بحمل السالح (وهذا ٌ
سيئ باملناسبة:
ّ
ً
أن تحتل الحرب كامل طفولتك ثم يتصالح الجميع ،مباشرة ،قبل
ٌ
ّ
السن التي يصبح للحرب فيها رونق ما)؛ وأغلب من في جيلي أو
أصغر ينظر إلى الحرب بني «الحركة الوطنية» و«الجبهة اللبنانية»
كتاريخ قديم ،وليس كقضية ّ
حية تنبض بالعداوة والثارات .هذا
ّ ٍ ّ
بالطبع ،إلى ّ
تغير األزمنة ،فاليمني اللبناني لم يعد كما كان
مرده،
ٌ
«خطر» باملعنى الذي
في السبعينيات ،ولم يعد «مخيفًا» ،وال هو
ّ
ّ
املتعصب الذي ال زال يعيش
كان عليه في املاضي .حتى اليميني
هواجس الحرب وأحقادها ،حني يستعمل ّاللغة «الحربية» اليوم
ويتوعدك ّ
ّ
ّ
بعنصرية ،فأنت
ويهددك ويكلمك
ويستحضر املاضي
وبرغبة بأن تضع ذراعًا
بإشفاق عليه،
بخوف منه بل
ال تشعر
ٍ
ٍ
ٍ
حوله ّ
ٌ
«حسن ،كما تريد؛ ولكن اهدأ اآلن
وتهدئ من روعه وتقول له
قبل أن تفعل شيئًا وتؤذي نفسك».
هذا ال ينفي ،بالطبع ،احتمال أن تقوم قيادات على مثال سمير
والتهور بشكل يـ ّ
ّ
مآس
ـؤدي إلــى
جعجع بـ«استعادة ماضيها»
ٍ
ٍ
ّ
إنسان فعل شيئًا أن يكرره،
من
نحترز
جديدة (مــن العادل أن
ٍ
وجعجع خصوصًا قد اقترب من هذه الحافة أكثر من مـ ّـرة في
السنوات املاضية) .وهذا يأخذنا إلى موضوعنا التالي ،وهو عن
لذلك .أنا
دور «الذاكرة املثقوبة» في غياب املحاسبة ،وضرورتها ُ
ال أقصد هنا املحاسبة الجنائية وحقوق الضحايا ،فهذه قد أغلق
ّ
الباب عليها ،بل املحاسبة باملعنى السياسي البسيط ،في حق
على
ـادات ساقت جمهورها إلــى هزائم وتـنــازالت وتــراجـعـ ٍ
قـيـ ٍ
ـات ّ ً
مبجلة
مستوى تاريخي ،ورهانات خاطئة كارثية ،وهي ال تزال
ّ
في دفة القيادة.

ّ
التاريخ كأقصوصة
بــاملـثــل ،ف ـ ّ
ـإن الـيـســار اللبناني ال ـيــوم ،حــن ّ
يفسر وضـعــه الحالي
تسمع «تفسيرات» كثيرة ،بعضها أشبه
ويشرح ماضيه ،فأنت ّ ً
ّ
ّ
الجوهرية
بنظريات املؤامرة ،ولكن قلة من الناس تناقش األسباب
ّ
مقال عن مذكرات
ملسار التاريخ .كما يشرح أسعد أبو خليل في
ٍ
ال ـق ـي ــادي ال ـش ـيــوعــي جـ ــورج ال ـب ـطــل («األخ ـ ـبـ ــار» ف ــي  26كــانــون
الثاني  ،)2019فـ ّ
ـإن الحزب الشيوعي ،وأكثر اليسار اللبناني ،لم
ّ
ّ
متجهزًا ّومتحضرًا لـخــوض الـحــرب األهـلـيــة ،وأكـثــر الجهد
يكن
الـعـسـكــري تــولـتــه الـفـصــائــل الفلسطينية .ه ــذا لــه س ـبـ ٌـب طـبـقــيّ،
للمفارقة ،وهو  -يضيف أبو خليل ّ -أن اليسار اللبناني لم يكن
ً
«حركة شعبية» باملعنى الذي كانته حركات يسارية أخرى حول
العالم ،أو األحزاب اإلسالمية التي أخذت مواقع اليسار فيما بعد.
ٌ
أحزاب يقودها أساتذة ومثقفون وموظفون ،أي
هذه كانت ،أساسًا،
«بورجوازية صغيرة» بالتعبير املاركسي .من هنا كانت سياسة
ّ
ليبرالية،
«اليسار الرسمي» اللبناني ،بحسب أبو خليل ،تشبهه:
و«إصالحية» ،تريد النفاذ إلى النظام وحجز مكان فيه ،وليس قلبهَ
ٍ
أو تثويره .من هنا «تفاجأ» الكثير من هــذه التنظيمات بنشوب
ً
الحرب ،وهي  -بطبيعتها وبتكوينها  -لم تكن قادرة على تأسيس
«جيش شعبي» وإن أرادت ذلك.
وقيادة
ٍ
ّ
األمــر املثير هنا هو أنــه ،على املقلب اآلخــر ،كان اليمني اللبناني -
تصاعدي مع ّ
ّ
تقدم سنوات الحرب،
وبشكل
«املسيحي»  -يبني،
ٍ
مــا هــو أق ــرب إل ــى «الـحــركــة الـشـعـبـيــة» ،ويـنـجــح بـشـكـ ٍـل كـبـيـ ٍـر في
ّ
حتى ّ
نبسط:
تحشيد وتنظيم وتسييس جمهوره  -وتسليحه.
ً
ّ
حني اندلعت الحرب ،بــدال من أن تجد عائالت شمعون والجميل
وغيرهما (ومعها العائالت التي تسيطر على االقتصاد والبنوك)
ً
ـدة أم ــام عـصـيــان ع ـس ـكـ ّ
ـري ،فـقــد وج ــدت «الـحــركــة
نفسها وح ـي ـ
ٍ
ً
ّ
الوطنية» أمامها جمهورًا ّ
معبأ ومسلحًا ومن املستحيل اختراقه.
ّ
الحركة الشعبية ،التي تتجذر في املجتمع وتمتلك مكانًا في الذاكرة
الشعبية وتحوز غالبية ضمن كتلة تاريخية ...إلخ .الحركة الشعبية
ً ّ
ُ
ّالحقيقية ال يمكن أن «تسرق» ،وال هي «تختفي» فجأة (حتى وإن
ً
أملــت بها هــزائــم) ،وهــي ال يمكن أن تخسر  -مثال  -مواقعها في
ّ
بمجرد خروج حركة «فتح» من املعادلة.
طول البلد وعرضه
ّ
ٌ
تفسير ال يكف زياد الرحباني عن ترداده لتفسير
من هنا ،هناك
ضمور اليسار وانحساره .يقول الرحباني ما معناه ّأن الجمهور
ّ
«الشيوعية» و«اليسار»،
تعابير مثل
الشعبي ينفر ولديه «نقزة» من
ٍ
ّ
ّ
وأنه يوازي بينها وبني اإللحاد ،وهو ما يحول بني اليسار والناس.
ّ
ّ
ّ
أي إنك تحتاج إلى تغيير العنوان و«التغليف» ،حتى تلتف على هذه
«العقدة» الشعبية ويصبح اليسار جماهيريًا .أنا لن أقول إن هذا
ّ
الكالم تبسيطي وفوقي ويلخص الكثير عن نظرة اليسار العربي
ً
ّ
إلى شعبه ،بل سأقول إنه من الغريب فعال ّأن هذه الجماهير ذاتها،
ً
حني كانت أكثر فقرًا وحرمانًا وجهال ،لم تكن لديها «نقزة» ،وكان
ّ
ّ
مستعدًا
بأعداد كبيرة إلى أحــزاب اليسار ،وكان
ينضم
شبابها
ٍ
لـتـحـ ّـدي أهـلــه وتـقــالـيــده ،بــل ودي ـنــه .مــن جـهـ ٍـة أخ ــرى ،مــن الغريب
ّ
وثقافوية وال نضع في
أكثر أن نقفز إلــى تفاسير استشراقية
االعتبار أمــورًا «مــاديــة» مباشرة :الخيارات والرهانات والـقــرارات
عليها اليسار ،والهزائم التي نتجت عنها ،أو
الحقيقية التي سار ً
ّ
كسبب من هذه
عرفات
مع
الذيلي
للتحالف
مراجعة
ٍ
ّ
حتى أن نسمع ّ
األسباب (بعد كل ما جرى ،وبعد كل ما تسبب به ياسر عرفات
ّ
فــي حــق فلسطني ولبنان  -مــا زال تعبير «الـيـســار» كلمة سيئة
ّ
في أجــزاء واسعة من لبنان بتأثير تلك املرحلة  -ال ينفك الكثير
ّ
من اليساريني اللبنانيني عن التعبير عن ّ
حبهم ألبي ّ
عمار ،كأنه
ٌ
رمز ّ
يخصهم ،وعن «حنينهم» ملرحلته؛ تمامًا على طريقة العرب
ّ
ّ
ّ
الذين يحبون صدام حسني) .املشكلة هي أن من ال يفهم تاريخه
ّ
وشفافية ومن غير عقد ،ال يمكن أن يبني
بصدق
ويتصالح معه،
ٍ
شيئًا للمستقبل.
ذاكرة المقاومة
ّ
فــي دراس ـ ٍـة أكاديمية عــن «الــربـيــع الـعــربــي» (أعتقد أنـهــا لباتريك
ّ
هيغنز) ّ
منهجي ٍة مثيرة لقراءة التاريخ السياسي في
يتم عرض
ّ
حالة «دول ما بعد االستعمار» .الفكرة هي أنك حني تقوم بـ«جرد ٍة»
مرت على بالدناّ ،
لتاريخ الدولة الوطنية والعقود املاضية التي ّ
فإن
ّ
ّ
الـنــاتــج هــو ليس فقط الــنـظــام السياسي وبطانته الـفــاســدة وكــل
املشاكل والتحديات التي نغوص فيها .ســواء في الجزائر أو في
ّ
ليبيا أو سورية أو غيرهاّ ،إن التاريخ يختزن أيضًا «مكاسب» ّتم
تحقيقها لصالح الشعوب في هــذه املرحلة املاضية :االستقالل،
السيادة ،تعليم ّ
مجاني ،مؤسسات ّ
عامة ،دعم الغذاء ...إلخ .مهما
كانت هذه «املكاسب» هزيلة وقليلة وناقصة ،فهي املوجود؛ وأنت
صفحة بيضاء .فوق
ال يمكن أن تنطلق ،باملعنى ّالتاريخي ،من
ٍ
ذلــك ،فـ ّ
ّ
شعبي
لنضال
ًا
ر
ثما
ـاءت
ـإن هــذه «املكاسب» ،كلها ،قد جـ
ٍ
ـال خــاضــه الـفـقــراء ،قبل أن
حصل فــي املــاضــي،
ٍ
وتضحيات وقـتـ ّ ٍ
ّ
تنقلب األنظمة على جماهيرها أو تتكلس .من هنا ،فإنه ال يمكن

ّ
يتصور
رمي التاريخ بأكمله من النافذة و«أن نبدأ من جديد» ،كما
البعض .من املفترض أن يكون هدف أي حركة ّ
ثورية هو صيانة
ّ
و«الــثــورة» التي تريد
هــذه املكاسب ومضاعفتها ّوالبناء عليهاً .
محو هذه املكتسبات ،أو تضحي بها رخيصة في سبيل إسقاط
ّ
تضيع تاريخ شعبها ونضاالته فحسب ،بل هي
النظام ،فهي ال
ّ
أقرب إلى ثورة مضادة.
في لبنان ،نحن لم نراكم منذ االستقالل كثيرًا من «املكاسب»،
وهــذا يعود أساسًا إلــى ضعف الحركات الشعبية والثورية في
ّ
رجعية خــارج الخليج ،لم ّ
تمسه فعليًا دورة
لبنان ،البلد األكثر
ّ
الـيـســار وال دورة االنـقــابــات وال حــتــى «إص ــاح» حقيقي منذ
الخمسينيات .حتى املؤسسات القليلة التي ّتم بناؤها للشعب،
مثل التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ،جرى تجويفها وإفسادها
ً
وتحطيم مستواها منذ نهاية الحرب ،بدال من االستثمار فيها.
ّ
األم ــر العجيب هنا هــو أنـنــا قــد نجحنا ،فــي اآلن ذات ــه ،بمراكمة
توزيع أو استثمار أو بناء مؤسسات
ـام هائل  -من دون
ديـ ٍـن عـ ٍ
ٍ
ّ
تصديق ملقولة أنه ،في غياب اشتراكية للفقراء ،فإن النظام
(في
ٍ
صوب «اشتراكية لألغنياء»ّ ،
توزع الدخل من تحت إلى
سينحو

فوق).
التحرير واملقاومة هما «املكسب الوحيد» الذي ّ
حصلناه ّباملعنى
التاريخي فــي هــذا الــوطــن .هــو التجربة اليتيمة الـتــي تنظم فيها
ّ
لبنانيون ،وعملوا جماعيًا ،وحققوا نجاحًا وإنجازًا يحق لهم أن
ّ
تراكم
يفخروا به ،وهم يرون نتائجه حولهم في كل يوم .حصيلة ّ ٍ
وتضحيات دامــت ألكثر من جيلني .املسألة هنا ليست «نظرية»،
ٌ
هناك ٌ
أرض تـحـ ّـررت ،أهلها عــادوا إليها ،وقـ ّـوة تحميهم في وجه
ّ
ـدو وتـمــدهــم بالثقة وبــأسـبــاب الـحـ ّ
الـعـ ّ
عقد منذ
ـريــة .مـ ّ ّـر أكثر مــن ٍ
صل عرفها جنوب
الحرب األخيرة ،وهي أطول فترة
استقرار مت ٍ
لبنان منذ أكثر من نصف قرن .في هذه ٍاألثناء ُ
بيوت كثيرة،
نيت
ب
ّ
ٌ
ٌ
وعــادت قــرى إلــى الحياة ،ونشأ جيل كامل وشـ ّـب ،يتنظم أيضًا
وي ـتـ ّ
ـدرب للدفاع عــن أرض ــه حــن تحني الـ ّـســاعــة ،ومــن يعش على
ّ
ّ
ّ
الحدود ليست لديه أوهام .هو يرى عدوه في ًكل يوم .الناس هناك
يعرفون ّأن الحرب قادمة ،وأنها ستكون مكلفة وقد يضطرون إلى
ّ
ّ
مستعدون
إعادة البناء من جديد .ولكنهم  -في ما يشبه اإلجماع -
ّ
ّ
لــدفــع ثمن الـصـمــود حــن يستحق ،ألنـهــم يـعــرفـ ّـون جـ ّـيـدًا مــا هو
ً
طويال .هذا ّالتراث ،بالطبع ،هو ٌ
ملك ألي
البديل وقد اختبروا مرارته
ّ
ّ
لبناني يريد أن يتشارك فيه ،ولكني تعلمت أنه ليس في وسعك أن
ّ
تأخذ أحدًا بالجبر ،ولو إلى الجنة (ما عليك فعله هو أن تضمن أن
ال يمنعك أنت من دخولها) .لهذه األسباب ،ال يجب أن يستغرب
ّ
اإلعالمي أو السياسي أن ال يكون الناس لطفاء معه حني يستهدف
ّ
هذه املقاومة وهذا التراث تحديدًا ،من بني كل ما هو خطأ وظالم
في ّلبنان.
ٌ
ّ
سردية أعــداء املقاومة منذ
بالطبع ،لو كانت هناك وجاهة ما في
ّ
عــام  ،2005أي أنــه يكفي أن نسمح بضرب املقاومة وتجريدها
ّ
من سالحها حتى تقوم « 14آذار» بإصالح البلد وإنهاء الفساد
وبناء «دولة القانون» ،لكان في املسألة نظر .ولكننا نعرف جميعًا
ماذا يحصل حني تصل هذه العائالت إلى ّ
سدة الحكم ّ
والسلطة.
ّ
والبديل «الشبابي والحداثي» الــذي يخرج من صفوف املنظمات
ّ
مجايلي
والطبقة الوسطى و«النخبة الثقافية»  -والكثير منهم من
وأعــرفــه جـ ّـيـدًا  -أثـبــت ،على حـ ّـد قــول جمال غصن ،فــي السنوات
القليلة املاضية مــاذا يفعل بأبسط قــدر من ّ
ّ
يستقر
السلطة حني
ّ ٍ
إغراء .حني تراقب كيف يوزعّ
أمام أي
بني يديه ،وكم لديه من مناعة ّ
املنافع على بعضه البعض ،ويوظف أصدقاءه ،ويندمج في منظومة
ّ
ّ
الترويج املتبادل ،تفهم أنه أثبت  -وهو في بداية الطريق  -أنه ال يقل
ّ
تقليدية.
فسادًا عن أي عائلة سياسية لبنانية
ّ
ال أعتقد أنه من الحكيم أن نراهن على «إصالحية» النظام اللبناني،
ّ
ّ
ّ
ٌ
عاجز بنيويًا عن اإلصالح من ناحية ،وأننا قد تأخرنا
بمعنى أنه
عــن هــذا الـنــوع مــن الـجـهــود مــن ناحية ثانية (وح ــن يـكــون فــؤاد
السنيورة قادرًا على ًالخروج ،بالفم املآلن ،ليدافع عن األداء املالي
لحكوماته ،ويجد كتلة شعبية وسياسية تقف معه وتدافع عنه،
محاسبة قريبة عبر هــذه السبل .ومن
فهذا يعني أنــه ال أمــل في
ٍ
ّ
ً
سيحاسب أص ــا؟ النظام القضائي؟ مجلس ال ـنــواب؟) .جــل ما
ّ
ّ
ّ
نقوله هو أنــه ،حني نعد «الـجــردة التاريخية» ،يجب أن نتذكر ما
ّ
يستحق أن نحفظه وأن نراكم عليه ،وإن لم يكن في ذاته كافيًا .هنا
مسألة ال يفهمها العديد من أصدقائي ،حني يكون «وطن املقاومة»
ّ
شيء ال يدعو إلى األمــل ،بل وتبدأ برؤية
ضعيفًا خارجها ،وكل
ٍ
بذور الهزيمة من حولك .املسألة في العالقة مع مقاومة شعبك هي
ّ
ماو ،ليست «حفلة» تدعى
ّأن املقاومة ،حتى نستعير
بتصر ٍف من ّ
ّ
إليها ،فتستطلع إن كان الجو يناسبك والطعام على ذائقتك ،وإن
ّ
ّ
تاريخي؛ وحني
املدعوين .دعم ّ املقاومة هو واجب
كنت تنسجم مع
يكون الثمن ّ
رمزيًا وماديًا ويتعلق بصورة اإلنسان و«برستيجه»،
ّ
وضحى في
فهذا ال شيء أمام الثمن الذي دفعه من بنى هذا التراث
سبيله ،وأعطاك تحريرًا وذاكرة.

