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أسعد أبو خليل *
إذا ك ــان ه ـنــاك م ــن ل ـغـ ّـز ف ــي ه ــذه االنـتـفــاضــة
الجارية في لبنان ،فإنه يكمن في غياب اسم
وهـ ــدف رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ع ــن االح ـت ـجــاجــات،
ت ـحــت ع ـنــاويــن فـضـفــاضــة ب ـعــض ال ـش ــيء ،إذ
تـحـمــل وع ــود ال ـث ــورة الـجــامـحــة .وه ــذا اللغز
ّ
قـ ــد ي ـع ـك ــس ب ـع ــض ال ـ ــدواف ـ ــع واالت ـ ـجـ ــاهـ ــات،
ّ
املحتجني
التي تسود في أوســاط كثيرة بني
واملحتجات .ال ّ
ّ
شك في أن انتفاضة االحتجاج
ّ
ّ
ّ
امل ـع ـي ـشــيــة ،إن ـم ــا كــانــت ع ـفــويــة وغ ـيــر مبيتة
ّ
خارجية .هي تندلع
وغير مرتبطة بمؤامرات
عفويًا ً
بناء على املعاناة االقتصادية ،وتراكم
صـلــف الـطـبـقــة الـحــاكـمــة خـصــوصــا بـعــد زرع
رموز الطبقة البرجوازية في صفوف وزارات
ال ـح ـكــم .وال ـس ــؤال عــن ال ـحــريــري يــوجـبــه دور
الرجل الهائل في بناء هــذا النظام السياسي
واالقتصادي الذي يشكو منه الجميع( .طبعًا،
باسيل
ً
يمكن الـنــاس أن يقتنعوا بــأن جـبــران ً
هــو ال ــذي بـنــى دّعــائــم ه ــذا الـنـظــام لـبـنــة لبنة
وي ِّ
بعد الطائف ،وأنه كان هو الذي يأمر ُ
سير
رفيق الـحــريــري) .والطائف كــان عالمة فارقة
في بداية دور ّ
مهم لرفيق الحريري ،وبإيعاز
غير خفي عن النظام السعودي وبتشارك مع
َ
َ
عناصر فيه.
ابتاع
النظام السوري ،بعدما
ّ
وغياب الحريري عن أهداف االحتجاجات كل
ي ــوم ،فــي مقابل هــذا الـهــوس بـجـبــران باسيل
ّ
ّ
للدور
(وبأمه) ،هو بمثابة شبه إعالن رسمي ّ
الكبير لبقايا  14آذار في الحراك (وللمنشقني
عن  14آذار ،ألنه بنظرهم لم يكن صارمًا ّأكثر
ضـ ـ ّـد سـ ــاح م ـق ــاوم ــة إس ــرائـ ـي ــل ،وامل ـن ـشــقــون
هـ ــؤالء يـتـلـ ّـبـســون ل ـبــاس ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة الــزائ ـفــة،
ً
ويلعبون دورًا هائال في اإلعــام اللبناني أو
العربي املــدعــوم أوروب ـي ــا) .كــان التركيز على
باسيل ـ ـ وال يــزال ـ ـ الطريق األسـهــل ملــن يريد
ّ
ّ
الحريرية وتبييض الصفحة مع كل من
تبرئة
يريد اسـتـهــداف حلفاء حــزب الله بالتحديد.
ّ
إن مشهد خروج فؤاد السنيورة من الجامعة
ّ
ّ
األمـيــركـيــة ،كــان س ــارًا لكثيرين وكـثـيــرات ،إل
ّ َ ّ
ّ
يتحمل أكبر مسؤولية
ـرت أن الــرجــل
إذا تــذكـ
لرجل ّ
حي عن الكارثة االقتصادية في لبنان.
لـ ــو ك ـ ــان ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل فـ ــي الـ ـحـ ـض ــور فــي
لكان إخــراجــه من القاعة
الجامعة األميركيةً ،
ّ
س ـي ـكــون أك ـثــر ف ـظــاظــة بـكـثـيــر وأق ـ ــل تـهــذيـبــا.
ومـشـهــد احـتـضــان املـحـتـ ّـجــن الـيـسـ ّ
ـاريــن في
َ
للزائرين ،كريم مـ ّـروة وأحمد
النبطية وصور
تناس
(أو
أيضًا
مقصودة
تبرئة
قعبور ،هو
ٍ
َ
ّ
لشيوعيني) لرفيق الحريري .أي أن
ال ُيغتفر
هـ َـؤالء لم يمانعوا في عقد حلقات الدبكة مع
اثنني من الذين ّ
روجوا للرأسمالية الحريرية،
والعداء للمقاومة في واحدة من أحلك املراحل
ال ـتــي مـ ـ ّـرت ب ـهــا ،عـنــدمــا أصـبـحــت الـحــريــريــة
ّ
عن تحالف
رأس حربة ضد املقاومة بالنيابة ّ
أميركي ـ سعودي ـ إسرائيلي .إن غض النظر
ع ــن دور رف ـيــق ال ـح ــري ــري ك ــان م ــن ضـ ــرورات
ال ـتــرويــج لـبــديــل رج ـعـ ّـي مـتــآمــر ض ـ ّـد مـقــاومــة
إسرائيل في لبنان .الحريرية أقرب إلى هؤالء
ّ
ّ
ّ
واملحتجات (ليس كلهم
املحتجني اليساريني
وإن ـمــا ه ــؤالء الــذيــن احـتـضـنــوا زي ــارة قعبور
ّ
ومـ ـ ـ ّـروة) مــن م ـقــاومــي إســرائ ـيــل ال ــذي ــن أذل ــوا
الـعــدو فــي حــرب تموز (املـهــن فــي بروباغندا
امل ـحــور الـسـعــودي أن ــه اخـتـلــق ســرديــة عــن أن
مقاومة كريم مــروة وإلياس عطالله الحتالل
إســرائـيــل ،كانت أعظم وأبـلــغ أث ـرًا مــن مقاومة
ح ــزب ال ـل ــه م ــن الـتـسـعـيـنـيــات ،أو أن ال ـحــزب
الشيوعي ُمـنــع مــن تحرير جـنــوب لـبـنــان ،ما
أتاح لحزب الله الفرصة إلتمام التحرير).
َ
ودرج الـ ـح ــدي ــث بـ ـع ــد الـ ـط ــائ ــف عـ ــن إنـ ـش ــاء
جـمـهــوريــة ال ـطــائــف ،عـلــى أس ــاس أن دسـتــور
ّ
الـطــائــف ول ـ َـد نـظــامــا سياسيًا جــدي ـدًا يختال
بـح ـكــم امل ــؤس ـس ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،وأن ـ ــه أنـهــى
ّ
الحرب األهلية بضربة واحدة .لكن جمهورية
ما بعد الطائف ،كانت في الحقيقة جمهورية
رفيق الـحــريــري ،الــرجــل الــذي تركت بصماته
الشخصية واملــالـيــة األث ــر األكـبــر على النظام
الـسـيــاســي ال ــذي تـلــى حـقـبــة ال ـحــرب األهـلـيــة.
برحيل رفيق الحريري
وهــذا النظام لم ينتهِ َ
ف ــي عـ ــام  ،2005ب ــل ع ـ ــاش وازدهـ ـ ـ ـ َـر بــوجــود
ّ
خلفاء لــه مــن مستشاريه الخلص ،مثل فــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وس ـعــد ال ـحــريــري م ــن ب ـع ــده .وقــد
اعـتـمــدت هــذه الجمهورية نـظــام املحاصصة
الطائفية وتغليب الحصة الطائفية اإلسالمية
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـحـ ّـصــة الـطــائـفـيــة املـسـيـحـ ّـيــة،
َ
استأثر هو شخصيًا بها ،معتبرًا نفسه
والتي
ّ
ً
مـ ّمـثــا لـلـســنــة واملـسـيـحـيــن ،وذلـ ــك لترجيح
ك ــف ــة وزن ـ ــه ال ـس ـي ــاس ــي إزاء الـ ـق ــوة الـشـيـعـيــة
الــديـمــوغــرافـيــة والـسـيــاسـيــة .ويـمـكــن اعـتـبــار

مــا ُسـ ّـمـ َـي بإحباط املسيحيني جــزءًا ال يتجزأ
م ــن خ ـطــة رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،لـتـهـمـيــش ال ــدور
السياسي للمسيحيني فــي النظام الطائفي،
ّ
م ــن أجـ ــل أن ُيـ ـع ــزز ف ـ ــوزه االن ـت ـخ ــابــي مـقــابــل
نفوذ الثنائي الشيعي (وإن كان الثنائي هذا
َ
ساعد رفيق الحريري
متنافسًا يومها) .والذي
ع ـلــى االس ـت ـق ــواء وال ـس ـطــو ع ـلــى املـحــاصـصــة
السنية ـ املسيحية ،هو أن رئيس الجمهورية
األول ،إل ـيــاس الـ ـه ــراوي ،ك ــان م ـطــواعــا بـيــدي
ال ـحــريــري .وسـهــولــة الـسـيـطــرة عـلــى ال ـهــراوي
بعامل املــال (أي الــرشــوة) كانت سابقة ،ومن
معالم الفساد املستشري الــذي وسـ َـم املرحلة
الـحــريــريــة ،الـتــي ال ن ــزال نعاني مــن ويالتها.
طـبـعــا ،ال ــرش ــوة سبقت ال ـحــريــري فــي النظام
السياسي ،وفعلت فعلها في املجلس النيابي
(خـصــوصــا فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة) وفــي
مجلس ال ـ ــوزراء .وك ــان سـيــاسـيــون ُيبتاعون
ُ
ويستأجرون من ِقبل فرقاء محليني وأطراف
خــارجـيــة ،لكن لــم تكن الــرشــوة على مستوى
اإلف ـســاد الـحــريــري :أي منح رئـيــس الحكومة
رات ـبــا خــاصــا لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة للسيطرة
ُ
عـلـيــه .الـطــريــف أن هـنــاك جــائــزة تـمـنــح باسم
إلياس الهراوي لـ«رجال الدولة» (بحسب من
ّ
ً
يمنحها) ،كأن الهراوي كان مثاال محتذى في
تاريخ النظم الديموقراطية.
ّ
تميزت جمهورية رفيق الحريري ،باعتماده
الـفـســاد منهجًا وأسـلــوبــا ونـمـطــا فــي الحكم،
وال يـنـحـ ّصــر ال ـف ـســاد ف ــي ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
ّ
ف ـق ــط ،وإنـ ـم ــا ي ـم ـتـ ّـد إل ــى ك ــل ج ــوان ــب الـحـيــاة
فــي ال ــدول ــة واملـجـتـمــع .أق ــام ال ـحــريــري شبكة
أخـطــوبـيــة أمـسـكــت بـخـنــاق ل ـب ـنــان ،وأدخ ـلــت
أســال ـيــب ظ ــامل ــة وف ــاس ــدة ف ــي ال ـح ـكــم ل ــم يكن
لـبـنــان يـعــرفـهــا مــن قـبــل ـ ـ أو لــم يـكــن يعرفها
عـلــى ه ــذا ال ـن ـطــاق ال ــواس ــع مــن ق ـبــل .يـتـحـ ّـدث
سركيس ّ
نعوم في كتابه الجديد («من مزيارة
إل ــى واش ـن ـط ــن») ع ــن كـيــف أن ال ـحــريــري كــان
يعطي راتبًا ُي ّ
قدر بعشرين ألف دوالر شهريًا
له ولسمير فرنجية والضابط عدنان شعبان
ُ
استطعت
(يضيف نـ ّـعــوم« :ل ــوال هــذا امل ــال ملــا
الصمود مع آل تويني» (ص ،)١٦٦ .ولي عودة
مـفـ ّـصـلــة إل ــى ك ـتــاب ســركـيــس ن ـ ّـع ــوم) ـ ـ أي أن
السياسي والصحافي واألمـنــي كــان مرتبطًا
ّ
ماليًا بالحريري .ووسائل اإلعالم التي ّتدعي
ّ
ّ
تتطرق البتة إلــى الفساد
مناصرة «ثــورة» ال

إن ثقافة لبنان منذ
التسعينيات هي
رجعية يمينية
ثقافة
ُ
هيمنة
رأسمالية م ِ

اإلعــامــي املـسـتـشــري .أدخ ــل الـحــريــري شبكة
ّ
والفنانني والشيوعيني
من الكتاب واملثقفني
َّ
ّ
في سجل دفوعاته ،وضــخ مفاهيم رأسمالية
معادية لليسار والتقدمية .لم يكن للحريري
ّ
أن ي ـ ـمـ ـ ّـر َر ك ـ ــل س ـي ــاس ــات ــه ،م ــن دون تـغـطـيــة
مباشرة من الثقافة والصحافة والفن ومرافق
السياحة ألعماله.
ّ
إن االع ـت ــراض عـلــى ن ـظــام الـفـســاد الـلـبـنــانــي،
بــالـتــوازي مــع تحييد رفـيــق الـحــريــري ،يعني
أن الـ ـح ــراك ي ـضـ ّـم ف ــي م ــا ي ـضـ ّـم ف ــي صـفــوفــه،
ب ـقــايــا  14آذار وقـ ــوى طــائ ـفـ ّـيــة تـعـتـبــر امل ـ ّـس
ّ ّ
بــه مــن امل ـحـ ّـرمــات الــديـنـيــة واملــذهـبـيــة .إن كــل
أوج ــه ال ـف ـســاد ال ـتــي يـشـكــو مـنـهــا املـحـتـ ّـجــون
وامل ـح ـت ـ ّـج ــات ،م ــن تـصـمـيــم وتـنـفـيــذ وتـلـحــن
رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري .رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ح ـك ـ َـم في
ج ـم ـهــوريــة ل ـب ـنــان ،بــال ـن ـفــوذ وال ـس ـل ـطــة الـتــي
ح ـكـ َـم بـهــا رؤسـ ــاء جـمـهــوريــة مــا قـبــل الـحــرب
األه ـل ـيــة .صـحـيــح أن ــه ل ــم يـسـتـ ِـطــع أن يقضي
على املقاومة ،بالرغم من محاوالت ومؤامرات
ّ
عديدة ّ
ضدها قام بها (وتجلت في آخر ّأيامه
في الـقــرار  1559الــذي ال يــزال أتباعه يكذبون
ّ
عن دوره فيه) ،لكن صالحياته كانت شاملة
فــي ال ــدول ــة .يـنـســى ال ـن ــاس ،ال ـي ــوم ،أن حسني
الحسيني (الــذي يستشهد به جماعة  ١٤آذار
وتــوابـ ًعـهــا) ،كــان يشير إلــى الـحــريــري مجازًا
وتورية بلقب «الشخص» نظرًا إلى سيطرته
ّ
الكلية في الدولة .رفيق الحريري َ
ّ
وأصر
أراد
ّ
ع ـل ــى ال ـت ـم ــت ــع ب ـص ــاح ـي ــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة فــي

اعتراض الشعب
على
اللبناني ّ
النظام ،ليس إل
اعتراضًا على
الحريرية (مروان
طحطح)

الحكم ،وهــو طلب من حافظ األســد ذلــك أكثر
مــن م ـ ّـرة ،لكن األخـيــر حــرمــه منها بالرغم من
تسخير قوى املخابرات والجيش السوري في
لبنان لخدمته (والـلـجــوء إلــى الـخــارج لطلب
الدعم وملعاقبة الخصوم ،كان أيضًا من سمات
الحكم الحريري).
ً
ّ
إن جيال جــديـدًا مــن اللبنانيني واللبنانيات،
ّ
ّ
عانى من التعرض لكم هائل من البروباغندا
املدفوعة الثمن ،منذ اغتيال الحريري ،لخلق
أس ـط ــورة عـنــه ال ت ـمـ ّـت بـصـلــة إل ــى الــرجــل ّ في
ح ـي ــات ــه ،وك ـ ــان هـ ــذا الـ ـك ـ ّـم ال ــدع ــائ ــي مـصــنـعــا
مــن ِقـبــل الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلســرائـيـلــي ـ
األمـيــركــي ،مــن أجــل الـتــرويــج للمشروع الــذي
ع ـمــل ل ــه ال ـح ــري ــري ول ـت ـقــويــض دع ــم مـقــاومــة
إسرائيل في لبنان.
اعتراض الشعب اللبناني على النظام ،ليس
ّإل اعـتــراضــا عـلــى الـحــريــريــة ،لــو ُ
دروا بــذلــك.
هذه هي بعض عناصر الدولة الحريرية التي
ال تزال سارية:
ّ
ً
أوال ،إنـشــاء وزارات ظــل فــي داخ ــل الـ ــوزارات،
ّ
وت ـ ـجـ ــاوزًا ل ـل ــدس ـت ــور وم ــؤسـ ـس ــات ــه .ل ــم يـكــن
الحريري يكتفي بالسيطرة على الوزارات ،بل
ّ
كان ّ
يعي موظفني لديه في الوزارات األساسية
ّ
م ــن أج ــل إك ـم ــال ال ـخــطــة ال ـحــريــريــة ،حـتــى لو
زالـ ــت وزارة م ــن قـبـضــة ال ـح ــري ــري .واكـتـشــف
الـ ـ ــوزراء ف ــي حـكــومــة إم ـيــل ل ـحــود األول ـ ــى ،أن
الحريري بقي في الحكومة حتى عندما كان
ّ
سليم الحص يتولى رئاسة الحكومة .وعرقل
م ـن ــدوب ــو ال ـح ــري ــري ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارات ،م ـشــاريــع
اإلصالح التي أراد جورج قرم وسليم الحص
وإمـيــل لـحــود تنفيذها (طـبـعــا ،ش ـ َ
ـاب تجربة
تلك الحكومة فساد آل املــر الذين كانوا جزءًا
من الحكم) .وفي وزارة املالية ،أقــام الحريري
ّ
بالتشارك مع مشروع األمم املتحدة اإلنمائي،
يتبع لوزير املالية بل كان
فريق عمل لم يكن ّ
تابعًا للحريري ويتلقى رواتبه (املرتفعة) من
ُ
خارج نطاق السجل الرسمي .وعمل هؤالء لم
ّ
يتأثر بتعاقب ال ــوزراء .حكومة ظــل الحريري
أنشأت حكمًا ازدواجيًا شبيهًا بحكم «املكتب
الثاني» في املرحلة الشهابية.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،غ ـ ـ ّـي ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـ ـف ـ ـهـ ــوم الـ ـط ــاق ــة
االستخراجية للدولة اللبنانية الرأسمالية.
كانت دولــة ما قبل الحرب تتعامل بصراحة
ّ ّ
تقدم إل النذر اليسير
مع املــواطــن :الــدولــة ال
من الخدمات االجتماعية مقابل عدم تحميل
ُ
املـ ــواط ـ ـنـ ــن أع ـ ـبـ ــاء ض ــري ـب ـي ــة ت ـ ــذك ـ ــر .ك ــان ــت
الضرائب على ذوي الدخل املحدود ،محدودة
ّ
بـمــا أت ــى بـعــدهــا فــي املــرحـلــة الـحــريــريــة .لكن
ذلك كان (قبل الحرب) في زمن كانت خدمات
الــدولــة ومــرافـقـهــا أكـثــر إنـتــاجــا وفعالية مما
آلــت عليه فــي الــدولــة الـحــريــريــة .النقل العام
ق ـبــل ال ـح ــرب ك ــان أف ـض ــل م ـمــا أص ـب ــح ،وك ــان
يـمـك ّــن لـلـمــواطــن ف ــي الـعــاصـمــة وال ـضــواحــي
التنقل من دون الحاجة إلى سيارة ،وبأسعار
جـ ّـد زهـيــدة (وكــانــت هناك خـيــارات فــي النقل
العام ،من باصات الدولة ـ أو «جحش الدولة»
ـ إلــى الــ«تــرامــواي» إلــى سكة الحديد لغايات
الـ ـتـ ـج ــارة) .وك ــان ــت ه ـن ــاك ط ــاق ــة كـهــربــائـيــة

ّ
وم ـ ــوارد مــائ ـيــة .ل ـكــن دولـ ــة ال ـحــريــري أرادت
ُ
زيادة وارداتها من دون أن تثقل كواهل كبار
األثــريــاء ،من أمثال رئيس الحكومة ،فطلعت
بضريبة ال ــ«ت ــي.ف ــي.آ» ،الـتــي ال يـتـحـ ّـدث أحد
في طرق إلغائها .وكيف تكون الثورة من دون
تغيير النظام الضرائبي الذي ّ
ّ
يضيق
يحدد ـ
ّ
أو ُي ّ
وسع ـ حدود الطبقات االجتماعية .طلعت
ّ
ّ
ّ
الحريرية بأكثر نظام ضريبي رجعي .حتى
ّ
الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ت ـل ـتــزم ب ـن ـظــام ضــرائ ـبــي
تصاعدي (وإن اختلفت نسبة التصاعدية بني
إدارة وأخــرى ،تزيد في عهد الديموقراطيني
ّ
وت ـقــل فــي عـهــد الـجـمـهــوريــن) .وذوو الــدخــل
املحدود ينفقون نسبة أكبر من مدخولهم على
االستهالك من الطبقات الثرية ،ما يزيد العبء
ّ
الضريبي حسب الـ«تي.في.آ» ،على األفقر في
ّ
املـجـتـمــع ،فيما تـقــل الـنـسـبــة الـضــرائـبـ ّـيــة مع
ُ
ارتفاع نسبة الدخل .وهذه الضريبة ال تفرض
على عائدات استثمار رأس املال (وهذا العائد
ّ
ي ـح ـتــل ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن دخـ ــل األثـ ــريـ ــاء).
ُ
وي ـق ــارن إج ـحــاف ه ــذه الـضــريـبــة بالضريبة
ال ـثــاب ـتــة (وهـ ـ ـ ّـذه ال ـضــري ـبــة ل ـي ـســت ُمـقـتــرحــة
ّ
اليمينيني فـ ّـي أمـيــركــا).
مــن عـتــاة املــرشـحــن
والوعد بالتغيير والثورة ال يتحقق من دون
ّ
ستتغير
نسف الفلسفة الضرائبية للحريرية.
ّ
ّسياسات املحطات الـثــاث نحو االنتفاضة،
ملا أصبح املوضوع الضريبي على الحناجر
هتافًا ،وجريدة «نــداء الوطن» بــرزت كصوت
مـتـحـ ّـمــس ل ــ«ال ـث ــورة» إل ــى أن سـمـعــت بـطــرح
ضرائب على الثروات ،فطلعت قبل ّأيــام فقط
ب ـع ـن ــوان اس ـت ـف ـظ ــاع واحـ ـتـ ـج ــاج .كـ ــان ل ـســان
حالها االنـعــزالــي يـقــول :مــا هــذه الـثــورة التي
تستهدف الثروات؟
ثــالـثــا ،تشكيل نـخـبــة حــاكـمــة (أو مــا ُيـسـ ّـمــى
هـنــا ب ــ«ح ـكــومــة امل ـط ـبــخ» ،أي تـلــك الـفـئــة من
ّ
الـحـكــم ال ـتــي تـتـحــكــم بــال ـقــرار الـسـيــاســي في
الـبــاد) عبر السيطرة املــالـيــة .كــان الحريري
يشتري مسؤولني كبارًا في مختلف األحزاب
وال ـن ـق ــاب ــات واألديـ ـ ـ ــان ووس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،ما
ي ـع ـط ـيــه ن ـ ـفـ ــوذًا وس ـل ـط ــة مـ ــن خ ـ ــارج ال ـط ــرق
ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة .إن سـلـطــة رف ـي ــق ال ـحــريــري
ّ
كانت أكبر من كل الرؤساء الذين توالوا بعده،
ّ
ألنـهــم ُحــرمــوا مــن الـطــرق غير الديموقراطية
ّ
التي تمتع بها .طبعًا ،أضاف الحريري إليها
استعانته باملخابرات السورية ّ
ضد خصومه
ولتمرير قــراراتــه وسـيــاســاتــه( .وك ــان الياس
الهراوي يستجير بالنظام السعودي إذا أراد
تحقيق غايات ّ
ضد إرادة الحريري ،كما فعل
عندما طلب من ّ
ولي العهد السعودي يومها،
األمير عبد الله ،إقناع الحريري باإلقالع عن
رفضه إطالق اسم كميل شمعون على املدينة
الرياضية :أمره عبد الله فأطاع .وعلى طريقة
عــرفــات فــي استعماله امل ــال الخـتــراق قـيــادات
ّ
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فـ ـ ــإن ال ـح ــري ــري
ّ
بــات لــه قـيـ ٌ
ـادي فــي كــل األح ــزاب والتنظيمات
ّ
على
السياسية ـ ـ تلك
املوالية لــه واملـعــارضــة ّ
ً
ّ
حد سواء .هذا كان رجال لم يكن يعترف بحق
ّ
امل ـعــارضــة ألح ــد ،فـمــا ك ــان مـنــه إل أن ابـتــاع
مـعـظــم ف ــري ــق سـلـيــم ال ـح ــص ونـ ـ ّـوابـ ــه .واب ـنــه

ّ
مــن بـعــده اتـبــع الطريق نفسه ،وإن كــان املــال
شحيحًا في مساره.
ّ
رابـعــا ،الـحــريــري لــم يكن يؤمن بحق الشعب
العامة .هو ّ
ّ
دمــر كـ ّـل ّ
مؤسسات
في الخدمات
الدولة ،من التلفزيون إلى اإلذاعة إلى الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وامل ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة .وه ــو سمح
لنفسه بالتنافس مــع أجـهــزة إع ــام وتعليم
ال ــدول ــة ،عـبــر إن ـشــاء مــدرســة خـ ّ
ـاصــة وإذاع ــة
وتلفزيون خاص به .لم يكن الحريري يريد أن
ّ
يحافظ على ّ
ملكية للدولة .حارب مشروع
أي
إق ــام ــة م ـت ــرو ف ــي بـ ـي ــروت ،وح ـ ــارب مـشــاريــع
تعزيز التعليم الرسمي ،ومنح وزارة الطاقة
لحليفه ،مجرم الحرب ،إيلي حبيقة ،ال ليصلح
قطاع الطاقة بل ليجعل منه منجمًا ألصحاب
السلطة .حتى في تعزيز قوى الجيش :لم يكن
ّ
يريد املقاومة وال الجيش اللبناني ،ألن آماله
كانت معقودة على تحقيق سالم مع إسرائيل
(ي ـن ـس ــى ال ـب ـع ــض أن ّأول إط ــال ــة سـيــاسـيــة
لـلـحــريــري ،كــانــت فــي عـهــد أم ــن الـجـمـ ّـيــل في
ّ
اتفاقية ّ 17أيار ،وفي تلك املرحلة نال
مرحلة
ّ
الحريري وسامًا على خدماته لعهد الجميل).
خ ــام ـس ــا ،الـ ـح ــري ــري ه ــو ال ـ ــذي أتـ ــى ب ــري ــاض
سالمة (بعدما كان سالمة في «ميريل لينش»
وتـعـ ّـرف إلـيــه بسبب استثماراته الهائلة في
الشركة) ،مهندسًا للسياسات املالية وحليفًا
ملصارفه ،وكان من أنصار تنفيذ أوامــر البنك
ال ــدول ــي وص ـن ــدوق ال ـن ـقــد م ــن دون مـنــاقـشــة.
وبلغت عالقته الحميمة بمدير البنك الدولي
(األ ّم ـيــركــي جيمس ولـفـنـســون) ،إل ــى ح ـ ّـد أنــه
سخر منصب األخير من أجل إصدار تحذيرات
َ
م ــن س ـيــاســات ح ـكــومــة ال ـحــص ف ــي الـسـنــتــن
مــن عمرها (وكــانــت نـشــرة «املستقبل» تزخر
بـمـقــاالت ت ـهـ ّـدد بــأخـطــار وكـ ــوارث اقتصادية
ّ
جراء سياسات حكومة الحص).
ّ
س ــادس ــا ،إن ال ـع ــائ ــق األك ـب ــر أم ـ ــام ع ـمــل هــذه
االنتفاضة نحو تغيير جــذري ،هو في غياب
اليسار والغياب األكبر للحركة العمالية عنها
ً
(كما أن هناك فصال طبقيًا بني أهل «الخندق»
ّ
واملحتجني في وســط بـيــروت ،إلــى مــاذا يرمز
هذا الفارق؟) .هذه من ثمار عمل رفيق الحريري
ال ــذي اس ـت ـخــدم وس ــائ ــل ع ــدة ل ـضــرب الـيـســار
والـحــركــة العمالية الالطائفية .هــو استخدم
العصا الغليظة للمخابرات الـســوريــة ،لقمع

إن العائق األكبر أمام عمل
هذه االنتفاضة نحو تغيير
جذري هو في غياب اليسار
والغياب األكبر للحركة
العمالية عنها

وتشتيت الحركة العمالية ،وإيـكــال قيادتها
(ووزارة العمل) ألقرب حلفاء النظام السوري
(الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وح ـ ــزب «ال ـب ـع ــث» وحــركــة
«أمل» التي باتت ّ
تقرر أمر قيادة الحركة)ّ .أما
اليسار ،فقد نجح الحريري منذ إطاللته على
ّ
الثمانينيات ،في
الساحة اللبنانية في أوائل
جذب قيادات يسارية (بداية في منظمة العمل
الشيوعي من خالل عدنان زيباوي) ،ثم تبعه
ّ
ص ــف عــريــض لـيــس فـقــط م ــن مـنـظـمــة الـعـمــل
ّ
ال ـش ـيــوعــي (ال ـت ــي بــاتــت أك ـبــر مـعـمــل لــوع ــاظ
ال ـي ـم ــن وال ــرج ـع ـي ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية والعربية) ،بل من الحزب الشيوعي
ومــن ق ــادة الـحــركــة الوطنية الـتــي بــات معظم
قياداتها مـجـ ّـرد أنـفــار فــي حاشية الحريري،
أو حاشية هذا األمير أو ذاك .ومشهد محسن
إبراهيم إلى جانب بهية الحريري ،أو سوالنج
ال ـج ـمـ ّـيــل ،ل ــم يـعــد مـشـهـدًا غــري ـبــا ،إذ تـغـ ّـيــرت
في الزمن الحريري.
نظرة الناس إلى اليسار ّ
ّ
ّ
منظرين وكتابًا
ه
صف
الحريري لم يجذب إلى
ّ
ّ
من اليسار الشيوعي ،إل ليضخوا تنظيرات
تالئم الوحشية الرأسمالية التي فرضها على
لبنان ،بل هو ّ
غير في طبيعة الثقافة اللبنانية.
هؤالء هم الذين يقولون إن ال يسار وال يمني
ف ــي ل ـب ـنــان ،وإن ع ـصــر ال ـط ـب ـقــات ان ـت ـهــى إلــى
غير رجعة ،أو إن ال فــارق بني الـثـ ّ
ـري والفقير
فــي هــذه ال ـثــورة ،كما قــال أحــد الناشطني في
الحراك قبل أسبوع.
ســاب ـعــا ،إن ثـقــافــة لـبـنــان مـنــذ التسعينيات،
ُ
هيمنة.
هي ثقافة رجعية يمينية رأسمالية م ِ
لـيــس هـنــاك مــن إجـمــاع فــي ثـقــافــة كـمــا الـحــال
فــي ّ لـبـنــان .هـنــاك إجـمــاع حــديــدي فــي أوســاط
املثقفني فــي لـبـنــان ،وال تجد عريضة واحــدة
(أغلبها لغايات ضـ ّ ّـد مقاومة إســرائـيــل) ،من
ّ
املثقفني فــي لبنان .هــل هناك
دون توقيع كــل
ّ
ّ
مثقف معروف أو فنان معروف جاهره ّبدعم
مقاومة إسرائيل؟ والطريف أن إجماع املثقفني
املتراصُ ،ي ّ
ّ
ّ
عبر عن نفسه بشعارات
الحديدي
ّ
التعددية ّوالـتـنــوع والــديـمــوقــراطـيــة .لكن هل
تجنيد املثقفني من ِقبل الحريرية ،واستعماله
ً
ل ـل ـت ــروي ــج ل ـك ــل املـ ـش ــاري ــع كـ ــان م ـن ـف ـصــا عــن
الـفـســاد واإلف ـســاد ال ــذي أدخـلــه الـحــريــري إلى
طـبـيـعــة ال ـعــاقــة ب ــن امل ـث ـقــف وال ـف ـك ــرة ،حيث
يصبح اعتناق الفكرة ُمـسـ ّـعـرًا ،مثل الترويج
املدفوع الثمن على مواقع التواصل .الحريري
تـجــاوز اإلنـفــاق األمـيــركــي فــي الـحــرب الـبــاردة
(وب ـم ـشــاركــة مــن «ال ـن ـهــار» و«ال ـح ـي ــاة» ودور
ن ـش ــر ع ــرب ـ ّـي ــة) ضـ ــد ال ـف ـك ــر ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري .نـحــن
نعيش فــي زم ــن يكثر فـيــه ال ـكــام عــن الـثــورة
وفــي غياب اليسار وفــي ضــوء حــدوث تغيير
واضــح فــي دور الـحــزب الشيوعي (ال ــذي ـ ـ أي
التغيير ـ يلقى ترحيبًا من قوى  14آذار وباقي
ّ
أطراف اليمني) .هذه أيضًا من مخلفات رفيق
الحريري.
ثــام ـنــا ،رب ـط ــت ال ـحــريــريــة ل ـب ـنــان بــوصـفــات
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــدّ ،
وروج ـ ــت
ّ
ملفهوم أن لبنان ّإما أن يكون مزدهرًا ُمطبعًا
مــع إســرائ ـيــل ُمستسلمًا ،أو أن يـكــون دولــة
م ـق ــاوم ــة ع ـلــى ط ـ ــراز غ ــزة (وهـ ـ ــذه املـفــاضـلــة
التي ّ
روج لها وليد جنبالط مهينة للشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي وم ـف ـيــدة لـلـصـهـيــونــيــة ،ألنـهــا
ّ
تصور معاناة الشعب الفلسطيني على أنها
خيار ذاتــي بالنكبة ال فرضًا من االحتالل).
وم ـ ـصـ ــر واألردن اخ ـ ـتـ ــارتـ ــا ال ـت ـط ـب ـي ــع مــع
واالستسالم الكامل أمــام االحتالل
إسرائيل
ّ
مقابل وعود (لم تتحقق) باالزدهار والرخاء.
ّ
إن ازدهار فيتنام تأتى من خيار هانوي ،ولم
يكن نقيضًا له.
إن طــرح شعار الـثــورة ،يجب أن يتناسق مع
تـحـ ّـركــات االحتجاجات ومــع الـشـعــارات فيها
ّ
وم ــع االس ـت ـهــدافــات ال ــدائ ــرة .إن تغييب دور
رفيق الحريري األكبر (واختيار جبران باسيل
ـ على سوئه وانعزاليته وطائفيته ورجعيته)،
ً
ك ــان ع ـمــا مـقـصــودًا مــن الـنـخــب الـبــرجــوازيــة
اليمينية ،التي ترى في نفسها طليعة الثورة
ألن ـهــا كــانــت ـ ـ ف ــي ال ـعــديــد م ــن رم ــوزه ــا ومــن
شبكات عالقاتها الطبقية وخياراتها ـ نتاجًا
لــاقـتـصــاد ال ـحــريــري .هــي ال تــريــد محاسبة
يـمـكــن أن تـقـضــي عـلــى ام ـت ـي ــازات الـجــامـعــات
الخاصة ،وعلى كماليات الطبقة املرهفة وعلى
ّ
املحظيني اجتماعيًا .عندما
سياسات تفيد
تنعقد االحـتـجــاجــات أم ــام ضــريــح الـحــريــري،
ّ
تـعـلــم أن اسـتـخــاصــا لـعـبــر ال ـع ـقــود املــاضـيــة
ُّ
قد حصل ،وأن قــرارًا قد اتخذ بإحداث تغيير
جذري في لبنان ،وإن بدا بعيد املنال.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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إفالس منظومة المحاصصة
تعاقد وطني جديد
سعد الله مزرعاني *
اإلفالس االقتصادي واملالي ُ والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون ،اآلن ،هو على صلة سببية بمنظومة
َ
خاللها .هــذه السلطة أمعنت حتى
املحاصصة الطائفية الـتــي ت ــدار مؤسسات السلطة اللبنانية مــن َّ
شرعنت ،بفجور واستخفاف باملواطنني ،الفساد والهدر والنهب .عطلت الدستور وخالفت القانون.
شوهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصالحاتهّ ...
وهمشت أجهزة الرقابةَّ .
استتبعت القضاء َّ
طيفت
كل الحياة السياسية واالجتماعية .قمعت املعارضة الشعبية وصادرت املؤسسات التمثيلية بالتزوير
واإلغراء وشراء الضمائر .هي ،منذ ثالثة عقود على األقل ،قادت سياسة مثابرة لضرب اإلنتاج الصناعي
والزراعيَّ .
كرست اقتصادًا طفيليًا تابعًا ...ما جعل البالد رهينة مديونية هائلة نتيجة نهب منظم من
َّ
ّ
قبل تحالف غير مقدس ضم محتكري السلطة وحيتان املال واملصارف وحاكمية البنك املركزي.
اإلفالس االقتصادي املخيف ،الذي دخلت البالد نفقه املظلم ،يقترن ،في هذه املرحلة ،بإفالس سياسي
حيث إن منظومة املحاصصة الطائفية ،باتت عاجزة عن مواصلة ممارسة سلطتها ،أساسًا ،بسبب
التنافس الفئوي والصراع على مواقع النفوذ والقرار .كذلك ،هي تعاني من تناقض أساسي بني تكتالتها
وأطرافها ،بشأن العالقات والتحالفات والصراعات اإلقليمية وخلفيتها في الصراعات الدولية ،التي ما
زالت منطقة الشرق األوسط ساحة محورية من ساحاتها ،لبسط النفوذ والهيمنة والتنافس.
في املشهد الراهن ،برز العب مؤثر هو حركة االحتجاج الشعبي املستمر منذ السابع عشر من تشرين
األول  /أكتوبر املاضي .جملة من االرتكابات واألخطاء واإلهمال والعجز واملخاطر دفعت ،إلى الشارع،
بمئات آالف اللبنانيني الذين استيقظ في أذهانهم ،بسبب هول األزمة ،إدراك لبعض أبرز أسبابها وملعظم
املسؤولني عنها .اندفعت جماهير واسعة ،في معظم املناطق ،مطالبة بالتغيير ،منددة بالطائفية والفساد
والنهب وقلة املسؤولية واالستخفاف بمصالح البالد ولقمة عيش العباد ،وبكرامات اللبنانيني على وجه
الخصوص.
نشأت إثر ذلك ،معادلة تتمثل في عدم قدرة كل من الحاكمني واملحكومني على االستمرار في املواقع
والعالقات والتوازنات
السابقة (معادلة بدء تغيير رصد لينني بروزها في األزمات الكبرى)َّ .
َّ
املشوه للدستور بتعطيل أو بتر إصالحات تسوية "الطائف" قد ولــد وضعًا
في الــواقــع ،إن التطبيق
شاذًا في مرحلة ما بعد انتهاء اإلدارة السورية للبالد عام  .2005طبعًا ،لم يكن ذلك بسبب انتهاء تلك
اإلدارة ،بل بسبب عدم متابعة واستكمال اآللية ّ
املقرة في "الطائف" ،من قبل اإلدارة السورية والقوى
السياسية اللبنانية :املوالية واملعارضة .وفق دستور "الطائف" ،أصبح مجلس ال ــوزراء ،مجتمعًا ،هو
سلطة القرار التنفيذي في البالد .اشترط الدستور (املادة  )95على مجلس النواب األول املنتخب على
أســاس "املناصفة" بني املسلمني واملسيحيني ،أن يشكل ،خــال واليته" ،هيئة وطنية إللغاء الطائفية
ِّ
متحرر من القيد الطائفي .السلطة في املجلس العتيد ،كان ينبغي
السياسية" والنتخاب مجلس نيابي َّ
أن تنشأ على أساس سياسي .وأن يتشكل املجلس النيابي والسلطة املنبثقة عنه ،على أساس سياسي
ال طائفي ،أيضًا .أي أن تتشكل أكثرية تحكم وأقلية تعارض .األكثرية املعنية هي التي ينبغي أن تمارس
سلطة القرار التي كانت لرئيس الجمهورية في املرحلة السابقة .بعدم تطبيق هذا النص الدستوري الذي
يشكل جزءًا محوريًا من إصالحات ما بعد "الطائف" ،وخصوصًا من آلية تنفيذها ،ومن خالل كون
متعمدًا من قبل املعنيني :سوريني ولبنانيني ،نشأ فراغ في مركز القرار الذي ّ
هذا التعطيل ّ
توزع على
َّ
نحو طائفي ("ميثاقي" كما يقال) بني ممثلي الطوائف املتنازعني ما عطل آلية "الطائف" وأحال القرار
إلى الطرف السوري حتى عام  .2005هذا األمر ،كما أشرنا ،تفاقم بعد خروج السوريني وبعد تحويل
املؤقت إلى دائم .ثم بعد انطالق تحالفات وشعارات ِّ
تشدد على أولوية استعادة "الحقوق" ،كما مارس
"التيار ّالعوني" خصوصًاّ .
تكرست املحاصصة وتوغلت في كل مفاصل اإلدارة ،وخصوصًا في مجلس الــوزراء الذي بات
لقد
يتشكل ويتحرك انطالقًا مــن التمثيل الطائفي (حـكــومــات "وح ــدة وطـنـيــة") ،ال فــي ضــوء الخيارات
السياسية وتـ ّ
ـوزع األطــراف ،بشأنها ،بني أكثرية وأقلية .هذا الوضع الشاذ هو ما تفاقم إلى "ميثاقية"
َّ
وتطرفت إلى محاوالت العودة عن اإلصالحات وإلغاء أساسها الدستوري ،وليس
طائفية استشرت
فقط مجرد تجميدها أو تعطيلها أو العمل بما يناقضها في اإلدارة والسياسة.
سياسة لبنان
في
تغيير
الخلل في السياسات وفي اآللية ،تفاقم مع ضغوط إقليمية ودولية إلحــداث
ً
الخارجية ارتباطًا بصراعات املنطقة وانقساماتها .واشنطن تقود هذه الضغوط ّ
املتنوعة محاولة فرض
"صفقة القرن" التصفوية على الشعب الفلسطيني واملنطقة.
ّ
املوقف األميركي والصهيوني من "حــزب الله" وسياسته وسالحه وتحالفاته شكل هو املستهدف
الرئيسي ،في لبنان ،من قبل السياسات األميركية واإلسرائيلية .تغيير ّتــوازنــات السلطة بــات هدفًا
مباشرًا لهذا الغرض .انعقدت تناقضات الداخل على تناقضات الخارجَّ .شكل التحرك االحتجاجي قبلة
املعطيات لوحة معقدة خصوصًا ،بسبب ضعف
األنظار إلحداث التغييرات املذكورة .فرضت كل هذه
ّ
دور قوى التغيير التقليدية (اليسارية والوطنية) ،وبسبب تشتت حركة االعتراض وكثرة الناشطني في
صفوفها من أجل دفعها بعيدًا عن أهدافها املعلنة واملشروعة تمامًا في محاسبة املسؤولني عن الكارثة
وعن تداعياتها املخيفة على األكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.
لقد نجحت االنتفاضة الشعبية في جذب مئات اآلالف ،مشاركني ومتعاطفني ،إلى نشاطاتها ودعمها،
لكنها عجزت ،باملقابل ،عن بلورة برنامج بأولويات ،وقيادة بمشروعية وصالحيات ،تمكنانها من
تنظيم ضغط متصاعد ومــن مواجهة مـحــاوالت الـخــارج لالستغالل والتوظيف ،ومـحــاوالت السلطة
الداخلية ،لإلفالت من املحاسبة.
يطفو على السطح شعار "كلن يعني كلن" .األمر أقربّ ،في الشكل وفي املضمون ،إلى االقتصار في
املحاسبة واملحاكمة ،على دور األشخاص ،من دون التوغل إلى البنى والتوجهات والسياسات العامة.
ُ
تجاوز الواقع الطائفي في شعارات املنتفضني والربط بني الطائفية والفساد والفشل ،لم يذهب ،هو
اآلخر ،إلى عمق املشكلة الجوهرية القائمة في منظومة املحاصصة نفسها .كذلك األمر بالنسبة إلى
املوقف من أسباب األزمة االقتصادية حيث يقتصر االنتقاد على الفاسدين من دون النفاذ إلى عمق
النموذج الريعي الطفيلي نفسه.
ال ـصــراع عـلــى السلطة والـسـيــاســات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة فــي ذروتـ ــه .ك ــان األم ــر كــذلــك قـبــل تكليف
الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة ،وسيتصاعد بعد التكليف :وسط اعتراض سياسي،
و"ميثاقي"( طائفي) ،وشعبي (من قبل املنتفضني) ،وتحريض دائم من قبل ممثلي وحلفاء واشنطن.
كل ذلــك يعني أن املعركة مفتوحة على مصراعيها .هو يعني أن االنتفاضة ينبغي أن تستمر ،وأن
يتطور تأثيرها بتطوير أدائها والتخلص من سلبياتها .لن تحل األزمة املخيفة الراهنة بغير رزمة من
اإلصالحات واإلجــراءات االقتصادية الجدية ،وبغير العبور إلى الدولة املدنية ،دولة املواطنة املتساوية
والقانون واملؤسسات .ليس املطلوب ،لإلنقاذ ،أقــل من االنتقال إلــى إقــرار عقد اجتماعي جديد .ولن
على قوى االنتفاضة
يحصل ذلك بغير توحيد البرنامج واألولويات والقوى والوسائل
الشعبية .ينبغي ً
ّ
تتوحد ،هي ،أوال من أجل املطالبة
والتغيير أن تبحث ،جديًا ،فكرة الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي
بانعقاده ،على أن تضغط من أجــل فرضه على السلطة الحقًا .الهدف طبعًا هو إقــرار التغيير وآلية
تطبيقه في الوقت نفسه.
* كاتب وسياسي لبناني

