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َ
ليلة الزجاج المكسور :وقع الفرز
أسعد أبو خليل *
لــم تكن تلك الليلة ،فــي ّأول يــوم مــن «أسـبــوع
الـغـضــب» ُاملـعـلــن ،عندما ّ
تكسر زج ــاج بعض
امل ـص ــارف فــي ب ـي ــروت ،ع ــادي ــة .وســائــل إعــام
السلطة تعاملت مع الحدث كأنه تكرار لليلة
ّ
«الـ ـب ــل ــور امل ـك ـس ــور» ف ــي أمل ــان ـي ــا ،عـ ــام .١٩٣٨
ّ
محطات «الثورة» الثالث ،كانت األكثر انتحابًا
على زج ــاج املـصــارف مــن غيرها فــي اإلع ــام،
ّرب ـم ــا ألن ـه ــا اكـتـشـفــت أن ــه يـمـكــن لــاحـتـجــاج
أن يـتـطـ ّـور بـصــورة تـضـ ّـر بمصالح األثــريــاء،
ّ
ومنهم مالكو املـحـطــاتّ .
تخيلوا أن مراسلة
ّ
ّ
قبل أيــام
«الجديد» ليال بو موسى ،تحد ّثت َ
عن األذى الذي أصاب الزجاج ،لعله نزف دمًا!
أما يزبك وهبة ،فقد ّ
سجل في سيرته الذاتية
ّ
ّ
تفجعًا على زجــاج املـصــارف ،في اليوم األول
من االحتجاج في شهر تشرين األول /أكتوبر.
لـكــن بـعــد غـيــاب الـفـقــراء عــن االحـتـجــاج (بعد
َ
ّأول يومني) ،سهل على األثــريــاء والفاسدين،
واإلع ــام املــرتـبــط بــريــاض ســامــة ،أن يعتنق
«ال ـث ــورة» .ال ،لــم ي ـ ّ
ـروج لـفـكــرة أن هـنــاك ثــورة
جــاريــة فــي لـبـنــان ،أكـثــر مــن املـحـطــات الـثــاث
(باإلضافة إلــى الحناجر التي هتفت بـ«ثاو،
ثـ ــاو ،ث ـ ــورة ،ه ــاي ثـ ــورة م ــش ح ـ ـ ــراك») .إع ــام
املحطات الثالث ،كما إعالم النظام السعودي
والـ ـقـ ـط ــري ،ي ــري ــد ث ـ ــورة ه ــادئ ــة ومـسـتـكـيـنــة،
ّ
وال تشكل خـطـرًا على مصالح دول الخليج.
يريد تخفيض سقف الثورة ،كي ال تخرج عن
الـنـطــاق ال ــذي يــريــده ل ــه .وه ــذا ينطبق أيضًا
على الرؤية األميركية .أميركا ال تمانع العنف،
موجهًا ّ
إذا كان ّ
ضد أعدائها :حرق القنصلية
اإليرانية في النجف ،القى استحسانًا وتأييدًا
ّ
ف ــي ك ــل وس ــائ ــل إعـ ــام الـ ـغ ــرب ،فـيـمــا تـعــامــل
اإلع ــام نفسه باستفظاع شديد مــع محاولة
اق ـت ـحــام ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـغ ــداد ،إثــر
االع ـ ـتـ ــداء األم ـي ــرك ــي قـ ــرب م ـط ــار بـ ـغ ــداد .هــم
ّ
ي ــري ــدون الـعـنــف فــي لـبـنــان لــو أن ــه تــركــز ضد
املصالح اإليرانية ،أو ضد حزب الله ،وهذا هو
حلمهم.
َ
مستغربًا أن يكون لليلة واحــدة من
قد يكون
تكسير بعض الــزجــاج ،هــذا األثــر البالغ على
حياة هــذه االنتفاضة الجارية .لكن التكسير
ُ
أجبر االنتفاضة ،أو العناصر املشاركة فيها،
عـلــى مــراجـعــة مــواقـفـهــا مــا فـضـ َـح الـكـثـيــر من
االنقسامات التي كانت مدفونة .هناك قوى في
الحراك لم تكن تريد ،منذ البداية ،اإلفصاح عن
ّ
هويتها أو عن برامجها ومطالبها .قد تكون
هي القوى ذاتها التي قادت ّ
تحرك عام ،٢٠١٥
وأودت به إلى الفشل الذريع والسخرية .كان
دافــع الـتـحـ ّـرك ،يومها ،االع ـتــراض على تراكم
الـنـفــايــات ،لـكــن ق ـيــادات تـلــك الـحــركــة حرصت
على إبقاء األمور في سياق املقبول من السلطة،
وكـ ـ ــان ب ـع ــض رمـ ـ ــوز ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ي ـظ ـهــرون
ّ
التحيات إلــى هذا
على الشاشات ،ويرسلون
املسؤول األمني أو ذاك ،على طريقة الساسة.
ّ
لـكــن ه ــؤالء اخـتـفــوا عــن الــواج ـهــة ،ه ــذه امل ـ ّـرة،
ّ
وقد يكون ذلك بسبب سجل فشلهم السابق،
أو بـسـبــب ن ـفــور عـنــاصــر أخ ــرى مـشــاركــة في
االنتفاضة مــن بعض األسـمــاء واملجموعات،
ما أضفى طابعًا غامضًا على خلفية وتنظيم
االنتفاضة .وزاد من الغموض أن عناصر ّذات
صـلــة بــوســائــل اإلع ــام التفلزيونية املــؤثــرة،
رفضت ّ
ّ
تمثيلي للحراك،
بشدة تشكيل تنظيم
ك ـمــا أن ـهــا رف ـضــت وض ــع رؤيـ ــة مـشـتــركــة بني
ُ
املجموعات املشاركة .واملحطات أضفت طابعًا
ســاخ ـرًا عـلــى ضـ ــرورات التنظيم والتنسيق،
عندما كان املراسلون واملذيعون واملراسالت
ّ
ّ
يصرون على أن «الجميع يعرف املطالب» ،لكن
ال أحد يعرف حقيقة املطالب ،وال أحد يعرف
من يوافق ومــن يختلفَ ،
ومــن يجتمع مع َّمن
ً
(اختارت قناة «العربية» ،مثال ،إليسا ممثلة
ّ
يتوجه مارسيل غانم لسامي
لـ«الثورة» فيما
ّ
ّ
الجميل بالقول« :أنتم ،كثوار»).
ّ
والعنف ،على بدائيته وصغر حجمه ،يكسر
الـ ـجـ ـم ــود ال ـس ـي ــاس ــي وي ـ ـفـ ــرز بـ ــن ال ـح ــرك ــات
الـسـيــاسـيــة .ق ــد ت ـكــون أف ـك ــار جـ ــورج ســوريــل
فــي كتابه «تـ ّـأمــات عــن الـعـنــف» قــد ّ
تعرضت
لتشويه ،خصوصًا في ما وصفته أن العنف
هو الذي يقضي على البربرية (مع أن الشواهد
الـتــاريـخـيــة تــدعــم حـ ّـج ـتــه) .لـكــن ســوريــل قـ ّـدم
ً
ب ــدي ــا ع ــن الـ ـص ــراع ال ـبــرملــانــي الـ ــذي يـجـمــع،
ّ
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن األمـ ــة ونـظــامـهــا الــرأس ـمــالــي،
بني َّ األح ــزاب االشتراكية واملحافظة .سوريل
ح ــض الـطـبـقــة الـعــام ـلــة عـلــى ان ـت ـهــاج الـعـنــف
لكسر رتــابــة ال ـصــراع الـبــرملــانــي (لـيـســت هــذه
مـنــاسـبــة لـلـحــديــث عــن س ــوء اسـتـعـمــال أفـكــار

سوريل من قبل اليمني الفاشي) .ومن نظرية
ّ
س ــوري ــل ع ــن األس ـ ـطـ ــورة ،ف ـ ــإن ع ـنــف الـطـبـقــة
ّ
ّ
العاملة «الجمالي» ،يخدم ليميز بني «تمرد
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا وب ـ ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ــرب ــري
للقوة» :أي بني تكسير زجاج املصارف ،وبني
ّ
ّ
املحتجني وفي
الرصاص املطاطي في عيون
أجسادهم .وأضفى سوريل طابع البطولة على
العنف الثوري ،ألنه «يحمل التعبير البسيط
فهمت
والنقي عن مشاعر الـصــراع الطبقي»ِ .
تكسير
الطبقة الحاكمة األمثولة سريعًا ،مع
ّ
زجاج ّأول مصرف :تعالت الصيحات محذرة

م ــن الـ ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي ،ال ـ ــذي ي ـخ ـيــف زع ـمــاء
أكثر من أي شيء آخر (ومروان خير
الطوائف ّ
الــديــن يـحــذر مــن الشيوعية) .ينسى البعض
ّ
كيف أن زعماء الطوائف في بيروت الغربية
تقاعدوا عــن الخدمة ،عند ان ــدالع الـحــرب في
ّ
السبعينيات ،ألن الوعي الطبقي غلب الوعي
ّ
الطائفي (باستثناء الحالة الدرزية ،وإن تكيف
كمال جنبالط معها عبر الترويج الشتراكية،
وإن مـ ــن ن ـ ــوع آخـ ـ ـ ــر) .ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن يـثـيــر
ّ
تكسير زجــاج املصارف كل هذه االعتراضات
واإلدانـ ــات :قــد تكون اإلدان ــات (مــن نبيه بـ ّـري
إلى وليد جنبالط إلى سعد الحريري ،مرورًا
بوسائل اإلعالم مجتمعة) ّ
املرة الوحيدة منذ
انــدالع االنتفاضة ،التي تالقت فيها كل قوى
الـسـلـطــة واإلع ـ ــام (ك ـيــف يـمـكــن الـتـعــامــل مع
املـحـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،عـلــى أنـهــا مــن خــارج
ّ
السلطة وملكها ينتمون إلــى املــراتــب العليا
مــن الطبقة ال ـثــريــة؟) .الـخــوف مــن الـعـنــف هو
دل ـي ــل ع ـلــى ف ـعــال ـي ـتــه ،ول ـي ــس ع ـلــى عـبـثـ ّـيـتــه.
إجماع قوى السلطة على رفض وإدانة العنف
(ض ــد الـ ــزجـ ــاج) ،ه ــو تـعـبـيــر ع ــن خــوف ـهــا من
ّ
املحتجني لفعالية الـعـنــف .هــل كان
اكـتـشــاف
ً
يمكن ،مثال ،إجهاض املـشــروع االنعزالي في
عام  ،١٩٧٥بالهتافات واألغاني؟
ّ
إن هــذا اإلس ــراع في تشكيل الحكومة لم يكن
ّ
إال بسبب العنف (ضــد الــزجــاج) ،ألن الطبقة
الحاكمة خافت على مصالحها منه .والعنف
ّ
له أكثر من هدف :هو ُي ِّ
ويعجل في
سرع التاريخ
تجاوز املراحل ،كما أنه يفرض فرزًا بني القوى
ّ
السياسية .إن فرز قوى اليسار اللبناني ،منذ
ّ
السبعينيات ،بــن يسار ثــوري ويسار
أوائ ــل
ّ
إصالحي (تمثل بالحزب الشيوعي اللبناني
ومنظمة العمل الشيوعي) كان حول موضوع
ّ
ّ
يصر على أن
العنف .كــان اليسار اإلصالحي
الصراع اليساري يجب أن ينحصر في النطاق
االنتخابي ،فيما كانت قوى اليسار
البرملاني
ّ
ّ
ّ
ـوري تـ ـح ــذر م ــن أن ال ـس ـل ـطــة ل ــن تـتـخــلــى
الـ ـث ـ ً
ّ
طــواعـيــة عــن الحكم ،وأن الــدفــاع عــن املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة بـ ــات واجـ ـب ــا م ــن بـ ــاب ال ــدف ــاع
(مروان طحطح)

ّ
عــن النفس ،ألن قــوى االن ـعــزال ال تضمر شـ ّـرًا
للمقاومة فقط ،بل لحلفائها أيضًا .طبعًا ،كان
اليسار اإلصالحي هو السائد ،وكان مدعومًا
من كمال جنبالط وياسر عرفات ،فيما لم تكن
ّ
بحجم يمكنها من فرض
قوى اليسار الثوري
ٍ
ّ
ّ
رؤيـتـهــا وممارستها ،أو مــن صــد ق ــوة حركة
«ف ـتــح» الـحــاسـمــة .وف ــي املــراجـعــة الـتــاريـخـ ّـيــة
ّ
ّ
لتلك املرحلة ،يتضح أن اليسار الـثــوري كان
ّ
ع ـلــى ح ــق ،ول ــو أن ال ـي ـس ــار اإلص ــاح ــي قـ ِـبــل
بــالـتـسـ ّـلــح واإلع ـ ــداد امل ـبـ ّـكــرّ ،
ردًا عـلــى األع ــداد
والتجهيز االنـعــزالــي ال ــذي انـفـضــح أم ــره في
أواخر الستينيات ،لكان مسار الحرب مختلفًا
ولكان أجلها أقصر بكثير.
ليلة تكسير الزجاج فصلت بني قوى اليسار
واليمني في الحراك ،وفصلت بني قوى اليسار
ن ـف ـس ـهــا .حـ ـ ــاول أع ـ ـ ــداء الـ ـق ــوى الـ ـج ــذري ــة فــي
الـحــراك ،نسب أعـمــال التكسير إلــى مناصري
ّ
ح ــزب ال ـل ــه ،لـعـلـمـهــم أن ذل ــك يـسـتـفــز الـغــرائــز
الطائفية وي ـســرع فــي إف ـقــار ال ـحــراك العنيف
(ب ـعــض ال ـش ــيء) م ــن مـشــروعـ ّـيـتــه الـسـيــاسـيــة
ّ
والشعبيةّ .
وتخبطت
تخبطت قــوى السلطة،
بـعــض ق ــوى ال ـحــراك فــي تـلــك الـلـيـلــة ،وصمت
الكثير من الصفحات على مواقع التواصل من
الذين واللواتي كانوا يهتفون باسم «الثورة»،
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة .أصــاب ـهــم ال ـب ـكــم ف ــي تلك
الليلة.
وت ـ ــآزرت ق ــوى الـسـلـطــة (املـتـحــالـفــة مــع طغاة
الخليج وإعالمهم الطاغي) في ّ
رد فعلها ضد
تكسير الزجاج .موقع النظام القطري« ،املدن»،
ن ـشــر م ـقــال ــة وصـ ــف ف ـي ـهــا ال ـك ــات ــب ،ال ـش ـبــاب
ال ـي ـس ــاري ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي الـتـكـسـيــر بــأنـهــم
مرتزقة .والوصف في موقع يدين بمواقفه بما
يأتي من أوامــر عليا ،مثل كـ ّـل املــواقــع ّ
املمولة
من طغاة الخليج أو من الحكومات األوروبية.
والـيـســاريــة لــم تكن ارتــزاقــا فــي لـبـنــان ،إال في
حــالــة واحـ ـ ــدة :ع ـنــدمــا ن ـشــأت حــركــة طفيلية
يسارية (اسـمــا) على ضفاف اليمني الرجعي
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري.
الـ ـيـ ـس ــاري ــة ال ت ــأت ــي ع ـل ــى م ـع ـت ـن ـق ـهــا ب ــامل ــال
ّ
واملــرتـبــات واملنافع ،كما اليمينية والرجعية
ومواالة أنظمة الخليج .لو كان هؤالء الشبيبة
ّ
في شارع املصارف مرتزقة بالفعل ،لكان كتاب
املــواقــع الخليجية بــن صفوفهم (فــي املواقع
ال ـخ ـل ـف ـيــة) .وك ــات ــب ف ــي صـحـيـفــة ول ــي الـعـهــد
ال ـس ـعــودي أخ ــذ عـلــى املـحـتـ ّـجــن استعانتهم
بــرمــزيــة ع ـلــي ش ـع ـيــب .ع ـلــي شـعـيــب مــرتــزق؟
علي شعيب لم يطلب فلسًا واح ـدًا لــه ،ومــات،
م ـثــل ك ــل رف ـ ــاق امل ــرح ـل ــة ال ـي ـس ــاري ــة ال ـث ــوري ــة،
فـقـيـرًا ُمـعــدمــا (ص ــادف ـ ُـت فــي س ـيــارة سرفيس
في بيروت قبل سـنــوات ،واح ـدًا من مناضلي

مدرسة وديع حداد ،وقال لي بحسرة شديدة:
لــم يـعــد لــي مـصــدر دخــل غـيــر هــذه الـسـيــارة).
ع ـ ـلـ ــي شـ ـعـ ـي ــب أراد اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف املـ ـ ـص ـ ــارف
والسيطرة اإلمبريالية ،في ضربة واحــدة في
ّ
لبنان .رمزية علي شعيب تتسع ،وهي تخيف
ّ
كتاب السلطة والطغاة .والحكومة األميركية
ّ
لم تعد بعيدة عما يجري :هي ترفض تغيير
حاكم مصرف لبنان ،وهــي تدافع عن النظام
امل ـص ــرف ــي ال ـ ــذي ي ـح ـمــي عـمـلـيــاتـهــا ال ـســريــة،
وي ـط ــارد وي ـعــاقــب أع ــداء ه ــا ح ـتــى ف ــي لـبـنــان
وج ـه ــارًا( .جمعية امل ـصــارف وري ــاض سالمة
يـسـتـعـمــان كـلـمــة «ام ـت ـث ــال» ،ف ــي إشـ ــارة إلــى
ال ـتــزام ـهــم ب ــأوام ــر وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة
بشأن محاربة املقاومات العربية) .وكاتب في
صحيفة خليجية ،اعـتــرض على رمــزيــة علي
ّ
ألن الـشــاعــر عـبــاس بـيـضــون ّ
تنصل
شـعـيــب،
ّ
ّ
من قصيدته عنه (مع أن بيضون نفى تنصله،
ّ
أو عاد عنه) ،كأن ليس من علي شعيب خارج
هذه َالقصيدة.
ّ
ت ـم ــزق جـســم ال ـح ــراك ،بـعــدمــا تــأخــرت عملية
ّ
التمزق .ساعات فقط فصلت بني ّ
تكسر الزجاج
وب ــن إش ـع ــال ال ـح ــرب عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي بني عناصر مختلفة فيه .وهناك
انسالخ في بعضه نحو اليسار ،مع محاوالت
ّ
حريريني (سابقني أو
للتخريب عبر استعانة
تــائـبــن أو حــالـيــن) بــالــامــركــزيــة فــي الـحــزب
الـشـيــوعــي ،لـجــذبــه نـحــو ي ـســاريــة عـلــى نسق
الـيـســار الــديـمــوقــراطــي ال ـحــريــري .وقــد شــارك
نـشـطــاء ف ــي ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي في
تكسير ال ــزج ــاج ،لـكــن مــن دون أوام ــر حزبية
ّ
ّ
نتحدث عن تكسير زجاج .كل هذا
عليًا .لكننا
ّ
الحديث والنقاش عن العنف يتعلق بتكسير
ّ
زجـ ــاج ب ـعــض املـ ـص ــارف .مـ ــاذا ل ــو أن الـعـنــف
ّ
أصـبــح ث ــوري ــا ،واس ـت ـهــدف األعـ ــداء الطبقيني
ل ـل ـف ـقــراء وامل ـض ـط ـهــديــن ف ــي ل ـب ـن ــان؟ مـ ــاذا لو
أن أص ـحــاب امل ـصــارف بــاتــوا ه ــم ،ال الــزجــاج،
املستهدفني مــن الـفـقــراء وامل ـعــدمــن؟ (ال يــزال
الفقراء واملعدمون ّ
مغيبني عن االنتفاضة).
هنا يبرز دور دول الـغــرب .إن حقيقة تدريب
ورعـ ــايـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة األم ـي ــرك ـي ــة (وح ـل ـفــائ ـهــا
ال ـ ـغـ ــربـ ـ ّـيـ ــن) لـ ـلـ ـجـ ـي ــوش وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـش ــرط ــة
واملخابرات العربية ،هي بهدف محاربة أعداء
أم ـيــركــا (ت ـحــت ش ـعــار «م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب»)،
وم ـحــاربــة األعـ ــداء الطبقيني للسلطات التي
ت ـح ـم ـي ـهــا أم ـ ـيـ ــركـ ــا .وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـت ــراب ــط
املـفـضــوح بــن الـطـبـقــات الـحــاكـمــة فــي بــادنــا
ّ
ّ
املحتجني (ليس
وبني دول الغرب ،فإن بعض
ّ
يصر على تحييد أميركا
حصرًا في العراق)،
ّ
بحجة أن السياسة الخارجية ليست هي الهم،
ّ
ّ
كأن رياض سالمة ظاهرة محلية أكثر مما هو

قد يكون مستغربًا
أن يكون لليلة واحدة من
تكسير بعض الزجاج ،هذا
األثر البالغ على حياة هذه
االنتفاضة الجارية
هناك من معالم ليسار
ليس ّ
بعد،
ثوري منظم في لبنان ّ
لكن الشبيبة اليسارية تتعلم
بسرعة وتأخذ الدروس

ظاهرة للسيطرة االستعمارية الغربية على
بــادنــا .السيطرة الغربية على أدوات النهب
ّ
والقمع ،تعني أن التغيير من  ٨إلــى  ١٤آذار،
ً
ّ
أو ال ـع ـكــس ،ال ت ـب ــدل ت ـبــديــا .ج ــوزي ــف ع ــون،
الذي أصبح قدوة عند صهاينة واشنطن ،كان
تعيينًا من  ٨آذار ،كما كــان ميشال سليمان ـ
ّ
ّ
السورية في لبنان .وكما أن
صنيعة املخابرات
أميركا ،من سفارتها في بيروت ،رعت وأدارت
عملية قمع اقتحام «بنك أوف أميركا» ،في عام
ّ
 ،١٩٧٣فــإن اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة سترعى عملية
قمع اليسار الثوري في لبنان (وهناك في هذا
الـيـســار مــن تـحــاشــى الـتـظــاهــر أم ــام الـسـفــارة
األميركيةّ ،
ردًا على تدخل أميركي في شؤون
ُ ّ ً
لـبـنــان ،مـفــضــا الـتـظــاهــر أم ــام مكتب جـبــران
باسيل).
وال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى أدوات ال ـق ـمــع
وأدوات النهب الرأسمالي في بلد مثل لبنان
(حيث ُيقال إن الحكم بيد حزب الله) ،تعطي
فكرة عن نطاق السيطرة األميركية في بالدنا.
عـنــدمــا ت ـح ــارب أم ـيــركــا ن ـفــوذ ح ــزب ال ـلــه في
لبنان :هي ال تكون تحمي إسرائيل فقط ،بل
هي تحارب من يمنع عليها احتكار السلطة
واالستحواذ على السلطة السياسية ّ
برمتها
في لبنان .ليس هناك من معالم ليسار ثوري
ّ
منظم في لبنان بعد .لكن الشبيبة اليسارية
ّ
ّ
تتعلم بسرعة وتــأخــذ الـ ــدروس .هــي تعلمت
ّ
بسرعة بعد ليلة الــزجــاج املـكـســور ،أن هناك
في الـحــراك َمــن يناصبها الـعــداء وال يتشارك
معها فــي األه ــداف والــوســائــل .ول ـهــذا ،ســارع
ّ
يساريون ناشطون في الحراك ،متأخرين جدًا،
إلى التنبيه من نفوذ وأدوار منظمات الــ«إن.
ّ
ّ
املمولني
تتحرك تحت سقوف
ج ــي.أو» ،التي
امل ـح ـك ــومــن ب ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
الـفــاســد وزعـمــائــه الـفــاســديــن ،بسبب والئـهــم
للغرب ولعدم تشكيلهم أي خطورة أو أوجاع
ل ـل ـعــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وب ـ ــرز ب ــن ال ـي ـس ــار من
استنكر العنف ،وانقسمت صفوف «الـثـ ّـوار»
بـ ــن م ـع ـت ــرض ع ـل ــى ت ـك ـس ـيــر الـ ــزجـ ـ ُـاج وب ــن
مـ ّ
ـؤي ــد ،كـمــا ان ـضـ ّـم إع ــام الـسـلـطــة (املـتـســربــل
ّ
بـثــوب «الـ ـث ــورة») إل ــى الـهـمــروجــة لـيـمــيــز بني
ّ
«الـثـ ّـوار» وبــن «الــزعــران» .وحتى قــوى األمــن،
ّ
ف ــي بـيــانــاتـهــا ،أصـبـحــت تـمـ ّـيــز ب ــن «ال ـث ــوار»
ّ
الحقيقيني وبني مثيري الشغب ،كأن للسلطة
حق التصنيف.
وك ـ ـث ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي بــن املـحـتـ ّـجــن وال ـنــاش ـطــنّ ،عن
ّ
منظمات الـ«إن.جي.أوز» .فكان هناك َمن حذر
َ
ّ
مـنـهــا ،وه ـن ــاك م ــن أي ــده ــا ،وه ـن ــاك م ــن طــالــب
بالتمييز بينها وع ــدم اإلج ـمــال فــي الحديث
يكون التمييز بينها؟ على أساس
عنها (كيف ُ
ّ
اس ــم ال ــدول ــة امل ـم ـ ِّـول ــة أم عـلــى غ ــرض املـنــظـمــة
بعينها؟ وهذا التصنيف هل يكون بناء على
مسافة الشخص منها ،أم على املسافة بينها
وبني تلك املطالب التي ال تروق للدول الغربية
ّ
ـ ـ إذ لـيــس بــن مـنــظـمــات الـ ـ ــ«إن.ج ـ ــي.أوز» َمــن
ً
يـحـمــل ،م ـثــا ،أج ـنــدة أفــريـقـيــة أو آسـيــويــة أو
حتى عربية شعبية).
لكن القوى التي تريد الدفع باتجاه أكثر ثورية
ال ت ــزال ،كما غيرها ،تفتقر إلــى برنامج عمل
ّ
يحدد بوضوح معالم املرحلة املقبلة ،وأهداف
االح ـت ـج ــاج ــات واالن ـت ـف ــاض ــة .ل ـيــس م ـعــروفــا
ً
ـؤيــد تــأمـيــم امل ـص ــارف َ
ـاَ ،م ــن يـ ّ
ومــن
ب ـعــد ،م ـثـ
ـارض .وتكسير الــزجــاج ،هــو مرحلة أولية
يـعـ ّ
ومـهــذبــة مــن استعمال العنف الــونــدلــي .وقد
القى استفظاعًا من ثقافة ّ
تدجنت على أنغام
ثقافة الغرب ،املفروضة علينا من قبل أوصياء
أجندتها فــي الـ ــ«إن.ج ــي.أوز» ،وفــي املنظمات
الــدول ـيــة الـعــامـلــة ف ــي ب ــادن ــا بــالـنـســق نفسه
ُ
لعمل السلطات االستعمارية .هــاكــم مندوب

األمم املتحدة في لبنان يدلي بدلوه في شأن
الحكومة وتشكيلها ،ويجتمع نائبه مع نقيب
املـحــامــن .ويـحــق للعربي أن يتساءل مل ــاذا ال
يوجد ُم ِّ
دبر لألمم املتحدة في دولة االحتالل
اإلسرائيلي ليرعى شؤونها كما يرعى هؤالء
ّ
شــؤونـنــا ،أم أن تـلــك الــدولــة بلغت مــن الــرقــي
َّ
والنضوج ما لم نبلغه نحن امللونني؟
ّ
أدركنا في «أسبوع الغضب» أن مهرجان قرع
ّ
ّ
الطناجر كان أقل براءة مما بدأ ،وأن ترويج
الطناجر،
كتابات جني شارب بالعربية لقرع
ّ
تعود إلــى صلة شــارب (التي باتت تتكشف
أكثر) بإمبراطورية الحرب األميركية .والذين
أعـلـنــوا مــن عـلــى ال ـشــاشــات ض ــرورة إنـجــاح
«أس ـبــوع ال ـغ ـضــب» ،هــم أنـفـسـهــم كــانــوا أول
مــن هــرب وتـنـ ّـصــل ،بعد كسر ّأول زج ــاج .لم
ي ـكــن «أسـ ـب ــوع ال ـغ ـضــب» ع ـنــد ه ـ ــؤالء ،أكـثــر
من أسبوع لالمتعاض واالستياء .يريدون،
أي الــذيــن يـصــدحــون ب ـش ـعــارات ال ـث ــورة من
دون تــرجـمـتـهــا ع ـم ـل ـيــا ،أن ي ـك ــون الـغـضــب
مضبوطًا ومحسوبًا من أجل تفاوض أفضل
مــع السلطة .والـحــديــث ،حتى مــن قبل قوى
يسارية في االنتفاضة ،عن إجراء مفاوضات
مع السلطة للتنازل عن السلطة ،يوحي بأن
املسألة هي إقناع السلطة بضرورة رحيلها.
لم تسقط جمهورية اإلمبراطور ـ الرئيس في
لبنان هكذا من تلقاء نفسها ،بل هي سقطت
ّ
بــال ـع ـنــف م ــع أن قـ ــوى خ ــارج ـي ــة وإقـلـيـمـيــة
ّ
كانت تدعمها .وكان لعهد أمني الجميل من
الدعم الخارجي (الخليجي والغربي) ما لم
ّ
يكن ألي رئيس جمهورية من قبل ،إذ تمتع
حكمه بحماية ال ّـ«مارينز» وجيش االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي .لـكــنــه س ـقــط ،وب ـســرعــة رهيبة
فــي شـبــاط /فـبــرايــر  .١٩٨٤طبعًا ،هــو سقط
بالعنف وليس بقرع الطناجر.
والحريرية ،وميليشيا أشــرف ريفي ،أرادتــا
َ
أن ت ـ ّ
ـوج ـه ــا ر ّس ــال ــة ملـ ــن يـسـتـعـمــل ال ـع ـنــف،
ُ
ولــو كــان مخففًا ضــد السلطة .هــي لــم تلجأ
فـقــط إل ــى رف ــع ل ــواء ال ـحــرب املــذهـبـيــة :سعد
الـحــريــري ،ال ــذي يـبــدو لطيفًا على الشاشة
ّ
يتورع
بسبب محدودية معرفته وذكائه ،ال
(كما كان أبوه من قبله) عن الشحن الطائفي
امل ــذهـ ـب ــي ال ـب ـغ ـي ــض إلبـ ـع ــاد ش ـب ــح ال ـح ــرب
الطبقية .وهــذا ما فعله هذا األسبوع :جعل
م ــن االح ـت ـجــاج مـنــاسـبــة لــاع ـتــراض بــاســم
ّ
«أه ــل ب ـي ــروت» ،ك ــأن املـحـتـ ّـجــن فــي بـيــروت
يحملون
ينتمون إلى كوكب آخر ،أو كأنهم
ّ
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات م ــا ي ـح ـمــل هـ ــو ،أو كــأن ـهــم
ع ــاش ــوا ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـي ــروت ك ـمــا ع ــاش هــو.
وشـعــار «أهــل بـيــروت» (وه ــو مــن ابتداعات
ّ
املذهبية الحريرية) ،يفترض أن «الطارئني»
على بيروت هم قاطنون في الجنوب ،فيما
هــؤالء ُول ــدوا فــي العاصمة التي نــزح إليها
أج ــداده ــم .وزاد أشـ ــرف ري ـفــي عـلــى رســالــة
ُ
أتباعه إلــى املدينة
الـحــريــري ،عندما وصــل
للتكسير احتجاجًا على تشكيل الحكومة.
لكن ما عالقة الحركة االحتجاجية بشعارات
عن عودة سعد (أو بهاء في حالة ريفي) إلى
رئاسة الحكومة؟
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي االن ـت ـف ــاض ــات م ـثــل امل ـل ــح في
ّ
مضر.
الطعام :القليل منه لذيذ والكثير منه
لـكــن التنظيم فــي ال ـت ـحـ ّـركــات الـشــارعـيــة لم
ّ
يـتـطـ ّـور بـمــا فـيــه الـكـفــايــة .إن مــرحـلــة العمل
الثوري ،بما فيه مرحلة االستعانة بالعنف
ال ـث ــوري ،تـحـتــاج إل ــى ســريــة غـيــر مــوجــودة
في صفوف القوى اليسارية .وحركتها في
ال ـش ــارع تـبـقــى غـيــر مـفـهــومــة م ــا ل ــم ترتبط
بمشروع سياسي ـ اقتصاديّ ،
محدد بنقاط
ي ـس ـهــل ش ــرح ـه ــا وف ـه ـم ـهــا م ــن ال ـ ـنـ ــاس .لــن
تسقط السلطة الحاكمة بتظاهرات أو بقرع
ّ
الطناجر (على العكس ،فإن قرع الطناجر من
شأنه أن يطمئن السلطة ،بأن أقصى ما يمكن
أن يصلها من االحتجاج هو ّ
تلوث صوتي).
ينسى الجيل الـجــديــد أن حــزب «الكتائب»
كـ ــان ي ــرف ــض ح ـتــى عـ ــام  ،١٩٨٢أن يـعـتــرف
ّ
بـمــا هــو بــدي ـهــي :إن لـبـنــان هــو بـلــد عــربــي.
ك ــان ب ـيــار الـجـمـ ّـيــل ال ـجــد ي ـ ّ
ـرد عـلــى ال ـســؤال
ّ
عن هوية لبنان بجواب متشعب ،خالصته
ّ
أن خ ـب ــراء ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا وال ـت ــاري ــخ (وف ــن
ّ
الطبخ؟) هــم املــؤهـلــون للجواب عــن السؤال
ّ
الصعب .لكن حــزب «الكتائب» بــات يعترف
ّ
رسميًا بهوية لبنان ،وهو لم يفعل ذلك إال
ّ
ألنه رضح للقوة املسلحة التي أجبرته على
اإلقرار .كان جورج حبش ،عندما يخطب في
أه ــل املـخـ ّـيـمــات ،يـقــول لـهــم :لـيــس لــديـكــم ما
تخسرونه إال الخيمة .أما السلطة الحاكمة
في لبنان ،فلديها الكثير لتخسره ،وستدافع
ّ
عنه ّبالقوة املسلحة .وعـلــى أع ــداء السلطة
ّ
والتبصر وتبييض الطناجر.
التحضر
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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االنتفاضة بروفة أولى
نحو إنضاج مشروع التغيير
سعد الله مزرعاني *
ً
في ّ
(ابتداء من  17تشرين األول  /أكتوبر املاضي)،
تحرك كبير وواسع ،مستمر منذ حوالى مئة يوم
دفعت األزمة التي عصفت بلبنان وبشعبه ،مئات آالف املواطنني إلى املشاركة في احتجاجات غير
مسبوقة .األزمة ذات طابع جذري ،يقع مصدرها في صلب النظام السياسي ـ االقتصادي اللبناني
نفسه الذي تبلور ،تباعًا ودائمًا ،تحت عنوان «الصيغة الفريدة» ،إلى منظومة محاصصة طائفية
َ
تتوان القوى التي
مذهبية زبائنية تهيمن على كامل الحياة السياسية واالجتماعية في البالد .لم
ّ
تشكلت منها تلك املنظومة ،وبهدف ترسيخها وتعميمها ،عن استخدام ّأي من األدوات السياسية أو
ً
املادية أو اإلعالمية أو الثقافية أو الفنية والرياضية ...فضال عن العصبيات وبقايا املوروثات القديمة،
إلى انتهاك الدستور والقانونَ .
لقيت «الصيغة الفريدة» تلك ،رعاية ودعمًا خارجيني دائميني .ورغم
ما رافقها من توترات وحروب أهلية ّ
مدمرة ،حاول أقطاب الهيمنة االستعمارية تصويرها كنموذج
ً
قابل أن ُيحتذى أو ُي ّ
عمم :تسهيال لوضع يدهم على مصائر املنطقة وشعوبها وثرواتها وأسواقها.
ّ
في مجرى ذلك ،نشأت نظرية سياسية ،وإعالمية متكاملة ،لتسويق فكرة أن فرادة وتميز صيغة
نظام الحكم ،إنما هما عامل تكويني في لبنان وشعبه وفي استمرارهما ،وأن الكيان اللبناني وتلك
الصيغة وجهان لحقيقة واحدة ،يبقى أو يزول أحدهما ،ببقاء أو زوال اآلخر .طبعًا ،لم يصمد ذلك
التزوير املتمادي أمام األزمات ّ
املتعددة ،التي عصفت بلبنان واملنطقة في الحقول كافة .البلد لم يتمكن
يومًا ،بالوحدة واالستقرار واالستقالل والتنمية .احتكار السلطة وتسخيرها ونهب
من أن ينعمّ ،
مــوارد الدولة ،كلها عوامل فاقمت من التفاوت االجتماعي ،وحصرت الثروة بشكل متصاعد في
اللبنانيني .النهب الشامل للعام
جيوب الطبقة املسيطرة التابعة ،سياسيًا واقتصاديًا ،طبقة الـ %1من ّ
والخاص ،وانتهاك الدستور والقانون والفساد والجشع واالستهتار ،كلها عوامل دفعت األزمة إلى
حدودها القصوى :االنهيار والفشل والخراب...
ُ
املسيطرة ،باإلضافة إلى تأثير الحرب األهلية وعوامل أخرى
خالل عقود طويلة ،نجحت املنظومة
ِ
خــارجـيــة ،فــي إضـعــاف حــركــة ّاالع ـتــراض وفــي عرقلة تـطــورهــا .لـكـ ّـن تعاظم األزم ــة ،فــي السنوات
املاضية ،ودخول ضررها إلى كل بيتّ ،
حوالها إلى عامل ال يمكن السيطرة عليه .اختبر اللبنانيون،
ً
أشكاال متواصلة من األزمات السياسية واملعيشية والبيئية واإلدارية
في تلك السنوات خصوصًا،
ّ
ّ
ضعف
والخدماتية .لكنهم كانوا غير مسلحني باألدوات الضرورية للتعامل مع هذه األزمات :بسبب ّ
ّ
وتشتت قوى التغيير (غالبًا) ،وافتقارها إلى املبادرة والبرامج املباشرة ،وبسبب ما تراكم في سجلها
من اإلخفاقات ،األمر الذي أفقدها القدرة على أن تكون مرجعية للتغيير وأداة إلحداثه .هكذا ،في
مقابل أزمــة قوى السلطة ،كانت تحضر أزمــة قوى التغييرّ .ثم إنه رغم ّ
تقدم األزمــة االقتصادية ـ
االجتماعية إلــى واجهة املشهد ،خــال السنوات القليلة املاضية ،إال ّأن قــوى التغيير لم تنجح في
االرتقاء إلى مستوى ما تطرحه األحداث من مهمات ومبادرات وبرامج وصيغ وممارسات .ذلك أن
النجاح كان ،وال يزال ،وفق املنطق واملستجدات والتحوالت وحتمية التمرحل ،مرهونًا بإعادة تأسيس
قوى التغيير نفسها وفق متطلبات ومهمات الزمن الراهن وأولوياته ،وعلى أساس خبرة األحزاب
نفسها ،وخبرة التجارب الجبهوية ،بنجاحاتها وإخفاقاتها.
ّ
التحرك والــدعــوة إليه ،من بني القوى املـتـضـ ّـررة ،إذن ،أن ينطلقوا بشكل
كــان على املبادرين إلــى
«عـفــوي» ،أي بما ملكت أيديهم .وهــو ليس بالكثير ،لناحية البرامج والتوجهات واألســس الفكرية
والشمولية والحد الضروري من التنظيم .حصل ذلك في محطات عـ ّـدة ،في َ
عامي  2011و،2016
وفي السنوات األخيرة ،وخصوصًا منذ  17تشرين األول  /أكتوبر املاضي .أما بعض قوى التغيير،
فحيث أقدمت ،كان ّ
تحركها منفردًا وحذرًا وفئويًا غالبًا .فلم يكن مناسبًا أبدًا االنعزال عن الناس
ُ
شأن وطني عام طابعًا حزبيًا وخاصًا (تذكر هنا التحركات
بالشعارات والرايات ،التي أضفت على ٍ
بشأن املوازنة).
اندفعت إذًا ،تحت تأثير التدهور االقتصادي الخطير ،أعداد كبيرة من الناس في كل املناطق .اكتفت
ً
حلوال أو برامج أو أولوياتّ .
تميز خطابها بعفوية ّ
تنم عن
هذه الفئة بطرح معاناة ،من دون أن تطرح
ّ
وقد شمل الحذر،
ك.
والتحر
والقيادة
املوقف
ووحدة
التنظيم
عدم النضج ،وعن حذر حيال كل أشكال
ّ
ّ
ّ
ّ
بشكل غير عفوي دائمًا ،قوى التغيير نفسها  .شعار «كلن يعني كلن» شكل مظلة لإلمعان في
املواقف العامة من الصراعات ،وعدم التساوي
بلبلة املشهد ،وتعبيرًا عن عدمية أسقطت التفاوت في
ّ
ّ
في املسؤوليات واالرتكابات .وهو شكل ،أيضًا ،أساسًا لتسلل قوى مغرضة إلى االحتجاجات من
أجل توظيفها ،بشكل فئوي ،في الصراعات بني أطراف السلطة ،أو مشبوه في خدمة أهداف خارجية.
أما قوى التغيير ،فقد آثرت املساهمة عبر االلتحاق ،بعدما فقدت ميزة املبادرة منذ االنطالق .وهي،
متفرقة ومتنافسة .بعضها رفض ،حتى ّ
فوق ذلك ،عملت ّ
اللقاء والحوار في ظرف استثنائي
مجرد
ّ
يفرض تجاوز كل ما سبق من خالفات وتباينات .وهكذا ،فشلت كل املحاوالت التي انطلقت في
خدمة هذا الغرض.
ّ
في هذاّ الخضم ،استمر تيار املقاومة األساسي ُيقلل من شأن القضية االقتصادية ـ االجتماعية.
وهو ظل حتى اللحظات األخيرة (وال يــزال ربما) ،يبحث عن أوهــام حلول في جعبة أبطال األزمة
نفسها! بل أكثر من ذلك ،فإن قيادة املقاومة بالغت ،لدرجة إضفاء الشبهة على كامل االنتفاضة
الشعبية وأهداف ّ
تحركها ،وهي بالغت إذ قدمت نفسها أحيانًا ،بشكل مباشر ،حامية لقوى النهب
والفساد :حليفة كانت أم معادية للمقاومة.
تفجر األزمة وشمول أضرارها لألكثرية الساحقة من املواطننيّ ،
طبيعي أنه ،برغم ّ
فإن املجابهة كانت
ّ
أقل من املطلوب .لكنها رغم ذلك ،لم تكن بدون نتائج إيجابية ،لقد طرح موضوع التغيير على أوسع
ُ ِّ
ٍّ
نطاق .استقالت الحكومة وشكلت حكومة جديدة مختلفة إلى حد ما ،رغم إصرار قوى املحاصصة
مارس دورًا غير
(معظمها جديد) على تكريس مبدأ املحاصصة ،ولو عبر انكفاء األصيل .الشارع ِّ
بسيط فــي تقديم مبدأ املحاسبة واملـســاءلــة على مــا عــداه .جــرى الــربــط ،بشكل مبشر ،بــن النهب
والفساد وغياب املحاسبة ،والطائفيةَّ .تم ابتكار كثير من أشكال االحتجاج التي افتقرت ،مع ذلك ،إلى
التدقيق والتحسني والتنظيم والتصاعدَّ .تم فضح الكثير من أشكال النهب .تم أيضًا كسر َّ
محرمات
وقدسيات زائفة.
شكلت االنتفاضة ،رغم كل السلبيات ،حدثًا تاريخيًا .لكن انتفاضات أهم وأكبر بكثير ،سقطت في
أيدي قوى منظمة معادية للهدف الشعبي ،بسبب «العفوية» وعدم التنظيم ،كما حصل في مصر
وتونس .من استخالص دروس االنتفاضة ،يبدأ الفعل الثوري التغييري ّ الحقيقي :األزمة واملعركة
مفتوحتان ،وتعميق الحوار بشأنهما أيضًا .هي معركة ّ
تحررية دائمًا بشقيها الوطني واالجتماعي.
مبرر ألي ّ
ال ّ
تردد أو خطأ بعد اآلن!
* كاتب وسياسي لبناني

