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اليا�س خوري
االنتفا�ضة اللبنانية :موت اللغة القدمية
اعتباراً من  17ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2019فاج�أ لبنان �سيا�سييه والذين يتابعون
لتف�شي الف�ساد
من الخارج التطوارت فيه ،بتدفق ب�شري في ال�شوارع رف�ض ًا
ّ
والمح�سوبيات في �أو�ساط الم�س�ؤولين ،ولل�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية التي
�أدت �إلى �إفقار ال�شعب اللبناني .وعلى الرغم من جميع محاوالت القمع الج�سدي
والمعنوي ،ف�إن انتفا�ضة ت�شرين الأول�/أكتوبر توا�صلت ،وحتى كتابة هذا المقال
تكون قد تجاوزت �شهراً ون�صف �شهر ،بينما الأوليغار�شية الحاكمة تتخبط في
الفو�ضى وهي تحاول لملمة �صفوفها وو�أد االنتفا�ضة.

بين

لبنان والعراق يتخذ الربيع
العربي م�سارات جديدة.
فبعد التغيير الذي �أحدثته االنتفا�ضة
ال�شعبية في ال�سودان ،انتقلت ال�شرارة �إلى
حيث لم يتوقع �أحد :انفجر لبنان في انتفا�ضة
�شعبية ال �سابق لها ،و�سال الدم في بغداد
والنا�صرية والنجف ،وبدا ك�أن التاريخ يمكر
ويخبىء مفاج�آته .اعتقد الجميع �أن
الع�سكريتاريا و�أنظمة الف�ساد ا�ستطاعت �أن

تنت�صر على ال�شعوب العربية وعلى توقها �إلى
الحرية والعدالة االجتماعية ،ف�إذا بنا ُنفاج�أ
بلبنان والعراق ،و�إذا ب�صيحة ''ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام'' ،التي انطلقت في تون�س،
ت�ستعيد زخمها وحيويتها في �شوارع لبنان
و�ساحاته ،و�إذا بالعراق ينف�ض عنه اللغة
الطائفية المذهبية ليعلن �أن العراقيين
كاللبنانيين يريدون وطن ًا.
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في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر ،الكل توحد خلف العلم اللبناني الفظ ًا الطائفية.

نريد وطن ًا
�س�أقت�صر في هذا المقال على تقديم قراءة
�أولية لالنتفا�ضة اللبنانية� ،إذ كان لي �شرف
مرافقة ال�شابات وال�شبان الذين احتلوا
ال�شوارع وال�ساحات ،كي �أكت�شف معهم موت
اللغة القديمة وبدايات والدة لغة جديدة.
�أ�ستطيع �أن �أقول ،و�أنا �أكتب هذه المقالة
في  2كانون الأول/دي�سمبر � - 2019أي قبل
�أن تت�ضح وجهة الأحداث العا�صفة التي يمر
بها لبنان � -إن االنتفا�ضة انت�صرت ،حتى لو
نجح النظام الأوليغار�شي الطائفي في منعها
من تحقيق �أهدافها ال�سيا�سية.
�أقول انت�صرت لأنه يجب �أن نقر�أ مفهوم
تغير
العملية الثورية بلغة جديدة .فالثورات ال ّ
�أنظمة الحكم �إلاّ �إذا نجحت �أو ًال في تغيير
القيم ،وفي ت�أ�سي�س �أنماط جديدة من الوحدة
المجتمعية.
بهذا المعنى تكون االنتفا�ضة قد انت�صرت،
وذلك للأ�سباب التالية:

�أو ًال :نجحت االنتفا�ضة في ت�أ�سي�س مفهوم
جديد للوطن .فقد اكت�شفت اللبنانيات
واللبنانيون �أنهم ال يملكون وطن ًا ،ذلك ب�أن
وطنهم ال�صغير ممزق على قيا�س الطوائف
التي حولت واقع التعددية الدينية في لبنان
مطية ت�س ّلقتها طبقة المافيويين الذين ال
�إلى ّ
هم لهم �سوى نهب خيرات البلد ورهنها
ّ
للخارج.
قالت اللبنانيات واللبنانيون نريد وطن ًا،
و�شرط الوطن هو وجود المواطن الحر،
والمواطن ال يكون �إلاّ �إذا تحرر من االنتماء
الطائفي والمناطقي والع�شائري .االنتفا�ضة
تحول فيها �شعار مدنية
كانت اللحظة التي ّ
الدولة وعلمانيتها �إلى �شعار جماهيري .لقد
ر�أينا التحام ًا بين المناطق اللبنانية من
�أق�صى ال�شمال �إلى �أق�صى الجنوب ،و�شهدنا
كيف توحدت �شعارات مختلف �ساحات
االنتفا�ضة ،ك�أن هناك تن�سيق ًا خفي ًا �ضبط
ووحدها .االنتفا�ضة عفوية وال
�إيقاع الأهداف ّ
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قيادة لها ،ووحدتها نابعة من �شعور �أبناء
الطبقات العاملة ب�أن م�صيرهم مهدد ،وب�أن
هاوية الأزمة االقت�صادية التي ت�سببت بها
الطبقة الحاكمة تهدد بابتالع الجميع.
ثاني ًا ،نريد وطن ًا تعني �أن النظام الزبائني
الطائفي و�صل �إلى نهايته المحتومة .فالأزمة
االقت�صادية لها �سببان:
�أ  -النظام الر�أ�سمالي الريعي الذي عا�ش
على امت�صا�ص الموارد االقت�صادية ب�سبب
دين عام ال قعر له ،ونظام م�صرفي يعي�ش
على هند�سات مالية توفر له �أرباح ًا طائلة.
ب  -منظومة النهب التي �أتقنها زعماء
الطوائف المت�سلطون على الحكم ،بحيث
�صارت الدولة مرتع ًا للف�ساد وال�صفقات
الم�شبوهة التي كلفت الخزينة اللبنانية
مليارات الدوالرات.
�أمام هاوية الأزمة لم تعد الزبائنية
الطائفية ت�ستطيع تقديم فتات نهبها �إلى
�أن�صارها ،فاكت�شف النا�س �أن الطائفية
ال�سيا�سية لي�ست �أكثر من خدعة ،و�أن َمن
ي�ضطهد النا�س هم زعما�ؤهم الذين كثيراً ما
ّادعوا حمايتهم من الآخرين.
في �شوارع االنتفا�ضة و�ساحاتها تهاوت
الطائفية ،ولم يعد الخطاب الطائفي الذي
تفوح منه الرائحة العن�صرية ي�ستقطب �أحداً.
انك�شفت الخدعة الطائفية التي تقود �إلى
الهاوية ،والتي كانت �أ�سمنت النظام اللبناني
الذي ن�ش�أ بعد اتفاق الطائف.
ثالث ًا� :سقوط نظام الحرب الأهلية الدائمة.
مر النظام اللبناني الذي ت�أ�س�س بعد نهاية
الحرب الأهلية واتفاق الطائف ،بمرحلتين:
المرحلة الأولى هي مرحلة هيمنة النظام
ال�سوري على لبنان ،وفي هذه المرحلة ت�أ�س�س
النظام االقت�صادي النيوليبرالي ،وتحطمت
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الحركة النقابية ،وانهارت الجامعة اللبنانية
والتعليم العام لم�صلحة دكاكين التعليم
الطائفية .كما ن�ش�أت فيها ما ي�سمى حالة
الإحباط الم�سيحي :مي�شال عون في المنفى
و�سمير جعجع في ال�سجن .في هذه المرحلة
ت�أ�س�س نظام الحرب الأهلية الدائمة على
قاعدتين :النيوليبرالية الر�أ�سمالية المتوح�شة،
والنهب العلني ،كما جرى �ضبط المجتمع
بالقمع المخابراتي ،بينما بقيت جمرة الحرب
الأهلية متقدة تحت رماد ''الإحباط الم�سيحي''.
وفي هذه المرحلة �أي�ض ًا جرت حرب المخيمات
من �أجل �إخراج المقاومة الفل�سطينية من
المعادلة اللبنانية ،وتمت ت�صفية جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية ذات الطابع
الي�ساري العلماني ،كي ينفرد حزب اللـه
بالمقاومة �ضد االحتالل الإ�سرائيلي.
المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد
الخروج ال�سوري من لبنان ،وقد تخللتها
بالمحورين
توترات �سيا�سية ارتبطت
َ
الإقليميين الإيراني وال�سعودي ،وانق�سم لبنان
مع�سكري  8و� 14آذار ،بما يحمله هذا
بين
َ
االنق�سام من توتر مذهبي �س ّني � -شيعي.
ت�سويات المرحلة الثانية في مختلف
تحوالتها �أ�س�ست لما يمكن �أن نطلق عليه ا�سم
فيدرالية الطوائف ،والتي و�صلت �إلى ذروتها
مع انتخاب الجنرال مي�شال عون رئي�س ًا
للجمهورية.
�شهدت هذه المرحلة انفالت ًا في نهب موارد
الدولة ،وتحولت الم�صارف بقيادة م�صرف
لبنان �إلى الطرف االقت�صادي المهيمن ب�شكل
مطلق ،وتابع التعليم العام انهياره ،وبرزت
االحتكارات التي تمتلكها الزعامات الطائفية
�إلى الواجهة ،وبد�أت عالمات االنهيار
االقت�صادي والمالي بالبروز.
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تظاهرة �أمام م�صرف لبنان احتجاج ًا على ال�سيا�سة المالية.

نظام الحرب الأهلية كان غطاء النهب
المنظم لل�شواطىء والكهرباء والهاتف الخلوي
والك�سارات ،وقد تراكمت الم�شكالت حتى
و�صلت �إلى م�سل�سالت ال نهاية لها من
الف�ضائح المالية والبيئية ،وتفاقم تمركز
الثروة في �أيدي الأقلية الحاكمة وزبائنها،
وبدا لبنان ك�أنه ينحدر �إلى نهايته.
كان نظام التهديد بالحرب الأهلية هو
عن�صر ال�ضبط االجتماعي الوحيد الذي تملكه
لوثت كل �شيء من
الطبقة الحاكمة التي ّ
الأنهار �إلى الهواء .غير �أن �إنجازها الأكبر
تمثل في اعتقادها �أنها ت�ستطيع تلويث الوعي
بالخوف من الحرب الأهلية.
في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2019
حطمت االنتفا�ضة نظام الحرب الأهلية
ّ
الدائمة� .سقطت الف ّزاعة وتناثرت ،وعندما
حاولت ميلي�شيات ال�سلطة و�شبيحتها االعتداء
على المعت�صمين و�إحراق خيامهم ،فوجئت
ب�أنها لم تجد في مواجهتها َمن تحاربه.
فاالنتفا�ضة ن�ش�أت �سلمية و�ستبقى �سلمية،

وما على دونكي�شوت الحرب �سوى مقاتلة ظله.
لم ي�سقط نظام الحرب الأهلية الدائمة �إلاّ
لأن الطائفية ال�سيا�سية �سقطت ،و�أثبتت �أنها
�سبب هذا االنحطاط ال�سيا�سي والأخالقي الذي
ترجم نف�سه بانهيار اقت�صادي لم تعد الطبقة
الحاكمة قادرة على مواجهته �إلاّ ب�إجراءات
قمعية ،وبال�سلبطة على مدخرات اللبنانيين
في البنوك.

اللغة اجلديدة
�صنعت االنتفا�ضة اللبنانية مناخ ًا
اجتماعي ًا وثقافي ًا جديداً حمل طابع ًا ثوري ًا
جذري ًا ،ك�أن ال�شعب الذي خرج �إلى ال�شوارع
من �أجل ت�أ�سي�س وطن ،كان يعي �أن الوطن
يحتاج �إلى ثقافة جديدة .ويمكن تلخي�ص هذا
المناخ بثالثة عنا�صر:

�أو ًال ،دور املر�أة

لم ت�شارك المر�أة فقط في االنتفا�ضة ،بل
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ن�ساء لبنان قياديات في الثورة.

�أدت دوراً �أ�سا�سي ًا في قيادتها� ،إلى درجة �أننا
ن�ستطيع القول �إن االنتفا�ضة اللبنانية هي
ثورة ن�سوية �أو ًال.
لم تخرج ال�صبايا �إلى ال�شوارع من �أجل
المطالبة بالحقوق فقط ،بل خرجن ليعلن �أنهن
ي�صنعن التغيير ب�أ�صواتهن وهتافاتهن
و�أقدامهن.
هذه هي المرة الأولى التي ال تكون فيها
ال�شعارات الن�سوية ملحقة بال�شعارات
ال�سيا�سية ،فال�شعارات الن�سوية هي �أهم
عنا�صر الم�شروع ال�سيا�سي الذي ي�سعى
للتغيير .حق المر�أة لي�س م ّنة من �أحد،
والم�ساواة لي�ست مطلب ًا ،بل حقيقة تتج�سد في
االنتفا�ضة .و�أمام ال�صوت الن�سائي المده�ش
في �صالبته بدا تع ّنت الطبقة ال�سيا�سية في
عدم منح المر�أة الحق في �إعطاء الجن�سية
لأوالدها� ،أو في قوانين الأحوال ال�شخ�صية

التي تحرم المر�أة الحق في ح�ضانة �أطفالها،
تافه ًا وفاقداً لل�صلة بالواقع.
خرجت المراة اللبنانية �إلى العمل العام
باعتبارها �صاحبة حق القيادة ،معلنة �أن
التغيير الحقيقي يبد�أ هنا .فالمر�أة المكبلة
م�ؤ�شر �إلى مجتمع خا�ضع لال�ستبداد
والذكورية ،وحرية المر�أة هي عالمة حرية
المجتمع.

ثانياً ،دور ال�شباب
ال�شابات وال�شبان قادوا االنتفا�ضة
و�أعطوها نب�ض التجدد واالنعتاق .كان �أبناء
جيلي والجيل الذي �أتى من بعدنا يلهثون
خلف حيوية ال تعرف التعب ،وحول قدرات
خلاّ قة انفجرت في ال�شوارع وال�ساحات،
و�أعطت نكهة الجديد.
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من ال�سودان تحية للن�ساء اللبنانيات.

جيل تحرر من الحنين �إلى ما�ضي الحرب
والخوف من �أ�شباحها ،ولم تعد اللغة ال�سيا�سية
القديمة تعني له �شيئ ًا �سوى �أنها مجموعة من
الهياكل العظمية التي يجب دفنها.
هذا الجيل لم يفهم معنى الخوف من نظام
ما�ض
الحرب الأهلية الدائمة ،فالحرب مجرد ٍ
يجب �أن يم�ضي ويتحول �إلى مادة للدرا�سة .نحن
ل�سنا عبيد الما�ضي �إلاّ لأن نظامنا ال�سيا�سي
الطائفي رف�ض �أن يحاكمه ويدر�سه� .أراد هذا
النظام للحرب �أن تبقى �شبح ًا مهيمن ًا لأن رموز
الحرب و�أُمراءها و�س ّفاحيها ا�ستولوا على ال�سلطة
و�س ّنوا لأنف�سهم قانون ًا لعفو عام ترك �آالف
المخطوفين في عتمة المقابر الجماعية التي ال
يريدون لذويهم معرفة مكانها.
لم يدفنوا الموتى كي يحكمنا الموت.
وعى جيل  17ت�شرين الأول�/أكتوبر �أن
عليه �أن يبني �أفق الحا�ضر بلغة هذا الحا�ضر،

وهذا ال يتم �إلاّ بالتمرد على الما�ضي بكل
محموله الرمزي .لبنان لي�س الأ�سطورة
وعظامية االنتفاخ الأجوف،
و�أوهام التعاي�ش ُ
ولبنان لي�س لغة بال م�ضامين .لبنان وطن
يجتاحه الفقر وت�سود فيه البطالة و ُتمتهن فيه
ملوث ويحتاج �إلى �إنقاذ،
كرامة النا�س .لبنان ّ
و�شرط الإنقاذ هو بناء �سيا�سي واجتماعي
جديد.
تحرر جيل  17ت�شرين الأول�/أكتوبر من
ما�ض ال يزال مهيمن ًا على ال�سلطة ،لكن �سلطته
ٍ
تحولت �إلى �آلة وح�شية وكاريكاتورية في �آن
مع ًا.
وهذه الآلة ال يمكن مواجهتها بلغتها ،بل
يجب �إحداث تغيير لغوي �شامل عبر الخروج
نهائي ًا من الإطار الطائفي ،وت�أ�سي�س مفهوم
المجتمع الديمقراطي الذي تكون حرية الفرد
فيه هي العالمة الأولى لحرية المجتمع.
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ثورة �شبابية.

ثالثا :خروج الطبقات العاملة �إىل
احليز العام
نجحت انتفا�ضة ت�شرين الأول�/أكتوبر في
ردم الهوة بين الخطاب الثقافي العلماني
المعادي للطائفية وبين الأكثرية ال�شعبية.
�شهدت �ساحات االنتفا�ضة انتقا ًال كبيراً
من خطاب ثقافوي حملته نخب الحراكات
التي دعت �إلى �إ�سقاط النظام الطائفي منذ
�سنة � ،2011إلى خطاب طبقي بد�أت مالمحه
تت�ضح مع ت�صاعد االنتفا�ضة و�سط االنزالق
الكبير �إلى الكارثة االقت�صادية.
االلتحام بين ر�ؤية جديدة للبنان وبين
م�صلحة الطبقات المتو�سطة والفقيرة هو
العامل الجديد الذي �سمح لالنتفا�ضة
ب�صوغ خطابها المدني العابر للطوائف
والمناطق.
نحن �أمام �صراع طبقي ،فالمافيا الحاكمة
لم تعد ت�ستطيع االدعاء �أنها تمثل م�صالح

الطوائف ،هذا كالم �صار مجرد رطانة لغوية
ال �صلة لها بالواقع .المافيا الحاكمة تمثل
م�صالح الطبقة الأوليغار�شية الحاكمة التي
و�صلت �إلى �أزمتها .فهذه الطبقة الم�ؤلفة من
كبار الر�أ�سماليين و�أ�صحاب البنوك
والم�ؤ�س�سات االحتكارية ،نهبت موارد الدولة
و�أو�صلتها �إلى الإفال�س ،وهي تناور اليوم
ب�شتى الو�سائل من �أجل المحافظة على
م�صالحها على ح�ساب �إفقار النا�س و�سرقة
مدخراتهم الب�سيطة وفر�ض �إجراءات تق�شفية
ال ت�صيب �إلاّ الفقراء .كما �أن م�شروعها
يهدف �إلى بيع القطاع العام وتحويل
ما تب ّقى من الملكية العامة �إلى و�سيلة
لزيادة ثروتها.
ال�صراع الطبقي يغير قواعد اللعبة
ال�سيا�سية ب�شكل جذري ،وي�ؤ�س�س لوالدة بنى
اجتماعية جديدة ت�أخذ على عاتقها مهمة
تهديم المزرعة الطائفية من �أجل بناء
الدولة.
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موت اللغة القدمية
كان عماد اللغة ال�سيا�سية الم�سيطرة في
لبنان هو رهن لبنان للخارج عبر عالقة
التبعية الزبائنية التي تقيمها البنى الطائفية
مع القوى الإقليمية المت�صارعة.
وكانت هذه اللغة هي �أ�سا�س الحياة
حولها اتفاق الطائف
ال�سيا�سية اللبنانية ،بعدما ّ
برعاية �سورية � -سعودية � -أميركية �إلى ِن�صاب
�سيا�سي كان ال بد من �أن ينفجر من الداخل مع
تفاقم ال�صراعات الإقليمية بعد احتالل العراق.
�شن هجوم �شامل
لقد حاولت اللغة القديمة ّ
على االنتفا�ضة عبر اتهامها بالعمالة
لل�سفارات الأجنبية ،وب�أنها جزء من م�شروع
�ضرب ''محور المقاومة'' الذي تقوده �إيران في
مواجهة الإمبريالية الأميركية و�إ�سرائيل.
لكن هذه اللغة عجزت عن قراءة
االنتفا�ضة ،فاالنتفا�ضة ت�شكلت �أ�سا�س ًا كرف�ض
ل�سيا�سات االرتهان للخارج .ال�سيا�سة
الخارجية هي انعكا�س لل�سيا�سة الداخلية

�آالء �صالح كنداكة ال�سودان.

ولي�س العك�س .هذا العك�س الذي �ساد لبنان
طوي ًال �أحدث �شل ًال �سيا�سي ًا بنيوي ًا �سمح
لمافيات الطوائف بالإم�ساك بال�سلطة والثروة،
و�إخراج الم�صلحة الوطنية من المعادلة.
اللغة القديمة� ،أي لغة االنق�سام االجتماعي
اللبناني الأفقي� ،أثبتت �أنها طريق ذو اتجاه
واحد ال يو�صل �إلاّ �إلى االنهيار .ومن هنا
جاءت مفاج�أة االنتفا�ضة من حيث لم يتوقع
�أحد ،فقد انتف�ضت �صور والنبطية وبعلبك
وكفرمان مثلما انتف�ضت بيروت وطرابل�س
وعكار والبقاع وجل الديب وجبيل وجونية.
�إنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يتبلور
فيها خطاب وطني موحد.
اللغة القديمة ماتت في ثالثة م�ستويات:

�أو ًال :االرتهان للخارج.

كانت �ساحات االنتفا�ضة ت�صدح
بالهتافات الم�ؤيدة لثورات العراق وال�سودان،
والمعادية في الوقت عينه للمحور الخليجي.
م�شهدية  14و� 8آذار �سقطت في ال�شارع.

االنتفاضة اللبنانية :موت اللغة القديمة
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العراق انتفا�ضة متوا�صلة على الرغم من القمع.

الوطنية اللبنانية الجديدة لي�ست �أ�سيرة �أي
محور �إقليمي .وكان الفت ًا رف�ض مجموعات
االنتفا�ضة االلتقاء بالموفد الفرن�سي ،لأنها
تدخل خارجي في ال�ش�أن اللبناني.
ترف�ض �أي ّ
وكانت �أنا�شيد الثورة ال�سورية تتجدد في
اعت�صامات ال�شباب ،واتخذ الهتاف لفل�سطين
و�شعبها نكهة جديدة.
القوى التي ت�صر على قراءة االنتفا�ضة
ب�صفتها جزءاً من م�شروع خارجي هي القوى
التي تهدد بالعودة �إلى الحرب الأهلية� ،أي
�أنها قوى النظام الم�سيطر الذي ارتهنت �أطرافه
للخارج ،وال يزال بع�ضها يجهر بهذا االرتهان.
� ّأما االنتفا�ضة فموجودة في مكان �آخر،
فهي لم تعد معنية بلغة الحرب الأهلية
القديمة ،وهي تعتبر �إ�سرائيل عدواً ال بد من
مقاومته ،لكنها تقر�أ هذه المقاومة كمح�صلة
لإجماع وطني لبناني ،ولي�س كجزء من
الحرب الأهلية �أو ك�شكل طائفي �أو ديني
مرتبط بمحور خارجي.

ثاني ًا :العالقة بال�شعوب العربية.

الت�ضامن مع �صيحة الحرية التي �أطلقها
الربيع العربي هو الم�ضمون الجديد للفكرة
العربية .عروبة الأنظمة اال�ستبدادية والخطاب
القومجي والتذرع بالمعركة الم�ؤجلة مع العدو
الإ�سرائيلي� ،سقطت وا�س ُتبدلت بخطاب جديد
قائم على وحدة �ساحات الن�ضال من �أجل
الحرية والعدالة االجتماعية في الم�شرق
العربي.
هذه العروبة الجديدة ت�ستعيد خطاب
النه�ضة العربية التي انطلقت كمقترب لبناء
مجتمعات حرة ومتحررة ،والتي قام
اال�ستبدادان الع�سكري والديني بمحاولة
و�أدها ،من �أجل �إغراق المنطقة في الظالم .لقد
وعت االنتفا�ضة �أن عليها رف�ض الخطاب
العن�صري �ضد الالجئين ال�سوريين
والفل�سطينيين ،والذي لم تتوقف �أجهزة ال�سلطة
عن الترويج له ،ولذا نظمت في قلب ال�ساحات
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وقفات ت�ضامنية مع الالجئين.
كانت لحظات ا�ستعادة هتافات ثورات
العراق و�سورية تعبيراً عن �أن االنتفا�ضة
ال�شعبية اللبنانية هي امتداد للربيع العربي،
و�أن لبنان الجديد يجب �أن ي�ستعيد دوره في
نه�ضة العرب.

ثالث ًا :التخلي عن رطانة الوحدة
الوطنية والت�سامح.

�أخفى الخطاب اللبناني ال�سائد طائفيته
وعن�صريته خلف �شعارين فارغين من
الم�ضمون :الوحدة الوطنية والت�سامح .وفي كل
مرة كان هذان ال�شعاران يرتفعان فيها خالل
العقود الأربعة الما�ضية ،كان ذلك دلي ًال على
توترات طائفية م�صطنعة بهدف المحافظة
على فيدرالية زعماء الطوائف الحاكمة.
فبد ًال من �شعار الوحدة الوطنية ارتفع
�شعار الوحدة ال�شعبية .فقد اكت�شفت اللبنانيات
واللبنانيون �أن انق�ساماتهم الطائفية يمكن �أن

�صوت عالٍ في مواجهة القمع.

حمى ن�ضالهم من �أجل العدالة ،و�أن
تذوب في ّ
حقيقة وحدة �ساحات االنتفا�ضة ُتفقد
وتحولها �إلى لغو.
ال�شعارات القديمة معناها،
ّ
� ّأما �شعار الت�سامح وتو�أمه �شعار العي�ش
الم�شترك فتحوال �إلى لزوم ما ال يلزم.
فاللبنانيون يختبرون اليوم الموت الم�شترك،
وهم يعلمون �أنهم ُيقتلون بيد نظام �سيا�سي -
اقت�صادي يتوحد �ضدهم وال ينق�سم �إلاّ حول
التحا�ص�ص والتناهب.

�شعرية االنتفا�ضة
�أكتب هذا الن�ص و�سط المخا�ض اللبناني،
وهو مخا�ض طويل و�صعب ولي�س م�ضمون
النتائج.
فاالحتماالت والوعود التي قدمتها
االنتفا�ضة كبيرة ،وتبدو بالن�سبة �إلى كثيرين
�أ�شبه بحلم �أو بق�صيدة جماعية يكتبها ع�شرات
�ألوف المعت�صمات والمعت�صمين.

االنتفاضة اللبنانية :موت اللغة القديمة

لكن هذه الق�صيدة ت�صطدم بواقع �سيا�سي
متك ّل�س وغير قادر على فهم عمق التغييرات
التي يحبل بها المجتمع اللبناني اليوم.
ال�سلطة التي ت�شكلت في الت�سوية الرئا�سية
التي �أو�صلت الجنرال عون �إلى الرئا�سة ،دخلت
منعطف التفكك الأول مع ا�ستقالة الحكومة
تحت �ضغط ال�شارع.
غير �أن القوتين الرئي�سيتين في التحالف
ال�سلطوي� ،أي التيار العوني والثنائية ال�شيعية
(تحالف حزب اللـه وحركة �أمل) ،رف�ضا ب�شكل
وا�ضح و�صريح اقتراح الت�سوية الذي قدمته
االنتفا�ضة ،وهو ت�شكيل حكومة انتقالية من
االخت�صا�صيين الذين ال ينتمون �إلى منظومة
�أحزاب ال�سلطة ،وتكون مهمتها انت�شال لبنان
من الأزمة االقت�صادية ووقف النهب والهدر،
تمهيداً لإقرار قانون انتخابي جديد ي�سمح
ب�إجراء انتخابات تعيد ت�شكيل ال�سلطة.
اقتراح االنتفا�ضة ،وهو اقتراح �أجمعت
عليه ال�ساحات والميادين كلها ،لي�س اقتراح ًا
ثوري ًا ،بل هو اقتراح ت�سوية يمد حبل النجاة

�أن�صار �أمل وحزب اللـه على دراجاتهم النارية.

مداخل
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كي ال تتفكك الدولة.
لماذا رف�ضت ال�سلطة الت�سوية وماذا تريد؟
المحير .هل تراهن على
هذا هو ال�س�ؤال
ّ
القمع �أم تراهن على تعب النا�س وخوفهم من
الإفقار الزاحف؟
خيار القمع �سقط لأن الجي�ش رف�ض
دراجات الترهيب
ممار�سته و�شكل حاجزاً بين ّ
التي �أطلقها الثنائي ال�شيعي وبين �شباب
االنتفا�ضة� .أي �أن التوازن بين جي�شين :الجي�ش
اللبناني وحزب اللـه ،يجعل من القمع خياراً
�صعب ًا �إن لم يكن م�ستحي ًال.
� ّأما الرهان على التعب والإفقار ف�سالح ذو
حدين ،فالخوف من الفقر قد يقود �إلى
اال�ستكانة ،لكنه قد يقود �أي�ض ًا �إلى التمرد ،وقد
ُيخرج �شياطين العنف الأعمى من �أوكارها.
لماذا �إذاً؟
�أغلب الظن �أننا �أمام معادلة مزدوجة:
من جهة �أولى ،ف�إن حزب رئي�س
الجمهورية الذي ير�أ�سه �صهره ال�سيد جبران
با�سيل يعلم �أن خروجه من الحكومة قد يكون

018

جملة الدراسات الفلسطينية 121

شتاء 2020

بداية تفككه واندثاره ،فقد انهارت �شعبية
الحزب الحاكم ب�شكل دراماتيكي �أمام مد
االنتفا�ضة ال�شعبية ،وبات في �سيا�ساته �أ�سير
لعبة ال�سلطة .وهنا يجب �أن نعود بالذاكرة �إلى
التاريخ ال�سيا�سي لزعيم التيار الذي تميز
بالعناد ،وقاد �سيا�سات متهورة في نهاية
الثمانينيات �أو�صلت �إلى نهاية المارونية
ال�سيا�سية.
�شعار التيار القائم على ا�ستعادة الدور
ال�سيا�سي للم�سيحيين في ال�سلطة ،مع ما رافقه
من ت�أجيج للخطاب العن�صري والطائفي ،وجد
نف�سه �أمام م�أزق الأزمة االقت�صادية
االجتماعية فاقداً للمعنى .ما معنى الحقوق
الطائفية في زمن االنهيار؟
لقد انهار خطاب تحالف الأقليات الذي
اجتهد با�سيل في �صوغه ،وبدا ر�أ�س ال�سلطة
عاجزاً عن تقديم �أي حلول ،وكان اقتراحه
الوحيد هو العناد ،والت�صرف �أمام الأزمة
الحكومية ك�أن �شيئا لم يكن.
ومن جهة ثانية ،قرر حزب اللـه �أن مهمة
المقاومة الإ�سالمية هي حماية نظام فيدرالية
الطوائف من ال�سقوط .فالحزب يقود الدولة
ب�شكل عملي ،ويرت�ضي ب�أن تكون الطبقة
الحاكمة مظلته ال�سيا�سية ،كي يتابع �سيا�سته
الإقليمية المرتبطة بال�سيا�سة الإيرانية ،والتي
بلغت ذروتها في القتال في �سورية من �أجل
حماية النظام من ال�سقوط.
هذا التحالف القائم على تبادل المنافع -
التيار العوني يقدم مظلة ال�سلطة وحزب اللـه

يقدم فائ�ض القوة الع�سكرية  -لم يعد قادراً
على �ضبط الو�ضع .فالأزمة االقت�صادية ال
تعا َلج بخطاب �أيديولوجي ،واالنهيار ال ُيح ّل
بخطاب الحقوق الطائفية ،والنهب والهدر
والف�ساد ال تخ�شى فائ�ض القوة الم�سلحة.
�إن التعنت والعجز اللذين يتحكمان في
م�سار القوى الم�سيطرة �سيتال�شيان في نهاية
المطاف ،لكنهما �سيحاوالن ت�أخير ا�ستحقاق
دفع الثمن حتى الرمق الأخير.

خال�صة
مهما تكن المح�صلة ال�سيا�سية التي
�ستخرج بها االنتفا�ضة ،ف�إن هناك �شيئ ًا
م�ؤكداً هو �أن لبنان لن يعود مثلما كان قبل
 17ت�شرين الأول�/أكتوبر .2019
االنتفا�ضة ر�سمت خط ًا فا�ص ًال ي�سمح
بت�أ�سي�س حياة ثقافية � -سيا�سية جديدة في
لبنان ،فال�شعب اللبناني دخل عبر هذه
االنتفا�ضة �إلى دائرة القدرة على �إم�ساك
م�صيره بيديه ،ذلك ب�أن بناء وطن ت�سوده
الحرية والعدالة االجتماعية ،منوط بنخبة
ثقافية �سيا�سية عليها �أن تنتقل �إلى مهمة بناء
م�ؤ�س�سات المجتمع النقابية وال�سيا�سية
والثقافية.
وهذا البناء هو ح�صاد االنتفا�ضة.
نجاح انتفا�ضة ت�شرين الأول�/أكتوبر في
بناء قيم جديدة هو مقيا�س مكانتها في
تاريخ لبنان الحديث.

