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انفجار بريوت :احت�ضار بلد نه�شه الف�ساد

لي�س

وت�صدع
بال دالالت �أن يتزامن انفجار بيروت مع انهيار لبنان اقت�صادي ًا،
ّ
مجتمعه ،وانحدار حكامه �إلى قعر غير م�سبوق في تاريخه.
فاالنفجار الناجم عن �أعوام من الف�ساد والإهمال والبحث عن �صفقات �أو عن توظيف
ع�سكري لمادة نترات الأمونيوم المخزنة في عنبر في مرف�أ بيروت ،في قلب العا�صمة
اللبنانية ،بدا ك�أنه م�آل ما تفرزه �إدارة طبقة �سيا�سية ميلي�شياوية لل�ش�أن العام في بلد
جرى تناهبه من داخل النظام الطائفي و�شبكاته ،على نحو �أدى �إلى ته ّتك م�ؤ�س�ساته
جميعها و�إفال�سها ،و�إفقار نا�سه ،وحجز ما تب ّقى من �أموال مواطنيه في الم�صارف
الخا�صة ال�شريكة في �سيا�سات ا�ستدانة وتوزيع مغانم و�إنفاق بال وازع �أو طائل.
واالنفجار الفظيع هو �أي�ض ًا ،نتاج تر ّنح فل�سفة حكم لم يعد من الممكن الحياة في
ظلها ،مثله مثل مغارة كهرباء لبنان التي امت�صت على مدى ربع قرن �أكثر من ثالثين
مليار دوالر وظلت مقطوعة عن النا�س ،ومثل ق�ضية النفايات التي لم يتفق �أركان الحكم
على تف�صيالت المحا�ص�صة لإدارة جمعها ف ُتركت ل ُترمى في البحر� ،أو ُتطمر في التربة.

�أفول التوافقية بعد قرن على ت�أ�سي�س وطنها
�إن الفل�سفة التوافقية التي قام على مبدئها تقا�سم ال�سلطة في لبنان بين ممثلي الكتل
الطائفية الكبرى ،منذ د�ستور  ،1926ثم ميثاق  ،1943و�صو ًال �إلى اتفاق الطائف في
�سنة  ،1989تحولت من �صيغة موقتة لطم�أنة الجماعات الأهلية وتج ّنب الهيمنة �أو
التهمي�ش� ،إلى م�سار من الت�صارع على الح�ص�ص وعلى ما ُيفتر�ض �أن تمليه بع�ض
الخ�صائ�ص الديموغرافية .وال�صالحيات ال�سيا�سية التي ُو ّزعت المنا�صب الرئي�سية فيها
على الموارنة وال�س ّنة وال�شيعة لما قيل �إنه توازن بين ال�سلطات ،ت�سللت �إلى الإدارة
والخدمات واالقت�صاد ،و�صارت زبائنية ت�ستجدي الع�صبيات وت�ستثيرها انتزاع ًا
لميزانية� ،أو ل�صفقة� ،أو لتعيينات.
* كاتب وأستاذ جامعي لبناني.
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فل�سف�سة التوافق ،من طم�أنة اجلماعات �إىل الت�صارع على احل�ص�ص.

والحيلولة دون ا�ستبداد �أو ا�ستئثار طرف وحيد بال�سلطة نتيجة المعادالت الطائفية ،لم
تمنع ن�شوء الأمر نف�سه داخل كل طائفة ،وخ�صو�ص ًا بعد قيام الحرب الأهلية وانت�شار مقوالت
من نمط ''توحيد ال�صف''� ،أو ''وحدة الطائفة'' ،بهدف �شحذ الهمم لحظة ال�صراع ،والدفاع
عن''الحقوق'' عند فر�ض الت�سويات واالتفاقات .وهذا الأمر جعل التمثيل ال�سيا�سي ينحو بعد
الحرب نحو احتكارات لتمثيل الطوائف ،الأمر الذي كان ي�شعل التوتر المذهبي عند �أي �صدام
بين محتكري تمثيل الطوائف.
�ص عليها عند ت�شكيل ال�سلطة التنفيذية ل�ضمان الن�صاب ''الميثاقي''
والتوافقات التي ُن ّ
والقوام الوطني تحولت �إلى مادة للتعطيل واالبتزاز ،لي�س �أكثر داللة عليها من البطء الدائم في
ت�شكيل الحكومات ،ومن الفراغ المزمن في موقع رئا�سة الجمهورية الذي لم ي�شهد انتخاب ًا
عادي ًا واحداً له منذ �سنة  ،1982فاالجتياح الإ�سرائيلي يومها فر�ض رئي�س ًا �صرعه اغتيال
ليح ّل �شقيق ال�صريع مكانه .وعند انتهاء الوالية الرئا�سية بعد �ستة �أعوام هيمن فراغ وتنازع
على م�شروعية الحكم ،ثم انتخاب رئي�س �أراد الت�سوية والم�صالحة ف ُقتلُ ،لينتخب محله رئي�س
�آخر جرى بعد �ستة �أعوام تعديل الد�ستور لتمرير التمديد له .وكان هذا الأمر فاتحة انتهاكات
وتكر�ست في �سنة  1998عند انتخاب قائد الجي�ش
د�ستورية فر�ضها النظام ال�سوري المهيمنّ ،
رئي�س ًا ،ثم في �سنة  2004تمديداً له ،وتكراراً في �سنة  2008عند انتخاب قائد جي�ش �آخر،
و�صو ًال �إلى فراغ رئا�سي لم ُينهِ ه �سوى انتخاب قائد جي�ش �أ�سبق في �سنة  ،2016كان نف�سه
في �سنة  ،1988المر�شح الخائب والإ�شكالي� ،أي قبل ثمانية وع�شرين عام ًا!
هذا كله جعل الداخل اللبناني ،الواهن والمنق�سم� ،شديد اله�شا�شة في عالقته بالخارج،
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وعر�ضة لال�ستخدام ك�ساحة �صراعات وت�سوية ح�سابات� ،أو منطلق
وخ�صو�ص ًا بالإقليميُ ،
ا�ستقواء لتح�سين ح�ضور وانتزاع امتيازات ،الأمر الذي دفع الأطراف الطائفية في لبنان �إلى
البحث دوم ًا عن رعاة خارجيين ،ودفع الأخيرين �إلى اختيار حلفاء لهم يتحولون عند
ال�ضرورة �إلى عمالء معدومي ال�سيادة على القرارات الأ�سا�سية .وقد تطور الأمر في الأعوام
التالية لخروج النظام ال�سوري من لبنان الذي كان ،خالل احتالله البلد وا�ستباحته �سيا�سي ًا
مر�ضي ًا عنها (حتى �سنة  2003على الأقل) �أميركي ًا
و�أمني ًا ومالي ًا ،مرجعية خارجية وحيدة
ّ
وفرن�سي ًا و�سعودي ًا و�إيراني ًا ،فتبع خروجه المبني على اغتيال رئي�س حكومة ،تنازع �إيراني -
�سعودي ترجمه تنازع �شيعي � -س ّني على قيادة البلد بعد تراجع نجم م�سيحييه (ب�سبب تهمي�ش
النظام ال�سوري لهم بعد الحرب ،وانح�سار ح�ضورهم الديموغرافي ،و�أوهامهم ال�سيا�سية التي
ح ّلت مكان الح�سابات الدقيقة وما تقت�ضيه من مواقف).

حزب اللـه� ،أو فائ�ض القوة التي ال ي�ستقيم معها عقد �سيا�سي
ولعل ما تك�شفت عنه وقائع الأعوام التالية ل�سنة  2005وا�صطفافاتها الكبرى بعد اغتيال
الحريري ،مواجه ًة للنظام ال�سوري� ،أو مواالة له ،هو فائ�ض قوة حزب اللـه الم�سلح ،وا�ستعداده
لتوظيف الفائ�ض المذكور �ضبط ًا للو�ضع اللبناني على الإيقاع الإيراني المت�صاعد منذ اجتياح
�أميركا العراق و�سقوط �صدام ح�سين .فاال�ستناد الإيراني �إلى حلفاء �أقوياء في بغداد يتيحون
عبوراً للت�أثير الإيراني نحو الحليف ال�سوري ،ومنه �إلى الحزب ال�شيعي اللبناني ،و ّفر لطهران
تمدد نفوذ جغرافي ،وعمق ًا ا�ستراتيجي ًا ،وو�ضعها على �ضفاف المتو�سط وعلى حدود �إ�سرائيل.
وخط
وك�شفت حرب تموز/يوليو  2006بين حزب اللـه و�إ�سرائيل التمو�ضع الإيراني هذاّ ،
التّما�س الإقليمي بين طهران وتل �أبيب ،كما �أظهرت المقتلة ال�سورية الم�ستمرة منذ اندالع
الثورة ال�شعبية �ضد نظام الأ�سد في �سنة  ،2011ا�ستماتة الحزب في ن�صرة حليف �إيران في
دم�شق ،ودفعه ب�آالف مقاتليه �إلى الحرب بعيداً عن حدود لبنان ،وعن ال�صراع مع �إ�سرائيل
الذي هو حجة �سالحه الم�ستمرة ،و�أ�صل م�شروعيته ال�شعبية منذ ن�ش�أته و�صعوده الع�سكري بعد
االجتياح الإ�سرائيلي وطوال �أعوام احتالل �إ�سرائيل للجنوب ،وما تخللـها من جوالت حرب
�أهلية وت�صفيات وتبدالت عميقة في البيئة ال�شيعية.
غير �أن العبء الحزب �إلهي على ال�سياق اللبناني ال يتوقف عند والئه الإيراني المترجم
عدتها وعديدها قدرات الجي�ش اللبناني ،بل �صار يتخطاه �إلى
حروب ًا وبنية ع�سكرية تفوق في ّ
تح ّكم في مفا�صل الأمن في البلد ،و�سيطرة على �أكثر موا�ضع ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارات
العامة فيه ،وخ�صو�ص ًا بعد �إي�صاله حليفه الماروني مي�شال عون �إلى رئا�سة الجمهورية،
وت�شكيله و�سائر الحلفاء �أكثرية نيابية تتيح تحكم ًا في ال�سلطتين الت�شريعية (التي �سبق �أن
عطلها لأعوام حين لم تكن الأكثرية �إلى جانبه) ،والتنفيذية .ويمكن لمراقب �أن يقول �إن في
ذلك ترجمة �أمينة لقوة الحزب ومهارته ال�سيا�سية في تو�سيع �شبكة المريدين له بين �سائر
القوى الطائفية اللبنانية� ،أو �إن الوالء لطرف خارجي لي�س حكراً عليه ،ف�أبرز خ�صومه يوالون
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ال�سعودية .هذا في الظاهر �صحيح ،لكن الفارق الذي يطيح بال�صحة الم�شار �إليها هو في
ال�سالح وا�ستخدامه الذي ال يملكه �سواه ،وفي الرابط الأيديولوجي الذي لم ي�شهد لبنان في
تاريخه ما يوازيه ،وفي متانة العالقة الم�ؤ�س�ساتية المادية بالم�ؤ�س�سات الأم في �إيران ،كما في
تفرغهم للحروب الإقليمية.
اعتماد الحزب ال�سيا�سة ك�أداة حماية للع�سكر ول�شروط ّ
وقد �أظهرت التطورات ال�سيا�سية اللبنانية المت�سارعة منذ  17ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2019
يوم انطالق االنتفا�ضة ال�شعبية �ضد الطبقة ال�سيا�سية ونظامها ،و�ضد �شريكة النظام في
الإفال�س المالي – �أي جمعية الم�صارف الخا�صة – �أن حزب اللـه ظل القوة ال�سلطوية الوحيدة
�شن هجوم ًا م�ضاداً على االنتفا�ضة وا�ستخدم العنف و�سيلة لقمعها ،وحمى
المتما�سكة ،و�أنه ّ
ال�سلطة من االنهيار بعد ا�ستقالة الحكومة ،ف�ش ّكل حكومة ُتواليه ،بعيداً عن فل�سفة النظام
التوافقية بتوازناتها ومراميها المتهالكة ،فار�ض ًا بالتالي (وللمرة الثانية خالل عقد بعد
حكومة �سنة � )2011إرادته الأحادية على �سائر الالعبين اللبنانيين.

بريوت ونهايات دورها العربي
يبق من التوافقية التي افتر�ض بع�ض م�ؤ�س�سيها الفرن�سيين واللبنانيين �أنها
في هذا كله ،لم َ
ال�سبيل الأف�ضل لحفظ كيان �أقليات دينية ع�سير الوالدة و�صعب القيادة� ،سوى واجهة و�آليات
د�ستورية ُت�ستخدم للتعطيل وفر�ض االتفاقات حين ًا� ،أو يجري تجاوزها بفائ�ض قوة لم يعد
يحتاج �إلى �شكلياتها حين ًا �آخر.
وفي المقابل ،لم ين�ش�أ نتيجة �أفول التوافقية �أفق �سيا�سي بديل� ،أو م�شروع تغييري �أو
�إ�صالحي محمول من قوى لبنانية قادرة على الكفاح لفر�ضه �أو لفر�ض بع�ض بنوده على
ال�سلطة وحماتها ،منذ هزيمة م�شروع الي�سار اللبناني المتحالف مع المقاومة الفل�سطينية ،مع
اندالع الحرب واجتياح النظام ال�سوري للبلد ثم اجتياح �إ�سرائيل له ،على الرغم من عدة
محاوالت �شهدتها بيروت طوال الت�سعينيات و�أوائل الألفية الثانية .ولم ُتحدث الثورات العربية
التي قامت منذ �سنة  ،2011من تون�س �إلى م�صر فليبيا و�سورية والبحرين واليمن� ،صدمة
�إيجابية في لبنان� ،أو تعدي ًال في موازين القوى ال�سيا�سية ي�سمح بطرح بدائل ،على الرغم من
حمالت �شعبية من نوع ''طلعت ريحتكم'' في �سنة  ،2015وتجارب انتخابية نقابية �أو محلية
مثل ''بيروت مدينتي'' وغيرها خالل انتخابات �سنة  2016البلدية.
في الوقت نف�سه ،تفاقمت مع اللجوء ال�سوري �إلى لبنان ،بعد مجازر النظام الأ�سدي
وحلفائه ،مظاهر عن�صرية كان الفل�سطينيون والعمال والعامالت الأجانب �ضحاياها في
ال�سابق ،فتو�سعت ،وبدا االنحطاط ال�سيا�سي موازي ًا النحطاط �سلوكيات في �أكثر من منطقة،
ٍ
جراء
ولتماد في التردي االقت�صادي المالي الذي �أ�شار اقت�صاديون �إلى قرب ّ
ت�سببه ب�إفال�س ّ
الإيغال في خيارات اال�ستدانة وتزايد عجز الموازنة وتف�شي الف�ساد وتوقف النمو وارتفاع
معدالت البطالة.
يعو�ض �أحيان ًا عن غياب البديل ال�سيا�سي
ومع ذلك كله ،بقي للفعل الثقافي في بيروت دور ّ
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ٍ
ونواد ثقافية وم�سارح و�صاالت معار�ض و�سينما ،ف�إن
فيها .فعلى الرغم من �إقفال �صحف
المدينة ا�ستمرت في احت�ضان �أن�شطة �إبداعية ولقاءات فكرية و�أدبية وحقوقية متنوعة ،كما ظل
يذكرنا
تقو عليه الرقابة الطائفية والأمنية .وهذا الأمر ّ
حيز لم َ
للحريات العامة والخا�صة ّ
بحقبات م�شابهة �شهدتها المدينة ،في ظروف �سيا�سية �صعبة (ومختلفة) ،في مطلع �سبعينيات
القرن الما�ضي� ،أو في �أوا�سط ت�سعينياته.
غير �أن تراكم الأزمات حا�صر الفعل المذكور ،فدور بيروت العربي والمتو�سطي الذي و ّفر لها
على مدى عقود ،العديد من مقومات الرفاه والنمو والحيوية وجذب اال�ستثمارات ،والتي ال
جراء �أحوالها الأمنية المتوترة
تحيا مدينة كو�سموبوليتية وتتو�سع من دونها ،انح�سر بالتدريج ّ
والقلقة بعد �سنة  ،2005ونتيجة �سطوة حزب اللـه على االجتماع ال�سيا�سي فيها ،وكذلك نتيجة
انتقال المراكز الإعالمية والبحثية واال�ست�شفائية ،ومعها المعار�ض والم�ؤتمرات التي كثيراً ما
�أقامت فيها� ،إلى مدن خليجية (في قطر والإمارات) يبحث حكامها المتنابذون عن �أدوار
وعدوه الإيراني .كما �أن ت�صاعد
�إقليمية ،وعن نفوذ يب ّز نفوذ ال�شقيق ال�سعودي الأكبر
ّ
ال�صراعات الدموية في المنطقة وعليها ،وبروز داع�ش ،وا�ستجالب �أنظمة لتدخالت رو�سية
و�أميركية ،ونزوح الآالف من العاملين (والم�ستهلكين) في قطاعات الفنون والثقافة عامة ،من
العراق و�سورية وم�صر �إلى �أوروبا� ،أمور حرمت هذه المنطقة من حيويات كثيرة ،وزاد الطين
ب ّلة محاوالت القمع والتدجين الفكري المنبعثة من الثورات العربية الم�ضادة و�صانعيها.
و�إذا عطفنا على مجمل ما ورد ،الهجرة االقت�صادية ال�شبابية من بيروت ،وخ�صو�ص ًا بعد
�سنة  ،2015وتو ّقف الم�ساعدات الخارجية لأ�سباب عقابية �سيا�سية� ،أو ال�شتراط القيام
ب�إ�صالحات لم تحدث� ،أو النخفا�ض في �أ�سعار النفط وعائداته ،وتراجع التحويالت بالعملة
ال�صعبة وا�ستمرار ال�سرقات والهدر و�سيا�سات الهند�سات المالية في لحظة هبوط �صادرات
وتهريب �أموال ،لوقفنا على �أ�سباب االنهيار االقت�صادي المروع في �سنة  ،2019والذي �أطاح
بكثير من ودائع النا�س الم�صرفية وقدراتهم ال�شرائية وجعل �أيامهم كوابي�س ،على الرغم من
محاوالت جيل بيروتي ولبناني جديد الت�صدي للأمر و�إطالق انتفا�ضة حا�صرتها الظروف
الحق ًا (مثلما حا�صرت مثيالتها في العراق وال�سودان والجزائر).
عمم انفجار مرف�أ بيروت الذي هو رئة لبنان االقت�صادية الأ�سا�سية ِ
و�صلته
في الخال�صةّ ،
الأولى بالعالم المتو�سطي (وواحد من �أبرز موانىء الم�شرق منذ نكبة فل�سطين ومرف�أ حيفا)،
الإح�سا�س بالموت لبناني ًا ،وجعله واقع ًا وح�شي ًا تج�سده الدماء و�أ�شالء الأر�صفة والمباني
المتداعية مثل الدولة نف�سها و�أجهزتها التي نه�شها الفا�سدون المتحكمون فيها.
وال يطوي االنفجار بهذا المعنى �صفحة في حياة المدينة والبلد فح�سب ،بل يدفنها �أي�ض ًا
تحت ركام ال �سبيل لإزاحته �إلاّ با�ستئناف االنتفا�ضة وفك الح�صار عنها ،وبتعديل موازين
قوى ي�سمح يوم ًا بوالدة �أمل� ،أو ب�صي�ص نور جديد.
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