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زياد ماجد*

انفجار بريوت: احت�سار بلد نه�سه الف�ساد

بال دالالت اأن يتزامن انفجار بيروت مع انهيار لبنان اقت�صاديًا، وت�صّدع لي�س 

مجتمعه، وانحدار حكامه اإلى قعر غير م�صبوق في تاريخه.

فاالنفجار الناجم عن اأعوام من الف�صاد واالإهمال والبحث عن �صفقات اأو عن توظيف 

ع�صكري لمادة نترات االأمونيوم المخزنة في عنبر في مرفاأ بيروت، في قلب العا�صمة 

اللبنانية، بدا كاأنه ماآل ما تفرزه اإدارة طبقة �صيا�صية ميلي�صياوية لل�صاأن العام في بلد 

جرى تناهبه من داخل النظام الطائفي و�صبكاته، على نحو اأدى اإلى تهّتك موؤ�ص�صاته 

جميعها واإفال�صها، واإفقار نا�صه، وحجز ما تبّقى من اأموال مواطنيه في الم�صارف 

الخا�صة ال�صريكة في �صيا�صات ا�صتدانة وتوزيع مغانم واإنفاق بال وازع اأو طائل.

واالنفجار الفظيع هو اأي�صًا، نتاج ترّنح فل�صفة حكم لم يعد من الممكن الحياة في 

ظلها، مثله مثل مغارة كهرباء لبنان التي امت�صت على مدى ربع قرن اأكثر من ثالثين 

مليار دوالر وظلت مقطوعة عن النا�س، ومثل ق�صية النفايات التي لم يتفق اأركان الحكم 

على تف�صيالت المحا�ص�صة الإدارة جمعها فُتركت لُترمى في البحر، اأو ُتطمر في التربة.

اأفول التوافقية بعد قرن على تاأ�سي�س وطنها

اإن الفل�صفة التوافقية التي قام على مبدئها تقا�صم ال�صلطة في لبنان بين ممثلي الكتل 

الطائفية الكبرى، منذ د�صتور 1926، ثم ميثاق 1943، و�صواًل اإلى اتفاق الطائف في 

�صنة 1989، تحولت من �صيغة موقتة لطماأنة الجماعات االأهلية وتجّنب الهيمنة اأو 

فتر�س اأن تمليه بع�س 
ُ
التهمي�س، اإلى م�صار من الت�صارع على الح�ص�س وعلى ما ي

ّزعت المنا�صب الرئي�صية فيها 
ُ
الخ�صائ�س الديموغرافية. وال�صالحيات ال�صيا�صية التي و

على الموارنة وال�صّنة وال�صيعة لما قيل اإنه توازن بين ال�صلطات، ت�صللت اإلى االإدارة 

والخدمات واالقت�صاد، و�صارت زبائنية ت�صتجدي الع�صبيات وت�صتثيرها انتزاعًا 

لميزانية، اأو ل�صفقة، اأو لتعيينات.

* كاتب وأستاذ جامعي لبناني.
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فل�سف�سة التوافق، من طماأنة اجلماعات اإىل الت�سارع على احل�س�س.

والحيلولة دون ا�صتبداد اأو ا�صتئثار طرف وحيد بال�صلطة نتيجة المعادالت الطائفية، لم 

تمنع ن�صوء االأمر نف�صه داخل كل طائفة، وخ�صو�صًا بعد قيام الحرب االأهلية وانت�صار مقوالت 

من نمط ''توحيد ال�صف''، اأو ''وحدة الطائفة''، بهدف �صحذ الهمم لحظة ال�صراع، والدفاع 

عن''الحقوق'' عند فر�س الت�صويات واالتفاقات. وهذا االأمر جعل التمثيل ال�صيا�صي ينحو بعد 

الحرب نحو احتكارات لتمثيل الطوائف، االأمر الذي كان ي�صعل التوتر المذهبي عند اأي �صدام 

بين محتكري تمثيل الطوائف.

 عليها عند ت�صكيل ال�صلطة التنفيذية ل�صمان الن�صاب ''الميثاقي'' 
ّ

والتوافقات التي ُن�س

والقوام الوطني تحولت اإلى مادة للتعطيل واالبتزاز، لي�س اأكثر داللة عليها من البطء الدائم في 

ت�صكيل الحكومات، ومن الفراغ المزمن في موقع رئا�صة الجمهورية الذي لم ي�صهد انتخابًا 

عاديًا واحداً له منذ �صنة 1982، فاالجتياح االإ�صرائيلي يومها فر�س رئي�صًا �صرعه اغتيال 

ليحّل �صقيق ال�صريع مكانه. وعند انتهاء الوالية الرئا�صية بعد �صتة اأعوام هيمن فراغ وتنازع 

نتخب محله رئي�س 
ُ
على م�صروعية الحكم، ثم انتخاب رئي�س اأراد الت�صوية والم�صالحة فُقتل، لي

اآخر جرى بعد �صتة اأعوام تعديل الد�صتور لتمرير التمديد له. وكان هذا االأمر فاتحة انتهاكات 

�صت في �صنة 1998 عند انتخاب قائد الجي�س 
ّ
د�صتورية فر�صها النظام ال�صوري المهيمن، وتكر

رئي�صًا، ثم في �صنة 2004 تمديداً له، وتكراراً في �صنة 2008 عند انتخاب قائد جي�س اآخر، 

نِهه �صوى انتخاب قائد جي�س اأ�صبق في �صنة 2016، كان نف�صه 
ُ
و�صواًل اإلى فراغ رئا�صي لم ي

في �صنة 1988، المر�صح الخائب واالإ�صكالي، اأي قبل ثمانية وع�صرين عامًا!

هذا كله جعل الداخل اللبناني، الواهن والمنق�صم، �صديد اله�صا�صة في عالقته بالخارج، 
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ر�صة لال�صتخدام ك�صاحة �صراعات وت�صوية ح�صابات، اأو منطلق 
ُ
وخ�صو�صًا باالإقليمي، وع

ا�صتقواء لتح�صين ح�صور وانتزاع امتيازات، االأمر الذي دفع االأطراف الطائفية في لبنان اإلى 

البحث دومًا عن رعاة خارجيين، ودفع االأخيرين اإلى اختيار حلفاء لهم يتحولون عند 

ال�صرورة اإلى عمالء معدومي ال�صيادة على القرارات االأ�صا�صية. وقد تطور االأمر في االأعوام 

التالية لخروج النظام ال�صوري من لبنان الذي كان، خالل احتالله البلد وا�صتباحته �صيا�صيًا 

ًا عنها )حتى �صنة 2003 على االأقل( اأميركيًا 
ّ
واأمنيًا وماليًا، مرجعية خارجية وحيدة مر�صي

وفرن�صيًا و�صعوديًا واإيرانيًا، فتبع خروجه المبني على اغتيال رئي�س حكومة، تنازع اإيراني - 

�صعودي ترجمه تنازع �صيعي - �صّني على قيادة البلد بعد تراجع نجم م�صيحييه )ب�صبب تهمي�س 

النظام ال�صوري لهم بعد الحرب، وانح�صار ح�صورهم الديموغرافي، واأوهامهم ال�صيا�صية التي 

حّلت مكان الح�صابات الدقيقة وما تقت�صيه من مواقف(.

حزب اللـه، اأو فائ�س القوة التي ال ي�ستقيم معها عقد �سيا�سي

ولعل ما تك�صفت عنه وقائع االأعوام التالية ل�صنة 2005 وا�صطفافاتها الكبرى بعد اغتيال 

الحريري، مواجهًة للنظام ال�صوري، اأو مواالة له، هو فائ�س قوة حزب اللـه الم�صلح، وا�صتعداده 

لتوظيف الفائ�س المذكور �صبطًا للو�صع اللبناني على االإيقاع االإيراني المت�صاعد منذ اجتياح 

اأميركا العراق و�صقوط �صدام ح�صين. فاال�صتناد االإيراني اإلى حلفاء اأقوياء في بغداد يتيحون 

عبوراً للتاأثير االإيراني نحو الحليف ال�صوري، ومنه اإلى الحزب ال�صيعي اللبناني، وّفر لطهران 

تمدد نفوذ جغرافي، وعمقًا ا�صتراتيجيًا، وو�صعها على �صفاف المتو�صط وعلى حدود اإ�صرائيل. 

وك�صفت حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب اللـه واإ�صرائيل التمو�صع االإيراني هذا، وخّط 

التّما�س االإقليمي بين طهران وتل اأبيب، كما اأظهرت المقتلة ال�صورية الم�صتمرة منذ اندالع 

الثورة ال�صعبية �صد نظام االأ�صد في �صنة 2011، ا�صتماتة الحزب في ن�صرة حليف اإيران في 

دم�صق، ودفعه باآالف مقاتليه اإلى الحرب بعيداً عن حدود لبنان، وعن ال�صراع مع اإ�صرائيل 

الذي هو حجة �صالحه الم�صتمرة، واأ�صل م�صروعيته ال�صعبية منذ ن�صاأته و�صعوده الع�صكري بعد 

االجتياح االإ�صرائيلي وطوال اأعوام احتالل اإ�صرائيل للجنوب، وما تخللـها من جوالت حرب 

اأهلية وت�صفيات وتبدالت عميقة في البيئة ال�صيعية.

غير اأن العبء الحزب اإلهي على ال�صياق اللبناني ال يتوقف عند والئه االإيراني المترجم 

حروبًا وبنية ع�صكرية تفوق في عّدتها وعديدها قدرات الجي�س اللبناني، بل �صار يتخطاه اإلى 

تحّكم في مفا�صل االأمن في البلد، و�صيطرة على اأكثر موا�صع ال�صلطة ال�صيا�صية واالإدارات 

العامة فيه، وخ�صو�صًا بعد اإي�صاله حليفه الماروني مي�صال عون اإلى رئا�صة الجمهورية، 

وت�صكيله و�صائر الحلفاء اأكثرية نيابية تتيح تحكمًا في ال�صلطتين الت�صريعية )التي �صبق اأن 

عطلها الأعوام حين لم تكن االأكثرية اإلى جانبه(، والتنفيذية. ويمكن لمراقب اأن يقول اإن في 

ذلك ترجمة اأمينة لقوة الحزب ومهارته ال�صيا�صية في تو�صيع �صبكة المريدين له بين �صائر 

القوى الطائفية اللبنانية، اأو اإن الوالء لطرف خارجي لي�س حكراً عليه، فاأبرز خ�صومه يوالون 
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ال�صعودية. هذا في الظاهر �صحيح، لكن الفارق الذي يطيح بال�صحة الم�صار اإليها هو في 

ال�صالح وا�صتخدامه الذي ال يملكه �صواه، وفي الرابط االأيديولوجي الذي لم ي�صهد لبنان في 

تاريخه ما يوازيه، وفي متانة العالقة الموؤ�ص�صاتية المادية بالموؤ�ص�صات االأم في اإيران، كما في 

غهم للحروب االإقليمية.
ّ
اعتماد الحزب ال�صيا�صة كاأداة حماية للع�صكر ول�صروط تفر

وقد اأظهرت التطورات ال�صيا�صية اللبنانية المت�صارعة منذ 17 ت�صرين االأول/اأكتوبر 2019، 

يوم انطالق االنتفا�صة ال�صعبية �صد الطبقة ال�صيا�صية ونظامها، و�صد �صريكة النظام في 

االإفال�س المالي – اأي جمعية الم�صارف الخا�صة – اأن حزب اللـه ظل القوة ال�صلطوية الوحيدة 

المتما�صكة، واأنه �صّن هجومًا م�صاداً على االنتفا�صة وا�صتخدم العنف و�صيلة لقمعها، وحمى 

ال�صلطة من االنهيار بعد ا�صتقالة الحكومة، ف�صّكل حكومة ُتواليه، بعيداً عن فل�صفة النظام 

التوافقية بتوازناتها ومراميها المتهالكة، فار�صًا بالتالي )وللمرة الثانية خالل عقد بعد 

حكومة �صنة 2011( اإرادته االأحادية على �صائر الالعبين اللبنانيين.

بريوت ونهايات دورها العربي

في هذا كله، لم يبَق من التوافقية التي افتر�س بع�س موؤ�ص�صيها الفرن�صيين واللبنانيين اأنها 

ال�صبيل االأف�صل لحفظ كيان اأقليات دينية ع�صير الوالدة و�صعب القيادة، �صوى واجهة واآليات 

د�صتورية ُت�صتخدم للتعطيل وفر�س االتفاقات حينًا، اأو يجري تجاوزها بفائ�س قوة لم يعد 

يحتاج اإلى �صكلياتها حينًا اآخر.

وفي المقابل، لم ين�صاأ نتيجة اأفول التوافقية اأفق �صيا�صي بديل، اأو م�صروع تغييري اأو 

اإ�صالحي محمول من قوى لبنانية قادرة على الكفاح لفر�صه اأو لفر�س بع�س بنوده على 

ال�صلطة وحماتها، منذ هزيمة م�صروع الي�صار اللبناني المتحالف مع المقاومة الفل�صطينية، مع 

اندالع الحرب واجتياح النظام ال�صوري للبلد ثم اجتياح اإ�صرائيل له، على الرغم من عدة 

محاوالت �صهدتها بيروت طوال الت�صعينيات واأوائل االألفية الثانية. ولم ُتحدث الثورات العربية 

التي قامت منذ �صنة 2011، من تون�س اإلى م�صر فليبيا و�صورية والبحرين واليمن، �صدمة 

اإيجابية في لبنان، اأو تعدياًل في موازين القوى ال�صيا�صية ي�صمح بطرح بدائل، على الرغم من 

حمالت �صعبية من نوع ''طلعت ريحتكم'' في �صنة 2015، وتجارب انتخابية نقابية اأو محلية 

مثل ''بيروت مدينتي'' وغيرها خالل انتخابات �صنة 2016 البلدية.

في الوقت نف�صه، تفاقمت مع اللجوء ال�صوري اإلى لبنان، بعد مجازر النظام االأ�صدي 

وحلفائه، مظاهر عن�صرية كان الفل�صطينيون والعمال والعامالت االأجانب �صحاياها في 

ال�صابق، فتو�صعت، وبدا االنحطاط ال�صيا�صي موازيًا النحطاط �صلوكيات في اأكثر من منطقة، 

اء 
ّ
به باإفال�س جر

ّ
ولتماٍد في التردي االقت�صادي المالي الذي اأ�صار اقت�صاديون اإلى قرب ت�صب

االإيغال في خيارات اال�صتدانة وتزايد عجز الموازنة وتف�صي الف�صاد وتوقف النمو وارتفاع 

معدالت البطالة.

�س اأحيانًا عن غياب البديل ال�صيا�صي 
ّ
ومع ذلك كله، بقي للفعل الثقافي في بيروت دور يعو
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فيها. فعلى الرغم من اإقفال �صحف ونواٍد ثقافية وم�صارح و�صاالت معار�س و�صينما، فاإن 

المدينة ا�صتمرت في احت�صان اأن�صطة اإبداعية ولقاءات فكرية واأدبية وحقوقية متنوعة، كما ظل 

 عليه الرقابة الطائفية واالأمنية. وهذا االأمر يذّكرنا 
َ
ز لم تقو

ّ
للحريات العامة والخا�صة حي

بحقبات م�صابهة �صهدتها المدينة، في ظروف �صيا�صية �صعبة )ومختلفة(، في مطلع �صبعينيات 

القرن الما�صي، اأو في اأوا�صط ت�صعينياته.

غير اأن تراكم االأزمات حا�صر الفعل المذكور، فدور بيروت العربي والمتو�صطي الذي وّفر لها 

على مدى عقود، العديد من مقومات الرفاه والنمو والحيوية وجذب اال�صتثمارات، والتي ال 

اء اأحوالها االأمنية المتوترة 
ّ
تحيا مدينة كو�صموبوليتية وتتو�صع من دونها، انح�صر بالتدريج جر

والقلقة بعد �صنة 2005، ونتيجة �صطوة حزب اللـه على االجتماع ال�صيا�صي فيها، وكذلك نتيجة 

انتقال المراكز االإعالمية والبحثية واال�صت�صفائية، ومعها المعار�س والموؤتمرات التي كثيراً ما 

اأقامت فيها، اإلى مدن خليجية )في قطر واالإمارات( يبحث حكامها المتنابذون عن اأدوار 

ه االإيراني. كما اأن ت�صاعد 
ّ
اإقليمية، وعن نفوذ يبّز نفوذ ال�صقيق ال�صعودي االأكبر وعدو

ال�صراعات الدموية في المنطقة وعليها، وبروز داع�س، وا�صتجالب اأنظمة لتدخالت رو�صية 

واأميركية، ونزوح االآالف من العاملين )والم�صتهلكين( في قطاعات الفنون والثقافة عامة، من 

العراق و�صورية وم�صر اإلى اأوروبا، اأمور حرمت هذه المنطقة من حيويات كثيرة، وزاد الطين 

بّلة محاوالت القمع والتدجين الفكري المنبعثة من الثورات العربية الم�صادة و�صانعيها.

واإذا عطفنا على مجمل ما ورد، الهجرة االقت�صادية ال�صبابية من بيروت، وخ�صو�صًا بعد 

�صنة 2015، وتوّقف الم�صاعدات الخارجية الأ�صباب عقابية �صيا�صية، اأو ال�صتراط القيام 

باإ�صالحات لم تحدث، اأو النخفا�س في اأ�صعار النفط وعائداته، وتراجع التحويالت بالعملة 

ال�صعبة وا�صتمرار ال�صرقات والهدر و�صيا�صات الهند�صات المالية في لحظة هبوط �صادرات 

وتهريب اأموال، لوقفنا على اأ�صباب االنهيار االقت�صادي المروع في �صنة 2019، والذي اأطاح 

بكثير من ودائع النا�س الم�صرفية وقدراتهم ال�صرائية وجعل اأيامهم كوابي�س، على الرغم من 

محاوالت جيل بيروتي ولبناني جديد الت�صدي لالأمر واإطالق انتفا�صة حا�صرتها الظروف 

الحقًا )مثلما حا�صرت مثيالتها في العراق وال�صودان والجزائر(.

لته  م انفجار مرفاأ بيروت الذي هو رئة لبنان االقت�صادية االأ�صا�صية و�صِ
ّ
في الخال�صة، عم

االأولى بالعالم المتو�صطي )وواحد من اأبرز موانىء الم�صرق منذ نكبة فل�صطين ومرفاأ حيفا(، 

االإح�صا�س بالموت لبنانيًا، وجعله واقعًا وح�صيًا تج�صده الدماء واأ�صالء االأر�صفة والمباني 

المتداعية مثل الدولة نف�صها واأجهزتها التي نه�صها الفا�صدون المتحكمون فيها.

وال يطوي االنفجار بهذا المعنى �صفحة في حياة المدينة والبلد فح�صب، بل يدفنها اأي�صًا 

تحت ركام ال �صبيل الإزاحته اإاّل با�صتئناف االنتفا�صة وفك الح�صار عنها، وبتعديل موازين 

قوى ي�صمح يومًا بوالدة اأمل، اأو ب�صي�س نور جديد. 




