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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

بعد مرور عام عىل اندالع "17 ترشين"، تفرض الوقائع 
قراءة  تفرض  كام  حصل.  ما  ملعرفة  اسرتجاعية  قراءة 
سقط  اذا  الذي  البلد  احوال  يف  للتبرص  استرشافية 
سيسقط عىل الجميع. من يريد تصنيف ما حصل عىل 
التغيري.  يخاف  او  جاهل  انه  اما  غاضب"  "حراك  انه 
اما من يريد تصنيفه عىل انه "ثورة" صافية فانه يبالغ 
االكيد هو  لكن  اكرث مام يوصف حقيقة.  امانا  ويبث 
اىل  تعود  التحركات  من  سلسلة  يتّوج  حصل  ما  ان 
العام 2011 مع حملة اسقاط النظام الطائفي وصوال 

اىل "17 ترشين" مرورا بحراك العام 2016.
واالقتصاد  السياسة  ميادين  يف  مؤرش  من  ما  عمليا، 
واالجتامع والصحة والرتبية والبيئة، اال وكان يؤرش اىل 
مل  احدا  لكن  ما".  "مكان  من  ستندلع  ما"  "رشارة  ان 
يتوقع ان تخرج كرثة لبنانية وازنة ومحرتمة يف "ثورة" 
تحمل اعرتاضا عىل كل يشء، لكن من دون ان تطرح 
كانت  ما  ترفضه.  ملا  موازيا  بديال  مرشوعا  او  قيادة 
للرفض  العريض  باملعنى  رفضها  كل يشء.  هو  ترفضه 
كان محقا عىل وجه العموم، الن الدولة كان قد اصاب 
منها االهرتاء مقتال. اذ صار من النادر وجود مكان ال 
يتحكم فيه الفساد واملحسوبيات الطائفية واملذهبية. 
بكل يشء حتى متزق  واملذهبية  الطائفية  استحكمت 
النسيج الوطني رّش متزق. راحت الجامعات الطائفية 
واملذهبية والحزبية ترفع جدار الكراهية بازاء بعضها 
البعض، وكان من الطبيعي لهذه الجامعات ان تسيطر 
عىل املشهد النها كتل، بينام كان يتعذر عىل املواطنني 
العكس  بل عىل  وعيا،  اقل  او  ُقرّص  ليس النهم  ذلك. 
من ذلك متاما فهم يتمتعون بوعي فردي حر يجعلهم 
االخر،  مع  العالقة  وبني  االميان  بني  بدقة  مييزون 
املدنس  السيايس  بني  الفصل  عىل  قدرتهم  عن  فضال 
واالعتقاد الروحي مبا هو مقدس. جمعتهم املرارة من 
كيان استعىص ان يصبح دولة جراء التحكم الطائفي.

مراهنا  يبادر  وال  يشاهد  والكل  ينهار،  كان  كل يشء 
مل  املرة  هذه  لكن  التكيف.  عىل  اللبناين  قدرة  عىل 
االنفجار  البيدر، فكان  الحقل حساب  يطابق حساب 
الكبري يف اعقاب فرض رضائب عىل الواتساب هاتف 

االقتصادي  االنهيار  يف  كانت  الكبائر  كبرية  الفقراء. 
طاولت  وجودية  مأساة  االحداث  تتابع  من  ما جعل 
اعامرهم  ودائع  طاولت  وكذلك  قوتهم،  يف  اللبنانيني 
وعرق السنني، فصار ما ميتلكونه موجوداً رقميا فقط.
يربر  وكان  اال  العامة  االدارات  اهرتاء  ما من يشء يف 
للناس النزول اىل الشارع، لكن يف املقابل ما من يشء 
يربر للدولة واداراتها العامة ان تبقى مكتوفة االيدي 
امام كل االنهيار الذي حصل، وان تبقى اسرية رصاعات 
السلطة ومناكفاتها يف كل يشء وعىل كل يشء. املثري 
لالستغراب هو ان شيئا مل يتحسن، حتى انه مل يقف 
عند قعر محدد، بل ال يزال يواصل سقوطه الحر، وال 

قعر مرئيا لهذا السقوط.
كل ما تقدم ال يعفي "17 ترشين" من قراءة نقدية 
السياسية.  املنظومة  او  السلطة  لصالح  وليس  لذاتها 
وهو  البلد.  تاريخ  يف  عابرا  وال  قليال  ليس  فعلته  ما 
تراوح بني "الثورة" يف االيام االوىل، نزوال اىل "الحراك"، 
حيثيات  االطوار  هذه  من  لكل  بـ"االنتفاضة".  مرورا 
شديدة الصلة برتكيبة لبنان. لكن اهم ما كشفه هذا 
السياسية"  "املنظومة  قوة  هو  الساعة،  حتى  العام 
التي قد تكون اهتزت لكنها مل تتصدع، بدليل ان اي 
جديد فعيل يف بناء الدولة مل يحصل. بل عىل العكس 
من ذلك، مل يبق انهيار اال ونزل بنا. صارت الفضائح 
صار  اجتامعية.  احاديث  كأنها  مجتمعنا  يف  ترسي 
عىل  قادرة  فاعلية  كونه  من  اكرث  استعراضيا  املشهد 

احداث تغيري جدي وفعيل. 
صحيح ان السياسة االقتصادية، املبنية عىل الخدمات 
اصالحات  دون   من  عليها  ُيعّول  ال  الديون،  وعىل 
ورؤى واضحة. كلنا االن يف حفرة مشرتكة، ان مل نبادر 
محالة  ال  املهرتئ  الهيكل  سيسقط  االوان  فوات  قبل 

عىل رؤوسنا جميعا.

قراءة في 17 تشرين


