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رأي

بما فيها الصناعية والثقافية أيضًا (حتى
الحرف املكتوب.)...
ع ـك ــس ذل ـ ــك م ــا ج ـ ــرى م ــع الـ ـص ــن نـفـسـهــا
والتي تم إخضاعها عنوة ،بعد االختراق
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ث ـ ــم الـ ـتـ ـغـ ـلـ ـغ ــل ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي
فالبريطاني التجاري ـ االستعماري للهند
(شركة الهند الشرقية الهولندية ،وشركة
الهند الشرقية البريطانية) واالستعمار
ال ـف ــرن ـس ــي ملـ ــا ي ـس ـم ــى ب ــال ـه ـن ــد ال ـص ـي ـن ـيــة
(ك ـم ـبــوديــا والوس وف ـي ـي ـت ـنــام)؛ وتـطــويــق
شبه الجزيرة الكورية .وقد جرى التحرش
االستعماري بالصني بــذرائــع شتى بلغت
ذروت ـ ـهـ ــا ف ــي م ــا س ـم ــى (حـ ـ ــرب األف ـ ـيـ ــون).
وه ـكــذا اكـتـمــل عــالــم (م ــا وراء الـبـحــار) في
الـتــراث اإلمبريالي ـ ـ الكولونيالي العتيد؛
وأع ــاق االسـتـعـمــار البريطاني والفرنسي
شبه القارة الهندية بأكملها عن استئناف
تطورها الحضاري عصريًا (في ما يسمى
اآلن ب ــال ـه ـن ــد وب ــاكـ ـسـ ـت ــان وب ـن ـغ ــادي ــش)

ومعها جنوب شرق آسيا والصني.
وكان االحتالل الياباني للصني (وبخاصة
منشوريا) والهند الصينية خالل فترة ما
بني الحربني العامليتني ،بني  1932و1945
خ ـصــوصــا ،ك ــارث ــة ك ـب ــرى بـمـعـنــى الـكـلـمــة.
ولـ ـك ــن «مـ ـ ــاو ت ـس ــي ت ــون ــغ» أنـ ـق ــذ ال ـصــن
م ــن مـصـيــرهــا امل ـح ـتــوم ،بــانـتـصــار ال ـثــورة
الكبرى في ديسمبر /كانون الثاني ،1949
بــرغــم ه ــروب (ص ــن ي ــات ص ــن) بقطعة من
ال ـصــن ـ ـ األم (ت ــاي ــوان) وإلـحــاقـهــا بــدائــرة
النفوذ الغربي .وجرت حرب أهلية طاحنة
ف ــي مـطـلــع الـخـمـسـيـنـيــات بـشـبــه ال ـجــزيــرة
الـ ـك ــوري ــة ان ـت ـه ــت ب ـق ـس ـم ـت ـهــا رس ـم ـي ــا إل ــى
شمال وجنوب .وفي أعقاب الحرب العاملية
الثانية أيضًا تـ ّـم ،فــي املقابل ،اإلبـقــاء على
االسـتـعـمــار الـفــرنـســي فــي الـهـنــد الصينية
حتى خلفه األميركيون اعتبارًا من نهاية
الـخـمـسـيـنـيــات لـتـقــوم (ح ــرب فـيـتـنــام) بني
الغزو األميركي املتمركز في الجنوب ،من
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النهضة الصناعية المصرية الحقيقية في العصر الحديث هي تلك التي توالها
جهاز الدولة المصري و«القطاع العام» في ظل «ثورة يوليو» (أ ف ب)

نــريــد سـمــاع صوتكم حــول اعـتـقــال شــاب قد
يكون أخطأ في التعبير عن "فشة خلقه" ولكن
أيستحق هــو السجن أكـثــر ممن قتل ونهب
باسم هذا الوطن؟ نريد سماع صوتكم حول
القانون االنتخابي العادل والضامن لتمثيل
كل اللبنانيني (وكل اللبنانيني هم اكبر بكثير
م ـمــن ي ـخ ـت ـصــرهــم ب ـضــع زعـ ـم ــاء وأص ـح ــاب
رؤوس أمـ ـ ــوال) .نــريــد س ـمــاع صــوتـكــم حــول
ملفات الفساد التي تعبق بها نشرات األخبار
كل يوم.
ف ـخــامــة ال ــرئ ـي ــس ...ل ـقــد ك ــان ل ـنــا كـمــواطـنــن
رفـعـنــا خ ـطــاب #كـلــن_يـعـنــي_كـلــن خــافــاتـنــا
معك (وأن ــت ال ــذي ب ــادرت العتبارنا سارقي
شعارات) .وما دفعنا لهذا الشعار كان حماية
لنا من املتاجرة بقضايانا املحقة في بازارات
االنقسامات السياسية .وما دفعنا لذلك أننا
شـهــدنــا وع ـلــى م ــدى عـقــد مــن الــزمــن خـطــاب

وممارسات حزب سياسي كنت رئيسًا عليه،
فلمحنا فيه انغماسًا في لعبة بقية األحزاب
والنظام اللبناني الحالي من خطاب طائفي
وت ـق ــاس ــم م ـك ــاس ــب .أنـ ــت ط ــوي ــت ف ــي خـطــاب
قـسـمــك ال ـص ـف ـحــة ...وأنـ ــت ال ـي ــوم رئ ـي ـســا لنا
جميعًا ،وحكمنا وحـكــم الـتــاريــخ عليك هو
بممارساتك وعملك ومبادراتك .فإما أن تقود
دفــة الــدولــة إلــى ميناء املدنية (ونـحــن لسنا
ِبواهمني أو مغمضي العينني عما يجري في
املنطقة والتحديات الجمة) وإمــا أن نخسر
ً
جميعًا أمــا فــي تحييد لبنان عــن صراعات
إقليمية يتلطى بها البعض لتبرير فسادهم
وسوء أمانتهم في إدارة املناصب العامة.
فـخــامــة الــرئ ـيــس ...قــد يـكــون الـتـيــار الوطني
ال ـحــر حــزبــك ال ـس ـيــاســي ،وق ــد ت ـكــون ال ـقــوات
اللبنانية وحزب الله وتيار املستقبل شركاء
في إيصالك للحكم ،ولكنك اليوم رئيسًا لكل
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جانب ،وقوة الثورة الشعبية الفييتنامية
بزعامة (هــو شي منه) في الشمال ،والتي
ان ـت ـهــت بــات ـفــاق ال ـس ــام «ال ـت ــاري ـخ ــي» عــام
.1973
كانت الحرب الباردة خالل مرحلة ما بعد
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ـ ـ فــي آس ـيــا ـ ـ بني
املعسكر الغربي بقيادة الــواليــات املتحدة
وامل ـع ـس ـكــر (االشـ ـت ــراك ــي) ب ـق ـيــادة االت ـحــاد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــاح أول ،والـ ـص ــن
ال ـش ـع ـب ـي ــة مـ ــن الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـث ــان ــي ،ب ـم ـثــابــة
ف ــرص ــة «ذهـ ـبـ ـي ــة» اغ ـت ـن ـم ـهــا قـ ـ ــادة ك ــوري ــا
وت ــاي ــوان وش ـب ــه املـسـتـعـمــرتــن ف ــي هــونــغ
كونغ وجــزيــرة سنغافورة ،من أجــل قيادة
مـشــروع سياسي ـ ـ تصنيعي مــدعــوم كليًا
من الغرب وأميركا.
أمــا الـصــن فقد أقــامــت نموذجها الـفــذ في
التطور االقتصادي االجتماعي بقيادة ماو
تسي تــونــغ ،حتى دخلت الـثــورة وقائدها
التاريخي مرحلة ما يشبه االحتضار من
خالل تداعيات «الثورة الثقافية الصينية»
والصعود السياسي ملا أطلق عليه اإلعالم
الغربي «عصابة األربعة» تجهيزًا لخالفة
(م ـ ــاو) .وبـلـغــت تـلــك املــرح ـلــة ذروت ـه ــا عــام
1976؛ وجـ ــاء ت وف ــاة م ــاو لـتــدخــل الـصــن
األم ف ــي ن ـفــق م ـظ ـلــم ،س ــرع ــان م ــا اسـتـغـلــه
األم ـي ــرك ـي ــون ب ــرئ ــاس ــة ن ـي ـك ـســون م ــن أجــل
م ـ ّـد الـيــد إلـيـهــا ملـحــاربــة ع ــدو مـشـتــرك ،هو
االتحاد السوفياتي ،بعد حقبة من النزاع
بني القطبني االشتراكيني اعتبارًا من 1957
ب ـع ــد ت ــول ــي خ ــروتـ ـش ــوف زعـ ــامـ ــة ال ـح ــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،ونـ ـش ــوب خ ــاف
ح ــول نـهــج الـتـعــامــل مــع اإلرث الستاليني
والعالقات مع الغرب.
ب ـع ــد ق ــراب ــة ال ـع ـق ــدي ــن ،ف ــي ظ ــل م ــا أس ـم ــاه
الغرب باالنفراج  Detentأو الوفاق Entente
بــن الـشــرق (صينيًا وسوفياتيًا) والغرب
( ب ـق ـي ــادة أم ـي ــرك ـي ــة) ،أخ ـ ــذت الــرأس ـمــال ـيــة
ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ق ـض ــم أطـ ـ ـ ــراف مـ ــن ال ـع ـب ــاء ة
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــزع ــام ــة (ديـ ـن ــغ ي ـس ـيــاو بـيـنــغ)
الــذي نسبت إليه املقولة الشهيرة (ال يهم
لون ّ
الهرة ما دامت تصطاد الفئران)؛ كما
أخ ــذت تـلــك الــرأس ـمــال ـيــة الــدول ـيــة تـتــاعــب
بــوســائــط حــرب الــدعــايــة والسايكولوجيا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة و«ال ـ ـت ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي»
للخصم السوفياتي في عقر داره الداخلي
واإلق ـل ـي ـم ــي بـ ــأوروبـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،ب ـ ــدءًا مــن
ب ــول ـن ــدا ،ح ـتــى وق ــع االن ـه ـي ــار الـكـبـيــر عــام
.1990
وكما لعب الغرب على أوتار الحرب الباردة
إلدمــاج كوريا الجنوبية وتــايــوان كليًا في
املـظـلــة «ال ــواق ـي ــة» للتكتل ال ـغــربــي ،فكذلك
حــاول أن يفعل مع الصني ،ونجح إلــى حد
م ـع ــن ،ول ـك ــن ل ـيــس إلـ ــى حـ ـ ٍّـد ب ـع ـيــد ،بفعل
اليقظة النسبية للقيادة الصينية الوريثة.
وبـ ــذلـ ــك كـ ـ ــان امل ـ ـنـ ــاخ امل ـ ــؤات ـ ــي فـ ــي ال ـب ـي ـئــة
ً
الخارجية عامال حاسمًا ملساعدة القيادة
الصينية فــي إنـجــاز قفزتها التنموية من
دون صدام دولي من أي نوع مؤثر.
أما الوطن العربي فكأنه قد أصبح ميدانًا
وسيطًا للحرب الباردة ـ والنارية أحيانًا ـ
بني الغرب والشرق .ولم تكن للوطن العربي
فــي الـبــدايــة قـيــادة فــاعـلــة ،فوقعت الهزيمة

ع ــام  1948ـ ـ بــالـنـكـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وقـيــام
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي .ح ـي ـنــذاك ك ــان الــوطــن
ً
ال ـع ــرب ــي «م ـف ـع ــوال ب ـ ــه»؛ ول ـك ـنــه غـ ــدا طــرفــا
ً
«ف ــاع ــا» ،بـعــد «ث ــورة يــولـيــو» بـقـيــادة عبد
الناصر؛ وحينئذ استفادت حركة القومية
الـعــربـيــة – ال ـنــاصــريــة إل ــى ح ــد كـبـيــر ـ ـ من
أجواء االستقطاب الدولي ،باجتذاب العون
السوفياتي فــي معاركها للتحرر الوطني
ع ــربـ ـي ــا ،ول ـل ـت ـص ـن ـيــع وال ـت ـن ـم ـي ــة م ـصــريــا؛
ومصريًا ـ سوريًا خالل فترة الوحدة 1958
ـ .1961
وسـ ــرعـ ــان مـ ــا تـ ـب ــدل الـ ـظـ ــرف فـ ــي ال ـن ـصــف
الـ ـث ــان ــي مـ ــن س ـت ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ـن ـص ــرم،
ب ــال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي ( )1967وبـتـفــاعــل
مـســار االن ـحــدار السوفياتي (ال ــذي بــدأ في
رأي بعض الباحثني اعتبارًا من  ،)1968ثم
وفاة الرئيس عبد الناصر (. )1970
وم ـ ــا ك ـ ــان م ــن (خ ـل ـي ـفــة ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر) إال
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدارة بـ ـصـ ـف ــة ك ــامـ ـل ــة إل ـ ـ ــى ال ـي ـم ــن
ب ــان ـع ـط ــاف ــة الف ـ ـتـ ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـغـ ــرب وتـ ـج ــاه
الــواليــات املتحدة (مالكة  %100مــن أوراق
اللعبة) .وهكذا تم تفكيك القلعة التنموية
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـسـ ـي ــرة (االنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح)
االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي والـعـسـكــري على
الغرب وإسرائيل ،وحدث التفكك املتسارع،
فـيـمــا تـبـقــى م ــن ع ــرى ال ـت ـضــامــن الــرسـمــي
ال ـعــربــي ،وك ــان مــا ك ــان مـمــا ال نـجــد داعـيــا
لإلفاضة فيه.
وف ــي ع ـبــارة ،بينما ســاعــد مــزيــج الـعــوامــل
الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة بـعــض ب ـلــدان شــرق
آسـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـن ـج ــاة م ــن م ـح ــرق ــة الـ ـص ــراع
ال ــدول ــي ،بــاسـتـغــال مـنــاخ ال ـحــرب ال ـبــاردة
إلحــداث النمو االقتصادي بقاطرة غربية؛
ف ـ ــإن املـ ــزيـ ــج ال ـ ـخـ ــاص لـ ـه ــذه الـ ـع ــوام ــل فــي
ّ
الحالة العربية قــد شكل على العكس قوة
جد معوقة في ظرف الزمان واملكان العربي،
حيث نجد نظامًا عربيًا منقسمًا ،واتجاهًا
مصريًا رسميًا بالقبول بما يعرض عليه
أميركيًا ،على أقل تقدير ،ونظام اقتصادي
ـ سياسي في (اإلقليم القاعدة) «انفتاحي
الطابع»ّ ،
موجه نحو االستهالك واالستيراد
والتبعية الكاملة لـلـغــرب ،وال يملك إرادة
إطالق مشروع تصنيعي حقيقي.
وفـ ــي ظ ــل ال ـح ـق ـبــة امل ـت ـط ــاول ــة لـ ـلـ ـس ــادات ـ ـ
مـبــارك ،تم زرع «الشجرة الخبيثة» وتمت
سـقــايـتـهــا ع ـلــى م ـهــل طـ ــوال أرب ـع ــن عــامــا،
واقـتـلـعــت فــي طريقها كــل األش ـجــار ،حتى
ك ــان م ــا ك ــان صـبـيـحــة  25ي ـن ــاي ــر /كــانــون
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وجــاءت الرياح بما ال تشتهي السفن بعد
«يـنــايــر» ذاك ،فــي مصر وفــي بـلــدان عربية
أخرى ،مما أطلق عليه اإلعالم الغربي اسم
«ثـ ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،ف ـلــم تـحـقــق ما
ّ
علق عليها من آمال عراض .وبذلك اكتملت
حلقات رواية النهضة املغدورة في زماننا
ومكاننا العربي.
فإلى أين املسير؟
لنقرأ إذًا الشرط األساسي إلمكانية النهضة،
واالشتراطات الذاتية واملوضوعية املكملة.
وفـ ــي ذلـ ــك ف ــائ ــدة ل ـل ـمــراج ـعــة واس ـت ـئ ـنــاف
التطور الحضاري العربي املوعود.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي

اللبنانيني ...وعليك من موقعك كحكم أن تنظر
إلــى هــذه التنظيمات وغـيــرهــا بعني الناقد،
وان تنظر اليهم ولبقية األطــراف السياسية
بـعــن ،وال ــى كــافــة املــواطـنــن ومصلحة األمــة
بعني ثانية ...فإن وجدت أن عمل الفئة األولى
مــؤذيــا لـلـتــاريــخ وال ـح ـكــم ،فــأضـعــف اإلي ـمــان
أن تـجـيــر ج ــوارح ــك ألصـ ــوات الـفـئــة الـثــانـيــة
األوس ــع واألكـبــر امـتــدادًا والـعــابــرة للحواجز
وال ـ ـطـ ــوائـ ــف واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــات والـ ـفـ ـئ ــات
االقتصادية واالجتماعية.
فخامة الرئيس ...أنا مواطن لبناني أقسمت
أنـنــي لــن أه ــادن مــع نـظــام التمييز والـفـســاد
املتلطي بحقوق وهمية ونــزاعــات تاريخية.
أنا مواطن لبناني احترم الدستور والقانون
وال ـق ــوى األم ـن ـيــة وأقـ ّـي ـم ـهــا ب ـمــدى الـتــزامـهــا
بالعمل من أجــل املواطن من دون النظر إلى
شبكة عــاقــاتــه .أنــا مــواطــن أعــانــي مــن غياب

الــدولــة وخــدمــاتـهــا ،وخــائــف على االستقرار
األمـ ـن ــي وامل ـع ـي ـش ــي .أنـ ــا م ــواط ــن خ ــائ ــف من
غـيــاب ف ــرص الـعـمــل والــديــن ال ـعــام املـتـمــادي
وال ـت ــده ــور االق ـت ـص ــادي .أن ــا م ــواط ــن خــائــف
مــن تــدهــور مــؤسـســات الــدولــة وط ــرق تعيني
امل ــوظـ ـف ــن وتـ ـن ــاه ــش املـ ـن ــاص ــب م ــن املـ ـ ــدراء
العامني حتى املتعاقدين .أنا مواطن لبناني
مــؤمــن ب ـحــريــة الـتـعـبـيــر وال ـع ـمــل الـسـيــاســي
وبناء الدولة ...ومثلي ألوف سمعتم وبال شك
صــوتـهــا ه ــادرًا فــي الـســاحــات ال ـعــام املــاضــي
وع ـمــل ح ـل ـفــاء وأخـ ـص ــام ل ــك ع ـلــى تطويقها
وتـمـيـيـعـهــا وخـنـقـهــا وتـشــويـهـهــا .ول ـكــن آن
األوان لكم كرئيس للبالد لالعتراف بحقها
في تقديم نموذج آخــر للحكم وللعالقة بني
املواطن والسلطة!
عشنا جميعًا ،وعاش لبنان.
* ناشط لبناني

