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مقالة

ّ
ّ
عنصريًا»
اللبنانيون ليسوا «شعبًا
ال،
وســواه ،بدل أن ّ
يتعرض للسوري نفسهُ .سلطة كانت
أف ـشــل فــي كـنــس نـفــايــات الـ ـش ــوارع .الـحــديــث هـنــا عن
لـبـنــانــي م ـت ـضــرر ،ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـش ـخـصــي ،ال عن
ّ
ّ
تضرر أو
عنصرية متأصلة ،سواء
شخص لديه نزعة
ّ
ثقافية سافلة .هذا غير ذاك .التمييز
ال ،وذلك ألسباب
ُ
بــن النوعني ليس تــرفــا .ليس خـيــارًا .هناك سلطة في
لـبـنــان تـسـ ّـبـبــت فــي تـفــاقــم الـبـطــالــة ،وه ــذا ال عــاقــة له
باللجوء ،فأصبح الشاب اللبناني البسيط َيسمع ّ
يوميًا
عن مليوني الجئ سوري في بلده ،وعن مئات آالف ِمن
ّ
جنسيات أخــرى ،فلم يستطع إال أن يربط بني بطالته
ّ
والــاجـئــن .هــذا نفسه ضحية .هــل كــان هنالك توعية
ُ
ّ
ّ
الشبان؟ هل خ ّصصت دعايات
علمية ألمثال هــؤالء
ّ
ّ
ّ
إعالنية ِمن قبل الوزارات ،أو حتى الجمعيات ،إليضاح
ّ
هذه املسألة؟ كل.
ً
ليس تفصيال الحديث عن مليوني الجئ في بلد ُيقال إن
عدد أبنائه القاطنني ال يتجاوز األربعة ماليني .الحديث
ّ
عــن الـنـصــف (األم ــم املــتـحــدة نفسها أصـبـحــت تشفق
على لبنان) .الرقم نفسه تقريبًا وجدناه في تركيا ،مع
ّ
القارية هناك ،وعدد القاطنني ِمن أبنائها
فارق املساحة
الــذي يصل إلى نحو  80مليونًا .املقارنة رهيبة .هناك
في اسطنبول حيث سمعنا عن رفــض األت ــراك تأجير
ً
منازلهم للسوريني ،فضال عن حاالت االعتداء املباشر،
ّ
ّ
إعالمية» تتحدث عن
ومع ذلك لم نسمع عن «موجات
ّ
ّ
ّ
«عنصرية الشعب التركي» .الدولة التركية التي ابتزت
أوروبــا بالالجئني السوريني على أراضيها ،طالبة ،في
ّ
مقابل عــدم تحريكهم كــورقــة ضـغــط ،أن َيحصل كل
مواطن تركي على تأشيرة دخول إلى االتحاد األوروبي.
هذا لم َيحصل في لبنانّ .أما دول الخليج ،ما فوق ّ
الغنية،
التي لم تفتح أبوابها ولو لالجئ سوري واحد ،فال نجد
ّ ّ
َمن ُي ّ
إعالميًا .إنها ال ترد ضمن لوائح «الدول
شهر بها
ّ
عنصرية» .غريب!
األكثر
ِم ــن جــانــب آخـ ــر ،أظ ـه ــرت ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة ضـحــالــة
ّ
معرفيًا ،وإلى جانبها بعض «الناشطني
وسائل اإلعالم
ُ
الحقوقيني» ِمن املراهقني ،إذ راحوا يسقطون توصيف
ّ
الـعـنـصـ ّ
ـريــة اعـتـبــاطــا عـلــى ك ــل حــالــة .ال ُيـمـ ّـيــزونـهــا عن
ً
ّ
الطبقية مثالَ .مــن ِمنهم قــرأ تعريفها ...أو تعريفاتها.
ّ
أصبحت العنصرية كلفظة ،على خطورتها ،أسهل ِمن
ّ
الحقوقية .مئات القرى
شربة املاء عند راكبي املوجات
ً
في لبنان ،فضال عن املدن ،التي تضم الجئني سوريني،
ّ
ّ
عنصرية ضــد السوريني فيها .ماذا
لم نسمع عن ّأي
ّ
عن هــؤالء؟ العنصريون موجودون في لبنان ،كما في
ّ
ّ
لبنانيون
كل العالم ،وهــذا ليس حدثًا فريدًا ،وقد خرج
ّ
ّ
عنصريًا.
وتصدوا لهم .ليس «الشعب اللبناني»
كثيرون
ّ
ّ
ال للتعميم (ســاف ـرًا أو مـقــنـعــا) .ال ـســوريــون كــانــوا وال
يزالون في قلوب كثيرين ِمن اللبنانيني .هذا ما ُيجب أن
ُيحفظ للتاريخ.
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أصــوات تفضيلية كبير جـدًا ليضمن
فوزه على هذه الالئحة ،فيما سيكون
منافسًا جديًا في حال الحصول على
ع ــدد أص ــوات تفضيلية مـقـبــول على
ّ
املاروني
الالئحة الثانية .أما املرشح
ع ـلــى ه ــذه الــائ ـحــة فـيـمـكــن أن يـكــون
النائب السابق مخايل الضاهر الذي
يمكن أن يجير لالئحة عددًا مهمًا من
األص ــوات ،أو املرشح جــوزف مخايل،
أو املــرشــح زي ــاد بـيـطــار ال ــذي توحي
حــرك ـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ب ــأن ــه ل ــن يتقيد
بـ ـق ــرار ح ـ ــزب الـ ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ويـ ـن ــوي م ــواص ـل ــة ال ـت ــرش ــح ،م ـسـ ّـوقــا
ل ـن ـف ـســه ع ـل ــى «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» بـطــريـقــة
توحي بأنه مرشح «املجتمع املدني»
فــي ع ـكــار ،عـلـمــا بــأنــه ن ــدد بالتمديد
التقني األخير الذي شارك نواب حزبه
فيه واعتبر في مواقفه أن «تمديدكم
احتالل» .واألكيد هنا أن هذه الخيارات
كلها ستبقى قائمة فــي حــال تحالف
تـ ـي ــاري امل ـس ـت ـق ـبــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
أمــا فــي حــال انضمام التيار الوطني
الـحــر إلــى الـبـعــريـنــي ،فسيقفل الـبــاب
أمــام جميع هــؤالء املرشحني ليسمي
الـتـيــار وح ــده املــرشـحــن املسيحيني.
ولن يكون بوسع هؤالء جميعًا تأمني
الحاصل االنتخابي لالئحة أخرى من
دون البعريني طبعًا.
أما الالئحة الثالثة ،التي يقول اللواء

أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي إن ـ ــه ي ــدع ـم ـه ــا ،فـتـضــم
ث ــاب ـت ــن أس ــاسـ ـي ــن ح ـت ــى اآلن هـمــا
الـعـمـيــد امل ـت ـقــاعــد جـ ــورج نـ ــادر ال ــذي
ي ـق ــول إنـ ــه ي ـم ـثــل ج ـم ـيــع مـجـمــوعــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك املـ ـ ــدنـ ـ ـ ّـي ال ـ ـتـ ــي ن ـش ـط ــت فــي
ب ـي ــروت ،ورئ ـي ــس الـجــامـعــة املــرعـبـيــة
غسان املرعبي الــذي ثمة هالة كبيرة
بـشــأن حـجـمــه ،لكنه لــم يختبر جديًا
بعد .ويمكن القول في هذا السياق إن
حالة كل من املرعبي ونــادر مشابهة:
يـمـكــن أن ي ـك ــون حـجـمـهـمــا م ـئــة ألــف
صوت ويمكن أن يكون صوتًا واحدًا؛
ال أح ــد يـعـلــم .ويــرجــح أن ينضم إلــى
هذه الالئحة النائب خالد ضاهر .وال
ُيستبعد أيضًا أن تشارك فيها القوات
الـلـبـنــانـيــة ،إذ ال م ـكــان ملــرشـحـهــا عن
املقعد األرثــوذك ـســي ،وهـبــة قاطيشا،
سواء على الالئحة األولى أو الثانية.
وح ـ ــال الـ ـق ــوات ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق من
ح ــال ضــاهــر ال ــذي يصعب أن يــوافــق
الحريري على استيعابه مجددًا ،كما
يستحيل مــوافـقــة الـبـعــريـنــي وعـبــود
والعلويني على ترشحه معهم ،فيما
سيمثل انـضـمــامــه إل ــى ه ــذه الالئحة
ضــربــة مــوج ـعــة ل ـن ــادر الـ ــذي اكـتـســب
ش ـع ـب ـي ـتــه مـ ــن رفـ ـض ــه امل ـ ــس ب ـك ــرام ــة
ً
ال ـج ـيــش ،فـيـمــا سـيـجــد نـفـســه حــامــا
ً
رايــة ريفي ومتوسطًا كــا من القوات
اللبنانية وخالد ضاهر.

ذات يــوم ،ستنتهي األزمــة في ســوريــا .طــال موعد ذلك
اليوم أو قصر ،في النهاية سيأتيّ .
ربما تعود تلك البالد
ّ
ّ
أقوى ِم ّما كانت .ستكون هنالك ذاكرة جمعية عن كل ما
حصل ،ستتوارثها األجيال ،وسيكون فيهاِ ،من جملة
ّ
عنصريًا معناُ .م ٌ
رعب
املأساة ،أن «الشعب اللبناني» كان
هذا التعميم الذي ّ
يؤصل له بعض إعالم اليوم .سيكون
الثمن قاسيًا غ ـدًا .سيكون ِمــن الصعب على لبناني،
ّ
ُ
خبر السوريني أنــه لم يكن ِمن العنصريني،
كفرد ،أن ي ِ
ّ
ّ
وأن عائلته لم تكن كذلك أيضًا ،وأنه واجه أعباء اللجوء
ّ
ّ
الطبيعية ،التي فاقمتها ُسلطة بالده بتخلفهاِ ،من غير
ّ
أن َيعبس مـ ّـرة في وجه ســوري ،وأنــه تقاسم اللقمة مع
ّ ّ
كل هذا ّ
ربما لن يعفيه ِمن االنتقام.
السوري بال ِمنة.
ّ ّ
ه ــل «ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي» ع ـن ـصــري ح ــق ــا؟ كـيــف سمح
ُ
الـبـعــض لـنـفـســه ب ـهــذا الـتـعـمـيــم اإلج ــرام ــي! كـيــف ت ـ ِـرك
لبعض الصبيةِ ،من الناشطني والناشطات ،اللعب بهذه
املفاهيم االسـتــراتـيـجـ ّـيــة! ومــع َم ــن؟ مــع الــدولــة الكبيرة
ّ
ّ
جغرافيًا ِمــن كــل جانب ،باستثناء
التي تحيط بلبنان
ّ
الجنوب ،حيث ينتظرنا عدو يتحي لحظة ثأره .يومذاك
ّ
أين ّ
عنصريون بيننا؟ حتمًا ،ال نقاش ،ولكن
املفر؟ هناك
ّ
عنصريًا .هذا ما يجب أن ُيقال اليوم
ال ،لسنا «شعبًا»
عال .أكثر َمن واجه العنصريني ِمن اللبنانيني
وبصوت ٍ
ّ
ُ
َ
لبنانيني .هذا يجب أن يحفظِ .من بني اللبنانيني
كانوا
َمن خرج ،وعلى صفحات الجرائد ،داعيًا هذا الوزير أو
ذاك النائب ،هــذه القناة أو تلك الجهة ،إلــى االعـتــذار ِمن
الـســوريــن .هناك ِمــن بــن اللبنانيني َمــن خــرب عالقته
بهذا أو ذاكِ ،من األصدقاء أو النافذين ،ودفع ثمن ذلك،
ِمن أجل حفظ كرامة السوريني.
ً
ّ
َيجب أن ي ـ ّ
لبنانية ،مـثــا ،ذهب
ـدون أن صاحب أســرة
إلى حديقة الصنائعِ ،من أجل فسحة أطفاله ،فلم يجد
لهم مساحة للوقوف .تلك الحديقة الصغيرة ،التي تكاد
تـكــون الــوحـيــدة فــي ب ـيــروت ،تمتلئ عــن آخــرهــا نهاية
ّ
كل أسبوع بغير اللبنانيني .أكثرهم ِمن السوريني .لم
يكن لصاحب تلك األسرة مشكلة في نوعية الوافدين،
ّ ّ ُ ّ ّ
حب كل كائنات كوكب
ليس لديه نزعة عنصرية ،إنه ي
ّ
األرض ،لكن هذا ال يعني أنه لم ينزعج ِمن عدم وجود
ّ
مكان لفسحة أطفاله .املشكلة في الزحمة نفسها ،حتى
ّ
وإن كان كل الحاضرين لبنانيني .السوريون اعتادوا
في دولتهم ،قبل األزمة ،الذهاب إلى الحدائق العامة في
ّ
كل ّ
تجمع
بالدهم ،إذ تحرص الدولة على إنشائها في
ّ
عمرانية» غير موجودة في لبنان.
سكني .هذه «ثقافة
ُ
ُ
أن ترى شجرة في بيروت ،فهذه تكاد تصبح معجزة.
هل على اللبناني أال يشكو مختلف أشكال املزاحمة؟
هذا ظلم .الفارق ّأن عليه أن يكيل اللعنات على ُسلطات
فشلت فــي تنظيم ملف الـلـجــوء الـســوري
ب ــاده ،الـتــي ِ

ـوقوفين
ً
الـتــزامــا كــامــا بــواجـبــاتــه القانونية
واإلنسانية».
االل ـت ـفــاف ح ــول الـجـيــش ل ــم يقتصر
على رئيس الجمهورية والحكومة،
ب ـ ــل ك ـ ـ ــان م ـ ـحـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـلــس
املـطــارنــة امل ــوارن ــة ،حيث وجــه اآلبــاء
تحية إل ــى الـجـيــش وال ـقــوى األمنية
ع ـلــى «م ــا ي ـقــومــون ب ــه ع ـلــى صعيد
مكافحة اإلرهــاب والجريمة» .وثمن
الـبـطــاركــة «عملية الـجـيــش األخـيــرة
فــي منطقة عــرســال ،وم ــا ات ـخــذه من
ت ــدابـ ـي ــر ح ــاس ـم ــة وج ــريـ ـئ ــة لـكـشــف
الخاليا اإلرهابية» ،كذلك حثوا «كل
املرجعيات على االلتفاف حــول هذا
ال ـج ـي ــش ،وت ــأم ــن ك ــل ال ــدع ــم الـ ــازم
ل ــه ع ـلــى ال ـص ـعــد امل ــادي ــة واملـعـنــويــة
والسياسية كافة».

(داالتي
ونهرا)

م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ل ــم ت ـكــن جـلـســة
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدة ف ــي
قـصــر بـعـبــدا مـثـقـلــة ب ــامل ـق ــررات ،بل
اقـ ـتـ ـص ــرت عـ ـل ــى الـ ـنـ ـق ــاش ــات .ف ـفــي
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،دع ـ ــا ع ــون
إل ــى اسـتـكـمــالـهــا إداري ـ ــا وقـضــائـيــا
وديبلوماسيًا ،فيما رأى الحريري
«ضرورة ملء الشواغر بعد االتفاق
ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن :إم ـ ـ ـ ــا املـ ـض ــي
باعتماد اآللية املطبقة منذ أعــوام،
وإم ـ ــا ت ـع ـل ـيــق ال ـع ـمــل وال ـط ـل ــب إلــى
الوزراء املعنيني تقديم اقتراحاتهم
لدرسها في مجلس الــوزراء» .وعن
الـ ـفـ ـلـ ـت ــان األمـ ـ ـن ـ ــي وإخ ـ ـ ـ ــاء س ـب ـيــل
مطلقي النار العشوائيُ ،سئل وزير
اإلع ــام ملحم ريــاشــي بـعــد تــاوتــه
ملقررات مجلس الــوزراء ما إذا كان

ُ
قـ ــد طـ ـل ــب مـ ــن وزيـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل سـلـيــم
جــري ـصــاتــي ت ـقــديــم م ـلــف األس ـبــوع
املـ ـقـ ـب ــل إلـ ـ ــى املـ ـجـ ـل ــس عـ ـنـ ـه ــم ،فـ ـ ّ
ـرد
بالقول« :أكد الوزير جريصاتي أنه
سـيـقــدم مـلـفــا عــن املـســألــة خ ــال 15
يومًا ،ألن التحقيقات تأخذ وقتًا».
من جهة أخــرى ،حــاول وزراء القوات
اللبنانية خــال الجلسة فتح نقاش
ب ـش ــأن خ ـط ــاب األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصر الله األخير،
فثناهم الـحــريــري عــن ذل ــك ،متمنيًا
ع ــدم إق ـحــام املـجـلــس فــي مــا يحصل
خ ـ ــارج ـ ــه ،وال س ـي ـم ــا أن ال ـح ــري ــري
ورئيس حزب القوات سمير جعجع
كــانــا ق ــد ّ
ردا عـلــى نـصــر ال ـل ــه .وذل ــك
ً
ح ـت ــم ت ــدخ ــا م ــن أحـ ــد وزراء ح ــزب
ال ـلــه ،مــوضـحــا أن ك ــام الـسـيــد نصر

الله ُحـ ّـور بطريقة خاطئة ،فيما كان
امل ـق ـصــد م ــن اس ـت ـق ــدام م ـقــات ـلــن من
الخارج القول إنه في حال قيام العدو
ّ
اإلسرائيلي بشن حــرب على لبنان،
فال يتوقع أحد أال يتدخل متطوعون
من العراق وغيره ملساندة لبنان.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ص ـ ّـح ــح مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ن ــص ق ـ ــراره ال ـســابــق بـشــأن
إحالة ملف استئجار بواخر إلنتاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ع ـلــى دائـ ـ ــرة امل ـنــاق ـصــات،
ليحسم الجدل الذي دار حول طبيعة
هذا القرار.
وأعلن وزير الداخلية أن القرار بشأن
مــوعــد إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة
ُ ّ
سيتخذ في
فــي كـســروان وطرابلس
غضون أسبوع.
(األخبار)

