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ث ــانـ ـي ــا :املـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى الـ ــوضـ ــوح.
وال ــوض ــوح يـعـنــي ع ــدم ت ـكــرار لعبة
تـ ـب ــوي ــس الـ ـلـ ـح ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وأن
يـجــري ربــط أي اتـهــام بالفساد ألي
جـهــة أو شـخـصـيــة بــوقــائــع ،ولـيــس
م ــن زاويـ ـ ــة م ــن ي ـك ــرر ت ـج ــرب ــة  6و6
مكرر بني السياسيني.
ث ــالـ ـث ــا :حـ ــث ه ـ ـ ــؤالء عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
اإلسـ ــراع فــي وض ــع رؤي ــة سياسية،
تـقــوم على بند رئـيـســي ،يتمثل في
تحويل الشرعية الشعبية النامية
ال ــى تـمـثـيــل ش ــرع ــي ف ــي مــؤس ـســات
الدولة ،وهو أمر يرتبط أساسًا في
خ ــوض ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة مـبـكــرة،
ووف ــق ق ــان ــون يـحـفــظ ح ــق التمثيل
للجميع ،وهو قانون النسبية.
راب ـع ــا :حــث املـعـنـيــن عـلــى التعامل
بواقعية ،من دون التنازل لحظة عن
رغـبــة التغيير أو قــوتــه .والــواقـعـيــة
تقول بأن أهمية الحراك القائم تكمن
في تحوله الى قوة توازي بتأثيرها
ونفوذها وتمثيلها الـقــوى الكبرى
ال ـحــاك ـمــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وت ـحــولــه الــى
صــاحــب حــق الفيتو ،كما هــي بقية
القوى الناطقة باسم مصالح كبرى
أو طوائف.
خامسًا :املساعدة في جعل القاعدة
الــاطــائـفـيــة تـتــوســع أفـقـيــا ،لتشمل
فـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس ،م ــؤسـ ـس ــات ال ـق ـط ــاع
الـ ـع ــام ألج ـ ــل ح ـم ــاي ــة الـ ـح ــق الـ ـع ــام.
وهــو مــا يستلزم العمل على إقناع
كــل العاملني فــي مؤسسات الــدولــة،
املــدنـيــة قبل العسكرية ،بــاالنـخــراط
فــي هــذا ال ـحــراك .وفــي تجربة هيئة
التنسيق الـنـقــابـيــة ،ال ـعــام املــاضــي،
م ــا ي ـع ــزز االق ـت ـن ــاع ب ــوج ــود قــواعــد
مـشـتــركــة تـعـنــي ن ـصــف الـلـبـنــانـيــن
على األقل.
س ـ ــادس ـ ــا :إن الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ح ـمــايــة
الحافزية التي وجدت عند قسم غير
قليل من اللبنانيني ،ألجل املشاركة
فــي ال ـت ـحــركــات ،تـعـنــي ال ـق ــدرة على
ت ـق ـل ـي ــص االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
ب ــن امل ـشــاركــن وب ــن الـقـ ّـيـمــن على
ال ـح ــراك .وه ــو أم ــر يتطلب اإلس ــراع
في التوافق على إطار تنسيق يتيح
في وقت الحق تشكل قيادة خاضعة
للمحاسبة.

ماذا عن المخاوف؟
مــن املــرغــوب فيه أن تــزداد املخاوف
ع ـنــد الـ ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة ف ــي ال ـس ـل ـطــة.
وم ــن الـجـيــد ،بــل الـعـظـيــم ،أن يشعر
املـســؤولــون عــن هــذه الـقــوى بالقلق
ع ـل ــى م ــواق ـع ـه ــم ،وع ـل ــى شـعـبـيـتـهــم
وعلى مصالحهم ،بل من الضروري
إبقاء هؤالء في حالة قلق ،ولو دفع
األمـ ــر ب ـهــم ن ـحــو خ ـط ــوات مـجـنــونــة
بهدف إثارة الذعر بني الناس .ومن
املنطقي أن يجري التعجيل بإفراغ
سلة الفاسدين من كل خياراتهم.
أم ــر غ ـيــر سـلـبــي أن يـبـقــى الـسـجــال
اللبناني قائمًا حول من يقف خلف
ال ـح ــراك ،وأن يـتـبــادل فــريـقــا  8و14
آذار الـتـهــم بــالـعـمــل خـلــف الـسـتــارة.
وكلما استمر السجال دون نتيجة،
«زمـ ـ ـ ـ ــط» ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك م ـ ــن أب ـ ـشـ ــع ل ـعــب
االس ـت ـق ـط ــاب .وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،ال
يـجــب ه ــدر الــوقــت فــي ال ـحــديــث عن
مندسني ومــا شــابــه ،وال عــن أطفال
يـنـشـطــون عـلــى صـفـحــات الـتــواصــل
فـ ــي سـ ـي ــاق زج أح ــامـ ـه ــم ال ـغ ــاب ــرة
ضمن شعارات التحرك ،ألن الحركة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـس ــب رض ــى
الـجـمـهــور ه ــي ال ـتــي ت ـقــول األش ـيــاء
الـصـحـيـحــة ،وال ـت ــي ال تـخـشــى رفــع
الصوت مباشرة بوجه من يتحمل
املسؤولية عن خراب البالد.
لكن األهم ،هو أن الحراك أحدث هزة
أرضية ،ربما ليست من النوع الكبير
ج ـدًا ،لكنها ه ــزة ،فعلت فعلها ،في
القواعد االجتماعية لغالبية القوى
الـكـبــرى القابضة على روح الـبــاد.
وه ــي ال ـه ــزة ال ـت ــي ت ــدف ــع الـجـمـهــور
امل ـخ ـت ـب ــئ خ ـل ــف ج ـ ـ ــدران ال ـط ــوائ ــف
واملـ ـن ــاط ــق لـ ـلـ ـخ ــروج ،ولـ ــو ل ـت ـجــرب
حظها خارج األطر التافهة .ومجرد
ح ـص ــول ذلـ ــك ،يـعـطـيـنــا إش ـ ــارة إلــى
أن االصطفاف القائم هو اصطفاف
فـيــه تــزيـيــف كـبـيــر ،وه ــو زي ــف يريد
الفاسدون إقناعنا بأنه أبدي.
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السلطة تعاند وتحصر المطالب بالعنف والبيئة
منذ انطالق الحراك الشعبي على خلفية
أزمــة النفايات ،نظر أرك ــان السلطة إليه
ّ
ب ـعــن ال ــري ـب ــة .ل ـك ــل م ــن الـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى
روايته .االتهامات انهالت عليه :السفارات
ّ
تحركه ،أجهزة استخبارات تستخدمه،
ح ــزب الـلــه يـ ـق ــوده ...ك ــان مـنـســوب القلق
يرتفع كلما ازداد مستوى العنف في قمع
املـتـظــاهــريــن فــي ســاحــة ري ــاض الصلح.
أك ـث ــر ال ـخــائ ـفــن م ــن ال ـ ـحـ ــراك كـ ــان تـيــار
املستقبل .التيار يعاني مشكلة مع جزء
كبير مــن جـمـهــوره ،على خلفيات مالية
وتنظيمية وسـيــاسـيــة أي ـضــاّ ،
توجتها
أزمة النفايات في بيروت وإقليم الخروب
وعـكــار .كلما توسع ال ـحــراك ،كــان التيار
ي ــرى نـفـســه املـسـتـهــدف األول بــال ـحــراك:
ملف النفايات مستقبلي بالدرجة األولى،
الحديث عن الفساد في السلطة يصيبه،
شعار إسقاط النظام ّ
يمس بما يراه حقًا
لــه بعد اتـفــاق الطائف .خالصة األمــر أن
الـتـيــار نـظــر إل ــى مــا يـجــري بالكثير من
القلق والريبة .العقل «املــؤامــراتــي» الذي
يحكم خـطــاب جــزء كبير مــن التيار رأى
في الحراك نشاطًا يديره حزب الله بهدف
إسـ ـق ــاط ال ـح ـكــومــة ب ــواس ـط ــة «ال ـش ـغــب»
ّ
«مندسو الحزب» .الرواية
الــذي يمارسه
ال ــزرق ــاء تـضـيــف إن ال ـه ــدف م ــن الشغب

ه ــو الـ ــدم الـ ــذي س ـي ـحــرج الــرئ ـيــس تـمــام
ســام ويدفعه إلــى االستقالة .واستقالة
الحكومة تعني بنظر «املستقبل» فتح
الباب أمــام املؤتمر التأسيسي .تضاعف
قـلــق الـحــريــريــن عـنــدمــا اق ـتــرح الرئيس
نبيه بري عقد طاولة الحوار .ردة الفعل
األولـيــة على هــذا االق ـتــراح كــانــت سلبية
للغاية .وبوضوح قال فريق عمل الرئيس
سعد الحريري :هذه دعوة مقنعة ملؤتمر
تأسيسي تواكب تحريك الشارع.
االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـع ـل ــوم ــات

ّ
األمنية خففت من توتر املستقبليني ،إال
أنهم بقوا خائفني مــن تظاهرة السبت.
تــوقـعــوا حـشـدًا جماهيريًا كـبـيـرًا ،يضم
أع ـ ــدادًا كـبـيــرة م ــن ال ــذي ــن لـيــس بــإمـكــان
املنظمني السيطرة عليهم .أتت التظاهرة
لتطمئن جــزءًا كبيرًا من أصحاب القرار
ف ــي ال ـت ـيــار األزرق .ل ــم يــرفــد ح ــزب الـلــه
التظاهرة بعشرات اآلالف .وال املنظمون
رف ـعــوا ش ـع ــارات «ان ـقــاب ـيــة» .أم ــا أع ــداد
املشاركني ،فطمأنتهم بشأنها تقديرات
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .ال ـج ـيــش ت ـح ـ ّـدث عن

تيار «المستقبل» ّ
تصرف بـ»قلق أقل» بعد تظاهرة السبت (مروان بوحيدر)

أق ــل مــن  10آالف مـتـظــاهــر ،وكــذلــك فــرع
ّ
املعلومات الذي أكد أن العدد لم يتجاوز
فــي لـحـظــة الـ ــذروة الـ ـ  15أل ــف متظاهر.
سريعًا ،انتقى املستقبليون  3بنود من
مطالب الحراك ،ليقولوا إن فيها ما يجب
تـحـقـيـقــه بـطــريـقــة أو ب ــأخ ــرى :اسـتـقــالــة
وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة م ـح ـمــد امل ـش ـن ــوق (ي ـق ــول
م ـســؤولــو «امل ـس ـت ـق ـبــل» ب ــوج ــوب تـقــديــم
ت ـن ــازل م ــا ف ــي ه ــذا ال ـج ــان ــب) ،محاسبة
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق (ي ــرى
املستقبليون أن نتائج التحقيق ستفي
بالغرض) ،وانتخاب رئيس للجمهورية
(يزايد التيار في هذا املطلب ،معتبرًا أنه
أول الــداعــن إل ـيــه) .ال ـهــدوء ال ــذي عممه
ال ـح ــري ــري ــون م ـنــذ ل ـيــل ال ـس ـبــت ال ـفــائــت
ال ي ـخ ـفــي ق ـل ـقــا م ــن نـ ــوع آخ ـ ــر .صحيح
أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة تـ ــرى أن ت ـظــاهــرة
السبت هي «السقف الشعبي للحراك»،
إال أن مسؤولني بــارزيــن ،بينهم رئيس
الحكومة تمام ســام ،يتوقعون ّ
توسع
االحتجاجات إذا لم ُت ّ
لب املطالبُ .يضاف
إلــى ذلــك كــام واضــح لــدى جميع أركــان
السلطة :ال يمكننا بعد اليوم االستمرار
في نهج اإلدارة السابقة ذاتها ،ويصعب
علينا ت ـجــاوز املــوجــوديــن فــي ال ـشــارع،
بصرف النظر عن أعدادهم.

الداعون الى الشارع :ميزان قوى جديد
لـ ّـبــى اآلالف الــدعــوة ال ــى الـتـظــاهــر مساء
ال ـس ـب ــت رفـ ـض ــا السـ ـتـ ـم ــرار ن ـم ــط إدارة
الــدولــة الحالي ،وأمهلوا الحكومة حتى
غ ــد ال ـث ــاث ــاء لـتـحـقـيــق مـطــالـبـهــم «وإال
سـيـتـجـهــون ال ــى امل ــزّي ــد م ــن الـتـصـعـيــد».
كــانــوا أك ـثــر مـمــا تــوقــع ال ــداع ــون ،وأكـثــر
م ـمــا ي ـس ـمــح ل ـق ــوى ال ـس ـل ـطــة بـمــواصـلــة
«التطنيش» واالكتفاء بلعبة «التخويف»
واتهام «اآلخر» .بل إن بعض قيادات هذا
الحراك واملتحدثني باسمه باتوا يرددون
أن ي ــوم  29آب  2015سـ ُـيـسـ ّـجــل كمحطة
نقلت «طلعت ريحتكم» من مجرد حملة
تحتج على أزمــة النفايات والفساد الى
حــراك اجتماعي يمكن أن يفرض جدول
أعـ ـم ــال ج ــديـ ـدًا وم ـ ـيـ ــزان قـ ــوى مـخـتـلـفــا،
بحسب مــا تنبأ بــه أح ــد أب ــرز املـحـ ّـركــن
الحاليني ،الوزير السابق شربل نحاس.
بـعـيـدًا ع ــن لـعـبــة تـقــديــر أعـ ــداد الـحـشــود
وهوياتهم وأسـبــاب مشاركتهم ،يعتقد

ال ـ ــداع ـ ــون أن ت ـظ ــاه ــرة ال ـس ـب ــت أظ ـه ــرت
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ش ـع ـب ـيــا م ـت ـنــام ـيــا ل ـل ــذه ــاب
بعيدًا في املواجهة في حــال عــدم حدوث
تغييرات ملموسة ،أو أحداث أمنية تقعد
ّ
ويعبر هؤالء
الناس مجددًا وتخضعهم.
عن اقتناعهم بأن التظاهرة جاءت بمثابة
نعي لالنقسام العمودي بني  8و 14آذار
الــذي حكم السياسة وإدارة الشأن العام
منذ عام .2005
ال يـثــق معظم ال ــداع ــن ال ــى ه ــذا ال ـحــراك
ب ـجــدوى م ـبــادرة رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري للحوار .يكررون مطالب «الحد
األدن ــى» التي أعلنوها ،والتي ال تحتاج
إلـ ــى «ط ــاول ــة حـ ـ ــوار» وال الـ ــى إجـ ـ ــراءات
استثنائية.
هل ستساهم مبادرة بري في تخفيف
زخم الحراك؟ تجيب مصادر من الداعني
أن اجتماعًا سيعقد اليوم وسيتم فيه
ت ـحــديــد ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة بعد

انتهاء املهلة املحددة يــوم غــد .ال تريد
املصادر استباق األمــور والكشف
هذه
ّ
عـ ـم ــا ُي ـ ـحـ ــضـ ــر ،إال أن ـ ـهـ ــا ت ـش ـي ــر ال ــى
وج ــود أفـكــار كثيرة لإلبقاء على زخم
الـتـحــركــات ،وال سيما عـبــر نقلها الــى
ً
جميع املناطق ،وصــوال الى االعتصام
املـ ـفـ ـت ــوح ،ودع ـ ـ ــوة الـ ـن ــاس ل ـل ـب ـقــاء فــي

التظاهرة أظهرت
استعدادًا شعبيًا متناميًا
للذهاب بعيدًا في
المواجهة

الشارع حتى تتحقق املطالب.
يقول ّ
نحاس إن «كل األطراف ،من حكومة
ّ
ّ
وأجهزة أمنية وبلديات وقضاة وغيرهم،
ّ
مستمر
أمام امتحان اليوم .هذا االمتحان
ومـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج وغ ــاي ـت ــه بـ ـن ــاء دولـ ـ ــة م ــدن ـ ّـي ــة،
ّ
ّ
ديموقراطية ،ودولة عدالة اجتماعية».
ال يلتقي جميع ّ
املحركني عند هذا السقف
مــن الــرهــان ،وهــذا طبيعي فــي ظــل ّ
تنوع
مشاربهم ،إال أنهم يتفقون على مواصلة
ّ
يستبعد
التحرك حتى تحقيق مطالبهم.
ّ
رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ـن ـقــابــي امل ـس ـت ـقــل ،حــنــا
غــريــب ،أي خ ـطــوات جــديــة مــن السلطة،
ويقول «بعد انتهاء املهلة ،سيبدأ نقاش
آخ ــر يـتـعـلــق بـتــوسـيــع ق ــواع ــد امل ـشــاركــة
ً
ف ــي الـ ـح ــراك بـشـكــل أفـ ـق ــي ،وصـ ـ ــوال إلــى
مــؤت ـمــر ن ـقــابــي أه ـل ــي م ــدن ــي م ــن ال ـقــوى
الـتــي انـخــرطــت فيه يــراكــم إلع ــادة إنتاج
السلطة».
(االخبار)

الداخلية :غياب إرباك  22آب
ميسم رزق
بخالف االرتباك الذي عاشته وزارة الداخلية يومي 22
ّ
و 23آب ،لم يولد التحرك في ساحتي الشهداء ورياض
الصلح السبت توترًا في غرف هذه الوزارة ،التي كان
وزيرها أول من أمس األكثر «هدوءًا» بني املوجودين .لم
ُ
يكن يوم وزارة الداخلية أمنيًا بامتياز .لم ُ
يخرج قرار
يقضي بمضاعفة عدد عناصر الدرك على أبوابها من
الجهتني .الداخل إليها لم ِتعقه أي إجراءات استثنائية.
ّ
حتى ُي ّ
خيل للمارين
الحركة على مدخلها «خفيفة»،
إلى جانبها أنه يوم عطلة.
الوزير «املغضوب» عليه شعبيًا ،وصل صباحًا.
لكن من دون مواعيد تقليدية .ساعة ونصف ،تلقى
االتصاالت التنسيقية ،قبل ترؤسه اجتماع األمن
املركزي في الوزارة .أربع ساعات ناقش خاللها
«اإلجراءات املتخذة» و«االتفاق على إنشاء غرفة
عمليات مشتركة بني الجيش وقوى األمن الداخلي
لحفظ أمن التظاهرة وسالمة املتظاهرين ،وعدم
ّ
السماح للمخلني باألمن بتعريض البالد ألي خطر».
اطمأن املشنوق إلى سير عمل الخلية األمنية وخرج
يفصح
عند الساعة الثانية بعد الظهر إلى «لقاء» لم
ِ
عنه ألحد داخل الوزارة  .أين الوزير؟ ال أحد يملك

جوابًا ،أو أن أحدًا ال يريد اإلفصاح!
ُ
انتظر املشنوق حتى فضت الجموع على بابها ،وعاد
ّ
بجو «مرتاح» ال يستطيع أحد تفسيره .مزاجه ال ُيشبه
أبدًا «املعارك» الدائرة بني الشارع والحكومة .يتجه
إلى كرسيه املقابل لحائط «متروس» بشاشات تلفزة
ملحطات محلية وفضائية تنقل الحراك .ينظر تارة إلى
متظاهر يحمل الفتة لصورة الوزير في اليونان ويصفه
ّ
ً
بملك الطاووق ،فيعلق قائال «مهضومني» ،ويتابع عبر
هاتفه رسائل تضامنية« :الله يحميك معالي الوزير...
الله يكون بعونك» .بني االلتفاتتني ،يجد لنفسه وقتًا
للتطرق إلى ملفات سياسية؛ من الحوار إلى االنتخابات
الرئاسية إلى القوى السياسية التي لم ُيعد بمقدورها
تجاهل الناس.
ّ
يراجع تقارير تؤكد أن «الحشد األكبر نزل من
الجنوب ،حيث اليسار في مناطقه شارك بكثافة،
فيما استجابة باقي املناطق كانت أخف» .يرفع هاتفه
األرضي لالتصال باملدير العام لقوى األمن الداخلي
ّ
اللواء ابراهيم بصبوص واالستفسار عما إذا كان
باإلمكان تحديد نسبة املشاركة ،علمًا بأن ال شيء
ّ
مؤكدًا قبل الساعة الثامنة .مع اقتراب عقارب الساعة
من السابعة ،وبعد اطمئنان وزير الداخلية إلى عدم
وجود أي إشكاالت أمنيةّ ،
قرر املشنوق املغادرة

ّ
والتوجه إلى رياض الصلح للقاء رئيس الحكومة ّتمام
ّ
ُ
سالم .لم تفت دقائق على مغادرته ،حتى بدأت األخبار
العاجلة ترد لإلشارة إلى ّ
توجه عدد من املعتصمني
باتجاه السرايا الحكومية.
كان املشنوق قد التقى قبل يوم من التظاهرة قائد
الجيش العماد جان قهوجي في الفياضية ،ملقاربة ما
يحصل .وقد ترجم هذا اللقاء «توافقًا» في االجتماع
األمني صباحًا في اليوم التالي ،حيث ّ
«تبي أن الجيش
موجود في سبعة مواقع محيطة للساحتني ،وأن
تامة» .وفي االجتماع ّ
ّ
املؤسسة في حالة جهوزية ّ
«قدم
كل جهاز أمني تقويمه ملجرى األحداث ،حيث لوحظ
عدم وجود قلق كبير من األجهزة ،وال سيما أنه ال
معلومات لديها عن تحضير لشغب وعن مشاركة
لعناصر حزبية من باب إثارة الفوضى» .لكن الكل
رفض تقديم أي «ضمانة بعدم وقوع نقطة دم».
ّ
مر «القطوع» على خير من وجهة النظر األمنية .ارتاح
وزير الداخلية لعدم تكرار مشهد العنف الذي أقلق
راحته األسبوع املاضي .في السياسة ،يعتبر ما حصل
«إنذارًا جديًا للسلطة السياسية ،ونجاحًا للمنظمني،
وحراكًا أظهر حجم الوعي عند الناس وقدرتهم على
التظاهر حضاريًا».

