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لبنان

لبنان

على الغالف

ّ
السلطة إلى القمع المفرط ...بعد المس بمــصرف!
َ
هل يكون زجاج واجهتي مصرفين
في وسط بيروت أمس كـ«بالطة»
حائط فندق «لوغراي» في المنطقة
عينها عام 2015؟ حينذاك ،كان
سقوط «البالطة» الشرارة التي أطفأت
ّ
التحركات التي انطلقت إثر أزمة النفايات.
األجهزة األمنية التي تعاملت مع
المتظاهرين أول من أمس بمستوى
منخفض نسبيًا من القمع ،لجأت أمس
إلى العنف المفرط ،في مواجهة من
ّ
تسميهم َ«المشاغبين» الذين كسروا
زجاج واجهتي مصرفين ،ما ُينذر بإمكان
اللجوء إلى القمع في وجه التحركات!
ّ
المكونة
قبل ذلك ،كانت القوى
للحكومة تتقاذف مسؤولية األزمة
ّ
الغضب الشعبي ،بصورة
التي فجرت ُ
ّ
كررت فيها ما تجيده :المزيد من الكذب

ّ
الحريري يبتز شركاءه
الحكوميين :إما شروط
«سيدر» ...أو أرحل

(هيثم الموسوي)

لـ ــم ت ـ ُـع ــد ال ـ ـبـ ــاد ُم ـس ـت ـع ـص ـيــة عـلــى
الـثــورات .انتفاضة شعبية يشهدها
لبنان من أقصاه إلى أقصاهّ ،
فجرتها
األوضــاع االجتماعية واالقتصادية
الـسـيـئــة ،بـفـعــل ت ـم ــادي الـسـلـطــة في
سياسة التجويع وف ــرض إج ــراءات
ضريبية ،ال هــدف لها ســوى تركيز
ال ـثــروة فــي يــد القلة مــن اللبنانيني.
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
لـ ـ ــم ي ـ ـ ُـع ـ ــد الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع فـ ـ ُسـ ـيـ ـفـ ـس ــاء مــن
االنتماءات الطائفية املتناحرة .خرج
منذ يومني بهوية وطنية جامعة ال
والء فيها للطوائف ،ليقول للطبقة
الحاكمة «كفى» ،وال يزال مستمرًا في
تحركه ،فاتحًا الباب على مصراعيه
أمــام األح ــزاب والـتـيــارات السياسية
ال ـتــي أث ـب ـتــت يـ ـ َ
ـوم أم ــس أن ـهــا تـغــرق
ف ــي ح ــال ــة م ــن اإلنـ ـك ــار الـ ـت ــام .فــأمــام
زخ ـ ــم ُال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـبــي وال ـغ ـل ـيــان
الذي قطع معه عدد كبير من الطرق

الـ ـت ــي ت ــرب ــط املـ ـن ــاط ــق فـ ــي مـخـتـلــف
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،واص ـ ـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
تـقــاذف مسؤولية الفشل واإلخـفــاق
والــوعــود الكاذبة ،كما لو أنهم أمام
ُ ّ
َ
كتلك التي تحل
أزمة سياسية عادية
ً
على طريقة «تبويس اللحى» .وليال،
ل ـجــأت الـسـلـطــة إل ــى الـعـنــف امل ـفــرط،
لتفريق املتظاهرين ،بذريعة مالحقة
«املـ ـش ــاغـ ـب ــن ال ـ ــذي ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــدوا ع ـلــى
األمالك الخاصة والعامة» .صدف أن
اسـتـخــدام قــدر كبير مــن الـعـنــف ،من
قبل الجيش وق ــوى األم ــن الــداخـلــي،
بــدأ بعد تكسير واجـهـتــي مصرفني
في وسط بيروت.
ُ
وح ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ــم يـ ــكـ ــن أه ــل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــوع ـ ـبـ ــوا بـ ـع ــد أن
الـ ـقـ ـص ــة لـ ـي ـ َـس ــت قـ ـ ّـصـ ــة رغ ـ ـيـ ــف وال
زيـ ــادة أس ـعــار امل ـحــروقــات والــدخــان
وأزمــة دوالر ،وال حتى فــرض رسوم
ع ـلــى تـطـبـيــق «وات ـ ـسـ ــآب» ،ب ــل قصة

كـيــل طـفــح بـمـكـيــال ال ـك ــذب واإلف ـق ــار
وال ـظ ـل ــم وح ـج ــم ال ـب ـ ُط ــال ــة وال ــرك ــود
االقـتـصــادي ونـظــام املـحــاصـصــة .إذ
حــاولــت أغلبية الـقــوى املـشــاركــة في
الـحـكــومــة ركـ ــوب مــوجــة الـتـحــركــات
مقابل شارع
الشعبية ،وخلق شارع
ِ
عبر تبادل االتهامات ،لكنها فشلت
في ذلك .الكل بدأ يتحدث كما لو أنه
في موقع املعارضة وال عالقة له بكل
ُّ
اإلج ــراءات التي اتـخــذت فــي املرحلة
السابقة.
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ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط مـ ــن خ ـ ــال ت ـحــريــك
ش ــارع ــه ل ـل ـت ـصــويــب ع ـل ــى «ال ـع ـه ــد»
ف ــي م ـحــاولــة لـتـمـيـيــز نـفـســه .ولـحــق
بــه رئ ـيــس ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ــواق ـ ـفـ ــه
ّ
مشجعة الستقالة رئيس
وجنبالط
الحكومة سعد الحريري ورمــي كرة
ال ـن ــار ب ــن ي ــدي رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـلــه.
األمــر الــذي دفــع بــرؤســاء الحكومات
ال ـســاب ـقــن لـلـتـضــامــن م ــع ال ـحــريــري
ورف ـض ـهــم االس ـت ـف ــراد ب ــه .فـيـمــا كــان
الفتًا وواضحًا ارتباك كل من حركة
أم ــل وص ـمــت ح ــزب ال ـل ــه .أم ــا الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ف ـق ــد حـ ـ ــاول رئـيـســه
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل االس ـت ـث ـمــار
فــي غضب الـنــاس لصالحه .األخير
خرج َ
بعد لقاء مع رئيس الجمهورية
ميشال عــون وعــدد من وزراء التيار
لـيـخــاطــب الـ ـن ــاس .وق ــف ع ـلــى منبر
قصر الرئاسة في بعبدا ،ليلقي كلمة
موجهة إلــى اللبنانيني ،كما لــو أنه
م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة .ق ــال بــأنــه
ّ
«يتفهم» غضب الـشــارع ،معتبرًا أن
«م ــا يـحـصــل ه ــو لـصــالـحـنــا ول ـيـ َـس
ضدنا» ،مكررًا معزوفة اإلصالحات
ّ
ال ـت ــي ي ــري ــد ال ـع ـه ــد ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،ل ـكــن
أطــرافــا أخ ــرى تمنعه مــن ذل ــك .علمًا

أن ه ــذه اإلص ــاح ــات ال ـتــي يـتـحـ ّـدث
ع ـن ـهــا بــاس ـيــل وغـ ـي ــره م ـمــن ه ــم في
الحكومة ،مــن املستقبل الــى الـقــوات
ال ــى االش ـتــراكــي ليست ذات منفعة،
ب ــل ه ــي إجـ ـ ــراءات سـتــزيــد م ــن حجم
املشكلة وتأخذ البالد نحو االنهيار.
وراح باسيل يرمي الــوعــود كعادته
ً
مــن ن ــوع تــأمــن الـكـهــربــاء ،قــائــا إنــه
ّ
ضد الضرائب ،مع أنه هو نفسه الذي
شارك في اقتراحها وفي إقرارها.
وفيما كــان الــرصــد ط ــوال يــوم أمس
ُ
إلطاللة الحريري ،طــرح ســؤال حول
إم ـك ــان ـي ــة إس ـ ـقـ ــاط ح ـك ــوم ــة األخ ـي ــر
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى املـشـهـ َـد
الراهن الذي أعاد لبنان إلى ما سبق
واخ ـت ـبــره ف ــي أيـ ــار ع ــام  ،1992حني
ّأدت التظاهرات إلى إسقاط حكومة
الرئيس الراحل عمر كراميَ .
غير أن
الرئيس الحريري لعب الــدور نفسه

وقاحة جنبالط وحاجات جعجع ...النفسية
فراس الشوفي
ال ش ـ ـ ــيء ُي ـ ـضـ ــاهـ ــي وق ـ ــاح ـ ــة ال ـن ــائ ــب
السابق وليد جنبالط .كاد أمس ،وهو
يـحــاول سرقة الـشــارع مــن اللبنانيني،
أن ي ـخ ـط ــف روح جـ ـ ــان ف ــالـ ـج ــان مــن
رائـ ـع ــة ف ـي ـك ـتــور ه ــوغ ــو« ،الـ ـب ــؤس ــاء».
ّ
أو ،أن ي ــذك ــرن ــا بـشـخـصـيــة ال ـب ـيــك في
م ـســرح ـيــة «غ ـ ــرب ـ ــة» ،مل ـ َح ـمــد امل ــاغ ــوط
ودري ـ ــد لـ ـ ّـحـ ــام ،ح ــن ُي ــخ ـ ِّـب ــر إق ـطــاعــي
الضيعة أسـتــاذ املــدرســة ،عــن اعتناقه
االشتراكية وفهمه لها ،بأنها االشتراك
في كل شــيء« :عزيمة ،جــوازة ،جنازة،
مؤامرة ...كله كله بشترك فيه».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة ،اخـ ـت ــار ال ـب ـي ــك الـحـقـيـقــي
االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــر .وه ـ ــو قـبــل
أي ــام ،اسـتـبــق ال ـقــوى الـسـيــاسـ ّـيــة كلها

وقوف
بالنزول إلى الشارع ،مستشعرًا ّ
اللبنانيني على حافة االنفجار .لكنه،
ّ
يستح أمس ،عندما كلف الوزير أكرم
لم ّ ِ
ّ
التحركات االشتراكية
شهيب بقيادة
في الجبل ،على أنها ّ
تحركات شعبية.
يشبه جـنـبــاط ،وهــو يــدعــو للتظاهر
ض ـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد والـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة ،ص ـ ـ ــورة
ّ
َكــاريـ َكــاتــوريــة عــن نـفـســه .يـظــن أن ــه إن
َ َ ْ َ
أك ـ ــل أك ـ ــل ال ـف ـق ــراء ،م ــع سـفـيــر أجـنـبــي،
َ
ص ـ ــار م ـث ــل ـه ــم ،مـ ـع ــدم ــا ،ال ي ـح ـمــل إال
ه ـ ّـم الـ ــدفء لـعــائـلـتــه فــي ال ـش ـتــاء الــذي
ّ
اقـ ـت ــرب ،ف ــي ال ـج ـبــل ال ـ ــذي يـ ـئ ــن .يـظــن
ذل ــك ول ــو ش ــرب الـنـبـيــذ ال ـفــاخــر ال ــذي
يـ ـك ــاد س ـع ــر ال ــزج ــاج ــة م ـن ــه ي ـت ـجــاوز
ّ
الحد األدنى لألجور .لكن الواقع ليس
وشريك بــارز في
كذلك .جنبالط بيك،
ّ
امتصاص خير لبنان ،لكنه اآلن يلعب

ّ
لعبته األخ ـيــرة :يـقــزم هزيمته مــع من
راه ــن عليهم فــي اإلقـلـيــم إلــى محاولة
السيطرة على كانتون في الجبل رسمه
ّ
مخيلته ،وّفــي تغريدته أمــس عن
فــي
«مناطقنا» .لكنه فوجئ عندما انفجر
أم ــس ب ــوج ــه م ـســؤول ـيــه ف ــي امل ـنــاطــق،
ّ
بنظرية «البيك يعرف
مزاج درزي كفر
م ــاذا يـفـعــل» ،وب ــات مقتنعًا بــأنــه جزء
ال ي ـت ـجــزأ م ــن م ـن ـظــومــة س ـفــك ال ــدول ــة
واملوارد واملاضي ...واملستقبل.
ّأم ـ ــا رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ّ
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،فـ ــوقـ ـ ٌـح أي ـ ـضـ ــا ،ل ـكــن
مــرتـبــك ح ــد ال ـض ـيــاع .يــريــد أن يـحـ ّـرك
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ض ـ ــد ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ويـ ـ ـخ ـ ــاف مــن
تحريك العونيني شارعًا مضادًا .يريد
أن يستقيل وزراؤه من الحكومة ،لكنه
يخاف أن ال يأبه لألمر ال الرئيس سعد

الـحــريــري وال الــوزيــر ج ـبــران باسيل،
ّ
ورب ـ ـم ـ ــا ،يـ ـخ ــاف أن ي ـس ـت ـق ـيــل وحـ ــده
ويتركه جنبالط في منتصف الطريق.
ه ــل ف ـهــم أحـ ــد م ــا ه ــو م ــوق ــف جعجع
ّ
أمس؟ أو ماذا يريد؟ حتى مسألة حث
الحريري على االستقالة ،تبدو حاجة
ن ـف ـس ـيــة ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات أكـ ـث ــر مـنـهــا
حاجة سياسية.
مع جعجع ،يكاد الفارق بني السياسي
واملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــاوي أن يـ ـن ــدث ــر .ع ـنــدمــا
تنتهي «ال ـق ـض ـيــة» ،وتــدنــو الـخـســارة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا يـ ـحـ ـص ــل مــع
الـقــوات ،يحاول السياسي ،التقليدي،
ّ
الحد منها .أما امليليشياوي ،التقليدي
أي ـضــا ،فينتظر الـهــزيـمــة ،كــامـلــة ،بعد
ّ
أن يحرق كــل بيادقه ،وهــو يفتش عن
قضية ولو مستعملة.

(مروان طحطح)

ال ـ ـ ــذي س ـب ـق ــه إلـ ـي ــه كـ ــل مـ ــن بــاس ـيــل
ً
وجعجع وجـنـبــاط ،مـحــاوال إظهار
ن ـف ـس ــه ب ـم ـظ ـه ــر الـ ـضـ ـحـ ـي ــة .رئ ـي ــس
الحكومة ،رأس السلطة التنفيذية،
حاول تبرئة نفسه ،بتحميل شركائه
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ع ـلــى
اإلصــاحــات واالت ـفــاق ،معطيًا مهلة
 72ســاعــة وإال «سـيـكــون هـنــاك كالم
آخر».
أراد ال ـح ــري ــري ابـ ـت ــزاز شــركــائـ ّـه في
ال ـح ـكــم ،عـبــر ال ـق ــول :إم ــا أن تـنــفــذوا
شروط مؤتمر «سيدر» ،أو أستقيل.
ي ـب ــدو رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة غ ـيــر م ــدرك
لكون الـنــاس نــزلــوا إلــى الـشــارع ،مع
هذا القدر الهائل من الغضب ،بسبب
نتائج سياسات «سيدر وأخواته».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وجـ ـعـ ـج ــع
ي ـن ـت ـظ ــران مـ ــن الـ ـح ــري ــري اس ـت ـقــالــة
فــوريــة ،خــاب ظنهماّ .
رد األول على
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ب ــال ـق ــول «إنـ ـن ــا ال
ن ـس ـت ـط ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ال ـح ـكــم
وال ـح ـك ــم ل ـي ــس ف ــي ي ــدن ــا ،ون ـع ـيــش
ّ 7أيـ ـ ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ون ـ ـحـ ــن أردن ـ ـ ــا
امل ـش ــارك ــة ول ـك ــن غ ـيــر م ــرغ ــوب فينا
مـ ــن بـ ـع ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» ،م ـع ـل ـن ــا ب ــأن ــه
س ـي ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ـ ــى م ـ ــوق ـ ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
«الـهــادئــة واملــوضــوعـيــة» .أمــا رئيس
ال ـق ــوات ف ـق ــال« :ال نـجــد أنـفـسـنــا في
ّ
مستمرة
هذه الحكومة واالتصاالت
مــع املستقبل واالش ـتــراكــي مــن أجــل
تنسيق املــوقــف ،الــرئـيــس الـحــريــري
ً
يريد أن يستمهل قليال وال مشكلة في
األمر ،إال أن املغزى أننا ال نرى فائدة
من هــذه الحكومة» .وفــي اتصال مع
قناة «العربية» اعتبر أن «ما يحصل
هــو ثــورة شعبية حقيقية» ،معتبرًا
أن «ح ــزب الـلــه مـتـخــوف ج ـدًا وقسم
ً
من قاعدته خرج عليه» ،محمال إياه
مسؤولية مــا آلــت إليه األوض ــاع في
البالد .بينما ّ
تقصد وزير الخارجية
بـعــد ك ــام رئـيــس الـحـكــومــة تسريب
معلومات عـبـ َـر مـصــادره تـقــول بأنه
ً
«أج ــرى ات ـصــاال بــالـحــريــري وأك ــد له
بــأن أن ال حاجة لالنتظار  72ساعة
فلنبدأ فورًا بالحلول».
وعلى إثر األحداث املتصاعدة ،كانت
التركيبة السياسية قد بدأت تنفجر
َ
م ــن ّ الـ ــداخـ ــل ،ق ـب ــل أن ت ـظ ـهــر بـ ــوادر
َ
تدخل من قبلها ليل أمــس انعكست
أعـمــال شغب ومــواجـهــات مــع القوى
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة أدت إل ـ ـ ــى ت ـ ــراج ـ ــع أع ـ ـ ــداد
امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي ع ــدد م ــن امل ـنــاطــق،
ال سـيـمــا ف ــي ال ـس ــاح ــة امل ــرك ــزي ــة في
ريــاض الصلح .وباتت هناك خشية
من أن يكون مصير التحرك الحالي
شبيهًا بمصير سابقه ال ــذي اندلع
عام  ،2015والذي أطلق شرارته ملف
ال ـن ـف ــاي ــات ،ب ـعــد أن ح ــرك ــت الـسـلـطــة
ج ـم ــاه ـي ــره ــا فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه .فـيـمــا
ينتظر الجميع الكلمة التي يلقيها
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ـس ـيــد
حـســن نـصــرالـلــه فــي خ ـتــام «مـسـيــرة
األربعني» اليوم ،ليتحدث عن مجمل
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وبـ ـص ــورة
خاصة األوضاع الداخلية في لبنان.
(األخبار)

ابراهيم األمين

ّ
فرصة حقيقية للتغيير

ليس أبشع وأقسى من أداء أهل السلطة عندنا ،سوى
ّ
تخليهم عن مسؤوليتهم في مواجهة الناس .وكان األمل
ّ
بردة فعل عاقلةّ ،
مجرد وهم زال في لحظات املساء.
فليس بني أهل الحكم عندنا من يفكر في تغيير ّ
جدي
على أثر ّ
الهبة الشعبية الكبيرة .وأكثر من ذلك ،فإن العجز
ّ
الذي يشل عقل وقلب أركان السلطة ،استمر مانعًا لقيام
ّ
بالتقدم خطوة صوب الشارع الغاضب .وكل ما
هؤالء
َ
حصل منذ صباح أمس حتى آخر ليله ،عكس العقلية
ذاتها ،إذ يرفض أحد منهم ّ
تحمل املسؤولية واالستعداد
ٌّ
للمحاسبة .بل قام هؤالء ،كل من جانبه ،برمي املسؤولية
على غيره ،مع وقاحة غير مسبوقة ،بإعالن ّ
تفهم وجع
ثم التهديد بالنزول معنا إلى الشارع.
ّ
املسؤولون قالوا لنا باألمس ،أن اذهبوا وبلطوا البحر.
ارفعوا من سقف اعتراضكم إلى أعلى ما تقدرون،
وواصلوا احتجاجكم إلى حيث ترغبون ،وزيدوا من
تشهيركم وشتائمكم إلى حيث تقدرون ...لكن لن
تحصلوا منا على إقرار بالعجز والفشل .ولن نمنحكم
فرصة محاسبتنا أو محاكمتنا أو معقابتنا على ما
قمنا به.
ليس هذا فقط ،بل يتصرف أهل الحكم بثقة كبيرة ،على
أن من نزل إلى الشارع هم أقلية موجوعةّ ،
لكن هناك
ّ
خصومًا يتولون تحريكهم لغايات سياسية.
وعندما يفكر الحاكم بهذه الطريقة ،فهذا يعني أن عالج
األزمة عنده يتراوح ،بني تكليف القوى األمنية احتواء
التحرك بعقلية أمنية ،وبني تهديد الناس بالفوضى

بحثًا عن شخص يشبه سليم الحص
في كونه يعرف أهمية الدولة وليس
مرتهنًا لقرار خارجي
الشاملة إن هم ّ
أصروا على التغيير .ويستند قادة
ّ
عصبيات
السلطة إلى أن لديهم قواعدهم القائمة على
مذهبية وطائفية ،وهي جاهزة لالنقضاض على
«املشاغبني» الذين خرجوا إلى الشوارع .وفوق كل ذلك،
يهمس بعض حواريي الحاكمني ،بأنه ما «إن يتوقف
الصراخ حتى نحاسب كل من ّ
تعرض لنا ولعائالتنا
ومنازلنا وكراماتنا»!
ًّ ًّ
لكن الحريق إن ّ
توسع ،فسيكون أكثر شدة وحدة من
حرائق الطبيعة قبل أيام .سوف لن يحتويه أحد .وسوف
لن ينجو منه فريق أو طرف أو جمهور .وإذا كان
بعضهم يتصرف أنه بمنأى ّ
عما يجري ،فهو واهم .ليس
ألن كل من دخل السلطة مسؤول ،وإن بنسب متفاوتة
عن األزمة ،بل ألن العاجز عن اإلصالح والتغيير ،ال يجب
أن يبقى شاهد زور ،أو صامتًا عن سياسات يعرف
الجميع أنها تقود إلى انهيار البالد وانفجار الوضع.
ّ
وعندما تحل الفوضى ،لن يبقى شيء على حاله في
ّ
املهتز سيسقط
املشهد الذي نعرفه اليوم .االقتصاد
بضربة واحدة ،وترافقه كل أنواع االنهيارات املالية
واالجتماعية ،وعندها لن ينفع ال تدبير أمني زجري ،وال
حتى انقالب عسكري ممنوع في بلد مثل لبنان .كما لن
تنفع كل أنواع املناجاة ،أو حتى تذكير الناس ببشاعة
الحرب األهلية الساخنة منها أو الباردة .وستكون الهجرة
حيلة القادرين على الهرب ،بينما ال يبقى للمقيمني،
سوى شريعة الغاب إلدارة ما بقي من شؤونهم .وحروب

ّ
َ
الفوضى املتنقلة ،لها طعم خاص في لبنان .طعم متنوع
طائفيًا ومذهبيًا ومناطقيًا وطبقيًا .وإذا كان الفقراء هم
عادة وقود الحروب األهلية ،فإن أول نخب سيرتفع من
املتقاتلني ،سيحصل في مكان تجتمع فيه جثث ّ
علية
القوم الذين يصرون َعلى سياساتهم الكارثية ،إزاء كل
أمور الحياة .فال سلطة عاقلة ومتوازنة تقوم لتحمي
َ
قطاع خاصًا يتوقف عن النهب
الناس وحقوقهم ،وال
لساعات .وال سماسرة الدين والطوائف واألمن يقبلون
بيوم عطلة.
الوضع القائم في البالد اليوم ،ال يحتاج إلى توصيف
أو تعليل أو شرح .بل يحتاج إلى قول واضح وصريح،
بأننا أمام فرصة حقيقية ،ونوعية إلطالق مسار تغييري
ّ
جدي في هذه البالد .يهدف إلى جرف كل من تحكم بنا
باسم الطائفة واملذهب ومصالح الجماعة .ويهدف إلى
قطع لسان كل من يريد العودة بنا إلى زمن مخاوف
األقليات واستبداد األكثريات .لكن هذه الفرصة ،ال
تستقيم باالحتجاج فقط.
اليوم ،ال يحتاج عالم اجتماع ،أو سياسي محترف،
ّ
إلى أدلة كثيرة على حجم الغضب الذي يسكن قلوب
املتظاهرين وعقولهم .وإذا كان أداء السلطة في مواجهة
حرائق الطبيعة قبل أيام ،ثم الضريبة على تطبيقات
ّ
الهواتف الذكية ،شكال شرارة لحريق ال يزال في بدايته،
فإن الكامن واملتراكم أكبر بكثير ،ويمتد إلى ربع قرن
ّ
فات ،يوم قيل لنا إن الحرب األهلية توقفت ودخلنا حرب
اإلعمار.
ّ
لكن من يتحكم به الغضب في الشارع اليوم ،يحتاج
إلى مساعدة غاضبني يملكون القدرة على التفكير
بهدوء .ألن الحاجة ّ
ملحة اآلن إلى خطة ّ
تحرك .ليس
بهدف تنظيم االحتجاج ،والركون إلى سخافات الداعني
إلى وقف أعمال الشغب ،التي تبقى عنصرًا رئيسيًا
في أي تحرك شعبي ،وفي أي مكان في العالم .وإلى
ُ
خطة عمل ،ال تلزم الغاضبني بانضباط على طريقة
عمل األحزاب .بل تضع تحركهم في سياق ُيتيح رفع
سقف املواجهة بطريقة تقود إلى نتائج مباشرة.
سواء كان الهدف هو نسف النظام ،أم تغيير السلطة
وتحقيق إصالحات جذرية .وحاجة الجمهور إلى
ّ
هذه الخطة ،له هدف مستعجل أيضًا ،يتعلق بمنع
الطفيليني ،من القوى والسياسيني والناشطني وغيرهم
من أطراف إقليمية ،يسعون منذ اللحظة األولى الندالع
االحتجاجات ،إلى استغالل الغضب ألجل تحقيق
أهداف تندرج في سياق صراعات سياسية محلية
وخارجية .وهو خطر ّ
جدي ،ويصبح أساسيًا بمجرد
أن يخرج وليد جنبالط وسمير جعجع وبقايا  14أزالم
السعودية وأميركا ،ويرفعوا شعارات الناس ،وكأنهم
خارج املسؤولية واملحاسبة.
قد يكون من املبكر الحديث عن قيادة لهذا الحراك،
تضمن له استمراره وتمنع قمعه .لكن املشكلة التي
تواجه املعترضني على سياسة الدولة ،ترتبط بمكانة
ّ
املتطوعة لهذا الفعل .وربما
القوى والزعامات والقيادات
هذا ما يستدعي االستفادة من دروس ما يجري حولنا.
وأن ندرس تجربة تونس ،بحثًا عن قيس ّ
سعيد لبناني.
بحثًا عن شخص ،يشبه سليم الحص ،في كونه يعرف
أهمية الدولة ،وليس مرتهنًا لقرار خارجي ،وله صوته
املانع لحضور أباطرة الحروب والفساد…
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