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إعالن

لبنان

3

على الغالف

)هيثم الموسوي(

التسييس الفئوي للتظاهرات ينذر
بفوضى تهدد الحراك والبالد
إبراهيم األمين
م ــن ي ـم ـل ـكــون تـ ــرف ال ـن ـق ــاش امل ـف ـتــوح،
ّ
وجلهم مــن النخب املنتفخة ،وحدهم
مــن ال يـهـتـمــون النـ ــدالع ال ـفــوضــى في
لبنان .ليس ألنهم قصيرو النظر حيال
ما سيصيبهم من ضــرر ،شأنهم شأن
بقية الناس .ولكن ،فقط ،ألنهم ليسوا
على الطاولة .هؤالء يتصرفون ،في كل
االحتجاجات واالنتفاضات والثورات،
باسمها،
على أنهم الناطقون الدائمون
ّ
لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنة
السلطة ،ال أكثر وال أقل.
ق ــد يـ ـك ــون ه ـ ــذا ح ـق ـه ــم .ك ـم ــا ه ــو حــق
الـقــوى السياسية استغالل كــل تطور
سياسي أو شعبي لتحسني موقعها.
لـ ـك ــن م ـ ــا لـ ـي ــس م ـ ــن ح ـ ــق ك ـ ــل ه ـ ـ ــؤالء،
م ـح ــاول ــة جـ ـ ّـر الـ ـن ــاس الـ ــى مــواج ـهــات
وأه ــداف ليست هــي جوهر مــا يطالب
به الخارجون الــى الـشــوارع في معظم
لبنان .ليس مــن حــق ه ــؤالء ،أف ــرادًا أو
م ـج ـمــوعــات أو قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ،أخــذ
الشارع الى مطارح ال تطابق هواجسه
الــرئ ـي ـس ـيــة املـتـمـثـلــة ف ــي ك ـنــس جيش
ال ـفــاســديــن .وه ــذا الـجـيــش ال يقتصر
على مــن يـصـ ّـر اإلع ــام فــي لبنان على
ح ـص ــره ف ــي الئ ـح ــة س ـيــاس ـيــن .وك ــأن
البقية ـ ـ من اقتصاديني وتجار ورجال
أعمال ورجال دين وإعالميني وخبراء
وناشطي املنظمات املمولة من الخارج
ـ ـ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي
ينهش في جسد لبنان.
بات واضحًا ،اليوم ،حجم الخطر الذي
يـحــدق بــالـحــراك .والـخـطــر ،هـنــا ،ليس
مــن أهــل ال ـحــراك وجـمـهــوره الحقيقي.
ب ــل م ــن م ـســاعــي أرك ـ ــان هـ ــذا الـجـيــش
لـنـقــل املــواج ـهــة ال ــى م ـكــان آخ ــر ،وإل ــى
إع ــادة إحـيــاء الـشـعــارات الــزائـفــة حول
تعايش الطوائف والطائفيني ،وحول
وحدة البالد من شمالها الى جنوبها،

وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو
ذاك ،وح ــول عــاقــات لـبـنــان بــالـخــارج،
وحـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ـ ــوال امل ـ ــوض ـ ــة وال ـ ـت ـ ـسـ ـ ّـوق
والـصــراعــات املالية والـتـجــاريــة .وكــأن
ال ـ ـنـ ــاس املـ ـقـ ـه ــوري ــن الـ ــذيـ ــن ي ـع ــان ــون
البطالة والعوز ،وباتوا ال يثقون أن في
إمكانهم تعليم أوالدهم أو توفير مالذ
صحي لهم أو عمل ،ليسوا هم أصحاب
القضية.
لذلك ،بــات واجبًا تحذير الجميع من
خـطــر الـفــوضــى الـتــي تـهــدد كــل شــيء:
ال ـ ـحـ ــراك وم ـ ــا ب ـق ــي م ــن اسـ ـتـ ـق ــرار فــي
ّ
لبنان .الفوضى التي تعيد بث الروح
فــي الـتــوتــرات ،الـتــي ســرعــان مــا تأخذ
وجـ َـهـ ِـويــة،
أب ـعــادًا مناطقية وطــائـفـيــة ِ
وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل
والدعم والتسلح والغطاء السياسي.
وتستدعي آلـيــات االسـتـفــزاز الباحثة
ع ــن ض ــرب ــة ورد ع ـل ـي ـهــا .وت ـس ـتــدعــي
العاطلني عن العمل ودفعهم ليكونوا
جـ ـي ــوش الـ ـجـ ـي ــل الـ ـج ــدي ــد مـ ــن ورثـ ــة
الطائفيني على اختالفهم.
أصـ ـ ـح ـ ــاب املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي نـ ـش ــر ه ــذه
الـفــوضــى بــاتــوا أكـثــر مــن املـتــوقــع .من
ب ـي ـن ـهــم ق ـ ــوى ال ـس ـل ـط ــة الـ ـت ــي تـعـتـقــد
ب ــأن ال ـفــوضــى تـعـيــد إن ـتــاج قــواعــدهــا
للعودة الــى لعبة الحوار من فــوق من
أجـ ــل امل ـك ــاس ــب م ــن فـ ــوق أيـ ـض ــا .ومــن
ب ـي ـن ـهــم ،ك ــذل ــك ،أصـ ـح ــاب ال ـن ـف ــوذ في
املؤسسات املالية واالقتصادية الذين
يريدون إعــادة تعويم تجربة مافيات
الـحــرب لكسب املــزيــد مــن األم ــوال غير
املـشــروعــة .ومــن بينهم ،أيـضــا ،القوى
السياسية املتقلبة ـ ـ تــارة في السلطة
وطــورًا في املعارضة ـ ـ والساعية الى
تحسني شــروطـهــا .كما أن مــن بينهم
املجموعات التي تعيش على تمويل
ال ـ ـخ ـ ــارج وتـ ــريـ ــد تـ ـس ــدي ــد ال ـف ــوات ـي ــر
ل ــه ،واإلع ـ ـ ــام ال ـخ ــاض ــع لـسـلـطــة امل ــال
واملـيـلـيـشـيــات الـطــائـفـيــة .ه ــذا اإلع ــام

الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان
أهل الحكم ،والذي يقوم بأقذر األدوار
فــي تقديم الـشـعــارات السياسية على
ال ـش ـع ــارات املـطـلـبـيــة ،ألن ــه ـ ـ ـ ـ أي ـضــا ـ ـ
يـسـ ّـدد فواتيره الــى الـقــوى السياسية
واملالية التي ال تــزال ّ
تموله من أموال
الـنــاس والــدولــة .وهــذه هــي الـحــال مع
غــالـبـيــة ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة الـتــي
س ـبــق ل ـحــاكــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،ال ـ ــذي اس ـت ـغــل نـ ـف ــوذه داخ ــل
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــاب ـع ــة مل ـص ــرف لـبـنــان
وداخ ـ ــل ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي وم ــع كـبــار
التجار ،ملعالجة مشكالت أصحابها،
وس ـ ّـه ــل ل ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ق ــروض
مــالـيــة كـبـيــرة ،لــم يـصــرف منها قــرش

يلعب بعض االعالم
أقذر االدوار في تقديم
الشعارات السياسية
ّ
على المطلبية ويسدد
فواتيره الى القوى
الداعمة له
الدور االبرز في منع
الفوضى لقوى أمنية
وعسكرية يجب ان تفكر
قياداتها بأن طموحاتها
السياسية لم تعد تنفع

واح ـ ــد ف ــي امل ــؤس ـس ــات اإلع ــام ـي ــة أو
لـتـحـســن ظ ــروف الـعــامـلــن فـيـهــا ،بل
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت لـ ـخ ــدم ــة أص ـ ـحـ ــاب ه ــذه
الـ ــوسـ ــائـ ــل ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم ال ـت ـج ــاري ــة
الجانبية.
ال ـف ــوض ــى امل ـح ــدق ــة ب ــال ـح ــراك خـطـيــرة
ألن ـهــا سـتـضــع ال ـن ــاس أم ــام االخـتـيــار
بــن االسـتـمــرار فــي املطالبة بالتغيير
الشامل ،والفوضى األمنية واالنهيار
املالي .يــراد ،اليوم ،أن يقال للناس إن
عليكم أن تـخـتــاروا :إمــا القبول بحكم
الـ ـف ــاس ــدي ــن ُفـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد
َ
ـولــن على القطاعات
واإلع ــام واملـســتـ ِ
ال ـتــربــويــة وال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة،
وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال
من راحتكم وأمن عائالتكم.
ّ
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــراك لـ ــم ي ـت ـش ــك ــل عـلــى
ّ
هيئة ّ
تحرك منظم تقف خلفه قوى أو
تحالفات واضـحــة ،فــإن الوقت ال يزال
مـتــاحــا لـخـلــق إط ــار تنسيقي يحميه
من عملية التسييس القائمة ألهــداف
ّ
تخصه .وهــو إطــار ض ــروري ،لكون
ال
جيش االنتهازيني يتحرك بقوة داخل
الـســاحــات ،وألن اإلع ــام يريد أن يقرر
ما هي املطالب الحقيقية للناس ،علمًا
بأن هذا كله ال يعفي السلطة ،وقواها
كافة ،من التصرف بواقعية بدل اإلنكار
وامل ـكــابــرة .أمــا ال ـتــذرع بأننا ال نعرف
مطالب الناس فهو عذر أقبح من ذنب.
ً
الـ ـش ــارع ي ــري ــد ،أوال ،ش ــراك ــة تمنحه
حــق الــرقــابــة الفعلية على مــا تقوم به
مؤسسات السلطة ويــريــد التثبت من
وص ــول شخصيات الــى مــواقــع الـقــرار
واإلشراف على إنفاق املال العام وإدارة
مؤسسات الــدولــة .وهــو أمــر مـتــاح ،ما
ل ــم ت ــواص ــل الـسـلـطــة عـمـلـيــات فحص
دمــاء الطائفية وال ــوالءات الشخصية
ّ
لكل مرشح لتولي وظيفة عامة .وألن
الناس يريدون الخالص من زمن ربط
مصير ال ـبــاد ومـقــدراتـهــا بأشخاص

حــرام النــاس ....حــرام لبنــان يــا حــكام!!!

دون غ ـيــرهــم .ه ــل ب ــات ل ـب ـنــان عــاج ـزًا
عن إيجاد حاكم جديد ملصرف لبنان
يـتــولــى اإلشـ ــراف عـلــى آل ـيــات منطقية
وع ـم ـل ـي ــة والسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات
الـنـقــديــة فــي ال ـب ــاد؟ هــل يـخـلــو لبنان
م ــن شـخـصـيــات تـجـيــد إدارة وزارات
الـ ـخ ــدم ــات ك ــاف ــة م ــن دون ال ـخ ـضــوع
ل ــوص ــاي ــة هـ ــذه ال ـج ـهــة ال ـس ـيــاس ـيــة أو
تلك؟ وهل بات خاليًا من كــوادر قادرة
على حفظ الحق العام في البحر والبر
والـ ـه ــواء؟ ه ــل ب ــات ل ـب ـنــان ع ــاج ـزًا عن
إدارة مــرفــق ع ــام ،حـتــى يـكــون البديل
بيع الدولة إلى أثرياء جمعوا أموالهم
من السرقات والفساد.
عـلــى أن الـ ــدور األبـ ــرز فــي مـنــع ان ــزالق
الـجـمـيــع نـحــو ال ـفــوضــى امل ــدم ــرة ،هو
لقوى أمنية وعسكرية ،يجب أن تفكر
قياداتها ،ملرة واحــدة ،بأن طموحاتها
السياسية لم تعد تنفع .هذه القيادات
الـطــائـفـيــة لــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى حماية
مــواق ـع ـكــم .ووع ـ ــود ال ـ ــدول الـخــارجـيــة
ل ـك ــم ب ـم ـن ــاص ــب وام ـ ـت ـ ـيـ ــازات لـ ــم تـعــد
قــاب ـلــة ل ـل ـت ـح ـقــق .انـ ـظ ــروا م ــن حــولـكــم
كيف يهرب الـغــرب ،تــاركــا مــن وثــق به
وت ـعــامــل م ـع ــه .وإذا ل ــم ت ـب ــادر ال ـقــوى
العسكرية واألمنية الى ابتداع وسائل
تمنع ص ــدام الـنــاس بعضها ببعض،
وت ـم ـنــع اس ـت ـغــال ه ــذا أو ذاك إلدارة
ال ـح ــراك ،وه ــو أم ــر فــي إمـكــانـهــا فعله،
فسنكون أمام انقسامات تطيح وحدة
هذه القوى وفعاليتها .عندها ،سيقول
الناس بأن من غير املجدي إنفاق قرش
واحد على جيش وقوى أمن وأجهزة ال
تبادر الى حماية السلم األهلي...
لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم عـ ـل ــى مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ــرق.
والفوضى التي ّ
تهدد الحراك الشعبي
ستجلب العار لكل من يعلم ويصمت،
ّ
يصر على أنه األكثر معرفة،
ولكل من
ّ
ّ
وكــل مــن يـمــارس فوقية أخالقية على
اآلخرين.
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