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لبنان

لبنان

على الغالف

حكومة بال الحريري وباسيل؟
استفاق اللبنانيون أمــس على أخبار
فتح الجيش للطرقات املقطوعة ،بعد
أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن ،رف ــض خــالـهـمــا

التدخل بشكل حــاســم .وأق ــدم الجيش
عـلــى إزال ــة كــل امل ـعــدات وال ـخ ـيــام التي
وضعت في جل الديب والزوق وأماكن

أخ ــرى منعًا إلع ــادة قطع الـطــرق التي
كــانــت م ـحــور م ـش ــاورات بــن الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وب ــن

ال ـط ــرف ــن وق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ،خـلـصــت
إلــى ق ــرار بمنع إغ ــاق طــريــق الساحل
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،مل ـ ــا ي ـش ـك ـل ــه م ـ ــن ش ــري ــان
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي يـ ـص ــل بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـم ــدن
جـ ـن ــوب وقـ ـ ـ ـ ــراه ،خ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا
الـ ـ ّ
«تيقن» الحريري مــن أن مــن يقطعون
طريق الجنوب هم من مناصري تياره
السياسي .وبنتيجة هذا القرار ،مرفقًا
بتقدير قـيــادة الـجـيــش بــأن الـتــوتــرات
تـ ـ ـ ــزداد بـ ــن امل ــواطـ ـن ــن ن ـت ـي ـجــة قـطــع
ال ـطــرقــات ،ق ــرر بــال ـتــوازي الـعـمــل على
فتح طريق الشمال .لكن كــان الفتًا ما
نـقــل عــن وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
وال سيما إشــارتـهــا إلــى «أنـنــا نتوقع
مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي مــواصـلــة دوره
ب ـح ـم ــاي ــة املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» .كـ ـم ــا دع ــت
الحكومة اللبنانية الى «إحترام حقوق
وأمــن املتظاهرين» .وهو ما فسر على
أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات.
الـنـقــاش بـشــأن قـطــع ال ـطــرقــات ،تفاعل
أيـ ـض ــا ب ــن ال ـن ــاش ـط ــن وم ـج ـم ــوع ــات
ال ـحــراك ،حيث بــرز رأي ــان ،األول يؤكد
أن ــه أمـ ــام اسـتـهـتــار الـسـلـطــة بمطالب
الناس ،والتأخر في تكليف شخصية
ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ب ــد م ــن زيـ ــادة
ال ـض ـغــط ع ـل ـي ـهــا .وال ـث ــان ــي يـعـتـبــر أن
ق ـطــع ال ـط ــرق ــات تـسـتـفـيــد م ـنــه ال ـقــوات
واملستقبل تحديدًا فــي مفاوضاتهما
م ــع شــركــائ ـه ـمــا ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ولــذلــك
وج ــب االبـتـعــاد عــن تنفيذ أجندتهما
واالنتقال إلى إغالق مرافق ومؤسسات
حيوية ،بما يساهم فــي الضغط على
السلطة ال على الناس .لكن ،مساء أمس
كــانــت الـكـثـيــر م ــن ال ـط ــرق ــات ق ــد ب ــدأت
ُ
تقطع ،والسيما في الشمال ،حيث عمد
الجيش إلى محاولة فتحها.
وع ـّلــى وق ــع اس ـت ـمــرار حــركــة ال ـش ــارع،
تكشفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها
الــوزيــر جبران باسيل على الحريري،
فــي لقائهما أول مــن أمــس .وأوضحت
مصادر التيار الوطني الحر أن وزير
ً
الـخــارجـيــة حـمــل «مـقـتــرحــا مـتـكــامــا»
يـنــص عـلــى «حـكــومــة عـمــل اقـتـصــادي

ابراهيم األمين
خـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــوز الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة»،
ّ
و«يسمي الحريري رئيسًا لها يحظى
بـ ـم ــوافـ ـق ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن»،
و«تـ ـس ـ ّـم ــي ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـيـهــا
وزراء م ــن ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص» .كـمــا
تتضمن املبادرة تسمية وزراء يمثلون
ال ـحــراك الشعبي «بـعــد اسـتـمــزاج رأي
س ــاح ــات ال ـت ـظــاهــر اس ـت ـجــابــة لــدعــوة
رئـيــس الجمهورية للمتظاهرين الى
الـ ـح ــوار» .وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن باسيل
حمل الــى الحريري «مـبــادرة للخروج
مــن األزم ــة الــراهـنــة ال مـحــاولــة لفرض
اي شكل للحكومة» .علمًا أنه من نافل
ال ـقــول أن عـلــى الـحـكــومــة ال ـجــديــدة أن
ت ـح ـتــرم الـ ـت ــوازن ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
أف ــرزت ـه ــا االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،وتــم
التعبير عنها فــي الحكومة الحالية.
وبالرغم من إقــرار باسيل أن البلد في
ثـ ــورة مـطـلـبـيــة ع ــاب ــرة لــاصـطـفــافــات،
إال أن ــه اعـتـبــر أن ذل ــك ال يـلـغــي وجــود
اص ـط ـفــافــن س ـيــاس ـيــن .ول ــذل ــك ،على
الـ ـحـ ـك ــوم ــة أن ت ـ ــراع ـ ــي األم ـ ــري ـ ــن ،أي
االص ـط ـف ــاف ال ـس ـيــاســي واالص ـط ـفــاف
االقتصادي .وكان واضحًا أن حزب الله
وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات
التي أرستها االنتخابات النيابية.
ول ـ ــدى الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي م ـس ــأل ــة ح ـكــومــة
االخ ـت ـص ــاص ـي ــن ،اع ـت ـب ــر ب ــاس ـي ــل أن

الخارجية األميركية
تعترض على فتح
الطرق :على الجيش
مواصلة دوره بحماية
المتظاهرين

لبنان:
«موديز» تخفض تصنيف ّ

استقرار سعر الليرة مهدد
محمد وهبة
يتسارع التدهور على ساحة تصنيف
لـبـنــان« .م ــودي ــز» ات ـخــذت قـ ــرارًا أمــس
بخفض تصنيف لبنان من  Caa1إلى
 Caa2ووضـعــه قيد املــراقـبــة ملزيد من
الـخـفــض فــي األش ـهــر الـثــاثــة املقبلة.
حـ ـس ــاب ــات «م ـ ــودي ـ ــز» لـ ـه ــذا ال ـخ ـفــض
تـسـتـنــد إلـ ــى ارتـ ـف ــاع اح ـت ـم ــال إعـ ــادة
ج ــدول ــة ال ــدي ــن ال ـع ــام أو م ــا يــوازي ـهــا
لجهة امتناع لبنان عن سداد ديونه،
ً
فضال عن تدهور الثقة بالقدرة على
اسـتـمــرار تثبيت سـعــر ص ــرف الليرة
مقابل الدوالر.
ت ـقــول «م ــودي ــز» إن خ ـفــض تصنيف
لبنان ووضعه قيد املراقبة ،يعكسان
ت ـ ــزاي ـ ــد اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ح ـ ـصـ ــول إع ـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـل ــة لـ ـل ــدي ــن ال ـ ـع ـ ــام أو ح ـص ــول
ّ
عمليات مماثلة يمكن أن تشكل وفق
تعريف «موديز» امتناعًا عن السداد.
وتلفت الــوكــالــة إلــى أن االحتجاجات
الشعبية واستقالة الحكومة ،إضافة
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـ ـتـ ــي ل ـح ـق ــت ب ـث ـقــة
امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،كـلـهــا ع ــوام ــل أسـهـمــت
في تقويض النموذج اللبناني القائم
على التدفقات الرأسمالية من الخارج،

وه ـ ّـددت اسـتـقــرار سعر صــرف الليرة
مقابل الدوالر واالستقرار االقتصادي
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .وم ـ ــع تـ ــراجـ ــع ال ـع ــوائ ــد
ع ـلــى أسـ ـع ــار سـ ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز
إل ــى مـسـتــويــات مـقـلـقــة« ،ف ــإن ظ ــروف
التمويل الخارجي باتت محدودة ،ما
ّ
ي ــدل على انـخـفــاض الثقة باستدامة
ث ـ ـبـ ــات سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الدوالر» .وتشير الوكالة إلى أن تمويل
َ
ع ـجــزي الـخــزيـنــة وال ـح ـســاب الـجــاري
ودعــم االقـتـصــاد املحلي ،اعتمد على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة امل ـب ــاش ــرة

نشأ سعر مواز
لسعر الصرف المحدد
من قبل مصرف لبنان،
وارتفعت نسبة دولرة
الودائع إلى %73

الحريري شخصية سياسية ورئيس
كتلة نـيــابـيــة ،وبــالـتــالــي إذا ك ــان على
رأس ال ـح ـك ــوم ــة ف ـه ــذا ي ـع ـنــي وج ــوب
ان تضم قــوى سياسية ورؤس ــاء كتل
أخ ـ ــرى .أم ــا ف ــي ح ــال كــانــت الـحـكــومــة
حكومة اختصاصيني ،فمن الطبيعي
اخ ـت ـيــار ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة لــاسـمــاء،
مــع البحث فــي كيفية تمثيل الـحــراك،
ومن أي حصة .علمًا أن رئيس مجلس
الـنــواب نبيه بــري كــان أكــد أيضًا على
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،م ـق ـتــرحــا
ً
بعيدا عن
اعتبارهم «طائفة الـحــراك»
ّ
الــواقــع الـطــائـفــي املـتـحــكــم بـنــا ،بحيث
يتم ،لو كانت الحكومة من  24وزي ـرًا،
توزيع أعضائها بني  9مسيحيني و9
مسلمني و 6من الحراك!
ّ
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ال ـحــريــري أك ــد
انه ليس متمسكًا بالعودة إلى رئاسة
ال ـح ـك ــوم ــة ،إال أنـ ــه ط ـل ــب ال ـت ــري ــث فــي
انـتـظــار مــزيــد مــن امل ـش ــاورات .علمًا أن
مـصــادر الـحــريــري كــانــت ب ــدأت تعتبر
أن خ ـيــار حـكــومــة اخـتـصــاصـيــن ،من
دون الحريري ،هو األكثر ترجيحًا ،مع
تقدم َ
اسمي ريــا الحسن ونــواف سالم
لرئاستها!
ال ـ ـكـ ـ ّـوة ال ـت ــي ف ـت ـح ـهــا ل ـق ــاء ال ـح ــري ــري
 بــاس ـيــل ال تـلـغــي حـقـيـقــة أن الـتـيــارال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ي ـع ـت ـبــر أن ال ـح ــري ــري
ّ
أخــل بالتسوية الرئاسية عبر حركته
ال ـب ـط ـي ـئ ــة الـ ـت ــي م ـن ـع ــت أي إصـ ـ ــاح،
ســواء مــا قــدم فــي مــوازنــة  ٢٠١٩أو في
مــوازنــة  ،٢٠٢٠ولذلك ال يمكن الوثوق
ب ــه مـ ـج ــددًا .ك ــذل ــك فـ ــإن مـشـكـلــة حــزب
الله مــع الـحــريــري ،وظ ــروف استقالته
وخلفياتها ،لــم تـنـتــه .وهــو ُيـ ّ
ـرجــح أن
يـسـتـبــدل ،فــي االس ـت ـشــارات النيابية،
اسم الحريري أو غيره بورقة بيضاء.
عـلـمــا أن ال ـح ــري ــري ي ـح ــرص أمـ ــام من
يتلقيهم عـلــى اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه ليس
شريكًا فــي أي انـقــاب س ـعــودي ،وهو
اس ـت ـقــال تـحــت ضـغــط ال ـش ــارع ولـيــس
ألي سبب آخر.
(األخبار)

وعلى تحويالت املغتربني اللبنانيني،
إال أن تـ ــراجـ ــع ال ـت ــدف ـق ــات ع ـب ــر ه ــذه
القنوات على مدى السنوات املاضية،
دفع مصرف لبنان إلى االعتماد على
مخزونه من االحتياطيات بالعمالت
األجنبية لضمان تثبيت سعر صرف
الليرة وخدمة الدين العام بالعمالت
األجنبية.
وتـتــوقــع «م ــودي ــز» أن تـتــزايــد وتـيــرة
هــروب األمــوال من لبنان ،واستنزاف
املزيد من السيولة بالعمالت األجنبية
القابلة لالستعمال« .إن نشوء سعر
م ــواز لسعر ال ـصــرف امل ـحــدد مــن قبل
مصرف لبنان ،وارتـفــاع نسبة دولــرة
الـ ــودائـ ــع ف ــي أيـ ـل ــول  2019إلـ ــى %73
مـقــارنــة مــع  %65فــي ح ــزي ــران ،2016
هما مؤشر على هشاشة نظام تثبيت
سـ ـع ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف» .ووف ـ ـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــرات
ال ــوك ــال ــة ،ف ـ ــإن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لــديــه
احتياطيات بالعمالت األجنبية قابلة
لــاسـتـعـمــال ت ـت ــراوح بــن  5مـلـيــارات
دوالر و 10م ـل ـيــارات دوالر يـمـكــن أن
تستهلك مــن قـبــل الـحـكــومــة لتغطية
دف ـ ـ ـعـ ـ ــات خـ ــدمـ ــة الـ ـ ــديـ ـ ــن ب ــال ـع ـم ــات
األجنبية لهذه السنة والسنة املقبلة
املقدرة بنحو  6.5مليارات دوالر.
فــي نهاية آب املــاضــي خفضت وكالة
«ف ـي ـت ــش» ت ـص ـن ـيــف ل ـب ـن ــان ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن االحـتـيــاطـيــات الـصــافـيــة لــدى
م ـصــرف لـبـنــان تـسـ ّـجــل ع ـج ـزًا بقيمة
 32مـلـيــار دوالر ،فـيـمــا تـشـيــر بعض
ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن ه ــذا ال ــرق ــم ارتـفــع
ليبلغ  36مليار دوالر.

السذاجة
من باب التوضيح :الناس املقهورون الذين نزلوا وينزلون الى الشارع
من حقهم ليس إسقاط الحكم والحكومة فحسب ،بل قلب هذا النظام
من أساسه .ومن حقهم القيام بكل ما يلزم الستعادة حقوقهم
وحمايتها ،بل وعليهم االعتراض الدائم من أجل إسقاط هذه
التركيبة والصيغة الطائفية ،والذهاب نحو دولة مدنية حقيقية ،فيها
قوانني واضحة وزجرية تمنع عودة املرض الطائفي الكارثي .ومن
باب التنويه أيضًا ،فإن من نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم قول
كل شيء ،وفعل أي شيء ،ورفع أي شعار يخدم قضيتهم.
وما هو مالزم ،في هذه الحالة ،رسم عالمة استفهام حول كل
ّ
ينضمون الى الحراك ،متضامنني أو داعمني أو
أبناء النظام الذين
ّ
مساعدين .ألنه في لحظة االنفعال التي ال تزال تتحكم بحشد من
االنتهازيني واملراهقني ،يتحول األمر الى سذاجة تقارب ّ
حد من
يغلق عينيه ّ
عما يدور حوله ،وحول العمل الجاري من أجل استغالل
قضيته ألهداف أخرى.
وللسذاجة فصولها في مقاربة بعض التطورات والوقائع املتصلة بما
يجري منذ عشرين يومًا .واقتراب موعد تأليف الحكومة سيصدم
معظم املشاركني في الحراك ،عندما يسمعون أسماء املرشحني
لتمثيلهم في الحكومة وكيفية اختيارهم ،وكيف سيتم الترويج لهم
تباعًا .وهؤالء ّ
يتوزعون على منظمات العمل املدني (مدني!!) ،الى
جانب خبراء األحزاب «غير املتطرفة» .ويمكن قراءة بعض األسماء
في الالئحة ،لتجد مرشحي «بيروت مدينتي» و«حزب سبعة» الى
«ناشطي» املنظمات الداعمة لحقوق اإلنسان ورفض العنف ،مرورًا

«رسائل التحذير الضرورية» ،عندما تأتي
من سفارات ودول ،ال يكون فيها أدنى
حرص على سالمة المواطنين
برجال سنسمع أنهم أهل قانون واستقامة ألنهم حصلوا على ورقة
ّ
مبايعة وقعها فضلو خوري ،ما غيره ...وسيواصل «املفاوضون
الحقيقيون» استبعاد أي رمز من رموز اليسار الحقيقي ،ألنه
«متطرف يريد تحطيم الدولة» .وسيتم استبعاد أي علماني حقيقي
ألنه ّ
«يعرض التركيبة اللبنانية لالهتزاز».
وللسذاجة في عدم مراقبة ما يجري من حول الحراك فصولها
ً
الغريبة .ولنأخذ مثال ما تفعله السفارات الغربية.
ّ
السفيرة األميركية اليزابيت ريتشارد ملت االنتظار في بيروت
منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب ،وهي تعاني ّ
األمرين .من جهة،
لم تعد سفارتها مصدر القرارات األميركية بشأن لبنان .وهي
ّ
تستمر في تسقط األخبار عن موعد اختيار من يخلفها في
منصبها .ومن جهة ثانية ،هي مضطرة الى االستماع الى اللبنانيني
على أنواعهم ،وتجيبهم بقليل من الكلمات وكثير من الغمزات
والضحكات ،وتترك لهم التفسير ،علمًا بأن مساعدين لها ،وبينهم
من يتولى مهمات غير دبلوماسية لكنه يحمل صفة دبلوماسي،
يتولون الشرح بإسهاب .لكن للسفيرة ،كما كل الدبلوماسيني في
لبنان ،نظرتهم الى السياسيني اللبنانيني .وهي نظرة غير محترمة
مع األسف ،ليس بسبب الفوقية األميركية فحسب ،بل بسبب
الدونية املفرطة عند جماعات لبنانية معتنقة لثقافة القناصل منذ
زمن بعيد .وما تتمناه ريتشارد قبل مغادرتها بيروت غير قابل
للتحقق ،ألن من ترغب في االجتماع به (يعرف بعض القريبني
منها أنها تقول إنها ترغب في ذلك من كل قلبها) ليس من النوع
الذي يرحب بها!
السفيرة التي تشرح أحيانًا أنها من فئة الناس العاديني في بالدها،
تهتم أيضًا لـ«مشاعر املواطنني الرافضني للفساد» .وهي التقت
قبل أيام ،برفقة مسؤولني من السفارة ،شخصيات لبنانية؛ بينها
مصرفي تعرف أنه على صلة بقوى  8آذار .لكنها ّ
تميزه لناحية
أنه يفضل حياة أميركا على حياة إيران .وتعرف أن روح عمله
مرتبطة بقرار وزارة الخزانة األميركية .وتعرف أن ميوله الشخصية
ليست حيث يقف اآلن سياسيًا .لكنها تفضل أن تستمع منه الى
بعض املعطيات ،كما بعض األسئلة ،التي تفيدها في بعض األمور.
وتستمتع بتحميله كمية من الرسائل التي تعرف أنه سيحملها على
وجه السرعة الى مرجعيته السياسية حيث القناة املباشرة مع حزب
الله.

ّ
ّ
املصرفي الشطور فعل كل ما توقعته السفيرة تقريبًا .عاد بمحضر
عن اللقاء .من كان موجودًا وماذا دار في اللقاء ،ومن سأل ومن
أجاب ومن قدم إيضاحات .وكيف كانت تعابير الوجوه ،وخصوصًا
أنه استفاد من وجود إعالمي في اللقاء كان له دور في الحوارات
واإليضاحات .لكن املهم ،أن موجز ما نقله املصرفي هو اآلتي:
ـ ـ حرص الفريق الدبلوماسي األميركي على نفي «أي عالقة لنا بما
يجري ،لكن تحقيق املطالب يحتاج ربما الى استمرار التظاهرات
وأي أساليب احتجاج أخرى ،بما فيها قطع الطرقات»ّ .
وعبر الفريق
عن قلقه ،على صيغة أسئلة ،عن احتمال حصول «توتر مسيحي ـ ـ
ّ
مسيحي في حال تركز الحراك في مناطق معينة وانحساره بعيدًا
عن جمهور أو مناطق حزب الله».
ـ ـ يملك فريق السفارة نظرة سلبية الى الوضع االقتصادي واملالي،
ّ
ويتحدث عن صعوبة في توقع خروج لبنان من األزمة (باملناسبة،
قال سفير أوروبي بارز إن تقديرات واقعية تقول إن لبنان يحتاج
الى  5سنوات على األقل للخروج من النفق االقتصادي الحالي إن
باشر إصالحات كبيرة) .لكن الفريق الدبلوماسي األميركي يرى
«إيجابية» لناحية أن «واقع لبنان اليوم سيجعل املسؤولية تقع على
ميشال عون وحزب الله».
ـ ـ إشادة متكررة بقائد الجيش العماد جوزيف عون «الذي يبدو أنه
أفضل من يعرف لبنان من بني جميع املسؤولني ،برغم أن ميشال
عون هو من اختاره ملنصبه ،لكن واشنطن ّ
تتحمس له بعدما تعرفت
ّ
إليه وهو محل احترام املؤسسات األميركية وستواصل دعمه في
منصبه ودعم الجيش».
ـ ـ اعتبار أن دور وسائل اإلعالم يمكن أن يتجاوز ما تحتاج
إليه السلطة ،بل يمكن أن يكون رافعة ليس فقط لشعارات بل
لشخصيات من خارج النادي املعروف .وفي تدقيق جانبي ،مع أحد
املسؤولني في السفارة األميركية ،يكون الحرص واضحًا حيال
ّ
ملحتجني متطرفني يريدون تغييرًا
«انتباه» اإلعالم الى «منع الترويج
جذريًا لتركيبة النظام ،ألن الواقعية تفترض العمل على تغيير
سياسة النظام وسلوكه ،ومعرفة أن اإلصالحات املطلوبة هدفها ال
يتعلق حصرًا بإرضاء الناس ،بل باستعادة ثقة املجتمع الدولي».
لكن األمر ال يتوقف هنا بالنسبة إلى اإلحاطة الخارجية بالحدث
اللبناني .ألن ما هو أهم يتعلق بدور األجهزة األمنية والعسكرية.
و«رسائل التحذير الضرورية» بعدم التعرض للمتظاهرين ،عندما
تأتي من سفارات ودول ،ال يكون فيها أدنى حرص على حياة
املواطنني وسالمتهم .وحتى ال يجتهد أحد ،يكون الجواب الغربي
واضحًا« :ممنوع على القوى األمنية القيام بأي نشاط أو إجراء من
شأنه إحباط االعتراضات القائمة ،واملطلوب هو احتواء التحرك
ملنع استغالله من الطرف اآلخر» ،علمًا بأن هذه «النصائح» تترافق
مع مطالبات بإجراءات خاصة لحماية السفارات والقنصليات
واملؤسسات الغربية ،وتسهيل مغادرة من يشاء من الرعايا
األجانب .باملناسبة ،هل هناك من سأل كيف ترك الجيش (والقوى
األمنية) الطرقات مقفلة أمام مسافرين ،بينما تولى تأمني خط
سير آمن لقافالت تنقل رعايا السعودية وغيرها؟ باإلضافة
الى عدد كبير من األسئلة حول دور األجهزة األمنية في بعض
األنشطة وخصوصًا ملف قطع الطرقات أو منع فتح بعضها.
لكن السذاجة تأخذ منحى أكثر خطورة ،عندما ال ينتبه الناس
ّ
املقهورون الى من بات يقف «إلى جانبهم» في الحراك .تذكروا
هذه الالئحة :القوات اللبنانية ،حزب الكتائب ،وليد جنبالط والحزب
االشتراكي ،قيادات  14آذار ،فؤاد السنيورة ورضوان السيد مع
كامل فريق االنقالب املستقبلي على سعد الحريري ،قيادة الجيش
وقيادة قوى األمن الداخلي ،الجماعة اإلسالمية ،جميع املنظمات
غير الحكومية وخصوصًا تلك ّ
املمولة من حكومات وجهات
غربية ،الجامعة األميركية والجامعة اليسوعية ،أرباب الفساد من
«املتبرعني» من أصحاب شركات الترابة واالسفلت ،وحشد املقاولني
ً
وممثلي الشركات الناشطة في األعمال التجارية العامة ...وصوال الى
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية واإلمارات العربية
املتحدة وقطر وتركيا ...ومحمد دحالن!
السذاجة هي في اإلصرار على عدم رؤية كل هؤالء ،وعدم القطع
بينهم وبني الحراك .فبقاؤهم مؤثرين على املسرح ،سيعني ضياع
اللحظة ،وتبديد السبل التي تسمح بالوصول إلى األهداف التي من
اجلها خرج الناس إلى الشوارع.
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