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املـجـتـمــع كــالـتـيــار امل ـك ـهــرب ،وحـ ــررت الـلـغــة،
ّ
والبعض علق على هذا التيار قضايا أخرى
كانت بقيت عالقة (في  29آب تحديدًا).
أنــا ال يقلقني تعدد املجموعات (وهــي سمة
عــامــة لـهــذا ال ـنــوع مــن الـتـحــركــات الغاضبة)
وق ـ ـ ــد أج ـ ـ ــد ووجـ ـ ـ ـ ــدت ف ـي ـه ــا أوجـ ـ ـه ـ ــا ت ـغ ـنــي
الـحــراك .فــي الـحــراك املــركــزي – البيروتي إذا
شئتم – هناك  6أو  7أو  8أو « 9مجموعات
شـبــابـيــة« حـســب كيفية تـصـنـيـفـهــا ...حسب
نـمــط تشكيلها ،انـطــاقــا مــن صــداقــات و/أو
نضاالت سابقة ،أحيانًا انطالقًا من ائتالفات
«حزبية« تقليدية أو جديدة .هناك أيضًا أطر
مــن طبيعة مختلفة ك ــ«امل ـف ـكــرة الـقــانــونـيــة«
التي أراهــا مثل «األخــت الكبيرة« للحراك (ال
تشبه «التيار النقابي املستقل« – حنا غريب،
أول ضحية لطبقة املحاصصة والفساد الذي
ال يشبه بــدوره «فــرح العطاء« – أحلى عطاء
للحراك) ...والحركة البيئية تدخل وتخرج من
الحراك حسب قانون خاص بها .وقد تقصدت
السلطة وأعــوانـهــا شقها واستخدامها ضد
بعضها الـبـعــض وض ــد ال ـح ــراك! ول ــم يعرف
الحراك التعاطي مع هــذه الـظــاهــرة ...يحاول
الـحــراك تنظيم صفوفه وقــد نجح (إلــى حد)
بـعــد  22آب فــي تنظيم «الـفــوضــى الـخــاقــة«
وفـ ــي إيـ ـص ــال «ع ــرب ــة امل ـج ـم ــوع ــات« تـقــريـبــا
ساملة حتى املحطة الحالية .وهو جهد يجب
أن يـسـتـمــر لـتـحـســن الـتـنـسـيــق والـشـفــافـيــة،
احترامًا لكل من يثق بنا ويحضننا.
سـ ـ ـ ّ
ـأزعـ ـ ــل أص ـ ـحـ ــابـ ــي ف ـ ــي ك ـ ــل املـ ـجـ ـم ــوع ــات
عـلــى األك ـيــد إن قـلــت أن ــي لــم أج ــد فـيـهــا هــذه
التوجهات الفكرية والسياسية التي يوحيها
ً
الـ ـس ــؤال ...أوال ألن فــي ال ـح ــراك ال وق ــت لها.
ً
وثانيًا ألنها إجماال هويات ما قبل حراكية.
وح ـتــى املـجـمــوعــات ال ـتــي ول ــدت مــع ال ـحــراك
فليست اليوم كما كانت قبل شهرين .هناك
في املقابل ،فــوارق في أنماط العمل وهــو ما
شكل حتى اآلن محور النقاشات ومادتها.

مصادر القلق
هناك أشياء كثيرة تفرحني وتطمئنني في
الحراك ،ولكن لن أحدثكم اآلن إال عما يقلقني
(اح ـت ــرام ــا ل ـص ــرح ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ال ــذي
يجمعنا ال ـي ــوم) ومـكـتـفـيــا اآلن بــالـعـنــاويــن،
نعود إليها إذا شئتم في املناقشة.

 1ــ في الحراك
يقلقني أحيانًا التهاء املجموعات بنفسها
وبتنافسها .وإذا اختلفت بني بعضها ،أكيد
أن ــه سـنـصــل إل ــى مـشـكـلــة .ول ـكــن إذا اتـفـقــت،
أحيانًا يوجد مشكلة أيضًا ألن النقطة التي
يتفقن حولها قد ال تهم الجمهور العريض.
وإذا صح أن  29آب هو نقطة تقاطع ال نقطة
الـتـحــام ،فمن املمكن أال يملك الـحــراك أدوات
كافية لفهم أو تأطير ما يطلبه هذا الجمهور

الذي تقاطع معه يومًا .واألهم من كل ذلك ،ما
سبق ينطبق بنسبة مضاعفة على الجمهور
األع ــرض – أي الـشـعــب اللبناني  -ال ــذي هو
ح ــاض ــن الـ ـح ــراك (ألن ـ ــه غ ــاض ــب أي ـض ــا عـلــى
طريقته) دون أن يـشــارك بنشاطات الـحــراك
(حـتــى بــدايــة تـشــريــن %15 ،مــن املستطلعني
كـ ــانـ ــوا قـ ــد ش ـ ــارك ـ ــوا ول ـ ــو م ـ ــرة ب ـن ـش ــاط مــن
نشاطات الحراك).
لــأســف ح ــراك «عــالــم املـجـمــوعــات« ال يعرف
الكثير عن هــذا الجمهور العريض وال يقدر
حقيقة «ال ـك ــوة« ال ـتــي فتحها ال ـح ــراك ككل.
ك ــل ج ـه ــده م ــوج ــه لـتـحـقـيــق «انـ ـتـ ـص ــار« في
مـلــف ال ـن ـفــايــات ...مــع أن املـطـلــوب «متابعة«
خ ــاق ــة لـلـمـلــف الـ ــذي ل ــن يـ ــؤدي ب ــال ـض ــرورة
إلــى «انـتـصــار« ونقطة عالسطر ...فقد سبق
وحققنا الكثير في هذا امللف بالذات .مطلوب
مع أننا حققنا الكثير .برأيي ،هناك أطراف في
الحراك لم تستوعب بعد الكفاية انه ،وحتى
ه ــذه ال ـل ـح ـظــة ،ع ـنــدمــا ي ـخـ ّـيــر ه ــذا «الـشـعــب
املستطلع«بني «طبقة الفاسدين« و«الحراك«،
مــا زال يـخـتــار ال ـح ــراك ألس ـبــاب تتخطى أو
تخطت أزمة النفايات .هذه مسؤولية كبيرة
ّ
وكبيرة ج ـدًا ،يرهبني أن الـحــراك ال يوزنها
كما يجب.
 ال ـنــزعــة ال ـف ـ ّـردي ــة تـقـلـقـنــي أي ـض ــا .أمضينا
ّ
يــومــن ن ــرد عـلــى ن ـقــوال ش ـم ــاس؟! وتـطــلـبــت
جهدًا إعادة الحراك إلى النفايات.
– يـقـلـقـنــي ص ـعــود ال ــذك ــوري ــة ف ــي ال ـعــاقــات
ولــو قــرأت النساء البيانات .مــع أن املشاركة
الـنـســائـيــة كــانــت وم ــا زالـ ــت م ـم ـيــزة ف ــي هــذا
ال ـح ــراك ...ومــع أن ال ـحــراك بــأمــس حــاجــة إلى
صفات «نسائية« ال أقول نسوية ،وغير مهم
صراحة جنس من يحملها.

 2ــ في توسيع الحراك وتعميقه
يـقـلـقـنــي عـ ــدم اس ـت ـع ــداد (ب ـم ـع ـنــى الـتـجـهــز)
الـ ـح ــراك الس ـت ـق ـبــال آخ ــري ــن ،ح ـل ـفــاء وجـ ــدوا
قبله مـثــل الــدالـيــة أو املـعــوقــن أو املفقودين
أو الـنـضــاالت النقابية القطاعية أو هيئات
محلية أو مستقلني أو مـبــادرات فــرديــة ...أو
استقبال كل ما هو قادم ...إذا كتب للحراك أن
يستمر ...وعليه أن يستعد.
تقلقني إشكالية التطور املناطقي .ما الذي
ً
يـعـمــق ال ـح ــراك ف ــي امل ـنــاطــق؟ أن تـفـتــح مـثــا
طــراب ـلــس «م ـلــف املـحــاصـصــة وال ـف ـســاد« في
طرابلس أو أن «تلتحق« بالحراك املــركــزي؟
وال ـب ــاب الـغـلـيــظ ال ــذي نـجـحـنــا فــي شـقــه في
ب ـي ــروت ال ي ـجــب أن يـنـسـيـنــا وجـ ــود أب ــواب
لـيـســت أق ــل غ ــاظ ــة ف ــي ك ــل مـنـطـقــة ،ومـهـمــة
شقها ليست أسهل (بالعكس) من شق الباب
البيروتي ،وإن أصبحت أسهل من قبل بعد
شق الباب املركزي .ويقلقني السؤال التالي
«هل طرابلس تستطيع أن تحاسب طرابلس
إن لــم تحاسب بــدورهــا النبطية النبطية؟«.

وفهمنا جميعًا الكفاية عن أرضنا امللغومة
ال ـ ــخ ...ك ــل م ــا أن ــا مـتــأكــد مـنــه أن ال ـح ــراك في
الحقبة املقبلة إم ــا أن يـكــون المــركــزيــا أو ال
يكون ...وعليه أن يجد صلة وصل
تقلقني أي ـضــا إشـكــالـيــة الـتـعـمــق الـقـطــاعــي،
خصوصًا الجامعي .كيفما أنظر إلى الحراك،
أفكر بالجامعة اللبنانية ...ولو كانت معافاة،
لـكــانــت مـعـمــل ال ـح ــراك  7/7و ...24/24متى
ستفتح الـجــامـعــة اللبنانية مـلــف الجامعة
الـلـبـنــانـيــة؟ مـتــى سـيـفـتــح الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
مـلــف التعليم الــرس ـمــي؟ مـتــى سـ ُـيـفـتــح ملف
املحاصصة والفساد في الجامعة اللبنانية
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرس ـم ــي؟ يـقـلـقـنــي غ ـي ــاب (حـتــى
اللحظة) حراكًا طالبيًا وجامعيًا ...حتى في
الجامعات الخاصة ،الحراك في بدايته وليس

تقلقني دائمًا في لبنان األرض
الملغومة ،والمستنقعات
الممزوجة بالنفايات والفساد
بديهي التعويض بسحر ســاحــر عــن غياب
نضاالت وطنية طالبية منذ أربعة عقود .في
املـقــابــل ،ومــن ضمن الـقـطــاعــي ،عــاقــة اتحاد
املقعدين أو حملة الدالية مع الحراك (مبادرة
في ملفها ومشاركة في امللفات الباقية) تبدو
لي صحيحة وصحية...

3ــ في مقاربة الوضع العام
مع حراك أو من دون حراك ،تقلقني دائمًا في
لبنان األرض امللغومة ،املستنقعات املمزوجة
بالنفايات والفساد والطائفية .عمر الحراك
شهران وقد انفجر فيه عدد ال يستهان به من
األلغام ...وما زال موجودًا في العاصفة التي
تحاول السلطة إغــراق فيها الحراك ،تبسيط
املـقــاربــة أحـيــانــا ض ــروري ولـكــن ال يـجــوز أن
يغني عن تعميق القراءة ...املقاربة البنيوية
لن تخدم إال لحقبة محدودة ولن تعوض بعد
اآلن فقدان «العقل« الجماعي ملواكبة املرحلة،
علينا أن نفكر على األقل «يومني إلى األمام«.
 وت ـق ـل ـق ـنــي أخـ ـيـ ـرًا ولـ ـي ــس آخ ـ ـ ـرًا إش ـكــال ـيــةالدولة أو (وهــذا أدق) «ما تبقى من الدولة«،
وكيفية التعاطي مع هذا الباقي؟ سؤال مربك
للبنانيني بشكل عام وللحراك بشكل خاص.
III

ّ
أن تعيش «البنوت« ستة أشهر

أنتقل إلى السؤال األخير :أي مستقبل للحراك
وضمن أي أطر؟ وأعدكم بجواب أقصر.
ً
أوال  -ال م ـج ــال لـلـتـنـجـيــم حـ ــول مستقبل
الحراك ،فالكثير يتوقف على الخصم وعلينا
أيضًا .وال أجوبة شفافة بعد ،فنحن مثلهم

رأي

نتاج «حقبة  40سنة من دون محاسبة« .في
أول ال ـحــراك ،بــدأنــا بــالـقــول «املـهــم أال نخلق
إحباطًا جديدًا ،املهم أال ّ
نبعد من الشأن العام
ً
ـدال من أن ّ
نقرب منه« .أعتقد (أتمنى) أننا
بـ
اجتزنا هذه املرحلة ...حتى لو انتهى ُالحراك
قبل أسبوع لدينا أسباب كافية لئال ن َ
حبط
ولـ ـك ــي ن ـس ـت ـمــر ونـ ـتـ ـط ــور .ب ـع ــد أس ـب ــوع ــن،
تـجــرأنــا القليل وصــرنــا ن ـقــول« :بــدنــا الــولــد
يـعـيــش  6أشـ ـه ــر«« .ال ـب ـن ــوت« صـحـحــت لي
ناشطة نسوية من الكورة .فليكن :أن تعيش
«البنوت« ،أن يعيش الحراك ...هذه مسؤولية
ً
ك ــل واح ــد م ـنــا ،ألن ـنــا نـعـلــم أن ف ـشــا ذريـعــا
للعراك يعني تمديدًا آليًا لعشر أو  20سنة
لـ ـه ــؤالء امل ـح ــاص ـص ــن/ال ـف ــاس ــدي ــن ...وه ــذه
مـســؤولـيــة كــل واح ــد مـنــا أيـضــا ألن الـحــراك
ّأمـ ـ ــن ل ـل ـج ـم ـيــع ف ــرص ــة ل ــم ت ـك ــن ب ــاالن ـت ـظ ــار،
وعلى كــل واحــد أن يمألها اآلن ،أينما أراد،
ف ــي ال ـح ــراك أو خ ــارج ــه .بـعــد ش ـهــريــن ،أرى
اليوم أن األهــم هو أن ننجح في إيجاد أطر
لكي يستمر مبدأ املحاسبة والحقوق ...لكي
يبقى الحراك موجودًا حتى لو خرج مؤقتًا
من الشارع .لكي ننجح في دفن عهر «الفكر
الوحيد املتاح« إلــى غير رجعة ،فكر «اتفاق
الزعماء بعد نهاية خالفاتهم« ...الذي يتحكم
بـنــا وبـمـثـقـفـيـنــا وبــإعـ ّـام ـنــا مـنــذ رب ــع ق ــرن،
ومفاده أنه بعد أن يفض الزعماء خالفاتهم
أو «مناقصاتهم« ،ال يبقى مجال أو فسحة
لألمل أو لالعتراض أو للتفكير أو للرفض
أو للتغيير ...املهم بعد اليوم أن تبقى دائمًا
فسحة أي خيار آخر للبنانيني ...في النفايات
وفي األزمة الوطنية وفي كل شي ...قبل وبعد
اتفاق الزعماء .وإذا تحقق ذلــك ،فهو أجمل
إنجازات الحراك.

ختامًا كلمة وحيدة :االستمرارية...
الظرفية فــي مجتمع مثل املجتمع اللبناني
(ق ــائ ــم ع ـلــى ع ـص ـب ـيــات نــائ ـمــة وأرضـ ـي ــة غير
راسخة) ستخسر دائمًا أمام االستمرارية ...هي
سيبتسمون لــك ،سيتحمسون
املقتل .الناس
َ
لــك ،ثم ينبذونك إن لم تبق معهم ،خصوصًا
في أيــام الـشـ ّـدة الداخلية واملجهول اإلقليمي
كــال ـتــي ن ـع ـي ـش ـهــا .وك ـس ــب ث ـقــة الـ ـن ــاس لـيــس
قفزة ...إنه مسار قد يتحول بعد وقت إلى نقلة.
وفــي كــل األحـ ــوال ،إنــه يتطلب وقـتــا ووج ــودًا
ُ
دائمني من قبلنا ...وتأكدًا وتجريبًا دائمني من
قبلهم ...االستمرارية ليست ألعاب نارية ،أيًاّ
ُ
كــان ملعانها ،وبعد البريق ،ستعود العتمة...
فاألحزاب باقية معنا ،والطوائف باقية معنا،
واملشاكل باقية معنا ،ويبقى علينا نحن أن
نبقى أبدًا مع أنفسنا ومع شعبنا ،وشكرًا.
(مداخلة في ندوة « الحراك الشعبي ،ثورة أو فورة«،
ضمن سلسلة «حــوارات جامعة« (جامعة القديس
يوسف) في  7تشرين األول )2015
* ناشط وصحافي لبناني

والمستباحة
السياسية اليومية وجــذبــت جـمـهــورًا عتيدًا
م ــن ج ـم ـيــع ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة واالعـ ـم ــار،
جمهور تعددي يعتبر ان على الناس العاديني
وأجـ ـه ــزة ال ــدول ــة امل ـتــاحــة ال ـتــآلــف والـتـعــامــل
الـ ـي ــوم ــي واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ف ــرص ــة ال ـت ـع ــادل
فــي ن ـفــوذ الـقــوتــن االســاسـيـتــن  8و 14آذار،
وأم ـك ــن ه ــذا ال ـت ـعــادل ان يـلـغــي ق ــوة الـطــرفــن
الفاعلة على مستوى أجهزة الــدولــة العميقة
الن ـش ـغــال الـفــريـقــن ف ــي خـلــو ك ــراس ــي الــدولــة
التنفيذية املـبــاشــرة .فالقوة والـقــوة املـضــادة
مكنت أجهزة الدولة ان تعمل من جديد بكثير
مــن الحرية واالستقاللية والثقة فــي تطبيق
القوانني والشروع في إحالل بعض العقالنية
ال ـض ـم ـي ــري ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة فـ ــي م ـس ـي ــرة ه ــذه
الهيئات الرسمية الفاعلة ،فلمع نجم الجيش
وقــوى االمــن والبلديات املحلية واتحاداتها
والجامعة اللبنانية واملستشفيات الحكومية
وامل ــؤس ـس ــات الـصـنــاعـيــة وال ـط ـي ــران الــوطـنــي
والبنك املــركــزي ،وبــدأ الناس في حراكهم في
الشوارع أو في ثباتهم في منازلهم وأعمالهم
يشعرون أن باإلمكان بل من االفضل العيش
ب ــال ـخ ــروج ع ــن امل ـع ــادل ــة ال ـطــائ ـف ـيــة الـنــاظـمــة
للعمل الحكومي والعمل السياسي ،واالكتفاء
ب ــوط ـن ـي ــة الـ ــدولـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ع ـل ــى مـ ــا تـحـقــق

للمواطنني من حدود دنيا للحياة دون أعباء
وتبعيات املعادالت الطائفية وزعماء الطوائف
القابعني في كراسي السلطة الحاكمة .وبات
ه ــذا الـنـمــط يـتـمــدد وعـيــا يــومـيــا فــي النسيج
االجتماعي الوطني اللبناني ونتج عنه نمط
تغييري حقيقي حراكي متنامي سقفه وهدفه
السامي بناء الدولة الحديثة العلمانية.
ننطلق مــن امل ــؤش ــرات أع ــاه للنظر وتحليل
الحراك الشعبي الحالي في بيروت ،وفــي كل
امل ـنــاطــق بـمــا فـيــه م ــن مـطــالــب شـعـبـيــة ّ
تعبر
عن مظلومية شعبية عامة وتاريخية ،جراء
ف ـش ــل ذري ـ ــع ف ــي أداء الـ ــدولـ ــة املـ ـب ــاش ــرة منذ
االسـتـقــال حتى ال ـيــوم .وذل ــك رغــم مـحــاوالت
ع ــدي ــدة ل ــاص ــاح ل ــم تـنـجــح ف ــي ك ـبــح جـمــاح
املد والجزر الطائفي في ادارة الدولة الطائش
الى ما وصلنا اليه اليوم في االزمة الحياتية
واملعيشية من شلل.
يتألف الـحــراك الشعبي مــن فـئــات اجتماعية
وطوائف اعتادت عدم التالقي تبعًا ملوروثها
الطائفي والطبقي على أرضية مشتركة مهما
كانت املطالب .فنجدها تسير اليوم في الحراك
مــوحــدة وجــامـحــة للتغيير وال ـكــام الصريح
عن الزعامات الفاسدة وغــش التمثيل وسوء
وغ ــن األداء وال ـف ـس ــاد وامل ـح ــاس ـب ــة .ويـحـمــل

التزم السياسيون المعنيون
موازين القوى الطائفية وفق
توزيع فرنسا للمناصب
الـ ـح ــراك بـ ــذوغ وع ــي م ـف ـهــوم وف ــائ ــدة الــدولــة
العميقة العادلة الذي يلفظ ممارسات الدولة
امل ـبــاشــرة الـبـلــوتــوقــراطـيــة الـنـفـعـيــة املجحفة
وزعاماتها األبوية الطائفية الطاغية .فانتقل
الحراك للمطالبة بدولة مباشرة أهلية مأهولة
وظ ـي ـف ـيــة ورف ـ ــض ال ــدول ــة االب ــوي ــة الـطــائـفـيــة
املـجـحـفــة وأي ـض ــا نخبها وتــواب ـع ـهــا ،فاتحة
لـبــاب النقد واملـحــاسـبــة والتصحيح شروعًا
ال ــى ت ـغ ـي ـيــرات ب ـنــويــة ج ــذري ــة .فـنـفــي الــدولــة
امل ـبــاشــرة ه ــذه هــو أي ـضــا نتيجة نـفــي النفي
بني القوتني  8و 14آذار املتناحرة واملتعادلة
ما شرع االبواب للحراك في التوغل في مسألة
األداء ال ـس ـل ـطــوي ،نــاه ـيــك ع ــن ح ـســن ادارتـ ــه
ونزاهته ومحاسبة املاضي .الجدير بالتذكير
أن عديد الـحــراك وتنوعه في تلوينه ال بأس
ب ــه ،ولـكـنــه ال ي ــزال يتعاطى مــع قـلــة نخبوية
وه ــام ــش ش ـع ـبــي ض ـئ ـيــل وه ـن ــال ــك غ ـمــوض
ألهدافه السياسية املستقبلية من عدمه .كما

ان الـفــريـقــن املـتـنــاحــريــن  8و 14آذار يمثالن
أكثرية شعبية وسلطوية ال مجال لالستهانة
بها ،والبديل عنهما أو عــن توازنهما أو عن
ّ
يعبد،
نفي الـنـفــي ،هــو الغلبة ألحــدهـمــا مما
ال سمح الله ،لحرب أهلية ثانية محتملة أو
لفترة اضطرابات طويلة كما تشهدها البالد
العربية املحيطة وال سيما انخراط السياسات
اللبنانية فــي فلك الـحــرب السورية بما فيها
ال ـتــدخــات الـعـسـكــريــة امل ـبــاشــرة والسياسية
الــدولـيــة أقـلـهــم الـتــدخــل الــروســي واالطـلـســي.
فــامل ـخــاطــر ك ـث ـيــرة وع ـل ــى الـ ـح ــراك أن ي ــدرس
ويتمعن في خياراته وأهدافه املستقبلية عله
ً
ال يكون معجال أو مسببًا ألزمة أكبر.
ففي معادلة نفي النفي تتبلور عامية شعبية
مناطقية ووطـنـيــة بــإمـكــان حركتها ووعيها
في نموها أن تغير معادالت أساسية معوجة
ً
غير متساوية موروثة وصوال ان شاء الله الى
معادلة وطنية علمانية جــديــدة تفتح الباب
ملستقبل في لبنان يمكننا أخيرًا بناء الدولة
العلمانية الحديثة الوطنية.
ال ـح ــراك هــو ال ــرد املــدنــي فــي ضـ ــرورة تثبيت
الـ ــدولـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة لـعـقـلـنــة الـ ــدولـ ــة امل ـب ــاش ــرة
التاريخية املأزومة.
* رئيس تجمع عائالت بيروت
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