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على الغالف
«إلى الشارع» ،يعود
المواطنون اليوم وغدًا،
مع انطالق تظاهرة
في بيروت ،واعتصامات
من
محلية في ٍ
عدد ُ
ّ
المناطق ،على أن تتوج
هذه التحركات ُ
المنسقة،
بتظاهرة مركزية في
بيروت يوم  20كانون
الثاني .البداية اليوم
مع التظاهرة التي
دعت إليها مجموعات
«مدنية» واتحاد الشباب
الديموقراطي ،من أمام
وزارة العمل في المشرفية
إلى وزارة الصحة في بئر
حسن .أما غدًا ،فيدعو
الحزب الشيوعي اللبناني
والتنظيم الشعبي الناصري
والحزب الديموقراطي
الشعبي ،وغيرهم من
القوى والمجموعات،
إلى اعتصامات في
المناطق .الالفت أن األحزاب
اليسارية والمجموعات
«المدنية» التقت على
رؤية اقتصادية واضحة،
ّ
حددت فيها المسؤول
عن األزمة الحالية،
والسياسات التي سمحت
بتراكم ثروات أصحاب
المصارف وكبار المودعين
وشركائهم السياسيين.
ّ
«التجمع» الخطوات
وحدد
الواجب اتخاذها للخروج من
األزمة ،وأبرزها وضع نظام
ضريبي جديد يتيح إعادة
التوزيع بصورة تحمي ّ
الفئات الضعيفة وتحفز
االقتصاد ،إضافة إلى
معالجة أزمة الدين العام،
تحميل
على مبدأ رفض
ً
اللبنانيين أكالفه ،فضال
عن تأمين ّ
الحد المنطقي
من متطلبات التعليم
والصحة ...فهل تكون
تحركات اليوم وغدًا بداية
ضغط لتغيير جدي؟

«الشيوعي» لم يعد وحيدًا:
إلى الشارع لتغيير السياسات االقتصادية

االعتصامات المناطقية غدًا ،غير محصورة بالحزب الشيوعي والمؤيدين له (هيثم الموسوي)

ليا القزي
تـظــاهــرة  16كــانــون األول املــاضــي،
الـتــي دع ــا إلـيـهــا ال ـحــزب الـشـيــوعــي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وشـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا ق ــوى
حــزبـيــة ومــدنـيــة ونـقــابـيــة وثـقــافـيــة
ّ
مـتـنــوعــة ،شــكـلــت املــدمــاك الرئيسي
ف ـ ــي خـ ـط ــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة املـ ـتـ ـص ــاع ــدة
ض ـ ّـد سـيــاســة االن ـه ـيــار .وق ــد أعـلــن،
حينها ،األمــن العام لـ «الشيوعي»
ٌ
حنا غريب ،عن تحركات مناطقية،
ُ
تـ ـض ــاف إلـ ــى ال ـت ـظ ــاه ــرة امل ــرك ــزي ــة،
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل «خ ـ ـ ـلـ ـ ــق ك ـ ـت ـ ـلـ ــة ش ـع ـب ـي ــة
دي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،وذات

ق ـي ــادة وب ــرن ــام ــج لـتـغـيـيــر م ــوازي ــن
ال ـ ـقـ ــوى» .يـ ــوم غـ ــد ،ف ــي  13ال ـش ـهــر
ال ـج ــاري ،سـتـكــون عـكــار وطــرابـلــس
وجونية وعاليه والـشــوف وصيدا
وال ـن ـب ـط ـي ــة وزح ـ ـلـ ــة وب ـع ـل ـب ــك ،هــي
و«إلى الشارع» ،سيتداعى
الحدث.
املواطنون ُامل ّ
تضررون من النموذج
ُ
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ،وال ـ ــذي ـ ــن
ّ
بـ ــدأ ي ـت ـش ــك ــل ل ــدي ـه ــم وعـ ــي ط ـب ـقــي،
وف ـ ـهـ ــم مل ـك ـم ــن الـ ـخـ ـط ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي،
ّ
ب ــأن الـسـلـطـتــن املــالـيــة (امل ـص ــارف)
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة (مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء)
تــرفـضــان أي إج ــراء ات تصحيحية
إذا كـ ــانـ ــت سـ ـت ــأت ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب

أماكن التحرك غدًا
الدعوة إلى اعتصام «إلى الشارع» ،ظهر الغد ،شملت مناطق ّ
عدة:
 صيدا :من أمام فرع مصرف لبنان حتى ساحة النجمة، زحلة :أمام السرايا الحكومية، عاليه :من أمام السرايا الحكومية ،حتى فرع مصرف لبنان، جونيه  -الذوق :أمام معمل الذوق الحراري، النبطية :من أمام ثانوية حسن كامل الصباح القديمة حتى السرايا الحكومية، عكار :ساحة حلبا،بعلبك :أمام مبنى مؤسسة الكهرباء،
 اللبوة ّ - الشوفُ :مثلث بلدات مزبود  -شحيم  -دلهون أمام مركز شركة الكهرباء(الساعة العاشرة والنصف صباحًا)،
 طرابلس :أمام مبنى الضمان االجتماعي القديم ،بولفار طرابلس ،بداية شارععزمي.

ُ
م ــراكـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــا األرب ـ ـ ـ ـ ــاح امل ـك ـت ـس ـب ــة
ُ
م ـ ــن املـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــام .وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـران ع ـلــى
اسـتـهــداف مصالح األســر والقطاع
الـعــام ،وتحميلهما فقط نتائج أي
تصحيح يمنع االنهيار.
خ ـ ـ ــوف الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات
نـهــايــة ال ـخــدمـ ُـة ،وزيـ ــادة الـضــرائــب
ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة ،وان ـخ ـفــاض
الـ ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ،وت ـحـ ّـمــل ال ـجــزء
األكبر من مديونية الدولة ،وانهيار
القطاعات الخدماتية األساسية…
ّأدت إل ــى إي ـج ــاد نـقـطــة ال ـت ـقــاء بني
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ــدن ـي ــة ،ال ـتــي كــانــت ف ــي مــوقـعــن
ـ ـ ـ ـ اقـتـصــادي وسـيــاســي ـ ـ ـ ـ مختلف،
ولـ ـك ــن ت ـم ـك ـنــت م ــن الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ح ــول
ال ـه ــدف األك ـب ــر :تـغـيـيــر الـسـيــاســات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة.
ح ـ ـصـ ــل االل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة
 16كـ ــانـ ــون األول ،ودعـ ـ ـ ــوة غــري ــب
«األحـ ـ ـ ــزاب والـ ـح ــرك ــات ال ـع ـقــائــديــة
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» إل ـ ـ ــى امل ـ ـش ــارك ــة
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــوار ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف م ــرحـ ـلـ ـي ــا
ح ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــا يـ ـجـ ـمـ ـعـ ـه ــم ،م ـ ـ ــع وضـ ــع
امل ـس ــائ ــل ال ـخــاف ـيــة ج ــان ـب ــا .أهـ ّمـيــة
االعـتـصــامــات املـنــاطـقـيــة غ ــدًا ،أنـهــا
غير محصورة بالحزب الشيوعي
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـنـ ــاصـ ــري
وح ـل ـف ــائ ـه ـم ــا وامل ــؤي ــدي ــن لـ ـه ـ ًـم ،بــل
ّتشمل مــروحــة واسـعــة .إضــافــة إلى
أن ـه ــا ج ــزء م ــن ب ــرن ــام ــج ت ـصــاعــدي
واض ــح ،بـعـنــاويــن ُم ـح ـ ّـددة ُ
ومـتـفــق
ّ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ولـ ـيـ ـس ــت ُم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد تـ ـح ــرك
عبثي وعـشــوائــي .وتفعيل الحركة
ّ
املناطقية يعكس صورة أن الوضع
االقتصادي السلبي ونقمة الشعب،
ّ
غـيــر مـحـصــورة بــالـعــاصـمــة ،والـكــل

شريك بمواجهتها .في هذا اإلطار،
ت ـق ــول ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة ّ امل ــرك ــزي ــة فــي
ّ
«الـشـيــوعــي» جـنــى نــخــال إن قـيــادة
الـحــزب أطلقت دعــوة عــامــة ،للقوى
ال ـي ـس ــاري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ــدن ـي ــة
والشخصيات املستقلة للمشاركة،
«والنقاشات حاليًا أشمل من قبل،
ُ
ومـتـفـقــون عـلــى تـغـيـيــر الـسـيــاســات
ال ـح ــال ـي ــة ،ول ــدي ـن ــا أه ـ ــداف قـصـيــرة
املدى وبعيدة ،موجودة في البيان
الــوزاري البديل الــذي ّ
قدمه الحزب
الشيوعي في الـ .»2017
ال ـت ـح ـض ـي ــرات العـ ـتـ ـص ــام ــات ال ـغــد
ُم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـه ــا
ش ـخ ـص ـيــات ُوم ـج ـم ــوع ــات مـحـلـيــة.
يـقــول أحــد املـنـظـمــن لالعتصامات
ّ
إن «ع ـن ــوان ال ــدع ــوة غـيــر مـحـصــور
بالشيوعي .نريدها أن تكون حالة
ُ ّ
أوس ـ ــع ،وت ـش ــك ــل زخ ـم ــا لـلـتـظــاهــرة
املركزية في  20كانون الثاني ،لذلك
ّ
تــدعــو إلـيـهــا ك ــل ال ـقــوى السياسية
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة والـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة وال ـط ــاب ـي ــة
ّ
املـسـتـقـلــة وامل ـع ـن ـيــة» .إال أن ُ ذل ــك ال
ّ
يـعـنــي تـشــتــت ال ـش ـعــارات« ،ن ـحــاول
أن نـ ـ ـض ـ ــع مـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون ـ ــا واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا،
ي ـ ــدور حـ ــول م ــواج ـه ــة ال ـس ـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وال ـت ـم ـه ـيــد ملــواج ـهــة
االستحقاق الحقيقي ،حني ينطلق
ت ـط ـب ـيــق ُمـ ـ ـق ـ ــررات م ــؤت ـم ــر ب ــاري ــس
( ُ 4س ـ ـ ـيـ ـ ــدر)» .يـ ـق ــول ريـ ـ ـ ــاض ،أح ــد
املـنـظـمــن لــاعـتـصــام فــي طــرابـلــس،
ّ
إن «الـجـمـيــع ُم ـنــزعــج مــن الـسـلـطــة،
وال ــوض ــع ف ــي طــراب ـلــس يـقـتــرب من
ّ
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار» .مـ ــا ي ـع ـن ــي أن ال ـن ــاس
«ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ــن يــدفـعـهــا
ّ
حــتــى تـنــزل إلــى ال ـشــارع» .مــع ذلــك،
يـ ـق ــوم الـ ـشـ ـب ــاب ب ـ ــزي ـ ــارات األحـ ـي ــاء
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع امل ـ ـنـ ــاش ـ ـيـ ــر ،تـ ـم ــام ــا ك ـمــا
ي ـح ـصــل ف ــي ب ـق ـيــة األقـ ـضـ ـي ــة .وف ــي
ـازر،
اإلطـ ــار ن ـف ـســه ،ي ـقــول مـحـمــد ه ـ ّ
م ــن ب ـل ــدة أنـ ـص ــار ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،إن ــه
ف ــي ال ـع ــادة ي ـنــزل م ــن الـنـبـطـيــة بني
ال ـ ـ  4و 5ب ــاص ــات إل ــى ال ـت ـظــاهــرات
ّ
ال ـتــي ُيـنــظـمـهــا «ال ـش ـيــوعــي» .خــال

سيتم اإلعالن الخميس
المقبل ،عن «الحركة
الطالبية الوطنية»

ت ـظــاهــرة  16ك ــان ــون األول« ،ارت ـفــع
الـ ـ ــرقـ ـ ــم ،وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ُم ـ ـشـ ــاركـ ــون
غ ـ ـيـ ــر حـ ــزب ـ ـيـ ــن وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدورون ف ــي
ف ـل ـك ـنــا .ال ـع ــال ــم ق ــرف ــان ــة ،وال سـ ّـيـمــا
بـ ـع ــد الـ ـع ــاصـ ـف ــة ومـ ـ ــا نـ ـج ــم ع ـن ـهــا
م ــن خ ـ ــراب» .ي ـجــري ال ـت ـعــويــل على
األزمـ ـ ــة ال ـت ــي بـ ــدأ الـ ـن ــاس الـتـعـبـيــر
عنها ،من أجل إنجاح االعتصامات
امل ـنــاط ـق ـيــة« ،ول ـك ــن ي ـجــب أي ـضــا أن
نعمل على خطابنا».
ـث
«ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب» ك ـ ــان مـ ــوضـ ــوع ب ـح ـ ٍ
خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،دا ّخ ـ ـ ــل
ُ
«الـ ـشـ ـي ــوع ــي» .ت ـخ ـب ــر ج ـن ــى ن ــخ ــال
ّ
أن ال ـحــزب «غـ ّـيــر فــي طــريـقــة تقديم
ّ
الـخـطــاب إل ــى ال ـنــاس ،عـبــر الـتـقــرب

ابراهيم األمين

أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟
يجدر بنا النظر ّ
بجدية إلى مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني
والتنظيم الشعبي الناصري والقوى واملجموعات السياسية
ّ
التحرك في الشارع،
واملدنية املشاركة معهما في تنظيم
وممارسة الضغط على السلطة من اجل فرض التغيير على
جدول االعمال في مواجهة االوضاع القائمة واملخاطر التي
تهدد فئات اجتماعية واسعة .ومهما كانت املآخذ على هذه
املبادرة ،فهي تنبع من الحاجة إلى تعزيز منطق االعتراض
والرفض الحقيقي لكل سياسات الدولة .ويستحق العاملون
على انجاح املبادرة وتوسيع دائرتها وقواعدها االجتماعية،
املساعدة في تحويل مبادرتهم الى حركة قادرة على فرض
اولويات مختلفة على من بيده القرار.

أن نكون إلى جانب التحرك يعني بالضرورة
أال نتوهم ما يفوق طاقة المحتجين
إذا كانت التصورات ستظل متعددة حول الوسيلة األنجع
إلقناع أهل السلطة بالتنحي ،وافساح املجال أمام قوى وأفكار
وآليات جديدة ،تساهم في اعادة بناء الدولة واالقتصاد ،وترعى
عقدًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على مبادئ املساواة والعدالة
االجتماعية واملصالح ّ
العامة والوطنية ،فإن تجاهل التحركات
الجارية في سياق املبادرة املذكورة ،فيه الكثير من اإلجحاف.
ومثل هذا التجاهل سيكون متعارضًا مع النزعة النقدية
الضرورية ،سواء من قبل الذين يعتبرون أن كل احتجاج
الطائفية ،أو من الذين
محكوم بالفشل في ظل االنقسامات
ّ
ً
ال يرون سبيال إلى التغيير إال بالعنف املنظم النهاء عهد
السالالت املتناسلة بقوة االكراه ،ونهب املال من جيوب الناس.
يعتقد املحتجون في الشارع أن أسلوبهم مالئم لالنطالق في
عملية التغيير ،وهدفهم الفعلي (الواقعي ضمنًا) هو ارغام
السلطة على تغيير سياساتها التي تودي بنا الى الهالك .ولكن
املواكبة الداعمة ال تمنع النقاش حول آليات العمل وشعارات
التحرك وأدوات التنفيذ.

مـنـهــا ،لـ ُـيـحـفــزهــا عـلــى ال ـن ــزول إلــى
واملطالبة بحقوقها» .وجد
الشارع
ّ
«ال ـش ـي ــوع ــي» أن ـ ــه ي ـجــب «الـ ـخ ــروج
مــن عــزلـتـنــا ونـنــاقــش ال ــرأي ال ـعــام.
ن ـحــن ب ـح ــاج ــةٍ ُإل ــى أن نـنـ ّتـمــي إلــى
الـبـيـئــات ال ـتــي نـمـثـلـهــا ألن ـنــا حــزب
ُم ـت ـج ــذر ب ــن الـ ـن ــاس» .ل ــذل ــك ،أع ــاد
امل ـســؤولــون فــي ال ــوت ــوات «صـيــاغــة
الـخـطــاب ،بعد فهم مصالح الناس
ورب ـط ـهــا بـعـضـهــا بـبـعــض بطريقة
اقتصادية»
بالنسبة إلى عضو اللجنة املركزية،
«ت ـج ــرب ــة األم ـ ــن الـ ـع ــام ح ـنــا غــريــب
الـنـقــابـيــة ســاعــدتـنــا فــي ذل ــك .ومـنــذ
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـحــزبــي قـبــل ثــاث
س ـن ــوات ،ون ـحــن فــي ورش ــة داخـلـيــة
وخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ــن أجـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء
الحزب .ما نقوم به ،مع التظاهرات،
عمل تراكمي لنصل إلى التغيير».
يـتـطـلــب الـتـغـيـيــر ُم ـشــاركــة شريحة
ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،وال ـق ــوى
املدنية والسياسية« .تنظيم حراك،
أص ـعــب مــن عـقــد تـحــالــف ا ُنـتـخــابــي
بــن ح ــزب ــن» ،ي ـقــول أح ــد املـنـظـمــن
لـتـظــاهــرة الـغــد .ولـكــن ،هـنــاك رهــان
ّ
عـلــى أن األم ــر هــذه امل ـ ّـر ّة أفـضــل من
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة ،ألنـ ـن ــا نـجـمــع
قــوى مــن خلفيات مختلفة ،بقيادة
وع ـن ــاوي ــن واضـ ـح ــة ،ول ـي ــس حـصــر
الحراك بشخصيات أو تركه عرضة
ل ـل ـف ــوض ــى» .ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـقــوى
ل ــن ي ـك ــون م ـح ـصــورًا بــاعـتـصــامــات
األحـ ــد ،ب ــل ي ـجــري ال ـع ـمــل لتشكيل
ج ـب ـه ــة وطـ ـنـ ـي ــة .أح ـ ــد أشـ ـك ــال ه ــذه
ال ـج ـب ـه ــة ،س ـ ُـي ـع ـل ــن ع ـن ــه ال ـخ ـم ـيــس
املـ ـقـ ـب ــل ،وه ـ ــو «الـ ـح ــرك ــة ال ـطــاب ـيــة
الوطنية».

ّ
وفي هذا السياق ،يجب أن نتذكر دائمًا أننا في مواجهة
طبقة حاكمة سبق لها أن حصلت قبل شهور قليلة فقط،
على تفويض جديد في االنتخابات النيابية ،من قبل غالبية
كبيرة جدًا من اللبنانيني الذين شاركوا في االقتراع .وبمعزل
عن أسباب التصويت ،والشعارات التي استقطبت الناخبني
باسم الطائفة واملذهب والعصبية والزعامة ،فإن هذه الطبقة
نجحت في اعادة انتاج نفسها .وحتى التغييرات التي طرأت
على مستوى بعض الوجوه ،ال تعكس تغييرًا جوهريًا ،بقدر
ما تعكس حاجة أهل الحكم إلى تغييرات في الشكل تحاكي
بعض تطلبات الجمهور.
هذا يعني أن الحركة املنظمة في مواجهة هذه الطبقة ،تظل
قاصرة شعبيًا عن تحقيق توازن ضروري إلرغام أهل الحكم
على التفكير بطريقة مختلفة .ولكي يتحقق هذا التوازن،
ُيفترض باملحتجني ابتداع الوسائل والخطابات والشعارات
والشخصيات واألطر املناسبة ّ
لهز القواعد االجتماعية للطبقة
الحاكمة واختراقها .وهذا بالضبط ما يفرض التعامل بواقعية
مع مهمة مركزية قوامها اقناع فئات اجتماعية ومهنية
مختلفة بجدوى املشاركة في الحركة االحتجاجية .وبالتالي
جذب قواعد اجتماعية تمثل أطراف العقد االجتماعي املطلوب
الذي يعيد االعتبار إلى الدولة والقانون وحقوق الناس على
اختالفها.
إذا سرنا في هذا االتجاه من التفكير ،فهذا يعني أن على
أصحاب املبادرة أن يدركوا أنهم ال يمثلون إال جزءًا يسيرًا من
هذا التشكيل االجتماعي الكبير ،وبالتالي عليهم ان يسعوا
إلى بناء مراكز قوة مؤثرة في السياسة واالدارة واالقتصاد.
من دون ذلك ،لن يكونوا قادرين على تهديد مصالح املتحكمني
بالبالد .وبالتالي ،فإن املهمة األساسية أمام من يقود التحرك
ومن يشارك فيه ،إيجاد أشكال من الحوار الحقيقي مع
ّ
القواعد املشكلة لعناصر اقتصاد الدولة واجتماعها .وبشكل
أوضح ،لن يزيد تأثير املحتجني ،إذا لم يقنعوا فئات واسعة
بوجود مصلحة لها في اإلنخراط بحركة اإلحتجاج والضغط،

صيدا تدعو الجنوب
إلى التظاهر
تنتظر صيدا يــوم غــد األحــد أن تستعيد دوره ــا الطليعي فــي النضال
امل ـط ـل ـبــي ،وف ــي كــون ـهــا عــاص ـمــة ال ـج ـن ــوب .دعـ ــوة ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة إلــى
التظاهر «مــن أجــل اإلنـقــاذ» ،تستحضر دعــوات الشهيد معروف سعد
والتيار الوطني واليساري لتحصيل الحقوق النقابية والعمالية وانتزاع
املكتسبات املعيشية للفقراء والصيادين واملزارعني .قبل أسبوعني ،وجه
األمــن العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد ،نـ ً
ـداء إلى
الصيداويني والجنوبيني وأبناء إقليم الخروب للتجمع في صيدا يوم غد
األحــد تحت شعار «من أجل اإلنقاذ ووضــع لبنان على سكة الخالص
من النظام الطائفي ،وتأييدًا للمطالب الشعبية ورفضًا إلمالءات مؤتمر
سـيــدر وك ـس ـرًا لـسـيــاســات املـحــاصـصــة والتبعية االقـتـصــاديــة والظلم
االجتماعي» .التنظيم الناصري والحزب الديموقراطي الشعبي والقوى
الوطنية والهيئات األهلية شكلت لجنة تنسيقية ملواكبة تظاهرة الغد
التي تنطلق ظهرًا من أمام مصرف لبنان ً في املدينة إلى ساحة النجمة.
سعد الذي جدد الدعوة أول من أمس ،قائال« :نعلن حالة تمرد على الواقع
والنظام» ،نادى أبناء الجنوب والنبطية وجزين والزهراني وصور وإقليم
الخروب للتظاهر ورفــع الصوت .يــدرك املنظمون أن التظاهرة لن تقلب
املعايير بسبب اإلحباط العام وأزمــة القوى الوطنية وارتباط الجماهير
باملصالح النفعية واملذهبية مع زعماء الطوائف« ،لكن التغيير مرتبط
بمقدار الوعي الذي تتمتع به الحركة الشعبية وقدرتها على االستمرار
وتظهير أهدافها بشكل واضح» ،قال سعد.
تولى الحزب الشيوعي اللبناني تحفيز الدعوة إلى املشاركة من الجنوب
واإلقليم .فيما تولى التنظيم الناصري و«الديموقراطي الشعبي» التعبئة
داخ ــل ص ـيــدا .سـعــد زار األح ـيــاء وص ـيــدا الـقــديـمــة واملــديـنــة الصناعية
وال ـص ـي ــادي ــن وامل ــؤس ـس ــات ال ـت ـجــاريــة وال ـه ـي ـئــات ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـتــربــويــة
واالجتماعية والطبية والنقابية ،داعيًا إلى املشاركة في التظاهرة الجامعة
لــاحـتـجــاج عـلــى تــراجــع األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة واملـعـيـشـيــة فــي صيدا
وتحسني الخدمات العامة املتردية.
(األخبار)

ً
كاألطباء مثال واملهندسني واملحامني والعاملني في قطاعات
املال واملصارف واالتصاالت والصناعة على ضعفها .وكذلك
العاملون في القطاع العام ،الذين يشكلون القاعدة االجتماعية
األكبر في لبنان ،من حيث كونهم يعملون جميعًا عند رب
عمل واحد هو الدولة ،وباعتبار انهم اليوم عرضة ملخاطر
الصرف من العمل ،وتخفيض األجور ومعاشات التقاعد
بحجة إنقاذ املالية العامة للدولة.
وحده هذا ّ
التحول يجعل األسلوب والهدف املطروحني مجديني.
مجرد إقرار القائمني على التحرك بضرورة وأهمية الحوار
مع هذه الكتل االجتماعية املنتجة ،هو مدخل لتوسيع قاعدة
ً
التحرك .لكن ،لن يكون األمر سهال من دون إعداد خطة عمل
واضحة وسهلة ،تشكل اإلطار املشترك بني الجميع ،وال
تحتوي على أي مخزون من الخطاب القائم على أسس طائفية
أو مذهبية أو مناطقية .وال يمكن أن يكون اإلطار محصورًا
في التطلعات ّ
الضيقة .إن الحوار يستوجب اإلقرار مسبقًا بأن
التجربة والتحرك واملثابرة والتقويم الدائم ،هي التي تقود إلى
أرضية مشتركة فيها الخطاب ،وفيها املطالب ،وفيها خطة
العمل ،وفيها البديل .وإال ،سينتهي االمر بهذا التحرك ،إلى
ما انتهى إليه غيره من التحركات ،أي مجرد صرخة تحبط
الناس ،أكثر مما تزعج السلطان وحرسه.
إن املأساة التي يعيشها لبنان اليوم ،ال تترك أحدًا من ّ
شرها.
حتى القتلة والسارقون بدأوا يشعرون بالضيق .وهم على
معرفة تامة ،وقناعة ،بأن عليهم التنازل ،لكنهم لن يفعلوا ذلك
طواعية وال بسهولة .بل سيفعلون ذلك إن شعروا بأن الشارع
لن يتركهم يفلتون هذه املرة .وهي املهمة األكثر صعوبة على
يمتلك مشروعًا طموحًا هو الدعوة إلى حركة احتجاج واسعة،
ال تقف عند خاطر طائفة أو منطقة أو حزب أو زعامة ،بل
تعرف أنها قد تضطر إلى اإلصطدام بهؤالء في لحظة ما...
أن نكون إلى جانب التحرك ،وأن ندعمه بكل ما نملك من
جهد ،يعني بالضرورة أال نتوهم ،وأال نتوقع ما يفوق طاقة
املحتجني.

فرص وظيفية يف دولة الكويت
مدرســة خاصــة ثنائيــة اللغــة يف دولــة الكويــت تقــدم تعلي ـاً
ممي ـزا ً ولهــا مكانــة مرموقــة يف قطــاع التعليــم املحــي تســعى
إىل اســتقطاب كفــاءات أكادمييــة عاليــة مــن جميــع التخصصــات
إىل كوادرهــا مــن ذوي الخــرة يف جميــع املراحــل لالنضــام إىل
أرستهــا للعــام الــدرايس القــادم  2019/2020حيــث ســيعملون
جنب ـاً إىل جنــب مــع فريــق متميــز مــن املعلمــن ذوي الخــرة
واملهنيــة العاليــة.
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