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على الغالف

ّ
حصة رئيس الجمهورية مجددًا على محك التأليف
أي مشاورات حكومية ستعيد
البحث في حصص رئيس الجمهورية
والتيار الوطني الحر ،ألن التماهي
بينهما خلق هذا ّ
الكم من االستفزاز،
وجعل المتظاهرين ال ّ
يحيدون
موقع الرئيس عن الحزب
هيام القصيفي
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2005أص ـ ـبـ ــح ت ـش ـك ـيــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان خ ــاض ـع ــا
لـ ـتـ ـس ــوي ــات م ـح ـس ــوب ــة ب ـ ــدق ـ ــة .م ــرة
ّ
واحــدة شكلت حكومة اللون الواحد
م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،لـكــن
ح ـك ــوم ــات الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ظـلــت
محكومة باعتبارات توزع الحصص
ً
واملغانم بني القوى السياسية ،فضال
عن اعتبار أصبح قائمًا في ّ
حد ذاته،
وهـ ــو ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل ف ــي ال ـح ـكــومــة.
وع ـل ــى ق ــاع ــدة ال ـ ـشـ ــروط والـ ـش ــروط
ّ
امل ـضــادة ،تــألـفــت حـكــومــات الــرؤســاء
فــؤاد السنيورة وتمام ســام وسعد
الحريري منذ  2005حتى اليوم.
م ــع االس ـت ـح ـقــاق ال ـح ــاد االول ال ــذي
واج ـ ـهـ ــه ع ـه ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة

ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،م ـ ــن خ ــال
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـش ـع ـب ـي ــة وت ـع ـط ـي ــل
الـحـيــاة االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة ورفــع
امل ـطــالــب الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري
استقالته من الحكومة ،يمكن قراءة
ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـفـ ـص ــل بـ ــن دور رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ودور ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر في الحكومة وتشكيلها وفرض
شروطها ،ألن املشكلة الحالية تكمن
في موقع الرئيس في مواجهة شعبه،
وحكومته التي تحولت حصته فيها
ال ــى حـصــة حــزبــه وح ــده ،فأصبحت
مطلبًا للمتظاهرين بإسقاطها كلها.
م ــن رافـ ــق ات ـف ــاق ال ـطــائــف ووثــائ ـقــه،
ي ـت ـحــدث ع ــن ن ـقــاش طــويــل ومـعـ ّـمــق
حـ ـ ــول حـ ـص ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ّ
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـمــت ـعــه
بـحـصــة وازن ـ ــة ،هــي فــي ص ــورة غير
مـعـلـنــة ب ـم ـثــابــة ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل لـهــا.
كــانــت روح ـيــة االت ـف ــاق إب ـقــاء رئيس
الـجـمـهــوريــة غـيــر خــاضــع لـتــأثـيــرات
الـقــوى السياسية ،ومنها الحزبية،
ال ـخــارجــة مــن ال ـحــرب بـكــامــل قوتها
ّ
وعدتها ،لكن مع رفع سقف مستوى
الـ ـنـ ـق ــاش ألن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ال ـح ـصــة
تشكيل فريق مـنـ ّـوع مــن شخصيات
وازنـ ــة وم ــؤث ــرة فــي جـمـيــع امل ـجــاالت
خـ ــارج الـتـصـنـيــف والـ ـ ــوالء الـحــزبــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ك ـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال في

كـثـيــر م ــن ح ـكــومــات م ــا قـبــل الـحــرب
التي قدمت وجــوهــا وزاري ــة متميزة
بخبراتها.
لكن تطبيق الطائف سحب املنحى
األس ــاس ــي ل ـتــوج ـهــه ،ف ــي ح ـكــومــات
عـ ـه ــد ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـهـ ــراوي
وإميل لحود (رغــم بعض محاوالته
لــإتـيــان بشخصيات غـيــر حــزبـيــة)،
ّ
وتحولت الحكومات بمثابة مجالس
وزاريــة سبق لالتفاق الثالثي ،الذي
عـ ـق ــد بـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـي ــات ح ــزبـ ـي ــة ،أن
تـحــدث عنها ،إذ إن االت ـفــاق املــذكــور
مـ ّـيــز بــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء واملـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزاري «الـ ـ ــذي ي ـتــألــف م ــن رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزراء الـ ــدولـ ــة
وتتخذ قراراته باإلجماع ،وفي حال
ال ـخــاف يـعــرض االم ــر عـلــى مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب».
وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ـ ــه ج ـ ــرى اعـ ـتـ ـم ــاد ه ــذه
الصيغة مواربة ،بعد الطائف ،وبات
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يـخـتـصــر بمجلس
وزاري تتمثل فيه الكتل السياسية،
ومعظمها كانت خارجة من الحرب،
ويـنـحـصــر بــات ـخــاذ ق ـ ــرارات مجلس
الوزراء بأربعة أو خمسة منهم ،فيما
الوزراء اآلخرون من ضرورات الشكل
الحكومي في الحكومات املتتالية.
مـ ــع دخـ ـ ــول الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ألول م ــرة ال ــى الـحـكــومــات بـعــد عــام
 ،2005ورغم عدم انتمائه الى نادي

موقع واحد.
يجعل الطرفني في
ٍ
الدعوة
وخلفية
املشهد
وينسجم هذا
ّ
إلى التظاهرة /املسيرة ،والتي تتمثل
َ
بالتنديد بـ«اجتياح ساحتي رياض
الصلح والشهداء من قبل ميليشيات
السلطة مــن أجــل تــرهـيــب االنتفاضة
وإجبار الناس على إخالء الساحات»،
وإدان ـ ــة «ت ـقــاعــس ال ـق ــوى األم ـن ـيــة عن
ً
حماية املواطنات واملواطنني» ،فضال
عـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـس ــاح ــات كــوس ـي ـلــة
ل ـل ـض ـغــط م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق امل ـطــالــب
التي تتمثل بتشكيل حكومة انتقالية
تـُـتـ ـخ ــذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـ ــوري ـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة
املجتمع من املخاطر االقتصادية التي
تتهدده.
االنطالقة أمام مصرف لبنان ُكانت لها
«رمزيتها» ،وفــق عــدد من املشاركني،
ّ
وت ـت ـم ــث ــل ب ــأه ـم ـي ــة ّال ـت ـص ــوي ــب عـلــى
«مكمن الخلل املتمثل فــي سياسات
ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان وتـ ـ ّ
ـورطـ ــه فــي
الفساد ونهب األموال العامة» .فكانت
شـ ـ ـع ـ ــارات «يـ ـسـ ـق ــط حـ ـك ــم املـ ـص ــرف»
و«ال ـضــري ـبــة عـلــى األرب ـ ــاح م ــش على
ّ
ال ـع ــام ــل وال ـ ـف ـ ــاح» ،وأخ ـ ـ ــرى تـطــالــب
بتعديل السياسات االقتصادية.
ال ـت ـج ـ ّـم ــع الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم ت ـج ـم ـعــات مــن
ّ
ُمـسـتـقــلــن مــن مـهــن مختلفة (ال ـطــب،
ال ـص ـيــدلــة ،ط ــب األسـ ـن ــان ،الـهـنــدســة،
املحاماة ،العمل االجتماعي ،أساتذة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ،صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــة ،اقـ ـتـ ـص ــاد
وس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا) ،ن ـ ـجـ ــح فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
اآلالفُ ،وأع ــاد الــزخــم لـلـســاحــات ،من
بوابة املستقلني في املهن ،الطامحني
ب ــدوره ــم إل ــى إع ـ ــادة ت ـكــويــن الـجـســم
ال ـن ـق ــاب ــي امل ـف ـق ــود ف ــي ل ـب ـن ـ ُـان .ول ـفــت
أحــد األســاتــذة الجامعيني املشاركني
ف ُــي ال ـت ـظــاهــرة ال ــى أن ال ـن ـقــابــات هي
امل ـحـ ّـرك األســاســي لــإصــاحــات وهي
املجال الذي يلتقي فيه أصحاب املهن
املـشـتــركــة خ ــارج عـبــاءاتـهــم الحزبية،
«لــذلــك عـمــدت السلطة ال ــى السيطرة
ّ
على النقابات وتقويضها» .وأكــد أن

ّ
أهمية التحركات تحت شعار املهنيني
ومطلب إعــادة الجسم النقابي تكمن
بأنه «يقطع الطريق أمام أي محاوالت
لـلـتـشـكـيــك ف ــي ن ــواي ــا امل ـن ـضــويــن في
ّ
الـ ـتـ ـح ــرك ونـ ـب ــذ مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـســلــق
ع ـل ــى ح ــرك ــة بـ ـه ــذه األهـ ـمـ ـي ــة» .إذ إن

)مروان طحطح(

امليليشيات ،إال أنــه طـ ّـبــق االسـلــوب
ال ــذي اعـتـمــدتــه فــي تـحــويــل مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـل ـســا وزاري ـ ـ ـ ــا وت ـح ــول
أحد أعضائه .وتبلور هذا األمر في
أس ـلــوب مـمــارســة الـعـمــل الحكومي
ً
تعطيال مرات عديدة من أجل تمرير
تعيينات أو فرض مشاريع وتمويل
ً
أخ ـ ـ ــرى .ل ـك ـنــه أخـ ــذ شـ ـك ــا مـجـ ّـسـمــا
أكثر منذ انتخاب عــون رئيسًا ،وال
س ـي ـمــا م ــع ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري بـعــد
االنتخابات النيابية ،ألن التيار في
خــوضــه م ـش ــاورات الـتــألـيــف انطلق
من قاعدتني :حجمه النيابي كتيار

ّ
ضخ الحياة في فريق
رئاسي غير خاضع
ألوامر حزبية قد يعطي
صورة مختلفة عن
السنوات الماضية

حزبي ،وحصة رئيس الجمهورية،
لـيــس انـطــاقــا مــن روح ـيــة الـطــائــف،
بـ ــل م ـ ّـم ــا أف ـ ــرزت ـ ــه ت ـس ــوي ــة ال ــدوح ــة
ال ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــون شـ ــري ـ ـكـ ــا فـ ـيـ ـه ــا،
واعترض بعدها على إعطاء رئيس
الجمهورية ميشال سليمان حصة
وزاري ـ ــة .أداء ال ـت ـيــار وت ـمــاهــي عــون
م ـ ـعـ ــه ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أسـ ـم ــاء
أص ـب ـحــت ح ـك ـمــا أعـ ـض ـ ً
ـاء ف ــي تـكـتــل
لبنان القوي ،وموالية لرئيسه ،أديا
الى عدم التمييز بني الدورين ،علمًا
بـ ــأن ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـح ــال ـي ــة لـيـســت
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى نـ ـظ ــام حـ ــزبـ ــي .وع ـلــى
مدى االشهر القليلة املاضية ،اتخذ
ً
ه ـ ــذا ال ـت ـم ــاه ــي شـ ـك ــا حـ ـ ــادًا أك ـث ــر،
لكنه أظـهــر سـ ّـيـئــاتــه عـلــى الــرئــاســة،
حــن استهدفها املتظاهرون ،ألنها
ت ـح ــول ــت ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ول ـيــس
العكس.
كان يمكن لحصة رئيس الجمهورية
أن ت ـك ــون مـسـتـقـلــة وم ــوسـ ـع ــة ،وأن
يتمثل التيار في الحكومة كما غيره
بـحـصــص وزاري ـ ـ ــة ،فـيـبـقــى ل ــه دوره
ويـ ـك ــون لـ ــأحـ ــزاب األخـ ـ ـ ــرى دوره ـ ــا
وش ــراك ـت ـه ــا ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـح ـكــومــي.
وك ـ ــان ي ـم ـكــن ألي ف ــري ــق وزاري من
خـ ـ ــارج ال ـح ـص ــص ال ـح ــزب ـي ــة مــؤلــف
م ــن وجـ ـ ــوه م ـش ـه ــود ل ـه ــا بــال ـك ـفــاءة
وش ـخ ـص ـيــات ت ــراع ــي دور الــرئــاســة
والـعــاقــات بــن املكونات السياسية

أن يسهم في امتصاص نقمة شعبية
اجتماعية واقـتـصــاديــة ،ويسهم في
إنتاج حلول سريعة بــدل الغرق في
متاهات أوصلت الى املــأزق الحالي،
بدل أن يتحول كل فريق عون والتيار
خصمًا واحدًا منذ كالم وزيري البيئة
واملهجرين فادي جريصاتي وغسان
عـطــاالـلــه وأداء وزي ــر الــدفــاع الـيــاس
بـ ــو صـ ـع ــب ،وفـ ــريـ ــق امل ـس ـت ـش ــاري ــن،
جـبـهــة واحـ ـ ــدة ،ان ـف ـجــرت ف ــي وجـهــه
احتجاجات املتظاهرين ومطالبهم،
لكثرة االستفزازات التي رافقت عمل
هذا الفريق.
مع بدء مرحلة املشاورات الحكومية،
تصبح حصة رئيس الجمهورية في
ض ــوء تـجــربــة األي ـ ــام االخ ـي ــرة تحت
الضوء ،ألن أي مبادرة لضخ الحياة
في فريق رئاسي مخضرم وصاحب
م ــؤه ــات وغ ـيــر خــاضــع لـتـجــاذبــات
وتأثيرات وأوام ــر حزبية ،قد تسهم
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـف ــة عــن
الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،مــا يعيد
للرئاسة اعـتـبــارهــا ويـقــدم نموذجًا
مختلفًا ومتقدمًا في العمل الوزاري،
فيعيد الى الرئاسة موقعها ودورها
الحقيقي تجاه مواطنيها ،إال إذا ظل
البعض يعتبر أن األولــويــة للحزب،
وأن الـ ـ ـ ــوالء الـ ـح ــزب ــي وال ـش ـخ ـصــي
أه ــم مــن الـحـفــاظ عـلــى مــوقــع رئــاســة
الجمهورية.

ّ
ّ
ُ
زخم التظاهرات يعود إلى بيروت :نحو تكوين جسم نقابي مستقل
ّ
من بوابة المهنيين ُ
المستقلين،
عاد الزخم إلى ساحة االحتجاجات،
أمس .تظاهرة حاشدة جابت بيروت
من مصرف لبنان حتى ساحة الشهداء
ّ
المضي في
لتأكيد اإلصرار على
ّ
التحركات رغم االعتداءات التي تعرض
لها ُ
المتظاهرون قبل أيام ،وللمطالبة
بإعادة تكوين جسم نقابي ّ
متحرر
من قيود األحزاب
هديل فرفور
ع ـن ــد ال ـج ـس ــر ال ـ ــذي ي ـف ـصــل ال ـخ ـنــدق
الغميق عــن وســط الـبـلــد ،تــوقــف عدد
ُ
مـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن أم ـ ـ ــس ،م ـم ــن ل ـ ّـب ــوا
دعـ ــوة «ت ـجـ ّـمــع املـهـنـيــن واملـهـنـيــات»
إل ــى ال ـت ـظــاهــر ال ـحــاشــد لـلـضـغــط من
أجل تشكيل حكومة مدنية انتقالية،
ه ــات ـف ــن« :يـ ــا ش ـب ــاب ال ـخ ـن ــدق ،كلنا

ّ
تحديد إطار للتحركات وتوضيح
الجهات الداعية يحوالن دون
ّ
إمكانية التخويف من الشارع
بذات الخندق» .هؤالء الذين انطلقوا،
كما باقي زمالئهم ،مــن أمــام مصرف
لبنان باتجاه ساحة الشهداءّ ،
تعمدوا
الـتــوقــف عـنــد جـســر «الـ ُـريـنــغ» لـتــرداد
ش ـعــارهــم امل ـ ّ
ـوج ــه إل ــى ش ـ ّـب ــان اع ـتــدوا
عليهم ّقبل أي ــام بــالـضــرب والـتــرويــع
ّ
وقيل إنهم من ُســكــان املنطقة ،داعني
إيــاهــم إلــى االحتضان والتركيز على
الـ ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي ضـ ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة ،مــا

)مروان طحطح(

ت ـحــديــد إطـ ــار لـلـتـحــركــات وتــوضـيــح
ّ
إمكانية
الجهات الداعية يحوالن دون
التخويف من الشارع الــذي سيصبح
ل ــه ح ـك ـمــا وجـ ــه واضـ ـ ــح وي ـن ـق ــذه مــن
الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـح ــزب ـي ــة
ويحصره بالصراع الطبقي.

ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن ع ـ ــددًا م ــن أس ــات ــذة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـج ــامـ ـع ــات
ّ
الـخــاصــة شــكـلــوا منذ الـبــدايــة «ن ــواة»
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ـ ــذي ات ـ ـسـ ــع ل ـي ـض ـ ّـم
امل ـه ـن ـيــن .وكـ ــان الف ـت ــا م ـشــاركــة عــدد
من طالب الجامعة اللبنانية وبعض

ُ
األسـ ــاتـ ــذة امل ـس ـت ـق ـلــن ال ــذي ــن رف ـع ــوا
مطلب دعم الجامعة الوطنية.
الـ ـك ــام ع ــن م ـجــاب ـهــة ال ـت ـخ ــوي ــف مــن
ال ـشــارع عـبــر تـحــديــد اإلط ــار ينسجم
وشهادات عدد من املتظاهرين الطالب
الذين أبدوا ارتياحهم «للتنظيم الذي

تــرسـيــه تـحــركــات مـمــاثـلــة ،ولــوضــوح
الـشـعــارات واملـطــالــب الـتــي ال تختلف
عـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات الـ ـت ــي رفـ ـع ــت ب ــداي ــة
ال ـ ـثـ ــورة» .واأله ـ ـ ــم ،ب ـ ــرأي هـ ـ ــؤالء ،هو
أن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات إذا بـقـيــت
عـلــى الــزخــم نـفـســه بـقـيــادة مستقلني
يـطــالـبــون بــاس ـتــرداد الـعـمــل النقابي
ُ
فـقــد تـ ّ
ـؤســس إلن ـشــاء هيئة لــتـفــاوض
باسم الـنــاس ،طاملا أن املطالب باتت
«بديهية» ،بالنسبة إليهم.
من جهته ،رأى املحامي نــزار صاغية
أن ه ــذا ال ـح ــراك ،مـهـمــا كــانــت طبيعة
الحكومة الـتــي ستتألف فــي مــا بعد،
«ستنبثق عنه حكمًا بنى اجتماعية
متينة مــن شــأنـهــا أن تـحـمــي الـفـئــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن أي س ـل ـطــة ف ــاس ــدة
ُ
ومـسـ ُتـقـلــة» ،الفـتــا إلــى أن هــذا الوعي
بني املستقلني في مختلف القطاعات
هــو «إرث ح ــراك  ،2015وبـمــا أن هــذه
ال ـت ـحــركــات أقـ ــوى بـكـثـيــر مـمــا حصل
ق ـب ــل أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،س ـي ـك ــون اإلرث
أمـ ـ ـ ـ ـ ــن» .واع ـ ـت ـ ـبـ ــر امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس فـ ـ ــراس
الـقــاضــي أن ه ــذه الـهـ ّـبــة الشعبية من
شأنها أن «تنشئ تـحــركــات مستقلة
داخ ـ ــل ك ــل ن ـقــابــة مل ــواج ـه ــة ال ـن ـمــوذج
امل ـع ـمــم ع ـلــى ال ـن ـق ــاب ــات ،ح ـيــث تــأتــي
األحزاب بممثلني عنها ضمن زبائنية
تطبق على العمل النقابي
سياسية
ِ
ُ
وت ـ ـقـ ـ ّـيـ ــد دوره املـ ُـطـ ـل ــوب فـ ــي خ ــدم ــة
أصحاب املهن واملستفيدين منها».
ولـ ـ ــم يـ ـغ ــب الـ ـجـ ـس ــم الـ ـصـ ـح ــاف ــي عــن
ّ
ـس ،إذ س ـع ــى ع ـ ــدد مــن
تـ ـح ــرك ــات أمـ ـ ـ ُ
ال ـص ـحــاف ـيــات امل ـس ـت ـقــات إل ــى حشد
اكبر عــدد من الصحافيني «نظرًا إلى
أهمية املهمة امللقاة على عاتقهم في
ظ ــروف استثنائية كالتي نـمـ ّـر بها»،
ً
وفق الصحافية سعدى علوهُ ،مشيرة
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «لـ ـ ــو شـ ـ ـ ــارك ال ـص ـح ــاف ـي ــون
ال ـع ــاط ـل ــون ع ــن ال ـع ـمــل وامل ـ ـطـ ــرودون
تـعـسـفــا ل ـك ــان ح ـشــدهــم م ــأ امل ـســافــة
الفاصلة بــن مـصــرف لبنان وساحة
الشهداء».

ّ
إنها «ثويرة الواتسآب»
جمال غصن
بعد أسبوعني على االنتفاضة الشعبية
ُالتي شهدتها كافة أرجاء لبنان الكبير
املحتفل بمئويته ،تتضح بعض األمور
بينما يظل بعضها غامضًا ،إما ألنها
ال تزال ّ
تتطور ،أو ألنها تجري بعيدًا
عن أضواء الكاميرات.
ّ
سارع البعض ،مني وهلم جرًا ،إلى
نزع تسمية الواتسآب عن االنتفاضة
انزعاج من رسم
بحجة أنها أكبر من
ٍ
عشرين سنتًا بكثير ،وأن املشكلة
نتيجة تراكم عقود من التجويع البطيء
واالنهيار السريع لدولة مافيوية في
ظل النيوليبرالية اللعينة التي تحكمنا
منذ نهاية الحرب الباردة ،وفلسفات
أخرى من هذا النوع .لكن بعد التدقيق
في مجريات األحداث كان ّ الواتسآب
هو االستفزاز األكبر واملحفز الرئيس
لألحداث ،وكان تجاهل هذا الدافع
من العوامل التي أخمدت زخم هذه
االنتفاضة.
الواتسآب في لبنان بشكل عام ،ولدى
الطبقة العاملة بشكل خاص ،هو أكثر
من تطبيق للتواصل وتبادل الرسائل
عبر الهواتف الذكية« .الواتس» هو
املساحات العامة الغائبة في كافة
مدننا والتي تسمح لألشخاص
من ذوي االهتمامات املشتركة بأن
يتالقوا من دون دفع رسوم دخول
باهظة .االختالط البشري املباشر
أصبح نادرًا هذه األيام وإن وجد فهو
ٌ
حكر على الطبقات امليسورة ،وهنا
ُ
نتكلم عن االختالط الذي يخرجك
من تقوقعك ويسمح لك بتطوير
الذات وتوسيع األفق .فاليوم ،في
البشري إلى
مدننا ،تحول االختالط ً
«بزنس» ويدفع من يقدر ماال للتعرف
إلى شريك في حلقات Speed
ّ
 ،Datingأو لـ«السولفة» و«طق الحنك»
في جلسات حكواتي أصبحت
تسمى  ،Story Tellingأو للسعي
لتحقيق أحالم مهنية في ما يسمى
 ،DreamMatchingأو الختبار
املواهب في مناسبات امليكروفون
املفتوح  ،Open Micأو غيرها
من التقاليد التي تهبسترت (من
 )Hipsterوترسملت (من الرأسمالية)
ُ
واحتكرت (من  )Monopolyمن ِق َبل
فقاعة طبقية تضيق باستمرار.
وغالبًا ما تغيب الرقابة عن هذه
املساحات ويتمتع روادها بحريات
ليست متاحة ملن هم خارج هذا
النادي .إذًا «الواتس» هو مساحة
بديلة بعيدة عن رقابة دولة تحتضر
ال تقوى إال على ّ
املهمشني .شاهدنا
التعبير عن هذا الكبت عندما فتحت
وميكروفونات التلفزة
شاشات
ٌ
إذ تدفقت صراحة تامة ومشاعر
حقيقية ال يعتاد املرء في عصرنا
رؤيتها «( »Liveعلى الهواء مباشرة).
هذه املساحة هي أيضًا بديل
لجيل ال يعمل في وظيفة
النقابات
ٍ
وبديل العمل الحزبي في فترة
ثابتة.
ُ
تاريخية تختزل فيها السياسة
بسطور إعالنية وهاشتاغات .كما
ٍ

هي مساحة انتقام من الظلم والقمع
ْ
املمارسي يوميًا في حقهم .فهناك
على سبيل املثال مجموعات على
«الواتس» ألصحاب الدراجات النارية
ُ
يحذر عبرها بعضهم البعض
من حواجز التفتيش الطيارة التي
تنصبها قوى األمن لضبط واحتجاز
الدراجات النارية املخالفة والتي غالبًا
ما تكون مصدر رزق صاحبها .هذه
املجموعات ليست عابرة للطوائف
واالنتماءات الحزبية فحسب ،بل هي
أيضًا ال تعترف ال بسايكس وال
ببيكو وال بحدودهما .وإذا ّ
وسعنا
البيكار ،فإن الواتسآب هو املساحة
التي تجمع العائالت املشتتة حول
قوت ،والتي ال يرى
العالم بحثًا عن ٍ
فيها حاكم مصرف لبنان (وفق ما
قال في مقابلته األخيرة مع شبكة
«سي إن إن») إال تحويالتها بالعملة
الصعبة الضرورية لتدعيم هرمه
الورقي املتهالك.
ضريبة محمد شقير ،الذي تدل كل
خندق
تصريحاته على أنه يقطن في ّ ّ ٍ
بعيد عن البشر ال تصله إال ثلة
غميق ٍ
ٍ

تمكنت السلطة
من طمس الطابع
الطبقي لهذا الحراك
هذه المرة لكنها لن
تكون محظوظة في
المرات القادمة

من أمثاله ،لم تكن امتداد ٍيد ناهبة إلى
جيوب الناس بل كانت اعتداء سافرًا
على آخر املساحات التي تخصهم.
وجاء ّ
الرد على هذا االعتداء فورًا
مستهدفًا بؤرة الشقيريني ،وهي
أراضي وسط بيروت املحتلة من
سوليدير غير الشرعية
قبل شركة
ّ
خندق
والتي ال تبعد إال خطوات عن ُ ٍ
غميق مأهول بكثير من البشر .قمع
ٍ
ّ
املسيل للدموع
املنتفضون بالغاز
والهراوات والرصاص املطاطي ،ثم
امتطى انتفاضتهم مندسو الطبقة
الوسطى والذين هم أيضًا لديهم
الكثير من املطالب املحقة في ظل فشل
كامل للنظام القائمٌ .
هنا ّأيضًا برز جيل من الشباب
«املتعلم» في جامعات خاصة ،والذي
يدرك أن هذه الدولة تنهبه وال تنصفه
ٌ
مقتنع أنه يستحق أكثر ّ
مما
وهو
ّ
ّ
يقدم له ألنه مطلع على العالم ومعتاد
على مفهوم اإلرضاء الفوري الذي
ّ
املعلوماتية .لكن هذه
كرسته الثورة
ّ
الجامعات ما ًهي إال حاضنة ليبرالية
ّ
تفقس عماال مطيعني ينخرطون
في منظومة معوملة وال يسائلونها.
فهم يسعون للحصول على وظيفة

في شركات العاملية قد تأخذهم
إلى الجزيرة العربية ،أو  -إن كانوا
محظوظني  -ينتهي بهم املطاف في
بلد يمنحهم جنسية أجنبية ،وفي كلتا
الحالتني يفرح رياض سالمة َ
ور ُبعه
بتحويالتهم .ال أحد في الجامعات
يخبرهم بأن املنظومة التي يشكلون
جزءًا منها فشلت أو تترنح في
أماكن عدة حول العالم ،وهي تطحن
بالدًا وشعوبًا وتضعهم شخصيًا
في تنافس مباشر مع أصدقائهم
وأقرانهم ليرتقي ٌ
بعض منهم على
حساب اآلخرين .الوضع ذاته موجود
في سوق اإلنسانية والتنمية غير
الحكومية الذي يستوعب األفراد
الذين ال يكون حافزهم الرئيس هو
املال ومراكمته ،والذين توجد في
داخلهم نزعة سياسية تسعى إلى
صعود جماعي للمجتمع ،وينتهي
منظومة ّ
تحرم عليهم
بهم األمر في
ٍ
املراكمة السياسية أو العمل الحكومي
املباشر .أذكر ذلك ألن هذه الظاهرة
التنافسية والتسلقية انعكست في
ساحات بيروت املنتفضة حيث
كثر التنافس على حساب التضافر
في أكثر األوقات حرجًا .ضف على
ذلك اليوفوريا أو حالة ّ
السكر الزائد
التي يخلقها الشارع وظهر تأثيرها
حتى على أعرق أحزاب الشارع ،فما
بجيل لم يعتد التفاعل البشري
بالك
ٍ
دفعة
باآلالف
يختلط
به
وإذ
املباشر
ٍ
واحدة ،فتستنتج أن الجيل هذا غير
تالعبت
مؤهل حاليًا للقيام بثورةّ .
السلطة بالشارع كما أرادت وفتتته،
ونزعت عنه أنيابه السياسية باكرًا،
بكرنفال وطنجي ألحلى
واستبدلتها
ِ
عالم ،وتنافس بني مجموعات ال
تهددهاّ .أدى ذلك إلى نفور الغاضبني
وتنفيس االحتقان ،بينما كان أهل
السلطة يخوضون حربًا أهلية باردة
خلف الكواليس.
لكن يخطئ أهل السلطة ،املستقيلون
منهم ومن هم باقون على العهد ،في
حساباتهم إذا اعتبروا بعد تقييمهم
لحجم االنتفاضة بأنها عابرة أو غير
مؤثرة في موازين القوى ،أو ألنهم
َ
أيادي خفية كانت تحركها.
كشفوا
األزمة االقتصادية واملالية ليست
عابرة واإلصالحات املقترحة غير
جدية ولن تحل أي مشكلة وقد ال تنفع
حتى لوقف النزيف لبعض الوقت.
ّ
يتكرر عند
نحن أمام سيناريو قد
شعب مخنوق
االعتداء التالي على
ٍ
بعد شهر أو سنة أو خمسة (ذلك إن
لم ّ
تقرر القوى الحاكمة نقل خالفاتها
إلى الشارع ،فتلك قصة أخرى) .هذا
الحراك ليس ثورة ،لكنه «ثويرة» جيل
شاب سيكبر سريعًا في ظل سياسة
إفقار متعاظم وتهجير ّ
متعمد يصعب
يومًا بعد يوم .لقد تمكنت السلطة من
طمس الطابع الطبقي لهذا الحراك
هذه املرة ،لكنها لن تكون محظوظة
االنهيار يمحو
في املرات القادمة ألن ُ ّ
الفوارق الطبقية التي است ِغلت اليوم
آت ال محال إذا بقينا
بلحظة ،وهو ٍ
رهينة َّالدين ألخطبوط املصارف.

