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سياسة
على الغالف

ّمستمرون:

هزة في قواعد القوى الكبرى
ابراهيم األمين
لم يكن الداعون الى تظاهرة السبت
يـتــوقـعــون حـشـدًا كــالــذي تجمع في
وسط بيروت .لذلك ،كانت النتيجة
املـبــاشــرة بعضًا مــن الــزهــو ،وكثيرًا
مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـل ـ ــق .وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات امل ــرحـ ـل ــة
امل ـق ـب ـلــة ت ـف ــرض آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة فــي
التفكير واملقاربة ،ثم في العناوين
والشعارات ،قبل االنتقال الى املهمة
األصعب في تنظيم قيادة جماعية،
ٌ
يرسو في يوم ما رمز على رأسها.
ال ـحــراك ،هــذا مــا يجمع الـنــاس على
تسميته .صار عنوانًا تحت الضوء.
ومـنــذ مـســاء السبت ،وحـتــى إشعار
آخ ـ ــر ،سـ ــوف ي ـك ــون م ـح ــل م ـتــاب ـعــة:
طرق
مناصرون سوف يبحثون عن َ
التطوير والتوسع ،وينتقدون الثغر.
وخصوم سوف يعملون على ضربه
أو خنقه .وفــي الحالتني ،هناك ،من
ج ـل ــس فـ ــي مـ ـن ــزل ــه ،م ـت ـض ــام ـن ــا ،أو
مؤيدًا ،أو مناصرًا ،لكن ما لم يحفزه
للنزول الى الشارع خشيته من لعبة
اإلحباطات التي خبرها اللبنانيون
خ ــال رب ــع ق ــرن .واأله ـ ــم ،أن ــه يمكن
ال ـقــول ،بـبـســاطــة ووع ــي ،إن ــه مقابل
كل متظاهر وجد في وسط بيروت،
ك ــان ه ـنــاك خـمـســة مـثـلــه ،يجلسون
في املنزل أو يمضون نهارهم على
ال ـب ـحــر ،مــا يـعـنــي أن ال ـصــوت الــذي
خ ــرج م ــن وس ــط بـ ـي ــروت ،تـ ــردد في
أرجــاء آالف املنازل املنتشرة في كل
لبنان .وهو صــوت ،من البديهي أن
يـتـسـبــب بــال ـق ـلــق ،مل ــن ي ـخ ـشــى عـلــى
عقده باالنفراط .فكيف على رؤوس
ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي أي ـن ـع ــت ،وحـ ــان وقــت
قطافها؟
أسـئـلــة كـثـيــرة راف ـقــت نـمــو ال ـحــراك،
ستظل مطروحة حتى يستقيم األمر

الرقابة على الحراك ال تعني
تركه وحيدًا وأبناء القطاع العام
حليف ضروري لقلب الطاولة
االنتخابات النيابية وفق
النسبية تجعل الحراك شريكا
كامال في القرار والمحاسبة
عـلــى صـ ــورة أك ـثــر وض ــوح ــا .ســوف
ي ـظ ــل امل ـ ــؤي ـ ــدون ،ق ـب ــل املـ ـع ــارض ــن،
يدققون في هوية هذا الناشط ،وفي
خلفيته ،وفي عمله ،ومصدر تمويله
الـفـكــري أو املــالــي .وس ــوف يــدقـقــون
أكثر في آليات العمل املشترك ،وفي
ك ـش ــف امل ــراهـ ـق ــن إلبـ ـع ــاده ــم ،وف ــي
ً
إعــاء شأن من هم فعال أهل لقيادة
انـقــاب فــي امل ــزاج الشعبي .وســوف
ت ـب ـق ــى األعـ ـ ــن م ـف ـت ــوح ــة مل ـن ــع ق ــوى
ال ـف ـســاد أو م ــن يـلـعــب دور الــوصـ ّـي
عـلـيـهــا ،مـحـلـيــا أو خــارج ـيــا ،مــن أن
ي ـن ـفــذ ب ــن ه ـ ــؤالء ،ب ـق ـصــد سـيــاســي
أو غـيــره ...أال يحق للناس أن تنظر
بقلق إلى مؤسسات إعالمية كبيرة،
ظ ـل ــت ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام ج ـ ــزءًا م ــن لـعـبــة
املحاصصة ،ثم ّ
تدعي اليوم «قيادة
الثورة»؟

واجب المساعدة

(مروان
طحطح)

ل ـك ــن ،ذل ــك ال ي ـع ـطــل ال ــواج ــب ،على
كل واحــد منا مساعدة الحراك على
مجموعة من الخطوات:
ً
أوال :عــدم إثقاله باألسئلة الكبرى،
إذ ليس مــن املنطقي توقع إجابات
شــام ـلــة وح ــاس ـم ــة ع ـنــد ال ـنــاش ـطــن
أو ال ـب ــارزي ــن بـيـنـهــم أو ح ـتــى عند
جمهوره.

