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سياسة
على الغالف

«مطلبية مطلبية ،ال سياسية وال كــ
من بعيد ،هي مجرد سيرك يحتشد
فيه المهرجون واأللعاب البهلوانية
يطيرون البالونات ،فيما توحي
وأطفال ّ
التلفزيونات بأنها ثورة منقطعة النظير
ضد الطبقة السياسية .وهو ما تسهم
فيه األحزاب بقوة وتشجعه لتنفير
جماهيرها وإعادتهم إلى بيوت الطاعة.
أما عن قرب ،فالمشهد مختلف بالكامل
غسان سعود
أكثر ما يعيبه املعارضون للتظاهرات
عليها ،هو أبرز وأهم ما فيها .فبعيدًا
عن ملف النفايات ،يحمل كل مواطن
أوجاعه الخاصة ومشكلته األساسية
ويـ ـحـ ـض ــر إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة .هـ ـن ــاك مــن
ي ــري ــد ب ـي ــع سـ ـي ــارت ــه ل ـي ـك ـمــل تـعـلـيــم
أبنائه ،وهناك من يحتاج إلى عناية
وزارة الـصـحــة لـلـحـصــول عـلــى عــاج
ك ـي ـم ـيــائــي ،وهـ ـن ــاك م ــن ي ــري ــد قــانــون
ً
ً
انتخابات عادال ،وهناك من يريد حال
الن ـتــزاع نـمــرة الـتــاكـســي مـنــه ،وهـنــاك
م ــن ي ـع ـجــز ع ــن شـ ـ ــراء ش ـق ــة سـكـنـيــة،
وهناك من أتعبته القروض املصرفية،
وه ـن ــاك م ــن يــريــد ح ـقــوقــه كـمـثـلـ ّـي أو
كـمـسـتــأجــر أو كـ ــأم لـبـنــانـيــة مـمـنــوع
عـلـيـهــا م ـنــح جـنـسـيـتـهــا ألب ـنــائ ـهــا أو
كمياوم وغيرهم.
لـ ـك ــل مـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء م ــوقـ ـف ــه ال ـس ـي ــاس ــي
وخ ـ ـي ـ ــاره ال ـ ـحـ ــاسـ ــم .لـ ــم ت ـن ـف ــع عـشــر
س ـن ــوات م ــن ال ـح ـمــات امل ـت ـبــادلــة في
تـغـيـيــر آراء ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ولـ ــن يـنـفــع
هتاف اآلن أو ص ــورة .لكن حــب سعد
الـحــريــري وعـشــق املـقــاومــة والـجـنــرال
واألس ـت ــاذ والـبـيــك وغـيــرهــم ال يحول
دون مـطــالـبـتـهــم بــال ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه
وف ــرز ال ـن ـفــايــات وتــوف ـيــر ف ــرص عمل
وغ ـي ــره ــا .ث ـمــة ن ــاش ـط ــون مـسـ ّـيـ ّســون
ل ــدي ـه ــم أج ـ ـنـ ــدات خ ــاص ــة وت ـت ـبــنــاهــم
بـعــض وســائــل اإلع ــام ي ـصـ ّـرون على
م ـســاواة جميع األف ــرق ــاء السياسيني
ب ــال ـف ـس ــاد كـ ـ ـ ــادوا ي ـف ـش ـل ــون ال ـت ـحــرك
بــولــدنــاتـهــم ،إال أن عـصــب املـشــاركــن
أو مـبــرر نزولهم إلــى الـشــارع لــم يكن
رغبتهم في القول لجميع السياسيني
إنـهــم فــاســدون ،بــل الضغط املعيشي
ورغـبـتـهــم ف ــي ال ـق ــول إن ـهــم م ــا ع ــادوا
يـحـتـمـلــون .خــافــا مل ــا ت ـح ــاول بعض
وســائــل اإلعـ ــام تشييعه ،ك ــان هناك
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة م ــن ي ــؤي ــدون مـيـشــال

ع ــون ون ـب ـيــه ب ــري وس ـعــد ال ـحــريــري،
ويحبونهم ويـحـتــرمــونـهــم ،لـكــن هــذا
كله ال يحول دون مطالبتهم بحقوقهم.
ه ــذه كــانــت أول ــوي ــة امل ـش ــارك ــن ،ومــن
ك ــان ه ـنــاك الح ــظ أن ع ــدد مــن حملوا
صـ ــور ال ـس ـيــاس ـيــن ال ي ـت ـج ــاوز عــدد
مــن رفـعــوا صــور كيم جــونــغ أون ،مع
العلم بأن الحركات املناهضة للطبقة
السياسية مجتمعة اتخذت منذ أيام
« 11آذار» وبــاخــرة مــرعــي أبــو مرعي
ً
أشكاال مختلفة لم تنجح جميعها في
استقطاب أحد .انتهى التحرك السابق
إلس ـق ــاط ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفــي ح ــن قــرر
أحد املنظمني تحويله باتجاه إسقاط
الزعماء السياسيني ،وسيسقط تحرك
الـ ـي ــوم ف ــي حـ ــال ت ــواص ـل ــت امل ـســاعــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ل ـت ـحــوي ـلــه مـ ــن ت ـحــرك
مـطـلـبـ ّـي إل ــى انـتـفــاضــة حــزبـيــن ضد

أحـ ــزاب ـ ـهـ ــم .مـ ــن ص ـن ــع ف ـ ـ ــارق ال ـس ـبــت
امل ــاض ــي ك ـ ــان امل ـط ــال ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
التي علت فــوق املناكفات السياسية
رغ ـ ــم ك ـ ــل املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
ّ
واالفـتــراضـيــة لحث املتظاهرين على
شتم السياسيني وتمزيق بطاقاتهم
الـ ـح ــزبـ ـي ــة وإع ـ ـ ـ ــان ان ـس ـح ــاب ـه ــم مــن
أحـ ــزاب ـ ـهـ ــم .ع ـم ـل ـي ــاُ ،ي ـن ـت ـخ ــب ســامــي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل ف ـج ـب ــران ب ــاس ـي ــل رئ ـي ـســن
لحزبيهما من دون أن يخرج اعتراض
جدي ،فيما يسري التمديد والتجديد
لـقـيــادة حــركــة أمــل وال ـحــزب التقدمي
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي مـ ـ ــن دون صـ ـ ـ ـ ــدور أي
اعتراض ،فيما يوحي بعض املنظمني
ممن تحبهم وسائل األعــام أكثر من
غـيــرهــم بــأنـنــا ق ــاب قــوســن مــن ثــورة
حزبية عارمة ضد قادة األحزاب.
ت ـحــولــت ال ـســاحــة أول م ــن أم ــس إلــى

مجموعة قصص يرويها أصحابها
ب ـتــأثــر م ــرة ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،ف ــي مشهد
يـسـتـغــربــه طـبـعــا م ــن اع ـت ــاد ال ــرواي ــة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة والـ ـثـ ـي ــاب
ال ــواح ــدة وال ـه ـتــاف ال ــواح ــد واملـطـلــب
ال ــواح ــد .ال ـص ــورة مختلفة طـبـعــا :أن
تكون ميريام كلينك نجمة التظاهرة
أف ـضــل م ــن أن ت ـكــون م ــاج ــدة الــرومــي
التي تتحسر في مقابالتها على أيام
التسوق في باريس مع آل الحريري.
أن يـ ـك ــون ال ـت ـح ــرك ب ــا قـ ـ ــادة أف ـضــل
م ــن أن ي ـك ــون ول ـي ــد ج ـن ـبــاط وفـ ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة ق ــائ ـ َـدي ــه .أم ــا الـ ـس ــؤال عن
«امل ـشــروع الـكــامــل» فـيــوحــي بــأن لــدى
أحـ ــزاب الـسـلـطــة م ـشــروعــا .كــذلــك فــإن
الـســؤال عــن خــارطــة الطريق لتحقيق
املطالب يوحي بأن السائلني يسيرون
مـ ـن ــذ عـ ـش ــر س ـ ـن ـ ــوات وفـ ـ ـ ــق خ ــارط ــة

طريق .وبعيدًا عن خلفيات املنظمني
وال ــداع ــن وأه ــداف ـه ــم ،قــامــت م ــن بني
األم ــوات أمــس مجموعة موظفني في
مطار بيروت ،خمسة أو ستة ،حملوا
مصائبهم وأتــوا .قام من بني األموات
أمـ ــس م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ســائـقــي
ال ـس ـيــارات الـعـمــومـيــة حـمـلــوا يأسهم
ّ
يتبي
من ممثليهم املفترضني وأتــوا.
فـ ـج ــأة أن ث ـم ــة آالف الـ ـشـ ـب ــان ال ــذي ــن
يعتاشون من وظيفة «فالي باركنغ»
أو «وايترز» وهم ال ينالون أجرًا ثابتًا
أو ضمانًا أو ّ
أي حقوق وظيفية ،بل
يدفعون ألصحاب شركات الـ»فاليه»
وامل ـطــاعــم لـيـسـمـحــوا لـهــم بــاالنـتـفــاع
مــن إكــرام ـيــة الــزبــائــن .تكتشف فجأة
حجم املصائب التي يمكن أن ّ
يسببها
محضر سرعة بسيط في ظل فوضى
امل ــؤس ـس ــات .تـكـتـشــف ع ــدد الـنــاقـمــن

تظاهرة السبت كانت أشبه بوالدة اتحاد الشغل التونسي وغيره من التجمعات العمالية في إسبانيا واليونان (مروان طحطح)

حنا غريب :نحو مؤتمر نقابي أهلي مدني
فاتن الحاج
«الـتـحــرك الشعبي وج ــد هــويـتــه بعد
أس ـبــوع مــن الـجـهــد املـشـتــرك لقيادته
املـ ـ ـك ـ ــون ـ ــة م ـ ـ ــن ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ت ـم ـت ـل ــك
خـبــرات فــي أكـثــر مــن ات ـجــاه» ،هــذا ما
ي ــراه رئـيــس الـتـيــار الـنـقــابــي املستقل
ّ
النقابي حنا غريب .يقول إن الشباب
الــذيــن يمثلون الجسم األســاســي في
الـتـحــرك اسـتـطــاعــوا أن يحققوا قفزة
ً
إيـجــابـيــة ،إذ اسـتــوعـبــوا أوال هجوم
السلطة السياسية ونظموا صفوفهم،
ليدحضوا كل الكالم املتعلق بتبعيتهم
ل ـل ـس ـف ــارات أو األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
حــن أعـلـنــوا امل ـب ــادئ ،وف ــي طليعتها
بناء دولــة مدنية ديموقراطية تؤمن
الحقوق االجتماعية للناس وال سيما
الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه وتـحـســن الــرواتــب

واألجـ ــور وتــأمــن التغطية الصحية
الشاملة وغيرها« ،فكان ذلــك بمثابة
رد س ـي ــاس ــي ع ـل ــى كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـتــي
تهجمت على التحرك».
إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن ن ـقــل م ـك ــان الـتـظــاهــرة
إل ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ن ـج ــح ،بحسب
غــريــب ،فــي رف ــع الـغـطــاء واملـســؤولـيــة
عــن مـشــاركــن سـ ّـمــوا «مـنـ ّ
ـدســن» وتم
تفادي تشويه صورة التحرك.
الجانب الثالث الذي ّ
يعول عليه غريب
هو أن العدد الــذي جمعته التظاهرة
لم يحضر ً
بناء على دعــوة حزبية أو
بعصب طائفي أو مذهبي.
ويــؤكــد أن املـشــاركــة الكثيفة للشباب
تشكل املناعة للتحرك وتؤسس لحالة
نــوعـيــة ج ــدي ــدة ،وهـمــومـهــم يـجــب أن
تندرج في عناوين التحرك ،وال سيما
في ما يخص فرص التعليم والعمل.

يتوقع غريب أن
يقود التحرك إلى مؤتمر
نقابي من القوى
التي انخرطت فيه

غــريــب يستبعد أن تـحـمــل الـســاعــات
ال ـ ـ  72املـقـبـلــة خ ـطــوات جــديــة ،بدليل
«الـثــرثــرة» والتصريحات التي ّ
تميع
امل ـطــالــب ،ك ــأن تـضـغــط ق ــوى السلطة
باتجاه االبتعاد عن التعميم وتسمية

الفاسدين ،في وقت يشارك فيه الجميع
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام املـ ـح ــاصـ ـص ــة« .ال ـس ـل ـط ــة
مجتمعة مسؤولة» ،يقول ،وإال كيف
ن ـفـ ّـســر الـ ـك ــام ع ــن الـ ـش ــراك ــة؟ «ه ـنــاك
رؤوس وه ـنــاك شــركــاء فــي الـفـســاد»،
يجيب .ال طائل من «التقنيص» على
التحرك يؤكد غريب ،داعيًا املسؤولني
إلى «تحويل أموال الصندوق البلدي
املستقل فورًا ،فهذا ال يحتاج إلى وقت
وال إل ــى آل ـي ــة ،فـكـمــا أع ـط ــوا اإلفـ ــادات
فــي  24ساعة يستطيعون أن يفعلوا
ذلك خالل هذا الوقت ،كذلك ليس من
الصعوبة بمكان محاسبة كل من أمر
بــإطــاق ال ــرص ــاص عـلــى املتظاهرين
السلميني ومن نفذه».
بـعــد ان ـت ـهــاء امل ـه ـلــة ،س ـي ـبــدأ ،بحسب
غ ــري ــب ،ن ـقــاش آخ ــر يـتـعـلــق بتوسيع
قــواعــد املـشــاركــة بشكل أفـقــي« ،وهــذا

يـ ـتـ ـطـ ـل ــب أن ت ـ ـن ـ ـخـ ــرط كـ ـ ــل ج ـ ـهـ ــة أو
هـيـئــة ف ــي ال ـت ـحــرك م ــن مــوقـعـهــا كــأن
يسلم ملف الـبـلــديــات ألهــالــي الـقــرى،
ومـ ــن ك ــان ــوا ف ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـب ـلــديــة
أن يـتـحــركــوا لـتــأسـيــس «ت ـي ــار بـلــدي
م ـس ـت ـقــل» ي ـف ـتــح م ـعــركــة دور رئـيــس
ال ـب ـل ــدي ــة وص ــاحـ ـي ــات ــه وم ـح ــاص ــرة
رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات فـ ـ ــي كـ ـ ــل ق ــري ــة
وت ـح ـم ـي ـل ـه ــم م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم فـ ــي مــا
يـخــص املـلـفــات الـحـيــاتـيــة املـطــروحــة،
وال سيما الـنـفــايــات» .وفــي بــاب آخــر،
ُي ـن ـت ـظــر م ــن ال ـت ـح ــرك ،ك ـمــا يـ ـق ــول ،أن
ّ
يسلم ملف الرواتب واألجور للنقابات
العمالية والروابط التعليمية.
ويـتــوقــع غــريــب أن يـقــود الـتـحــرك إلى
مؤتمر نقابي أهلي مدني من القوى
التي انخرطت فيه يراكم إلعادة إنتاج
السلطة.

