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لبنان

لبنان
قضية

االعتداء عليه:
بعد
زبيب
محمد
الزميل
َ
َ

ُ َ
ُ
ُ
«سيهزمون ،سيهزمون ،سيــهزمون!»
إيلده الغصين
ّ
«بـ ــلـ ــوهـ ــا واشـ ـ ــربـ ـ ــوا م ـ ّـيـ ـتـ ـه ــا» ،ب ـه ــذه
ّ
ال ـع ـب ــارة رد ال ـص ـحــافــي االق ـت ـص ــادي
ال ــزمـ ـي ــل م ـح ـ ُم ــد زب ـ ـيـ ــب ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
الرسالة التي أريد إيصالها إليه .شكل
ّ
الرسالة اتخذ البعد األعنف واألوقــح
ّ
واألكـ ـث ــر شـبـهــا بـمــرسـلـيـهــا ،ض ــد من
يواجه بالكلمة واألرقام والوثائق منذ
سنوات طويلة ،وعبر شرح االقتصاد
للجميع وتبسيطه لشعب ّ
يمر بـ«أكبر

اعتداء «المستقبل»
على معتصمي
«الشهداء»
اعـتــدى مـنــاصــرون ّ
لتيار املستقبل أمــس،
ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن وال ـخ ـيــم امل ـن ـصــوبــة في
ساحة الشهداء ،وحصلت مواجهات بينهم
وبني املعتصمني الذين ّ
ردوا بـ«سعد سعد
سعد ،ما تحلم فيها بعد» .االعتداء حصل
عشية ذك ــرى  14شـبــاط (ال ـي ــوم)ّ ،
ورج ــح
املعتصمون أن تكون خيمهم املنصوبة في
ساحة الشهداء ،قــرب جامع محمد األمني
وضريح الرئيس رفيق الحريري ،قد تعيق
الـبــرنــامــج ال ــذي أعـلــن عـنــه تـيــار املستقبل
فــي ال ــذك ــرى ،وم ــن ضمنها «ق ـيــام الــوفــود
بزيارة الضريح قبالة مسجد األمني وتالوة
الفاتحة عــن أرواح الـشـهــداء بــن العاشرة
قـبــل الـظـهــر والـثــانـيــة بـعــد ظـهــر الـجـمـعــة».
في الوقت نفسه نفى منسق عــام اإلعــام
فــي «تـيــار املستقبل» عبد الـســام موسى
«عالقة التيار بما يتم تداوله من أنباء عن
تكسير خيم الثوار في وسط بيروت».
(األخبار)

أزم ـ ــة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه» ،كما
وصـفـهــا زب ـيــب ،أم ــس ،خ ــال «الــوقـفــة
ّ
الـشـعـبـ ّـيــة» الـتــي نــظـمــت دعـمــا لــه أمــام
مصرف لبنان.
ّ
شبان ثالثة بوجوه مكشوفة وعصا،
مـ ـحـ ـت ــرف ــون م ـ ــن حـ ـي ــث األداء وع ـ ــدم
التلميح لفظًا إلــى أي جهة أرسلتهم،
انـ ـتـ ـظ ــروا زب ـي ــب ل ـي ــل األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ق ــرب
سيارته في أحد مواقف شارع الحمرا،
ل ـي ـع ّـتــدوا ع ـل ـيــه ب ــال ـض ــرب ويـ ـغ ــادروا
«مؤقتًا».
املعتدون راقـبــوا املــوقــف قبل الحادثة
وب ـع ــده ــا ،وه ــو م ــا أظ ـهــرتــه كــام ـيــرات
ّ
وتصرفوا بــ«راحــة تامة» في
املراقبة،
شــارع «م ــزروع» بالكاميرات ،وهــو ما
يفرض على الحكومة الجديدة ،ووزير
الداخلية محمد فهمي تحديدًا ،كشف
ّ
وال ـ ِّج ـهــات
ه ــوي ــات ال ـفــاع ـلــن ال ـكــام ـلــة ُ
الـتــي تـقــف خلفهم .االع ـت ــداء نــفــذ ،إثــر
ندوة عقدها زبيب في الحمرا ،بعنوان
«اق ـت ـص ــاد ا ّل ـس ـل ـطــة ي ـن ـه ــار :م ــن يــدفــع
ّ
جمعية
الـثـمــن؟» ،فــنــد فيها ارتـكــابــات
امل ـصــارف وامل ـص ــارف وحــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ،وكـ ــذلـ ــك شـ ـ ــرح ف ـي ـه ــا ن ـتــائــج
ال ـل ـجــوء إل ــى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ـودعــن بسحب
وقـيــام  %1مــن كـبــار املـ ّ
 %98م ــن ال ــودائ ــع وت ـبــخــر  49مـلـيــار
دوالر من ودائع الناس .إضافة إلى ما
ّ
املاركسي
قاله فــي الـنــدوة ،فــإن زبـيــب،
املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـن ـض ــال ــه وكـ ـت ــاب ـ ّـات ــه ال ـتــي
تفضح سلطة رأس املال ،يمثل تهديدًا
حقيقيًا الستمرار عملية تهريب أموال
كبار املودعني ودفــع الديون من أموال
الطبقات الدنيا .لذلك ،وألسباب أخرى،
ق ـ ـ ّـررت «ال ـط ـب ـق ــات ال ـع ـل ـيــا» وأذرعـ ـه ــا
إيصال رسالتها بالشكل الذي تتقنه،
وكــأنـهــا تـقــول عبرها «إن مــن سيدفع
الـثـمــن هــم األح ــرار وأص ـحــاب الخطط
ال ـبــدي ـلــة امل ـن ـح ــازة لـلـشـعــب وال ـف ـق ــراء
ّ
وذوي الــدخــل امل ـحــدود» .لكن الجواب
جاء على لسان زبيب نفسه ،في الوقفة
أم ـ ــس ،إذ ك ـ ـ ّـرر ع ـب ــارت ــه «س ـ ُـي ـه ــزم ــون،
سيهزمونُ ،
ُ
سيهزمون!».
زبـيــب قــال أيـضــا ،إن «كــل دوالر ُيدفع
لـ ـخ ــدم ــة الـ ــديـ ــن أو ت ـ ـسـ ــديـ ــدهُ ،ي ــدف ــع
م ــن ودائـ ـ ــع ال ـن ــاس وأجـ ــورهـ ــا ،وعـلــى
حساب القمح والخبز والغذاء والدواء
وال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة .س ـن ـقــول لهم

حتى ساعة متأخرة من ليل امس ،كان جميع موقوفي صيدا قد اطلق
سراحهم تباعًا .وكانت املدينة شهدت لليوم الثاني على التوالي توقيفات
أمنية على خلفية التظاهرات التي تزامنت مع انعقاد جلسة منح الثقة
للحكومة الثالثاء املاضي .بعد توقيف ستة شبان األربعاء ،ارتفع العدد
صباح امس الى عشرة .ونقل عدد منهم الى فصيلة ميناء الحصن في
بيروت للتحقيق معهم بالتهم املنسوبة اليهم بمهاجمة موكبي النائبني
ايوب حميد وسليم سعادة .وفي وقت الحق ،اطلق سراح تسعة موقوفني
وأبقي على العاشر املتهم باملشاركة بضرب سعادة قبل ان يطلق سراحه
الحقا .علما بأن الرئيس نبيه بري بصفته رئيسا ملجلس النواب وحميد
وسعادة اسقطوا حقهم الشخصي في االدعاء على املشتبه بهم.
وليل امــس ،كما فــي الليلة السابقة ،شهد تقاطع ايليا تجمعا حاشدا
تضامنا مع املفرج عنهم.
(األخبار)
)مروان طحطح(

لـ ــن نـ ــدفـ ــع ،بـ ــل أنـ ـت ــم مـ ــن س ـت ــدف ـع ــون
الخسائر التي تسببتم بها والفواتير
التي راكمتموها ،وهذه االنتفاضة لن
تنطفئ إال بتحقيق أهدافها» .وتابع:
«امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح مـ ــن ه ــذه
ّ
شرعيتها ،فــي أن
السلطة التي فقدت
ّ
تتوقف عن ســداد كــل الــديــون الجائرة
وأن تبدأ باالهتمام بهذا املجتمع الذي
يعاني أكبر أزمة في تاريخه .الدائنون
راكموا أرباحًا باهظة ومكلفة جدًا على
املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ّ
وأدوا إل ــى إف ـقــاره
وتهجير شبابه وال يمكن االستمرار
وال ـق ــول إن األم ــور بـتـمـشــي ،ال األم ــور
مش ماشية!».
وعـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ق ــان ــون ـ ّـي ــة ت ـحــويــل
ال ــودائ ــع م ــن ل ـب ـنــان إل ــى الـ ـخ ــارجّ ،
رد
بــالـقــول« :هــذه جريمة ،تحويل ودائــع
األول ـي ـغ ــارش ـي ــن ب ـمــايــن ال ـ ـ ــدوالرات
إلى الخارج جريمة ،ويجب أن ُيعاقب
ع ـل ـي ـه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــودع ال ـك ـب ـي ــر
وال ـن ـظ ــام ال ـ ــذي يـحـمـيـهـمــا والـسـلـطــة

القمعية واألمـنـيــة الـتــي تقمع الشعب
ّ
بحقوقه .إذا كان التحويل
ألنه يطالب ّ
شرعيًا ،فليتفضلوا ويدفعوا ودائعنا
وم ـ ّـدخ ــرات ـن ــا وأجـ ــورنـ ــا وت ـعــوي ـضــات
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وصـ ـن ــادي ــق
الـ ـتـ ـع ــاض ــد ل ـل ـم ـه ـن ــدس ــن واألط ـ ـب ـ ــاء

ودائع
تحويل
ّ
األوليغارشيين إلى
الخارج جريمة يجب أن
َ
ُيعاقب عليها المصرف
والمودع والنظام الذي
يحميهما

وسـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــم ...الـ ـسـ ـط ــو عـ ـل ــى ح ـقــوق ـنــا
ومـ ّـدخــرات ـنــا وأج ــورن ــا هــو األم ــر غير
الـ ـش ــرع ــي ،وقـ ــد حـ ــان ال ــوق ــت لـيــوقــف
ّ
ّ
العملية من النهب املنظم
الشعب هذه
ّ
الذي نشهده على مر سنوات».
وب ـشــأن تعميم حــاكــم مـصــرف لبنان،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أجـ ـ ـ ـ ــاب «إن إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة رس ـم ـل ــة
املصارف ،العبارة التي أعيد صياغتها
في البيان الوزاري مرات عدة ،تعني أن
كــل الـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع ستنخفض
ّ
متوسط  3أو  3.5باملئة ،في وقت
إلى
ُ
تـبـقــي فـيــه ق ـ ــرارات حــاكــم م ـصــرف كل
الفوائد على سندات الخزينة بالليرة
وب ـ ــال ـ ــدوالر ع ـل ــى ن ـف ــس مـسـتــويــاتـهــا
وه ــي ت ـقــارب  7إل ــى  8بــامل ـئــة ...وتاليًا
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ب ـ ـس ـ ـيـ ــط ،ي ـ ـصـ ــل ه ــام ــش
الـعــائــد ال ــذي ستجنيه امل ـص ــارف إلــى
 %4وي ـ ـس ـ ــاوي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرادات ب ـم ـل ـي ــارات
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات س ـت ـض ــخ م ــن ح ـســابــات ـنــا
وأمــوال ـنــا لـتــرمـيــم رســامـيــل امل ـصــارف
ّ
عملية النهب ...هذا
وتكبيرها وإكمال

ّ
كله سـيــؤدي إلــى زي ــادة األزم ــة وإفقار
ّ
ّ
وامللكية
الناس وتركز الثروة والدخل
ّ
األوليغارشية».
لدى
خـ ـل ــف زب ـ ـيـ ــب ،ارتـ ـفـ ـع ــت أص ـ ـ ـ ــوات مــن
ّ
مهنيني
دع ــوا إل ــى االع ـت ـصــام :تـجـ ّـمــع
وم ـه ـن ـ ّـي ــات ،ت ـجـ ّـمــع ن ـقــابــة الـصـحــافــة
البديلة ،املفكرة القانونية ،ومجموعات
يـسـ ّ
ـاريــة وغـيــرهــا .املعتصمون قــالــوا:
«إل ـك ــن ريـ ــاض (س ــام ــة) وإل ـن ــا زبـيــب
(محمد)»ّ ،
ورددوا مفاهيم ساهم زبيب
فــي ترسيخها :يسقط حكم املـصــرف،
ت ـس ـقــط األول ـي ـغ ــارش ـي ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،لن
َ
ّ
املحررين
ندفع ...وذلك بغياب نقابتي
ّ
والصحافة ،وبشأن هذا الغياب ،علق
زب ـيــب بــال ـقــول« :سـمـعـ ُـت بـبـيــان صــدر
ّ
عن نقابة املحررين ،هذه النقابة تخلت
ع ــن ك ــل أدواره ـ ـ ـ ــا بـتـمـثـيــل ال ـع ــام ــات
والـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة وخ ــدم ــت
مصالح رأس املــال والنفوذ السياسي
واألولـيـغــارشـيــة ،وقــد حــان الــوقــت ألن
تسقط .نقابة الصحافة البديلة ستولد

ّ
وستعبر عن مصالح العمال والعامالت
ف ــي مـخـتـلــف م ـج ــاالت اإلع ـ ـ ــام» .وهــو
ل ـ ــم ي ـ ـنـ ـ َـس الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـ ـ ــ«االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
ّ
يتعرض
واملـمــارســات اإلرهــابـيــة التي
ّ
واملصورون،
لها الناس والصحافيون
وسنواجهها بكل الوسائل .وهذه فئة
لــدي ـهّــا وســائ ـل ـهــا مل ـمــارســة ال ـض ـغــط».
وح ـ ــذر ب ــال ـق ــول« :إذا ل ــم ت ـن ـجــح هــذه
االنـتـفــاضــة فــي أن تـتـحـ ّـول إل ــى حركة
ثـ ّ
ـوري ــة ذات طــابــع اج ـت ـمــاعــي طـبـقــي،
ّ
ّ
فــي عملية ص ــراع م ـحــددة إلزال ــة هــذه
الطبقة التي ّ
جربناها على مــدى مئة
سنة منذ نشوء ما ّ
يسمى دولة لبنان
ّ
ّ
الكبير» ،فإن كل املؤشرات تدل على أن
املجتمع ي ــزداد فـقـرًا وأن الــوقــت ينفد
ّ
«نتحول إلى مجتمع غير قادر
قبل أن
على تجاوز أزمــاتــه ،وقــد يعيش فترة
طويلة في حالة بؤس».
وقد اختتم التضامن مع زبيب بانتقال
املعتصمني من أمام مصرف لبنان إلى
مدخل وزارة الداخلية.

مقال

«االصطفاف العريض» ضد عون :جنبالط ليس جديًا
فراس الشوفي
َ
لم تلق مطالبة وليد جنبالط بتشكيل
«اصطفاف وطني عريض يدفع باتجاه
استقالة الرئيس ميشال عون» صدى
كبيرًا في األوساط السياسية .حتى أن
بعضهم ،من «ذوي املعرفة» ،لم يسمعه.
وف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،الـ ـ ــذي ي ـه ـتــف بـعـضــه
ُ
«ارح ـ ـ ــل م ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون» ،ال ت ـص ــرف
املطالبة ،طاملا أن مطلقها هو جنبالط،
صــاحــب األغـ ــراض ،وأول «املطلوبني»
للرحيل .حتى االشتراكيون أنفسهم،

يشرحون املوقف باعتباره ّ
ّ
«ردًا على
سؤال» ،من دون تحميله املعاني.
ـور أهـ ـ ـ ّـم ،أو
ال ـج ـم ـيــع م ـن ـش ـ ّغ ـلــون ب ــأم ـ ٍ
ي ــراق ـب ــون ال ـت ـفــكــك امل ـت ـس ــارع الــوت ـيــرة
للدولة والسياسة واالقتصاد ...واألمل.
مــن يــراقــب الـحــركــة خــال األسبوعني
األخيرين ،ومحاوالت تجميل الصورة
لـلـعــاقــة ب ــن رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي والرئيس سعد الحريري،
ُ
ومــا تـ ّـوج الحقًا في «اجتماع اإلقليم»
بــن مسؤولني ون ــواب مــن االشتراكي
َ
واملستقبلُ ،يخ َّيل إليه أن «االصطفاف

مقال

«الطبقة المهيمنة» تعيد
تجميع نفسها ...لمواجهة
«سلطة الشارع»
هيام القصيفي

إطالق موقوفي صيدا

ّ
العريض» في طور التشكل.
ّ
ث ـ ّـم ســري ـعــا ،م ــا إن ي ـطــل ن ــواب الـلـقــاء
الــدي ـمــوقــراطــي م ــن جـلـســة مـنــح الثقة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـسـ ــان دي ـ ـ ــاب،
واإلشـ ـ ـ ــارة إل ـي ـهــا بــأن ـهــا ال ـك ـت ـلــة الـتــي
ّأم ـنــت الـنـصــاب ،يظهر جـنـبــاط أكثر
الحريصني على إبـقــاء الخصومة مع
حزب الله تحت سقف التفجير الكبير.
َ
خـ ـ ِـبـ ــر ج ـن ـب ــاط ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال رف ـيــق
الحريري ،ثالث سنوات من املماحكات
مع الرئيس إميل ّ
لحود ،املعزول دوليًا
وداخليًا في ذلك الوقت .كل محاوالت

رئـيــس االش ـتــراكــي وخـلـفــه فــريــق 14
آذار وامتداداته اإلقليمية والدعم الدولي
إلخراج الرئيس من قصر بعبدا باءت
بــالـفـشــل ،وب ـقــي ل ـحــود حـتــى اللحظة
األخ ـ ـيـ ــرة صـ ــام ـ ـدًا .ح ـت ــى ال ـب ـط ــري ــرك
نـ ـص ــرالـ ـل ــه صـ ـفـ ـي ــر ،رفـ ـ ــض إسـ ـق ــاط
لحود ،لحسابات «الحفاظ على املوقع
املسيحي الوحيد في املشرق».
ّثم بأي حلفاء ينوي جنبالط إسقاط
ّ
عــون؟ وهــل ال يــزال يملك حلفاء حقًا
في الساحة اللبنانية بعد أن فقد زخم
الخارج؟

العالقة مع حــزب الـقــوات اللبنانية في
أس ــوأ أحــوال ـهــا .ج ـ ّـرب سـمـيــر جعجع
االت ـ ـكـ ــال ع ـل ــى ج ـن ـب ــاط عـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ّـرات،
وكــان يفقده على ّ
«أول مفرق» .تمامًا
م ـث ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ال ـ ـ ــذي خ ــذل ــه زع ـيــم
املـخـتــارة م ـ ّـرات عــديــدة ،مـنــذ انعطافة
آب في  2009وحكومة الرئيس نجيب
ميقاتي ،حتى وجد في ًجبران باسيل،
حليفًا أكثر أمانًا ومنفعة من صاحب
مقولة «حيتان املال»ّ .أما الرئيس نبيه
ب ـ ّـري ،فـ ّ
ـأجــل خصومته مــع ع ــون إلــى
ّ
أجـ ٍـل غير مسمى .هذا عدا عن أحوال

الحلفاء املفترضني ،جعجع والحريري،
املتدهورة.
جـ ـنـ ـب ــاط ،م ـث ـل ــه م ـث ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن .مــا
يـ ـح ـ ّـرك ــه هـ ــو ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن امل ـج ـه ــول،
والـ ـح ـ ّـل ال ـل ـب ـنــانــي امل ـ ّ
ـرم ــي ف ــي أسـفــل
أج ـ ـ ـنـ ـ ــدات الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وال ـ ـفـ ــوضـ ــى ال ـت ــي
ت ـط ـ ّـوق ال ـب ــاد .عـلــى هــامــش ال ـظــروف
ّ
واملحلية ،حالة مثل الزعامة
اإلقليمية
الجنبالطية ،لم تعتد املساءلة يومًا .بل
كــانــت دائ ـمــا سـيــاســاتـهــا هــي نفسها
«مصلحة الطائفة» بالنسبة للجمهور،
فــي داخ ــل الجماعة وخــارجـهــا .الـيــوم،

ع ـن ــد ك ــل م ــوق ــف ت ـت ـع ــال ــى األصـ ـ ــوات
واالنتقادات ،حضور الجلسة أو الغياب
عنها سيسببان االنتقاد بالقدر ذاته.
توزيع املازوت على القرى ،وعدم توزيع
املازوتّ ،
سيان أمام مطحنة «التواصل
االجتماعي» .اليوميات الجديدة ،منهكة
للغاية.
هل يفتقر طرح نائب الشوف السابق
بــاصـطـفــاف عــريــض ب ـهــدف استقالة
ّ
الجدية؟ هكذا توحي الحركة،
عون ،إلى
ّ
ٌ
كالم بال مفاعيل عملية ،وال أدوات ،وال
ّ
بديل ،وال خطة.
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ي ـم ـكــن م ــراجـ ـع ــة خـ ـط ــاب ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
السابق سعد الحريري فــي ذكــرى  14شباط،
كـمــا شـخـصـ ّـيــات الـصــف األول فــي االحـتـفــال،
ّ
واقعية عن العالقات التي بناها
لتكوين صورة
ّ
وات ـجــاهــاتــه الـسـيــاسـيــة املـتـقـلـبــة ،مـنــذ تسلمه
رئــاســة الـحـكــومــة ثــاث م ــرات وخــروجــه راهـنــا
من السلطة .لكن مواقف الحريري تعطي أيضًا
ص ــورة أشـمــل للتحالفات الـتــي ارتـسـمــت بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وشكلت العمود
الفقري للبلد حتى التسوية الرئاسية قبل ثالث
سنوات.
ّ
تـشـبــه الـلـحـظــة اآلن ـيــة الـتــي مــهــد لـهــا الـحــريــري
منذ أيــام في تصويبه على رئيس الجمهورية
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
لحظة مــا بعد  14آذار التي نمت تدريجًا بعد
ً
 14شـبــاط ،وص ــوال الــى انتخابات عــام .2005
ل ـي ـســت اسـ ـتـ ـع ــادة ف ـح ـســب ل ـف ـك ــرة ال ـت ـحــالــف
ّ
ظلت ّ
تخيم على عقل
الرباعي التي يبدو أنها
ّ
الحريري وعلى بعض فريقه ،وتحكمت به قبل
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة وب ـعــدهــا ،بــل أي ـضــا اتـجــاه
الى تسوية قائمة على تكاتف أفرقاء التحالف
أنفسهم في وجه مجموعة تحديات ،قد يكون
الشارع املنتفض ضدهم أولها .فاملشهد الحالي
يقارب تمامًا ما حصل قبل  15عامًا ،وخطاب
الـحــريــري ،الفاقد بوصلته اإلقليمية والدولية،
بات محصورًا حاليًا بالتيار الوطني ،مستعيدًا
أدب ـيــات مــرحـلــة مــا بـعــد االغ ـت ـيــال ،الـتــي حفلت
بـشـتــى أن ـ ــواع ال ـن ـعــوت وال ـه ـج ــوم ــات امل ـت ـبــادلــة،
وأس ـس ــت الف ـت ــراق س ـيــاســي ح ـ ـ ّـاد ،ظ ــل قــائـمــا
إل ــى حــن ع ـقــدت اجـتـمــاعــات بــاريــس وأن ـجــزت
التسوية الــرئــاسـيــة .عــام  ،2005لــم يكن حزب
الله مستهدفًا من جانب املستقبل ،ال بل هادنه
الحريريّ ،
وأسس مع الرئيس نبيه بري ورئيس
الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد جـنـبــاط
لتفاهم أبعد عنه حلفاءه مــن الـقــوات اللبنانية
الــذيــن وق ـفــوا مـعــه فــي ســاحــة ال ـش ـهــداء ،مبقيًا
على عالقة ّ
سوية معها .في املقابل ،كشفت تلك
املرحلة أولــى بــوادر ّ
نمو العالقة ،التي أسفرت
الحقًا عن تفاهم ثنائي ،بني حزب الله والتيار
الــوط ـنــي ال ــذي ت ـش ــارك خـصــومــة م ـت ـجــددة مع
القوات اللبنانية ،بعد عودة العماد ميشال عون
من املنفى وخــروج الدكتور سمير جعجع من
السجن.
ّ
ط ــوال أرب ـعــة عـشــر عــامــا ،تـقــلــب ال ـحــريــري في
ً
تارة ّ
يشد عصب جمهوره ّ
بشن هجوم
مواقفه،
عـلــى ح ــزب ال ـلــه ،وط ــورًا ي ـحـ ّـول الــذكــرى لصبّ
غضبه على التيار الوطني أو تنفيس احتقانه
ضــد ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ــى حــد الـقـطـيـعــة ،وهــو
ً
تــارة يفترق عن جنبالط ،وطــورًا يلتقيان على
ّ
أصغر تفاصيل التنسيق في ملفات سياسية
حساسة .لكنه وصل اليوم الى نقطة الذروة في
الـعــودة مـجــددًا الــى املــربــع األول ،فيعيد عقارب
ّ
ويكرس منذ ما قبل
الساعة الى الوراء مجددًا،
خروجه من السرايا الحكومية ،مهادنته لحزب

ال ـل ــه ،وتـنـشـيــط عــاق ـتــه ب ـبــري وج ـن ـب ــاط ،في
مقابل نقمته على التيار .بدوره ،يذهب جنبالط
أبعد من الحريري في مطالبته باستقالة رئيس
الجمهورية ،كما فعل سابقًا مع املطالبة باستقالة
الرئيس إميل لحود ،وهو مطلب رفضته آنذاك
ب ـك ــرك ــي ،ك ـمــا م ـك ــون ــات  8آذار ،ل ـي ـضــع عـلــى
الـطــاولــة تحديًا جــديـدًا فــي مقارعته لـعــون الى
أبعد ّ
حد ،ويبقي نفسه على مسافة من القوات،
مــن دون أن يقطع معها خيط الـتــواصــل .وفي
ّ
املشهد املـتـكــرر ،وفــي ظــل تـشــرذم املستقلني،
يقف املسيحيون على هامش اللعبة الداخلية،
رغـ ــم اس ـت ـعــادت ـهــم ل ـح ـضــورهــم ف ــي الـسـلـطــة،
فــي ظــل انـفــراط املصالحة بــن الـقــوات والتيار،
والتحالفات املهتزة بني القوات وحلفائها ،رغم
أن ال إجماع لدى جمهور الحريري على تأييد
ّ
يتخبط التيار بعدما
موقفه منها .في املقابل،
انكسرت صورة العهد القوي ،وعاد املسيحيون
الى الــوراء ،ليفقدوا مرة أخرى عنصر املبادرة،
ً
فضال عن غياب تام لدور بكركي.
يكاد املشهد يكون نفسه ،لــوال مــا حصل في
 17ت ـشــريــن األول وال يـ ــزال مـسـتـمـرًا بــأوجــه
مختلفة .فهذه املجموعات الشبابية والصامدة
في وجــه العنف األمني املتكرر عليها ،لم تكن
فــي غالبيتها ممثلة فــي مــرحـلــة  .2005ومــن
كــان فيها ،خــرج منها الــى مساحة أوســع .ولم
يـعــد مـمـكـنــا الـقـفــز ف ــوق ه ــذه الـشــريـحــة مهما
كــانــت قــوة الخطابات والتحالفات الـتــي ّ
تتبدل
وف ــق الـتـســويــات املــرحـلـيــة .فــال ـشــارع ،باملعنى
البارز الذي شهده لبنان يومذاك بني تظاهرات
 14آذار و 8آذار ،لم يتمكن من أن يفرز خارج
االصـطـفــاف شخصيات شــابــة مثقفة وواعـيــة
وخ ــارج ــة عــن الـنـمــط الـتـقـلـيــدي ل ــأح ــزاب كما
يـحـصــل الـ ـي ــوم ،وال سـيـمــا أن ه ــذه الـشــريـحــة
تحاسب ـ ـ من جملة عناوين أخــرى ـ ـ سياسة
اقتصادية ومالية ،يحاول الحريري تبريرها،
منذ عام  1990وما بعد  2005وحتى التسوية
الرئاسية.
ثمة قراءة غربية حيال ما يجري من تظاهرات
وم ــا راف ــق تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ب ـصــرف النظر
عن إمكاناتها واملالحظات على تسمية القوى
األساسية لــوزراء فيها .إذ يبدو الفتًا بالنسبة
إل ـي ـهــا أن الـطـبـقــة املـهـيـمـنــة ،سـيــاسـيــا ومــال ـيــا،
تعي تمامًا مدى الخطر املحدق بها ،وانعكاس
التظاهرات سلبًا عليها ،مهما كابرت .فمجرد
قيام هذه القوى حتى اللحظة األخيرة بمحاوالت
حثيثة الستعادة حضورها بحكومة سياسية
ص ــاف ـي ــة ،وم ـ ــن ث ــم إطـ ـ ــاق م ـت ـج ـ ّـدد مل ـســارهــا
السياسي ،فهذا يعني أنها أصيبت في مكان
ً
موجع .وبمجرد التراجع الى الخلف قليال ،فهذا
يعني أنها استوعبت حجم السلبيات التي تؤثر
ُ
عليها .لذا ،تفهم محاولتها ،من اآلن وصاعدًا،
تجميع نفسها ،حتى لــو اقتضى األمــر إعــادة
تـكــويــن تـحــالـفــات هجينة أو تـفــاهـمــات بالحد
األدنى ،ألن مصلحتها اآلنية تنشيط صفوفها
الحزبية وتعزيز تماسكها في مواجهة «سلطة
الشارع» ،مهما كلفها األمر.

